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

www.kasacja.info
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SKŁAD WĘGLA

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

OPAŁ WORKOWANY PO 25 kg

TANI TRANSPORT!

Atrakcyjne RATY Credit Agricole !!!

PROMOCJA
- ZADZWOŃ I SPRAWDŹ:

74 665 82 02, 603 195 875
Wałbrzych, ul. Topolowa 23 a
- teren giełdy Piaskowa Góra
www.maximus.walbrzych.pl

Każdy może uratować życie
Agnieszka Bartków z
Gostkowa w gminie Stare
Bogaczowice
otrzymała
od ministra zdrowia medal
„Honorowy Dawca Krwi
- Zasłużony dla Zdrowia
Narodu”. W Wałbrzychu i
Świebodzicach organizowane są cykliczne zbiórki
krwi, której wciąż brakuje
w okolicznych szpitalach.
13 sierpnia w Świebodzicach stawiło się 28 osób
na kolejnej zbiórce krwi,
tym razem w mobilnym
ambulansie, który zaparkował przed świebodzickim ratuszem. - Należą
im się szczególne słowa
podziękowania, bo wysokie temperatury zachęcają raczej do pozostania
w domu. Ale nasi wierni
krwiodawcy zawsze meldują się na zbiórkach, a
dzięki temu Świebodzice
są ważnym przystankiem
na mapie miast, wspierających krwiodawstwo. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu zawiozło do

swojego banku ponad 13
litrów bezcennego leku.
Zwłaszcza teraz, podczas
wakacji, krew jest naprawdę na wagę złota, bo zapotrzebowanie jest zwiększone, a zapasy szybko się
kurczą. Po oddaniu obowiązkowych 450 ml krwi
każdy krwiodawca mógł się
pokrzepić owocami i napojami, przekazanymi przez
sklep Tesco, a na osłodę
były pyszne cukierki z naszej niezawodnej Śnieżki –
mówi Agnieszka Bielawska
– Pękala, rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, który był współorganizatorem zbiórki krwi.
Następna akcja krwiodawstwa w Świebodzicach
odbędzie się we wrześniu
w Miejskim Domu Kultury,
natomiast w Wałbrzychu
mobilny ambulans stanie w
Rynku już 20 sierpnia (czwartek). - Zapraszamy od godziny 9.00 do 13.00 dorosłych,
zdrowych mieszkańców Wałbrzycha i okolic do oddania
krwi. Czas wakacji to trudny

okres dla służby krwi - zwiększa się zapotrzebowanie na
ten bezcenny lek, a zmniejsza liczba osób zgłaszających się do oddania krwi.
Ludzie chorzy w szpitalach
z niecierpliwością czekają na
krew, którą można uzyskać
jedynie z dobroci serca ludzi
zdrowych – podkreśla Teresa Kamińska, kierownik ekip
wyjazdowych Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
Krew i jej składniki są
niezbędne podczas każdej
operacji chirurgicznej. Do
najprostszego zabiegu operacyjnego potrzebne są co
najmniej 2 jednostki koncentratu krwinek czerwonych (KKCz), do zabiegów
kardiochirurgicznych wymagane są 4 do 6 jednostek i 2
jednostki osocza, natomiast
w przypadku krwotoków
(np. u ofiar wypadków, przy
urazach wielonarządowych)
może być konieczne wykorzystanie nawet 12 jednostek krwi i 6 jednostek

osocza. Krew jest niezbędna
też do leczenia osób chorych onkologicznie. Krwi nie
da się sztucznie wytworzyć,
ani zastąpić innymi środkami, a jedyną możliwością
jej pozyskania jest pobranie
od krwiodawcy. - Dlatego
doceniamy wszystkich, którzy dzielą się swoją krwią z
innymi - wójt Gminy Stare
Bogaczowice Mirosław Lech,
który wraz z prezesem Klubu
Honorowych Dawców Krwi
„DAR” przy WZK „Viktoria”
w Wałbrzychu Januszem
Grodzkim wręczył Agnieszce
Bartków z Gostkowa przyznany przez ministra zdrowia
medal „Honorowy Dawca
Krwi - Zasłużony dla Zdrowia
Narodu”. - Pani Agnieszka
oddała już ponad 34 litry
krwi. Jest to ilość ogromna,
biorąc pod uwagę, że krew
stanowi ok. 7% wagi ciała.
Pierwszy raz oddała krew dla
koleżanki z pracy i na razie
nie zamierza rezygnować z
tej praktyki – wyjaśnia Mirosław Lech.
(TP)
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Wykonujemy
• strzyżenie damskie, męskie i dziecięce
• keratynowe prostowanie włosów

już w Galerii Victoria!

• wizaż

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

• depilację pastą cukrową

535 115 115

• manicure artystyczny
• oczyszczanie na zimno metodą Anna Lotan

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

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ KTÓREGO ZABIEGU POTRZEBUJE TWOJE CIAŁO!
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Koszmar tego lata
Andrzej
Basiński

Co za dużo, to niezdrowo – sentencja ta należy
do fundamentalnych w
skarbnicy polskich mądrości. Współcześnie częściej
mówi się o przegięciach,
ale chodzi o to samo.
Piszę te słowa nie wiem
już którego dnia upału
przekraczającego
granice określone dla tej części
kontynentu. Właśnie dowiedziałem się, że za kilka dni
ma zelżeć. Nigdy nie oczekiwałem zmiany pogody z
taką nadzieją, licząc niemalże każdą godzinę do czasu
ulgi i wytchnienia, trudnego
do wyobrażenia... szczęścia!
Dziwi Was to? Myślę, że
znajduję się wśród większości, która ma upału serdecznie dosyć, znienawidziła
go, jest dla niej koszmarem
i męką. Od rana do późnego wieczora żar odbierający siły, jasność myślenia i
energię. Potem noc będąca
marną namiastką wypoczynku. I znowu żar. Powietrze nad Europą zastygło
na wiele dni w bezruchu,
zostało zalane betonem.
Wszelkie prądy powietrza
ustały. Może na zawsze?
Horror. Piekło.
W takiej sytuacji słowa
„jest lato, ma być gorąco”, uważam po prostu za
głupie. Utwierdzają mnie
w tym przekonaniu udręczone miny mijających
mnie osób i liczniejsze niż
zazwyczaj sygnały karetek
pogotowia.
Szczególnie
podpadli mi telewizyjni zapowiadacze pogody, pragnący przeistoczyć się w
aktorów dramatu. Zamiast

złagodzić widzom pocieszającym
komentarzem
przygniatający ich ciężar,
zaczęli zachowywać się jak
sprawozdawcy relacjonujący ostatnią prostą olimpijskiego finału biegu na 800
metrów. Głos drżał im już
przy poniedziałku. Potem
napięcie rosło, a prezenterzy delektowali się i podniecali wyliczaniem coraz
wyższych temperatur. Gdy
dochodzili do weekendu,
krzyczeli niemalże o możliwości pobicia krajowego
rekordu ciepła i wykonując
dziwaczne ewolucje ostrzegali przed porażeniem słonecznym i wychodzeniem
z domu bez wyraźnego
powodu, jakby nie było to
oczywiste. Kiedy pewnego wieczoru usłyszałem
z ust zapowiadacza, że
jest... cudownie, uznałem,
że okresowo upał odebrał
mu rozum. Jednocześnie
przemknęła mi myśl, że
gdyby to było możliwe,
wyciągnąłbym go z telewizora za klapy marynarki i co
najmniej wytargałbym za
uszy. Mnie też udzielił się
obłęd…
Przeglądam swój komputerowy magazyn zdjęć.
Jedno z nich przedstawia
kawałek łąki pomiędzy
blokami
wałbrzyskiego
Podzamcza w listopadzie
ubiegłego roku. Łan zielonej, soczystej trawy. Przyglądam się temu miejscu,
gdy wychodzę na spacer
z psem. Tym razem jest to
pożółkłe, suche pole. Lato –
musi być gorąco? Od pewnego czasu na Podzamczu
trwa wycinka drzew. Jedne
usuwane są, gdyż zagrażają
bezpieczeństwu przechodniów lub sprzyjają rozprzestrzenianiu się różnych
alergii. Ale wiele usunięto bez sensu i bez głowy.
Zacienione alejki stały się

rozgrzanymi patelniami, a
spacer po nich torturą.
Stary kawał żydowski
uzmysławia różne miary
szczęścia. Gdy czujemy jego
niedobór, przyjmijmy lokatorów do swojego mieszkania. Po pewnym czasie życie
z nimi stanie się koszmarem.
Wtedy należy lokatorów kolejno usuwać i napawać się
wzrastającym szczęściem,
aż do momentu, gdy znowu
będziemy sami i przeżyjemy
apogeum upojenia. Teraz
każdy dzień bez upału wydaje mi się bezcenny.
Gorzej, że z powodu długiej suszy ceny rolniczych
upraw wzrosną, a wysoka
temperatura może nawet w
ogóle unicestwić plony. Po
raz kolejny pytam: lato musi
być gorące? A może zapowiedź ochłodzenia okaże
się zmyłką i znowu dopadnie nas bezlitosne 36-37
stopni?
Lato 2015 nie będzie mi
się dobrze kojarzyć, również z powodu rodzinnego
dramatu. Ale życie toczy
się dalej i mam nadzieję,
że następne lata będą lepsze. Także okresowo nieco
chłodniejsze, bardziej dostosowane do przyzwyczajeń i wytrwałości środkowych Europejczyków. Być
może narażę się tym, którzy
zapewniają, że poczuć na
ciele 50 stopni byłoby podniecającym doznaniem, ale
mało mnie to obchodzi.
Oczywiście, ten dopust
Boży nie wziął się z niczego.
To jeden z efektów globalnego ocieplenia klimatu,
obok huraganów, nawałnic
deszczowych i powodzi.
Meteorolodzy
twierdzą,
że tego procesu nie da się
powstrzymać ani cofnąć i
należy się przygotować na
radzenie sobie z jego skutkami. Ale jak – to stanowi
zagadkę.

Portal
dla obywateli
Jak wyrobić dziecku paszport? Co zrobić, by ubiegać się o zasiłek w ZUS?
Jak zameldować się czasowo czy sprawdzić, ile mamy na koncie punktów
karnych? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć na portalu
www.obywatel.gov.pl.

Na stronie prostym językiem opisano 82 najpopularniejsze usługi administracji
publicznej dla obywatela.
Zawartość strony będzie stale poszerzana i aktualizowana, a portal www.obywatel.
gov.pl docelowo stanie się
dla każdego Polaka pełnym
źródłem informacji o administracji. Koniec z zagmatwanymi procedurami i urzędową nowomową. W każdej
chwili i bez wychodzenia z
domu możemy sprawdzić,
jak załatwić sprawy w urzędzie. Wystarczy tylko komputer, smartfon lub tablet z
dostępem do internetu.
Portal
www.obywatel.
gov.pl podzielony jest na 15
kategorii, m.in. dokumenty
i dane osobowe, kierowcy i
pojazdy, wyjazd za granicę,
śluby i rozwody, dzieci, edukacja, zgon, zaświadczenia i
odpisy, zasiłki i pomoc finansowa oraz ochrona zdrowia
i ubezpieczenia społeczne.
W portalu działa 101 kart, w
tym 82 opisujące najbardziej
popularne usługi publiczne,

jakie administracja świadczy
dla obywateli. Wśród tych kart
znajdują się również usługi realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wreszcie informacje, jak załatwiać
różne sprawy urzędowe, są
dostępne dla obywateli w jednym miejscu - bez podziału
na poszczególne instytucje, a
według spraw życiowych.
W portalu są również dostępne informacje przybliżające funkcjonowanie 19
ważnych rządowych portali
tematycznych (m.in. Platforma Usług Elektronicznych
ZUS). Wszystkie procedury
opisane są prostym i przystępnym językiem.
Obok portalu ,,Obywatel”,
który wystartował 31 lipca,
działa infolinia dla obywateli. Dzwoniąc pod numer 222
500 115 do ,,Informacji dla
Obywatela” dowiemy się,
gdzie załatwić swoją sprawę. Tam również obywatele
mogą zgłaszać uwagi, np. co
należy zmienić w danej procedurze, by ją uprościć. Infolinia centralna czynna jest

od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00-16.00.
(RED)

KREDYT
POŻYCZKA
DLA KAŻDEGO


Bez BIK



Bez poręczycieli



Bez opłat
wstępnych



na dowolny cel

Zadzwoń i sprawdź

74 300 03 35
733 033 350
Wałbrzych,
pl. Magistracki 3,
lok. 12 (piętro III)
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Świadomy wybór, nie losowanie
O zbliżającym się referendum oraz towarzyszącej mu akcji
edukacyjnej rozmawiamy z posłanką Izabelą Katarzyną Mrzygłocką.
Uruchomiła pani na swojej
stronie internetowej serwis informacyjny poświęcony referendum, które
odbędzie się 6 września.
Czemu służyć ma ta akcja?
- Jest to akcja ściśle edukacyjna i obywatelska. Referendum i postawione w
nim pytania są rodzajem
dyskusji. Aby móc w niej
uczestniczyć musimy po
prostu mieć pewien zasób
wiedzy. By móc odpowiedzieć, czy chcemy wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu oraz
likwidacji
finansowania
partii politycznych z budżetu państwa. To są główne pytania referendalne.
Musimy wiedzieć, co takie
rozwiązania
oznaczają.
Więcej - musimy znać także stan obecny, rozumieć
na czym polega ordynacja
proporcjonalna, jak liczone są głosy, wiedzieć jak
finansowane są partie i na
co wydają pieniądze.

Myśli pani, że Polacy nie
mają takiej wiedzy?
- Obawiam się, że nie wszyscy, i jest to często wiedza
powierzchowna. W dyskusji o jednomandatowych
okręgach wyborczych, czyli
tzw. JOW-ach bardzo często pomijano np. fakt, że w
takich okręgach wybieramy już od dawna senatorów, wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz
samego Prezydenta RP. W
ubiegłorocznych
wyborach samorządowych w
ten sposób wybieraliśmy
radnych w poszczególnych
gminach, oprócz miast na
prawach powiatu.
Martwi się pani o frekwencję wyborczą?
- Tak. Nie zamierzam tego
ukrywać. Frekwencja wyborcza w Polsce jest niepokojąco niska, podobnie jak
zaangażowanie obywateli
w sprawy publiczne. Mamy,
także na Dolnym Śląsku
dużą grupę obywateli nie-

biorących od lat udziału w
wyborach. Może to referendum okaże się dla nich
zachętą. Ale, podkreślam
ponownie, niemniej ważna
od frekwencji jest świadomość decyzji towarzyszących referendum. To ma
być wybór, a nie losowanie.
Brak udziału w referendum, to także decyzja...
- Oczywiście, że tak! Każdy
ma prawo odmówić udziału w głosowaniu, albo oddać głos nieważny - to jest
obywatelskie prawo każdego z nas. Ale również ta decyzja ma sens wtedy, gdy
podejmowana jest świadomie. A do tego potrzebna
jest wiedza.
Referendum to kosztowne
przedsięwzięcie. Tak mówią jego krytycy.
- Demokracja jest kosztownym ustrojem, ale systemy
niedemokratyczne szybko
okazują się o wiele droższe.
Już to przerabialiśmy. Poza

Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka uruchomiła na swojej stronie
internetowej poradnik dotyczący zbliżającego się referendum.

tym pieniądze wydane na
referendum nie trafiają w
ręce wielkich koncernów,
ani do rajów podatkowych,
tylko w większości do zwykłych obywateli zasiadających w komisjach i wykonujących swoje obowiązki.

