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11.11.2015 
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OSTATNIE
MIEJSCA!!!

CENA: 899 PLN

promocja!!!

KUDOWA ZDRÓJ
HOTEL ADAM & SPA****!!!

Pobyt leczniczy na 7 nocy obejmuje:

Już wkrótce oferty jesień – zima: 
jarmarki bożonarodzeniowe, wyjazdy sylwestrowe oraz fi rst moment na lato 2016 r.!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami na stronie http://duotravel.pl/

•  7 noclegów,
•  śniadania w formie bufetu,
•  serwowane obiadokolacje 

(zupa, II danie, deser 
– napoje do obiadokolacji 
dodatkowo płatne),

•  15 zabiegów przez cały pobyt 
dla każdej osoby (po 3 zabiegi 
w dni robocze dla każdej 
z osób),

•  1 x wizyta lekarska na początku 
pobytu,

•  nielimitowany wstęp na basen 
hotelowy z atrakcjami 
min. bicze wodne, gejzer, 
przeciw fala, łaźnia parowa, 
łóżka do hydromasażu, jacuzzi,

•  bezpłatny parking przy hotelu,
•  bezpłatny bilard,
•  bezpłatny, bezprzewodowy 

dostęp do internetu,
•  możliwość wypożyczenia 

kijków do Nordic Walking,
•  możliwość korzystania 

z rowerków rekreacyjnych.

CENA JUŻ OD 999 PLN ZA POBYT ZA OSOBĘ!!!
Możliwe także pobyty weekendowe tematyczne!!!

OSTATNIE SUPER LAST MOMENT W TYM SEZONIE!!!
BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI 

- ŚW. KONSTANTIN I HELENA - HOTEL GLORIA***
07.09-14.09 - 1 599 PLN HB+ 14.09-21.09 - 1 599 PLN HB+
21.09-28.09 - 1 599 PLN HB+ 11.09-21.09 - 1 899 PLN HB+
- śniadania i obiadokolacje, napoje lokalne alk. i bezalk. w hotelu 
i na plaży, oraz parasole i leżaki w cenie!!!
- dopłata do ALL INCLUSIVE 200 PLN/os.

W konferencji Skarb Pań-
stwa reprezentowali przed-
stawiciele Urzędu Miejskie-
go w Wałbrzychu: zastępca 
prezydenta miasta Zygmunt 
Nowaczyk i radczyni prawna 
magistratu Maria Majewska, 
a osoby mieniące się „znalaz-
cami” wspomnianego pocią-
gu, dwaj ich pełnomocnicy 
prawni. Wiceprezydent No-
waczyk poinformował licznie 
zebranych dziennikarzy o 
tym, że rozmowy się toczyły, 
ale decyzje będą zapadały na 
szczeblach ministerialnych, 
po przeprowadzeniu wielu 
istotnych procedur prawnych 
i administracyjnych. Jedyną 
konkretną informacją, jaką 
miał do przekazania było to, 
że pociąg ten znajduje się w 
granicach administracyjnych 
Wałbrzycha. Żadnych innych 
szczegółów, z wiadomych 
względów, nie mógł podać. W 

dalszym ciągu więc pozostaje 
nierozwiązana zagadka, czy 
tzw. znalazcy faktycznie po-
ciąg ten odnaleźli, zobaczyli i 
np. sporządzili dokumentację 
fotogra�czną, czy też tylko, 
w oparciu o posiadane doku-
menty i informacje, wskazali 
prawdopodobne miejsce, 
gdzie się on powinien znajdo-
wać. Na zadane o to przeze 
mnie pytanie adwokat repre-
zentujący znalazców uchylił 
się od odpowiedzi, zasłania-
jąc się tajemnicą zawodową. 
Zresztą, jak po chwili dopo-
wiedział „on sam nie ma o 
tym pojęcia”. A jest to bardzo 
istotna sprawa, albowiem 
ustawa o rzeczach znalezio-
nych mówi o osobach, które 
rzecz znalazły. Należy zatem 
domniemywać, że za znalaz-
cę uważać należy kogoś, kto 
wszedł w posiadanie rzeczy 
zgubionej lub porzuconej i 

rzeczą tą włada. Zatem, jeże-
li owi „znalazcy” pociągu nie 
znaleźli (w sensie dosłow-
nym, czyli �zycznie), a dys-
ponują jedynie informacjami, 
gdzie można go szukać, to 
zachodzi pytanie, czy we-
dług prawa można traktować 
ich jako znalazców, czy tylko 
osoby jako udzielające istot-
nej pomocy w odnalezieniu 
pociągu. Bo tu z miejsca na-
suwa się pytanie: kto poniesie 
koszty poszukiwań, jeżeli we 
wskazanym miejscu pociągu 
owego nie będzie. I jeszcze 
jedna ważna rzecz: osobie in-
formującej o prawdopodob-
nym miejscu znajdowania 
się rzeczy (w tym przypadku) 
porzuconej znaleźne nie przy-
sługuje. Można natomiast wy-
płacić jakąś nagrodę, której 
wysokość określą zaintereso-
wani.

Janusz Bartkiewicz

Złote widmo?
Zorganizowana w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu konferencja prasowa, dotycząca 

krążących od dłuższego czasu różnych spekulacji na temat tajemniczego, pełnego 
drogocennych skarbów, pociągu, który pod koniec wojny wyjechał z Wrocławia 

i przepadł gdzieś bez wieści, w zasadzie niczego nowego nie przyniosła.
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 Bez BIK

 Bez poręczycieli

 Bez opłat 

wstępnych

 na dowolny cel 

KREDYT
POŻYCZKA

DLA KAŻDEGO

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

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

R E K L A M A :

Wykonujemy
• strzyżenie damskie, męskie i dziecięce

• keratynowe prostowanie włosów

• wizaż

• manicure artystyczny

• depilację pastą cukrową

• oczyszczanie na zimno metodą Anna Lotan

już w Galerii Victoria!

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ KTÓREGO ZABIEGU POTRZEBUJE TWOJE CIAŁO!

Wałbrzych, 
ul. 1 Maja 68 (I piętro)

rejestracja telefoniczna: 

535 115 115

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

Niezwykły 
jubileusz
Państwo Anna (90 lat) i Ludwik 
(93 lat) Łatka z Borówna w 
gminie Czarny Bór świętowali 
niezwykły jubileusz - 70 rocz-
nicę pożycia małżeńskiego, 
zwyczajowo nazywaną kamien-
nymi godami. Przysięgę małżeń-
ską złożyli 20 sierpnia 1945 roku 
w kościele para�alnym w Woli 
Łąckiej - obecnym Witkowie. 
Sobotnia uroczystość rozpoczę-
ła się w kościele para�alnym w 
Borównie ślubem wnuczki pań-
stwa Łatka, który miał być pre-
zentem rocznicowym wnuczki 
dla dziadków. Mszę celebrował 
proboszcz Paweł Oskwarek, 
który udzielił błogosławieństwa 
dostojnym jubilatom. Część o�-
cjalna uroczystości odbyła się 
w Świetlicy Wiejskiej w Borów-
nie. Oprawę muzyczną podczas 
przemarszu z kościoła zapewnił 
Zespól Góralski Janicki. Na salę 
przybyli członkowie rodziny ju-
bilatów, przyjaciele oraz zapro-
szeni goście - współorganizator 
uroczystości wójt gminy Adam 
Górecki, wojewoda dolnośląski 
Tomasz Smolarz oraz starosta 
wałbrzyski Jacek Cichura.

(RED)

Bliżej ciebie
Działacze Partii KORWiN 
podczas konferencji „Bliżej 
ciebie” dokonali otwarcia 
biura tego ugrupowania w 
wałbrzyskim Rynku. - Nasz 
lokal w tym miejscu będzie 
miał za zadanie, przybliżenie 
mieszkańcom regionu wał-
brzyskiego programu Partii 
KORWiN oraz zapoznanie się 
z naszymi kandydatami w 
wyborach 25 października. 
Wałbrzyszanie będą mogli co-
dziennie nas odwiedzać i roz-
mawiać z nami o codziennych 
problemach, ale nie tylko. 
Będzie tu można przeczytać 
dobrą konserwatywno-libe-
ralną prasę. W biurze będzie 
również można spotkać posła 
do Parlamentu Europejskiego 
Roberta Jarosława Iwaszkiewi-
cza – oczywiście po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu. 
Jesteśmy tutaj zaledwie od 
kilku dni i już spotkaliśmy się 
z dużym entuzjazmem wśród 
mieszkańców Wałbrzycha. 
Wchodzą do naszego biura i 
pytają nas jak widzimy przy-
szłą Polskę. Media ogólno-
polskie na ten temat niewiele 
mówią, a jeśli już to zakłamują 
wszystko to, co mamy do po-
wiedzenia. W TV najczęściej 
pokazywane są wyrwane z 
kontekstu przekazy z naszych 
konferencji, bądź też same �l-
my bez ścieżki dźwiękowej z 
odpowiednim komentarzem. 
Ta akcja ma na celu przede 
wszystkim umożliwienie wał-
brzyszanom poznania nas z in-
nej - tej prawdziwej strony. Nie 
ukrywamy, że planujemy, by w 
niedalekiej przyszłości biuro 
stało się biurem poselskim i 
będziemy ze wszech miar do 
tego właśnie dążyli - mówi 
Beata Żołnieruk, liderka listy 
KORWiN. Zapytana o program 
podkreśla: - Program partii 
KORWiN jest bardzo przejrzy-
sty i zrozumiały. Chcemy jak 
najwięcej wolności dla Pola-
ków i możliwości decydowa-
nia o swoim losie, życiu.

