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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.

WEŹ KREDYT GOTÓWKOWY

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

R E K L A M A

BUŁGARIA 2015  ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ

www.duotravel.pl
e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

OFERTA WYPOCZYNKU NA DŁUGI WEEKEND

NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI PARYŻA
TERMIN: 11.11.2015 - 15.11.2015 CENA: 1199 zł 899 zł - promocja!!!

UWAGA! FIRST MOMENT!

20.08 do 31.08.2015 CENA 1899 PLN 1 090 PLN  LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!

29.08 do 07.09.2015 CENA 1399 PLN 950 PLN TYLKO DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH!!! 

05.09 do 14.09.2015 CENA 1399 PLN 950 PLN TYLKO DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH!!! 

12.09 do 21.09.2015 CENA 1399 PLN 950 PLN TYLKO DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH!!!

19.09 do 28.09.2015 CENA 1399 PLN 950 PLN    TYLKO DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH!!! 

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

WCZASY W ZŁOTYCH PIASKACH – HOTEL *** DAHLIA GARDEN

SAMOLOT
HOTEL DAHLIA GARDEN***

HIPER CENA!!! OSTATNIE MIEJSCA!!!
13.08 – 24.08.2015

CENA: 2 799 PLN 1 990 PLN/osobę!!!!!!
20.08 – 31.08.2015

CENA: 2 799 PLN 1 890 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
1 DZIECKO DO LAT 12 – 1 299 PLN
2 DZIECKO DO LAT 12 – 1 799 PLN

OFERTA NIE DOTYCZY REZERWACJI JUŻ DOKONANYCH. 
OFERTA NR 53/2015 Z DNIA 05.07.2015

CENY PAKIETÓW RODZINNYCH - SIERPIEŃ:
1 osoba dorosła + 1 dziecko do 12 lat

2 499 PLN 2 000 PLN!!!
2 osoby dorosłe + 1 dziecko do 12 lat

3 799 PLN 3 000 PLN!!!
2 osoby dorosłe + 2 dzieci do 12 lat

4 999 PLN 4 000 PLN!!!

SAMOLOT
DAHLIA GARDEN***

LAST MINUTE!!!
07.09 – 14.09.2015, 14.09 – 21.09.2015

CENA: 2 149 PLN 1 399 PLN/osobę!!!!!!
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
1 DZIECKO DO LAT 12– 1 299 PLN
2 DZIECKO DO LAT 12 – 1 799 PLN

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

SAMOLOT
DAHLIA GARDEN***

LAST MINUTE!!!
31.08 – 10.09.2015, 03.09 – 14.09.2015, 

10.09 – 21.09.2015,
CENA: 2 199 PLN 1 690 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

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

Wykonujemy
• strzyżenie damskie, męskie i dziecięce

• keratynowe prostowanie włosów

• wizaż

• manicure artystyczny

• depilację pastą cukrową

• oczyszczanie na zimno metodą Anna Lotan

już w Galerii Victoria!

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ KTÓREGO ZABIEGU POTRZEBUJE TWOJE CIAŁO!

Wałbrzych, 
ul. 1 Maja 68 (I piętro)

rejestracja telefoniczna: 

535 115 115

•  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 

Zmiany 
w parkowaniu

czytaj na str. 3
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 Bez BIK

 Bez poręczycieli

 Bez opłat 

wstępnych

 na dowolny cel 

KREDYT
POŻYCZKA

DLA KAŻDEGO

Zadzwoń i sprawdź
74 300 03 35
733 033 350
Wałbrzych, 

pl. Magistracki 3, 
lok. 12 (piętro III)

R E K L A M A :

W tym roku nie nacie-
szyłem się Bałtykiem. Do 
powrotu w rodzinne stro-
ny po kilku dniach, skłoniła 
mnie ciemna strona naszej 
egzystencji, surowo przy-
pominająca, że życie ma 
swój kres i że nie można 
zanadto przywiązywać się 
do jego surowego piękna. 
Kontemplacje pod piasz-
czystą wydmą musiałem 
zamienić na miejsce przy 
szpitalnym łóżku. Może za 
rok...

Wróciłem do naszej ro-
zedrganej rzeczywistości. 
Jedna z najbardziej cy-
nicznych i odpychających 
postaci polskiego życia 
politycznego, Jacek Kurski, 
swego czasu raczył się wy-
powiedzieć o części swoich 
rodaków jako o „ciemnym 
ludzie”, który „kupi” każdą 
spreparowaną na potrzeby 
swojego poziomu „praw-
dę”. Wtedy gotowy byłem 
bronić jak niepodległości 
przeświadczenia o zbioro-
wej mądrości narodu, któ-
ra to mądrość w sytuacjach 
dla państwa granicznych 
i krytycznych, daje o so-
bie znać, odpierając poli-
tycznych nadgorliwców, 
a nawet pomyleńców, go-
towych w imię jakiejś idei 
pogrążyć kraj w chaosie. 
Dotychczas zbiorowa mą-
drość (a może instynkt sa-
mozachowawczy) dawała 
sobie z nimi radę. W 2007 
r. nakazała rządzącym zbie-
rać wiaderka i wynosić się 
z piaskownicy. Ale może 
ta mądrość już wyczerpała 
swoje zasoby? Może wypa-
liła się i postanowiła doko-
nać samounicestwienia?

Ludowa pomroczność jasna?
Andrzej
Basiński

Jak wszędzie na świe-
cie, także i u nas władza 
popełnia błędy, oddala 
się od społeczeństwa, czę-
sto się ośmiesza i wpada 
w rutynę. Znużeni i znie-
smaczeni obywatele w 
wielu krajach, zmieniają 
wtedy przy urnach ekipy 
rządzące, a nowe wypeł-
niają ubytki, łatają dziury, 
a nawet wykazują się dzia-
łalnością twórczą. Dzieje 
się tak w dojrzałych, cywi-
lizowanych demokracjach, 
w których opozycja nie 
stanowi siły destrukcyjnej, 
żądnej rozwalenia czego 
się da i zemsty na poprzed-
niej władzy. A taka właśnie 
opozycja narodziła się (a 
może wyrodziła?) między 
Odrą a Bugiem. Dąży do 
władzy mamiąc piramidal-
nie nieodpowiedzialnymi 
obietnicami i kłamstwami. 
Jej cynizm i nienawiść aż 
kłują w oczy. I takim lu-
dziom chcemy oddać ste-
ry?

W Polsce pracujemy 
długo, a zarabiamy mało. 
Część społeczeństwa (od 
pewnego czasu zjawisko 
maleje) nie ma pracy w 
ogóle. To wydaje się głów-
ną przyczyną społecznego 
niezadowolenia. I to trze-
ba uświadomić obecnie 
rządzącym, żądać od nich 
głębokich korekt i proce-
su naprawy. Oddanie wła-
dzy opozycji nie rozwiąże 
obecnych problemów. 
Przeciwnie: spowoduje 
ich rakowy wręcz wzrost, 
czemu towarzyszyć będzie 
wykluczenie różnych grup 
społecznych i brutalizacja 
życia politycznego. PiS nie 
jest siłą odnowicielską. To 
siła niszcząca myślących 
inaczej, mobilizująca elek-
torat zapiekły w komplek-
sach, gotowa utworzyć 
państwo wyznaniowe i 
oderwać go od wartości 
europejskich, cofnąć kraj o 

dziesięciolecia. Takiej Pol-
ski chcemy?

Rzeczowe argumenty, 
przywoływanie oczywi-
stych dokonań ostatniego 
ćwierćwiecza, które widzą 
jak na dłoni najbardziej 
odwiedzający Polskę po 
latach, coraz częściej tra-
fiają w próżnię. Zasłania-
my oczy, zatykamy uszy 
i tupiąc krzyczymy: „Nie, 
nie, nie!”. „Nie chcemy wi-
dzieć, nie chcemy słyszeć, 
nic się nie liczy, wszyst-
ko za późno!”. Ki diabeł? 
Amok, czy jakieś szaleń-
stwo? Chcemy gremialnie 
skoczyć do basenu bez 
wody?

Powązki podczas uro-
czystości rocznicowych 
Powstania Warszawskie-
go. Buczenie i gwizdy na 
CMENTARZU, pokaz wyjąt-
kowego chamstwa i zdzi-
czenia, politycznej tępoty 
tumanów, braku szacun-
ku dla powagi chwili. PiS 
twierdzi, że tak właśnie 
można. Nie wyciąga wnio-
sków z faktu, że jego prze-
ciwnicy na Kaczyńskiego 
nie gwiżdżą, chociaż zasłu-
żył sobie na to po stokroć. 
Taką ekipę sobie wymarzy-
liśmy do naprawy Polski?

O kim właściwie myślał 
Kurski mówiąc o ciem-
nym ludzie? A może w grę 
wchodzi tu fenomen „po-
mroczności jasnej”, opisa-
ny po raz pierwszy przez 
amerykańskich psycholo-
gów społecznych Williama 
Titusa i Garodla Stassera? 
Wykazali oni, że podczas 
podejmowania ważnych 
decyzji niektórzy ludzie 
zachowują się nieracjonal-
nie. Z niewytłumaczalnych 
przyczyn podejmują decy-
zje szkodliwe dla nich sa-
mych, instytucji, państwa, 
przeświadczeni, że czynią 
dobrze...

Jest jeszcze czas, by 
otrzeźwieć.

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna - Centrum Kultury 
w Boguszowie-Gorcach za-
prasza wszystkich miłośni-
ków karto�anych potraw 
oraz doskonałej zabawy 
na „Biesiadę Ziemniacza-
ną pod Mniszkiem”, która 
odbędzie się 29 sierpnia 
2015 r. na terenie Centrum 
Kulturalno – Kongresowe-
go Witold w Boguszowie – 
Gorcach.

 - Biesiada ziemniaczana 
to impreza cykliczna, która 
na stałe wpisała się w ka-
lendarz przedsięwzięć kul-
turalnych organizowanych 
na terenie powiatu wałbrzy-
skiego i rokrocznie cieszy się 
coraz większym zaintereso-
waniem. Nieodłącznym ele-
mentem biesiady jest kon-
kurs kulinarny o „Statuetkę 
Mistrza Potrawy Ziemnia-
czanej”, do którego zgłaszać 
się mogą wielbiciele dań 
ziemniaczanych z terenu 
Dolnego Śląska. Konkurs roz-
grywać się będzie w dwóch 
kategoriach kulinarnych: po-
trawa na zimno i potrawa na 
ciepło. W celu rozstrzygnię-
cia konkursu organizator 
powoła jury, w którego skład 
wejdą osoby zawodowo zaj-
mujące się gastronomią oraz 

samorządowcy z Dolnego 
Śląska, a także miast part-
nerskich Boguszowa-Gorc. 
W związku z organizacją 
konkursu zapraszamy do za-
poznania się z regulaminem 
oraz do wzięcia udziału w 
kulinarnym przedsięwzięciu 
– mówią pracownicy Miej-
skiej Biblioteki Publicznej - 
Centrum Kultury w Boguszo-
wie-Gorcach.

Gotową potrawę ziem-
niaczaną (istnieje możli-
wość podgrzania potrawy 
na miejscu) należy przynieść 
29 sierpnia 2015 r. do godz. 
15:00 (w przypadku zmiany 
godziny organizator poin-
formuje o tym telefonicznie). 
Ocenie podlegać będą wa-
lory smakowe, estetyczne i 
sposób podania (dekoracja 
potrawy, stołu itp.) prezen-
towanej potrawy. Dekoracja 
stołu musi być ukończona 
przed godziną 15.00 w dniu 
konkursu. Karty zgłoszenia 
(oddzielne dla każdej po-
trawy) należy składać do 17 
sierpnia br. (poniedziałek) 
osobiście w siedzibie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
– Centrum Kultury lub prze-
syłać listownie na adres: 
MBP-CK, pl. Odrodzenia 4, 
58 – 370 Boguszów-Gor-

Ziemniaczane 
święto

ce. Wszelkich informacji na 
temat konkursu udziela: 
Miejska Biblioteka Publicz-
na-Centrum Kultury, pl. 
Odrodzenia 4; 58-370 Bogu-
szów-Gorce, tel. 74 844-92-
84, fax: 74 844-88-32.

(RED)
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Budżet projektu to 2.968,0 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie możliwości za-
trudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim 
i mieście Wałbrzychu.

Pomoc adresowana jest do 272 osób bezrobotnych (w tym 156 kobiet i 116 męż-
czyzn) w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowa-
nych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu jako bezrobotne, znajdujących się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zakwali� kowanych do pro� lu pomocy I (tzw. 
aktywni bezrobotni) lub II pro� lu pomocy (tzw. wymagający wsparcia), należących do 
określonych grup bezrobotnych, tj.:

1. niepełnosprawnych,
2. długotrwale bezrobotnych, 
3. o niskich kwali� kacjach, 
4. powyżej 50 roku życia, 
5. pozostałych grup bezrobotnych (nie należących do osób niepełnosprawnych, 

długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwali� kacjach) 
– dotyczy tylko kobiet.

Wybór osób rekrutowanych do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami rów-
ności szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
i dążyć będzie m.in. do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet defaworyzowanych 
na rynku pracy, co oznacza, że min. 55% wśród uczestników stanowić będą kobiety, 
zaś pozostałe 45% mężczyźni.

W ramach projektu dla każdego/j z uczestników/czek zostanie skierowana kon-
kretna oferta aktywizacji, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji 
i problemów zawodowych danego/j uczestnika/czki. Na tej podstawie PUP realizo-
wać będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy. Stąd wszyscy 
uczestnicy/czki projektu zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania, skorzysta-
ją z usług doradcy klienta bądź doradcy zawodowego. Uzyskają możliwość odbycia 
stażu i otrzymania stypendium za czas udziału w powyższej formie. Kobiety i męż-
czyźni zainteresowani założeniem własnej � rmy będą mogli ubiegać się o jednora-
zowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Bezrobotni będą mogli zdobyć 
lub podwyższyć kwali� kacje poprzez udział w szkoleniu indywidualnym. Wszystkie 
usługi adresowane do mieszkanek i mieszkańców miasta Wałbrzycha oraz powiatu 
wałbrzyskiego są bezpłatne.

Informacji w ww. zakresie udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wał-
brzychu.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszy Europejskich i Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego można znaleźć na stronach interne-
towych www.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz www.rpo.dwup.pl/

Od czerwca 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy wsparciu środkami Unii Europejskiej 
realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy 

w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (I)” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy.

ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych
tel.: 74 84 07 300/330, fax: 74 84 07 376
kancelaria@urzadpracy.pl, www.urzadpracy.pl
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Od 3 sierpnia 2015 roku 
obowiązuje nowa Uchwała 
Rady Miejskiej Wałbrzycha w 
sprawie parkowania pojaz-
dów na drogach publicznych 
w Wałbrzychu. Radni między 
innymi podnieśli opłaty oraz 
wydłużyli czas, w którym 
trzeba płacić za parkowanie 
na ulicach miasta.