Jednomandatowe okręgi
do Sejmu i likwidacja dotacji dla partii to poważne
zmiany polityczne. Myśli
pani, że są w tej chwili potrzebne?
- Racja - to są bardzo ważne sprawy. Moja akcja ma

jednak charakter edukacyjny - nie promuję żadnych
odpowiedzi na pytania.
Czysta i obiektywna wiedza
- myślę, że to potrzebne
jest dziś najbardziej. Odpowiem więc na pytanie
w sposób bardziej ogólny
- Polska jest krajem o wciąż
jeszcze młodej demokracji.
Przez cały ten czas trwał
przecież proces „docierania” mechanizmów naszej
demokracji. Warto przypomnieć, że w 1991 r. do
sejmu dostali się przedstawiciele… 29 ugrupowań.
Nie było wtedy jeszcze
progów wyborczych. Dziś
często nie pamiętamy już
jak wiele zmieniło się w
formie naszej demokracji. 6
września mamy możliwość
uczestniczenia w tym procesie osobiście. Uczyńmy
to świadomie. Zapraszam
na moją stronę www.mrzyglocka.pl, gdzie w zakładce
„referendum” znaleźć można komplet bezstronnych
informacji potrzebnych do
wyrobienia sobie zdania na
kwestie poddane pod referendum.
(RED)
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BUŁGARIA 2015  ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
WCZASY W BUŁGARII:

ŚW. KONSTANTIN I HELENA W HOTELU GLORIA
PRZELOT SAMOLOTEM!

31.08 do 11.09.2015

1 890 PLN HB+!!!
31.08 do 07.09.2015

PARYŻ

1 499 PLN HB+!!!

11.11.2015 - 15.11.2015

11.09 do 21.09.2015

OSTATNIE MIEJSCA!!!

1 890 PLN HB+!!!
07.09 do 14.09.2015

1 499 PLN HB+!!!

CENA:

899

PLN

promocja!!!
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150 km tras MTB w gminie Głuszyca
Stanisław
Michalik

To nie bagatela i nie tani
chwyt reklamowy, to jest
profesjonalnie wytyczony i
oznaczony odcinek trasy rowerowej, prowadzącej wokół miasta i gminy Głuszyca
najciekawszymi dróżkami i
ścieżkami górskimi. Okazuje się, że jest to trasa super
atrakcyjna,
pozwalająca
zachwycić się urokiem krajobrazów, o jakich normalnemu turyście nawet się nie
śniło. Prowadzi ona leśnymi
dróżkami otaczających Głuszycę Gór Sowich i przeciwlegle rozpościerających się Gór
Suchych. Pokonując rowerem górskim tę trasę w ciągu
paru godzin mamy okazję
lepiej poznać te góry, zbliżyć się do historii ostatniej
wojny, w związku z tajemniczą inwestycją wojenną prowadzoną przez Niemców w
podziemiach masywu Włodarza, rozkoszować się widokiem cudownie położonych
w przełomach górskich nad

rzekami wsi letniskowych,
takich jak Sierpnica, Grzmiąca, Łomnica, Rybnica Mała,
Głuszyca Górna, ale także
sprawdzić swoją kondycję fizyczną i zaznać trochę ruchu,
tak ważnego dla ogólnego
stanu zdrowia.
Głuszycka trasa MTB zdobywa rozgłos w całym kraju.
Jest wyjątkowa, co potwierdza wielu wytrawnych kolarzy górskich. Mówi się, że jest
najdłuższa wśród wszystkich
innych górskich tras rowerowych w Polsce. Ale by
usłyszeć pozytywne opinie
trzeba było się solidnie napracować i to przez kilka lat.
150 km trasy górskiej wymaga ustawicznej opieki i nadzoru. Trzeba na bieżąco wykonywać prace porządkowe,
uzupełniać
oznakowania,
usuwać zawalidrogi, a także
dokonywać korekty trasy,
tak by poprawiać jej atrakcyjność. Nie dałoby się tego
osiągnąć, gdyby nie prawdziwa pasja i poświęcenie
kilku młodych głuszyckich
entuzjastów Stowarzyszenia
Przyjaciół Głuszycy, a wśród
nich także obecnego burmistrza miasta.
Piszę o tym z przekonaniem, że jest to przed-

sięwzięcie mądre i dalekowzroczne, mając na uwadze
strategiczne cele Głuszycy.
To właśnie ukierunkowanie
na turystykę, sport, rekreację
i wypoczynek może przyczynić się do jej rozwoju.
Ostatnie dwa wydarzenia
minionego tygodnia związane z głuszycką trasą MTB są
tego wymownym przykładem.
W czwartek i piątek (6,
7 sierpnia) Głuszyca była
miejscem etapowym dużego maratonu rowerowego
Sudety MTB Challenge 2015.
Etap prowadził z Barda do
Głuszycy wyznaczoną trasą
szlakami Gór Sowich. W wyścigu brali udział amatorzy
jazdy na rowerach górskich
z całej Polski, a także sąsiednich krajów. Zakończenie
etapu miało miejsce w centrum miasta, na ulicy Leśnej,
a położone niżej boisko
sportowe „Włókniarza” stało się miasteczkiem dla zawodników i towarzyszących
im osobom. Organizatorzy,
serwisanci, lekarze i masażyści zostali zakwaterowani w
budynku szkoły nr 3. O godz.
18.00 na stadionie miało
miejsce ogłoszenie wyników
IV etapu i wręczenie nagród,
REKLAMA

SZKOŁA JAZDY
SZTYMALA

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

• szkolenia na prawo jazdy kategorii
B, B+E, C, C+E
• kwalifikacje wstępne
• szkolenia okresowe
ZAPRASZAMY
poniedziałek – czwartek 9:00-17:00
piątek 9:00-15.00

74 640 15 15
600 15 61 15
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

Nowość!

a następnie wspólna zabawa
przy muzyce i piosence. Burmistrz miasta, Roman Głód
wyróżnił też głuszyckich
reprezentantów,
Dawida
Duławę i Roberta Kroka. W
piątek rano nastąpił start do
kolejnego etapu Głuszyca Duszniki-Zdrój. W to ważne
wydarzenie w życiu miasta
zaangażowanych było wiele
osób, by pokazać miasto gościnne i atrakcyjne krajobrazowo. Dla wielu gości Głuszyca pozostanie w pamięci
jako miejsce, które warto odwiedzić i poznać bliżej.
Ale to było preludium do
kolejnych, sobotnich zawodów na rowerach górskich,
tym razem tylko i wyłącznie
głuszyckiego wyścigu MTB
„Podziemia Osówki”. Wyścig
ten organizowany przez miasto po raz drugi jest coroczną,
cykliczną imprezą sportową,
której celem jest poznanie
atrakcyjnych tras rowerowych wokół Głuszycy. Tym
razem biuro zawodów, start
i meta miały miejsce przy
podziemiach Osówki. Wyścig przekroczył oczekiwania
organizatorów. Na Osówkę
zjechały setki zawodników
i osób towarzyszących. Tak
rojno i gwarno jeszcze tutaj
nie było. Zawodnicy ruszyli
na start w dwóch kategoriach – na 50 i 25 kilometrów.
Sygnał do startu dała poseł
Agnieszka Kołacz - Leszczyńska wspólnie z burmistrzem

Garnitur Majorka
80% wełny!
Tylko

599

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

zł!

wakacyjne promocje
Marynarki od 49 zł

Kurtki od 99 zł

Garnitury od 149 zł

Koszule od 15 zł

miasta Romanem Głodem,
a był to moment imponujący – niekończący się peleton
młodych zawodników na
rowerach górskich, pnących
się obok siebie, bo początek trasy był dość wąski, a
prowadziła ona obok wejścia podziemnego Osówki
w górę w kierunku Mosznej
i dalej grzbietami masywu
Włodarza, a następnie w
przeciwległe Góry Suche.
Trasa niezwykle atrakcyjna,
a jej opis zająłby sporo miejsca. Ale w tym sęk, aby ją nie
tylko oglądać na mapie, ale
po prostu pokonać osobiście
na rowerze. I wtedy dopiero
poczujemy smak tej szczególnej „zabawy”. W sobotę
dopisała pogoda. Było gorąco. Dobrze, że w zalesionych
górach można było trafiać
na miejsca zacienione. Rozmieszczone na trasie punkty
z napojami miały wzięcie.
Zakończenie wyścigu w
Osówce obok estrady, gdzie
przez cały dzień działo się
coś ciekawego, bo przecież
trzeba było zabawić setki

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

osób towarzyszących, widzów i gości – to była rzecz
wyjątkowa, niepowtarzalna.
Ale punkty gastronomiczne dały radę, tak samo jak
uczestnicy wyścigu. Wszyscy
zjechali na metę. W tym wyścigu miejsca na mecie nie
są najważniejsze, liczy się podobnie jak w narciarskim
Biegu Gwarków - przede
wszystkim udział, pokonanie
trasy, a tym samym własnych
słabości, bo jazda po górach
wymaga kondycji.
Głuszycka trasa MTB jest
czynna cały rok. Ideą tego
przedsięwzięcia jest zachęta
do korzystania z jazdy po górach na co dzień, a nie tylko
od święta. Można się tu wybrać w każdej chwili, by popróbować swoich sił, a zarazem zbliżyć się do natury. A
potem skorzystać z doświadczeń w zawodach sportowych, których z roku na rok
będzie coraz to więcej.
Głuszyca - gościnna kraina tajemnic i przygód zaprasza! Przyjeżdżajcie – na rowerach górskich, bo warto!

Mistrzowie kodowania
Centrum Nauki i Sztuki
Stara Kopalnia w Wałbrzychu zostało zakwalifikowane do udziału w III edycji projekcie „Mistrzowie
kodowania”, którego organizatorem jest Samsung
Electronics Polska.
Celem przedsięwzięcia,
mającego charakter ogólnopolski, jest nauka podstaw
programowania dla dzieci
i młodzieży za pomocą ciekawych oraz przyjaznych
narzędzi
edukacyjnych.
Zrozumienie języków programowania wraz z umie-

jętnością ich praktycznego
zastosowania stanowi podstawę efektywnego funkcjonowania w nowoczesnym,
informacyjnym społeczeństwie, umożliwia również
przejście od prostego konsumowania technologii do
jej tworzenia, rozwijając
twórcze zdolności analizy i
rozwiązywania problemów.
Program „Mistrzowie kodowania” realizowany jest od
2013 roku, a liczba podmiotów w nim uczestniczących
sukcesywnie rośnie. Szczegóły dotyczące projektu

znajdują się na stronie: www.
mistrzowiekodowania.pl.
- Stara Kopalnia pragnie
stać się miejscem w którym
dzieci i młodzież będą mogły poznać podstawy nowoczesnych technologii informacyjnych oraz kreatywnie
rozwijać swoje zdolności i
zainteresowania w tym zakresie. Udział w programie
„Mistrzowie kodowania” stanowi istotny krok w tym kierunku – wyjaśnia Anna Żabska, dyrektor Centrum Nauki
i Sztuki Stara Kopalnia.
(RED)
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Biegacze opanują Wałbrzych
Już tylko kilka dni pozostało do startu XVI Toyota Półmaraton Wałbrzych.
Do tej pory do zawodów zgłosiło się ponad 2000 biegaczy! Trasa biegu
poprowadzona zostanie głównymi ulicami Śródmieścia oraz Nowego
Miasta. W związku z tym w trakcie biegu, w godz. 9.30 – 15.00,
zmienione zostaną trasy przejazdów autobusów oraz lokalizacje
przystanków w tym rejonie miasta.
- Zapraszamy wszystkich
chętnych do zgłaszania swojego uczestnictwa w półmaratonie. Start półmaratonu w
niedzielę 23 sierpnia na Rynku w Wałbrzychu. Wszyscy
uczestnicy, którzy ukończą
bieg w wyznaczonym limicie
czasu mogą wziąć udział w
losowaniu, w którym nagrodą główną jest samochód
TOYOTA AYGO. Nasz sierpniowy półmaraton został zaliczony do imprez, podczas
których można otrzymać
medal Korony Polskich Półmaratonów. Korona Polskich
Półmaratonów 2015 to prestiżowe wyróżnienie, które
otrzyma każdy biegacz wraz
z medalem po spełnieniu
warunków regulaminu. Medal przyznaje Polskie Stowarzyszenie Biegów we współ-

pracy z KB Meta Lubliniec.
Szczegółowe
informacje
oraz zapisy na stronie: www.
polmaraton.walbrzych.pl –
mówi Artur Wylandowski ze
spółki Aqua – Zdrój w Wałbrzychu, która organizuje
imprezę.
W związku z tym, że trasa biegu poprowadzona
zostanie głównymi ulicami
Śródmieścia oraz Nowego
Miasta, będą one wyłączone
z ruchu. A to oznacza, że w
godz. 9.30 – 15.00 zmienione
zostaną lokalizacje przystanków oraz trasy przejazdów
autobusów obsługujących
ten rejon miasta:
- linia A w kierunku Podgórza z ulicy Kolejowej
skierowana zostanie ulicami: Sikorskiego, Moniuszki,
Południową do ul. Niepod-

ległości i dalej w kierunku
Dworca Głównego, natomiast w kierunku Szczawienka z ul. Mickiewicza
autobusy pojadą ul. Zamkową, Moniuszki, Sikorskiego
gdzie przy Teatrze Dramatycznym korzystać będzie
z przystanku zamiast przystanku położonego przy ul.
Chrobrego;
- linia C, przystanek końcowy i początkowy przeniesiony zostanie na ul. Sikorskiego /na wysokości Teatru
Dramatycznego;
- linia 2, w kierunku Sobięcina i Piaskowej Góry autobusy będą kursować przez
ul. Sikorskiego;
- linia 5, w kierunku Rusinowej skierowana zostanie
ulicami: Kolejową, Parkową,
11 Listopada i dalej do Ru-

W niedzielę, w godz. 9.00 – 15.00, zmienią się trasy przejazdów
autobusów i lokalizacje przystanków w wałbrzyskich dzielnicach
Śródmieście i Nowe Miasto.

sinowej, natomiast z Rusinowa w kierunku Szczawna
Zdroju autobusy pojadą ul.
11 Listopada, Parkową, Kolejową do ul. Wysockiego,
gdzie naprzeciwko hali OSiR
utworzony zostanie zastępczy przystanek, dla kursów
w kierunku Rusinowej oraz
do Walimia, Rzeczki oraz Zagórza Śląskiego przystanek
Wysockiego – Pl. Grunwaldzki zostanie przeniesiony na
utworzony zastępczy przystanek na ul. Wysockiego

przy zjeździe z ronda poniżej
Starej Kopalni;
- linia 10, przystanek końcowy z ul. Konopnickiej i początkowy z ul. Wysockiego
przeniesiony zostanie na ul.
Sikorskiego (na wysokości
Teatru Dramatycznego);
- linia 11, w kierunku Kozic z ulicy Kolejowej skierowana zostanie ulicami:
Sikorskiego,
Moniuszki,
Południową do ul. Niepodległości i dalej w kierunku
Kozic, natomiast w kierunku

Poniatowa z ul. Mickiewicza
autobusy pojadą ul. Zamkową, Moniuszki, Sikorskiego
gdzie przy Teatrze Dramatycznym korzystać będzie
z przystanku, zamiast przystanku położonego przy ul.
Chrobrego;
- linia 12, w kierunku
Podgórza z ulicy Kolejowej
skierowana zostanie ulicami:
Sikorskiego, Moniuszki, Południową do ul. Niepodległości i dalej w kierunku Dworca
Głównego, natomiast w kierunku Szczawienka z ul. Mickiewicza autobusy pojadą
ul. Zamkową, Moniuszki, Sikorskiego gdzie przy Teatrze
Dramatycznym
korzystać
będzie z przystanku zamiast
przystanku położonego przy
ul. Chrobrego;
- linia 15, przystanek końcowy i początkowy przeniesiony zostanie z ul. Konopnickiej na ul. Sikorskiego
/na wysokości Teatru Dramatycznego/, linia kursować
będzie w kierunku Glinika
Nowego przez ul. Sikorskiego do ul. Moniuszki z pominięciem ulicy Limanowskiego i Matejki.
(RED)
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www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
Sanatorium Uzdrowiskowe „AZALIA w Szczawnie – Zdroju” oferuje możliwość
skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych osobom spoza naszego Ośrodka
na podstawie skierowania NFZ. Ponadto proponujemy wszystkim chętnym,
zabiegi oczyszczające organizm „Body Detox” oraz z zabiegi relaksacyjne
w tężni solankowej.