(RED)

Głosowanie polega nie 
tylko na tym, że wrzucając 
kartę wyborczą z krzyżykiem 
postawionym przy nazwisku 
kandydata, oddaję na niego 
głos, bo głosować można 
również nie oddając głosu w 
ogóle. Postępując tak, daje 
się wyraz temu, że żaden z 
kandydatów nie zasługu-
je na to, aby na niego swój 
głos oddać. Dlatego nie zga-
dzam się z twierdzeniem, że 
głosowanie to obywatelski 
obowiązek, albowiem nasza 
konstytucja o żadnym takim 
obowiązku nie mówi. Mówi 
natomiast o prawie do udzia-
łu w referendum oraz prawie 
wybierania Prezydenta Rze-
czypospolitej, posłów, sena-
torów i przedstawicieli do 
organów samorządu teryto-
rialnego. Oczywiście wtedy, 
kiedy obywatel najpóźniej w 
dniu głosowania lub referen-
dum, kończy 18 lat, a także, 
jeżeli na mocy owiązujących 
przepisów nie został pozba-
wiony tego prawa. Tak więc 
udział w głosowaniu i refe-
rendum żadnym obowiąz-
kiem nie jest, a obywatel ma 
niezbywalne prawo z prawa 
tego skorzystać lub nie. Ko-
rzystając z tego prawa, w 
referendum wrześniowym 
i październikowym udziału 
brać nie będę, co nie ozna-
cza, iż nie wyrażam swojej 
wolnej woli. Otóż wyrażam, 
a moja absencja referendal-
na głosić będzie, że nie zga-
dzam się na to, aby panowie 
prezydenci - kosztem powa-
gi samego państwa, dla ce-
lów politycznych - zarządzali 
sobie referenda, uznając 
mnie tym samym za zwy-
kłego głupa. Ja, jako obywa-

W referendach udziału brać nie będę 
Janusz
Bartkiewicz

tel Rzeczpospolitej Polski, 
szanuję swoją Konstytucję, 
uchwaloną wolą obywateli, 
którzy w referendum kon-
stytucyjnym 25 maja 1997 
roku wzięli udział. Byłem 
wśród nich i głosowałem za 
poparciem uchwalonego 
przez Zgromadzenie Naro-
dowe (przypomnę, że chodzi 
o wspólnie obradujący Sejm 
i Senat) najwyższego aktu 
prawnego w Polsce. Dziś nie 
dam się nabrać, że ogłosze-
nie tych dwóch referendów 
było efektem jakiejś nadzwy-
czajnej troski o dobro Polski 
i Polaków, bo głoszenie ta-
kiej tezy jest nie tylko kpiną 
zwyczajną, ale także wyra-
zem przekonania, iż ciemny 
lud wszystko kupi. Były już 
prezydent ogłosił wolę prze-
prowadzenia referendum ze 
zwykłego strachu, że prze-
gra wybory. I to właśnie było 
jedynym i prawdziwym po-
wodem, dla którego nagle w 
nocy doznał olśnienia i ogłosił 
je ciemnemu ludowi. Politycy 
z Platformy Obywatelskiej 
rżną obecnie przysłowiowe-
go głupa i chcą mi wmówić, 
że Bronisław Komorowski 
kierował się jedynie potrze-
bą uwzględnienia woli naro-
du, która ujawniła się w tym, 
iż niejaki Kukiz szansonista 
w wyborach prezydenckich 
uzyskał 20 procent poparcia. I 
chociaż wspomnianego Paw-
ła Kukiza poparło niewiele 
ponad 3 miliony obywateli 
(na prawie 15 milionów gło-
sujących), były już (na szczę-
ście) prezydent uznał, że jest 
to wola całego Narodu. A ja 
przypomnę Bronisławowi 
Komorowskiemu, że w wybo-
rach tych nie wzięło udziału 
ponad 51procent Polaków, 
co świadczy, że i oni JOW-
-y (jednomandatowe okręgi 
wyborcze) szansonisty Ku-
kiza mieli w zupełnie innym 
niż głowa miejscu.

Jednakże udziału w tym 
referendum nie wezmę też 

i z innego powodu. Może 
nawet najważniejszego. 
Otóż z całym przekonaniem 
twierdzę, że będzie ono nie-
konstytucyjne, albowiem 
referendum nie może do-
tyczyć zasad określonych 
w ustawie „Ordynacja wy-
borcza”, która za Konstytu-
cją RP stanowi, że wybory 
do Sejmu Rzeczypospolitej 
są „są powszechne, rów-
ne, bezpośrednie i propor-
cjonalne”, a to oznacza, że 
zmiana tego systemu może 
nastąpić jedynie w drodze 
zmiany Konstytucji. A dro-
ga ta określona jest w art. 
235. Z analizy tego przepisu 
wynika, że najpierw należy 
przeprowadzić całą sejmo-
wą procedurę legislacyjną 
w sprawie uchwalenia usta-
wy o zmianie Konstytucji RP. 
Następnie, po uchwaleniu 
takiej ustawy, 1/5 ustawo-
wej liczby posłów, Senat lub 
Prezydent Rzeczypospolitej, 
mogą zarządzić przeprowa-
dzenie w tej sprawie refe-
rendum ogólnokrajowego, 
ale jedynie wtedy, kiedy 
ustawa o zmianie Konsty-
tucji RP dotyczy przepisów 
rozdziału I, II lub XII. Każdy, 
kto chociaż raz do Konsty-
tucji RP zajrzy, bez trudu 
powinien zauważyć, że art. 
96 stanowiący o proporcjo-
nalności wyborów do Sejmu 
zawarty jest w rozdziale IV, 
a więc jego zmiana nie wy-
maga zatwierdzenia przez 
referendum. Były już (na 
szczęście) prezydent posta-
wił więc sprawę na głowie, 
bo zamiast zainicjować pro-
cedurę zmiany konstytucji, 
zaproponował niekonsty-
tucyjne rozwiązanie, czyli 
referendum ogólnokrajowe. 
Dlaczego tak uczynił wiado-
mo, ale dlaczego prezydent 
Andrzej Duda tego pomysłu 
Bronisława Komorowskie-
go nie wrzucił do kosza – a 
mógł – trudno zrozumieć. Ja 
tłumaczę to sobie tym (a nie 

jestem w tym odosobnio-
ny), że prezydent Andrzej 
Duda zechciał stworzyć 
swojemu ugrupowaniu po-
litycznemu poręczny oręż 
w propagandowej wojnie 
przeciwko Platformie Oby-
watelskiej. A w wojnie PO 
– PiS uczestniczyć nie mam 
zamiaru. Uważam zresztą, 
że tak też powinni postąpić 
wszyscy świadomi Polacy, 
dla których Konstytucja RP 
nie jest tylko świstkiem za-
drukowanego papieru. Po-
zostałe pytania, jakie w tym 
referendum zostały posta-
wione, są jedynie listkiem 
�gowym dla przykrycia celu 
prawdziwego, czyli marze-
nia Bronisława Komorow-
skiego o pozyskaniu tych 
20 kukizowych procentów. 
Żałosne to bardzo i byłemu 
prezydentowi nie wystawia 
dobrej oceny. Zresztą, co do 
tego nigdy nie miałem złu-
dzeń.

Udział w referendum to 
tylko zmarnowany czas (100 
milionów zł i tak zostanie 
zmarnowanych), bo nawet 
gdyby jakimś cudem refe-
rendum miałoby moc wią-
żącą, to ja pytam: kogo? W 
polskiej konstytucji nie ma 
ani jednego przepisu, z któ-
rego wynikałaby jakakolwiek 
sankcja w stosunku do po-
słów, którzy ustawy zatwier-
dzającej wyniki referendum 
nie uchwalą. Chyba, że PiS 
zdobędzie w przyszłym Sej-
mie i Senacie taką większość, 
że ustawy o zmianie Konstytu-
cji RP będzie mógł przeprowa-
dzić zgodnie z Konstytucją RP. 
Rzecz w tym, że Prawo i Spra-
wiedliwość do jednomanda-
towych okręgów wyborczych 
nie pali się, ani też nie marzy o 
tym, aby zlikwidować �nanso-
wanie partii z budżetu, co wy-
nosi jedynie 54 mln zł rocznie, 
łącznie dla wszystkich partii 
tak �nansowanych. Ale o tym 
innym razem.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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POŻYCZKA dla 
 > pracujących, emerytów, rencistów 

od  1000 zł do 30 000 zł 
dla osób ze złą historia kredytową lub  brakiem zdolności kredytowej

decyzja w 5  min 
do 3000 pożyczki  honorujemy  komornika!!!