Do stref płatnego parkowa-
nia w Wałbrzychu sukcesywnie 
będą włączane nowe ulice. We-
dług nowych regulacji, od po-
niedziałku do piątku czas obo-
wiązywania opłat na miejscach 
postojowych liczony jest teraz 
od godz. 7.00 do godz. 17.00. 
Za to w soboty nie są pobiera-
ne opłaty za postój w strefach 
płatnego parkowania. Wałbrzy-
scy radni podnieśli stawki opłat 
za postój pojazdu w strefach 
płatnego parkowania. Opłata 
minimalna wynosi teraz 3 zł za 
pierwszą godzinę w I stre�e par-
kowania oraz 1,50 zł za pierwszą 
godziną w II stre�e parkowa-
nia. Tym samym zmieniły się 
również opłaty za abonamenty 
dla mieszkańców i innych użyt-
kowników dróg. Zwolnionymi z 
opłat za postój pojazdu są użyt-
kownicy oznaczonych pojaz-
dów służb komunalnych, ozna-

kowane pojazdy hospicjów, 
użytkownicy pojazdów elek-
trycznych i hybrydowych oraz 
osoby niepełnosprawne na wy-
znaczonych miejscach.

W przypadku otrzymania 
wezwania – raportu do zapłaty 
opłaty dodatkowej, w związku 
z przekroczeniem opłaconego 
czasu postoju, kierujący po-
jazdem może uiścić opłatę za 
parkowanie za czas nieopła-
conego postoju liczonego w 
pełnych godzinach. Opłata 
może być dokonana wyłącz-
nie w dniu postoju w kasach 
Zarządu Dróg, Komunikacji i 
Utrzymania Miasta w Wałbrzy-
chu przy ul Matejki 1 oraz na 
placu Grunwaldzkim 1. Opłata 
za postój będzie różnicą mię-
dzy wartością za całkowity czas 
naliczony w kasach ZDKiUM, a 
wniesioną opłatą za wykupio-
ny bilet z parkometru. Podtrzy-
mane zostało anulowanie na-
łożonej opłaty dodatkowej w 
przypadku uiszczenia opłaty za 
postój do 5 minut od godziny 
wykonanie kontroli wystawie-
nia wezwania – raportu opłata 
dodatkowa będzie anulowana 
w siedzibie ZDKiUM (ul. Ma-
tejki 1, pok. nr 9) po okazaniu 
ważnego biletu z parkometru.

W ramach prowadzenia 
polityki parkingowej w ści-
słym centrum Wałbrzycha, 
wprowadzone zostały zmiany 
na placu postojowym przy ul. 
Kasztanowej. Zmniejszono 
opłatę za postój na tym par-
kingu do 1 zł za 1 godzinę. 
Korzystając z postoju pojazdu 
będzie można wykupić abo-
namenty ogólnodostępne: 
miesięczny za 50 zł, kwartalny 
100 zł.

- Są to najtańsze miejsc 
postojowe w wałbrzyskim 
Śródmieściu. Zachęcamy 
posiadaczy pojazdów samo-
chodowych, pracujących w 
Śródmieściu do korzystania z 
atrakcyjnej ceny abonamen-
tów na ul. Kasztanowej. Plac 
parkingowy na ul. Kasztano-
wej oddalony jest od Rynku, 
placu Magistrackiego, placu 
Grunwaldzkiego od 500 do 
1000 metrów. Przebycie tego 
dystansu pieszo zajmuje od 5 
do 10 minut. Dla porównania 
miejsce postojowe na placu 
Rycerska – Kilinskiego to koszt 
250 zł za 1 miesiąc lub 600 zł za 
kwartał – wyjaśniają pracowni-
cy ZDKiUM w Wałbrzychu.

Przypominamy główne za-
sady korzystania z płatnych 

miejsc postojowych oraz par-
kometrów:
•  korzystać z informacji znaj-

dujących się na parkome-
trze, informacjach zawie-
rających cennik, zasady 
korzystania z parkometru 
itp.,

•  posiadać bilon - parkomat 
nie wydaje reszty. W przy-
padku braku bilonu zre-
zygnować z korzystania z 
miejsc parkingowych. Nie 
narażamy się na opłatę do-
datkową.

•  planować czas postoju,
•  wydrukowany bilet umieścić 

za szybą samochodu w wi-
docznym miejscu, w sposób 
umożliwiający odczytanie 
przez kontrolera strefy po-
stoju wykupionego czasu za 
postój,

•  Strefy Płatnego Parkowania 
nadzorowane są przez upo-
ważnionych pracowników 
ZDKiUM, którzy są upraw-
nieni do wypisywania opłat 
dodatkowych za brak waż-
nego biletu parkingowego,

•  opłata dodatkowa za brak 
ważnego biletu parkingo-
wego może wynieść od 
30 zł do 50 zł na drogach 
publicznych, na placach 

Zmiany w parkowaniu

parkingowych od 50 zł do 
250 zł,

• osoby niepełnosprawne 
mogą korzystać z wyznaczo-
nych miejsc bezpłatnie. Po 
zatrzymaniu pojazdu poza 
wyznaczonymi miejscami 
dla osób niepełnospraw-
nych należy uiścić opłatę na 
ogólnie obowiązujących za-
sadach.

- W przypadku dodatko-
wych pytań prosimy o korzy-
stanie ze strony internetowej 
www.zdkium.walbrzych.pl. 
Proponujemy także kontakt 
telefoniczny pod numerami 
(74) 641-44-19 i (74) 641-44-00 
lub kontakt osobisty przy ul. 
Matejki 1, pokój nr 9 – dodają 
pracownicy ZDKiUM.

(RED)

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

POŻYCZKA DLA KAŻDEGO!!!
BANKOWE do 300 000 zł

oprocentowanie 4,5%
na OŚWIADCZENIE do 30 000 zł

POZABANKOWE do 15 000 zł
na OŚWIADCZENIE do 5 000 zł

z kz komornikiem do 1500 zł

Wałbrzych ul. B. Chrobrego 2/1
(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)

tel. 74 307-07-37, 531-483-291
czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

R E K L A M A
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Jun Litawen jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania 
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich 
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej 
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i po-
zytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna 
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania poma-
ga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, 
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, 
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały 

energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących, 
którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.

Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, cho-
robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-

zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch 
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczo-

łu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się 
mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG. Pan 

Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG 
potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina 
z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który był 
przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent lu-
dzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. 
Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to 
skromnej osobie Pana Juna.

UZDROWICIEL z FILIPIN 

JUN LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje  od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

693-788-894, 784-609-208

20 sierpnia - ZGORZELEC i  BOLESŁAWIEC, 21 sierpnia - JELENIA GÓRA

22 sierpnia - WAŁBRZYCH, 23 sierpnia - WROCŁAW

JUN LITAWEN       przyjmuje:

którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-

zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczo-

łu prostaty. Pani Maria z Krakowa

R E K L A M A

To już 70 lat jak Wał-
brzych stał się polskim mia-
stem. Pisałem o tym w nr 
23 Tygodnika DB 2010 z 11 
czerwca z nadzieją, że jubi-
leusz ten zaktywizuje inte-
ligencję wałbrzyską, ludzi 
kultury i polityki do pokaza-
nia dorobku miasta na polu 
kultury. A że jest się czym 
pochwalić, posłużę się jesz-
cze jednym przykładem.

- Trzy razy wracałam do 
tego miasta w trzech ko-
lejnych powieściach i wró-
ciłam po raz ostatni. Czuję 
to głęboko, wyczerpałam 
tę ziemię. Pisałam "Ciem-
no, prawo noc" w Japonii, i 
zdałam sobie sprawę, że nie 
mam się już co oszukiwać. 
Że wrócę do Polski, a Polska 
jest dla mnie Wałbrzychem. 
Ja nie wracam do realnego 
miasta, ale do miasta z mo-
jej pamięci, spędziłam tam 
jedynie 18 lat. Przez lata o 
tym nie myślałam, to było 
coś w rodzaju spiżarni. Te 

Stanisław 
Michalik

Magiczny Wałbrzych
zalążki trwały we mnie, by 
odezwać się teraz - Tak wła-
śnie skomentowała nagro-
dzoną książkę Joanna Ba-
tor podczas finałowej gali 
w Bibliotece Uniwersytetu 
Warszawskiego , kiedy to 
stała się laureatką konkursu 
„Nike”.

Oto króciutki rys biogra-
ficzny Joanny Bator, pisarki, 
publicystki, podróżniczki, 
eseistki, specjalistki od an-
tropologii kultury i gender 
studies, nauczycielki aka-
demickiej: 

Urodziła się 2 lutego 
1968 r. w Wałbrzychu. Jako 
stypendystka programu 
Tempus, Fundacji Kościusz-
kowskiej i rządu japońskie-
go pracowała kolejno na 
uniwersytetach w Londynie 
(1998-1999), Nowym Jorku 
(1999-2000) i Tokio (2001-
2002). Obecnie wykłada na 
Wydziale Kultury Japonii 
w Polsko-Japońskiej Wyż-
szej Szkole Technik Kom-
puterowych w Warszawie. 
Znana także z artykułów 
zamieszczanych w "Natio-
nal Geographic" i "Voyage". 
Jest laureatką nagrody im. 
Beaty Pawlak, przyznawa-
nej za książki z dziedziny 
antropologii, za "Japoński 

wachlarz" (2004). Ta sama 
książka otrzymała również 
poznańską Nagrodę Wy-
dawców. Pisarka została też 
nominowana do Nagrody 
Literackiej Nike za książki 
"Piaskowa góra" (2009), za 
którą otrzymała nominację 
także Nagrody Literackiej 
Gdynia oraz za jej kontynu-
ację "Chmurdalia" (2011).

Wiadomość o przyzna-
niu najważniejszej w Polsce 
nagrody literackiej „Nike” 
w roku 2013 powieściopi-
sarce Joannie Bator, autor-
ki książki „Ciemno, prawie 
noc” była miłym zaskocze-
niem. Z pochodzenia wał-
brzyszanka i co dla nas naj-
cenniejsze, czyniąca miasto 
lat dzieciństwa i młodości 
miejscem akcji swoich po-
wieści, stała się nagle sław-
na w całej Polsce. Nic więc 
dziwnego, że to wstrząsnę-
ło lokalnym światem me-
dialnym. Wszędzie, gdzie 
się tylko dało, można było 
przeczytać, usłyszeć i zoba-
czyć ceremonię wręczania 
nagrody i dowiedzieć się 
coraz więcej o pisarce i jej 
książkach. Jednym słowem: 
zawrzało nagle jak w kipią-
cym garncu, podczas gdy 
dotąd o Joannie Bator było 

cicho jak makiem zasiał. 
Może za wyjątkiem Biblio-
teki pod Atlantami w Wał-
brzychu, która nieśmiało 
lansowała pisarkę i jej twór-
czość. Oczywiście, co jest 
zrozumiałe, trudno było 
przewidzieć, że jej specy-
ficzna i dość zagadkowa 
powieść znajdzie uznanie 
szacownego jury konkurso-
wego.

Pamiętam jak mocno 
zabiło mi serce na wieść o 
tej nominacji, a stało się 
to dwa lata temu w czasie 
transmisji telewizyjnej w 
niedzielne, wrześniowe po-
południe. Było się z czego 
cieszyć, bo Joanna Bator 
jest drugą wałbrzyszanką, 
obok Olgi Tokarczuk, która 
dostąpiła tego zaszczytu. 
Okazuje się, że Wałbrzych 
jest miastem szczególnym 
w Polsce, wbrew temu co 
się o nim krytycznie mówi 
i pisze. Mam satysfakcję, 
bo w mojej książce „Wał-
brzyskie powaby” starałem 
się wszelkimi sposobami 
odczarować fałszywy ob-
raz Wałbrzycha jako miasta 
budzącego grozę, miasta 
bezrobocia, biedy, zastoju. 
Wałbrzych stał się postra-
chem w mediach i jako taki 
był chętnie wykorzystywa-
ny w sztuce filmowej i lite-
raturze (Przykład: „Panna 
Nikt”). Pisał o tym bardzo 
trafnie Mateusz Mykyty-
szyn w felietonie „Miasto 
schizofreniczne”:

„To Wałbrzych - "Polskie 
Detroit", "Mordor", miasto 
upadłe, pogardliwie pomi-
jane, kojarzone z biedą i 
brzydotą chociaż ten wize-
runek nie ma wiele wspól-
nego z rzeczywistością. Z 
jednej strony jest uznawa-
ne za kulturalną pustynię, 
z drugiej jego największe 
atrakcje zdobią wszystkie 
foldery reklamowe Polski 
obok Krakowa, Warszawy i 
Gdańska. Gdy zabytki prze-
mysłowe Górnego Śląska są 
modne i odwiedzane przez 
tysiące turystów, wałbrzy-
skie obiekty są kompletnie 
zapomniane i zdewastowa-
ne. Chociaż tutejsze zaułki 
uwielbiane są przez fil-
mowców, niewielu widzów 
kojarzy je z konkretnym 
miejscem na ziemi. Tysią-
ce turystów zachwyconych 
zamkiem Książ nie wie, 
że za górskim grzbietem 
widzianym z jego murów 
rozciągają się wałbrzyskie 
osiedla. W wyobraźni idyl-
liczne górskie krajobrazy 
ustępują miejsca obrazkom 
z piekła rodem. Schizofre-
nia jaka opanowała ludzkie 
umysły jest nieuleczalna i 
bezrefleksyjnie przypisała 

sprzeczne ze sobą uczucia 
do tego samego miejsca. 
Taki jest właśnie Wałbrzych 
- piękny i odrażający jedno-
cześnie -  mieszanka wybu-
chowa, wobec której nie da 
się przejść obojętnie”.

Coś z tej schizofrenii 
utkwiło także w laureatce 
konkursu, bo jej Wałbrzych 
też jest miastem owładnię-
tym przez ciemne moce, 
miastem upiorów i misty-
fikacji. Oto co można było 
przeczytać o jej książce w 
„Gazecie Wyborczej”:

„Joanna Bator, która jak 
mało kto w Polsce potrafi 
snuć opowieści, po raz trze-
ci powraca do rodzinnego 
Wałbrzycha. Tym razem 
jej bohaterką jest dzienni-
karka, która w rodzinnych 
stronach rozwiązuje kry-
minalną zagadkę zaginięć 
kilkuletnich dzieci. Równie 
ponure tajemnice skrywa 
przeszłość jej rodziny. Real-
ny Wałbrzych zostaje prze-
mieniony w miasto nocne, 
labiryntowe, w dużej mie-
rze podziemne. Wyparta 
przeszłość niemal dosłow-
nie dąży do wydostania 
się na powierzchnię. A jed-
nocześnie w mieście trwa 
mesjanistyczno-narodowe 
szaleństwo. W roli nieme-
go świadka - górujący nad 
Wałbrzychem zamek Książ, 
w którym zgodnie z le-
gendą ukryty został skarb 
Hitlera. Przyjemność, jaką 
autorka czerpie z układania 
puzzli tej wielowątkowej 
historii, natychmiast udzie-
la się czytelnikowi”.