Zapraszamy na zabiegi:
• Masaże w tym masaże wirowe
• Lampa Sollux,
i na materacu,
• Magnetronic,
• Hydromasaż,
• Diadynamik,
• Aquavibron,
• Prądy Tens,
• Kąpiel hydroaktywna
• Laser, ultradźwięki,
(perełka + borowina),
• Krioterapia,
• Kąpiel solankowa,
• Gimnastyka indywidualna
• Kąpiel borowinowa,

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej „Biały Orzeł” w Sokołowsku
zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych
na podstawie skierowania NFZ.

Proponujemy zabiegi z zakresu:
• fala uderzeniowa,
• krioterapii,
• elektroterapii,
• terapii ultradźwiękowej,
• terapii krótkofalowej,
• magnetoterapii,
• laseroterapii,
• światłolecznictwa,
• ciepłolecznictwa,
• kinezyterapii,
• krioterapii,
• masażu.

PROMOCJA: Każdy kto zadzwoni do nas do dnia 30.09.2015 roku
i poda hasło: „WAKACJE NA FALI” otrzyma rabat na:

PROMOCJA:
Przy wykupieniu pakietu zabiegów powyżej 150 zł
rabat 20% lub konsultacja lekarska gratis.

Pakiet 3 zabiegów falą uderzeniową w cenie 150 zł -15% rabatu
Pakiety: „STOP DLA BÓLU” oraz „NO STRES”
każdy pakiet w cenie 50 zł – 20% rabatu
oraz 20% rabatu na pozostałe zabiegi.
Konsultacje GRATIS!

Szczegóły promocji oraz umawianie terminu zabiegów – telefonicznie.
Sanatorium Uzdrowiskowe „AZALIA”, ul. O�iar Katynia 3-5, 58-310 Szczawno – Zdrój
tel: +48 74 664 26 30, kom. 784 564 137,
mail: biuro.azalia@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Prosimy wcześniej umówić termin telefonicznie.
Zapraszamy: DOOM „Biały Orzeł” w Sokołowsku
Ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowosko, tel. 74/845 82 40 wew. 52
sekretariat@sanatoria-dolnoslaskie.pl
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Wiadomości dobre i złe
Janusz
Bartkiewicz

Przed tygodniem zapowiedziałem, iż napiszę o tym,
co się – według mnie – stanie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zamiast realizować
swoje, głoszone w czasach
opozycji i w kampanii wyborczej, hasła i program gospodarczo-społeczny, skupi
się na budowie IV RP bis. Od
razu powiem, że stanie się
źle i dobrze jednocześnie, ale
aby ten dualizm moich przekonań wyjaśnić, kilka słów
wstępu.
W czasach, nie wiem
naprawdę czy słusznie minionych, kiedy pobierałem
nauki w szkole i na uniwersytecie, uczono mnie myślenia
dialektycznego, czyli sztuki
rozumowania polegającej
na dochodzeniu do prawdy
poprzez ujawnianie sprzeczności tkwiących w pojęciach
i sądach, a więc dochodzeniu do stanu faktycznego
za pomocą zestawienia ze
sobą różnych faktów i wyciągania z tego logicznych
wniosków. Niestety, po roku

1989 myślenie dialektyczne odesłano do kąta i od
dwóch dziesięcioleci polska
młodzież uczona jest jedynie szybkiego i prawidłowego rozwiązywania testów.
System ten prowadzi – i nie
jest to tylko moje przekonanie – do totalnego odmóżdżenia Polaków, co niestety
widać jest nawet tam, gdzie
powinny niepodzielnie królować zasady prawidłowego
myślenia, wskazania wiedzy
i doświadczenia życiowego.
Otóż to moje dialektyczne
myślenie nakazuje mi nie
wykluczać, że po wygranych
wyborach może dojść do
całkowitej zmiany oblicza
PiS-owskiej optyki, czyli odrzucenia propagandowego
parasola i ukazania prawdziwej politycznej twarzy, czyli
zamiarów przebudowania
polskiej rzeczywistości na
swoją modłę. Byłaby to zła
wiadomość, a częściową rację mieć będzie red. Andrzej
Basiński, który obawia się,
jak i wielu innych, że to, co
już raz przeżyliśmy pod rządami PiS, powróci. Dlaczego częściową - wyjaśniam.
Niech nie będzie poczytane
mi za truizm przypomnienie
słów Karola Marksa (wielkiego przecież dialektyka), że
historia lubi się powtarzać

Tartak Urbaniak oferuje:
- pierwszy raz jako tragedia,
drugi jako farsa. Ale niech mi
będzie wolno przyjąć – przecież nie bezpodstawnie – że
i Jarosław Kaczyński tę zależność zna, a więc na pewno
starać się będzie o to, aby
historia IV RP nie powtórzyła
się, bo wiadomo jest, jak się
IV RP dla PiS skończyła. Stąd
też twarzą dzisiejszego PiS
jest posłanka Szydło, poseł
Brudziński, europoseł Wojciechowski i wiele innych
postaci, które z posłem Ziobro, Kurskim, czy chociażby
Macierewiczem raczej się nie
kojarzą. Oczywiście media
głównego nurtu bez przerwy akurat Ziobrę, Gowina
i Kurskiego prawie każdego
dnia przywołują, ale myślę
dlatego, że po to, aby naród
postraszyć. Na mnie nie wywołują oni już żadnego wrażenia, bo od lat znane jest
mi porzekadło o ekskrementach, które przyczepiwszy
się do okrętowego poszycia,
gromka wołają: płyniemy!
Nawet prezydent Andrzej
Duda miejsca w swej kancelarii dla swego byłego szefa z
Prokuratury Generalnej nie
znalazł. I chyba domyślam
się dlaczego. Więc na pewno
Zbigniew Ziobro może jeszcze kogoś swoją twarzą ko-

KREDYT
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goś straszyć, mnie na pewno
nie.
O jednym jestem przekonany, a mianowicie o tym,
że PiS tak łatwo przekrętów
Platformy – z czasów jej
ośmioletnich rządów – nie
zapomni i pod dywan nie
zamiecie. Zadba już o to zapewne sam prezes Kaczyński, który - jak wieść gminna
niesie - bardzo pamiętliwy
jest. Ale akurat dla mnie to
raczej pozytywna perspektywa, bo tego całego draństwa
pozostawić bez osądu i sądu
nie sposób. Nie może tego
uczynić polska lewica, bo
sama musi mocno walczyć o
swoje „być, albo nie być” w
polityce, więc cieszę się, że
będzie w stanie uczynić to
właśnie PiS, które nie tylko
ma chęć do tego, ale taż uzyska wszelkie możliwe środki.
I dlatego tak bardzo Platforma boi się wygranej partii
Jarosława Kaczyńskiego. I to
jest dobra prognoza.
Jeżeli jednak PiS poprzestanie jedynie na tej części
swoich zapowiedzi i planów,
odrzucając do kąta wszystko
to, co ludowi wyborczemu
obiecano w zakresie porządkowania polskiej gospodarki, a przede wszystkim przywrócenia silnego sektora
państwowego z centralnym
zarządzaniem, upodmiotowienia ludzi pracy najemnej,
zrobienia porządku w służbie zdrowia, sądownictwie
i prokuraturze, znacznego
polepszenia ochrony socjalnej najuboższych i biednych
i przykręcenia śruby najbogatszym, to stanie się źle, bo
będzie to oznaczać, że PiS
wskoczyło w buty po Platformie. Myślę, że gdyby jednak
te swoje programy wybor-

więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12
cze zaczęło realizować, to
miałoby wsparcie polskiej
lewicy, ponieważ nie ma co
ukrywać, że społeczny i gospodarczy program zerżnęło
(mówiąc kolokwialnie) z programu SLD. Jestem przekonany, że dla ludu wyborczego nie będzie ważne, kto jest
autorem tych propozycji, tylko kto je w czyn wprowadzi.
I jeżeli SLD będzie to wspierać, a będzie czynić to głośno, to zapewne jego notowania wyraźnie wskoczą na
wyższy poziom, chociażby
tylko dlatego, że notowania
PO winne gwałtownie dołować, kiedy PiS odkryje różne
ich bezeceństwa.
Kiedy jednak PiS wskoczy
w buty po Platformie, będzie
to jednak dobra wiadomość,
bo nadejdzie czas dla lewicy.
Jest bardzo możliwe, albowiem PiS i PO mają ten sam
solidarnościowy rodowód, a
istniejące podziały są efektem dawnych, jeszcze solidarnościowych, kłótni o personalnym i ambicjonalnym
podłożu, a taka właśnie „gleba” tworzy zajadłych i śmiertelnych wrogów. I wtedy,
kiedy władza zaszumi w głowach i postaw sukna zacznie
kusić przyszłych zwycięzców,
przyjdzie czas dla SLD. Stanie się tak ponieważ dojdzie
do takiego stanu wrzenia, że
lud wyborczy ciśnienia nie

wytrzyma i wybuchnie, a na
czele tego wybuchu winna
się znaleźć właśnie lewica,
której faktycznym i jedynym
aktualnie reprezentantem
jest SLD. Nie twierdzę, że koniecznie pod wodzą Leszka
Millera, który chyba powinien wtedy odejść na polityczną emeryturę. Razem z
karykaturą człowieka lewicy
w osobie Janusza Palikota.
Jestem przekonany, że na
lewicy znajdą się ludzie, dla
których nie stołek i teczka,
ale dobro publiczne, będzie
celem działania i sytuację,
jaką stworzy PiS, skutecznie wykorzystają. I dlatego
wieść, że PiS wygra wybory,
będzie dla mnie dobrą wiadomością, bo wiem, że SLD
na razie szans na to nie ma
żadnych. Nie mniej jednak
swój głos na SLD oddam i
namawiam do tego wszystkich tych, którzy w SLD wiarę
stracili. Pamiętajcie, że przenosi ona ponoć nawet góry.
Wszyscy ci, którzy przy lewicowych poglądach pozostali, winni zdać sobie sprawę,
że za przyczyną właśnie Platformy Obywatelskiej, Sojusz
Lewicy tak dołuje. Dlatego
nie pozwólmy, aby zniknął
on z politycznej sceny, bo na
razie żadnej innej lewicy nie
ma. Jej czas jednak nadejdzie.
www.janusz-bartkiewicz.eu

szybka decyzja Sylwia Grzeszczak i Bajm
niskie raty
w Wałbrzychu
bez BIK

mała
rata!
bez
ukrytych
opłat

na spłatę
komornika

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

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

Dni Wałbrzycha to znakomita propozycja Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na udane zakończenie
wakacji. To czas wielkich
wrażeń, zabawy, ale i adrenaliny – zapowiadają organizatorzy.
Największa impreza w
Aglomeracji
Wałbrzyskiej
startuje w sobotę, 5 września, o godz.15.00, w nowym
miejscu – Centrum Nauki i
Sztuki Stara Kopalnia. W tym
dniu organizatorzy zapraszają na koncert Sylwii Grzeszczak (około godz. 21.00).
W niedzielę, 6 września na
wałbrzyskiej scenie będzie-

my gościć Bajm (około godz.
21.00). Ponadto zagrają dla
nas m.in.: SILENTlive, Hello
My Sunshine, Zespół Pieśni
i Tańca Wałbrzych, Adrena
Line, Shata QS oraz laureaci
Wałbrzych ma Talent.
- Ekstra lunapark, ścianka wspinaczkowa, konkursy, animacje, roztańczona
zumba, smaczne jadło, zjawiskowe widowisko na niebie to tylko część atrakcji
przewidzianych na pierwszy weekend września. Odwiedźcie koniecznie stoisko
WOK, by zapoznać się z ofertą ośrodka na nowy sezon.
Zostawcie auto w domu.

Przyjedźcie autobusem – zachęcają organizatorzy.

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

PLANUJESZ ZAKUP LUB NAJEM
NIERUCHOMOŚCI ?
ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ POMOC

Prowadzisz działalność
gospodarczą?

(Także pełną obsługę prawną)

Mamy kredyt na OŚWIADCZENIE

do 30 tys. zł!

Warunek:
12 miesięcy prowadzenia działalności
wiek – minimum ukończone 25 lat
Główna 9/17 1piętro (obok krawcowej) 58-309 Wałbrzych

Zadzwoń lub Napisz

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

tel.: 535 285 514, 535 416 014
www: mentornieruchomosci.pl
e-mail: biuro@mentornieruchomosci.pl

tel. 74 307-07-37, 531-483-291

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

Po pracę i kwalifikacje
Od stycznia do czerwca
2015 r. aż 3514 osób z Wałbrzycha i okolic skorzystało
z poradnictwa i informacji
zawodowej w Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. To najwięcej w województwie.
Ponad 8 tysięcy Dolnoślązaków myślało o zmianie pracy,
bądź szuka swojej nowej ścieżki
zawodowej - tak wynika z podsumowania sześciu miesięcy
2015 r. działalności Centrum Kariery we Wrocławiu, Wałbrzychu,
Jeleniej Górze i Legnicy. Jednostka Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pomaga w
znalezieniu nowych kompetencji na przykład nauczycielom,
którzy muszą pożegnać się z
zawodem. Niedawno zaangażowała się również we wsparcie
trzech rodzin z Donbasu, które
zamieszkały we Wrocławiu.
- Praca naszych doradców
polega na badaniu predyspozycji zawodowych, konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych
oraz pomocy w poruszaniu się
po polskim rynku pracy. To początek drogi, ale jesteśmy dobrej myśli, bo nowi mieszkańcy
stolicy Dolnego Śląska mają w
sobie dużo zapału. Co ważne są
chętni do wykorzystania swoich
doświadczeń oraz otwarci na
naukę nowego - wyjaśnia Monika Kwil-Skrzypińska, dyrektor
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
W województwie dolnośląskim działają cztery Centra
Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej DWUP. Placówki w Legnicy, Jeleniej Górze,
Wałbrzychu i Wrocławiu od
stycznia do czerwca 2015 r.