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

Wałbrzych
ul. B. Chrobrego 2/1

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

R E K L A M A :

Blisko 200 tys. zł prze-
kazał w tym roku Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego na 
do�nansowanie ponad 100 
inicjatyw obywatelskich, 
oświatowych, kulturalnych, 
sportowych, ochronę zdro-
wia i środowiska. O bez-
zwrotne wsparcie mogły się 
starać stowarzyszenia, klu-
by sportowe i organizacje 
pożytku publicznego skła-
dając wniosek w siedzibie 
FRW przy ul. Limanowskie-
go 15.

Fundusz Regionu Wałbrzy-
skiego, realizując swoją misję, 
wspiera nie tylko biznes, ale 
również cenne inicjatywy spo-
łeczne. Środki przeznaczane są 
na wspieranie kultury �zycz-
nej i sportu, działalność kultu-
ralną, działalność oświatową, 
wspieranie dobroczynności, 
ochronę zdrowia i pomoc spo-
łeczną oraz kult religijny. 

- Zdecydowana większość 
wpływających do nas wnio-
sków o wsparcie dotyczy dzia-
łalności sportowej. Tyko na ten 
cel w 2015 roku przekazaliśmy 
ponad 90 tys. zł – wyjaśnia 
Robert Jagła, prezes Zarządu 
Funduszu Regionu Wałbrzy-
skiego.  - W tej dziedzinie Fun-
dusz Regionu Wałbrzyskiego 
od lat pomaga m.in. Klubowi 
Kolarstwa Wałbrzych, który co 
roku reprezentuje nasz region 
na ogólnopolskich i między-
narodowych wyścigach ro-
werowych osiągając wysokie 
wyniki. Kolarze KKW Superior 
Wałbrzych za każdym razem 
udowadniają, że są mistrza-
mi w swoim fachu. Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego jest 
dumny, że może wspierać 
najlepszych – dodaje Robert 
Jagła.

Oprócz inicjatyw sporto-
wych, ogromne znaczenie 
dla FRW ma również ochrona 
zdrowia i pomoc społeczna. 
Takie wsparcie otrzymało np. 
Wałbrzyskie Stowarzyszenie 
Pomocy Na Rzecz Rodzin i 
Osób z Chorobą Alzheimera.

- Jest to pierwsza organiza-
cja społeczna w naszym regio-
nie, która zajmuje się osobami 
cierpiącymi na chorobę Alzhe-
imera oraz ich rodzinami. Stwa-
rza osobom chorym warunki 
umożliwiające jak najdłuższe 
funkcjonowanie w społeczeń-
stwie. Jego działalność polega 
na organizacji zajęć w ramach 
prowadzonych warsztatów 
terapeutycznych, jak również 
prowadzeniu poradnictwa 
oraz udzielaniu pomocy psy-
chologicznej, socjalnej, me-
dycznej i terapeutycznej – wy-
jaśnia Robert Jagła.

Fundusz Regionu Wałbrzy-
skiego, w podziękowaniu od 
jednej ze wspartych organiza-
cji, doczekał się własnej stud-
ni! Ponad 100 metrowa stud-
nia odkryta przez Wałbrzyski 
Klub Górski i Jaskiniowy w 
tureckiej jaskini Yilanliyurt Ma-
garasi, dostała nazwę „Studni 
FRW”. 

W 2015 roku Funduszowi 
Regionu Wałbrzyskiego udało 
się wspomóc ponad 100 cen-
nych inicjatyw społecznych. 
Następna pula środków na 
do�nansowania będzie do-
stępna w nowym roku. Kolej-
ne fundusze pomogą realizo-
wać pasje i rozwijać skrzydła 
przedstawicielom wielu dys-
cyplin sportowych, organiza-
torom licznych akcji charyta-
tywnych i kampanii służących 
wspólnemu dobru.

(RED)

Wspierają nie tylko 
biznes

Policja, pod nadzorem 
prokuratury, prowadzi do-
chodzenie w sprawie za-
wiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa 
fałszowania dokumentów 
w Urzędzie Miejskim w Mie-
roszowie. Burmistrz Marcin 
Raczyński na tym etapie po-
stępowania nie chce komen-
tować sprawy.

25 czerwca 2015 roku do 
Prokuratury Rejonowej w 

Wałbrzychu wpłynęło za-
wiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa 
przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w Mieroszowie. 
Złożyła je… kierowniczka 
Urzędu Stanu Cywilnego w 
Mieroszowie, która podej-
rzewa, że sfałszowany zo-
stał zakres czynności osoby 
zatrudnionej na stanowisku 
zastępcy kierownika mie-
roszowskiego USC. Urzęd-

nicy – według kierowniczki 
USC – mieli się posłużyć tym 
sfałszowanym dokumentem 
w postępowaniu sądowym 
prowadzonym przez V Wy-
dział Pracy Sądu Rejonowe-
go w Wałbrzychu.

Na podstawie tego zawia-
domienia policjanci z Wydzia-
łu Dochodzeniowo – Śledcze-
go Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu 21 lipca 2015 
roku wszczęli dochodzenie. Z 

naszych nieo�cjalnych infor-
macji wynika, że w sprawie 
rzekomego fałszowania do-
kumentów w mieroszowskim 
magistracie zostało już prze-
słuchanych kilka osób.

O komentarz do tej sprawy 
poprosiliśmy burmistrza Mie-
roszowa.

- Na tym etapie burmistrz 
nie jest właściwą osobą do ko-
mentowania działań prokura-
tury - tym bardziej, że toczą się 

Sprawdzają, czy podrabiali dokumenty

one w sprawie a nie przeciwko 
komukolwiek. Warto pocze-
kać na ustalenia. W związku 
z powyższym wstrzymuję się 
od komentarza – czytamy w 
o�cjalnym stanowisku burmi-
strza Mieroszowa Marcina Ra-
czyńskiego.

W zawiadomieniu do pro-
kuratury z 25 czerwca 2015 

roku jest także drugi wątek. 
Kierowniczka USC w Miero-
szowie podejrzewa o popeł-
nienie przestępstwa składania 
fałszywych zeznań, podczas 
rozprawy w wałbrzyskim są-
dzie pracy, jedną z pracownic 
Urzędu Miejskiego w Miero-
szowie.

Robert Radczak
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INSTRUKTOR NAUKI JAZDY KAT.B !!!
W związku z prężnym rozwojem Firmy zatrudnimy 
instruktora nauki jazdy z uprawnieniami na kat. B. 

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

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

74 640 15 15

600 15 61 15

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

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

SZKOŁA JAZDY
SZTYMALA

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

R E K L A M A

R E K L A M A

MONITORING

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

ul. B.Chrobrego 14
Wałbrzych

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

Dla bezrobotnych 
i przedsiębiorców

śląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy oraz szefowie 
dolnośląskich powiatowych 
urzędów pracy. Fundusze 
unijne w ramach nowej 
perspektywy RPO w pierw-
szej kolejności otrzymały 
właśnie powiatowe urzędy 
pracy. Zgodnie z wnioskami 
jednostek fundusze prze-
znaczone zostaną na bez-
zwrotne dotacje dla bezro-
botnych na założenie �rmy 
(maksymalnie około 24 tys. 
zł), staże (średnio ponad 6 
tys. zł na uczestnika), szkole-
nia (średnio ponad 5,2 tys. zł 
na uczestnika), prace inter-
wencyjne (średnio blisko 5 
tys. zł na uczestnika), prace 
interwencyjne (średnio pra-
wie 5 tys. zł na uczestnika) 
oraz zwrot kosztów dojazdu 
do pracy (średnio 1,2 tys. zł 
na uczestnika).

- Z informacji, które po-
siadamy wynika, że jeste-
śmy liderem w realizacji 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego w skali kra-
ju. To pierwsze umowy w 
ramach nowej perspek-
tywy unijnej. Na Dolnym 
Śląsku w chwili obecnej 
bez pracy jest ponad 100 
tys. osób, ale mam przeko-
nanie, że projekty takie jak 
te pozwolą na zmniejsze-
nie tej liczby i będą służyć 
Dolnoślązakom – mówi 
Andrzej Kosiór, wicemar-
szałek województwa dol-
nośląskiego:

- Środki, które przekazu-
jemy Powiatowym Urzędom 
Pracy, mają wesprzeć osoby, 
które są w najtrudniejszej sy-
tuacji na rynku pracy, czyli są 
to osoby niepełnosprawne, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety ale także osoby o 
niskich kwali�kacjach Za-
wodowych – dodaje Ewa 
Grzebieniak, wicedyrektor 
ds. wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
DWUP.

Pula funduszy w pierw-
szym rozdaniu RPO w dys-
pozycji DWUP wyniosła po-
nad 36,32 mln zł. Subregion 
wałbrzyski otrzymał 11,47 
mln zł na wsparcie 1175 
osób. Powiat wałbrzyski i 
miasto Wałbrzych otrzyma-
ły 2,96 mln zł, powiat świd-
nicki – 1,79 mln zł, powiat 
dzierżoniowski – 1,54 mln 
zł, powiat kłodzki – 3,73 mln 
zł, powiat ząbkowicki – 1,43 
mln.

