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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

Ostrożnie
w lesie i na polach

czytaj na str. 4
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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)

Podziękowanie
Wszystkim, 

którzy towarzyszyli 
w ostatniej drodze 

mojej Matce, 
Janinie Basińskiej, 

składam tą drogą 
serdeczne podziękowanie.

Andrzej Basiński z rodziną

Wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Mamy

Redaktorowi 

Andrzejowi Basińskiemu 

i jego bliskim

składa zespół Tygodnika DB 2010

Wielu ludzi odwiedzających 
wałbrzyski Książ zastanawia 
się pewnie, co w tym miejscu 
robi na nas większe wrażenie, 
czy monumentalne gmaszy-
sko zamku - pałacu osadzo-
ne nad urwiskiem, czy dość 
osobliwy melanż kilku stylów 
architektury w jednolitej z po-
zoru budowli, czy też okalają-
cy ją rozległy park. Wystarczy 
dobrze się rozejrzeć idąc alej-
kami parkowymi, zatrzymać w 
paru miejscach widokowych, 
choćby po to, by z dala móc 
podziwiać przeogromną bryłę 
zamczyska, aby zorientować 
się, że jest to zupełnie niezwy-
kły i imponujący bogactwem 
drzew, kwitnących krzewów i 
urozmaiconą kon�guracją te-
renu kompleks krajobrazowy.

Jest rzeczą całkiem jasną, 
że gdyby nie wyjątkowe poło-
żenie zamku na wysokiej ska-
le, nad głębokim przełomem 
Pełcznicy, gdyby nie bogac-
two otaczającej go starożytnej 
przyrody i rozmaitość urze-
kających widoków, nie byłby 
to zabytek tak mocno przy-
ciągający nie tylko turystów, 
ale także sobotnio-niedziel-
nych wycieczkowiczów. Wielu 
mieszkańców Wałbrzycha lub 
Świebodzic przychodzi tu spa-
cerkiem po to, by spędzić mile 
czas w naturalnym uroczysku 
przyrodniczym i pooglądać 
z różnych stron bajeczną pa-
noramę zamku. Bardziej wy-
trawni wędrowcy nie zadawa-
lają się spacerami po tarasach 

Bajeczny Książ
Stanisław 
Michalik

zamkowych, których jest aż 
13, rozmieszczonych na kil-
ku poziomach z kwiatowymi 
klombami dekoracyjnymi, ale 
z determinacją godną podzi-
wu, zwłaszcza jeśli to dotyczy 
ludzi starszych, decydują się 
na górską eskapadę najpierw 
w dół do przełomu Pełcznicy, 
a potem w górę do ruin Sta-
rego Książa, skąd monument 
„nowego” Książa robi jeszcze 
większe wrażenie, niż z bliskiej 
odległości.

Miałem kiedyś okazję zwie-
dzać zamek i jego podziemia 
z grupą czeskich przewod-
ników turystycznych. Byłem 
ogromnie ciekaw, jakie wra-
żenie wywarł na nich Książ i 
jego otoczenie. Zapytałem o 
to znakomitego przewodnika 
twierdzy Hanička w Rokyt-
nicy. Piszę znakomitego, bo 
takie robił wrażenie, kiedy 
przyjmował nas jako gospo-
darz swej atrakcji turystycz-
nej. Potra�ł o niej mówić bez 
końca i z takim przejęciem, że 
można by go stawiać za wzór 
lokalnego patrioty. Mój inter-
lokutor odpowiedział, że jest 
mu wstyd, bo dotąd nie wiele 
wiedział o zamku Książ i nie 
był przygotowany na tak za-
skakujące przeżycie. Przecież 
to jest miejsce, o którym po-
winna wiedzieć cała Europa. 
Zarówno zamek, jak i to, co 
roztacza się wokół zamku, a 
zwłaszcza to, co znajduje się w 
podziemiach zamkowych, to 
rzecz unikalna w skali świato-
wej. Dlaczego wy się tym nie 
chwalicie, albo robicie to tak 
mało skutecznie? Nie byłem 
w stanie zwłaszcza jeśli chodzi 
o podziemia Książa odpowie-
dzieć mu na to pytanie.

Gdy już znalazłem się wie-
czorem w zaciszu domowym 

pomyślałem sobie, że ten in-
teligentny czeski przewodnik 
miał zupełną rację. O zamku 
Książ nie wiele słychać w Euro-
pie. U nas w kraju pisze się, że 
jest trzeci co do wielkości po 
Wawelu i Malborku. Zgadza 
się, tylko że i Wawel, i Malbork 
są w środku miast, otoczone 
murami i wieżami obronnymi. 
Dotyczy to również bliźniacze-
go pałacu w Pszczynie, dru-
giej renomowanej własności 
rodziny Hochbergów. Nasz 
Książ to nie tylko rezydencja 
pałacowa, robiąca zresztą te-
raz po kolejnych etapach prac 
renowacyjnych coraz większe 
wrażenie. To, co stanowi rów-
norzędną wartość tego zabyt-
ku, znajduje się w jego otocze-
niu. Warto wiedzieć coś więcej 
o walorach książańskich krajo-
brazów.

Opowiadam o zdarzeniu, 
które miało miejsce parę lat 
temu. W promocji Książa 
nastąpił w ostatnich latach 
gwałtowny przełom. A stało 
się to skutkiem utworzenia 
Fundacji imienia księżnej Da-
isy, działającej pod skrzydła-
mi prezesa zamku Książ, a tak-
że prezydenta Wałbrzycha. 
Nie jest moim celem w tym 
tekście opowiadać o sukce-
sach nie tylko promocyjnych, 
ale przede wszystkim takich, 
dzięki którym pomieszcze-
nia pałacowe wzbogaciły się 
mnóstwem wspaniałych ob-
razów, zabytkowych mebli i 
sprzętów, a obok tego w całą 
plejadę różnorodnych imprez 
kulturalnych i biznesowych. 
Co rusz dowiadujemy się o 
nowych publikacjach, książ-
kach i albumach związanych 
z przeszłością i teraźniejszo-
ścią zamku. Książ pulsuje zu-
pełnie innym, nowym życiem, 

a przez jego sale otwarte dla 
ogółu, przemieszcza się co 
tydzień tysiące osób zwiedza-
jących.

Zamek Książ błyszczy jak 
najjaśniejsza gwiazda na �r-
mamencie turystycznym re-
gionu wałbrzyskiego i to jest 
niewątpliwe osiągnięcie kilku 
ostatnich lat miasta Wałbrzy-
cha.

Ale jak już wspomniałem 
nie tylko sam zamek jest ma-
gnesem przyciągającym tury-
stów i spacerowiczów. Myślę, 
że nie mniej ważnym dla wie-
lu, wielu osób jest otoczenie 
zamku.

Zamek Książ stanowi cen-
tralny punkt tzw. Książańskie-
go Parku Krajobrazowego, 
zaś Park jest to obszar liczący 
sobie 3880 hektarów plus 
otulina o powierzchni 700 ha. 
Składa się z dwóch części roz-
dzielonych szosą z Wałbrzy-
cha do Świebodzic. Po jednej 
stronie tej szosy znajduje się 
teren gospodarstwa rolne-
go i sadowniczego ze słynną 
palmiarnią w Lubiechowie, 
a dalej obszar leśny z ukry-
tym w poszyciu, unikalnym 
jeziorkiem Daisy. Po drugiej, 
znacznie rozleglejszej, jest 
zamek Książ nad Przełomem 
Pełcznicy, stanowiącym rezer-
wat przyrody, a także ruiny 
zamków Stary Książ i Cisy oraz 
zabytkowa stadnina ogierów, 
dawne stajnie i hipodrom 
właścicieli zamku. Książański 
Park Krajobrazowy ciągnie się 
dość daleko w kierunku zapo-
ry wodnej jeziora w Dobro-
mierzu. Park wypełniają lasy 
mieszane z przewagą buków 
i świerków, bogaty jest skład 
gatunkowy runa leśnego, w 
którym pojawiają się gatunki 
chronione. 

Szczególnie cenny jest 
park zamkowy obok zamku 
Książ, w którym rośnie około 
80 gatunków drzew i krze-
wów egzotycznych. Na tej 
bazie utworzono Sudecki Park 
Dendrologiczny, ważny dla 
ochrony i dalszego rozwoju 
unikalnej �ory leśnej. Jest w 
nim 2450 wspaniałych okazów 
drzew i krzewów, obejmują-
cych 82 gatunki i odmiany, w 
tym najsłynniejszy, bo prawie 
600-letni cis „Bolko”. Przez 
ogród prowadzi zabytkowa 
aleja lipowa z 1725 roku.

Niestety, wielu turystów i 
spacerowiczów nic o tym nie 
wie i nie zwraca na to uwagi. 
Nie uświadamia sobie, że te 
wokół rozprzestrzeniające się 
strzeliste drzewa liczą sobie 
dziesiątki lat, są bezcenne 
jako zabytki przyrody stwo-
rzone przez naturę, podobnie 
jak bezcenne jest zamczysko 
Książ, zbudowane przez czło-
wieka, zawieszone nad karko-
łomnym urwiskiem skalnym.

O Książańskim Parku Zam-
kowym, jak i o uroczych tara-
sach, no i oczywiście samym 
zamku, w którym mamy już 
udostępnionych do zwiedza-
nia wiele atrakcyjnych sal z 
reprezentacyjną salą Mak-
symiliana na czele, możemy 
poczytać więcej i pooglądać 

barwne fotogra�e w znako-
mitym folderze-przewodniku 
Anny Będkowskiej-Karmelity 
pod tytułem „Książ, zamek i 
tarasy” - do nabycia w recepcji 
zamkowej. A internauci mogą 
bez problemów skorzystać ze 
stron internetowych Książa, 
gdzie można poznać intere-
sującą historię zamku oraz to 
wszystko, co dzieje się w nim 
współcześnie. Do tego wszyst-
kiego gorąco zachęcam.

W Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia w Wałbrzy-
chu, odbył się wernisaż na-
grodzonych i wyróżnionych 
prac plastycznych, zgłoszo-
nych do konkursu „Nowe ży-
cie wałbrzyskich hałd”. 

Zorganizowano go dla 
uczestników wakacyjnych za-
jęć w Ośrodku Społeczno-Kul-
turalnym Spółdzielni Mieszka-
niowej „Podzamcze” w ramach 
realizacji programu „Czysta 
natura”, będącego laureatem 
konkursu grantowego Fundu-
szu Naturalnej Energii, którego 
organizatorem jest GAZ-SYS-
TEM.

Celem konkursu było 
przede wszystkim zwrócenie 
uwagi uczestnikom na zróż-
nicowane efekty rekultywacji 
zdegradowanych niegdyś te-
renów, stanowiących obecnie 
część górskiego i zalesionego 
krajobrazu miasta.

Konkurs poprzedziły 
warsztaty ekologiczne z mul-
timedialną prezentacją „Re-
kultywacja terenów poko-
palnianych” oraz wycieczka 
po hałdach ilustrująca przy-
wracanie zdegradowanym 
terenom aktywności biolo-
gicznej.

(BAS)

Nowe życie 
wałbrzyskich hałd

Uczestnicy konkursu w Starej Kopalni.
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Nie prezydent Wałbrzy-
cha Roman Szełemej (na 
zdjęciu z prawej), nie po-
słanka Katarzyna Izabela 
Mrzygłocka, nie wojewoda 
dolnośląski Tomasz Solarz 
a wicepremier i minister 
obrony Tomasz Siemoniak 
(na zdjęciu z lewej) będzie 
otwierał listę kandydatów 
do Sejmu z Platformy Oby-
watelskiej w okręgu wał-
brzyskim w jesiennych wy-
borach parlamentarnych.