REKLAMA

udzieliły pomocy w sumie 8264
osobom. Najwięcej w CIiPKZ w
Wałbrzychu - 3514 usług poradnictwa i informacji zawodowej. W legnickiej placówce z
pomocy skorzystało 2160 osób,
w jeleniogórskiej - 1626, a we
wrocławskiej – 964. Doradcy
zawodowi oraz psycholodzy
na co dzień pomagają określić
predyspozycje zawodowe za
pomocą testów i przeprowadzonej rozmowy.
- W trakcie działań dokonywany jest bilans umiejętności
oraz kwalifikacji zawodowych.
Wszyscy zainteresowani mogą
również uzyskać informacje o
ścieżkach kształcenia i doskonalenia zawodowego, poznać
metody skutecznego poszukiwania pracy, zdobyć informacje
o możliwościach pracy w kraju
i za granicą, dowiedzieć się o
innych instytucjach i organizacjach wspierających działania
związane z poszukiwaniem
pracy lub założeniem własnej
firmy. A to wszystko w jednym
miejscu i bezpłatnie - wylicza
Aleksandra Jabłońska, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we
Wrocławiu.
Z pomocy Centrów Kariery
DWUP korzystają nie tylko osoby bezrobotne, ale również te,
które chcą zmienić pracę bądź
grozi im jej utrata. Placówki
odwiedzają również Dolnoślązacy, którzy szukają swojej
dalszej drogi zawodowej i chcą
zmienić kwalifikacje, bądź też
decydują się na wybór szkoły.
Porady udzielane są nie tylko na
miejscu ale również w ramach
poradnictwa na odległość.
Więcej informacji:
www.ciipkz.dwup.pl.
(RED)
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Inwestycje dla gospodarki
Około 80 mln złotych planuje przeznaczyć Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna „INVEST-PARK” na inwestycje zwiększające atrakcyjność swoich
terenów. W ciągu najbliższych lat powstać ma nawet 10 hal przemysłowych
dostępnych dla inwestorów. – Jestem przekonana, że takie obiekty przyciągną
do strefy kolejne firmy i przyczynią się do stworzenia nowych miejsc pracy.
Nasze doświadczenia to potwierdzają – tłumaczy wiceminister gospodarki
Ilona Antoniszyn-Klik.
W ubiegłym roku wałbrzyska strefa koordynowała
pilotażowy program budowy hal przemysłowych pod
wynajem. Powstały one w
Wałbrzychu, Bolesławcu, Nowej Rudzie i Kłodzku. Obiekty zmniejszają początkowe
koszty inwestycyjne dla
przedsiębiorstw oraz pozwalają na szybsze rozpoczęcie
działalności. Wszystkie cztery hale zostały już zagospodarowane przez przedsiębiorców.
- To bardzo ważne, by w
ten sposób przyciągać nowych inwestorów do mniejszych miejscowości. Stworzenie nawet kilkudziesięciu
miejsc pracy wpływa tam
na kilkuprocentowy spadek
bezrobocia, a mieszkańcy
nie muszą wyjeżdżać do
większych aglomeracji w poszukiwaniu pracy. Wałbrzyska strefa pokazała, że dobrze gospodaruje środkami,
dlatego planujemy budowę
kolejnych hal, między innymi
w Wałbrzychu, Twardogórze,
Bolkowie i Wądrożu Wielkim.
Rozważana jest również Bielawa, Nowa Ruda oraz Bystrzyca Kłodzka. Wałbrzyska
strefa zamierza również zakupić grunty w Ząbkowicach

- Wkrótce będziemy mogli oficjalnie ogłosić nowego inwestora
w Wałbrzychu – zapowiedział Tomasz Jakacki (z prawej), wiceprezes
WSSE Invest-Park w obecności wiceminister Ilony Antoniszyn-Klik.

Śląskich – wymienia podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. - Obiekty
zwiększą atrakcyjność inwestycyjną tych lokalizacji oraz
przyczynią się do znacznego
spadku bezrobocia. To rejony, w których szczególnie
potrzebne są kolejne miejsca pracy – dodaje Ilona Antoniszyn-Klik.
Wałbrzyska strefa rozpoczęła już budowę kolejnych
hal w Dzierżoniowie oraz we
Wrześni. W pierwszej lokalizacji powstanie obiekt o po-

wierzchni 5 000 m2. Hala we
Wrzesińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej posiadać będzie dwa razy większe
gabaryty.
- Dzięki inwestycji koncernu Volkswagen, Września to
jedna z najatrakcyjniejszych
lokalizacji w Europie. Oprócz
hali przemysłowej zrealizujemy tam również inne inwestycje. Wybudowana zostanie między innymi nowa
droga, zbiornik retencyjny
oraz parkingi. Prace powinny zakończyć się na wiosnę

przyszłego roku – mówi Teodor Stępa, wiceprezes WSSE
„INVEST-PARK”.
Obiekt planowany w Wałbrzychu miałby zostać zagospodarowany przez dużego,
innowacyjnego
przedsiębiorcę. W tej sprawie prowadzone są już negocjacje.
- Chodzi o przyciągnięcie
inwestycji naprawdę innowacyjnej. W ten sposób zatrudnienie znajdą wysoko
wykwalifikowani specjaliści
– podkreśla wiceminister
Antoniszyn-Klik.
- Myślę, że już wkrótce
będziemy mogli oficjalnie
ogłosić nowego inwestora
w Wałbrzychu. Firma chciałaby stworzyć co najmniej
40 miejsc pracy, oferując
zatrudnienie inżynierom –
mówi Tomasz Jakacki, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Nowe hale powstaną
także wzdłuż planowanych
dróg ekspresowych oraz autostrad. Obiekty mają zostać
wybudowane w Bolkowie i
Wądrożu Wielkim. Inwestycja zrealizowana zostanie
również w Twardogórze.
Obiekt ten ma zostać wykorzystany przez firmę ILPEA,
której zakłady uległy częściowemu zniszczeniu w niedawnym pożarze.
- Musimy wykorzystać
instrumenty
pomocowe,
które pozwolą przedsiębiorcy utrzymać produkcję. W
firmie zatrudnionych było
około 600 osób. To specjaliści, którzy nie mogą stracić
pracy – tłumaczy wiceminister Antoniszyn-Klik.
(RED)
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Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł
Minimum formalności
Gotówka od ręki

AnaNas zawsze możesz liczyć

Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

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

więcej informacji na creditia.pl
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www.ubezpieczenia.regional.pl

W ofercie pełna gama ubezpieczeń:

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

200

74 66 06 100

REKLAMA

KSIĘGARNIA POEZJA - KOMIS
ul. Główna 9 (I piętro)
Wałbrzych - Piaskowa Góra
tel.: 74 665 20 48

Przypomnijmy, że budżet
partycypacyjny to część budżetu miasta Wałbrzycha, o
którego zagospodarowaniu
decydują sami mieszkańcy.
Wybór następuje poprzez
głosowanie na projekty zgłaszane przez mieszkańców
miasta i lokalne organizacje.
Jednym z pomysłów ogólno miejskich, przygotowanym przez Wałbrzyski Klub
Górski i Jaskiniowy (WKGiJ),
jest właśnie Kopalnia MOCY,
czyli całoroczne centrum
rekreacyjno-wspinaczkowe
dla wszystkich. W jego skład
wchodzić będzie ścianka
wspinaczkowa i strefa bulderingu, gdzie początkujący
i doświadczeni wspinacze
mogą wspinać się bez zabezpieczeń. Planowane są także
dodatkowe atrakcje takie jak
mini plac zabaw.
Wspinaczka już dawno
przestała być sportem elitarnym, a jest też szansa, że
w 2020 roku na Igrzyskach
Olimpijskich w Tokio stanie
się ona dyscypliną olimpijską.
- Chcemy promować
wspinaczkę jako aktywną
formę wypoczynku bo nasze tereny oferują wspaniałe miejsca do jej uprawiania
- podkreśla Grzegorz Górski
z WKGiJ. - Dzięki poznaniu

Ciekawe wakacje

Stara Kopalnia w Wałbrzychu ma szansę stać się centrum sportu
wspinaczkowego.

podstaw w Kopalni MOCY
dla naszych mieszkańców
otworzą się zupełnie nowe
możliwości spędzania wolnego czasu w odległości nie
większej 20 kilometrów od
Wałbrzycha. W naszej okolicy
jest już kilkanaście obiektów
skalnych udostępnionych do
uprawiania tej dyscypliny, a
z każdym rokiem powstają
nowe. Mamy też w Nowej
Rudzie najwyższą w Polsce
zewnętrzną ściankę wspinaczkową oraz mniejsze np.
w Jedlinie Zdroju, lodospady
w Głuszycy, a w niedalekiej
odległości Góry Stołowe, Sokoliki oraz tereny wspinaczkowe w Adrspach i Teplicach
w Czechach. To wszystko
może spowodować, że nasz
region może - przy odpowiedniej promocji - zyskać
kolejną, obok rowerów górskich, atrakcję turystyczną
przyciągającą amatorów aktywnej turystyki.
- Bazując na naszym doświadczeniu i możliwościach

jakie dają obiekty Starej Kopalni w Wałbrzychu, chcemy
stworzyć miejsce unikalne
na skalę krajową – podkreśla
Grzegorz Górski.
Będzie to najwyższy na
Dolnym Śląsku i drugi co do
wielkości obiekt w Polsce, co
daje idealne możliwości do
organizacji zawodów. Swoje
zajęcia wychowania fizycznego będą tu mogli odbywać
uczniowie wałbrzyskich szkół
i studenci. Będzie to miejsce
kursów czy szkoleń zarówno
dla dzieci, początkujących, jak
również służb specjalistycznych, takich jak straż pożarna czy GOPR. W planach jest
też organizacja giełd sprzętu
sportowo-turystycznego.
- W swoim docelowym
kształcie Kopalnia MOCY
oferować ma wiele różnych
atrakcji, które sprawią że
miło będą tu spędzać czas
całe rodziny i chętnie będą
tu powracać – podkreśla
Grzegorz Górski.
(RED)
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• DYPLOM, INNE

PRZY ZAMÓWIENIU KOMPLETU 10% RABATU DOTYCZY:
• książek językowych (podręczniki, słowniki itp.)
• książki komisowe (przewodniki, kryminały,
beletrystyka itp.)
WYPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH - RABAT 20%
NAJNOWSZE WYDANIA KSIĄŻEK MEDYCZNYCH
- RABAT 20%
W sprzedaży okładki na wszystkie książki!

Najatrakcyjniejsze centrum
rekreacyjno-wspinaczkowe w Wałbrzychu?
O tym mogą decydować
sami mieszkańcy głosując
od 1 do 20 września na
Kopalnię MOCY - jeden z
pomysłów w tegorocznym
Wałbrzyskim
Budżecie
Partycypacyjnym.

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

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PODRĘCZNIKI SZKOLNE 2015 - 2016

Kopalnia mocy

TANIE ZDJĘCIA !!!

Na obiekcie Klubu Sportowego MKS w Szczawnie-Zdroju zakończył się I
turnus półkolonii dla miejscowych dzieci. Organizatorem półkolonii był Urząd
Miejski w Szczawnie-Zdroju.
Wypoczywało tu 39 dzieci pod okiem wychowawców.
Dzieciom wypełniono czas
ciekawymi zajęciami rekreacyjno-sportowych i wycieczkami do atrakcyjnych miejsc
w naszym regionie. Burmistrz
Marek Fedoruk uczestnikom
zorganizowanego
wypoczynku wręczył pamiątkowe
medale i dyplomy, a najlepszym w testach sprawnościowych – nagrody rzeczowe.
Na zakończenie półkolonii
przygotowano poczęstunek z
kiełbaskami z grilla i ciastem
upieczonym przez rodziców.
II turnus półkolonii dla szczawieńskich dzieci zakończy się
28 sierpnia.
(RED)

Kino plenerowe
W każdy piątek sierpnia,
o godz. 21.30 Wałbrzyski
Ośrodek Kultury w Starej
Kopalni zaprasza na wieczory kina plenerowego. 21
sierpnia wyświetlona będzie
„Pora mroku”, a 28.08 – „Ida”.
Kino Plenerowe to część Wałbrzyskiego Przeglądu Filmów
Niekonwencjonalnych „WaPFiN 2015”, konkursu, który od
2006 roku zaprasza młodych
adeptów sztuki filmowej
do przygotowania amatorskiej produkcji. W tym roku
temat konkursu to „Moje
miasto na pierwszym planie”.
28 sierpnia podczas gali Wałbrzyskiego Przeglądu Filmów
Niekonwencjonalnych zaprezentowane zostaną najlepsze
prace, a najzdolniejsi otrzymają nagrody.
(RED)

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

Promocyjne ceny
na serwis klimatyzacji

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

Zagłosować
na siłownię
Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze w
Wałbrzychu zwraca się do
wszystkich mieszkańców
dzielnicy o powszechne
poparcie projektu siłowni plenerowej na skwerze
zieleni pomiędzy kościołem parafii pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła
a ścieżką pieszo rowerową
przy al. Podwale.
Siłownia będzie wyposażona w urządzenia z serii trainer, fitness+ eco+ premium
+ senior, w sprawie których
pochlebne opinie wydali rehabilitanci. Obiekt przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i
niepełnosprawnych i będzie
można na nim kontynuować
ćwiczenia rozpoczęte na
pobliskiej ścieżce pieszo-rowerowej. Siłownia będzie
funkcjonować całodobowo

i bezpłatnie, a miejsce ćwiczeń będzie oświetlone i monitorowane. Ponadto RSW
Podzamcze zwraca się o poparcie projektu przebudowy
zjazdu z drogi publicznej do
kościoła wspomnianej parafii. Na powyższe projekty
można będzie głosować w
dniach od 1 do 10 września
br. osobiście w publicznych
szkołach podstawowych nr
21 i 26, a także korespondencyjnie i przez internet.
RSW Podzamcze zawiadamia, że od września br. w
jej siedzibie przy al. Podwale
radni miejscy pełnić będą
dyżury w każdy pierwszy
wtorek miesiąca od godz.
17.00 do 18.00, natomiast
radni RSW dyżurować będą
w każdy ostatni czwartek
miesiąca w tych samych godzinach.

Teren przeznaczony na siłownię plenerową.

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

BADANIA

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:

Z TĘCZÓWKI OKA

działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice
• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości
• Zarządzaniem nieruchomościami
• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.