(RED)

Dyrektorzy powiatowych 
urzędów pracy otrzymali z 
rąk przedstawicieli władz 
województwa i Dolno-
śląskiego Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy (DWUP) 
umowy, które uruchamiają 
pierwsze środki w ramach 
nowej edycji Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
województwa dolnośląskie-
go. W ubiegłotygodniowym 
przekazaniu umów we Wro-
cławiu (DWUP), a później 
w Wałbrzychu (Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopal-
nia) uczestniczyli: Andrzej 
Kosiór, wicemarszałek wo-
jewództwa dolnośląskiego, 
Lilla Jaroń i Ewa Grzebie-
niak, wicedyrektor Dolno-

Ponad 36 mln zł na pomoc bezrobotnym i wsparcie przedsiębiorczości  
- w ten sposób zostały rozdzielone pierwsze fundusze w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego. Z tej puli powiat wałbrzyski 
i miasto Wałbrzych otrzymają łącznie 2,96 mln zł.

Planowany na 5 wrze-
śnia br. koncert Sylwii 
Grzeszczak podczas Dni 
Wałbrzycha nie odbędzie 
się. Powodem odwołania 
koncertu jest stan zdrowia 
artystki uniemożliwiający 
koncertowanie przez naj-
bliższe miesiące.

- Stosowna informacja 
dotarła do nas 23 sierpnia 
br. W zastępstwie za Sylwię 
Grzeszczak zakontraktowa-
liśmy zespół Red Lips. Gru-
pa wybiła się w 2013 roku z 
piosenką „To co nam było”. 

Wcześniej usłyszeliśmy o 
nich w programie „Must be 
the music”, gdzie w pierw-
szej edycji dotarli do pół-
�nału. Rockowe granie i 
charyzmatyczna wokalistka 
Ruda to droga do podbicia 
serc publiczności. Wszyst-
kich fanów i sympatyków 
Sylwii Grzeszczak przepra-
szamy za zmiany, a samej 
artystce życzymy dużo zdro-
wia – wyjaśniają pracownicy 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kul-
tury.

(RED)

Zapraszamy na wyjąt-
kowe pożegnanie waka-
cji, czyli Piknik Lotniczy w 
Świebodzicach. Lotnicze 
święto potrwa dwa dni: 29 
i 30 sierpnia (sobota, nie-
dziela). Rozpoczynamy za-
bawę o godz. 10.00.

Kolejna edycja festynu 
zapowiada się jak zwykle 
ciekawie, przygotowano 
moc atrakcji zarówno dla 
najmłodszych, jak i dla star-
szych uczestników. Czekają 
nas pokazy sprzętu lotnicze-
go, zawody spadochronowe 
o Puchar Burmistrza Miasta 
Świebodzice, przeloty wido-
kowe, wystawa sprzętu mi-
litarnego. Dla milusińskich 
przygotowano pełną atrakcji 
strefę zabaw: będą animacje 
prowadzone przez świebo-
dzickich harcerzy, malowa-
nie drewnianych samolotów, 

puszczanie bajkowych la-
tawców. Maluchy zabawiać 
będzie nasza promocyjna 
Sowa Świebodka oraz we-
sołe klauny. Każde dziecko 
może liczyć na styropianowy 
samolot i balony. Pokaz ak-
cji gaśniczej przygotowują 
strażacy z JRG w Świebodzi-
cach - to w sobotę, a z kolei 
w niedzielę szykuje się coś 
dla miłośników aktywności: 
popołudniowa zumba na 
lotnisku. Podczas pikniku 
czynny będzie płatny bufet, 
w którym można się będzie 
pokrzepić kiełbaskami czy 
karkówką z grilla oraz zim-
nymi i ciepłymi napojami. Na 
lotnisko będzie się można 
dostać bezpłatną komuni-
kacją miejską - rozkład jazdy 
autobusów na stronie inter-
netowej swiebodzice.pl.

(RED)

Red Lips zamiast Sylwii 
Grzeszczak

Odlotowy piknik
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, przy ul. Czerwonego Krzyża 1 
(hotel Villa Art., obok pogotowia i stacji krwiodawstwa) . Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.

KREDYTKREDYTKREDYTKREDYTKREDYTKREDYTKREDYTKREDYT
szybka decyzja

niskie raty
bez BIK

mała
rata!

na spłatę
komornika

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

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

ukrytych
 opłat

R E K L A M A

R E K L A M A

Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

dla kobiet i mężczyzn
sortowanie surowców wtórnych

demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich

PRACA
w Niemczech

KR
A

Z 
77

65

Darmowy 
internet
Przez najbliższy rok miesz-
kańcy Świebodzic będą mogli 
bez narażenia swojego bu-
dżetu surfować po internecie 
przy ratuszu. Dzięki współ-
pracy samorządu Świebodzic z 
�rmą Allegro, operatorzy „Let-
niego Kina Allegro” udostępnili 
mieszkańcom miasta bezpłatny 
dostęp do sieci wi�. Korzystanie 
z sieci nie wymaga podawa-
nia żadnych danych. Sesja dla 
każdego użytkownika w hot 
spocie musi być przerywana 
i jednorazowo trwa godzinę. 
Internet dostępny jest w naj-
bliższym sąsiedztwie ratusza, 
natomiast najlepszy zasięg jest 
przy fontannie, zlokalizowanej 
na płycie głównej Rynku (na 
południowej pierzei). W najbliż-
szym czasie w Rynku pojawią 
się cztery tabliczki informujące 
o darmowym dostępie do In-
ternetu. Zamontowane zostaną 
na każdym jego rogu. Aby móc 
skorzystać z dobrodziejstwa 
darmowego Internetu należy 
połączyć się z Allegro WIFI. Je-
żeli przedsięwzięcie sprawdzi 
się i przypadnie do gustu miesz-
kańcom, podjęte będą kroki, by 
bezpłatny dostęp do internetu 
został przedłużony.

(RED)

1 września br. rusza pro-
gram grantowy „Plebiscyt 
Sąsiedzki” skierowany do 
stowarzyszeń i fundacji 
działających na terenie 
Szczawna-Zdroju. To nie-
powtarzalna okazja dla 
miejscowych organizacji na 
zdobycie do�nansowania w 
wysokości 2 000 zł.

Celem programu granto-
wego „Plebiscyt Sąsiedzki” 
jest wsparcie realizacji projek-
tów, które mają na celu rozwój 
lokalnych społeczności. W 
plebiscycie mogą wziąć udział 
m.in. stowarzyszenia, funda-
cje, organizacje obywatelskie, 
publiczne i społeczne placów-
ki wychowawczo-edukacyjne 
czy kulturalne oraz spółdziel-
nie socjalne. Wszystkie chęt-
ne szczawieńskie organizacje 
mogą zgłaszać projekty, ma-
jące na celu poprawę codzien-
nego funkcjonowania spo-
łeczności lokalnych. Nie  ma 
ograniczeń, co do tematyki i 
zakresu projektu: może to być 
np. zaaranżowanie przestrze-
ni zielonej, wyremontowanie 

miejskiej biblioteki czy pomoc 
miejskiemu schronisku dla 
zwierząt – ważne, żeby zgło-
szony projekt służył dobru lo-
kalnej społeczności.

Formularz rejestracyjny 
dostępny będzie na stronie 
www.pasaztesco.pl w dniach 
1.09.2015 – 30.09.2015. Spo-
śród nadesłanych zgłoszeń 
w I etapie jury wyłoni 2 pro-
jekty, które zostaną poddane 
otwartemu głosowaniu pod-
czas wielkiego głosowania 
w Pasażu Tesco w Szczawnie 
Zdroju. Projekt, który zwy-
cięży w głosowaniu, otrzyma 
do�nansowanie w wysoko-
ści 2 000 zł brutto. Program 
odbędzie się w ramach akcji 
„Poznaj bliskiego sąsiada” 
skierowanej do mieszkańców 
Szczawna-Zdroju. Organiza-
cje zainteresowane udziałem 
w „Plebiscycie Sąsiedzkim” 
zachęcamy do kontaktu z biu-
rem programu, pod adresem 
plebiscyt@pasaztesco.pl lub 
numerem telefonu +48 22 
829 85 72 w. 40.

(RED)

Plebiscyt sąsiedzki

W „Plebiscycie Sąsiedzkim” organizacje pozarządowe mogą 
wygrać 2 tys. zł.

- Miałam w piersi guza. 
Wielkości śliwki. Lekarze mó-
wili, że chyba potrzebna bę-
dzie operacja. Ciocia namó-
wiła mnie jednak na wizyty u 
pana Darka. Po czterech, tak 
jak mówił, poszłam na USG. 
Guzek był o połowę mniejszy. 
Więc chodziłam dalej. Po ko-
lejnych pięciu był już maluteń-
ki, jak pestka wiśni. Po jeszcze 
czterech znikł. Dziś jestem tu 
po raz ostatni, podziękować 
panu Darkowi i pożegnać się 
– mówi Anna Kotas ze Świd-
nicy. Zaraz jednak dodaje, że i 
tak będzie tu zaglądać, bo te-
raz przywozi na wizyty swoją 
mamę i ciocię.

Mama pani Anny ma cu-
krzycę i kilka innych chorób. 