Ale w książkach Joan-
ny Bator trzeba umieć do-
strzec ukrytą zręcznie ideę. 
W mrocznych, zastygłych 
budynkach dawnego Wał-
brzycha działy się rzeczy 
ze świata ułudy, horroru i 
fantasmagorii, bo tak zo-
stał zapamiętany przez do-
rastającą dziewczynkę. Nic 
w tym dziwnego, bo Wał-
brzych od pierwszych lat 
po wyzwoleniu zdawał się 
być miastem magicznym. 
Był to specyficzny tygiel 
ludzi różnych narodowości, 
języków, kultur. Napływowi 
mieszkańcy miasta odnaj-
dowali w nim wciąż nowe, 
tajemnicze miejsca i budzą-
ce grozę zakamarki. Frapu-
jącą zagadką był i pozosta-
je do dziś świat podziemny 
Wałbrzycha. Trwały ślad 
tej magicznej przeszłości 
Wałbrzycha znajdujemy w 
książce Jerzego Rostkow-
skiego „Podziemia III Rze-
szy”. Ale ten świat odszedł, 
należy do przeszłości. Po-
woli wyłania się z odmętu 
coś nowego, twórczego. I w 
tym znajduje autorka nutę 

optymizmu, z którą chce 
się podzielić z czytelnikami. 

Zaś otrzymaną nagrodę 
skomentowała Joanna Ba-
tor żartobliwie słowami:

- Jestem zaszczycona i 
szczęśliwa. Od dzisiaj Nike 
będzie mi się kojarzyła 
głównie z tą nagrodą, a nie 
butami do biegania.

 A odbierając wcześniej 
złote pióro dla finalistów 
Nagrody Nike, zaapelowa-
ła: 

- Polacy, czytajcie książ-
ki!

I tym apelem kończę 
mój drobny wkład do pro-
mieniejącego od pewne-
go czasu coraz mocniej w 
mediach wałbrzyskiego 
entuzjazmu. Bo dzieje się 
to wszystko w tak ważnym 
momencie, gdy Wałbrzych 
ruszył z miejsca, przybyło 
wiele nowych dróg, no-
wych inwestycji, dużo re-
montuje się budynków, 
powstają nowe kamienice, 
obiekty sportowe, obiekty 
kulturalne typu Stara Ko-
palnia czy Górniczy Dom 
Kultury, reformuje się wał-
brzyską oświatę. Wałbrzych 
jest uważany za brzydkie 
miasto, ale w rzeczywisto-
ści jest to jedno z najpięk-
niej położonych miast w 
Europie i znajdują się w nim 
miejsca urzekające urodą. 
Mamy w Wałbrzychu mnó-
stwo zabytków i atrakcji 
turystycznych, z czego nie 
zdajemy sobie sprawy, a 
także mądrych i wartościo-
wych ludzi.

Gdyby Wałbrzych chciał 
powielić pomysł albumu 
„Twórcy Partnerstwa So-
wiogórskiego”, o którym 
pisałem niedawno, to oka-
załoby się, że byłaby to 
pozycja dużej wagi i znacz-
nych rozmiarów. Ale naj-
wyższy czas, by to zrobić. 
Z najprostszego szacunku 
dla tych wałbrzyszan, któ-
rzy pozostawili ślad swojej 
stopy w kulturze magiczne-
go miasta nad podziemną 
Pełcznicą.

Wałbrzych był od pra-
wieków i jest nadal magicz-
nym miejscem na ziemi, 
pełnym tajemnic i fascy-
nacji. Wiem, że dla wąskiej 
grupy malkontentów Wał-
brzych jest miastem, w 
którym dominuje „ciemno, 
prawie noc”, ale właśnie Jo-
anna Bator jest osobą, dla 
której już od dawna zabły-
sło nad Wałbrzychem pro-
mieniejące światło. Czas 
najwyższy, by dostrzec jak 
wiele dobrego dzieje się 
w Wałbrzychu, pokazać 
także osiągnięcia kultury 
wałbrzyskiej i należycie je 
docenić.
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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.

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny 
na ustanowienie odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:

Wałbrzych, dnia  28.07.2015  r.

1. przy ul. Hetmańskiej 68/6 – położonego na II piętrze, składającego się z dwóch 
pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 
48,60 m². Cena wywoławcza wynosi 111 500,00 zł, wadium 5 575, 00 zł. Przetarg 
odbędzie się 27.08.2015 r o godzinie 12,00 w siedzibie Spółdzielni.

2. przy ul. Fortecznej 56/33 - położonego na X piętrze, składającego się z trzech pokoi, 
kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 62,50 m².
 Cena wywoławcza wynosi 120 900,00 zł, wadium 6 045, 00 zł. Przetarg odbę-
dzie się 27.08.2015 r o godzinie 12,20 w siedzibie Spółdzielni.

 
Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówie-
niu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachu-
nek bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 
26.08.2015 r. lub w kasie Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 27.08.2015 r. w 
godz. od 8,00 do 10,00.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu 
środków na rachunek bankowy Spółdzielni. 
Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywają-
cej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które 
wpłaciły wadium na konto spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwró-
cone na wskazany numer rachunku bankowego nie później niż następnego dnia po 
dacie przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium w kasie Spółdzielni i nie wygrały 
przetargu, wadium zostaje zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu. W 

przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium w terminie jak wyżej. Wyją-
tek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, posiadający wła-
ściwe umocowanie notarialne lub potwierdzone przez pracownika spółdzielni.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem 
wzwyż do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy 
inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do 
skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.
 Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało 
dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lo-
kalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 5 ust. 3-7 oraz art. 63 i 63 a ustawy z dnia 
07.07.1994 r Prawo Budowlane.
Osoba wygrywająca przetarg zawiera umowę odrębnej własności lokalu bez udostęp-
nienia świadectwa, o którym mowa wyżej. 
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna przeniesienia od-
rębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni - w terminie 
do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji -pełnej kwoty wyli-
cytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.
Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz 
koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą 
przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 074 66-56-957 lub osobiście w pok. 
Nr 21. 
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD

R E K L A M A

Praktyki w ZUS
Wałbrzyski Oddział ZUS 
rozpoczął nabór na prakty-
ki studenckie w 2015 roku. 
Oferta skierowana jest przede 
wszystkim do studentów eko-
nomii, prawa i administracji. 
Praktyki można odbyć zarów-
no w siedzibie Oddziału (Wał-
brzych), jak i w inspektoratach 
(Dzierżoniów, Jelenia Góra, Ka-
mienna Góra, Kłodzko, Lubań, 
Świdnica). ZUS przystąpił do 
rządowego programu praktyk 
studenckich, którego celem 
jest zwiększenie możliwości 
zdobycia przez studentów 
doświadczenia zawodowego 
i podniesienia kompetencji. 
W trakcie praktyki w ZUS stu-
denci będą mogli nabyć umie-
jętności poszukiwane przez 
pracodawców: planowanie, 
organizację pracy, komunika-
cję społ. i pracę w zespole, itp. 
Ponadto zapoznają się z funk-
cjonowaniem ZUS, obiegiem 
dokumentacji, przepisami 
prawa. Osoby zainteresowa-
ne mogą zgłaszać się poprzez 
swoje uczelnie lub poprzez 
stronę internetową www.
ofert.praca.gov.pl. Szczegó-
łowe informacje o programie 
praktyk w wałbrzyskim Od-
dziale ZUS można uzyskać pod 
numerem tel. (74) 64 97 372.

(RED)

Ojciec, Wojciech, ma od 
lat problemy kadriologiczne 
i cukrzycę. Ostatnio jej powi-
kłaniem jest stopa cukrzyco-
wa. – Przyszedłem do pana 
Darka niemal prosto ze szpi-
tala. Wypisali mnie, ale cho-
rego. Ciśnienie skakało jak 
oszalałe, poziom cukru tak 
samo, gniotło mnie w klatce 
piersiowej, jak tylko wsze-
dłem na pierwsze piętro. 
Choć czasem nie mogłem 
chodzić, bo prawa stopa pie-
kła, swędziała, puchła i sinia-
ła, a do tego pękała skóra.

Od tego czasu minęło 
sześć wizyt u pana Darka. 
I co najważniejsze, noga 
znacznie mniej dolega, nie 
puchnie, a rany się zagoiły. 
Badania potwierdzają też, że 
ciśnienie się ustabilizowało, 
podobnie jak cukier, cho-
ciaż pan Wojtek, po konsul-
tacjach ze swoim lekarzem,  
obniżył dawki leków.  

- Ale poczułem też, że je-
stem mocniejszy. Ostatnio 
graliśmy w piłkę z wnukami, 
a najmłodszego miałem na 
barana. Pół roku temu pod-

czas takiej zabawy chyba 
bym dostał zawału, a teraz 
nawet mnie w mostku nie 
zakłuło!

Ludzi, którzy mówią, 
że ten dotyk ich uzdrowił, 
jest bardzo dużo. Opowia-
daj o chorobach, na które 
cierpieli, a których już nie 
mają. O tym, jak próbowali 
najróżniejszych terapii. Bez-
skutecznie. Aż tra�li tutaj. I 
dotyk pana Darka okazał się 
skuteczny.

- Po prostu sprawił cud 
– opowiada z radością pani 

Dotyk, który przynosi ludziom zdrowie

Dłonie pełne energii
- Miałam w piersi guza. Wielkości mandarynki. Lekarze mówili, że być może 
potrzebna będzie operacja, a ja się bałam. Więc koleżanka namówiła mnie 

żeby spróbować energoterapii. Oczywiście u pana Darka. On powiedział, żebym 
po czwartej wizycie zrobiła USG. I rzeczywiście, badanie pokazało, że guzek jest 

o połowę mniejszy. Po kolejnych pięciu był już maluteńki, jak pestka wiśni. 
Po jeszcze czterech znikł – opowiada pani Monika Koczyńska ze Świdnicy. 

Teraz chodzi tu nadal, ale z chorym ojcem.

Dorota Pilśniak z 
Kamiennej Góry. 
Jej mama miała 
trzy lata temu udar 
mózgu. Dość szyb-
ko zaczęła mówić, 
choć niezbyt wy-
raźnie, ale rucho-
wo było bardzo 
źle. Praktycznie nie 
chodziła, czasem 
metr czy dwa pod-
pierając się o me-
ble. Do prawej ręki 
nie potra�ła wziąć 
kubka, widelca. 
I mimo różnych 
form rehabilitacji 
poprawy specjal-
nie nie było.

Podobnie opowiada pan 
Stefan Michalec, który też 
był po wylewie i też widać 
wyraźną poprawę. Naj-
skromniej do sprawy pod-
chodzi sam uzdrowiciel: - To 
prawda, ale z drugiej strony 
chodziły do mnie w Wałbrzy-
chu dwie osoby po udarze 

mózgu, którym nie udało mi 
się pomóc. Więc to nie jest 
tak, że zdołam pomóc każ-
demu.

- A ja tam jestem u niego 
dość często i w poczekalni 
słyszę, że pomaga praktycz-
nie każdemu – mówi pan 
Michalec.

(ego)
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kredyty
niezależnie od BIK

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

konsolidacje • oddłużenia

na dowolny cel

bez opłat wstepnych

niskie raty

z komornikiem

R E K L A M A

Niedawno zapadł wy-
rok w sprawie, o której na 
łamach Tygodnika DB2010 
pisałem już kilka razy, więc 
i teraz wypada zamieścić mi 
kilka słów komentarza. Nie 
chcę już pisać o kogo chodzi, 
bo nie bohaterowie moich 
poprzednich felietonów są 
tu istotni, tylko wyrok jaki w 
sprawie zapadał. Zresztą nie 
tylko ten, sprzed kilkunastu 
dni, ale także wyrok z marca 
br., o którym skazany dowie-
dział się pod koniec lipca, o 
czym za chwilę.

Po ogłoszeniu wyroku 
skazującego za spożywanie 
alkoholu w szczawieńskim 
parku oraz odmowie oka-
zania dowodu osobistego 
funkcjonariuszowi policji, 
poczułem się zdruzgotany, 
chociaż wyrok ten nie mnie 
dotyczył. Do dzisiaj zastana-
wiam dlaczego drobne róż-
nice w zeznaniach świadków 
(dotyczące zresztą kwestii 
raczej mało istotnych) świad-
czą według sądu o tym, że 
świadkowie owi mataczą w 