KONSULTACJI UDZIELA:

• Przewóz osób

MGR MAREK JASKOLA
- IRYDOLOG
25.08.2015 - od godz. 12.00
w Wałbrzychu

SKLEP MONOPOLOWY

ul. Żeromskiego 5,
Świebodzice
(dawny ZAGŁOBA)
Zapraszamy 7 dni w tygodniu w naszej ofercie
• ALKOHOL produkty regionalne, oraz piwa z Rosji,
Ukrainy i Słowacji,

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

UL. GŁÓWNA 9 (I PIĘTRO) KSIĘGARNIA POEZJA
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU SUPLEMENTÓW
TEL. 515 - 256 - 405

CODZIENNIE PROMOCJE I NAJNIŻSZE CENY:

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

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

Oszuści nie mają wakacji
Policja ostrzega przed
oszustką, która próbuje
wyłudzić pieniądze znaną metodą „na wnuczka”.
Kobieta dzwoni i informuje o rzekomym wypadku, którego sprawcą jest
wnuczek, próbując wyłudzić pieniądze na kaucję
potrzebną do opuszczenia
aresztu. Podobnych przypadków jest więcej.
Oszuści „na wnuczka”
wciąż oszukują starszych ludzi. Wyłudzają pieniądze od
naszych babć, mam, cioć,
dziadków, ojców i wujków.
Nie bądźmy obojętni i wcześniej ostrzegajmy naszych
krewnych, że mogą do nich
telefonować osoby podszywające się pod członków rodziny. Osoby te mogą prosić
o pieniądze, które mają im
pomóc w rozwiązaniu nagłego problemu. Nie pozwólmy,
aby w ten sposób nasi najbliżsi stracili dorobek swojego życia. Rozmawiajmy z
nimi o oszustach.
- Jedna z osób wykazała
się czujnością i natychmiast
poinformowała policję. Prosimy o zgłaszanie takich
zdarzeń na numer alarmowy
997. Pod żadnym pozorem
nie przekazujmy pieniędzy
osobom postronnym! Kilka
osób padło ofiarą podobnych wyłudzeń w Wałbrzychu i Świdnicy. Bądźmy
czujni i ostrożni – apeluje
Agnieszka Bielawska-Pękala, rzecznik prasowy Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach.
Choć policjanci otrzymują coraz więcej zgłoszeń od
starszych osób, które wykazały się czujnością i nie dały

Policjanci apelują o ostrożność,
bo oszuści cały czas wyłudzają
pieniądze metodą „na wnuczka”
i jej podobnymi.

się okraść, nadal niepokojąca
jest liczba zgłoszeń dotycząca tej metody kradzieży. W
związku z tym apelujemy o
ostrożność!
- Jak nie stać się ofiarą
oszustów? Przede wszystkim
należy zachować ostrożność
– jeżeli dzwoni do nas ktoś,
kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o
pieniądze, nie podejmujmy
żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo
telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub
na koncie. Nie wypłacajmy z
banku wszystkich oszczędności. Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o
to czy osoba, która prosiła
nas o pomoc, rzeczywiście

Giełda pracy

jej potrzebuje. Pamiętajmy,
że nikt nie będzie nam miał
za złe tego, że zachowujemy
się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej
przez oszustów. Zwracamy
się z apelem, zwłaszcza do
osób młodych - informujmy
naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć ich oszukać.
Przypominamy, że w przypadku odebrania telefonu z
prośbą o udzielenie pożyczki
należy zawsze: poinformować o takiej sytuacji policję;
poprosić o osobisty kontakt
osoby podające się za naszego krewnego; nie działać w
pośpiechu i odłożyć termin
udzielenia pożyczki (najlepiej o kilka dni); nie ulegać
presji czasu, którą wytwarzają oszuści, aby osiągnąć
swój cel; potwierdzić informację u innych członków
rodziny. Należy pamiętać,
by pod żadnym pozorem
nie przekazywać pieniędzy
osobom, których nie znamy i nie wpuszczać ich do
mieszkania! We wszystkich
podejrzanych czy wątpliwych sytuacjach, należy niezwłocznie skontaktować się
z policją, dzwoniąc po numer alarmowy 997 lub 112,
jak i przekazać swoje uwagi
i spostrzeżenia swojemu
dzielnicowemu. W kontakcie
z takimi osobami powinniśmy zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących
wyglądu, zachowania, pojazdów jakimi poruszają się
oszuści – wyjaśnia st. asp.
Joanna Żygłowicz, oficer
prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.
(RED)

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru obejmującego obręby: nr 2 (Gorce)
i nr 1 (Nowy Lubominek) w Boguszowie-Gorcach

• Doradztwo na rynku nieruchomości

IRYDOLOGIA, ZIOŁOLECZNICTWO
CENY JUŻ OD 30 ZŁ

REKLAMA

Boguszów-Gorce, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Świebodzicach organizuje kolejną
giełdę pracy. - Zapraszamy
27.08.2015 na godzinę 9.30 do
MCK przy ul. Żeromskiego 27
w Świebodzicach. Tym razem
giełda odbędzie się z Agencją
Pracy Transline Group, a poszukiwani będą chętni do pracy na stanowisku pracownik
produkcji w firmach Dongseo i
Heesung – wyjaśnia Anna Stochaj, doradca zawodowy MCK
Świebodzice.
(RED)

Pierogowy
konkurs

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Boguszowie-Gorcach w dniu 10 listopada 2010 r. uchwały Nr LVII/369/10 zmienionej uchwałą Nr VII/40/11 z dnia
28 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 2 Gorce i obręb nr 1 Nowy Lubominek.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. .z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam
o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.
Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób
zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem planistycznym w terminie
21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do
Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce.
Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Z-ca Burmistrza Miasta
Boguszów-Gorce
Paweł Sosialuk

Nowe boisko

Jeszcze trwają wakacje, a uczniowie Zespołu Szkół w Starych
Bogaczowicach już mogą użytkować nowy obiekt sportowy.
Przy budynku szkoły wykonano boisko z bezpieczną, kolorową
nawierzchnią poliuretanowo-gumową z naniesionymi liniami.
Zamontowano bramki do piłki ręcznej i zdejmowane słupy z osprzętem
do koszykówki. Możliwy jest też montaż słupków do zawieszenia
osprzętu do piłki siatkowej i tenisa.

(RED)

- Po raz dwunasty zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie kulinarnym na
najsmaczniejsze
pierogi.
Konkurs odbędzie się 6 września 2015 roku na Stadionie w
Czarnym Borze. Tradycją jest,
że święto pieroga połączone
jest z gminnymi dożynkami
i cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców
Dolnego Śląska. Do stoisk z
pierogami już od południa
ustawiają się długie kolejki, bo
chętni nie tylko chcą degustować na miejscu, ale również
robią zapasy pierogowe do
domu. Konkurs odbywa się w
kategoriach: kucharze profesjonaliści, instytucje, organizacje oraz ekipy amatorskie.
Każdy, kto bierze udział w
konkursie może sprzedawać
swoje wyroby pierogowe podczas trwania dożynek. W tym
roku nagrodami będą czeki na
ogólną kwotę około 4500 zł.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie czarny-bor.pl
– wyjaśniają organizatorzy.
(RED)

Praca wre

Na budowie świetlicy wiejskiej w Jabłowie w gminie Stare
Bogaczowice trwają prace budowlane. Już kończone są prace przy
montażu więźby dachowej, która do końca miesiąca zostanie pokryta
blachodachówką powlekaną, co pozwoli na swobodne prowadzenie
robót wykończeniowych we wnętrzach. Profilowana jest powierzchnia
parkingu i wykonywana jest instalacja grzewcza z pompą ciepła.
Pompa ta wykorzystywana będzie do przygotowania wody grzewczej
o określonej temperaturze dla instalacji ogrzewania jak również do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

(RED)
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

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

REKLAMA

UWAGA!
KREDYTY

szybka decyzja i duża przyznawalność
spłata zobowiązań + dodatkowa gotówka
bez ograniczeń wiekowych i dochodowych

oferta 28 banków i 10 firm pozabankowych

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

Święto sera

2 pojedzie do Kuźnic

Smakosze sera już dziewiąty raz spotkali się w Dziećmorowicach w Gminie
Walim na dorocznym Festiwalu Sera, który zorganizowała Gmina Walim
wraz z Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Dolnośląskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Karczmą Góralską.
- Festiwal swym patronatem objęli poseł na Sejm
RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Marek Sawicki
oraz senator RP Wiesław
Kilian. Gościliśmy również
delegację z zaprzyjaźnionej
Gminy Wolin. Tegoroczny
festiwal, jak zawsze, obfitował w znakomite sery i
potrawy z sera, bo też taka
jest jego rola. Odbyły się
również dwa konkursy – na
najlepszy ser i najlepszą potrawę z sera. Jury nie miało
łatwego zadania w wyborze
najlepszej potrawy, dlatego też wszyscy uczestnicy
otrzymali cenne nagrody
w postaci bonów towarowych, a Stanisława Skow-

Komisja konkursowa miała trudny wybór.

rońska za zajęcie I miejsca
w konkursie na najlepszą
potrawę z sera – zupę leśna
przygoda z serem i grzybami, otrzymała bon od wójta gminy Walim na kwotę

Tłumy smakoszy odwiedziły Dziećmorowice.

2000 zł z przeznaczeniem
na wyjazd turystyczny. Jury
Rady Gminy Walim przyznało wyróżnienie za roladki po dziećmorowicku
Janinie Nowak. Wszystkim
uczestnikom
dziękujemy
za przygotowanie wspaniałych smakołyków. Wielką
atrakcją festiwalu były mała
i duża sowa, a największym
powodzeniem cieszyła się
słynna już zupa serowa wójta gminy Walim. Serdecznie
dziękujemy sponsorom nagród – Gminie Walim, CKiT
w Walimiu, DODR Wrocław,
Agencji Rynku Rolnego.
Wszystkim naszym gościom,
mieszkańcom i turystom
dziękujemy za mile spędzony czas i zapraszamy za rok
– mówią organizatorzy.
(RED)

Od 1 września autobusy linii
komunikacyjnej nr 2 będą
kursowały z Wałbrzycha do
kolejnej dzielnicy Boguszowa Gorc – Kuźnic. Godziny
odjazdów z Kuźnic w kierunku
Wałbrzycha (przystanek: Żeromskiego 28): dni robocze: 6:23,
7:23, 8:22, 10:07, 12:07, 14:08,
15:23, 16:22, 17:22, 18:56, 20:56;
soboty: 7:00, 9:08, 11:23, 13:10,
15:08, 16:57, 19:27; niedziele i
święta: 7:57, 11:57, 14:57, 18:57.
Godziny odjazdów z Wałbrzycha (przystanek ul. Nowy Świat
– Śródmieście) w kierunku Kuźnic: dni robocze: 5:23, 6:23, 7:23,
9:07, 11:07, 13:07, 14:23, 15:23,
16:23, 17:37, 19:42; soboty: 6:37,
8:27, 10:52, 12:47, 14:37, 16:12,
18:42; niedziele i święta: 7:12,
11:12, 14:12, 18:12. Jednocześnie uruchomione zostaną w dni
robocze dwa dodatkowe kursy
do Boguszowa-Gorce (do ul.
Traugutta), odjazdy z przystanku Nowy Świat – Śródmieście w
kierunku Boguszowa-Gorc zaplanowane zostały o godzinach:
20:12 i 21:12, natomiast powroty o godz. 21:17 i 22:17.
(RED)

Spotkanie
z radiowcami
Zapraszamy na spotkanie z
reportażystkami znanymi z
radiowej Jedynki i Trójki Hanną Bogoryja-Zakrzewską i
Magdaleną Skawińską. Po wysłuchaniu reportaży będzie okazja do rozmowy o reporterskich
przygodach i tajnikach radiowej
kuchni. Spotkanie odbędzie się
20 sierpnia o godzinie 17.00 w
Mieroszowskim Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28. W
trakcie spotkania a także przez
godzinę po jego zakończeniu
będzie czynne stanowisko reporterów „Mikrofon dla każdego”. Wstęp na spotkanie jest
bezpłatny.
(RED)

REKLAMA

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

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

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

Senior-WIGOR
w Głuszycy
Znamy wyniki tegorocznej edycji konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej na dofinansowanie dziennych domów
Senior-WIGOR.
Wsparcie
otrzyma 119 samorządów,
wśród których znajduje się
także Gmina Głuszyca.
W otwartym konkursie
ofert na 2015 rok, w ramach
rządowego programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na
lata 2015-2020, Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej
przyjęło ofertę złożoną przez
Gminę Głuszyca i przyznało
dotację w wysokości 150 tys.
złotych. Dom dzienny "Senior-WIGOR" powstanie w Głuszycy przy ul.11 Listopada przy
Domu Parafialnym.
– Seniorzy chcą być aktywni. Spotykając się z nimi widzę,
że pomysłów i energii im nie
brakuje, często jednak nie
mają gdzie realizować swoich
pasji. Dom Senior-WIGOR to
miejsce, gdzie będą mogli się

spotkać oraz aktywnie spędzić
czas w rodzinnej atmosferze
– powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i
polityki społecznej.
Program adresowany jest do
osób niepracujących w wieku
60+. W dziennym domu Senior-WIGOR będą mogli spędzić co
najmniej 8 godzin dziennie, od
poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie
m.in. do: wspólnych spotkań,
gotowania, ćwiczeń i relaksu (z
biblioteką, sprzętem RTV oraz
komputerem z dostępem do
internetu). Zapewniony będzie
także ciepły posiłek. W tym roku
dofinansowanie otrzyma 119
samorządów z całej Polski. Na
program przeznaczone jest 370
mln zł do 2020 roku. Jednostka samorządu terytorialnego
może uzyskać jednorazowe
wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 proc.
całkowitych kosztów, ale nie
więcej niż 250 tys. zł.
(RED)

Dożynki w Cierniach
Zgodnie z wieloletnią tradycją, początek września to
w Świebodzicach czas zarezerwowany dla przedstawicieli społeczności rolniczej,
którzy obchodzić będą święto dziękczynienia za plony.
Tegoroczne dożynki gminne
odbędą się 6 września na boisku
sportowym w Cierniach, gdzie
rolnicy podczas uroczystej mszy
świętej złożą gospodarskie po-

dziękowanie za płody rolne:
zboża, warzywa, owoce, a także
prosić będą o obfitość zbiorów
w kolejnych latach. Jak co roku
nie zabraknie również oferty
dla pozostałych mieszkańców na każdego kto odwiedzi tego
dnia boisko w Cierniach czekać
będzie moc atrakcji - pyszne
jedzenie, dobra muzyka i wspaniała atmosfera.
(RED)
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1122 km non stop rowerem
po górach
22 sierpnia z rynku w
Przemyślu,
wystartują
uczestnicy I Górskiego
Maratonu
Rowerowego
Dookoła Polski. Pionierskie pod względem organizacyjnym i sportowym
przedsięwzięcie, wymagać
będzie od zawodników
wyjątkowej kondycji i hartu ducha.
Trasa prowadząca górskimi terenami przez Karpaty
i Sudety, przy południowej
granicy kraju, liczyć bowiem
będzie 1122 km, a należy
ją pokonać jednorazowo,
bez podziału na etapy. Na
mecie w Świeradowie-Zdroju trzeba się zameldować
maksymalnie po 120 godz.
jazdy, po 5 dniach, a więc 27
lipca. Zawodnicy przejadą
m.in. przez Ustrzyki Górne,
Komańczę, Muszynę, Stary
Sącz, Nidzicę, Milówkę, Wisłę, Ustroń, Cieszyn, Paczków, Złoty Stok, Lądek-Zdrój,
Zieleniec,
Kudowę-Zdrój,
Radków, Kowary i Szklarską
Porębę. Wspinać się będą i
zjeżdżać po drogach Bieszczadów, Pienin, Beskidów,
Gór Złotych, Bialskich, Stołowych, Kruczych, Kamiennych, Orlickich, Izerskich i
Rudaw Janowickich. Wśród
prawie ok. 70 uczestników,
do ekstremalnej rywalizacji
wystartują: 62–letni Bronisław Łazanowski oraz 23-letnia Ilona Dekiert z Wałbrzycha.
Pierwszy z nich reprezentuje firmę Podziemne
Miasto Osówka, jedną z
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Chłopaki lubią
brąz