Dotyk który uzdrawia 
Ten niezwykły uzdrowiciel nie obiecuje wyzdrowienia. Mówi 

skromnie: „spróbuję” – a kiedy ktoś się zdecyduje, to po trzech
-czterech wizytach namawia na badania kontrolne. USG, EKG, 

tomograf czy inne. To pozwoli najlepiej stwierdzić, czy pomaga, 
czy nie. A chorzy po badaniach często wracają ze łzami radości 

w oczach i pokazują wyniki swoich badań.
dobre wyniki się utrzymują. 
– Ale poza wynikami jest też 
samopoczucie. A czuję się 
dużo lepiej. Jeszcze przed 
Bożym Narodzeniem tak 
mnie nogi bolały, ze zakupy 
w hipermarkecie to była ka-
torga, a teraz potra�ę trzy 
godziny biegać z córką po 
galerii handlowej. Jestem 
dziesięć lat młodsza.

 A pan Daniel Wiencyk 
od lat cierpiał na wątrobę. 
Owszem, zaczęło się gdy 
nadużywał alkoholu, jed-
nak później, mimo że już się 
szanował, choroba postę-
powała. Próby wątrobowe 
wypadały bardzo źle i po-
woli wydawało się, że jedyną 
szansą dla niego jest prze-

szczep. Tyle, że to szansa 
maluteńka.

- Tonący się brzytwy 
chwyta, więc żona przywio-
zła mnie do pana Darka. Po 
pięciu wizytach namówił 
mnie na badanie kontrolne. 
I co? Powtarzali je dwa razy, 
bojąc się jakiejś pomyłki. Bo 
wyniki tak świetne, że nie 
chcieli wierzyć, że to moje. 
Od tego czasu byłem tu jesz-
cze kilka razy. Gdy do pana 
Darka tra�łem, sprawność 
mojej wątroby oceniali po-
niże 10 procent, a teraz jest 
powyżej 50. Zresztą sam to 
wiem, bo mogę jeść rzeczy, 
których rok temu nawet bym 
ze strachu przed bólem nie 
tknął. On ma dar, niezwykły 
dar!

Niezwykły dar – to naj-
częściej powtarzane przez 
chorych opinie o panu Dar-
ku. Chociaż niektórzy pod-
kreślają też jego podejście: 
- Wychodzi się od niego z 
wiarą, że człowiek wyzdro-
wieje. I z uśmiechem. Ta wia-
ra i uśmiech też pomagają 
– mówią.

(ego)

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

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

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

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

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

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

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

UZDROWICIEL z FILIPIN 

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

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

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

693-788-894, 784-609-208

12 września - WAŁBRZYCH, 13 września - WROCŁAW
14  września - JELENIA GÓRA, 15 września -  ZGORZELEC i BOLESŁAWIEC

JUN LITAWEN       przyjmuje:

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

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

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

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

łu prostaty. Pani Maria z Krakowa

R E K L A M A

„Gdybym był ptakiem,
śpiewałbym aż do utraty tchu:
o potokach gniewnie huczących,
o ostrym wietrze wiejącym bezu-
stannie,
o łagodnych świtach wśród gęstwi-
ny leśnej…

A później skonałbym od pieśni
I pióra me zgniłyby pod ziemią.

A czemuż me oczy zalane łzami?
Bo ziemie tę kocham głęboko.”

To fragment wiersza „Ko-
cham tę ziemię” chińskiego 
poety Aj Cing w przekładzie 
Ireny Kałużyńskiej. Miłość do 
ziemi ojczystej, jak się okazu-
je, to uczucie bliskie ludziom 
na całym świecie bez względu 
na język, kolor skóry, religię. 
Tę re�eksję nasunęła mi lek-
tura książki Zbigniewa Do-
mino „Brama Niebiańskiego 
Spokoju”, którą połykam w 
przerwach pomiędzy trans-
misjami z Lekkoatletycznych 
Mistrzostw Świata w Pekinie. 

Stanisław 
Michalik

Czas na Pekin
Z tej właśnie książki pochodzi 
cytowany powyżej wiersz. Mi-
strzostwa w lekkiej atletyce, 
jak również w innych dyscypli-
nach sportowych, olimpiady, 
a nawet mecze międzypań-
stwowe pokazują jak ważną i 
wciąż żywą i nie przemijającą 
jest więź narodowościowa, 
państwowa, jak ogromne zna-
czenie ma godność reprezen-
towania swojego kraju w rywa-
lizacji sportowej. Są też okazją 
do bliższego poznania świata. 
Właśnie teraz mamy lekkoatle-
tycznie mistrzostwa świata w 
egzotycznym dla nas Polaków 
Pekinie. Warto więc poświę-
cić chwilę na bliższe poznanie 
kraju, który może zafascyno-
wać każdego człowieka bez 
względu na jego narodowość 
i kulturę.

„Brama Niebiańskiego Spo-
koju” to interesujący dziennik 
z literackiej podróży do Chin 
w 1985 roku. Autor skorzystał z 
zaproszenia chińskiego związ-
ku literatów i z kilkuosobową 
grupą pisarzy przez miesiąc 
miał sposobność podróżować 
po tej nieogarnionej przestrze-
ni. Wprawdzie po powrocie 
uświadomił sobie, że na pozna-
nie przeogromnych Chin, nie 
starczyłoby życia, ale przynaj-
mniej ma jakieś wyobrażenie o 

tym przeludnionym, hegemo-
nicznym mocarstwie.

W Pekinie miał okazję zo-
baczyć „Letni Pałac”, podmiej-
ską rezydencję mandżurskiej 
dynastii Tsing z XVIII wieku, a 
obok niego fantastyczny Letni 
Park, szczytowe osiągnięcie 
sztuki ogrodowej. Czego tam 
nie ma?! Rozliczne kanały, sta-
wy, stawiki, mosty, pagody 
rozsiane na pagórkach, rośliny 
ozdobne, fantazyjne malowi-
dła, rzeźby, posągi. Do tego 
jaskrawość kolorów – złoty, 
błękitny, bordowy. Pomiesza-
nie stylów z dominacją baroko-
wej przesadności. A ponadto 
teatr cesarski pełen zdobień 
i malowideł i jeszcze słynna 
„Łódź Marmurowa” – cesarska 
zachcianka.

Czytam o dziwach pałacu 
i parku „Ihojuan” w Pekinie 
i myślę sobie, że mieszkając 
na wałbrzyskiej ziemi nie mu-
simy tak bardzo zazdrościć 
Chińczykom. Mamy przecież 
„pod ręką” pałac w Książu 
i rozległy park, wprawdzie 
nie wypełnione tak bogato 
dziełami sztuki i rzemiosła ar-
tystycznego, ale za to w jak 
malowniczym, urzekającym 
miejscu. Mamy też powody 
by być dumnymi i cieszyć się z 
tego, że pałac jest w odnowie, 

staje się coraz piękniejszy i cie-
kawszy, że odbywają się w nim 
atrakcyjne imprezy kulturalne, 
że coraz mocniej promieniuje 
kulturą i historią w całym re-
gionie wałbrzyskim.

Dla wytrawnych smakoszy 
sztuki architektonicznej mamy 
też rzecz wyjątkową, jak w na-
szym sięgającym po standar-
dy europejskie kraju. To Park 
Miniatur w Kłodzku. Jeszcze 
mało się o tym słyszy i pisze, bo 
to zupełne novum, otwarte od 
połowy lipca. Dla osób, które 
już tam były - niewyobrażalna 
jak dotąd szansa wspaniałego 
spędzenia czasu dorosłych z 
dziećmi, bo obok urzekających 
miniatur najwspanialszych za-
bytków architektury z całego 
świata, wśród których znajduje 
się też nasz wałbrzyski Książ, 
twórcy parku stworzyli mnó-
stwo placów zabaw dla naj-
młodszych.

Pałac i park w Pekinie wy-
pełnione są zwiedzającymi. I 
tak jest przez cały boży rok. Nie-
stety, Bóg tam jest inny, nie ten 
z naszego Kościoła. Mało tego. 
Objawił się znacznie wcześniej 
wraz z Buddą, który żył w la-
tach 560-480 p.n.e. Narodził 
się w Indiach i stamtąd przez 
Bakterię dotarł do Chin. Trzy-
dziestoletni Budda zostawiał 
żonę, dziecko, oddał się ścisłej 
ascezie i zbawieniu ludzkości. 
Głosił ideę braterstwa i miłości 
bliźniego. Doznawszy objawie-
nia pod drzewem �gowym w 
Benares ogłosił wszem i wobec 
„Cztery szlachetne prawdy”:

1. Na początku życia jest 
cierpienie.

2. Kto pragnie, ten cierpi 
(np. pragnienie miłości, bogac-
twa, władzy),

3. Usuń pożądanie, usuniesz 
cierpienie,

4. Drogą do tego jest 
„ośmioraka ścieżka” (wiara, 
postanowienie, mowa, czyn, 
należyte życie, dążenie, pamię-
tanie, medytacja).