Jestem niewinny
Janusz
Bartkiewicz

sprawie. Dlaczego dla wał-
brzyskiego sądu zeznania 
policjantów są nadzwyczaj 
wiarygodne, chociaż wszy-
scy policjanci mówią ide-
alnie to samo? Zeznania 
ich są identyczne do tego 
stopnia, że trudno znaleźć 
różnice w tym, co zeznawali 
przed wieloma miesiącami 
w śledztwie, a tym, co po-
wtórzyli w sądzie. Miałem 
wrażenie, że nauczyli się 
ich na pamięć. Targają mną 
mieszane uczucia, albowiem 
nie tylko na wydziale prawa 
uczono mnie, że o matacze-
niu świadczą właśnie zezna-
nia nadzwyczaj jednorodne, 
bo tożsame w treści. Wiedza 
taka, w moim przypadku, 
jest również efektem dłu-
goletniego doświadczenia 
w służbie kryminalnej, a wy-
nika z niej, że identyczność 
zeznań wskazuje na to, że 
zostały one wcześniej mię-
dzy świadkami uzgodnione. 
Nie wiem zatem dlaczego 
sąd uznał, że zeznania świad-
ków obrony na wiarę nie za-
sługują. Istniejąca w polskim 
prawie zasada swobodnej 
oceny dowodów podlega 
na tym, że w ich ocenie sąd 
winien opierać na zasadach 
prawidłowego rozumowa-
nia, wskazań wiedzy i do-
świadczenia życiowego. A 

wszystkie te wymienione 
przymioty, gdyby zostały 
wzięte pod uwagę, powinny 
wskazywać sądowi, że każdy 
człowiek ma inne możliwo-
ści percepcji zdarzeń, inną 
zdolność do formułowania 
myśli i zdań, a także całko-
wicie różny aparat poję-
ciowy. Wszystko to, wzięte 
razem do kupy, powoduje, 
iż to samo wydarzenie oglą-
dane w tym samym czasie, 
będzie przez obserwatorów 
rożnie zapamiętane i opisa-
ne. Nigdy tak samo, jak to 
miało miejsce w przypadku 
funkcjonariuszy policji bro-
niących się przed zarzutami, 
że działali nieprofesjonal-
nie, czyli z przekroczeniem 
uprawnień, lub nie dopeł-
niając obowiązków. Nieste-
ty, wałbrzyski sąd nie chciał, 
a może nie potra�ł, tego do-
strzec. Oskarżony o odmowę 
okazania dowodu osobiste-
go, przedstawił sądowi na-
granie �lmowe, na którym 
nawet krótkowidz dostrzeże, 
że policjant żadnego dowo-
du nie żądał, tylko zdecydo-
wanym ruchem psiknął ga-
zem po oczach, a następnie 
rzucił się na oskarżonego, 
aby go chwytem za szyję 
obalić na zimę. Jednakże na-
granie to dla sądu nie przed-
stawiało większej wartości, 

bo było mało wiarygodne. 
No cóż, prawda czasów, 
prawda ekranu, chciałoby się 
powiedzieć… Natomiast sąd 
bez żadnych zastrzeżeń, ale 
co ważniejsze, bez żadnych 
dowodów, przyjął twierdze-
nie policjantów i strażników 
miejskich, że oskarżony pił 
w parku alkohol. I chociaż na 
nagraniu jakie przedstawiła 
straż miejska, nie widać, że 
oskarżony pije cokolwiek, 
sąd przyjął, że pił on alko-
hol, bo coś piły towarzyszą-
ce mu osoby. Furda tam, że 
żaden ze stróżów prawa nie 
przedstawił na to żadnego 
dowodu, furda tam, że to nie 
oskarżony ma przedstawić 
dowód swej niewinności, a 
wszelkie wątpliwości mają 
być rozstrzygnięte na jego 
korzyść. Zaprezentowane 
nagranie - które tym razem 
dla sądu było nadzwyczaj 
wiarygodne - pokazywało, że 
oskarżony nic nie pił. „Coś” 
pił jego nieżyjący już kolega. 
Co on tam pił nie wiadomo, 
ponieważ żaden ze stróżów 
prawa nawet do ręki tej bu-
telki nie wziął i nie sporządził 
notatki na temat, co to była 
za butelka i co zawierała. A 
taka notatka (w postępowa-
niu o wykroczenia) ma rangę 
dowodu.

Zapadły w sprawie wyrok 
wskazuje, że te fundamen-
talne kiedyś wartości i zasady 
procesowe w III RP straciły 
swe uniwersalne znaczenie. 
Tak coś mi kołacze w głowie, 
że na jakość prawa obowią-
zującego w państwie składa 
się nie tylko proces legislacyj-
ny, ale także jego praktyczna 
realizacja przez organa stosu-
jące prawo. Ale to tylko tak mi 
się coś po głowie pęta. Myśl 
taka jakby nieokrzesana.

W drugim przypadku, 
również opisywanym przeze 

mnie kilka razy, Prokuratura 
Rejonowa w Świdnicy - po 
prawie rocznym śledztwie 
- uznała, że obywatel pobił 
się sam (bo nie doszukała 
się znamion przestępstwa w 
postępowaniu policjantów), 
a następnie zgłosił organom 
ścigania, iż został bezpod-
stawnie zatrzymany i pobity 
na terenie Komisariatu I Po-
licji w Wałbrzychu. Obecnie 
przed wałbrzyskim sądem 
toczy się postępowanie na 
zażalenie na takie postano-
wienie prokuratury. I właśnie 
od tego sądu (pod koniec 
lipca) osoba ta dowiedziała 
się, że została prawomocnie 
skazana na sześć miesięcy 
pozbawienia wolności i to 
bez zawieszenia. Człowiek 
o czystej kartotece w reje-
strze skazanych, ma tra�ć do 
więzienia, chociaż przepis 
przewiduje karę grzywny, 
ograniczenia wolności i karę 
jednego roku więzienia, któ-
rą wszakże można orzec w 
zawieszeniu. Tra� tam (jeżeli 
sąd nie zezwoli na przywró-
cenie terminu do złożenia 
sprzeciwu), tylko dlatego, że 
zarówno prokurator, a póź-
niej wałbrzyski sąd, dał wiarę 
policjantom, którzy oskarżyli 
go, że niby im naubliżał. Je-
dynymi świadkami tego zda-
rzenia byli sami policjanci, 
bo innych nie dopuszczono 
do głosu. I nie ma się cze-
mu dziwić, bo postępowa-
nie prowadzone było przez 

nich samych. Nawet w tym 
samym komisariacie, gdzie 
pracują (bo wg mnie pra-
cują, a nie służą), ci niby tak 
mocno słowem poturbowa-
ni. Dla prokuratora i sądu nie 
miał jakiegokolwiek znacze-
nia fakt, że - zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami - 
ponoć znieważony policjant 
nie wykonywał czynności 
służbowych, albowiem swo-
ją służbę zakończył, a zgod-
nie z kodeksem karnym, 
ustawą o policji, wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego 
i wyrokami Sądu Najwyż-
szego, ochroną prawną z 
art. 226 kk objęci są jedy-
nie policjanci „podczas i w 
związku z pełnieniem obo-
wiązków służbowych”. Jeże-
li zatem słowami obywatela 
policjant poczuł się urażo-
ny, to tak jak każdemu, przy-
sługuje mu droga cywilna. 
Jednakże wówczas musi 
przed sądem udowodnić, że 
został znieważony. W pro-
cesie karnym jest łatwiej, bo 
nic nie musi udowadniać, 
wystarczy, że tak z kolegami 
zezna. Na wszelki wypadek 
informuję zatem wszystkie 
prokuratury i sądy, że nigdy 
policjantom nie ubliżam i 
nie odmawiam okazania do-
kumentów. Gdyby więc do 
sądu tra�ły akta dochodze-
nia z jakiegoś komisariatu, 
to z góry oświadczam, że je-
stem niewinny.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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W ofercie pełna gama ubezpieczeń:
majątkowe, komunikacyjne, rolnicze, 

życiowe, turystyczne, zdrowotne, grupowe

Ta
ni

ej

pl

Uczestnicy zajęć waka-
cyjnych zorganizowanych 
przez Ośrodek Społeczno-
-Kulturalny Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Podzam-
cze” w Wałbrzychu, odbyli 
pożyteczną wycieczkę do 
Stacji Edukacji Ekologicz-
nej, Jaskini Nietoperzy, ter-
rarium oraz szkółki leśnej 
Nadleśnictwa Świdnica.

Zajęcia obejmowały mię-
dzy innymi zagadnienia do-
tyczące nietoperzy. Dzieci 
zobaczyły, jak wyglądają i 
gdzie mieszkają oraz usły-
szeli ciekawostki z życia tych 
latających i będących pod 
ochroną ssaków. Na zaję-
ciach terenowych w szkółce 

Wśród nietoperzy

W Jaskini Nietoperzy.

leśnej w Bojanicach, dzieci 
zapoznały się z procesem 
hodowli drzew. Szczególną 
uwagę zwrócono na gatun-

ki drzew przeznaczone do 
rekultywacji wałbrzyskich 
hałd.

(BAS)
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Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

porady, reprezentacja w sądach 
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań dochodzenie odszkodowań 

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L A M A

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA 
NA PODRĘCZNIKI SZKOLNE 2015 - 2016

PRZY ZAMÓWIENIU KOMPLETU 10% RABATU DOTYCZY:
• książek językowych (podręczniki, słowniki itp.)
• książki komisowe (przewodniki, kryminały, 

beletrystyka itp.)
WYPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH - RABAT 20%

NAJNOWSZE WYDANIA KSIĄŻEK MEDYCZNYCH 
- RABAT 20%

W sprzedaży okładki na wszystkie książki!

KSIĘGARNIA POEZJA - KOMIS
ul. Główna 9 (I piętro)

Wałbrzych - Piaskowa Góra
tel.: 74 665 20 48

R E K L A M A

Oferujemy wysokie standardy na europejskim poziomie w tym:
• własną bazę zabiegową,
• ujęcie wody leczniczej wewnątrz obiektu,
• zaplecze rekreacyjne z możliwością organizowania grilla, 

ognisk przy muzyce, boisko do piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci,
• organizację imprez rekreacyjnych i rozrywkowych,
• bezpłatny dostęp do Wi-Fi.

Specjalizujemy się w leczeniu schorzeń: układu dróg oddechowych, 
przewodu pokarmowego, narządu ruchu, kardiologicznych i wielu innych.
Oferujemy możliwość skorzystania z zabiegów osobom spoza Ośrodka 
na podstawie skierowania NFZ lub pełnopłatnie! 

Zapraszamy na udział w programach: ”Wzmocnienie przy 
kijkach”, „Oczyść swój organizm” oraz Programach Dietetyczno 
Terapeutycznych

Sanatorium „ ZIMOWIT” w Dusznikach - Zdroju 
tel. +48 74 866 94 64, tel. kom. 606 888 483 

mail: biuro.zimowit@sanatoria-dolnoslaskie.pl
www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

SANATORIUM UZDROWISKOWE 
„ZIMOWIT” w DUSZNIKACH – ZDROJU, 

oddane po remoncie w 2014r., świadczy usługi w zakresie leczenia 
uzdrowiskowego oraz posiada uprawnienia do przyjmowania 

pacjentów na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

R E K L A M A

Urząd nieczynny
14 sierpnia 2015 r. Urząd Miej-
ski w Świebodzicach będzie 
nieczynny. - Dyżur w ratuszu 
miejskim pełnić będzie wyłącznie 
pracownik Urzędu Stanu Cywil-
nego w Świebodzicach. Dyżur 
pełniony będzie w godz. 8.00 
- 12.00. Osoby, które planowały 
w tym dniu wizytę w urzędzie za-
praszamy w kolejny dzień roboczy 
– w poniedziałek 17.08.2015 r. Za 
niedogodności przepraszamy – 
mówi Agnieszka Bielawska Pękala, 
Rzecznik prasowy Urzędu Miej-
skiego w Świebodzicach.

(RED)

Jeszcze trzy
Przypominamy wszystkim mi-
łośnikom aktywności i �tnessu, 
że jeszcze do końca sierpnia w 
Parku Miejskim w Świebodzi-
cach odbywają się wakacyjne 
zajęcia zumby. W każdą środę o 
godz. 19:00 prowadzi je instruk-
torka Marta Jasińska. Zakręconych 
zumbowiczów jest coraz więcej - a 
wśród nich są i panowie - zatem 
zachęcamy gorąco do skorzysta-
nia z tej bezpłatnej i bardzo atrak-
cyjnej formy poprawienia kondy-
cji i �gury.

(RED)

Przyda się w szkołach
Gmina Świebodzice otrzymała 
zwiększoną subwencję oświa-
tową w kwocie 42 tys. zł, która 
wykorzystana zostanie na za-
kup pomocy dydaktycznych z 
przeznaczeniem na edukację włą-
czającą dla dzieci niepełnospraw-
nych. Pieniądze na ten cel otrzy-
mają szkoły nr 2, 3 i 4. Świebodzice 
otrzymały także do�nansowanie z 
Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej na wyposażenie gabinetów 
pro�laktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej. Kwota do�nanso-
wania to 25 tys. zł, każda gminna 
placówka otrzyma 5 tys. zł.

(RED)

Na seans pod chmurką za-
prasza burmistrz Bogdan Ko-
żuchowicz, który zaprosił do 
Świebodzic Objazdowe Kino 
Allegro. To cykl darmowych, 
weekendowych pokazów 
letnich, trwających od lipca 
do września 2015. W całej 
Polsce zaplanowano 33 emi-
sje, w trakcie których, poza 
pokazem �lmowym, przewi-
dziane są dodatkowe atrak-
cje (rabaty, specjalne promo-
cje, popcorn, napoje, itp.). 
Biletem wstępu na piątkowy 
seans jest specjalna aplikacja 
Allegro, pobrana na telefon, 
dzięki której będzie można 
odebrać kupon o wartości 20 
zł na mobilne zakupy, kupić 
popcorn za 1 zł czy kultowy 
produkt z �lmu - w przy-
padku Świebodzic będzie to 
fantastyczny bat mobil, czyli 
jeden z pojazdów Batmana. 
Aplikację na telefon można 
pobrać ze strony www.kino.
allegro.pl.

- Jednocześnie informuje-
my, że w tym dniu będą wy-
stępowały utrudnienia w ko-
munikacji w centrum miasta. 
Prosimy o nieparkowanie aut 
na pierzei wschodniej Ryn-
ku (wejście do ratusza), po 
obu stronach ulicy - ta część 

Kino w świebodzickim 
Rynku

W piątek, 7 sierpnia, Rynek w Świebodzicach zamieni się w niecodzienną 
salę kinową. Przy wschodniej pierzei stanie potężny ekran, a przed nim 
ustawionych będzie około 250 wygodnych leżaków. W tak wspaniałych 

„okolicznościach przyrody” będzie można obejrzeć �lm o przygodach Batmana 
– „Mroczny Rycerz”.

będzie już od rana wyłączo-
na z ruchu kołowego. Seans 
�lmowy zakończy się około 
północy, co naruszy nieco 
godziny ciszy nocnej - za co 
z góry przepraszamy miesz-
kańców Rynku. Mamy jednak 
nadzieję, że tak niecodzienne 
i jednorazowe wydarzenie 
przyjmą państwo z wyro-
zumiałością. W przypadku 
niekorzystnych warunków 
atmosferycznych (silny wiatr, 

deszcz itd.), seans będzie 
odwołany, ale to nam chyba 
nie grozi. W piątek synoptycy 
przewidują na Dolnym Śląsku 
rekordową temperaturę, 36 
a nawet 38 stopni Celsjusza, 
zatem czeka nas ciepły, let-
ni wieczór, pełen �lmowych 
atrakcji - Agnieszka Bielaw-
ska-Pękala, rzecznik prasowy 
Urzędu Miejskiego w Świe-
bodzicach.

(RED)

Dzięki bardzo dobrej 
współpracy świebodzickie-
go samorządu ze Służbą 
Drogową Powiatu Świd-
nickiego oraz Dolnośląską 
Służbą Dróg i Kolei, drogi w 
Świebodzicach są coraz le-
piej oznakowane.