Tomasz Siemoniak po-
chodzi z Wałbrzycha i jest 
absolwentem II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Hugona 
Kołłątaja. Za zaangażowanie w 
sprawy miasta i regionu został 
uhonorowany tytułem Amba-
sadora Wałbrzycha.

Propozycję Ewy Kopacz za-
twierdził w piątkowy wieczór 
zarząd Platformy Obywa-
telskiej. Kierownictwo partii 
nad liderami list wyborczych 
obradowało aż 10 godzin. 
Nie zostały jeszcze ustalo-
ne pełne listy kandydatów 
PO do Sejmu oraz nazwiska 

kandydatów do Senatu RP. 
Ostateczne decyzje mają 
zapaść 20 sierpnia, gdy nad 
kształtem list będzie obrado-
wała Rada Krajowa Platformy 
Obywatelskiej. Z naszych nie-
o�cjalnych informacji wynika, 
że drugiego miejsca ma kan-
dydować w okręgu wałbrzy-
skim wiceprzewodnicząca 
Klubu Parlamentarnego PO 
Izabela Katarzyna Mrzygłoc-
ka z Wałbrzycha, z trzeciego 
wojewoda dolnośląski To-
masz Smolarz z Dzierżoniowa, 
a trzy kolejne miejsca mają 
przypaść obecnym posłom: 
Monice Wielichowskiej z No-
wej Rudy, Robertowi Jagle ze 
Świdnicy, Agnieszce Kołacz 
– Leszczyńskiej z Wałbrzycha. 
W pierwszej dziesiątce ma być 
także posłanka Teresa Świło 
ze Świdnicy. Lista kandydatów 
na posłów będzie składała się 
z 16 nazwisk, a ma ją zamykać 
Julian Golak. Wszystko wska-
zuje, że kandydatem PO do 
Senatu RP będzie pełniący tę 
funkcję Wiesław Kiljan.

Robert Radczak

Zapraszamy do udziału w 
9. Festiwalu Sera, który od-
będzie się 15 sierpnia 2015 
roku o godzinie 14.00, na te-
renie Karczmy Góralskiej w 
Dziećmorowicach w gminie 
Walim. Wydarzenie to cieszy 
się dużą popularnością, a z 
roku na rok przyciąga coraz 

liczniejsze grono miłośni-
ków sera oraz przetworów 
mleczarskich.

Na gości czekają trady-
cyjne degustacje i konkurs 
na najlepszą potrawę z sera 
oraz dla najlepszego produ-
centa sera. Impreza ma na 
celu integrację społeczną 

oraz kultywowanie tradycji 
kulinarnych i dziedzictwa 
kulturowego. W szranki sta-
ną wielbiciele sera i jego wy-
twórcy. Prace konkursowe zo-
staną ocenione przez komisję 
powołaną przez wójta gminy 
Walim. Pod uwagę będą bra-
ne nie tylko wrażenia smako-

we, ale również walory este-
tyczne sposobu prezentacji 
swej pracy oraz jej nawiąza-
nia do tradycji i elementów 
ludowych. Rywalizacji wy-
stawców towarzyszyć będą 
występy lokalnych zespołów 
folklorystycznych, konkursy z 
nagrodami i zabawy dla dzie-

Festiwal sera
ci. Organizatorzy zadbali też o 
takie detale jak profesjonalny, 
wieczorny pokaz sztucznych 
ogni, bezpłatny parking dla 
gości, zjeżdżalnie i dmucha-
ne zamki dla dzieciaków. 
Atrakcją smakową będzie 
także specjalnie przygotowa-
na przez wójta gminy Walim 

zupa serowa. Główną nagro-
dą dla zwycięzcy w konkur-
sie kulinarnym na najlepszą 
potrawę z sera jest czek o 
wartości 2000 zł. ufundowa-
ny przez wójta gminy Walim 
z przeznaczeniem na wyjazd 
turystyczny.

(RED)

Siemoniak jedynką PO 
w Wałbrzychu

Wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak będzie 
liderem lisy kandydatów PO do Sejmu w okręgu wałbrzyskim.
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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

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwie
do 25 000 zł

Twoje pieniądze

728 874 282   *

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.wroclaw.proficredit.pl

R E K L A M APracują krócej
Od 7 sierpnia 2015 r. do od-
wołania Starostwo Powia-
towe w Wałbrzychu będzie 
pracować od poniedziałku 
do czwartku w godz. od 7:30 
do 14:30, natomiast w piątek 
do godz.13:00. Biuro Obsługi 
Klienta pracuje w stałych go-
dzinach: od poniedziałku do 
czwartku w godz. 7.30 – 15.30, 
a w piątki w gody. 7.30 – 14.30. 
Z kolei Urząd Gminy w Starych 
Bogaczowicach do 14 sierpnia 
będzie pracował w godzinach 
7.30 - 14.30, ale sekretariat 
czynny będzie w godz. 7.30 
- 15.30. W przypadku zmia-
ny warunków pogodowych 
obniżających temperaturę 
w pomieszczeniach zostaną 
przywrócone dotychczasowe 
godziny pracy.

(TP)

Po wodę na… 
cmentarz
- Punkty poboru wody pit-
nej dla osób, które ze wzglę-
du na wyschnięte studnie 
są pozbawione dostępu do 
wody, znajdują się w: Borów-
nie na cmentarzu para�alnym; 
Czarnym Borze na cmentarzu 
komunalnym; Grzędach na 
cmentarzu para�alnym; Grzę-
dach Górnych w hydrantach 
na terenie miejscowości; Jacz-
kowie, na cmentarzu para�al-
nym; Witkowie na cmentarzu 
para�alnym. W przypadku, 
kiedy brak dostępu do wody 
dotyczy osób niepełnospraw-
nych lub starszych, które nie 
mogą samodzielnie tej wody 
odebrać, prosimy o kontakt 
telefoniczny z Ewą Muras pod 
nr. tel. 74/845 01 39 – informu-
ją pracownicy Urzędu Gminy 
Czarny Bór.

(RED)

Inwestycje 
przeciwpowodziowe
W wielu miejscach Jedliny 
Zdroju można spotkać ekipy 
budowlane. Prace budow-
lane mają na celu eliminację 
zagrożenia powodziowego. 
Realizacja zadań jest do�nan-
sowana ze środków uzyska-
nych z Ministerstwa Cyfryzacji 
i Administracji na usuwanie 
skutków powodzi z roku 2014 
i obejmuje: odbudowę rowu 
melioracyjnego w rejonie 
ul. Poznańskiej, przebudo-
wę kanału burzowego przy 
ul. Wałbrzyskiej, odbudowę 
głównego kanału burzowego 
w rejonie ul. Piastowskiej i pl. 
Zdrojowego, przebudowę za-
bezpieczenia skarpy i odwod-
nienia terenu na ul. J. Pawła II 
5 oraz przebudowę przepustu 
w Glinicy.

(RED)

Na placu przed Biblio-
teką Miejską w Szczaw-
nie- Zdroju pojawiły się 
stoliki z miejscami dla 
czytelników. -To rodzaj 
letniej czytelni, w której 
można zapoznać się z co-
dzienną prasą i przeglądać 
tygodniki z bibliotecznej 
prenumeraty. Wiele osób 
zatrzymuje się tutaj, by 
czytać wypożyczone książ-
ki i to nierzadko wprost po 
swoim wyjściu z biblioteki 
– wyjaśniają pracownicy 
uzdrowiskowej książnicy.

Nowe miejsce cieszy się 
dużą popularnością zwłasz-
cza wśród kuracjuszy, którzy 
chętnie tu zasiadają w ocze-
kiwaniu na kolejne zabiegi, 
by ciekawą lekturą wypełnić 
sobie czas. W ustawianym 
codziennie namiocie i pod 
parasolami do dyspozycji 
czytelników jest 12 miejsc. 
Pomyślano też o kąciku dla 
dzieci. Na regale pod chmur-

ką zawsze coś interesujące-
go dla siebie znajdą też oso-
by chcące kupić bardzo tanią 
książkę używaną - i sporo 
osób z tego korzysta. Całość 
jest czynna w godzinach 
pracy biblioteki od 10.00 do 
18.00.

- Letnia biblioteka to 
nasza propozycja na Dni 
Szczawna-Zdroju, którą 
postanowiliśmy utrzymać, 
ponieważ bardzo się spodo-
bała naszym czytelnikom, 
zauważyliśmy też, że dzięki 
temu mamy ich dużo wię-
cej - mówi dyrektor placówki 
Violetta Kasiborska. - Nowy 
pomysł wysoko oceniają 
zwłaszcza osoby przyjezd-
ne, od których pracownicy 
biblioteki usłyszeli, że z let-
nią czytelnią przygotowaną 
przed biblioteką miejską 
spotykają się po raz pierw-
szy, choć znają już wiele 
uzdrowisk.

(RED)

Letnia biblioteka

Letnia biblioteka w Szczawnie Zdroju.

- W związku z wystąpie-
niem dużego zagrożenia 
pożarowego, na podsta-
wie §12 Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 
22 marca 2006 r. w spra-
wie szczegółowych zasad 
zabezpieczenia przeciw-
pożarowego lasów, od 11 
sierpnia wprowadzony 
zostaje okresowy zakaz 
wstępu do lasu na terenie 
Nadleśnictwa Wałbrzych 
– informują pracownicy 
Nadleśnictwa Wałbrzych.

Fala upałów przechodzą-
ca przez Polskę sprawiła, że 
na polach uprawnych i te-
renach leśnych ściółka jest 
bardzo sucha, przez co utrzy-
muje się bardzo duże zagro-
żenie pożarowe.

- Wójt Gminy Stare Boga-
czowice oraz straż pożarna 
apelują o rozwagę podczas 
prac polowych, spacerów 
lub wypoczynku na łonie 
natury. Obecnie nawet naj-
mniejsze źródło ognia może 
spowodować duży pożar 
lasu i pól stwarzający zagro-
żenie dla ludzi oraz środo-
wiska naturalnego. Pożary 
lasów rozwijają się bardzo 
szybko powodując zagro-
żenie dla ludzi przebywają-

Ostrożnie w lesie i na polach

cych w lesie oraz budynków 
sąsiadujących z terenami le-
śnymi. Ponadto pożary w la-
sach powodują bardzo duże 
zadymienie, niebezpieczne 
dla ruchu drogowego. Naj-
częstszymi przyczynami 
pożarów na terenach otwar-
tych są: palone w pobliżu 
lasu ogniska, niedopałki 
papierosów porzucone w 
lesie lub w pobliżu, nie do-
gaszone zapałki i niedopał-
ki papierosów wyrzucane z 
przejeżdżających pojazdów, 
przerzuty ognia z palących 
się traw, iskry z pojazdów 
mechanicznych oraz umyśl-

ne podpalenia. Aby unik-
nąć pożarów apelujemy do 
wszystkich przebywających 
na tych terenach o prze-
strzegania podstawowych 
zasad. W lasach i na tere-
nach śródleśnych, na obsza-
rze łąk i ściernisk, jak rów-
nież w odległości do 100 m 
od granicy lasu zabronione 
jest rozniecanie ognia poza 
miejscami wyznaczonymi 
oraz wypalanie wierzchniej 
warstwy gleby i pozostało-
ści roślinnych – wyjaśniają 
pracownicy Urzędu Gminy 
w Starych Bogaczowicach.

(TP)
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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.