REKLAMA

Reprezentacja Polski pokonała Estonię 3:0 i zajęła trzecie miejsce w Lidze
Europejskiej
siatkarzy.
Finałowy turniej w Wałbrzychu wygrała Słowenia, która
pokonała Macedonię 3:0 i w
przyszłym roku zagra w Lidze Światowej.
(RED)

Nikola triumfuje

Ilona Dekiert i Bronisław Łazanowski obiecują nie pękać na trasie.

największych dolnośląskich
atrakcji turystycznych i ma
już spore doświadczenie w
podobnych rywalizacjach.
W latach 2011, 2012 i 2014
jechał, również non stop,
w liczącym 1008 km Ultramaratonie Bałtyk-Bieszczady Tour, osiągając kolejno
czas: 54 godz. 33 min., 46:18
i 40:40. - Przygotowując się
do górskiego maratonu,
m.in. przejechałem w obie
strony 490 – kilometrową
trasę z Głuszycy do Częstochowy w 17:26 godz. Lubię
jeździć z Głuszycy przez
Mieroszów, Trutnov, Vrchlabi, Harrachov, Jakuszyce,
Szklarską Porębę, Kowary,
Kamienna Górę, Wałbrzych
z powrotem do Głuszycy. W
ten sposób 214 km pokonałem w tym sezonie 8 razy.
REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

DB2010

10 kg – 10 zł

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

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

Trasę z Głuszycy do Gliwic i
z powrotem (415 km) pokonałem w 15 godz. i 12 min.
Poza tym wielokrotnie zaliczałem 150-kilometrowe
odcinki po Kotlinie Kłodzkiej, Górach Sowich i okolicach Sobótki. Łącznie przejechałem w tym sezonie ok.
8 tys. km – wyliczył.
Dla Ilony Dekiert, studentki Politechniki Wrocławskiej,
będzie to pierwsze tak poważne wyzwanie, chociaż
ma już na swoim koncie
17-dniowy, liczący 2200 km
rajd z Bratysławy do Czarnogóry i z powrotem. - Rowerem zainteresowałam się na
poważnie dwa lata temu. W
pierwszym roku przejechałam tylko 100 km. Potem wybrałam się w 335-kilometrową podróż do Sławy Śląskiej
i z powrotem, który to dystans pokonałam w 24 godz.
Lubię jeździć po wałbrzyskich wzniesieniach. Bardzo
chciałabym ukończyć górski
maraton w limicie czasu zapowiedziała.
Ilonie towarzyszyć będzie
jej partner, Paweł, z Pomorza
Zachodniego.
Zawodnicy, o których
mowa, obawiają się upałów,
ale i... zimnych nocy oraz
deszczu i wiatru na trasie.
Jak mówią, wiele przeszkód
siedzi w... głowie i najczęściej
walczy się z samym sobą.
Pan Bronisław ma już swoje
metody, jak radzić sobie w
kryzysowych momentach,
chociaż obawia się licznych
dziur na dolnośląskich drogach. Dla pani Ilony maraton
stanowi wyjątkową próbą sił,
a trzeba wiedzieć, że będzie
wśród ścigających się jedną
z trzech kobiet i na dodatek
najmłodszą.
Andrzej Basiński

Tenisistka Nikola Okopniak z MKS Szczawno Zdrój
kontynuuje starty w europejskich turniejach TE w
kategorii do 16 lat. Po udanym starcie w Austrii, gdzie
w zeszłym tygodniu dotarła
do ćwierćfinału singla, zagrała w Luksemburgu. Po
dwóch zwycięstwach młodziczka ze Szczawna zameldowała się w ćwierćfinale
singla, gdzie podejmowała
turniejowa jedynkę Manin
Meulenberg. Po walce Nikola musiała uznać wyższość
zawodniczki z Luxemburga
2:6, 6:7. W turnieju deblowym, grając w parze z Weroniką Baszak, Nikola osiągnęła
największy sukces triumfując
w całej imprezie! Para Okopniak/Baszak pokonała w finale hiszpańską parę Lux Garcia/Meulenberg 6:4, 6:1.
(RED)

Tuśka druga
w Białej
Kolejny znakomity występ
Patrycji Piotrowskiej w Pucharze Polski MTB. W wyścigu, który został rozegrany
w Białej, kolarka górska KKW
Superior Wałbrzych zajęła
drugie miejsce. – To już VI seria Pucharu Polski. Trasa, pomimo niewielkiego stopnia
trudności, okazała się ciężka
na wyścigu. Do przejechania
miałyśmy 4 okrążenia, pogoda dopisywała. Sytuacja na
trasie ciągle się zmieniała, to
dziewczyny odjechały, to się
zjechałyśmy. Walka trwała do
samego końca, na metę dojechałam na drugim miejscu z
niewielką stratą do pierwszej
zawodniczki. Dziękuję bardzo
wszystkim, którzy mi pomagali i tym którzy obstawiali
bufety, i tym którzy nieśli
mnie swoim dopingiem. Podczas tej serii Pucharu Polski
mogłam zaprezentować strój
klubowy w barwach mistrza
Polski, dziękuję bardzo firmie
Verge Sport – relacjonuje Patrycja Piotrowska.
(RED)

Żuk nie zwalnia tempa
75-letni wałbrzyszanin
Józef Żuk od wielu lat jest
dobrze znany na maratońskich trasach. - Mam już
swoje lata, ale zdrowie mi
dopisuje i nie myślę odchodzić na sportową emeryturę – zapewnia.
Dotychczas przebiegł 209
maratonów i 30 razy pokonał 100 km, najczęściej w
szwajcarskim Biel. - Do tego
dochodzą półmaratony i
inne biegi długodystansowe. W sumie mam ich na
koncie ponad 1,5 tys. - wylicza z dumą.

Jego mieszkanie zdobią
setki medali, pucharów i innego rodzaju trofeów. - Ale
jest jeszcze trochę miejsca
na kolejne, np. z najbliższych
maratonów we Wrocławiu i
Poznaniu oraz z wałbrzyskiego półmaratonu– zaznaczył.
Uchodzi za twardziela. Wiele lat pracy na oddziale
piecowni, najcięższym w
koksownictwie, zahartowało
mnie i nie zwykłem pękać na
trasie. Nigdy z niej nie zszedłem, mimo srogich upałów
– podkreślił.

Mieszkanie Józefa Żuka jest pełne trofeów.

Andrzej Basiński

DB2010 Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl
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Pierwsza wyjazdowa zdobycz Sudety
OKNA z Wałbrzycha
i prowadzą
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Piłkarki nożne AZS PWSZ Wałbrzych przywiozły punkt z pierwszego meczu wyjazdowego w ekstraklasie.

Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych bezbramkowo zremisowały we Władysławowie ze Sztormem Gdańsk.
Był to pierwszy mecz wyjazdowy
wałbrzyszanek
w ekstraklasie, w którym
zdobyły 1 punkt.
Spotkanie lepiej zaczęły
wałbrzyszanki, które wypracowały 2 dobre akcje
do zdobycia goli, jednak
nie były w stanie pokonać
bramkarki gospodyń. W 22
min. Klaudia Miłek uderzyła
z ostrego kąta, ale wprost w
bramkarkę, a chwilę później
w sytuacji sam na sam znalazła się jedna z napastniczek
Sztormu, lecz bardzo dobrze
interweniowała Daria Antończyk w bramce AZS PWSZ.
W 34 min. pierwszej zmiany
musiał dokonać trener Mar-

cin Gryka – Aleksandrę Lizoń
zastąpiła Nikola Żurawska. A
trzy minuty później z rzutu
wolnego, z odległości 25 m,
strzeliła Miłek, ale piłka poszybowała nad poprzeczką.
Tuż przed przerwą znów w
sytuacji sam na sam znakomicie zachowała się Antończyk.
W przerwie Katarzynę
Iwańczuk zastąpiła Sofia
Gonzales. W 50 min. świetną szansę na otworzenie
wyniku miała Miłek, ale po
jej strzale piłka minimalnie
minęła bramkę. Siedem minut później w jeszcze lepszej
sytuacji znalazła się Agata
Sobkowicz, jednak po jej
uderzeniu futbolówka trafiła
w słupek. W 75 min. po rzucie wolnym znów strzeliła
Sobkowicz- tym razem nad
REKLAMA

Ciesz się świeżym
powietrzem

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

uczciwa
cena
wysoka
jakość

ul Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych

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

poprzeczką. W końcówce
obie ekipy walczyły bardzo
ambitnie, gra toczyła się od
jednego pola karnego do
drugiego, ale nie potrafiły
stworzyć dogodnych sytuacji do strzelenia gola, przez
co mecz skończył się wynikiem 0:0.
- To był prawdziwy mecz
walki przez pełne 90 minut.
Obie drużyny zaprezentowały niesamowitą ambicję i
zaangażowanie, a jedyne na
co mogli narzekać kibice to
brak goli, które są przecież
solą futbolu. Od pierwszej
minuty meczu zobaczyliśmy głęboko cofnięty zespół Sztormu Gdańsk, który
wyczekiwał swoich szans na
gola po szybkich kontratakach. Bardzo niebezpieczna
była zwłaszcza Martyna Zańko, która swoimi indywidualnymi akcjami sprawiała wiele kłopotów naszej obronie.
Nasz zespół stworzył sobie
kilka dobrych sytuacji, głównie po stałych fragmentach,
ale za każdym razem brakło
przysłowiowej kropki nad
„i”, czyli umieszczenia piłki
w siatce rywalek – podsumował spotkanie Marcin Gryka,
trener AZS PWSZ.
W następnej serii gier AZS
PWSZ Wałbrzych zagra na
własnym stadionie z GOSiR
Piaseczno. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 22 sierpnia
o godz. 11.00.
Radosław Radczak

Sztorm Gdańsk
– AZS PWSZ Wałbrzych 0:0
Żółte kartki: Mesjasz, Bosacka, Pluta.
AZS PWSZ Wałbrzych: Antończyk –
Bosacka, Mesjasz, Konopka, Botor
– Rędzia, Pluta (60 Borkowska), Lizoń
(34 Żurawska), Iwańczuk (46 Gonzales)
– Sobkowicz, Miłek.

Beniaminek z Dziećmorowic znakomicie rozpoczął
zmagania w piłkarskiej
klasie okręgowej. W derbach powiatu wałbrzyskiego
Sudety rozgromiły na własnym boisku Skalnika Czarny
Bór 4:0 i zostały pierwszym
liderem. Od wyjazdowego
zwycięstwa 1:0 nad Nysą w
Kłodzku rozgrywki zaczęła
Victoria Świebodzice, a zły
stan boiska uniemożliwił
rozegranie
niedzielnego
meczu Karolina Jaworzyna
Śląska – Zdrój Jedlina Zdrój.
Wyniki pozostałych spotkań
I kolejki: Polonia-Stal II Świdnica – Unia Bardo 1:1, LKS
Bystrzyca Górna – Zamek
Kamieniec Ząbkowicki 4:1,
Victoria Tuszyn – Zryw Gola
Świdnicka 2:5, Iskra Jaszkowa Dolna – Grom Witków
2:2, Polonia Bystrzyca Kłodzka – Unia Złoty Stok 0:3. Następna kolejka – 22-23 sierpnia: Zdrój – LKS Bystrzyca
Górna, Victoria – Polonia Bystrzyca, Grom– Sudety, Unia
Bardo – Skalnik; Unia Złoty
Stok – Polonia-Stal II; Victoria– Nysa Kłodzko; Zamek –
Zryw; Iskra– Karolina.
(RED)

Bez remisów
Zwycięstwo w derbowym
meczu z Jokerem Jaczków
5:1 nie wystarczyło Iskrze
Witków Śląski do objęcia
prowadzenia w grupie I
piłkarskiej klasy A. W inauguracyjnej kolejce lepszy
wynik uzyskał Herbapol Stanowice, który aż 5:0 rozgromił KS Walim. Udanie nowy
sezon rozpoczął beniaminek
z Boguszowa Gorc – Górnik
na własnym boisku pokonał
1:0 Wenus Nowice. Taki sam
wynik, tyle że w meczu wyjazdowym, zanotował MKS
Szczawno Zdrój, który wygrał z Cukrownikiem Pszenno. Od zwycięstwa rozgrywki
rozpoczęli Czarni Wałbrzych,
którzy pokonali Włókniarza
Głuszyca 2:1 i piłkarze Granitu Roztoka, zwyciężając Unię
Jaroszów 2:0. Mecz Kalenica
Jugów – LKS Wiśniowa został
przełożony na 26 sierpnia
(środa, godz. 18:00). Następna kolejka – 22-23 sierpnia:
MKS Szczawno Zdrój – Czarni, Włókniarz– Górnik, KS
Walim – Iskra, Biały Orzeł–
Cukrownik, Zieloni – Joker,
LKS Wiśniowa – Herbapol,
Unia – Kalenica, Wenus –
Granit.
(RED)

20 LAT TRADYCJI

LETNIA
PROMOCJA

10 % rabatu

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

Znowu to samo
Piłkarze Górnika Wałbrzych przegrali w Karninie z miejscowym Piastem
0:2. Jest to pierwsza porażka biało – niebieskich w
tym sezonie, którzy od ponad roku (!) są bez zwycięstwa na obiekcie rywala.
Początek meczu toczył się
głównie w środku pola, było
sporo fauli oraz dużo niedokładności, ale w 5 min. – po
błędzie bramkarza Piasta Arkadiusza Fabiańskiego – Marcin Orłowski nie trafił do pustej bramki strzelając sprzed
pola karnego. Chwilę później
odpowiedzieli gospodarze –
z 20 m strzelił Mateusz Konefał, ale trafił w boczną siatkę.
W połowie pierwszej części
gry sędzia odgwizdał przerwę na uzupełnienie płynów,
po której do ataku rzucili się
karninianie. W 29 min. Konefał podał do Macieja Sędziaka, który znalazł się w sytuacji
sam na sam z bramkarza, ale
trafił w nogę Kamila Jarosińskiego. Za to minutę później
po dośrodkowaniu z rzutu
rożnego, strzałem głową wynik spotkania otworzył Oskar
Raćko. Jeszcze przed przerwą
szansę na wyrównanie miał
Orłowski, ale jego mocne
uderzenie obronił Fabiański.
W przerwie obaj trenerzy
dokonali po jednej zmianie:
w zespole Górnika Mateusza
Krzymińskiego zastąpił Sebastian Surmaj, a w drużynie
Piasta za Karola Gardzielewicza na boisko wszedł Marcin Kaczmarek. W 54 min.
po ziemi uderzył Orłowski,
ale znów pewnie piłkę złapał Fabiański. Osiemnaście
minut później, po kontrze
z prawej strony, dośrodko-

wał Dominik Radziemski,
ale fantastycznie ubiegł zawodników gości golkiper
Piasta. Jednak w 80 min.
po podaniu Adama Zdrojewskiego, w sytuacji sam
na sam z Jarosińskim znalazł się Raćko, który płaskim
strzałem zdobył swoją drugą
bramkę w tym spotkaniu.
Chwilę później drugą żółtą,
a w konsekwencji czerwoną
kartką został ukarany Mateusz Sawicki, przez co biało
– niebiescy musieli kończyć
mecz w „10�. W końcówce
gra się zaostrzyła i posypało
się sporo kartek. Górnik próbował zdobyć bramkę kontaktową, ale zostało za mało
czasu i przegrał w Karninie z
Piastem 0:2.
W następnej kolejce
wałbrzyszanie zagrają na
własnym stadionie z Lechią
Dzierżoniów. Mecz odbędzie
się w niedzielę, 23 sierpnia o
godz. 17:00.
Radosław Radczak