Pracownicy Służby Dro-
gowej Powiatu Świdnickiego 
zakończyli dodatkowe zna-
kowanie skrzyżowania drogi 
powiatowej nr 3464D (Świe-
bodzice - granica powiatu wał-
brzyskiego - Kamienna Góra) 
z drogą powiatową nr 3395D 
(Świebodzice - granica powia-
tu Wałbrzyskiego - Cieszów 
Górny). Oznakowanie uzupeł-
niono o brakujące w tym miej-
scu drogowskazy w kształcie 
strzałki z odległością do Ka-
miennej Góry oraz do Świe-
bodzic (znak E-4). W obrębie 

tego skrzyżowania, na granicy 
gminy i powiatu uzupełniono 
skradzioną wcześniej tablicę 
F-3a (granica obszaru admini-
stracyjnego na granicy powia-
tu). W przygotowaniu jest tak-
że tablica E-2a ze wskazaniem 
kierunku dojazdu do głównych 
dróg w mieście oraz do Osiedla 
Piastowskiego i dzielnicy Cier-
nie, która zostanie ustawiona 
przy drodze wojewódzkiej nr 
374 (ul. Strzegomska, przed 
rondem w kierunku centrum 
miasta). Nowe oznakowanie 
zdecydowanie ułatwi kierow-
com podróżującym po okoli-
cy, szczególnie spoza regionu, 
poruszanie się po drogach. 
Jednocześnie wpłynie to na 
poprawę bezpieczeństwa w 
obrębie wspomnianych skrzy-
żowań.

(RED)

Portal inspirowanina-
tura.pl już po raz czwarty 
ogłosił plebiscyt Terra Flo-
wer Power – Najpiękniej 
Ukwiecone Miasto w Polsce. 
W tegorocznej edycji startu-
ją także Świebodzice.

Celem zmagań jest wyło-
nienie i nagrodzenie miejsco-
wości, która w tym roku stwo-
rzyła najpiękniejszą dekorację 
kwiatową swojej przestrzeni. 
Plebiscyt to również podsu-
mowanie całego roku prac 
nad tym, by nasza wspólna 
przestrzeń stawała się bardziej 
przyjazna. Aby odpowiednio 

uhonorować włodarzy naj-
piękniej ukwieconych miast, 
zarządów wspólnot mieszka-
niowych, a także uczestników 
zgłaszających kandydatów do 
tytułu, organizatorzy przygo-
towali ciekawe nagrody. Lista 
zgłoszeń została już zamknię-
ta - w plebiscycie bierze udział 
ponad 100 miast, teraz można 
już głosować na swoich fawo-
rytów za pośrednictwem pro-
�lu na Facebooku. Aby oddać 
głos na Świebodzice, zaprasza-
my na facebook.com/inspiro-
wani.

(RED)

Czytelniej na drogach

Walczą o ukwiecony 
tytuł!
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• 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

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

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

SKLEP MONOPOLOWY ul. Żeromskiego 5, 
Świebodzice
(dawny ZAGŁOBA)

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

Główna 9/17 1piętro (obok krawcowej) 58-309 Wałbrzych

Zadzwoń  lub  Napisz
t e l . :  5 3 5  2 8 5  5 1 4 ,  5 3 5  4 1 6  0 1 4
w w w :  m e n t o r n i e r u c h o m o s c i . p l
e-mail: biuro@mentornieruchomosci.pl

PLANUJESZ ZAKUP LUB NAJEM
NIERUCHOMOŚCI ?

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ POMOC
(Także pełną obsługę prawną)

R E K L A M A R E K L A M A

Dlaczego Bułgaria?
- Ponieważ tu, w Złotych 

Piaskach, są doskonałe wa-
runki do wypoczynku – za-
pewnia Robert Świątek. 
– Zacznijmy od pogody: 
przeważnie jest słonecznie 
i bardzo ciepło. Słońca nie 
brakuje, co sprzyja aktyw-
ności nad wodą. Nasze trzy-
gwiazdkowe hotele Gloria i 
Dahlia Garden mają do dys-
pozycji naszych gości baseny 
kąpielowe zewnętrzne oraz 
kryte. Poza tym do wspania-
łych, piaszczystych plaż jest 
tylko kilkaset metrów. A tam 
czeka prawdziwy raj: zawsze 
ciepła woda w Morzu Czar-
nym, kąpiele pod czujnym 

okiem naszego ratownika, 
mnóstwo miejsca – nie tak 
jak w Polsce, leżaki, parasole, 
plażowe bary, boiska do gry 
w piłkę nożną i siatkówkę. 
Wypoczynkowi sprzyjają tak-
że komfortowo wyposażone 
pokoje: z klimatyzacją, łazien-
kami, telewizorami oraz bal-
konami. Hotelowe kuchnie 
serwują znakomite posiłki w 
formie bufetu szwedzkiego, 
a do dyspozycji gości są tak-
że hotelowe bary oferujące 
między innymi piwo, alko-
hole, napoje chłodzące, lody, 
słodycze, kawę z ekspresu – a 
wszystko to w rewelacyjnych 
cenach, których próżno szu-
kać nie tylko w polskich ku-

Hit sezonu
- wakacje w Bułgarii

Wielu mieszkańców naszego regionu i innych części Polski, 
w poszukiwaniu atrakcyjnego wypoczynku wybiera Bułgarię. – Jest tu wszystko, co jest 

niezbędne do wypoczynku – zapewnia Robert Świątek, właściciel Biura Podróży Duotravel 
z Boguszowa Gorc, który od kilku lat organizuje wypoczynek między innymi w Bułgarii.
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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.

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

R E K L A M A

KONSULTACJI UDZIELA:  
MGR MAREK JASKOLA

- IRYDOLOG
25.08.2015 - od godz. 12.00

w Wałbrzychu
UL. GŁÓWNA 9 (I PIĘTRO) KSIĘGARNIA POEZJA
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU SUPLEMENTÓW

TEL. 515 - 256 - 405

BADANIA 
Z TĘCZÓWKI OKA

IRYDOLOGIA, ZIOŁOLECZNICTWO
CENY JUŻ OD 30 ZŁ

R E K L A M AR E K L A M A

MONITORING

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

ul. B.Chrobrego 14
Wałbrzych

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- serwis pogwarancyjny
- do 5 lata gwarancji na instalację
- instalacja kamer IP

rortach – podkreśla Robert 
Świątek.

Ale nie samym chlebem i 
snem człowiek żyje. I nawet 
w Bułgarii latem nie zawsze 
świeci słońce…

- Jesteśmy na to przygoto-
wani. Nawet, gdy nie ma słoń-
ca, temperatura powietrza 
wynosi około 25 stopni Cel-
sjusza, co sprzyja różnej ak-
tywności. Nasi goście mogą 
uczestniczyć w zajęciach 
zumby na hotelowym tarasie 
lub w basenie, ale skorzystać 
z licznych wycieczek krajo-
znawczych, na przykład do 
Varny. Tam można podziwiać 
Muzeum króla Władysława 
IV Warneńczyka w miejscu 

krwawej bitwy stoczonej w 
1444 roku z Turkami, czy za-
bytkowe świątynie i mona-
styr w wapiennej skale. Dla 
osób lubiących zwiedzanie 
lista wycieczek jest bardzo 
długa, ze Stambułem włącz-
nie. Do tego organizujemy 
rejsy z połowem ryb oraz cie-
szące się ogromną popular-
nością wieczory bułgarskie. 
W ich trakcie można jeść i pić 
do woli specjały bułgarskiej 
kuchni, delektując się tak lu-
dową muzyką i tańcami, jak 
i tańcem w rytm światowych 
standardów muzyki rozryw-
kowej. Poza tym w naszych 
hotelach organizujemy po-
kazy taneczne i występy lo-

kalnych artystów. Na pewno 
nikt przez w trakcie pobytu w 
Złotych Piaskach nie będzie 
narzekał na nudę. Wszak od 
ścisłego centrum tego ku-
rortu dzielą nas zaledwie 3 
km, a tam czeka wszelkie bo-
gactwo typowych dla takich 
miejscowości atrakcji: klu-
bów, restauracji, lunaparków, 
straganów z najróżniejszymi 
towarami. Sezon wakacyjny 
w Bułgarii kończy się na po-
czątku października, zatem 
jeśli ktoś jeszcze nie zapla-
nował wypoczynku ma szan-
sę odwiedzić nas w Złotych 
Piaskach – zachęca Robert 
Świątek.

(RED)
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Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

więcej informacji na creditia.pl 
Creditia sp. z o.o., ul. Żeromskiego 21, 60-544 Poznań

Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł
Minimum formalności

Gotówka od ręki AnaNas zawsze możesz liczyć

KREDYTY
szybka decyzja i duża przyznawalność
spłata zobowiązań + dodatkowa gotówka

oferta 28 banków
bez ograniczeń wiekowych i dochodowych

i 10 firm pozabankowych

UWAGA!

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 

R E K L A M A

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

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

19złza 8 sztuk

99

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

• DOWÓD OSOBISTY  • PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA
(na nośniku elektronicznym)
• DYPLOM, INNE

TANIE ZDJĘCIA !!!

Wałbrzych,
ul. Sienkiewicza 1,
tel.: 609-585-124

Zapraszamy:
pn-pt. 10 - 17, 

sob. 10- 14

Marynarki od 49 zł     Kurtki od 99 zł

Garnitury od 149 zł     Koszule od 15 zł

wakacyjne promocje

Nowość!
Garnitur Majorka

80% wełny!

Tylko 599 zł!

Trzeba oszczędzać
- W związku z przedłużającą 
się falą upałów i znacznym 
wzrostem zużycia wody po-
bieranej z sieci publicznej, w 
celu uniknięcia przerw w do-
stawie wody, apelujemy o nie-
wykorzystywanie wody z sieci 
publicznej do innych potrzeb 
niż socjalno-bytowe. Dlatego 
prosimy o niepopieranie wody 
z sieci publicznej do podlewania 
trawy, podlewania ogródków, 
podlewania upraw, mycia sa-
mochodów itp. Wszystkich użyt-
kowników sieci wodociągowej 
prosimy o bardzo racjonalne 
i oszczędne gospodarowanie 
wodą pitną – apelują przedsta-
wiciele Urzędu Gminy w Czar-
nym Borze.

(RED)

Weekend ze św. Anną
Grupa para�an ze Starych 
Bogaczowic, pod przewodnic-
twem księdza Jacka Biernac-
kiego zorganizowała kolejny 
„Weekend ze św. Anną”. Ce-
lem imprezy było zgromadze-
nie środków �nansowych na 
remont kościoła para�alnego. 
Główną atrakcją były rozgryw-
ki piłkarskie o puchar kapelana 
policji ks. Jacka Biernackiego. 
Po serii potyczek zwycięzcą tur-
nieju została drużyna Sądu Re-
jonowego w Wałbrzychu, przed 
Para�ą Stare Bogaczowice i 
Pocztą Polską w Wałbrzychu. W 
imprezie uczestniczył posłanki 
Izabela Katarzyna Mrzygłocka i 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. 
Przygotowano wiele zabaw i 
konkursów dla dzieci. Dorośli 
mogli skorzystać z usług stoisk 
gastronomicznych oraz mogli 
skosztować wypieków przy-
gotowanych przez mieszkanki 
Gminy Stare Bogaczowice. Moż-
na też było sprawdzić swoją cel-
ność na strzelnicy. A tym razem 
pogoda dopisała i zabawa trwał 
do nocy.

(RED)

Nowe boisko
Jeszcze trwają wakacje, a 
uczniowie Zespołu Szkół w 
Starych Bogaczowicach już 
mogą użytkować nowy obiekt 
sportowy. Tuż przy budynku 
szkoły wykonano boisko z bez-
pieczną, kolorową nawierzchnią 
poliuretanowo-gumową z na-
niesionymi liniami. Zamontowa-
no bramki do piłki ręcznej i de-
montowalne słupy z osprzętem 
do koszykówki. Możliwy jest też 
montaż słupków do zawieszenia 
osprzętu do piłki siatkowej i te-
nisa.

(RED)

Dożywianie uczniów
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starych Boga-
czowicach informuje, że ist-
nieje możliwość ubiegania się 
o pomoc w formie posiłków 
dla dzieci i młodzieży realizu-
jącej obowiązek szkolny w roku 
2015/2016. Osoby zaintereso-
wane taką formą pomocy pro-
szone są o złożenie w siedzibie 
OPS, do 10.09.2015 r. podania 
wraz z kompletem dokumen-
tów potwierdzających dochód 
rodziny: osoby pracujące – za-
świadczenie o dochodach za 
sierpień 2015 (kwota brutto, 
składki i podatek, kwota netto); 
osoby bezrobotne – aktualne 
zaświadczenie z powiatowego 
urzędu pracy; rolnicy – aktualny 
nakaz płatniczy; renciści i eme-
ryci – zaświadczenie o świad-
czeniu za sierpień 2015 lub 
aktualna decyzje rentowa lub 
emerytalna; osoby pobierają-
ce dodatek mieszkaniowy lub 
dodatek energetyczny – decy-
zja przyznająca świadczenie. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
74 845 27 30 lub w siedzibie OPS 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.30 - 15.30.

(RED)

W sierpniu rusza Mie-
roszowska Komunikacja 
Gminna. Tym samym Mie-
roszów stanie się pierwszą 
gminą w powiecie wał-
brzyskim i jedną z niewielu 
na Dolnym Śląsku, w której 
mieszkańcy i turyści bedą 
mogli skorzystać z darmo-
wej komunikacji.

Trzy kursy dziennie obej-
mą trasę pomiędzy sołec-
twami gminy Mieroszów. 
Rozkład jazdy jest zsyncho-
ronizowany z rozkładem 
autobusów, które kursują 
między Mieroszowem a Wał-
brzychem, w związku z czym 
będzie to istotne ułatwienie 
dla mieszkańców okolicz-
nych wsi chcących dojechać 
do wałbrzyskich urzedów, 
sklepów itp.Warto zazna-

czyć, że do tej pory miesz-
kańcy Rybnicy Leśnej mogli 
dostać się do Mieroszowa 
jedynie przez Wałbrzych. 
Mieroszowska Komunikacja 
Gminna to także duży ukłon 
dla turystów pragnących od-
wiedzić gminę Mieroszów 
i Góry Suche. Bus umożliwi 
łatwy dojazd do najwięk-
szych atrakcji turystycznych 
gminy. Teraz bez problemu 
będzie można dojechać z 
Andrzejówki, będącej jed-
nym z najlepszych schronisk 
górskich w Polsce, do Zoo 
Farmy w Łącznej, która jest 
drugim ogrodem zoologicz-
nym na Dolnym Śląsku. Roz-
kład jazdy umożliwia także 
powrót do Wałbrzycha w 
godzinach popołudniowych.

(RED)

Bezpłatna komunikacja 
w gminie Mieroszów

W sierpniu rusza bezpłatna Mieroszowska Komunikacja Gminna.

W Jedlinie-Zdroju od-
było się uroczyste otwar-
cie boiska przyszkolnego 
orlik, które znajduje się w 
Kompleksie Sportowo-Re-
kreacyjnym przy ul. Kłodz-
kiej. Wkrótce powstanie 
tam jeszcze zaplecze so-
cjalne.