KREDYTKREDYTKREDYTKREDYTKREDYTKREDYTKREDYTKREDYT
szybka decyzja

niskie raty
bez BIK

mała
rata!

na spłatę
komornika

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

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

ukrytych
 opłat

R E K L A M A

Zabytkowy pociąg 
specjalny „Antracyt” 
przejedzie z Jaworzy-
ny Śląskiej do Starej 
Kopalni w Wałbrzy-
chu. Przejazd będzie 
jednym z elementów 
Festiwalu Zabytków 
Techniki, który zapla-
nowany został na 15 i 
16 sierpnia.

- Centrum Nauki i 
Sztuki Stara Kopalnia 
zachęca do zarezerwo-
wania czasu w week-
end 15-16 sierpnia. W 
ramach Festiwal Zabyt-
ków Techniki organizo-
wanego przez Muzeum 
Kolejnictwa na Śląsku w 
Jaworzynie Śląskiej, któ-
rego Stara Kopalnia jest 
współorganizatorem,  w 
sobotę 15 sierpnia o go-
dzinie 14:57 ze stacji w 
Jaworzynie Śląskiej wyruszy 
zabytkowy pociąg specjalny 
„Antracyt” który przewie-
zie uczestników Festiwalu 
wprost do Starej Kopalni – 
na teren dawnej bocznicy 
kolejowej Kopalni „Thorez”. 
Przyjazd pociągu planowa-
ny jest na godzinę 16:00. 
Tabor dawnej parowozowni 

Pociąg do Starej Kopalni

w Jaworzynie Śl. stanowił 
przez całe dekady naturalne 
zaplecze transportowe wał-
brzyskich kopalń i zakładów 
przemysłowych. Moderniza-
cja linii kolejowych powoli 
ograniczała zastosowanie 
parowozów aż do ich osta-
tecznego wycofania w latach 
90-tych XX wieku, co zbie-

gło się w czasie ze 
wstrzymaniem wy-
dobycia w Kopalni 
Thorez. „Antracyt” 
będzie pierwszym 
parowozem na tere-
nie byłej KWK „Julia” 
(„Thorez”) od ponad 
20 lat, stąd też jego 
przyjazd stanowić 
będzie z pewnością 
ogromną atrakcję. 
Wałbrzyszanie, któ-
rzy chcieliby poje-
chać zabytkowym 
składem, mogą to 
zrobić udając się do 
Jaworzyny lub też 
będą mogli ruszyć 
wraz z pociągiem 
w drogę powrotną 
– ze Starej Kopalni. 
Odjazd planowa-
ny jest o godzinie 
18.40. Koszt przejaz-

du: 50 zł/osoba, dzieci i mło-
dzież ucząca się: 35 zł/osoba. 
Szczegóły na stronie:  http://
muzeumtechniki.pl/pociag-
-specjalny-antracyt-15-08-
-2015-r/ - wyjaśnia Anna 
Żabska, dyrektor Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia 
w Wałbrzychu.

(RED)

- Gdy przyszłam do pana 
Darka z guzkiem na piersi, 
kazał iść natychmiast na po-
wtórną mammogra�ę, do 
lekarzy, żeby zrobili biopsję. 
Powiedziałam, że pójdę. Ale 
jednocześnie chodziłam do 
niego. Pięć razy. Po tych pię-
ciu razach i biopsja, i mam-
mogra�a pokazały, że żad-
nego guzka nie ma. Może 
bym uwierzyła, że to był błąd 
badań, ale przecież sama go 
wyczuwałam dotykiem. A te-
raz nie ma! – mówi pani Mi-
lena Widuszek z Wrocławia. 
Tra�ła tu za namową ciotki.

- Bo ja miałam migreny 
i szum w uszach. I kolana 
mnie bolały. I kręgosłup. I 
miałam problemy trawienne. 
I kłopoty z ciśnieniem. Ale 
nie ma się co dziwić, stara 
baba jestem, zbliżam się do 
osiemdziesiątki – opowiada 

Jego dotyk przynosi ludziom zdrowie

Na choroby? Pan Darek!
Nie obiecuje poprawy. Mówi, żeby iść do lekarza. Ale gdy już przyłoży 

swoje ręce, dzieją się rzeczy dziwne. Choroby znikają. Człowiek 
odzyskuje zdrowie, potwierdzają to wyniki badań.

ciocia pani Mileny z Wał-
brzycha. - Ale pan Darek nie 
przejął się moim wiekiem. 
Powiedział, że spróbuj. I fak-
tycznie, po pierwszej wizycie 

kręgosłup bolał 
mniej, po trze-
ciej unormowa-
ło się ciśnienie, 
po czwartej 
przeszły szumy 
w uszach. Po 
ósmej prawie 
wszystko, tyl-
ko kolana dalej 
bolą, choć chy-
ba też mniej. Ale 
jestem zdrow-
sza o jakieś dwa-
dzieścia lat! Cze-
go mogę chcieć 
więcej? Ostat-
nio zrobiłam 
sobie prawie 
wszystkie ba-
dania. Lekarka 
powiedziała, że 
są chyba kogoś 
innego, bo dwa 
razy lepsze niż 

moje, które miałam wcze-
śniej.

A pan Bartosz Kuliszek 
miał udar mózgu i był spa-
raliżowany. - Rehabilitacja 
niewiele dawała. Chodziłem 
o balkoniku, mówiłem beł-
kotliwie, o czytaniu nie było 
mowy, o chwyceniu widel-
ca też. Żona znalazła gdzieś 
namiar na pana Darka. I co? 
W lipcu byłem wrakiem, a 
teraz idę sobie normalnie na 
spacer, ręka sprawna prawie 
zupełnie, mogę czytać. No i 
mówię normalnie, a nie beł-
koczę coś tam pod nosem. 
Dziesięć wizyt u pana Darka 
zrobiło więcej, niż wszystkie 
rehabilitacje. Chociaż mówi-
łem mu, że na nie chodzę, to 
dawno przestałem. A tu taka 
poprawa!

- A mnie dla odmiany pod 
jego dotykiem cukrzyca się 
uspokoiła. Zanim zaczęłam 
tu chodzić, cukier stale ska-
kał mi pod dwieście. Teraz 
rzadko przekracza sto, cho-
ciaż zmniejszyłam dawkę 
leków – odpowiada pani 
Magda Pajączek. Ponadto 
przestało ją boleć kolano, 
które doskwierało od kilku 
lat.

Sam uzdrowiciel dodaje 
jednak, że niezależnie od 
energoterapii, chorzy po-
winni pozostawać pod opie-
ką lekarzy.  – Dla medycyny 
akademickiej mam ogromny 
szacunek. Nie zamierzam się 
z nią ścigać, tylko dla dobra 
chorych współpracować, na 
ile tylko się da  – wyjaśnia. 

(ego)

19złza 8 sztuk
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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 !!!
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INSTRUKTOR NAUKI JAZDY KAT.B !!!
W związku z prężnym rozwojem Firmy zatrudnimy 
instruktora nauki jazdy z uprawnieniami na kat. B. 

Oferta dotyczy wyłącznie osób posiadających aktualną legitymację 
instruktorską. CV prosimy składać w biurze szkoły (ul. Kolejowa 4) 

lub na adres e-mail: biuro@sztymala.pl

74 640 15 15

600 15 61 15

ZAPRASZAMY
poniedziałek – czwartek 9:00-17:00
piątek 9:00-15.00

•  szkolenia na prawo jazdy kategorii
 B, B+E, C, C+E
•  kwalifikacje wstępne 
•  szkolenia okresowe

SZKOŁA JAZDY
SZTYMALA

* najlepsza szkoła w 2011, 2012, 2013 i 2014 roku
w Wałbrzychu wg rankingu WORD

R E K L A M A

Stało się tak, że w ostatnim 
czasie kilka osób, w tym zna-
nych mi osobiście i takich, któ-
rych nie znam, wyraziło swoje 
zdziwienie tym, co kilka razy w 
Tygodniku DB2010 napisałem, 
komentując powstały, dzięki 
polityce Platformy Obywatel-
skiej, układ sił politycznych w 
Polsce. Chcąc zatem wszyst-
kich uspokoić wyjaśniam, że 
poglądów politycznych nie 
zmieniłem i czynić tego ab-
solutnie nie zamierzam, a 
moja opinia o czasach – mam 
nadzieję słusznie minionych 
– zwanych IV RP pozostaje 
niezmienna. A jaka ona była 
(i jest) każdy, kto czyta moje 
zamieszczane tu felietony do-
skonale wiedzieć powinien. 
Sam zdaję sobie dokładnie 
sprawę z tego, że wśród zago-
rzałych zwolenników PiS po-
strzegany jestem jako mocno 
zde�niowany element obcy, a 
zatem - w razie czego - na ja-
kąkolwiek wyrozumiałość z ich 
strony liczyć nie mogę. Ale za-

To co najważniejsze
Janusz
Bartkiewicz

pewniam, że mimo tej świado-
mości, mam odwagę stwier-
dzić, wbrew powszechnemu 
stanowisku mojego własnego 
środowiska, że zaczynam w 
Prawie i Sprawiedliwości po-
strzegać formację, która w Pol-
sce może (bo chce) cokolwiek 
zmienić, a jest to dla mnie 
ważne, bo zmienić naprawdę 
trzeba bardzo wiele.

Nie chcę nikomu schlebiać, 
ale skrzecząca rzeczywistość 
utwierdza mnie w przekona-
niu, że Platforma już nic zmie-
nić nie może (bo nie jest w 
stanie), a jeżeli już to tylko na 
gorsze, co dowodnie pokazały 
ośmioletnie jej rządy. Polska 
lewica, reprezentowana przez 
SLD, na tyle straciła siły i zna-
czenie, że – oby trwało to jak 
najkrócej – nie może aktual-
nie, ani pomóc, ani zaszkodzić. 
W obecnej sytuacji musi pod-
jąć zdecydowaną walkę, aby 
nie tylko w Sejmie kilkanaście 
miejsc utrzymać, ale przede 
wszystkim, aby odzyskać za-
ufanie i wiarygodność wśród 
znacznej części społeczeń-
stwa. A o to będzie bardzo 
trudno, ponieważ „światło w 
tunelu” świeci się coraz słabiej. 
Na szczęście wciąż się świeci. 
W tej sytuacji, aby posprzątać 
totalny bałagan stworzony 

rządami Platformy, na placu 
boju pozostaje PiS, który – na 
co wszystko wskazuje – jesien-
ne wybory parlamentarne wy-
gra. Mając świadomość czym 
była tzw. IV RP, mam też świa-
domość, że PiS (Zjednoczona 
Prawiąca) to już nie Ziobro, 
czy Kurski, ale też Janusz Woj-
ciechowski (którego nie tak 
dawno poznałem osobiście), 
Zbigniew Kuźmiuk, czy cho-
ciażby były pisowiec Tadeusz 
Cymański, których nie tylko 
słowa, ale przede wszystkim 
działania, świadczyć mogą, że 
w PiS (Zjednoczonej Prawicy) 
znajdują się ludzie o takiej 
samej jak ja – przecież zatwar-
działy lewicowiec – wrażliwo-
ści społecznej. To przecież nie 
oni wysyłali zamaskowanych 
funkcjonariuszy CBA, CBŚ, czy 
ABW, by Polaków w kajdanach 
do lochu zaciągać. Takich lu-
dzi, takich postaw, jest w sze-
regach PiS znacznie więcej, 
o czym świadczy prawie że 
lewicowa retoryka społeczna 
i socjalna, jaką partia ta od 
długiego czasu publicznie 
prezentuje. Nie jestem naiwny 
i wiem, że czym innym są pro-
gramy i gra wyborcza, a czym 
innym realne działania, ale 
kiedy słucham o czym (i jak) 
mówi np. prezydent Duda, czy 