Piast Karnin
– Górnik Wałbrzych 2:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Raćko (30), 2:0 Raćko
(80). Żółte kartki: Konefał, Raćko,
Wawarzyniak, Śliwiński, Zdrojewski
oraz Sawicki, Orłowski, Oświęcimka,
Uszczyk. Czerwona kartka: Sawicki
(82, za drugą żółtą kartkę). Sędziował:
Bartosz Rudkowski.
Piast: Fabiański – Buda, Gardzielewicz
(47 Kaczmarek), Konefał (86 Konefał),
Kożuchowski, Pakuła, Raćko, Sędziak
(70 Zdrojewski), Śliwiński, Startek
(90+3 Cybulski) – Wawrzyniak.
Górnik: Jarosiński- Sawicki, Tyktor,
D. Michalak, Krzymiński (46 Surmaj)
– Radziemski, Oświęcimka, Rytko
(63 Uszczyk), Morawski, Migalski –
Orłowski.
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USŁUGI
(2) Ale pożyczka nawet w 24
godziny. 735 937 843
(2) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIADCZENIE!!! Tel. 508-808-022.
Instalacje: gaz, c.o., woda. Od
projektu, przez montaż, po odbiór. Serwis kotłów, przeglądy.
Tel: 509 107 337, 501 252 870.
(2) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(2) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(2) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(2) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(2) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

PRACA

Serwis Motoryzacyjny Goliat

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

• 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

(3) 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
(4) Do wynajęcia pokoje w Wałbrzychu. Nr telefonu kontaktowego: 693 069 486.
(4) Do wynajęcia lokal użytkowy
w centrum Wałbrzycha, 45 m2 na
dowolną działalność, wszystkie
media. Tel. 668-549-462.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

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

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

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

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

Tel. 606 478 000
Nieruchomość tygodnia: Sprzedam mieszkanie w Głuszycy
Górnej na parterze. Lokal składa
się z dużej widnej kuchni, dwóch
pokoi i WC. Do mieszkania przynależy 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. Wszystkie pomieszczenia słoneczne i
odnowione. Klatka schodowa
po remoncie. Pow. 46 m2. Cena
60 tys. zł
Działka przemysłowa o powierzchni 1,4 ha.
Umiejscowiona w Kolcach (dolnośląskie)

MOTORYZACJA

oferuje:

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/m . Tel: 698 – 624 – 634
2

Na sprzedaż
kawalerka
Piaskowa Góra
ul. Makuszyńskiego
Super cena 65.000,tel. 887-338-001

NAPRAWA

SKUTERÓW I QUADÓW
(odbiór i dowóz)

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

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.

Sprzedam mieszkanie

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

44 m2, I piętro w budynku
2-piętrowym, 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.

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.

na rynku od 1998 roku.

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

.PL
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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

Kupiê zegarki

DB2010

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

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

DB2010

.PL
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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
nie zwracamy.

DB2010

.PL

Nowy portal z ogłoszeniami ogloszenia.db2010.pl
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PIASKOWA GÓRA, KAWALERKA
z jasną kuchnią, 6 piętro, duży
balkon, SUPER CENA 56.000zł
Kontakt 530-998-374

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
Podzamcze, 54 m2, rozkładowe,
4 piętro w wieżowcu, atrakcyjna
cena 113.900,-zł. Kontakt 535416-014
APARTAMENT DWUPOZIOMOWY
w Szczawnie Zdroju, pow. 60
m2,osiedle zamknięte, wysoki
standard, zabudowa kuchenna
w cenie, 249 tys. zł. Kontakt 535416-014
Dom wolnostojący w okolicach
Zagórza, 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 lokalizacji, 4 pokoje, 85 m2, 1, 2 piętro,
kameralna kamienica, osiedle w
sąsiedztwie lasu, DO WPROWADZENIA!, CENA 205 tys. zł, TEL.
535- 285 -514
ŚWIEBODZICE, 84 m2, rozkładowe,
Osiedle Piastowskie, ogrzewanie
miejskie, 4 POKOJE, balkon, CENA
185.000,-zł Kontakt 535-285-514
BIAŁY KAMIEŃ 3 pokoje w rozkładzie, nowe budownictwo, DWA
BALKONY, ogrzewanie miejskie, 63
m2, wysoki parter, 159.000 tys. Tel:
535-285-514
NOWY DOM Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM W CENIE, Konradów,
wolnostojący, piękna okolica, 127
m2, 5 pokoi, garaż, ogród, 480.000
zł. Tel: 535-285-514
DO WYNAJĘCIA PIASKOWA
GÓRA, 2 pokoje, balkon, wnęka
kuchenna, 2 piętro w wieżowcu,
czynsz 750 zł plus media, tel. 535285 -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, parter z samodzielnym wejściem do
mieszkania, dwa ogródki! 400m2,
bardzo atrakcyjna lokalizacja, cisza,
spokój, Cena 130.000zł DO NEGOCJACJI! Kontakt 535- 311- 265
Szczawno- Zdrój, mieszkanie do
remontu, 48 m2, (33m2+15m2),
cena 65.000zł. Tel: 535-311-265
Biały Kamień, 41m2, kawalerka
z dużym balkonem, 2 piętro,
odstępne 20.000zł Kontakt 535311- 265
Nowe Miasto, pokój z kuchnią, z
możliwością przerobienia na dwa
pokoje, 37,5 m2, drugie piętro,
CENA 30.000,-zł zł! tel. 530-998374

PIASKOWA GÓRA, kawalerka do
remontu, 3 piętro, 18m2 CENA
45.000zł Kontakt 530-998-374
3 pokojowe mieszkanie z balkonem i ogródkiem, OGRZEWANIE
MIEJSKIE, SPOKOJNA OKOLICA,
Rozkładowe,46m2 CENA 97.700zł
kontakt 530- 998-374
Boguszów-Gorce, 89m2, po kapitalnym remoncie, cicha okolica, 2
piętro, CENA 128.000 zł. Kontakt
530-998-374

58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI
ZA GOTÓWKĘ
SPRZEDAM
Nowe Miasto .
1. Do sprzedania 4 pokoje, 78,5
m2 - 119 000 zł, do wprowadzenia, na parterze. Dużym atutem są
dwa balkony i dwie piwnice. Serdecznie zapraszam do kontaktu.
Tel. 502-668-974
PIASKOWA GÓRA
1. Do sprzedania kawalerka 33
m 2 , bardzo ładna aranżacja
wnętrza . Oferta napradę godna
polecenia. Jedyne – 95 000 zł. Tel.
514 – 967 – 083.
2. Komfortowa kawalerka do
wprowadzenia , położona w samym centrum Piaskowej Góry , 29
m2 , oferta godna uwagi – tylko
99 000 zł. Tel. 513 – 130 – 023.
3. Do sprzedania ładne mieszkanie , 42 m2 na czwartym piętrze.
Mieszkanie jest po remoncie.
Dużym atutem jest przepiękny
widok roztaczający się z balkonu.
Cena tylko 120 000 zł , oferta
bardzo atrakcyjna , serdecznie
zapraszam na prezentację. Tel.
514 – 967 – 083.
4. Komfortowe mieszkanie z
balkonem , salonem z otwartą
kuchnią , przedpokojem oraz
łazienką z WC. Z okna roztacza się
przepiękny widok . Jak na apartamentowiec o powierzchni 54,16
m 2 bardzo niska cena , jedyne
279 000 zł. Serdecznie polecam .
Tel. 513 – 130 – 023.
5. Bardzo ładna kawakerka do
sprzedania z jasną kuchnią , 27
m2 znajdująca się na III piętrzew
budynku czteropiętrowym.
Atrakcyjna cena jedyne 71 900
tyś zł Serdecznie zapraszam do
kontaktu i prezentacji. Tel. 502 –
668 – 974.
6. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie z balkonem , 48 m2 ,
po kapitalnym remoncie . Oferta
naprawdę godna polecenia.
Zapraszam do kontaktu i na prezentację Tel. 502 – 549 – 553.
PODZAMCZE
1. Komfortowe mieszkanie do zamieszkania od zaraz , 3 pokojowe
z kuchnią , łazienką z WC. Dużym
atutem są dwie windy , co ułatwia
logistykę komunikacji w budynku.
Bradzo interesująca oferta za
jedyne 199 000 zł. , serdecznie
polcem i zapraszam na prezentację. Tel. 513 – 023 – 023.

2. Ładne mieszkanie , rozkładowe
53,8 m2 , wszystkie instalacje
wymienione na VIII piętrze. Cena
nieruchomości wynosi 120 000 zł.
Oferta godna uwagi , serdecznie
zapraszam do kontaktu i na prezentację. Tel. 502 – 668 – 974 .
BIAŁY KAMIEŃ
1. Do sprzedania kawalerka 33
m2 , bardzo dobra lokalizacja .
Mieszkanie składa się z pokoju ,
łazienki z WC , kuchni i przedpokoju . Ogrzewanie w mieszkaniu
jest bardzo ekonomiczne , a mianowicie piec CO na gaz. Oferta
naprawdę godna polecenia – 79
000 zł. Tel. 514 – 967 – 083.
NOWE MIASTO
1. Do sprzedania bardzo ładne
mieszkanie , 57 m2 , po remoncie.
Cena nieruchomości to 63 000
zł. Napradę oferta godna uwagi,
jedyna taka okazja. Tel. 509 – 180
– 718.
2. Do sprzedania mieszkanie 42
m2 z ogródkiem , jest częściowo wyremontowane , bardzo
spokojna okoica. Cena bardzo
atrakcyjna – 85 000 zł. Zapraszam
do kontaktu. Tel. 502 – 668 – 974.
3. Bardzo ciekawa oferta oferta
, mieszkanie 43,5 m2 , 2 pokoje
pięknie wyremontowane z ogródkiem. Dookola cisza i spokój. Serdecznie zapraszam do kontaktu .
Tel 502 – 668 -974.
4. Do sprzedania mieszkanie 80
m2 , 3 pokoje, kuchnia łazienka .
Przeznaczone jest do remontu z
dużą możliości aranżacji wnętrza
. Oferta naprawdę godna polecenia. Cena nieruchomości to 70
000 zł. Serdecznie zapraszam do
kontaktu. Tel. 502 – 549 – 553.
ŚWIEBODZIC
1. Bradzo ładne mieszkanie do
sprzedania , 48 m2 . Mieszkanie
wymaga remotu. Bardzo interesujaca oferta i naprawdę okazja.
Cena 119 000 zł. Tel. 509 – 180
– 718.
SZCZAWNO
1. Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 34 m2 , na pierwszym
piętrze , 2 pokojowe , z aneksem
kuchennym , łazienką z WC. Po
generalnym remoncie . Oferta
naprawdę godna uwagi , jedyne
85 000 zł , serdecznie polecam i
zapraszam na prezentację . Tel .
513 – 130 – 023.
DZIAŁKI
1. Piękna działka w Boguszowie
Gorcach o powierzchni 891 m2
, za jedyne 80 000 zł. Serdecznie
zapraszam do oferty i na prezentację . Oferta naprawdę godna
polecenia. Tel . 513 – 130 – 023.
SOBIĘCIN
1. Do sprzedania mieszkanie 57
m2 - cena 49 900 zł ( można ją
również negocjować ), składające się z 3 pokoii i garażu (cena
garażu wynosi 13 000 zł). Bardzo
atrakcyjna oferta, serdecznie
polecam . Tel. 502 – 668 – 974.
PODGÓRZE
1. Do sprzedania mieszkanie
2 pokojowe , 59 m2 , z widną
kuchnią i łazienką . Oferta godna
polecenia. Cena to jedyne – 59
000 zł. Zapraszam serdecznie do
kontaktu i na prezentację. Tel 502
– 549 – 553.
BOGUSZÓW GORCE
1. Do sprzedania dwupoziomowy
lokal mieszkalny 100 m2 , skadający się z 3 pokoi , widnej kuchni
, łazienki i WC po kapitalnym
remoncie. Oferta jest bardzo
atrakcyjna. Cena wynosi 185
000 zł. Zapraszam serdecznie do

kontaktu i na prezentację. Tel. 502
– 549 – 553.

zł (nr: 2025) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

2040) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33

JEDLINA ZDRÓJ

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 - Konradów, działka budowlana, uzbrojona, ok. 1200 m, cena
98 000 zł. - (74) 843 33 33, (74)
666 66 09

1. Do sprzedania atrakcyjny lokal
mieszklany 49 m2 , 2 pokoje ,
aneks kuchenny waz z łazienką i
WC. Do lokalu należy również garaż i ogródek. Jedyna taka okazja.
Cena to 95 000 zł. Zapraszam
serdecznie do kontaktu . Tel 502 –
549 – 553..
PILNIE POSZUKUJEMY DLA
ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW
1. Mieszkanie 2 pokojoe do 5
piętra na Piaskowej Górze.
2. Mieszkanie na Podzamczu do
6 piętra.
3. Mieszkanie do 70 m 2 z ogródkiem.
4. Działki w Wałbrzychu i okolicach.
5. Mieszkanie do wynajęcia dla
firm o wyższym standardzie.
6. Domy Szczawno - Zdrój.
7. Lokale do wynajęcia w Wałbrzychu..
Tel. 509 – 180 – 718.