Boisko powstało przy �-
nansowym wsparciu Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, 
poprzez udział w konkursie 
ogłoszonym przez Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w ra-
mach Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na za-

danie pn. „Przebudowa 
przyszkolnego boiska trenin-
gowego przy ul. Kłodzkiej w 
Jedlinie-Zdroju”. W ramach 
inwestycji, której budżet 
wyniesie około 600 tys. zł, 
zaplanowana jest jeszcze 
budowa szatni i pomiesz-
czeń gospodarczych. Do�-
nansowanie budowy z mini-
sterstwa wyniesie blisko 180 
tys. zł tj. 30 procent wartości 
inwestycji. Boisko czynne 
będzie w miesiącach waka-
cyjnych codziennie od godz. 
10.00 do zmierzchu. Regu-
lamin korzystania z obiektu 
znajduje się przy boisku.

(RED)

Jedlina ma orlika

Z okazji otwarcia jedlińskiego orlika odbyły się mecze piłki nożnej.
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R E K L A M A

Piłkarze Górnika Wałbrzych 
zagrają na inaugurację rozgry-
wek III ligi dolnośląsko–lubu-
skiej z Karkonoszami Jelenia 
Góra. Spotkanie odbędzie się 
w niedzielę, 9 sierpnia o godz. 
18.00 na stadionie przy ul. Ratu-
szowej w Wałbrzychu.

W zespole biało–niebieskich 
przed sezonem zastąpiło sporo 
zmian. Po spadku drużyny z II ligi 
odszedł trener Jerzy Cyrak, które-
go zastąpił Robert Bubnowicz oraz 
odeszło wielu zawodników: m. 
in. Łeonid Musin, Przemysław Ci-
chocki, Tomasz Wepa, Rafał Figiel, 
Dominik Bronisławski, Damian Len-
kiewicz i Marcin Folc. W ich miejsce 
z wypożyczeń wrócili Jan Rytko i 
Sławomir Orzech, w dodatku do 
Górnika wrócili Marcin Morawski i 
Kamil Jarosiński.

Wałbrzyszanie zaczęli jednak 
wcześniej sezon od rywala z Jele-
niej Góry – zagrali przed startem 
ligowych rozgrywek 2 mecze Pu-

charu Polski. W pierwszym meczu 
wygrali po rzutach karnych z II-li-
gowym Okocimskim Brzesko 3:0 
(po dogrywce było 1:1), a w drugim 
spotkaniu przegrali z I-ligowymi 
Wigrami Suwałki 0:2. W krajowym 
pucharze w I drużynie Górnika 
zadebiutowali Kamil Misiak oraz 
Mateusz Sobiesierski, a na ławce 
zasiadali głównie młodzieżowcy, 
co oznacza, że w najbliższym sezo-
nie szkoleniowcy biało–niebieskich 
będą częściej stawiali na młodzież.

Karkonosze w poprzednim se-
zonie zakończyły III-ligowe roz-
grywki na 11. miejscu w tabeli, z 
dorobkiem 45 punktów. Jelenio-
górzanie wygrali 13 razy, 6-krotnie 
zremisowali i 15 razy przegrali, a 
ich bilans bramkowy wynosił 53:48. 
W Pucharze Polski DZPN jeleniogó-
rzanie odpadli w pół�nale, gdzie 
przegrali we Wrocławiu z miejsco-
wą Ślęzą 7:8 po rzutach karnych 
(po dogrywce było 1:1). 

Radosław Radczak

Derby na inaugurację

Zestaw par 1. kolejki III ligi dolnośląsko-lubuskiej:
Górnik Wałbrzych – Karkonosze Jelenia Góra (niedziela, 9 sierpnia, godz. 18:00)

Polonia-Stal Świdnica – KP Brzeg Dolny
Budowlani Lubsko – KS Stilon Gorzów Wielkopolski

Ślęza Wrocław – KS Bystrzyca Kąty Wrocławskie
Miedź II Legnica – Formacja Port 2000 Mostki

KS Polkowice – Foto-Higiena Gać
Śląsk II Wrocław – Lechia Dzierżoniów

Ilanka Rzepin – Piast Karnin
Piast Żmigród – Zagłębie II Lubin

i raz przegrały, a ich bilans bram-
kowy wynosił 54:10. Warto dodać, 
że w meczach wyjazdowych na-
sze akademiczki zdobyły komplet 
punktów. W letnich przygotowa-
niach piłkarki AZS PWSZ zagrały 3 
sparingi – przegrały z Medykiem 
Konin (mistrzem Polski) 1:5, wygra-
ły z Olimpią Szczecin 3:1 oraz poko-
nały AZS Wrocław 1:0. 

Z kolei piłkarki z Białej Podla-
skiej ubiegły sezon zakończyły na 
7. miejscu w ekstraklasowej tabeli, 
z dorobkiem 25 punktów. Wygra-
ły 7 razy, 4-krotnie zremisowały i 
11 razy ponosiły porażkę. A w Pu-
charze Polski odpadły w 1/8 �nału 
z Sokołem Kolbuszowa Dolna, po 
porażce 2:4 w rzutach karnych (po 
dogrywce był bezbramkowy re-
mis).

Radosław Radczak

- Zapraszamy kibiców na piłkarskie święto w Wałbrzychu – zachęca Daria Antończyk, 
bramkarka reprezentacji Polski i AZS PWSZ Wałbrzych.

Piłkarska ekstraklasa 
w Wałbrzychu
Piłkarki nożne AZS PWSZ Wałbrzych na inaugurację ekstraklasy zagrają na własnym 

boisku z AZS PSW Biała Podlaska. Dla wałbrzyszanek będzie to debiut 
w najwyższej klasie rozgrywkowej. Spotkanie odbędzie się 8 sierpnia o godz. 16.00 

na stadionie przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu.

Dla wałbrzyszanek, które jeszcze 
2 lata temu grały w II lidze, ale wy-
walczyły 2 awanse z rzędu, będzie 
to wyjątkowy mecz i wyjątkowy 
sezon – po raz pierwszy zagrają w 

Ekstralidze. W poprzednim sezonie 
piłkarki z Wałbrzycha wygrały gru-
pę południową I ligi z dorobkiem 
49 punktów. W 18 meczach wygra-
ły aż 16 razy, tylko raz zremisowały 
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SPRAWDŹ! tel.: 74 846 34 34, 887 488 001

BMR sp. z o.o.
ul Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych

MOSKITIERY 
na każdy wymiar

uczciwa
cena

wysoka
jakość

Ciesz się świeżym
powietrzem

R E K L A M A

10 % rabatu z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo

promocja ważna do 31 sierpnia 2015 r.

OKNA z Wałbrzycha

LETNIA
PROMOCJA

20 LAT TRADYCJI

R E K L A M A

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

R E K L A M A

Letni turniej 
koszykówki
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód i dyrektor Centrum Kul-
tury –MBP Monika Rejman 
zapraszają do uczestnictwa 
w letnim turnieju koszyków-
ki dla drużyn 3-osobowych. 
Zgłoszenia do turnieju przyj-
mowane są w CK-MBP pod 
numerem tel. 74 84 56 334, 
793 396 037 do dnia turnieju. 
Turniej odbędzie się w piątek, 
7 sierpnia 2015 r., na Orliku 
przy ul. Dolnej w Głuszycy. 
Rozpoczęcie turnieju o godz. 
10.00.

(RED)

Podziemia Osówki
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Głuszycy i burmistrz Głuszy-
cy Roman Głód zapraszają 
na trzeci etapu II Pucharu 
Strefy MTB Sudety 2015 
do Głuszycy. II Wyścig MTB 
„Podziemia Osówki” Głuszyca 
2015 odbędzie się w sobotę, 
8 sierpnia. Zawodnicy star-
tują o godz. 11.00. Biuro za-
wodów, start i meta wyścigu 
znajdować się będą przy Pod-
ziemnym Mieście Osówka w 
Głuszycy (ul. Świerkowa 29d, 
Sierpnica). Zgłoszenia zawod-
ników przyjmowane są drogą 
elektroniczną na adres: www.
zapisy.ulimasport.pl/107 oraz 
w biurze zawodów w dniu 
imprezy w godz. 8.30-10.30. 
Startujący w wyścigu mają do 
wyboru trasę mini o długości 
24 km lub 50 km trasy mega. 
Wyścig dla dzieci rozpocznie 
się o 11.30. Zapraszamy do 
startu w głuszyckim etapie II 
Pucharu Strefy MTB Sudety 
i do kibicowania wszystkim 
zawodnikom. Mieszkańcy Głu-
szycy tradycyjnie zwolnieni 
są z opłaty startowej. Szcze-
gółowe informacje na stronie 
www.strefamtbsudety.pl.

(RED)

Przez 22 lata odbywał się 
Górski Wałbrzyski Wyścig 
Kolarski, najbardziej presti-
żowa w Polsce impreza eta-
powa dla kobiet. W tym roku 
sierpniowe zawody wypadły 
z kalendarza. - Na przeszko-
dzie stanęły skromne �nan-
se Górnika Wałbrzych, który 
jest głównym ich organiza-
torem – powiedział prezes 
klubu Ryszard Szram.

W przeszłości wałbrzyski 
wyścig wygrywały m.in. Maja 
Włoszczowska, srebrna me-
dalistka olimpijska z Pekinu i 
mistrzyni świata w 2010 roku 
w Kanadzie (oba tytuły w 
cross-country) oraz Katarzyna 
Niewiadoma, zdobywczyni 
srebrnego krążka w wyścigu 
szosowym na I Igrzyskach Eu-
ropejskich w Baku.

Górnik ma teraz inne prio-
rytety.  – Przede wszystkim 
skupiamy się na pracy z mło-
dzieżą, od żaków do juniorów. 
Dostępne środki �nansowe 
przeznaczamy więc na ich 
szkolenie oraz na udział w ry-
walizacji w regionie i na arenie 
ogólnopolskiej – wyjaśnił pre-
zes. Zaznaczył, że możliwy jest 
powrót imprezy do kalendarza 
w kolejnych latach. – Wiele 
zależeć będzie od �nansowe-
go wspierania klubu i zainte-
resowania sponsorów, którzy 
na razie nas nie rozpieszczają, 
zasilając futbol i dyscypliny 
halowe, w ich opinii bardziej 
widowiskowe.

Tegoroczny budżet Górnika 
to 60 tys. zł. - Taką kwotą moż-
na zaspokoić tylko najpilniej-
sze potrzeby. Bywa, że budżety 
innych klubów są dwukrotnie, 

a nawet trzykrotnie większe. 
Wynika to najczęściej z możli-
wości �nansowych gmin, np. 
w zasobnym zagłębiu miedzio-
wym – wyjaśnił trener Piotr 
Mróz. 41 tys. zł. na klub wy-
łożyło miasto, tym razem nie 
dotując organizacji wyścigów, 
a sam koszt GWWK to ok. 50 
tys. zł. - Są kluby dysponujące 
wręcz �otą samochodów, a 
w Górniku od kilku lat stara-
my się o kupno samochodu 
osobowego, niezbędnego do 
zabezpieczenia treningów i za-
wodów – zauważył  trener.

W klubie podkreślają, że są 
poważne kłopoty z pozyska-
niem sponsorów. Od wielu lat 
corocznie klub wspiera Jolanta 
Suława, prezes DZT Service. Je-
śli chodzi o �nansowanie szko-
lenia, większe zakłady nie wi-
dzą interesu marketingowego 
w inwestowaniu w dzieci, mło-
dzików i juniorów młodszych. 
- Wykonujemy pracę, jakbyśmy 
byli na kilku etatach, a tak na-
prawdę odbywa się to na zasa-
dzie wolontariatu. W końcu po-
dobnych nam wariatów może 
zabraknąć, a zasłużone kluby 
znikną ze sportowej mapy 
– zaznaczył szkoleniowiec, z 
którym współpracuje Jarosław 
Nowicki, wychowawca Bara-
nowskiego, Romanika i Joanny 
Ignasiak.

- Obecnie w LKKS Górnik 
Wałbrzych-DSR Author, tre-
nuje 17 kolarzy, w tym 14 li-
cencjonowanych. Poza tym w 
kolarskiej szkółce Trójka Świe-
bodzice zajmuję się 10 zawod-
nikami. Odradza się Lider Stare 
Bogaczowice, w którym trenu-
je 20 kolarzy, a najlepsi będą 

zasilać Górnika – wyjaśnił tre-
ner. Najbardziej obiecującymi 
zawodnikami wśród młodzi-
ków są: Wiktoria Węgrzynow-
ska, Dominik Kopiwoda, Karol 
Woźniak i Adam Sazanowicz, 
a poza tym juniorka młodsza 
Nikola Bartków oraz juniorzy: 
Krzysztof Skibiński, Michał No-
wak i Bartosz Biskup. – Wszyscy 
chcą nawiązać do dawnych 
sukcesów klubu – dodał.

W ub. r. Skibiński zajął w ka-
tegorii juniorów czwarte miej-
sce na mistrzostwach Polski w 
jeździe na czas. Teraz z całą gru-
pą sposobi się do najważniej-
szych imprez na Dolnym Śląsku 
i kolejnych MP. Baranowski, Ro-
manik  i Ignasiak, rozpoczynali 
swoją kolarską przygodę w Gór-
niku i z tego klubu wypłynęli na 
szerokie wody.  

Pierwszy z nich trzy razy 
wygrał Tour de Pologne, zajął 
9. miejsce w jeździe indywi-
dualnej na czas na igrzyskach 
w Atlancie oraz był 11. w Giro 
d’Italia i 12. w Tour de France. 
Drugi 6-krotnie zwyciężał w 
Karkonosze Tour i Bałtyk-Kar-
konosze Tour i wielu innych 
górskich etapówkach, był 
też mistrzem Polski ze startu 
wspólnego.

Z kolei Ignasiak to dwu-
krotna mistrzyni Polski elity 
w jeździe na czas, 24-krotna 
medalistka MP w różnych ka-
tegoriach wiekowych na szo-
sie i torze, ścigająca się m.in. w 
zawodowej grupie Pol-Aqua, 
prowadzonej przez Ryszarda 
Szurkowskiego. Jeździła w niej 
również b. zawodniczka Górni-
ka Natalia Frączek. 

Andrzej Basiński

Największa etapówka wypadła 
z kalendarza

Już 13 i 14 sierpnia w 
Centrum AQUA ZDRÓJ od-
będzie się Final Four Ligi 
Europejskiej 2015 w piłce 
siatkowej mężczyzn! Me-
cze zostaną rozegrane o 
godz. 17:00 i 20:00. Zapra-
szamy wszystkich kibiców 
na wielkie siatkarskie wi-
dowisko, którego jeszcze 
w Wałbrzychu nie było!