wspomniani J. Wojciechowski 
i T. Cymański i wielu innych, to 
mam wrażenie, że słyszę po-
lityków z SLD, kiedy partia ta 
szła do swych zwycięskich kie-
dyś wyborów. Dlaczego więc 
mam nie kibicować (powtó-
rzę, kibicować, a nie wspierać) 
PiS, kiedy widzę, że PiS głośno 
mówi o tym, o czym ja od lat 
niejednokrotnie publicznie 
dawałem wyraz? Czy mam 
wspierać PO, które tyle złego 
dla Polski i Polaków zrobiła? 
Czy te ponad 6 tysięcy samo-
bójców wzięło się z niczego, 
czy może z tego, że ich własne 
Państwo potraktowało z buta? 
Czy mam wspierać kogoś, kto 
uprawia politykę niszczenia 
polskiej (nie tej, tylko z nazwy) 
gospodarki, polskich przedsię-
biorców, którym urzędy skar-
bowe przetracają kręgosłupy, 
odbierając chęć do życia, co 
wielokrotnie z chęci przera-
dza się - z desperacji przecież 
– w konkretny czyn? Nie ro-
zumiem dlaczego miałbym 
chronić partię (i jej politycz-
nych liderów), której polityka 
doprowadziła do likwidacji 
zasłużonego dla polskiej kul-
tury Państwowego Instytutu 
Wydawniczego, mimo że In-
stytut wyszedł na prostą i od 
kilku lat był przedsięwzięciem 
dochodowym. Ale dopro-
wadzono do jego likwidacji 
dlatego, że był właśnie pań-
stwowy. Czy mam zadbać o 
interesy partii, która przygoto-
wując „lądowiska” dla swoich 
działaczy, mogących stracić 
po przegranych wyborach 
ciepłe posadki sejmowe i w 
administracji, doprowadza do 
prywatyzacji (dlatego, że jest 
jeszcze państwowa) PKP Ener-
ga? Czyni tak, mimo, że jest to 
przedsiębiorstwo o znaczeniu 
strategicznym, a prywatyza-
cja może np. doprowadzić (w 
nieodległej przyszłości) do 
przejęcia go przez właściciela 
z Rosji. Brak miejsca, aby przy-

pomnieć wszystkie przewiny 
tej formacji politycznej, więc 
na tym poprzestanę.

Jakby to nie zabrzmiało, ale 
obecnie jedynie w PiS widzę 
siłę, która mówi o potrzebie 
odbudowy polskiej gospodar-
ki i mówiąc to ma też na my-
śli odbudowę (przynajmniej 
w tej najważniejszej części) 
gospodarki państwowej, za-
rządzanej centralnie. Moje 
poparcie dla takich projektów 
wynika jedynie z tego, że po-
dobne programy prezentuje 
też Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej, lecz problem polega 
na tym, że Sojusz nie ma żad-
nej możliwości, aby swe je 
zrealizować. Zatem pozwólmy 
PiS zrealizować to, co pokry-
wa się z planami lewicy. A jest 
tego naprawdę sporo, bo PiS 
sprytnie przejęło część socjal-
nego i gospodarczego progra-

mu polskiej lewicy. Ale prze-
cież nie o partie i ich aktyw 
chodzi, tylko o nas i o nasze 
państwo. Zakładam, że jeżeli 
PiS swych obietnic nie spełni, 
tak zdecydowanie przechyli 
czarę wszelkich goryczy, że 
pozwoli to na odzyskanie sił i 
znaczenia przez polską lewicę, 
która będzie miała możliwość 
realizacji nie tylko własnych 
planów i programów, ale i 
ich dotrzymania. Bo to winno 
być w polityce najważniej-
sze, z czego powoli zaczyna-
my sobie zdawać sprawę. I 
dlatego, chociaż bez żadnej 
wątpliwości głos swój oddam 
na SLD, cieszyć mnie będzie 
wygrana PiS, bo doprowadzi 
do ukrócenia buty Platformy. 
A co będzie, jeżeli PiS zacznie 
budować IV RP bis? O tym za 
tydzień.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Okres wakacyjny to naj-
lepszy moment na remonty 
w szkołach. W zeszłym roku 
w Boguszowie Gorcach wy-
remontowano szereg sal 
lekcyjnych, a w tym roku 
remonty objęły przede 
wszystkim korytarze oraz 
klatki schodowe.

W Zespole Szkół Samorzą-
dowych w Gorcach wymie-
niono instalację elektryczną, 
przeprowadzono remont ko-
rytarza na I piętrze oraz kla-
tek schodowych prowadzą-
cych na I piętro. W Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w 
Boguszowie remontem obję-

to korytarz na I piętrze wraz 
z instalacją elektryczną oraz 
klatki schodowe prowadzące 
na I piętro w budynku przy 
ul. Szkolnej 3. Ciągi komuni-
kacyjne oraz klatki schodowe 
pięknieją również w Publicz-
nej Szkole Podstawowej Nr 
6. Remont ten będzie uwień-
czeniem trwającej od kilku 
lat rewitalizacji pomieszczeń 
szkolnych w budynku przy 
ul. Kopernika 7. Poza wyżej 
wymienionymi remontami 
w szkołach trwają również 
intensywne prace nad po-
prawą bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego. W okresie 

wakacji wszystkie budynki 
PSP Nr 6 (ul. Kopernika 7 
oraz Reymonta 4) i Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego (ul. 
Szkolna 3, Szkolna 4 oraz sala 
gimnastyczna) zostaną wy-
posażone w nowe hydranty. 
Równocześnie trwają prace 
zmierzające do wyposażenia 
pozostałych szkół – Zespołu 
Szkół Samorządowych oraz 
Gimnazjum Nr 1 w nowe 
spełniające wymagania 
przeciwpożarowe hydranty. 
Remonty wykonywane są ze 
środków budżetu miasta Bo-
guszów-Gorce.

(RED)

Szkoły coraz piękniejsze
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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: 
osoby pełnoletnie z ograniczeniem sprawności, oczekujące najwyższej jakości 
usług opiekuńczych oraz bezpieczeństwa medycznego.
Oferujemy:
• 95 miejsc w przytulnych pokojach 1, 2, 3 osobowych z łazienkami, 

z łóżkami rehabilitacyjnymi, systemem powiadamiania alarmowego 
dla każdego pensjonariusza, udogodnieniami dla niepełnosprawnych 
(windy, łazienki z uchwytami) oraz monitoring obiektu.

• Profesjonalną obsługę w oparciu o długoletnie doświadczenie, wyszkolony 
personel, własną nowoczesną bazę rehabilitacyjną, wykorzystanie 
najnowszych osiągnięć wiedzy i nauki w dziedzinie opieki krótko 
i długoterminowej.

• Zabiegi z zakresu: elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii 
krótkofalowej, magnetoterapii, laseroterapii, światłolecznictwa, 
ciepłolecznictwa, kinezyterapii, krioterapii, hydroterapii oraz masażu. 

• Możliwość skorzystania z zabiegów osobom spoza ośrodka na podstawie 
skierowania NFZ lub pełnopłatnie!

• Pobyty długoterminowe i krótkoterminowe już od 7 dni, pobyty zastępcze 
(w czasie urlopów opiekunów) oraz pobyty próbne (adaptacyjne).

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej 
„Biały Orzeł”

ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko
tel: 74 845 82 40, kom. 660 679 538

Więcej na www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej

„Biały Orzeł” w Sokołowsku
PRZYJĘCIA JUŻ TRWAJĄ!

R E K L A M A

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

ZUS 100-latkom
Z tytułu ukończenia stu lat 
życia do przysługującego 
jubilatce lub jubilatowi 
świadczenia emerytalno-
-rentowego przyznawane 
jest dodatkowo świadcze-
nie honorowe. Od 1 mar-
ca 2015 roku wynosi ono 
3308,33 złotych brutto 
miesięcznie.
- Świadczenie honorowe 
wypłacane jest przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
łącznie z dotychczasową 
emeryturą czy rentą. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, 
podejmując wypłatę świad-
czenia honorowego, wyda-
je osobie zainteresowanej 
zawiadomienie o podjęciu 
jego wypłaty, w myśl przepi-
sów rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 11 października 2011 
roku w sprawie postępo-
wania o świadczenia eme-
rytalno-rentowe (Dziennik 
Ustaw 237, pozycja 1412). 
Wałbrzyski Oddział Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
wypłaca obecnie (stan na 30 
lipca 2015 roku) świadczenie 
honorowe dla pięćdziesięciu 
osób, które ukończyły 100 
lat. Najstarsza osoba z tego 
grona w tym roku skończyła 
sto dziewięć lat – wyjaśnia 
Monika Bisek-Grąz, rzecznik 
prasowy Oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w 
Wałbrzychu.

(RED)

Podczas 98. posiedzenia 
Sejmu RP posłowie uchwa-
lili nowelizację ustawy 
– ordynacja podatkowa. 
Nowelizacja wprowadza 
jednolitą zasadę, na którą 
podatnik będzie mógł się 
powołać w momencie, gdy 
wystąpią wątpliwości co 
do przepisów prawa po-
datkowego.

- Dzięki nowelizacji, wąt-
pliwości będą rozstrzygane 
na korzyść obywatela – in-
formuje poseł Monika Wie-
lichowska. - Rozwiązanie to 
ma wzmocnić ochronę praw 
podatników i pewność obro-
tu gospodarczego – dodaje 
posłanka.

Problemy z niejasnymi 
regulacjami podatkowymi 
w Polsce sygnalizowali nie 
tylko obywatele. Także Try-

bunał Konstytucyjny zwracał 
na to uwagę, nakazując, by 
w razie trudnej do interpre-
tacji normy prawnej, decy-
zja, która zostanie wydana,  
była zgodna z interesem 
podmiotu obowiązanego do 
świadczenia podatkowego. 
Nowelizacja zawiera ponad-
to propozycję złagodzenia 
zasad przeprowadzania 
kontroli. Zmiany w ustawie 
o swobodzie działalności 
gospodarczej przewidują, 
że będzie je można przepro-
wadzać nie tylko w siedzibie 
�rmy lub miejscu wykony-
wania działalności, ale także 
w miejscu przechowywania 
dokumentacji, w tym ksiąg 
podatkowych.

Teraz ustawa tra� do pod-
pisu prezydenta.

(RED)

Prawo na korzyść 
obywatela

Od sierpnia wykwali�ko-
wani ankieterzy prowadzą 
wywiady z osobami bezro-
botnymi i poszukującymi 
pracy oraz pracodawcami. 
W sumie w ankiecie weźmie 
udział 9000 osób w tym 590 
pracodawców.

– Cel badania jest oczy-
wisty, chcemy poznać w jaki 
sposób pracę urzędów pracy 
postrzegają ich klienci. Doty-
czy to nie tylko osób bezro-
botnych, ale również samych 
pracodawców. W maju 2014 
r. przeprowadzona została 
reforma urzędów pracy, któ-
re w inny sposób pracują z 
osobami bezrobotnymi. Nie 
może więc zabraknąć rów-
nież pytania, czy te zmiany 
wyszły na korzyść i oferta 
urzędów pracy jest właści-
wa, czy może konieczne są 
korekty. Rozmowa z ankiete-
rem jest w pełni anonimowa 
i zajmie zaledwie 10 minut. 
Myślę, że warto poświęcić 
ten czas, ponieważ badania 
posłużą nie tylko do analizy 
obsługi klientów dolnoślą-
skich urzędów pracy, ale 
również w wymiarze całego 
kraju. Ankieta jest bowiem 

Oceń lub doceń 
urząd pracy
Ankieterzy działający na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy odwiedzą wszystkie urzędy pracy i ich �lie w regionie. Wszystko 
za sprawą specjalnych badań, które mają sprawdzić satysfakcję klientów. 