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 piętro, 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, przedpokój 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 wolnostojący, 150 m2, Działka 1600 m2,
garaż w bryle budynku. Cena: 215
000 zł (nr: 2004) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON- Szczawno Zdrój, obiekt,
273 m2, działka 2500 m2. Cena:
750 000 zł (nr: 2033) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Stary Zdrój, 45 m2, wysoki
parter, 2 pokoje, jasna kuchnia w
zabudowie, łazienka z wanną oraz
wc. Cena: 79 800 zł (nr: 2017)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON - Nieruchomości za spłatę
zadłużenia: Śródmieście 12 000
zł, Podgórze 18 000 zł, Piaskowa
Góra 15 000 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: 179 000 zł.Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. (
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 - Lubomin, dom wolnostojący, 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. Media: woda na działce, energia
elektryczna ok 10 m od działki,
ścieki na sąsiedniej działce. Droga
dojazdowa: gminna. Cena: 58 000
zł (nr: 1993) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09

BON - 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 - Śródmieście, 50 m2, parter,
3 pomieszczenia biurowe, wc,
hall. Sąsiedztwo Zesp. Adwokackich. Cena najmu: 1600 zł netto.
Cena sprzedaży: 179 000 zł (nr:
1124) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (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 - Śródmieście, lokal, 120 m2,
parter, sala sprzedaży, toaleta,
2 pomieszczenia socjalne, magazyn. Ogrzewanie elektryczne.
Cena: 515 000 (nr: 2034) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06

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

BON - Grzędy, budynek gospodarczy, 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 - Podzamcze, 75,5 m2, 4
piętro, 4 pokoje, jasna kuchnia
w zabudowie, łazienka z kabiną
prysznicową oraz bidetem,
osobno wc, balkon. Cena: 199 000

BON - Zagórze Śląskie, działka
budowlana, 1774 m2. Media:
prąd na drodze, woda ze studni
na działce. Droga dojazdowa
asfaltowa. Cena: 35 000 zł (nr:

Głuszyca ul. Grunwaldzka
20A tel./fax 748447889,
882068300, 600186884
e-mail:info@zolnieruk.pl
Oferujemy naszym Klientom
bezpłatną pomoc w załatwieniu
formalności związanych z uzyskaniem kredytu na zakup nieruchomości. Ponadto proponujemy
bezpieczne i sprawne przejście
przez cały proces zakupu aż do
momentu umowy końcowej związanej z jej nabyciem. Oferujemy
pomoc w sprawdzaniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów do kredytu i Notariusza.
Pomagamy w negocjacjach ceny i
warunkach transakcji z właścicielem. Polecamy i zapraszamy do
bliższej prezentacji!
Posiadamy mieszkania i domy
do sprzedaży w Głuszycy w
atrakcyjnych cenach! Mieszkania
jedno- dwu- trzy i czteropokojowe do zamieszkania i do remontu.
Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy.]
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy.
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 Jedlinie-Zdrój- pow. 37.10 m2, przy
Pl. Zwycięstwa- cena 70 tys. zł.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Kolcach. 3000 m2. Cena
70 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie w centrum
Jedliny- Zdrój. 59 m2- 2 pokoje.
Cena 79 tys.
Sprzedam dom w Jugowicach,
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy
1983. NOWA CENA 240 tys.
Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej 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 nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację.
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Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z
ogródkiem, okolice Bema, 43m2 ,
B.Kamień, cicha okolica, cena - 85
000 zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje,
53m2, Nowe Miasto, 4 piętro,
cena 59900zł. - DO NEGOCJACJI!
Cicha lokalizacja, 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 1piętro w
czteropiętrowcu, balkon, j. kuchnia, cena 85tys.zł. - do negocjacji,
74 666 42 42, 881 788 200 .
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
34m2, Rusinowa, parter , cena 50
tys.zł. – do negocjacji! ogrzewanie
gazowe, 74 666 42 42, 881 788
200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży
poniemiecki dom pod Świebodzicami, 240m2, 7 pokoi, działka
1700m2, wnętrza po remoncie,
cena 265 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Do sprzedania kawalerka
po remoncie, Śródmieście, 38 m2,
cena 59 tys.zł. co gaz, 1 piętro, 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Okazja! Sprzedamy
mieszkanie po remoncie 127m2,
4 pokoje na Starym Zdroju, cena
169 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy po remoncie
2 pokoje, 39m2, Śródmieście,
2piętro, cena 69 tys.zł. z wyposażeniem, 74 666 42 42, 881 424
200.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, po remoncie
119m2, działka: 722m2 cena 210
tys.zł. 74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Nowe Miasto, 25m2 , 37
tys.zł. do negocjacji! 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
j.kuchnia, balkon, po remoncie,
P.Góra, 26m2, 2p(4). cena 76 tys.zł
74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę z
łazienką i wc na Nowym Mieście,
po remoncie, 36m2, cena 55 tys.
zł!!! 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
z łazienką i wc w Śródmieściu,
3 piętro, 34m2, cena 55 tys.zł.
ogrzewanie miejskie, 74 666 42
42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na B.Kamieniu, 26m2, 7 piętro,
okolice Bukietowej, jasna kuchnia,
balkon, cena 62 tys.zł. – do negocjacji!! 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2,
P.Góra, parter, cena 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

Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 51m2 na
P.Górze, 3 pokoje, ul.Nałkowskiej,
2 piętro w czteropiętrowcu, 127
tys. zł. do negocjacji, 74 666 42 42,
881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie z ogrodem i garażem,
42m2, Podgórze, cicha lokalizacja,
cena 79 tys.zł., 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
po remoncie 30m2, Biały Kamień,
ogrzewanie gazowe, wysoki
parter, cena 55 tys.zł. 74 666 42
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 4 pokoje, działka
765m2, cena 310 tys.zł. - do negocjacji 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie
4 pokoje, 57m2, Piaskowa Góra,
5 piętro, 128 tys.zł. 74 666 42 42 ,
507 153 166.
WILLA- Sprzedam 2 pokoje na
P.Górze, 35m2, parter, jasna kuchnia, rozkładowe, cena 79 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy do remontu 3
pokoje, 63m2, B.Kamień, parter,
45 tys.zł!!! 74 666 42 42, 881 424
100.
WILLA- Sprzedamy dom wolnostojący wraz z trzema budynkami
gospodarczymi w Głuszycy, 12
pokoi, działka 5000m2, cena
199tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy Boguszów
- Gorce, 2 pokoje do remontu ,
43m2, 1 piętro z ogródkiem, cena
45 tys.zł. – do negocjacji 666 42
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze,
3 piętro, cena 60 tys.zł. – do negocjacji! 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.

JM DOM do wynajęcia 1 –pokojowe mieszkanie 30 m2 Piaskowa Góra 750 zł 74 666 09 19,
607212315
JM DOM do wynajęcia mieszkanie
3-pokojowe 1100 zł Piaskowa
Góra po remoncie 74 666 09 10,
607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
1 –pokojowe 34 m2 Nowe Miasto
Psie Pole 65.000 74 666 09 19, 607
212 315
JM DOM sprzedam 2 pokoje z
balkonem 33 m2 Piaskowa Góra
1 piętro 85.000 zł 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie 3 –
pokojowe 60 m2 , 4 piętro Głuszyca nowe budownictwo 135.000
74 666 09 19, 607 212 315
JM DOM sprzedam dom Stare
Bogaczowice z działką i garażem
350.000 zł 607 212 315, 74 666
09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie 85
m2 a ogrodem i garażem Ciernie
Świebodzice 240.000 zł 607 212
315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 81 m2 Jedlina Zdrój 3 pokoje, 115.000 zł 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM dom na Podgórzu
okolice ul. Fałata z ogrodem i
garażem 460.000, 607 212 315, 74
666 09 19
JMDOM mieszkanie 2 –pokojowe
60 m2 Biały Kamień ul. Grabowskiej 97.000 zł 607 212315 ,74 666
09 19
JM DOM mieszkanie 3-pokojowe
10 piętro Biały Kamien 55 m2
111.000 z 607 212 315
JM DOM mieszkanie 2-pokojowe 41 m2 9 piętro Podzamcze
113.000 zł 607 212 315 , 74 666
09 19
JM DOM kawalerka 18 m 2 Piaskowa Góra 49.000 zł 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM mieszkanie 98 m2 3
pokoje z ogrodem, bezczynszowe
Szczawno Zdrój 380.000 zł 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 3 pokojowe
Szczawno Zdrój 210.000 zl 607
212315, 74666 09 19

OKAZJA!!! Kawalerka na Piaskowej
Górze, dobra lokalizacja, cena 49
tys. Tel 606 97 66 30
Stary Zdrój, mieszkanie z ogródkiem, doskonała lokalizacja, cena
87 tys. Tel. 793 111 130
MS-2087 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
42m2, do wprowadzenia, cena 95
tys. Tel. 883 334 481
MS-2116 Piaskowa Góra, 2 POKOJE, 29m2, do wejścia, cena 74 900
tys. Tel. 793 111 130
MS-2180 Podzamcze, 2 pokoje, 2
piętro w czteropiętrowcu, cena 94
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 REMONCIE z zabudową kuchenną,
33m2, 1 piętro, 55 tys. Tel. 883
334 481
MS- 2105 Biały Kamień, kawalerka, pow. 24m2, DO WPROWADZENIA, 1 PIĘTRO, ogrzewanie
gazowe, cena: 49 tys. Tel. 883
334 481
MS-2091 Dom – skrajny szereg z
ogródkiem Biały Kamień, 100m2,
do wprowadzenia, dobra lokalizacja, cena 249 tys. Polecam, tel.
606 976 630
MW-2194 Szczawno Zdrój, mieszkanie do wynajęcia, 2 pokoje, w
pełni umeblowane, bardzo dobra
lokalizacja, wolne od zaraz, czynsz
1000 zł + kaucja 1000. Polecam.
Tel. 883 334 481
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o
pow. 320 m w Centrum Wałbrzycha przy największym parkingu
w mieście, cena 4500. tel. 606
976 630
Bogata oferta mieszkań do wynajmu, tel. 793 111 130
Szukasz nieruchomości we Wrocławiu – zadzwoń bogata oferta
deweloperów. Tel. 883 334 481

jm
dom

agencja nieruchomości

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami
Pl. Tuwima 1,58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 09 19,
tel. 607 212 315
www.jmdom.otodom.pl
JM DOM do wynajęcia lokal
użytkowy 171 m2 parter przy pl.
Tuwima w centrum Wałbrzycha
74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal
użytkowy 100 m2 parter przy pl.
Tuwima w centrum Wałbrzycha
74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy 21 m2 I piętro przy pl. Tuwima w centrum Wałbrzycha 420 zł
brutto 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy 13 m2 I piętro przy pl. Tuwima w centrum Wałbrzycha 260 zł
brutto 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy składa się z 2 pomieszczeń
57,40 I piętro przy pl. Tuwima w
centrum Wałbrzycha 74 6660919,
607212315

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
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
Dom w zabudowie szeregowej
o pow. 150 m, wysoki standard,
cena 387 tys.tel. 606 97 66 30
OKAZJA !!!Piaskowa Góra, 3 pokoje 45m do remontu na Piaskowej
Górze, cena 89 tys. Tel. 606 97
66 30
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

1. SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący w atrakcyjnej części Świdnicy wraz z ogrodem i dwoma
garażami, 118 m2 powierzchni
użytkowej, 151 m2 powierzchni
całkowitej. 380,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
2.SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
okolice Asnyka 2 pokoje z widną
kuchnią 40m2, w cenie 85,000 zł.
DO NEGOCJACJI! 502-657-640

6. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
2 pokoje z balkonem na 6 piętrze
z windą, 51 m2. 145,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102
7. SOWA&VICTORIA Szereg na
Piaskowej Górze, po kapitalnym
remoncie, trzy pokoje, kuchnia,łazienka, dodatkowo na parterze
toaleta. Tel: 502-657-353
8. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w
czterorodzinnym domu w pobliżu
Szczawna Zdroju, cicha, spokojna
uliczka, Dwa pokoje, ok.40m2. Tel:
502-657-353
9. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
po remoncie 90m2, trzy pokoje,garaż ogród, bezczynszowe w
Mieroszowie, trzyrodzinny dom
Tel. 502-657-353
10. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
na Solicowie w Szczawnie Zdroju,
60m2 trzy pokoje. osiedle strzeżone. Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Pół kamienicy (środek po remoncie) oraz
ponad 7000m2 działki w okolicy
Mieroszowa, cena: 355 000zł Tel:
502-665-504
12.SOWA&VICTORIA ATRAKCYNA CENA: Duże mieszkanie ok
50m2, w cichej i spokojnej wsi
Dziećmorowice, cena: 39 900zł
Tel: 502-665-504
13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
piękna kawalerka, po kapitalnym
remoncie, wyposażona, blisko
centrum cena: 55 000zł Tel: 502665-504
14.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
bliźniak do remontu, 3 pokoje,kuchnia,łazienka, garaż w bryle
budynku Boguszów Gorce cena
130.000 Tel: 506-717-014
15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
dom w Gostkowie wraz z zabudowaniami, działka i sadem 130.000
Tel: 506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
lokal pod każdą działalność
gospodarczą wraz z możliwością
zrobienia mieszkania na piętrze,
kamienica Śródmieście 400 m2
187.000 Tel: 506-717-014

5. SOWA&VICTORIA Szczawno Zdrój 114 m2 na wysokim
parterze z balkonem i werandą,
270,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel:
519-121-102

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 36m2, 5 piętro
w 10, cena 93.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Forteczna, 3 pokoje, 54m2, po
remoncie, 3 piętro w 4, cena
145.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 42m2, parter w
10, cena 115.000zł, po remoncie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 36m2 z dużym
balkonem, 5 piętro w 10, po kapitalnym remoncie, cena 115.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Grodzka, 3 pokoje, 66m2,
9 piętro w 10, cena 129.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje, 48m2, 4 piętro w
4, cena 96.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł,
po remoncie, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 72m2, 10 piętro
w 11, 145.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 41m2, parter
w 10, cena 95.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA - PIASKOWA GÓRA, ul.
Wrocławska, 2 duże pokoje z
jasną kuchnią, 65m2, 1 piętro w
2, 52.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, 3 pokoje, 45m2, parter w
10, cena 94.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

17. SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący w Lubominie do remontu,
120m2, działka 500m cena
105000 zł Tel: 519-121-104

RENOMA – NOWE MIASTO, okolice Asnyka, 2 pokoje, 43m2, 1 piętro w 1, po kapitalnym remoncie,
bez czynszowe, cena 128.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w śródmieściu po kapitalnym
remoncie z zabudową, 1 pokój
z dużą kuchnia i łazienką, 50m2
cena 89.900 zł. Tel: 519-121-104

RENOMA – NOWE MIASTO, okolice Ogińskiego, 2 pokoje z jasną
kuchnią, 41m2, wysoki parter,
C.O. Gaz 63.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489

19. SOWA&VICTORIA Garsoniera z
balkonem do odświeżenia na Piaskowej Górze, 19m2 cena 47000
zł Tel: 519-121-104

RENOMA – OKAZJA! NOWE
MIASTO, Plac Górnika, 65m2, 2
pokoje, parter, łazienka z WC,
cena 52.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 285 489

20. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
do remontu, Nowe miasto ul.
Namysłowskiego, 2 pokoje, 44m2,
cena 69.900 zł Tel: 519-121-104

3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
2 pokoje 45 m2, do wprowadzenia, w cenie 68,000 zł. DO NEGOCJACJI, Tel:502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 3
pokoje, 60 m2 z dużym balkonem
na I piętrze, 140,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102

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 – 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

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 – DOM W LUBOMINIE
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! DOM W
OLSZANACH 5km od Świebodzic,
100m2, działka 1300m2, garaż,
cena 190.000zł tel. 74 840 40 40,
512 085 489
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