Dzięki temu, że Wał-
brzych jest gospodarzem 
Reprezentacja Polski ma za-
pewniony udział w turnieju. 
W Final Four zagrają Esto-

nia, Polska z grupy A oraz 
Słowenia i Grecja z grupy B. 
Zwycięzca rozgrywek uzy-
ska możliwość występów 
w Lidze Światowej 2016. 
Biało-czerwoni w ostatni 
weekend dwa razy pokonali 
na wyjeździe Izrael 3:2 oraz 
3:0. Aktualnie siatkarze pod 
okiem trenera Andrzeja Ko-
wala przygotowują się do 
ostatnich meczów fazy gru-
powej z Macedonią. Bilety w 
cenie od 30 zł są dostępne w 
sprzedaży na www.abilet.pl.

(RED)

Witold Radke ma na 
swoim zawodniczym kon-
cie nową, długodystan-
sową imprezę biegową. 
Wystartował bowiem w I 
Maratonie Podhalańskim i 
okazał się najlepszy w swo-
jej kategorii.

Start nastąpił z rynku w 
Nowym Targu, a metę zloka-
lizowano w centrum Zakopa-
nego. - Przepiękna, chociaż 
bardzo trudna i wymagająca 
trasa, cudowne widoki na 
tatrzańskie szczyt. Rywalizo-
waliśmy biegnąc pod górę 
podczas normalnego ruchu 
samochodowego, dlatego 
organizatorzy wyposażyli za-
wodników w nalepki odbla-
skowe. Limit czasu ustalono 
na 7 godz. - opowiada wał-
brzyszanin.

Zwyciężył Michał Tala-
ga z Raby Wyżnej w czasie 

Turniej �nałowy Ligi 
Europejskiej

Radke w Tatrach

2:56.27. Radke zajął 150. 
miejsce w klasy�kacji gene-
ralnej i pierwsze w swojej 
kategorii wiekowej z rezulta-
tem 4:48.41. - Za mną ukoń-
czyła maraton olimpijka, 
narciarka Małgorzata Tlałka i 
dołączyła do mojej „kolekcji” 
znanych postaci, które wy-
przedziłem – dodał.

Był to 97. maraton wał-
brzyszanina (77 przebiegł za 
granicą). Teraz przygotowu-
je się do 6.Toyota Półmara-
ton Wałbrzych, który odbę-
dzie się 23 sierpnia.

Andrzej Basiński
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USŁUGI

(4) Ale pożyczka nawet w 24 
godziny. 735 937 843

(4) REMONTY DOMÓW, MIESZ-
KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, 
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIAD-
CZENIE!!!  Tel. 508-808-022.

Instalacje: gaz, c.o., woda. Od 
projektu, przez montaż, po od-
biór. Serwis kotłów, przeglądy. 
Tel: 509 107 337, 501 252 870. 

(4) Usługi remontowo – wykoń-
czeniowe: malowanie, gładzie, 
płytki, su�ty podwieszane, panele, 
tapety itp. Tel. 694-922-059.

(4) „SZOP PRACZ” PRANIE 
TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-
MOCHODOWEJ, DYWANÓW, 
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ, 
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJ-
NE CENY!!! Tel. 535-424-624 

(4) MEBLE NA WYMIAR – kuch-
nie, szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne. – TANIO! Tel. 607-
218-533.

(4) SZAFY WNĘKOWE, gardero-
by, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO! Tel. 692-123-981.

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

(4) Naprawa i sprzedaż maszyn 
do szycia domowych i przemy-
słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 
723-265-731.

(14 Naprawy sprzętu radiowo- 
telewizyjnego, wszystkie �rmy, 
gwarancja, dojazd do klienta. 
Kontakt: 505 87 49 92. 

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

PRZEPISYWANIE NA KOMPUTE-
RZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM 
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ 
DO UZGODNIENIA. TEL. 790-
709-590

MOTORYZACJA

Sprzedam samochód Subaru Fore-
ster 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 motocyklo-
we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(4) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ 
TEL.725 248 935

Pracuj jako Opiekun seniorów w 
Niemczech lub w Anglii. Zadzwoń 
i sprawdź. Wysokie zarobki. Tel. 
509 892 436

NIERUCHOMOŚCI

(6) Do wynajęcia pokoje w Wał-
brzychu. Nr telefonu kontaktowe-
go: 693 069 486.

(6) 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. 
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Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne

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

tel.: 791 87 34 77

Aspen - �rma sprzątająca 

zatrudni osobę 
do sprzątania w obiekcie 
wielkopowierzchniowym 

przy ul. Kusocińskiego 
w Wałbrzychu. 

Tel. 661 991 572.

Sprzedam 
kawalerkę 
28 m2 po remoncie 

za 28.000,- zł 
tel. 887-338-001.

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

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

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

NAPRAWA 
SKUTERÓW I QUADÓW 

(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI 
DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

montaż anten 
satelitarnych 
i naziemnych 
tel.: 501-674-338 

i 74-854-17-12

Działka przemysłowa o powierzchni 1,4 ha. 

Umiejscowiona w Kolcach (dolnośląskie) 

przy drodze nr 377D Głuszyca – Rzeczka. Oddalona 

o 700m od drogi wojewódzkiej nr 381 Wałbrzych 

– Kłodzko. Teren usytuowany jest pomiędzy rzeką 

Kołbia (I klasa czystości), a drogą wykończoną 

tłuczniem, która to prowadzi przez las 

do „Podziemnego Miasta Osówka”. Na działce 

znajduje się ujęcie wody pitnej oraz media przy jej 

granicy. Dodatkowo mapa do celów projektowych. 

Cena: 30 zł/m2. Tel: 698 – 624 – 634

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

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.

R E K L A M A
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ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

Nieruchomość 
tygodnia: 
Sprzedam lokal mieszkalny- 
kawalerkę w Głuszycy przy ul. 
Ogrodowej. Mieszkanie o pow. 
25 m2 mieści się na pierwszym 
piętrze w nowym budownic-
twie. W skład lokalu wchodzą: 
pokój z kuchnią, łazienka z 
WC. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Mieszkanie jest widne 
i po kapitalnym remoncie- wy-
miana wszystkich instalacji. 
Okna i drzwi wymienione. 
Nowe podłogi- panele, terako-
ta w łazience. W pobliżu przy-
chodnia, szkoła, kościół, tereny 
zielone.  
Cena: 49 tys. zł

Głuszyca ul. Grunwaldzka 
20A tel./fax  748447889, 
882068300, 600186884

e-mail:info@zolnieruk.pl
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58-309 Wałbrzych 
ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI 

ZA GOTÓWKĘ
SPRZEDAM
MIESZKANIA-PODZAMCZE
99 000 zł , 36 m2 , 2 pokoje , 
atrakcyjne nieszkanie w dzielnicy 
Podzamcze z dużym balkonem. 
Z okna rozciąga się pzepiękny 
widok. Mieszkanie jest dostępne 
od zaraz . Oferta naprawdę warta 
uwagi. Telefon 514-967-083.       
166 000 zł , 54 m2 , 3 pokojowe 
mieszkanie po generalnym 
remoncie. Bardzo ciepłe , gorąco 
polecam. Telefon 513-130-023.
MIESZKANIA-PIASKOWA GÓRA
120 000 zł , 42 m2 , 2 pokoje 
, bardzo ładne mieszkanie na 
Piaskowej Górze po remoncie.
Wszystko pięknie wykończone. 
Naprawdę bardzo interesująca 
oferta . Telefon kontaktowy 514-
967-083 .
105 000 zł , 45 m2 , 3 pokojowe 
mieszkanie do sprzedaży w 
dzielnicy Piaskowa Góra . Oferta 
bardzo korzystna, serdecznie 
polecam. Telefon 502-549-553.
75 000 zł , 29 m2 , bardzo ładne 
mieszkanie na sprzedaż , 2 poko-
je. Bardzo serdecznie polecam. 
Telefon 502-549-553.
279 000 zł , 52,14 m2 , bardzo 
komfortowe mieszkanie z balko-
nem do sprzedania. . Serdecznie 
polecam. Telefon 513-130-023.
79 000 zł , 35 m2 , 2 pokojowe 
mieszkania do sprzedania , 
bardzo ustawne , wymaga tylko 
remontu . Serdecznie polecam . 
Telefon 513-130-023.
70 000 zł , 3 pokojowe mieszka-
nie , bardzo ładne do remontu. 
Serdecznie polecam . Telefon 
509-180-718.
MIESZKANIA – BIAŁY KAMIEŃ
55 000 zł 30,5 m2 , bardzo ładna 
kawalerka do sprzedania po ka-
pitalnym remoncie. Oferta godna 
polecenia. Telefon 502-549-553.
MIESZKANIA – NOWE MIASTO
79 000 zł , 75 m 2 , bardzo 
ładne mieszkanie  3 pokojowe 
z łazienką i WC, częściowo tylko 
do remontu. Oferta godna uwagi 

oraz WC. Cena: 159 000 zł ( nr: 
1949) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON - Biały Kamień, 69 m2, 1 
piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka 
z wc. Cena: 99 500 zł (nr: 2045) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON - Nowe Miasto, 57 m2, 1 
piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia, 
wc .Cena: 55 000 zł. (nr: 2011) (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Szczawienko, 70 m2, 
wysoki parter,3 pokoje, kuchnia w 
zabudowie, łazienka z wanną, wc. 
Cena: 200 000 zł (nr: 2047)- (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON – Stary Zdrój, 45 m2, 1 pie-
tro, 2 pokoje, jasna kuchnia oraz 
wc z natryskiem. Cena: 75 000 
zł (nr:2052) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON - Podzamcze, 75,5 m2, 4 
piętro, 4 pokoje, jasna kuchnia 
w zabudowie, łazienka z kabiną 
prysznicową oraz bidetem, 
osobno wc, balkon. Cena: 199 000 
zł (nr: 2025) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

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 - Biały Kamień,45 m2, parter, 
2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
z wc, przedpokój.Cena: 59 800 
zł.(nr: 1731) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON - Nowe Miasto, 40 m2, 2 pię-
tro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój. (nr: 2006). Cena: 56 
000 zł. - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON - Świebodzice, 51,5 m2, 
wysoki parter, 2 pokoje, widna 
kuchnia w zabudowie, jasna 
łazienka z wc i wanną, przedpo-
kój oraz balkon. Cena: 155 000 
zł (nr:2053) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

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

BON - Głuszyca, Dom wolnosto-
jący, 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 - Lubomin, dom wolnosto-
jący, 110 m2, cena 110 000 zł. (nr: 
1915) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON - Boguszów-Gorce, dom 
wolnostojący, 170 m2, działka 540 
m2.Cena: 420 000 zł  (nr: 916) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON - Piaskowa Góra, dom w 
zabudowie szeregowej, 107 m2, 
działka 170 m2, garaż. Cena: 439 

000 zł (nr:2049) - (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – Boguszów-Gorce, działka 
inwestycyjna, 3167 m2. Me-
dia: 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 - Śródmieście, 50 m2, parter, 
3 pomieszczenia biurowe, wc, 
hall. Sąsiedztwo Zesp. Adwokac-
kich. 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, ma-
gazyn. Ogrzewanie elektryczne. 
Cena: 515 000  (nr: 2034) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON - Grzędy, budynek gospo-
darczy, strumień, 250 m2, działka 
2500 m2. Cena: 79 000 zł ( nr: 
2023) - (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 - Konradów, działka budow-
lana, uzbrojona, ok. 1200 m, cena 
98 000 zł. - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09 

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 113.900,-zł. Kontakt 535-
416-014

APARTAMENT DWUPOZIOMOWY 
w Szczawnie Zdroju, pow. 60 
m2,osiedle zamknięte, wysoki 
standard, zabudowa kuchenna 
w cenie, 249 tys. zł. Kontakt 535-
416-014

Dom wolnostojący w okolicach 
Wałbrzycha  pow. 90m2  4pokoje 
działka 660m2. Cisza spokój, cena 
199.000,-zł  Kontakt 535-416-014

Śródmieście 45m2  1pietro,klatka 
po generalnym remoncie, cena 
obniżona o 10tys  45tys.  kontakt 
535-416-014 

ŚWIEBODZICE, DWUPOZIOMOWE 
mieszkanie w doskonałej lokali-
zacji, 4 pokoje, 85 m2, 1, 2  piętro, 
kameralna kamienica, osiedle w 
sąsiedztwie lasu, DO WPROWA-
DZENIA!, CENA 205 tys. zł, TEL. 
535- 285 -514

Podzamcze, 48 m2, rozkładowe, 
dwa pokoje, SUPER CENA 95.000,-
zł Kontakt 535-285-514 

BIAŁY KAMIEŃ 3 pokoje w rozkła-
dzie, nowe budownictwo, DWA 
BALKONY, ogrzewanie miejskie, 63 
m2, wysoki parter, 165.000 tys. Tel: 
535-285-514

NOWY DOM Z PEŁNYM WYPO-
SAŻENIEM  W CENIE, Konradów, 
wolnostojący, piękna okolica, 127 
m2, 5 pokoi, garaż, ogród, 480.000 
zł. Tel: 535-285-514

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 
balkon, 4 piętro w wieżowcu, cena 
105 tys, tel. 535- 285 -514

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 115.000zł DO 
NEGOCJACJI! Kontakt 535-311-265

Biały Kamień 3 pokoje, 67m2, par-
ter z samodzielnym wejściem do 
mieszkania, dwa ogródki! 400m2, 
bardzo atrakcyjna lokalizacja, cisza, 
spokój, Cena 130.000zł DO NEGO-
CJACJI! 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  535- 
311- 265

Nowe Miasto, pokój z kuchnią, z 
możliwością przerobienia na dwa 
pokoje, 37,5 m2, drugie piętro, 
CENA 30.000,-zł  zł! tel. 530-998-
374

Piaskowa Góra, 29m2, kawalerka 
z jasną kuchnią, parter, do od-

świeżenia, SUPER CENA 59.000zł  
Kontakt 530-998-374

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

PIASKOWA GÓRA, 45m2, 3 
POKOJE z otwartą kuchnią, po 
remoncie, b. dobra lokalizacja, 4 
piętro, balkon, 109 tys , Kontakt 
535-285-514

3 pokojowe  mieszkanie z  balko-
nem i ogródkiem, OGRZEWANIE 
MIEJSKIE, SPOKOJNA OKOLICA, 
Rozkładowe,46m2, położone w 
spokojnej górnej części Sobięcina. 
Cena 97.700zł  kontakt 530- 998-
374

Podzamcze, 61m2, cena 125tys 3 
pokoje, blok po termomoderniza-
cji, duży balkon, super lokalizacja 
Kontakt 530-998-374

BON – Stary Zdrój, 45 m2, wysoki 
parter, 2 pokoje, jasna kuchnia w 
zabudowie, łazienka z wanną oraz 
wc. Cena: 79 800 zł (nr: 2017)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON - Mieszkania za spłatę 
zadłużenia. Śródmieście 12 000 zł, 
Podzamcze 30 000 zł, Podgórze 
18 000 zł. (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON – Szczawno Zdrój, 60 m2, 
3 pokoje, garderoba, kuchnia, 
łazienka z kabiną prysznicową 

, serdecznie polecam. Telefon 
502-668-974.