Buddyzm to wiara w re-
inkarnację, to odrzucenie 
pośredników w rozmowie z 
Niebem. Ta religia, choć nie 
jedyna, odgrywa istotna rolę 
w życiu Chin. W centrum dru-
giego co do wielkości miasta 
Chin, Szanghaju, znajduje 
się świątynia „Nefrytowego 
Buddy”. Być w Szanghaju, a 
nie widzieć klasztoru z posa-
giem Buddy, to tak jak być w 
Rzymie, a nie zwiedzić Forum 
Romanum.

Głuchy odgłos bębnów, ta-
jemny nastrój kadzidła. Krząta-
jący się mnisi w pomarańczo-
wych szatach i z wygolonymi 
głowami. Ogromny ołtarz 
Bogini Miłosierdzia, która jako 
żywo przypomina naszą „Czar-
ną Madonnę” z Częstochowy. 
Posąg siedzącego Buddy z 
podwiniętymi nogami wyrzeź-

biony z jednego olbrzymiego 
kamienia nefrytu, przywiezio-
ny ongiś z Birmy, znajduje się 
w osobnej pagodzie ukrytej 
w głębi klasztoru. Wchodząc 
tam trzeba zdjąć obuwie, do-
piero wtedy można stanąć 
przed jego tajemniczym obli-
czem. W jednej z kadzielnic co 
gorliwsi turyści palą banknoty 
, składając w ten sposób sym-
boliczną o�arę, żeby przod-
kom w zaświatach pieniędzy 
nie brakowało. Mnisi jednak 
wyraźnie wolą, by pieniądze 
tra�ały do rozstawionych gę-
sto skarbonek.

Czytam o tym wszystkim i 
czuję ulgę, ogarnia mnie „nie-
biański spokój”. Jako katolicy 
rzymscy nie odbiegamy zbyt 
daleko od ludzi Dalekiego 
Wschodu. Mało tego, jesteśmy 
mądrzejsi, wolimy wrzucać 
o�arę na tacę. Zapach palo-
nych banknotów jest dla nas 
obcy. Mamy też własne oby-
czaje i autorytety. Nie musimy 
sięgać do wzorów daleko-
wschodnich.

To dobrze, że Wałbrzych 
sięgnął do korzeni, że znalazł 

kandydatkę na swoją patron-
kę w osobie prześlicznej księż-
nej z Książa, Walijki Daisy. Wa-
lia może okazać się nam tak 
samo bliska jak Irlandia, czego 
dowodów dostarczyli kibice z 
tej odległej, choć bliskiej na-
szemu sercu wyspy na nie tak 
dawnych mistrzostwach Euro-
py w piłce nożnej. Mamy tak 
wiele wspólnego w historii.

Możemy też czerpać wzo-
ry z krajów azjatyckich w re-
ligii i formach jej uprawiania. 
Coraz wyraźniej dociera do 
nas idea ekumenizmu w sze-
rokim znaczeniu tego słowa, 
a więc zbliżeniu chrześcijan 
do innych religii. Ale to jest 
osobny temat wymagają-
cy spełnienia ostatniej z 
„ośmiorakiej ścieżki” - ścieżki 
medytacji, do czego gorąco 
namawiam.

Namawiam też do ogląda-
nia w TV relacji z mistrzostw 
świata w lekkiej atletyce. To 
wyjątkowa okazja by zbliżyć 
się do kraju organizatora za-
wodów, a jest to świat wciąż 
dla nas mało znany i stano-
wiący niepojętą tajemnicę.

Dla uczestników zajęć 
wakacyjnych w Ośrodku 
Społeczno-Kulturalnym 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze”, pracownicy 
Dolnośląskiego Zespołu 
Parków Krajobrazowych 
zorganizowali warsztaty 
przyrodnicze.

Po zajęciach teoretycz-
nych przystąpiono do skła-

dania budek lęgowych, które 
będą montowane w obrębie 
terenu rekreacyjnego OSK. 
Podsumowanie zdobytych 
wiadomości odbyło się w 
formie rozwiązywania krzy-
żówek i łamigłówek, premio-
wanego nagrodami. Na zdję-
ciu: uczestnicy warsztatów 
przyrodniczych.

(BAS)

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

Zapraszamy:
pn-pt. 10 - 17, 

sob. 10- 14

Marynarki od 49 zł     Kurtki od 99 zł

Garnitury od 149 zł     Koszule od 15 zł

wakacyjne promocje

Nowość!
Garnitur Majorka

80% wełny!

Tylko 599 zł!

19złza 8 sztuk

99

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

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

TANIE ZDJĘCIA !!!

R E K L A M A

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwie
do 25 000 zł

Twoje pieniądze

728 874 282   *

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.wroclaw.proficredit.pl

R E K L A M A

Nowy towar
31 sierpnia (poniedziałek)

Wałbrzych, ul. Główna 13 (Piaskowa Góra)

4 września (piątek)

Boguszów-Gorce, ul. Fornalskiej 43

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

Festyn rodzinny
Burmistrz Mieroszowa Mar-
cin Raczyński zaprasza na 
festyn rodzinny mający nieco 
osłodzić fakt, że przed nami 
ostatni weekend wakacji. - Za-
praszamy na Górę Parkową, 
gdzie już w najbliższą sobotę 
czeka na państwa dużo dobrej 
zabawy dla dzieci i dorosłych. 
Impreza rozpocznie się 29 
sierpnia o godzinie 14.00 blo-
kiem zabaw dla dzieci, a zakoń-
czy około godz. 22.00 zabawą 
taneczną pod chmurką – za-
chęca burmistrz Mieroszowa.

(RED)

5 na osiedle
Na prośbę mieszkańców 
Głuszycy linia komunikacyj-
na nr 5 została wydłużona o 
nowy przystanek na osiedlu 
mieszkaniowym przy ul. Pio-
nierów i Łukasiewicza w Głu-
szycy. Wcześniej przygotowa-
na została zatoka autobusowa, 
wyremontowano część drogi i 
w ostatnim czasie zamonto-
wano nowoczesną wiatę przy-
stankową wraz z monitorin-
giem. Kolejnym etapem prac 
będzie zagospodarowanie 
terenu wokół przystanku zie-
lenią w celu poprawy estetyki 
miejsca. – Osiedle w Głuszycy 
zamieszkuje ok. 2,5 tysiąca 
osób. Przedłużenie linii auto-
busowej jest dużym ułatwie-
niem komunikacyjnym dla 
osób korzystających z trans-
portu zbiorowego. Montaż 
wiaty przystankowej to inwe-
stycja gminy Głuszyca, która 
zadbała, by osoby oczekujące 
na przejazd miały możliwość 
ochrony przed deszczem czy 
wiatrem w ładnie wyglądają-
cym miejscu – wyjaśnia bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód.

(RED)

Od 1 września 2015 r. 
Urząd Miejski w Głuszycy 
rozpocznie przyjmowanie 
wniosków od mieszkań-
ców gminy ubiegających 
się o stypendia szkolne 
na rok szkolny 2015/2016. 
Stypendium szkolne może 
otrzymać uczeń, który re-
alizuje obowiązek szkolny 
lub nauki, jest zameldo-
wany na terenie Gminy 
Głuszyca, a dochód netto 
na osobę w rodzinie nie 
przekracza 456 zł netto.

Stypendia szkolne mogą 
być przeznaczone na: czę-
ściowe lub całkowite pokry-
cie kosztów udziału w zaję-
ciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykracza-
jących poza zajęcia realizo-
wane w szkole w ramach pla-
nu nauczania; częściowe lub 

całkowite pokrycie kosztów 
udziału w zajęciach eduka-
cyjnych realizowanych poza 
szkołą; częściowe lub całko-
wite pokrycie kosztów zwią-
zanych z pobieraniem nauki 
poza miejscem zamieszka-
nia; pomoc rzeczową o cha-
rakterze edukacyjnym.

Wnioski można pobierać 
w szkołach na terenie gmi-
ny i w urzędzie miejskim w 
pokoju nr 1. Wnioski można 
także pobrać z Biuletynu In-
formacji Publicznej. Wszel-
kich informacji udziela in-
spektor ds. edukacji Urszula 
Zaleska, tel. 74 88 66748, 
pok. nr 7. Wnioski należy 
składać w nieprzekraczal-
nym terminie do 15 września 
2015 r. w pok. nr 7 w Urzę-
dzie Miejskim w Głuszycy.

(RED)

W ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 
Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Po-
trzebującym w Głuszycy 
przy ul. Sienkiewicza 39 w 
każdy czwartek w godz. od 
10.00 do 13.00 wydawa-
na jest żywność dla osób, 
które korzystają z pomocy 
ośrodka pomocy społecz-
nej.

Koordynatorem akcji jest 
Barbara Czarnecka - kierow-
nik głuszyckiego oddziału 
Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej. Ponadto w ra-
mach pomocy najbiedniej-
szym mieszkańcom Głuszycy 
i okolicznych miejscowości 
przy ul. Kolejowej we wtorki 
w godz. od 10.00 do 12.00 
wydawana i przyjmowana 
jest odzież. Istnieje również 
możliwość przekazywania 
mebli, sprzętu rehabilitacyj-
nego, wyprawek dziecięcych 
itp. za pośrednictwem ww. 
punktu. W sprawach pilnych 
i losowych prosimy o kontakt 
z Barbara Czarnecką pod nu-
merem telefonu 665 101 165.