A te właśnie ruszyły i potrwają do października 2015 r.

realizowana na wniosek Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki 
Społecznej we wszystkich 
województwach – wyjaśnia 
Wojciech Murdzek, wicedy-
rektor ds. rynku pracy i admi-
nistracji Dolnośląskiego Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy.

Klienci urzędów pracy na 
Dolnym Śląsku zostaną zapy-
tani m.in. o to jakiego wspar-
cia najczęściej oczekują i czy 
ono jest dla nich wystarcza-
jące. W jaki sposób są ob-

sługiwani, czy pomoc 
jest dla nich dostęp-
na, czy może mocno 
ograniczona. Zostanie 
również postawione 
pytanie o zaangażo-
wanie pracowników 
urzędów pracy, ich 
sposób komunikacji i 
skuteczność. Badania 
są prowadzone w for-
mie bezpośredniego, 
indywidualnego wy-
wiadu, a ankieterzy 
zostali wyposażeni w 
specjalne identy�kato-
ry i zaświadczenia. 

- Ankiety będą prze-
kazywane do DWUP na 
bieżąco. Na ich podsta-

wie powstanie raport, który 
zostanie przekazany do Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy 
w Lublinie, który koordy-
nuje badanie w skali Polski. 
Do końca 2015 r. powstanie 
raport ogólnopolski, który 
będzie uwzględniał dane z 
16 wojewódzkich urzędów 
pracy – wyjaśnia Stefan Au-
gustyn, rzecznik prasowy 
Dolnośląskiego Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy.

(RED)
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www.ubezpieczenia.regional.pl

74 66 06 100Twój kod rabatowy: 200

W ofercie pełna gama ubezpieczeń:
majątkowe, komunikacyjne, rolnicze, 

życiowe, turystyczne, zdrowotne, grupowe

Ta
ni

ej

pl

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 

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE 
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

Tel.  509 52 60 11

R E K L A M A :

- Pozdrawiamy wszyst-
kich Czytelników Tygo-
dnika DB 2010 ze Złotych 
Piasków– napisali do na-
szej redakcji nasi stali Czy-
telnicy, wypoczywający w 
Bułgarii z Biurem Podróży 
Duotravel z Boguszowa 
Gorc. – Choć wiemy, że w 
Polsce teraz panują takie 
same temperatury jak w Buł-

garii, to jednak zapraszamy 
na wypoczynek nad Morze 
Czarne. Trzygwiazdkowe 
hotele Gloria i Dahlia Gar-
den położone są niedaleko 
od centrum Złotych Piasków 
i w pobliżu przepięknych 
plaż i ciepłego morza. A gdy 
znudzi się nam plażowanie, 
mamy do dyspozycji hote-
lowe baseny, bary i bogaty 

program: wycieczki do Varny 
i innych miast pełnych wspa-
niałych zabytków, zajęcia re-
kreacyjne z zumbą na czele 
oraz niezwykle atrakcyjny 
wieczór bułgarski. Nieste-
ty, nasz turnus już dobiega 
końca, ale sezon w Bułgarii 
kończy się na początku paź-
dziernika, więc…

(RED)

Pocztówka z Bułgarii

POŻYCZKA DO 5000 zł na 60 miesięcy 
bez sprawdzania żadnych baz 

N O W O Ś Ć biura 
dla pracujących, emerytów, rencistów 

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

Wałbrzych
ul. B. Chrobrego 2/1

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

• 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

Czekają 
na rękodzielników
- Zapraszamy chętnych miesz-
kańców Dolnego Śląska do 
wystawienia swoich wyrobów 
rękodzielniczych, artystycznych 
oraz płodów rolnych podczas 
największych w regionie Doży-
nek Gminnych i Święta Pieroga, 
które odbędą się 6 września na 
stadionie w Czarnym Borze. Jeśli 
wytwarzasz samodzielnie produk-
ty rękodzielnicze w przeróżnych 
dziedzinach, pieczesz chleby lub 
samodzielnie wykonujesz prze-
twory, malujesz obrazy lub rzeź-
bisz, wyplatasz kosze lub robisz 
biżuterię, haftujesz albo szyjesz 
pluszowe misie, hodujesz płody 
rolne lub robisz pyszne przetwory 
i chcesz nieodpłatnie zaprezento-
wać i sprzedawać swoje wyroby 
podczas dożynek - zgłoś się do 
24.08.15 r. do dyrektora Centrum 
Kultury w Czarnym Borze Grzego-
rza Łuczko pod nr tel. 74/8450242 
– zachęcają organizatorzy.

(RED)

Biblioteka 
skomputeryzowana
Zakończyła się komputeryzacja 
biblioteki w Czarnym Borze. Te-
raz czytelnicy mogą mieć wgląd 
do swojego konta czytelniczego 
rejestrując się na platformie elek-
tronicznej szukamksiążki.pl do-
stępnej na stronie internetowej 
biblioteki: www.biblioteka.czarny-
bor.pl w zakładce z prawej strony: 
katalog książek MAK+. Usługa ta 
umożliwia czytelnikowi spraw-
dzenie bieżącego statusu książki 
(tzn. czy jest w zasobach czarno-
borskiej bądź innej biblioteki, czy 
jest na półce lub w wypożycze-
niu), sprawdzić kiedy upływa ter-
min zwrotu książki do biblioteki. 
System również na kilka dni przed 
upływem terminu zwrotu zbiorów 
bibliotecznych automatycznie 
przypomina e-mailowo lub sms. 
Można też dokonać rezerwacji 
książek.

(RED)

W lipcu studenci Uni-
wersytetu Wrocławskiego, 
w ramach praktyk studenc-
kich, pod opieką doktora 
Artura Boguszewicza z Wy-
działu Nauk Historycznych 
i Pedagogicznych prowa-
dzili badania naukowe na 
Rogowcu w gminie Głu-
szyca. Uczelnia już od 10 
lat przeprowadza prace na 
ruinach najwyżej położo-
nego zamku w Polsce.

Na podstawie wielolet-
nich prac badawczych usta-
lono, że pierwsza wzmianka 
o zamku pochodzi z dnia 8 
września 1292 roku. Zbudo-
wany z rozkazu Bolka Świd-
nickiego pod koniec wieku 
XIII zamek pełnił funkcję 
kasztelanii, w wyniku wojen 
został zdobyty przez wład-
ców Czech prawdopodobnie 
w 1345 r. Dzięki badaniom 
archeologicznym udało się 
zawęzić moment oblężenia 
i zniszczenia zamku na II po-
łowę XV wieku. Znaleziska 
archeologiczne i przeka-
zy pisane potwierdzają, że 
zniszczenie zamku nastąpiło 
w latach 1470-1483 w cza-
sie wojny o Śląsk. Mogło się 
to wydarzyć w roku 1475 
w czasie wyprawy Macie-
ja Korwina, króla Węgier i 
Czech, przeciwko opozycyj-
nie nastawionej szlachcie z 
południowej części księstwa 
świdnickiego, szlachcie o 
sympatiach projagielloń-
skich. Do zniszczenia zamku 
Rogowiec mogło ewentual-
nie dojść w trakcie kolejnej 
wyprawy w 1482 roku przez 

Badania archeologiczne 
na Rogowcu

Badania archeologiczne pomagają poznać historię zamku Rogowiec.

stany śląskie i łużyckie prze-
ciwko największemu opozy-
cjoniście na tych terenach 
– Schellendorfowi. W tym 
samym roku został zdobyty 
zamek Książ, który był głów-
ną rezydencją rodu Schel-
lendorfów, mającego we 
władaniu także zamek Ro-
gowiec. Przed zniszczeniem 
zamku w XV wieku nastąpi-
ła jego rozbudowa i z racji 
swojego położenia Rogo-
wiec pełnił funkcje fortecy. 
W trakcie prac badawczych 
udało się także odtworzyć 
plan zamku i wykorzystanie 
poszczególnych pomiesz-
czeń budowli – wapiennik, 
kuźnia, kuchnia, brukowany 
dziedziniec zamkowy, pałac, 
wieża obronna.

Zamek zbudowany zo-
stał na skalistym wierz-
chołku góry Rogowiec, w 
północnej części Gór Su-
chych na zachód od wio-
ski Grzmiąca. To najwyżej 
położony zamek w Polsce 
(870 m n.p.m.). U stóp góry 
prowadził średniowiecz-
ny trakt handlowy zwany 
Wysoką Drogą. Ze szczytu 
roztacza się szeroka pano-
rama na Góry Sowie, Wał-
brzyskie i Kamienne. Przez 
zamek przebiega szlak żółty 
Głuszyca - Schronisko PTTK 
„Andrzejówka”, u podnóża 
zamku czerwony Główny 
Szlak Sudecki i niebieski 
Rybnicki Grzbiet - Schroni-
sko PTTK „Andrzejówka”.

(TP)

Zapraszamy mieszkań-
ców Świebodzic, chcących 
podzielić się najcenniejszym 
lekiem - czyli krwią, na zbiór-
kę w mobilnym ambulansie.

Krwiobus zaparkuje przed 
świebodzickim ratuszem w 
czwartek, 13 sierpnia. Zbiórka 
potrwa od godz. 9:00 do 13:00. 
Jej organizatorami tradycyjnie 
są: Urząd Miejski w Świebodzi-
cach oraz Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-

twa w Wałbrzychu. Dla krwio-
dawców przygotowano napo-
je i owoce, przekazane przez 
sklep Tesco oraz słodycze od 
Śnieżki. Apelujemy do wszyst-
kich, którzy mogą oddać krew, 
by wsparli akcję. W całej Polsce 
brakuje krwi, trwa sezon waka-
cyjny i w tym okresie co roku są 
problemy, a zapotrzebowanie 
często wzrasta chociażby z po-
wodu wypadków. 

(RED)

Również świebodziczanie 
od kilku dni mogą znaleźć 
nieco ochłody w codzien-
nym upale – wystarczy, idąc 
przez Rynek, przejść z tyłu 
ratusza. Stanęła tu kurtyna 
woda, która serwuje zarów-
no ludziom jak i czworono-
gom orzeźwiającą mgiełkę.

Wysokie temperatury mają 
się utrzymać do 20 sierpnia. 

Pamiętajmy, by w porze naj-
większego nasłonecznienia, 
czyli w godzinach 10:00-17:00 
unikać wychodzenia z domu, 
szczególnie dotyczy to osób 
starszych i małych dzieci. Spa-
cer z czworonogiem także le-
piej zaplanować na wczesne 
godziny ranne i późnopopo-
łudniowe.

(RED)

Maluchy z tej części Świe-
bodzic nareszcie mają swój 
upragniony plac zabaw. 
Nowe urządzenia zostały za-
montowane dosłownie kilka 
dni temu.

Są wesołe i kolorowe, wy-
konane z tworzywa sztucz-
nego - to także spory plus, 
bo poprzednie huśtawki 
były drewniane, a przez to 
mniej trwałe. Nowe miejsce 
do zabaw dla milusińskich 
s�nansowała gmina, a mon-

taż wykonała specjalistyczna 
�rma na zlecenie Miejskie-
go Zarządu Nieruchomości 
w Świebodzicach. Koszt to 
40 tys. zł. - Mam nadzieję, że 
dzieciom podoba się nowy 
plac zabaw, wierzę, że będzie 
ulubionym miejscem spędza-
nia czasu nie tylko podczas 
wakacji. Dbajcie o niego, a z 
pewnością posłuży bardzo 
długo - mówi burmistrz Bog-
dan Kożuchowicz.

(RED)

Sierpniowe krwiobranie

Orzeźwiająca kurtyna

Kolorowo na Granicznej

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
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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

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!