85 000 zł , 42 m2 , ładne miesz-
kanie , 2 pokojowe , do remontu 
. Znajduje się w bardzo cichej i 
spokojnej dzielnicy . Serdecznie 
polecam . Telefon 502-669-974.

80 000 zł , 3 pokojowe mieszkanie 
na sprzedaż , 80 m2 , przezna-
czone do remontu . Serdecznie 
polecam. Telefon 502-549-553.

MIESZKANIA  ŚRÓDMIEŚCIE

110 000 zł,  67 m2 , mieszkanie 
znajduje się na II piętrze , jest po 
kapitalnym remoncie . Oferta 
naprawdę godna uwagi . Telefon 
502-669-974.

MIESZKANIA – BOGUSZÓW 
GORCE

128 000 zł , 89 m2 , bardzo ladne 
mieszkanie na sprzedaż , 4 pokoje 
, po kapitalnym remoncie . Gorą-
co polecam. Telefon 502-549-553.

MIESZKANIA – ŚWIEBODZICE

185 000 zł , 84 m2 , mieszkanie 
na wysokim parterze , 3 pokoje z 
dużym balkonem na Osiedlu Pia-
stowskim – Telefon 502-668-974.

MIESZKANIA PODGÓRZE

74.900 ZŁ , 59 m2 , bardzo ładne 
mieszkanie do wprowadzenia , 
skłaajace się z 2 pokoji. Serdecz-
nie polecam. Telefon 509-180-
718.

DZIAŁKI JEDLINA – ZDRÓJ

Do sprzedania 800 m2 działki , 
bardzo atrakcyna cena 40 000 zł. 
Serdebcznie polecam . Telefon 
509-180-718.

WYNAJMĘ

PIASKOWA GÓRA – umeblowane 
kawalerki 2 i 3 pokojowe od 700 zł 
. Telefon 502-668-974.

KUPIĘ

Mieszkanie do kwoty 40 000 zł , 
do wprowadzenia. Telefon 509-
180-718.

POSZUKUJĘ

Mieszkań dla zdecydowanych 
klientów 2 i 3 pokojowych . Tele-
fon 509-180-718.

Głuszyca ul. Grunwaldzka 
20A tel./fax  748447889, 
882068300, 600186884

e-mail:info@zolnieruk.pl

Oferujemy naszym Klientom 
bezpłatną pomoc w załatwie-
niu 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. Poma-
gamy w negocjacjach ceny i 
warunkach transakcji z właści-
cielem. Polecamy i zapraszamy 
do bliższej prezentacji!

Posiadamy mieszkania i domy 
do sprzedaży w Głuszycy w 
atrakcyjnych cenach! Mieszka-
nia jedno- dwu- trzy i czteropo-
kojowe do zamieszkania i do re-
montu. Serdecznie zapraszamy 
do naszego biura w Głuszycy.]

Sprzedam mieszkanie w Głuszy-
cy 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- ka-
walerka w Głuszycy o pow. 30 
m2. Cena 400 zł + 120 zł czynsz 
+ media.

Sprzedam działkę rolno-budow-
laną w Kolcach. 3000 m2. Cena 
70 tys. zł.

Sprzedam mieszkanie w cen-
trum 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 budo-
wy 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 Lądku- 
Zdrój dwa pokoje 41 m2, 93 tys. 
zł tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Wał-
brzychu 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 mieszkal-
ny (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 Pia-
skowej Górze, 41 m2, 2 pokoje, 
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. 
tel. 882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie dwu-
poziomowe ul. Wańkowicza, 
40m2, 2 pokoje, 2 piętro. Cena 
90 tys. zł

tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepi-
sów prawa, mają charakter 
wyłącznie informacyjny i mogą 
podlegać aktualizacji, zalecamy 
ich osobistą wery�kację.
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Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl, 
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z 
ogródkiem, okolice Bema, 43m2 , 
B.Kamień, cicha okolica, cena - 85 
000 zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje, 
53m2,  Nowe Miasto, 4 piętro, 
cena 59900zł. -  DO NEGOCJACJI! 
Cicha lokalizacja, 74 666 42 42, 
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
31m2, Piaskowa Góra, 1piętro w 
czteropiętrowcu, balkon, j. kuch-
nia, 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 Świebo-
dzicami, 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 wyposa-
żeniem, 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 nego-
cjacji!! 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2, 
P.Góra, parter, cena 99 tys.zł. 74 
666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
40m2 z ogrodem w Śródmieściu, 
do wprowadzenia, cena 59 tys.
zł. – do negocjacji!  666 42 42, 881 
424 100.
WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

Wszystkie oferty biura na stronie:  
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, po 
remoncie, 1  piętro w 4, cena 
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 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. Kasz-
telańska, 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 kapi-
talnym remoncie, cena 115.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PODZAM-
CZE, ul. Grodzka, 3 pokoje, 66m2, 
9 piętro w 10, cena 129.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 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. Sena-
torska,  3 pokoje, 72m2, 10 piętro 
w 11, 145.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 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, oko-
lice Asnyka, 2 pokoje, 43m2, 1 pię-
tro w 1, po kapitalnym remoncie, 
bez czynszowe, cena 128.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO, oko-
lice Ogińskiego,  2 pokoje z jasną 
kuchnią, 41m2, wysoki parter, 
C.O. Gaz 63.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! NOWE 
MIASTO, Plac Górnika, 65m2, 2 
pokoje, parter, łazienka z WC, 
cena 52.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 285 489
RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE ul. 
Okrzei, 57m2, 3 pokoje, 1 piętro w 
10, cena 129.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424
RENOMA – POŁOWA DOMU NA 
GAJU, 4 pokoje, 120m2, garaż, po 
remoncie, ogród cena 335.000zł 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM W LUBOMINIE  
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi, 
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA 
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 74 
840 40 40, 512 085 489
RENOMA –  OKAZJA! DOM W 
OLSZANACH 5km od Świebodzic, 
100m2, działka 1300m2, garaż, 
cena 190.000zł tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

JM DOM do wynajęcia 1 –poko-
jowe mieszkanie 30 m2 Piasko-
wa 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 Głuszy-
ca 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 Jedli-
na 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. Grabow-
skiej 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-pokojo-
we 41 m2 9 piętro Podzamcze 
113.000 zł 607 212 315 , 74 666 
09 19
JM DOM kawalerka 18 m 2 Piasko-
wa Góra 49.000 zł 607 212 315, 74 
666 09 19
JM DOM mieszkanie 98 m2 3 
pokoje z ogrodem, bezczynszowe 
Szczawno Zdrój 380.000 zł 607 
212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 3 pokojowe 
Szczawno Zdrój 210.000 zl 607 
212315, 74666 09 19 

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 nego-
cjacji 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 kuch-
nia, 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 wolno-
stojący 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, 
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze, 
3 piętro, cena 60 tys.zł. – do nego-
cjacji! 666 42 42, 881 788 200.
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.

MS-2116 Piaskowa Góra, 2 POKO-
JE, 29m2, do wejścia, cena 74 900 
tys. Tel. 793 111 130
MS-1086 Piaskowa Góra, kawaler-
ka 18m2, 2 piętro, cena 49 tys. Tel. 
606 976 630
MS-2180 Podzamcze, 2 pokoje, 
2 piętro w 4, cena 94 tys. Tel. 883 
334 481
MS-2174 Podzamcze, 3 pokoje, 
pełen rozkład, 3 piętro, 119 tys. 
Tel. 883 334 481
MS-2217 Podzamcze, 2 pokoje, 
42m2, pełen rozkład, wysoki 
parter, do remontu, cena 94 tys. 
Tel. 606 976 630
OKAZJA !!! MS-2225 Podzamcze, 
2 pokoje, 36 m2, po remoncie, 
5 piętro, cena 112 tys. Tel.  793 
111 130
OKAZJA !!! MS-2183 Stary Zdrój, 
kawalerka PO KAPITALNYM RE-
MONCIE z zabudową kuchenną, 
33m2, 1 piętro, 55 tys. Tel. 883 
334 481
MS- 2105 Biały Kamień, kawaler-
ka, pow. 24m2, DO WPROWA-
DZENIA, 1 PIĘTRO, ogrzewanie 
gazowe, cena: 49 tys. Tel. 883 
334 481
MS-2091 Dom – skrajny szereg z 
ogródkiem Biały Kamień, 100m2, 
do wprowadzenia, dobra lokali-
zacja, cena 249 tys. Polecam, tel. 
606 976 630
SUPER OFERTA!!! MS-1996 
Dom wolnostojący z działką ok. 
1000m2, po kapitalnym remoncie, 
super lokalizacja – cisza, spokój, 
cena 387 tys. Polecam. Tel. 606 
976 630
MW-2194 Szczawno Zdrój, miesz-
kanie do wynajęcia, 2 pokoje, w 
pełni umeblowane, bardzo dobra 
lokalizacja, wolne od zaraz, czynsz 
1000 zł + kaucja 1000. Polecam.  
Tel. 883 334 481
MW-2202 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, kuchnia w zabudowie, pokoje 
do umeblowania, czynsz 900 zł + 
kaucja 900 zł. Tel. 793 111 130
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o 
pow. 320 m w  Centrum Wałbrzy-
cha przy największym parkingu 
w mieście, cena 4500. tel. 606 
976 630
Szukasz nieruchomości we Wro-
cławiu – zadzwoń bogata oferta 
deweloperów.Tel. 883 334 481

5. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
32 m2 na bardzo wysokim parte-
rze, 75,000 zł. DO NEGOCJACJI-
!Tel: 519-121-102
6. SOWA&VICTORIA Rusinów, 2 
pokoje, 60m2 z bezpośrednim 
wyjściem na ogród, 159,000 zł. 
DO NEGOCJACJI! Tel: 519-121-102
7. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 
45m2, 2 pokoje po remoncie, 
wraz z ogródkiem. 85,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 519-121-102 
8. SOWA&VICTORIA Śródmie-
ście, okolice Parku Sobieskiego, 
3 pokoje z balkonem 58 m2, 
ogrzewanie z lokalnej kotłowni, 
145,000 zł. Tel: 502-657-353
9. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
54 m2, 3 pokoje po kapitalnym 
remoncie w świetnej lokalizacji! 
Tel. 502-657-353
10. SOWA&VICTORIA Sokołowsko, 
mieszkanie o powierzchni 36 m2, 
z dwustanowiskowym garażem i 
ogródkiem, ogrzewanie z lokalnej 
kotłowni, I piętro, 85,000 zł. Tel: 
502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Ustawne 
4- pokojowe mieszkanie na Pod-
zamczu, dobra lokalizacja, 72m2, 
cena: 149 900zł Tel: 502-665-504
12.SOWA&VICTORIA 2- pokojowe 
mieszkanie na Piaskowej Górze, 
SUPER CENA! 75 000zł, Tel: 502-
665-504
13. SOWA&VICTORIA Piękne 2 
pokojowe mieszkanie po kapital-
nym remoncie, w zielonej okolicy 
Nowego Miasta, cena: 109 000zł 
Tel: 502-665-504
14.SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
53 m2 do wprowadzenia na II 
piętrze w cenie: 155,000 zł. Tel: 
506-717-014
15. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, 45 m2, 3 pokoje na IV 
piętrze w cenie 115,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 506-717-014
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 Podzamcze, 
2 pokoje, 48 m2 z dużym balko-
nem i widną kuchnią w świetnej 
lokalizacji, okna PCV, stan miesz-
kania – do odświeżenia. 99,000 zł. 
Tel: 519-121-104
18. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra - mieszkanie po remoncie, 
42m2, 2 pokoje, 4 piętro cena 
105000 zł. mieszkanie do sprze-
daży z całym wyposażeniem. Tel: 
519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Boguszów 
- Stery Lesieniec. Mieszkanie po 
remoncie w 4-rodzinnym domu, 
89m2, 4 pokoje cena 128000 zł. 
do mieszkania przynależy ogró-
dek. Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Podzamcze 
- mieszkanie po remoncie, 55m2, 
3 pokoje, 1 piętro w czteropię-
trowym budynku, cena 145000 zł  
Tel: 519-121-104

jm dom
agencja nieruchomości

JM DOM Dolnośląskie Centrum 
Obrotu Nieruchomościami

Pl. Tuwima 1,58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 09 19, 
tel. 607 212 315

www.jmdom.otodom.pl
JM DOM do wynajęcia lokal 
użytkowy 171 m2 parter przy pl. 
Tuwima w centrum Wałbrzycha 
74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal 
użytkowy 100 m2 parter przy pl. 
Tuwima w centrum Wałbrzycha 
74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użyt-
kowy 21 m2 I piętro przy pl. Tuwi-
ma w centrum Wałbrzycha 420 zł 
brutto 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użyt-
kowy 13 m2 I piętro przy pl. Tuwi-
ma w centrum Wałbrzycha 260 zł 
brutto 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użyt-
kowy składa się z 2 pomieszczeń 
57,40 I piętro przy pl. Tuwima w 
centrum Wałbrzycha 74 6660919, 
607212315

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

Skupujemy mieszkania za gotówkę 
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu, 
może być zadłużone, lub z zajęciem 

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
OKAZJA !!! Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 40m2, w pełni rozkładowe, PO 
KAPITALNYM REMONCIE, nowa 
kuchnia w zabudowie wraz ze 
sprzętem AGD, piętro 3/4, cena 
139 tys. Tel. 606 976 630

OKAZJA !!! Piaskowa Góra, 3 
pokoje, 45m2, 1 piętro w  4, PO 
KAPITALNYM REMONCIE, nowa 
kuchnia w zabudowie wraz ze 
sprzętem AGD, cena 144 tys. Tel. 
883 334 481

MS-2226 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, 4 piętro, do remontu, cena 
89 tys.  Tel. 606 976 630

MS-2087 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
42m2, do wprowadzenia, cena 95 
tys. Tel. 883 334 481

1. SOWA&VICTORIA Dom wolno-
stojący w atrakcyjnej części Świd-
nicy wraz z ogrodem i dwoma 
garażami, 118 m2 powierzchni 
użytkowej, 151 m2 powierzchni 
całkowitej. 380,000 zł. DO NEGO-
CJACJI! Tel: 502-657-640

2.SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 
w najbliższym sąsiedztwie 
Szczawna Zdroju, zielona i spokoj-
na okolica, 2 pokoje po kapital-
nym remoncie, bardzo wysoki 
standard! 105,000 zł. 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
2 pokoje 45 m2, do wprowadze-
nia, w cenie 68,000 zł. DO NEGO-
CJACJI, Tel:502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Gaj, BEZ-
CZYNSZOWE, 2 pokoje z garażem 
i ogródkiem na wysokim parterze, 
do odświeżenia, 110,000 zł. DO 
NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102 
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