(RED)

Stypendia szkolne
w Głuszycy

Pomoc potrzebującym

Podstawą prawną jest 
Rozporządzenie Rady Mini-
strów z 23 czerwca 2015 r. 
w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomo-
cy �nansowej uczniom na 
zakup podręczników i mate-
riałów edukacyjnych (Dz. U. 
z 2015r. poz. 938). Program 
pomocy uczniom „Wypraw-
ka szkolna” obejmuje 3 gru-
py uczniów:
1. uczniów klas III szkoły 

podstawowej oraz klas III 
ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I stopnia;

2. uczniów, którzy w roku 
szkolnym 2015/2016 kon-
tynuują naukę według 
nowej podstawy progra-
mowej kształcenia ogól-
nego lub podstawy pro-
gramowej kształcenia w 
zawodach odpowiednio 
na poziomie klasy IV tech-
nikum;

3. uczniów niepełnospraw-
nych: słabowidzących; 
niesłyszących; słabo-
słyszących; z niepełno-
sprawnością intelektual-
ną w stopniu lekkim, w 
stopniu umiarkowanym 
lub znacznym; z niepełno-
sprawnością ruchową, w 
tym z afazją; z autyzmem, 
w tymz zespołem Asper-
gera; z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, w 
przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wy-
żej wymieniona.
Podstawą do skorzysta-

nia z pomocy przez uczniów 
niepełnosprawnych będzie 
posiadanie orzeczenia o 
potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, o którym mowa w 
ustawie z 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty.

Zgodnie z programem, 
uczniowie niepełnosprawni 
mają prawo do do�nanso-
wania zakupu podręczników 
do kształcenia ogólnego, w 
tym podręczników do kształ-
cenia specjalnego lub pod-
ręczników do kształcenia w 
zawodach, dopuszczonych 
do użytku przez ministra 
edukacji. Do�nansowanie 
może także dotyczyć zakupu 
materiałów edukacyjnych 
– w przypadku uczniów z 
niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym 
oraz uczniów z niepełno-
sprawnościami sprzężony-
mi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność intelek-
tualna w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym.

Pomoc w formie do�nan-
sowania zakupu podręczni-
ków i materiałów edukacyj-
nych będzie przysługiwać:
• uczniom pochodzącym 

z rodzin, w których do-
chód na osobę w rodzinie 

nie przekracza kryterium 
dochodowego, o któ-
rym mowa w art. 5 ust. 1 
ustawyz dnia 28 listopada 
2003r. o świadczeniach 
rodzinnych tj. 574 zł.

• uczniom pochodzącym z 
rodzin niespełniających 
kryterium dochodowego 
na podstawie decyzji dy-
rektora szkoły, uwzględ-
niającej lokalne warunki 
ekonomiczne i społeczne 
(np. ciężka choroba, wie-
lodzietność, przemoc, al-
koholizm, narkomania w 
rodzinie);

• uczniom niepełnospraw-
nym bez względu na do-
chód.
Zgodnie z programem, 

wnioski o przyznanie pomo-
cy w formie do�nansowania 
zakupu podręczników i ma-
teriałów edukacyjnych, skła-
da się do dyrektora szkoły, 
który przekazuje informację 
o uczniach uprawnionych 
do objęcia programem do 
organu prowadzącego szko-
łę. Dotację otrzymuje gmina, 
która następnie przekazuje 
środki na rachunek banko-
wy szkoły. W zależności od 
rodzaju klasy i rodzaju nie-
pełnosprawności, wysokość 
do�nansowania w roku 2015 
wyniesie na jednego ucznia 
od 225 zł do 770 zł. Więcej 
na stronie www.men.gov.pl.

(RED)

Komu wyprawka szkolna?
We wtorek, 1 września, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Wielu 

uczniów będzie mogło skorzystać z do�nansowania zakupu 
podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego 

programy „Wyprawka szkolna”.
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ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE 
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

Tel.  509 52 60 11

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: 

 działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice

• Doradztwo na rynku nieruchomości

• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

• Zarządzaniem nieruchomościami

• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.

• Przewóz osób

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

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

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

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

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

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

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

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej 
„Biały Orzeł”

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

Więcej na www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej

„Biały Orzeł” w Sokołowsku
PRZYJĘCIA JUŻ TRWAJĄ!

R E K L A M A

58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65c
tel.74 664-83-85 tel.728-765-048

58-300 Wałbrzych ul. Konopnickiej 16 tel. 796-600-006
58-100 Świdnica ul. Budowlana 2  tel. 792-900-010

R E K L A M A

Liczy sie każdy 
gest
Wiele środowisk w Świebo-
dzicach zaangażowało się w 
zbiórkę pieniędzy dla cho-
rej na nowotwór - ziarnicę 
złośliwą - Anety Łazorko. 
Świebodziczanka oczekuje 
na przeszczep szpiku, jednak 
by zabieg miał szanse powo-
dzenia, potrzebna jest terapia 
drogim lekiem, którego nie 
refunduje NFZ. Koszt terapii 
przekracza 200 tys. zł. Rodzina 
i przyjaciele zbierają pieniądze, 
na Facebooku powstał spe-
cjalny pro�l www.facebook.
com/OcalmyŻycieAnety. Aby 
pomóc, wystarczy wpłacić 
pieniądze na specjalne kon-
to: Stowarzyszenie „Dać Na-
dzieje”, numer konta: 62 1090 
2082 0000 0005 4601 2822 z 
dopiskiem „Pomoc dla Anety 
Łazorko”. Liczy się każda zło-
tówka, każdy gest dobrej woli. 
Na panią Anetę czeka w domu 
dwójka dzieci: 5-letnia Emilka i 
8-letni Oliwierek. Panią Anetę 
będzie można wspomóc także 
podczas zbliżającego się Pikni-
ku Lotniczego - w trakcie festy-
nu będzie prowadzona zbiórka 
na leczenie świebodziczanki.

(RED)

Zbiórka krwi
Polski Czerwony Krzyż oraz 
Grupa Muszkieterów zapra-
szają na zbiórkę krwi - w naj-
bliższy czwartek, 27 sierpnia, 
w godzinach 9:00-13:00, pod 
marketem Intermarche przy 
ul. Jeleniogórskiej w Świebo-
dzicach. Akcja odbywa się pod 
hasłem „Zbieramy krew dla 
Polski”.

(RED)

Mieszkańcy Świebodzic 
muszą jeszcze kilka miesię-
cy poczekać, zanim usiądą 
w wygodnych siedzeniach 
i klimatyzowanych wnę-
trzach. Ale nowe autobusy 
komunikacji miejskiej już są 
gotowe. W ubiegłym tygo-
dniu przyjechały na o�cjal-
ny odbiór.

Trzy Mercedesy Benz mo-
del Citaro zaparkowały na 
placu ZGK Świebodzice w 
czwartek rano i natychmiast 
wzbudziły sensację. Auta w 
kolorze złotym przyciągały 
wzrok przechodniów i wiele 
osób pytało z zaciekawieniem, 
czy to te „nasze” autobusy.

Pojazdy zostały zakupione 
przez gminę Świebodzice za 
ponad 4 mln zł, ale Unia Eu-
ropejska pokryje prawie 85 
procent tych kosztów. Dzięki 
do�nansowaniu złożonego 
przez gminę projektu, od 1 
stycznia w Świebodzicach 
kursować będą jedne z naj-
nowocześniejszych autobu-
sów miejskich w kraju. Bogato 
wyposażone, ekologiczne, 
komfortowe dla pasażerów 
- i naprawdę ładne. - Auta 
są bardzo wygodne i pełne 

elektronicznych udogodnień 
zarówno dla kierowcy, jak i 
pasażerów - mówi Bogdan Ko-
żuchowicz, burmistrz Świebo-
dzic. Wraz z przewodniczącym 
Rady Miejskiej Świebodzic 
Łukaszem Kwadransem, sze-
fem ZGK Świebodzice Kac-
prem Nogajczykiem i radnym 
Sławomirem Łukawskim byli 
pierwszymi osobami, które 
obejrzały wnętrza pojazdów.

 - Posiadają m. in. Zintegro-
wany System Informacji Pasa-
żerskiej - czyli elektroniczne 
wyświetlanie aktualnych przy-
stanków, rozkładów jazdy, bi-
letomaty, itd.  Są ekologiczne 
i spełniają najwyższe normy 
bezpieczeństwa. To prawdzi-
wie europejska jakość. 

Dzięki temu zakupowi gmi-
na będzie mogła sama reali-
zować transport publiczny na 
terenie miasta - obecnie jest 
on zlecany przewoźnikom 
w drodze przetargu. Nowe 
autobusy wyruszą na ulice 
Świebodzic 1 stycznia 2016 
roku. Będzie je obsługiwać 
5 kierowców, zatrudnionych 
przez ZGK, wszyscy to świebo-
dziczanie.