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

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

Sportowy raport
• Za kolarzami górskimi 
z Wałbrzycha kolejna im-
preza mistrzowska. Tym 
razem w Głogowie odbyła 
się Ogólnopolska Olimpia-
da Młodzieży, czyli zawody 
o mistrzostwo Polski dla 
juniorów i juniorek młod-
szych. W tym gronie zna-
lazło się troje zawodników 
KKW Superior Wałbrzych: 
Natalia Jeruzalska i Kamil 
Tarnawski wywalczyli brą-
zowe medale, a Dariusz Mi-
chalik zajął 38 miejsce.

• W Łodzi rozgrywana 
była XXI Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży w 
lekkiej atletyce. W zma-
ganiach wystąpiło kilku 
wałbrzyszan z LKS Górnik 
Wałbrzych. Najlepiej spisał 
się Piotr Pytlak, który zajął 
piąte miejsce w finale kon-
kursu pchnięcia kulą. Piotr 
poprawił swój rekord życio-
wy, osiągając wynik 16.03 
m. To była jedyna medalo-
wa szansa drugiego dnia 
zawodów. Pozostali za-
wodnicy Górnika plasowali 
się w drugiej „10�. Justyna 
Bryłka była 14. w skoku 
wzwyż, uzyskując 159 cm. 
Konkurs był tak wyrówna-
ny, że zwyciężczyni elimi-
nacji miała 162 cm. Maciej 
Adamus w rzucie młotem 
uzyskał wynik 43,85 m i za-
jął 19. miejsce. Michalina 
Wróblewska w pchnięciu 
kulą była 14. z wynikiem 
11,92 m. W trzecim dniu XXI 
OOM w lekkiej atletyce Ali-
cja Kolanek (LKS Górnik) za-
jęła 11. miejsce w trójskoku 
kadetek, uzyskując 11,16 m. 
W sumie młodzi lekkoatleci 
z Wałbrzycha zakończyli te 
mistrzostwa bez medalu, 

ale zdobyli 24 punkty. Dol-
ny Śląsk zajął w punktacji 
województw OOM piąte 
miejsce.

• Podczas kolejnej rundy 
Pucharu i Mistrzostw Pol-
ski w Enduro, rozegranej w 
na Pomorzu w miejscowo-
ści Malechowo, zawodnicy 
Wałbrzyskiego Stowarzy-
szenia Motocyklowego 
Chełmiec, reprezentujący 
również team: Aktiw Inter 
Motors Dolny Śląsk spra-
wili miłą niespodziankę 
- wywalczyli miejsca na 
podium i umocnili się na 
I miejscu Pucharu Polski 
w Enduro. - Jeśli ktoś przed 
sezonem postawił na WSM 
Chełmiec w zakładach buk-
macherskich to zbił fortunę. 
Udział w Pucharze Polski 
w enduro jest dla naszego 
klubu totalnym debiutem. 
Po raz pierwszy udało nam 
się dzięki sponsorom przy-
gotować team, którego 
zadaniem był udział w tym 
prestiżowym cyklu. O�cjal-
nym celem na debiut było 
miejsce w pierwszej 5-tce 
najlepszych polskich klu-
bów, cichym celem miejsce 
na podium. Ale nikt się nie 
spodziewał, że rywalizując z 
klubami, które mają już kil-
kudziesięcioletnie doświad-
czenie w startach, biorąc 
udział po raz pierwszy, sta-
niemy się nagle kandyda-
tem do tytułu mistrzowskie-
go. A jednak... W połowie 
rywalizacji WSM Chełmiec 
zajmuje I miejsce w tabeli z 
przewagą prawie 90 punk-
tów nad najgroźniejszym 
rywalem - utytułowanym 
Beskidzkim Klubem Moto-
rowym z Bielska-Białej. Nasz 

złoty skład: Zbigniew Lech, 
Michał Dobrowolski, Maciej 
Dobrowolski, Tomasz Kotu-
la, Dawid Pietraszek, Adam 
Kopa, Marcin Szewczyk, Da-
riusz Nalewajek. Przed nami 
jeszcze 3 dwudniowe rundy 
i mamy nadzieję, na równie 
dobre występy. Trzymamy 
kciuki za naszych – mówi 
Paweł Isański, prezes WSM 
Chełmiec.

• Ponad sto osób przyglą-
dało się otwartemu tre-
ningowi siatkarzy Victorii 
PWSZ. Ten trening rozpo-
czął prezes Henryk Walen-
tas, który powitał kibiców i 
poinformował o zmianach 
w klubie i planach na bie-
żący sezon. Do zarządu TS 
Victoria PWSZ – w miejsce 
Włodzimierza Perliceusza 
– wszedł Grzegorz Guzal. 
Prezes Waletnas wyraźnie 
podkreślił też, że celem ze-
społu jest ponowne zajęcie 
miejsca na podium Krispol 
I ligi i awans do Plus Ligi. 
Dlatego do końca roku 
2015 Victoria PWSZ zgłosi 
taki akces do Plus Ligi, co 
jest jednym z warunków li-
cencyjnych. Temu też służy 
stworzona kadra siatkarzy, 
na którą największy wpływ 
miał trener Krzysztof Jan-
czak. On też zabrał głos, 
powitał kibiców i obiecał, 
że wszyscy dołożą starań, 
by dobrze przygotować się 
do sezonu i osiągnąć jak 
najlepszy wynik. Następnie 
zostali zaprezentowani za-
wodnicy TS Victoria PWSZ 
na sezon 2015/16. Są to 
rozgrywający: Michał Su-
perlak i Sebastian Matula, 
środkowi: Paweł Olszewski, 
Karol Szczygielski i Witold 

Macek; przyjmujący: Se-
bastian Zieliński, Tomasz 
Rutecki, Adam Smolarczyk, 
Grzegorz Białek; atakujący: 
Bartosz Filipiak i Mateusz 
Frąc; libero: Marcin Mierze-
jewski i Michał Szydłowski. 
Nie jest wykluczone po-
zyskanie jeszcze jednego 
zawodnika lub też doko-
optowanie jednego z ju-
niorów, bowiem przepisy 
PZPS na na najbliższy se-
zon pozwalają na zgłosze-
nie 14 siatkarzy do kadry 
meczowej. Po prezentacji 
zawodnicy odbyli trening 
w hali, złożony z kilkunastu 
elementów, także z piłka-
mi, specjalnie przygoto-
wany dla kibiców. Zespół 
Victorii PWSZ trenował dwa 
razy dziennie w hali PSP 
21 , w siłowni i w plenerze. 
Siatkarze, a większość jest 
spoza Wałbrzycha, już mieli 
możliwość zapoznania się 
treningowego ze szczytem 
Chełmca. W poniedziałek 
ekipa wyjechała na obóz 
do Borowic kolo Karpacza, 
gdzie zespół spędzi 2 tygo-
dnie. Tam też w tym samym 
terminie, chociaż krótszy, 
mają obóz juniorzy i kadeci 
Victorii PWSZ. PZPS podał 
terminarz Krispol I ligi. Dla 
Victorii PWSZ korzystny, bo 
w I rundzie gra 7 z 13 spo-
tkań w roli gospodarza. I 
zaczyna sezon od dwóch 
meczów w Wałbrzychu: 
3.10 z SMS Spała i 10.10 z 
AZS PWSZ Nysa. Pierwszy 
wyjazd 17.10 do Ślepska 
Suwałki. Mecze będą roz-
grywane w soboty od 3.10 
do 19.12, a II runda zaczyna 
się 9.01 i potrwa do 19.03. 
Potem play off.

(RED)

Druga reprezentacja Pol-
ski siatkarzy nie jest fawo-
rytem turnieju �nałowego 
Ligi Europejskiej, który 13 
i 14 sierpnia zostanie roze-
grany w hali Aqua Zdrój w 
Wałbrzychu. – Naszym zada-
niem jest takie przygotowa-
nie naszych podopiecznych, 
by za jakiś czas stanowili o 
sile pierwszej drużyny naro-
dowej – wyjaśnia trener An-
drzej Kowal.

- Nie możemy nastawiać 
się na wynik sportowy i na roz-
wój tych młodych ludzi. Albo 
jedno, albo drugie. Natomiast 
niezwykle ważne dla rozwoju 
takich zawodników są zwy-
cięstwa i robimy wszystko, by 
mieć ich jak najwięcej – dodaje 
szkoleniowiec biało – czerwo-
nych.

Okazją do odniesienia ko-
lejnego zwycięstwa będzie 
czwartkowy mecz pół�nałowy 
Ligi Europejskiej, w którym 
biało – czerwoni zmierzą się z 
niepokonaną Słowenią. – Zro-
bimy wszystko, by zagrać w 
piątkowym meczu �nałowym 
– zapowiada atakujący Szy-
mon Romać. – Słowenia jest 
najmocniejszym zespołem z 
tych, które wystąpią w turnie-
ju �nałowym w Wałbrzychu. 
Udowodnili to wygrywając 

wszystkie mecze w fazie gru-
powej. Mają w swoich szere-
gach wielu bardzo dobrych i 
doświadczonych zawodników, 
którzy są ograni na arenie mię-
dzynarodowej. Na pewno nie 
złożymy broni i jako gospoda-
rze tego turnieju podejdziemy 
do tego meczu głodni zwycię-
stwa. Chcemy wygrać i awan-
sować do ścisłego �nału.

Damian Wojtaszek, libero 
reprezentacji Polski zdradził, 
czym Polacy mogą zaskoczyć 
faworyzowanych Słoweńców. - 
To, co może ich zmylić to fakt, 
że do tej pory w Lidze Europej-
skiej nie rozegraliśmy jeszcze 
żadnego wspaniałego spotka-
nia w naszym wykonaniu. Cały 
czas czekamy na to, by zagrać 
z dobrym przeciwnikiem bar-
dzo dobre spotkanie i mam 
nadzieję, że to nastąpi właśnie 
w Wałbrzychu w pół�nale ze 
Słowenią.

Mecz Polska Słowenia zo-
stanie rozegrany w czwartek o 
godz. 17.00, natomiast o godz. 
20.00 w drugim pół�nale Esto-
nia zagra z Grecją. W piątek o 
godz. 17.00 zostanie rozegra-
ny mecz o 3 miejsce, a o godz. 
20.00 wielki �nał. Bilety w cenie 
od 30 zł są dostępne w sprze-
daży na www.abilet.pl.

Robert Radczak

Powalczą o zwycięstwo

Reprezentacja Polski siatkarzy powalczy w Wałbrzychu o awans 
do piątkowego finału Ligi Europejskiej.
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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

Magdalena Kownacka-Gul
ul. Ciernie 161B,  58-160 Świebodzice
tel. 0 693 997 792  fax. 0 693 997 791
www.biuro-magma.pl, e-mail: magdalenagul@op.pl

Biuro Rachunkowo-Doradcze

Zacznij działać jeszcze dziś:
• założenie i zarejestrowanie w KRS 
 spółki z o.o. w 24 godziny!!!
• założenie i zarejestrowanie działalności 
 gospodarczej w CEIDG w 1 godzinę !!!
• pozyskiwanie środków unijnych 
  oraz z Urzędu Pracy na start !!! oraz rozwój !!!
• prowadzenie bieżącej obsługi 
 rachunkowo – księgowej oraz kadrowej
• doradztwo finansowe

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L A M A

Piłkarki AZS PWSZ Wał-
brzych wygrały w debiucie 
w ekstralidze na własnym 
boisku z AZS PSW Biała 
Podlaska 2:0. Oba gole 
dla wałbrzyszanek zdoby-
ła Agata Sobkowicz. Po I 
kolejce spotkań wałbrzy-
szanki zajmują 3 miejsce w 
tabeli, ex quo z mistrzem 
Polski Medykiem Konin.

Dla akademiczek z Wał-
brzycha był to wyjątkowy 
mecz, ponieważ pierwszy 
raz w historii zagrały w eks-
tralidze kobiet, a jeszcze 2 
lata temu grały w… II lidze. 
Warto dodać, że przed spo-
tkaniem oraz w przerwie me-
czu zagrała orkiestra górni-
cza, co było nawiązaniem do 
tradycji męskiej drużyny pił-
karskiej Górnika Wałbrzych, 
z czasów, gdy w latach 80-
tych XX wieku grała w eks-
traklasie. Były także kwiaty i 
podziękowania od kibiców 
za awans do krajowej elity.

Inauguracyjne spotkanie 
w Wałbrzychu rozgrywa-
ne było w bardzo trudnych 
warunkach, ponieważ pano-
wała bardzo wysoka tempe-
ratura oraz mocno świeciło 
słońce. Mecz bardzo dobrze 
zaczęły gospodynie, które po 
16 minutach prowadziły 2:0, 
po dwóch golach Agaty Sob-
kowicz. Pozyskana z Rolnika 
Biedrzychowice piłkarka, po 
20 minutach gry mogła mieć 
na koncie nawet 4 bram-
ki, ale zabrakło jej precyzji. 
Potem w meczu nastąpiła 
przerwa na uzupełnienie pły-
nów, ze względu na wysoką 
temperaturę, a jeszcze przed 
przerwą trener wałbrzysza-
nek Marcin Gryka musiał do-
konać 2 zmian - Jessica Pluta 
zastąpiła Katarzynę Brzeską, 

Zwycięski debiut w elicie

której odnowiła się kontuzja, 
a Nikola Żurawska pojawiła 
się na boisku za Katarzynę 
Iwańczuk, która zasłabła. Gra 
w I połowie przebiegała pod 
dyktando beniaminka z Wał-
brzycha, a bardziej doświad-
czone akademiczki z Podlasia 
wypracowały tylko jedną do-
brą sytuację podbramkową, 
gdy Katarzyna Orzechowska 
znalazła się sam na sam z Da-
rią Antończyk, ale bramkarka 
gospodyń świetnie obroniła 
nogami jej strzał.

W drugiej połowie gra wy-
równała się, wałbrzyszanki 
kontrolowały przebieg i wy-
nik spotkania, choć i tak mia-
ły optyczną przewagę i były 
częściej przy piłce. Jednak 
najbliżej strzelenia gola były 
piłkarki z Białej Podlaskiej, 
gdy Ewa Cieśla - po uderze-
niu z rzutu wolnego - tra�ła w 
poprzeczkę, a dobitkę głową 
Klaudii Cepel pewnie złapała 
Daria Antończyk. W końców-

Akcja po akcji:
12 minuta - Po prostopadłym podaniu 
Klaudii Miłek w sytuacji sam na 
sam z bramkarką gości znalazła się 
Agata Sobkowicz i zdobyła pierwszą 
historyczną bramkę dla gospodyń w 
ekstralidze.
14 min. - Z prawej strony „centro-
strzał” oddała zdobywczyni pierwsze-
go gola, ale piłka minimalnie minęła 
bramkę.
16 min. - Po podaniu Katarzyny 
Brzeskiej, wynik na 2:0 podwyższyła 
Agata Sobkowicz.
22 min. - Dośrodkowanie z rzutu 
wolnego Edyty Botor, głową tuż obok 
bramki strzeliła była Agata Sobkowicz, 
która była bardzo blisko skompletowa-
nia hat-tricka.
32 min. - W sytuacji jeden na jeden 
z bramkarką gospodyń znalazła się 
Katarzyna Orzechowska, ale świetnie 
nogami interweniowała Daria 
Antończyk.
44 min. - Kolejną okazję na zdobycie 
gola miała Agata Sobkowicz, ale znów 
uderzyła minimalnie obok bramki 
Edyty Kanclerz.
66 min. - Ewa Cieśla bezpośrednio z 
rzutu wolnego uderzyła w poprzeczkę, 
następnie głową dobijała Cepel, ale 
pewnie interweniowała Antończyk. 
Była to najgroźniejsza akcja gości.
78 min. - Po długim podaniu Kozlywetz 
z prawej strony huknęła Cepel, ale 
minimalnie obok słupka bramki 
wałbrzyszanek.
85 min. - Kolejna sytuacja Agaty 
Sobkowicz, ale z dystansu huknęła 
minimalnie nad bramką.

AZS PWSZ Wałbrzych - AZS PSW Biała 
Podlaska 2:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Sobkowicz (12), 2:0 Sob-
kowicz (16). Żółta kartka: Ewa Cieśla 
(AZS PSW Biała Podlaska). Sędziowała: 
Aneta Kowalczyk (ŚZPN). Widzów: 200.
AZS PWSZ Wałbrzych: Daria Antończyk 
– Aleksandra Bosacka, Magdalena 
Konopka, Edyta Botor, Katarzyna 
Iwańczuk (39 Nikola Żurawka) – 
Małgorzata Mesjasz, Anna Rędzia, 
Katarzyna Brzeska (35 Jessica Pluta), 
So�a Gonzalez, Agata Sobkowicz (90 
Natalia Choińska) – Klaudia Miłek (80 
Aleksandra Mazurek). 
AZS PSW Biała Podlaska: Edyta 
Kanclerz – Anna Sosnowska, Anna Puk, 
Monika Bujalska, Kinga Niedbała (70 
Aleksandra Kozlywetz), Magdalena 
Konieczna – Ewa Cieśla, Elżbieta 
Edel, Jolanta Bujalska, Katarzyna 
Orzechowska (86 Angelika Grzywna) – 
Klaudia Cepel. 

Pozostałe wyniki I kolejki ekstraligi 
kobiet:
Sztorm Gdańsk - GOSiR Piaseczno 2:1
Medyk Konin - Mitech Żywiec 2:0
AZS Wrocław - Zagłębie Lubin 1:2
Czarni Sosnowiec - Olimpia Szczecin 3:0
Górnik Łęczna - KPP Bydgoszcz 8:0

Dwa gole Agaty Sobkowicz dały 
AZS PWSZ historyczne zwycięstwo 
w ekstraklasie.

ce akademiczki z Wałbrzycha 
grały już na czas, starały się 
utrzymać wynik spotkania i 
osiągnęły swój cel - wygrały 
w debiucie 2:0.

Radosław Radczak

Piłkarze Górnika Wał-
brzych wygrali na inau-
gurację III ligi dolnoślą-
sko-lubuskiej w derbach 
z Karkonoszami Jelenia 
Góra 2:0. Obie bramki zdo-
byli młodzieżowcy: Da-
mian Migalski oraz Mate-
usz Sobiesierski.

Na inauguracyjny mecz 
Górnik – Karkonosze or-
ganizatorzy przygotowali 
1200 biletów i na trybunach 
stadiony przy ul. Ratuszo-
wej w Wałbrzychu zasiadło 
niewiele mnie osób. Była w 
tym gronie grupa około 120 
kibiców Karkonoszy. Nad 
ich bezpieczeństwem czu-
wało około 40 policjantów 
z Jeleniej Góry i około 100 
z Wałbrzycha. Dochodząc 
do stadionu jeleniogórza-
nie usiłowali sprowokować 
około 100-osobową grupę 
fanatyków Górnika, ale funk-
cjonariusze bez problemów 
udaremnili starcie chuliga-
nów.

Pierwszy mecz nowe-
go sezonu ligowego lepiej 
rozpoczęli gospodarze, 
którzy od początku prze-
jęli inicjatywę i uzyskali 
wyraźną przewagę. Nie 
było jednak przełożenia 
na wynik, bo podopiecz-
nym Roberta Bubnowicza 
brakowało dokładności w 
akcjach ofensywnych. Naj-
pierw mocny strzał oddał 
Dominik Radziemski, ale po 
interwencji bramkarza Kar-
konoszy piłka minimalnie 
minęła słupek. Podobnie 
było w kolejnych akcjach. 
Po zaledwie 10 minutach 
gry trener Bubnowicz mu-
siał dokonać pierwszej 
zmiany, bo znowu kontuzji 
doznał Grzegorz Micha-
lak, który w poprzedniej 
rundzie pauzował przez 4 
miesiące. Zastąpił go Jan 
Rytko, a zmiana ta nie miała 
wielkiego wpływu na grę, 
ponieważ wałbrzyszanie 
nadal mieli przewagę i kon-
trolowali przebieg spotka-
nia. Również rozkręcili się 
kibice Górnika i Karkonoszy. 
Było bardzo głośno, a obie 
grupy fanów przygotowały 
oprawy i race. Wracając do 
gry - tuż przed przerwą sy-
tuacje podbramkowe miały 
oba zespoły. Najpierw strzał 
z rzutu wolnego Łukasza 
Kowalskiego obronił Kamil 
Jarosiński, a następnie - po 
centrze Mateusza Sawickie-
go - strzałem głową wynik 
otworzył Damian Migalski. 
Po zmianie stron gra trochę 
wyrównała się, ale po 53 
minutach to wałbrzyszanie 
mogli prowadzić 2:0, jed-
nak po świetnej kontrze 
dobrą sytuację zmarnował 
Marcin Morawski. Potem 

Derby Sudetów dla Górnika
bramkę dla gości strzelił Łu-
kasz Kusiak, lecz sędzia nie 
uznał gola, ponieważ był 
spalony. Ostatecznie, tuż 
przed końcowym gwizd-
kiem, w akcji dwóch rezer-
wowych młodzieżowców 
Damian Uszczyk podał do 
Mateusza Sobiesierskiego, 
który w swoim debiucie 
ustalił wynik spotkania na 
2:0.

Radosław Radczak

Po meczu powiedzieli:
Artur Milewski (trener Karkonoszy): - Gdybyśmy nie stracili bramki w doliczonym 
czasie gry I połowy, to może zdołalibyśmy ugrać coś więcej. Górnik zasłużył sobie na 
zwycięstwo, bo stwarzał więcej sytuacji, ale my też mieliśmy swoje okazje.
Robert Bubnowicz (trener Górnika): - W kilku sytuacjach podbramkowych brakowało 
nam wykończenia i zimnej krwi. Ale mogę być zadowolony z wyniku i z gry, choć są 
jeszcze mankamenty, które będziemy analizowali i eliminowali. Zrobiliśmy pierwszy 
krok, jednak przed nami jeszcze sporo pracy, by nasza gra była lepsza i skuteczniej-
sza.
Mateusz Sobiesierski (piłkarz Górnika): - W końcówce mieliśmy trochę problemów, 
bo rywale mogli wyrównać, na szczęście udało mi się strzelić drugiego gola, który 
przesądził o zwycięstwie. Wcześniej popełniłem kilka strat, ale gol sprawił, że te błę-
dy poszły w niepamięć.
Obszerniejsza relacja oraz fotoreportaż z tego meczu w portalu sport.db2010.pl. A w 
następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają na wyjeździe z Piastem Karnin. Spotkanie 
odbędzie się 15 lub 16 sieprnia.

Górnik Wałbrzych - Karkonosze Jelenia Góra 2:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Migalski (45+3), 2:0 Sobiesierski (90+3). Żółte kartki: Kowalski, Wersoc-
ki oraz Kraśnicki. Sędziował: Robert Parysek (DZPN). Widzów: 1100.
Górnik Wałbrzych: Jarosiński –  Sawicki, D. Michalak, Tyktor, Krzymiński –  Ra-
dziemski (69 Uszczyk), Oświęcimka, G. Michalak (10 Rytko), Morawski, Migalski (76 
Sobiesierski) – Orłowski.
Karkonosze Jelenia Góra: Wieliczko – Firlej, Hamowski (86 Poszelężny), Wawrzy-
niak, Kuźniewski - Firlej, Bochnia, Wersocki, Kusiak (76 Statkowski), Kowalski (65 
Lekszycki) – Kraśnicki.

Wyniki pozostałych meczów I kolejki III ligi dolnośląsko-lubuskiej:
Polonia-Stal Świdnica - KP Brzeg Dolny 0:0
Budowlani Lubsko - Stilon Gorzów Wlkp. 0:4 (0:2)
Ślęza Wrocław - Bystrzyca Kąty Wrocławskie 4:1 (0:0)
Miedź II Legnica - Formacja Port 2000 Mostki 3:1 (1:1)
KS Polkowice - Foto-Higiena Gać 4:2 (1:0)
Śląsk II Wrocław - Lechia Dzierżoniów 1:1 (0:1)
Ilanka Rzepin - Piast Karnin 2:0 (2:0)
Piast Żmigród - Zagłębie II Lubin 2:1 (0:0)

Mateusz Sobiesierski w debiucie 
strzelił gola na 2:0 dla Górnika.
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USŁUGI

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

(3) 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. 

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

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

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

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

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

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

(3) 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 
Forester 2 L, 1999 r., benzyna, 
automat, bogate wyposażenie, 
właściciel PL, zadbany, cena 
11500 zł. Tel. 668 292 848.

(2) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki 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

(5) Do wynajęcia pokoje w Wał-
brzychu. Nr telefonu kontakto-
wego: 693 069 486. 

(5) 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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Wójt Gminy Walim, 
podaje do publicznej wiadomości, 

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony 

na okres od 13.08.2015 r. do 03.09.2015 r. 
wykaz Nr 12/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.

 nieruchomości gminnych przeznaczonych do 
sprzedaży oraz wykaz Nr 13/2015 

z dnia 13 sierpnia 2015 r. nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do oddania 

w najem, dzierżawę.

Na sprzedaż 
kawalerka

Piaskowa Góra 
ul. Makuszyńskiego 
Super cena 65.000,- 

tel. 887-338-001

Aspen - �rma sprzątająca 

zatrudni osobę 
do sprzątania w obiekcie 
wielkopowierzchniowym 

przy ul. Kusocińskiego 
w Wałbrzychu. 

Tel. 661 991 572.

Sprzedam mieszkanie 
44 m2, I piętro, po remoncie, 

Nowe Miasto - ul. Psie Pole, 

2 pok., łazienka z wc, przedpokój, 

z garderobą, umeblowane, sprzęt 

AGD, okna PCV, strych, piwnica, 

nowy dach. 

Cena 109 000 zł do negocjacji. 
Tel. 667 037 999.

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

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 

SKŁAD WĘGLA  
MAXIMUS

EKOGROSZEK  EKORET, MARCEL, 
WIECZOREK, WESOŁA, SILESIA

SUPER JAKOŚĆ – DOBRE CENY
ul. Topolowa 23A  Wałbrzych - Piaskowa Góra Teren Giełdy

tel. 74 665 82 02,  603 195 875
WĘGIEL WORKOWANY, TRANSPORT, RATY, DREWNO ROZPAŁKOWE

www.maximus.walbrzych.pl

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

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

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

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.

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty

BIURO: ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031

58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7
irciawol@wp.pl

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.

REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM

NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA 
INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI, 

OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport
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G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

58-309 Wałbrzych 
ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI 

ZA GOTÓWKĘ
SPRZEDAM
PIASKOWA GÓRA
1. 120 tyś zł , 42 m2 , 2 pokoje , 
bardzo ładne mieszkanie w bloku 
czteropiętrowym . Po remoncie 
, nowe okna , na podłogach pa-
nele .Dużym atutem jest balkon i 
widok , który się z niego rozciąga. 
Oferta godna polecenia . Telefon 
513-130-023.
BOGUSZÓW GORCE
1. Atrakcyjna działka o powierzch-
ni 891 m2 , 80 tyś zł , bardzo 
atrakcyjna okolica , dookoła 
powstają same domki jednoro-
dzinne , piękna zieleń . Serdecznie 
zapraszam . Telefon 513-130-023.
2. 128 tyś zł , 89 m2 , bardzo atrak-
cyjny lokal mieszklany. Oferta 
bardzo atrakcyjna , gorąco pole-
cam i zapraszam na prezentację. 
Telefon 502-549-553.
3. 89 tyś, 69 m2 , 2 pokoje ,  miesz-
kanie po generalnym remoncie 
z możliwością własnego wejścia 
przez ogród. Polecam bardzo 
serdecznie i zapraszam na prezen-
tację . Telefon 509-180-718.
ŚWIEBODZICE
1. 119 tyś zł , 48 m2 , mieszkanie 
znajduje się na Osiedu Piastow-
skim , 2 pokoje , kuchnia , łazienka 
z WC , przedpokój. Mieszkanie jest 
dwustronne  , przeznaczone do 
remontu. Oferta naprawdę godna 
polecenia. Telefon 513-130-023.
2. 185 tyś , 3 pokoje , 84 m2 , 
przepiękne mieszkanie na Osiedlu 
Piastowskim. Rozkładowe z 
dużym balkonem. Lokal znajduje 
się w bardzo spokojnej dzielnicy. 
Bardzo ciekawa oferta , serdecz-
nie polecam i zapraszam na pre-
zentację . Telefon 502-668-974.
BIAŁY   KAMIEŃ
1. 79 tyś , 33m2 , kawalerka , 
bardzo dobra lokalizacja  , cicha 
i spokojna dzielnica . Mieszkanie 
jest bardzo komfortowe . Zapra-
szam do kontaktu i prezentacji . 
Telefon 513-130-023.
2. 55 tyś, 30 m2 , bardzo ładna 
kawalerka po remoncie , umeblo-
wana , wyposażona, Zapraszam 

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 
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 

serdecznie do kontaktu . Telefon 
502-549-553.
NOWE   MIASTO
1. 80 tyś , 80 m2 , 3 pokoje w 
dzielnicy Nowe Miasto . Napraw-
dę bardzo atrakcyjna oferta , 
gorąco polecam . Telefon 502-
549-553.
2. 115 tyś zł , 42m2 , do sprzeda-
nia bardzo ładny lokal mieszkal-
ny po generalnym remoncie . 
Dodatkowym atutem jest fakt  iż 
jest to mieszkanie bezczynszowe. 
Telefon 502-549-553.
3. 75 tyś zł , 34,4 m2 , bardzo ład-
ne mieszkanie  , 1 pokój , łazienka 
z WC . Mieszkanie jest bardzo 
ładne  dwustronne. Doskonała 
lokalizacja . Serdecznie polecam i 
gorąco zapraszam na prezentację 
. Telefon 509-180-718.
ŚRÓDMIEŚCIE
1. 37 tyś , 32 m2 , do sprzedania 
bardzo ładne mieszkanie do 
remontu w Śródmieściu . Oferta 
naprawdę godna polecenia . . 
Telefon 502-549-553.
SZCZAWNO – ZDRÓJ
1. 328 tyś , przepiękna działka 
budowlana w urokliwej części 
Szczawna – Zdroju . Cicha spo-
kojna i bezpieczna okolica . W 
pobliżu znajdują się domy jedno-
rodzinne . Oferta godna polecenia 
, zapraszam na prezentację . 
Telefon 513-130-023
2. 750  tyś , 5350 m2 , piękna 
działka wśród zieleni , w presti-
żowej lokalizacji . Oferta idealna 
dla inwestorów np. pod budynek 
wielorodzinny. Polecam serdecz-
nie i zapraszam do prezentacji . 
Telefon 513-130-023.
3. 220 tyś , 133 m 2 , urokliwe 
mieszkanie w centrum Szczaw-
na – Zdroju . Mieszkanie bardzo 
rozkładowe, przynależą do niego 
piwnica oraz pomieszczenia 
gospodarcze. Teren posesji 
jest ogrodzony , a pod domem 
miejsce parkingowe. Telefon 502-
668-974.
PODZAMCZE
1. 199 tyś zł , 67 m2 , 3 pokojowe 
mieszkanie , bardzo komfortowe , 
gotowe do zamieszkania od zaraz. 
Zapraszam serdecznie do kontak-
tu i prezentacji. Bardzo interesują-
ca oferta . Telefon 513-130-023.
2. 115 tyś , 35,5 m2 , bardzo przy-
tulna 2 pokojowa kawalerka po 
kapitalnym remoncie , w mieszka-
niu zostały wymieniowe wszystkie 
instalacje . W mieszkaniu istnieje 
zrobiona zabudowa kuchenna 
i szafa. Oferta naprawdę godna 
uwagi, serdecznie polecam. Tele-
fon 502-668-974.
3. 165 tyś zł , 66 m2 , mieszkanie 
znajduje się na trzecim piętrze . 
Mieszkanie posiada duży balkon 
, jest do odświeżenia. Telefon 
502-668-974.

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

e-mail:info@zolnieruk.pl

Nieruchomość tygodnia: Sprze-
dam mieszkanie w Głuszycy 
Górnej na parterze.  Lokal składa 
się z dużej widnej kuchni, dwóch 
pokoi i WC. Do mieszkania przy-
należy również strych, piwnica 
i dwie komórki zewnętrzne. W 
mieszkaniu wymienione zostały 
wszystkie drzwi wraz z futrynami, 
okna i podłogi. Ogrzewanie i 
ciepła woda - piec CO. Wszyst-
kie pomieszczenia słoneczne i 
odnowione.  Klatka schodowa 
po remoncie. Pow. 46 m2. Cena 
60 tys. zł

 

Oferujemy naszym Klientom 
bezpłatną pomoc w załatwieniu 
formalności związanych z uzyska-
niem kredytu na zakup nierucho-
mości. Ponadto proponujemy 
bezpieczne i sprawne przejście 
przez cały proces zakupu aż do 
momentu umowy końcowej zwią-
zanej z jej nabyciem. Oferujemy 
pomoc w sprawdzaniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów do kredytu i Notariusza. 
Pomagamy w negocjacjach ceny i 
warunkach transakcji z właścicie-
lem. Polecamy i zapraszamy do 
bliższej prezentacji! 

Posiadamy mieszkania i domy 
do sprzedaży w Głuszycy w 
atrakcyjnych cenach! Mieszkania 
jedno- dwu- trzy i czteropokojo-
we do zamieszkania i do remontu. 
Serdecznie zapraszamy do nasze-
go biura w Głuszycy.]

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy. 
Cena 55 tys. 45,67 m2 – czynsz 
46 zł

Sprzedam mieszkanie Głuszyca ul. 
Ogrodowa, 2 pokoje, 35m2. Cena 
85 tys. zł

Sprzedam mieszkanie Głuszyca 
ul. Ogrodowa,  kawalerka, 27m2. 
Cena 49 tys. zł

Sprzedam ½ domu w Głuszycy. 
Pow. 180 m2- Cena 260 tys.zł.

Sprzedam lokal mieszkalny w Je-
dlinie-Zdrój- pow. 37.10 m2, przy 
Pl. Zwycięstwa- cena 70  tys. zł.

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

Sprzedam mieszkanie w centrum 
Jedliny- Zdrój. 59 m2- 2 pokoje. 
Cena 79 tys. 

Sprzedam dom w Jugowicach, 
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy 
1983. NOWA CENA 240 tys. 

Sprzedam dom w zabudowie bliź-
niaczej w Głuszycy 105 m2 działka 
361 m2. Cena 290 tys. zł.

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

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
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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