(RED)

Świebodziczanie 
pojadą mercedesami

Wśród dotacji jest m. in. 
rezerwa części oświatowej 
subwencji ogólnej - w wy-
sokości 67 000 zł, a także 96 
000 zł z budżetu państwa na 
do�nansowanie wypłat za-
siłków okresowych. Z kolei 
58 263 zł to dotacja na zasił-
ki stałe. O taką samą kwotę 
zwiększono plan wydatków 
- wśród nich pojawiło się 
m. in. 60 000 zł dla Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Świe-
bodzicach na wdrożenie 
certy�katu Biblioteka+ oraz 
programu bibliotecznego 
MAK+. Pojawiło się także 
nowe zadanie inwestycyjne 
w postaci montażu monito-
ringu wizyjnego w budynku 
ośrodka pomocy społecz-
nej - 6000 zł, a także zakup 
pompy głębinowej do zbior-
nika Warszawianka - 9200 

zł. Wśród innych, istotnych 
wydatków, należy odnoto-
wać kwotę 25 600 za zakup 
wyposażenie do nowo po-
wstającego żłobka w Przed-
szkolu nr 2. Uchwała została 
przyjęta jednogłośnie.

Podczas poniedziałkowej 
sesji rady miejskiej przyjęty 
został plan zagospodarowa-
nia przestrzennego śródmie-
ścia Świebodzic. Dokument 
porządkuje i wyznacza zasa-
dy kształtowania przestrzeni 
architektonicznej oraz zieleni 
ścisłego centrum miasta. W 
planie są m.in. wytyczne co 
do stosowania materiałów 
do remontu elewacji budyn-
ków, umieszczania szyldów 
związanych z działalnością 
gospodarczą w danym punk-
cie handlowym czy usługo-
wym - ciekawostką jest fakt, 

że zgodnie z zapisami planu 
nie będzie wolno umieszczać 
reklam na budynkach. Zapisy 
porządkują także zabudowę 
na tyłach kamienic, wprowa-
dzając m. in. zakaz stawiania 
jakichkolwiek nowych bu-
dowli typu garaże czy ko-
mórki. Plan zajmuje się także 
terenami w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabytkowych 
murów obronnych. Zakłada 
oczyszczenie tych terenów 
z „przyklejonych” komórek 
czy składzików, za wyjątkiem 
tych obiektów, które są wła-
snością prywatną. W planie 
zawarto także wskazówki do-
tyczące kształtowania zieleni, 
ochrony konserwatorskiej 
oraz zasad umieszczania ele-
mentów informacji wizual-
nej.

(RED)

Radni Świebodzic chcą oczyszczenia zabytkowych murów z „przyklejonych” komórek czy składzików.

Dotacje i porządki
Zmiany w budżecie to jedna z ważniejszych uchwał pojętych podczas sierpniowej 

sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach. W wyniku przekazanych gminie dotacji budżet 
Świebodzic na rok bieżący zwiększył się o kwotę blisko 250 tys. zł.
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Będą dożywiać
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starych Bo-
gaczowicach przypomina 
10 września upływa termin 
składania wniosków się o 
pomoc w formie posiłków 
dla dzieci i młodzieży reali-
zującej obowiązek szkolny w 
roku 2015/2016. - Osoby za-
interesowane taką formą po-
mocy proszone są o złożenie 
w siedzibie OPS, podania wraz 
z kompletem dokumentów 
potwierdzających dochód ro-
dziny: osoby pracujące – za-
świadczenie o dochodach za 
sierpień 2015 (kwota brutto, 
składki i podatek, kwota netto); 
osoby bezrobotne – aktualne 
zaświadczenie z powiatowego 
urzędu pracy; rolnicy – aktu-
alny nakaz płatniczy; renciści 
i emeryci – zaświadczenie o 
świadczeniu za sierpień 2015 
lub aktualna decyzje rentowa 
lub emerytalna; osoby pobie-
rające dodatek mieszkaniowy 
lub dodatek energetyczny 
– decyzja przyznająca świad-
czenie. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem 
telefonu 74 845 27 30 lub w 
siedzibie OPS od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.30 - 
15.30 – wyjaśniają pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starych Boga-
czowicach.

(RED)

Tradycyjnie dożynki są 
świętem, podczas którego 
rolnicy dziękują za zebrane 
plony. Są też okazją do wy-
poczynku i dobrej zabawy 
po pełnej wysiłku pracy. W 
programie imprezy zaplano-
wano wiele atrakcji. Między 
innymi występy zespołów 
folklorystycznych, koncerty 
KRIS Książe Disco-Polo oraz 
wałbrzyskiej wokalistki Edy-
ty Nawrockiej, pokaz moto-
cykli, prezentacja sołectw z 
terenu Gminy Stare Boga-
czowice oraz stoiska promo-

cyjne. Nie zabraknie także 
wielkiej loterii fantowej, w 
której do wygrania będą 
między innymi: tablety, te-
lefony, kosiarka, piła mo-
torowa, rowery, telewizor, 
sprzęt AGD i inne nagrody. 
Atrakcyjnie zapowiadają się 
wielkie potyczki RSP „Przy-
szłość” kontra AKTIW Sp. z 
o.o. czyli rywalizacja na we-
soło dwóch największych w 
regionie producentów jaj 
kurzych.

- W trakcie imprezy bę-
dziemy częstowali bezpłat-

Święto plonów w Gminie 
Stare Bogaczowice

Wójt Gminy Stare Bogaczowice zaprasza 
na „Dożynki Gminne”, które odbędą się w sobotę, 

5 września 2015 r. na stadionie sportowym 
w Starych Bogaczowicach. Bogaczowickie święto 

plonów rozpocznie się o godz. 14.00 uroczystą 
Mszą Świętą, po której nastąpi o�cjalne otwarcie 

i dalsza część uroczystości.

ną jajecznicą kresową, a do 
dyspozycji najmłodszych 
uczestników przez cały 
dzień dostępne będą bez-
płatne dmuchańce. Podczas 
uroczystości nastąpi również 
rozstrzygnięcie gminnych 
konkursów „Wieniec Dożyn-

kowy” oraz „Ładna Posesja”. 
Zwieńczeniem dożynek bę-
dzie zabawa taneczna „pod 
gwiazdami”, która rozpocz-
nie się około godziny 21.30 i 
potrwa do białego rana. Za-
bawę poprowadzi DJ Gigant. 
Zapraszamy wszystkich 

mieszkańców Gminy Stare 
Bogaczowice oraz gości z ca-
łego regionu do wspólnego 
świętowania oraz wspaniałej 
zabawy – zachęcają orga-
nizatorzy święta plonów w 
Gminie Stare Bogaczowice. 

(TP)

Gmina Stare Bogaczowice zaprasza na święto plonów.

… to miejsce idealne do 
zamieszkania i prowadze-
nia działalności gospodar-
czej. To miejsce, które już 
wybrały setki osób, budu-
jąc na terenie gminy Stare 
Bogaczowice swoje nowe 
domy. A wszechstronny i 
harmonijny rozwój gminy 
będzie stale zwiększał jej 
atrakcyjność, zdetermino-
waną nie tylko doskona-
łym położeniem.

Stare Bogaczowice to 
jedna z najdynamiczniej 
rozwijających się gmin wiej-
skich w Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Liczne inwestycje 
w infrastrukturę poprawiają 
komfort życia i zachęcają 
do osiedlania się, z czego 
chętnie korzystają nie tylko 
mieszkańcy sąsiednich gmin, 
między innymi Wałbrzycha, 
Świebodzic czy Boguszowa 
Gorc, ale także z bardziej 
odległych miejsc regionu i 
kraju. Malownicze położenie 
gminy Stare Bogaczowice, 
na skraju Pogórza Bolkow-
skiego i Masywu Trójgarbu, 
jest jej kolejnym wielkim 
atutem, potęgowanym 
przez bliskość silnych ośrod-

Gmina Stare Bogaczowice bo…

ków miejskich Wałbrzycha i 
Świebodzic. Dzięki temu na 
obszarze gminy można re-
alizować swoje marzenia o 
siedlisku na wsi, będąc jed-
nocześnie w bliskim sąsiedz-
twie natury i w niedużej od-
ległości od wielkiego miasta. 
Do dyspozycji mieszkańców 
są tu malownicze szlaki pie-
sze i rowerowe, liczne zbytki, 
czy przywracany do użytku 
zalew rekreacyjny. Ta ostatnia 
atrakcja ożywa dzięki wielkie-
mu zaangażowaniu miesz-
kańców całej gminy Stare 
Bogaczowice, którzy posta-
nowili wziąć sprawy w swoje 

ręce. Przy wsparciu gmin-
nego samorządu, teren nie-
czynnego zalewu najpierw 
w czynie społecznym został 
uporządkowany, a potem 
przygotowany do napełnie-
nia wodą. W tę akcję włączyły 
się organizacje pozarządowe, 
a także osoby niezrzeszone, 
co nie jest w tej gminie przy-
padkiem odosobnionym. 
W każdym z ośmiu sołectw: 
Cieszów, Chwaliszów, Gost-
ków, Jabłów, Lubomin, 
Nowe Bogaczowice, Stare 
Bogaczowice, Struga są co-
raz liczniejsze grupy osób 
zaangażowanych w życie 

poszczególnych wsi i całej 
gminy. I właśnie dynamicz-
ny rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego jest jednym 
z największych sukcesów tej 
gminy.

Przykładów wielkiego za-
angażowania lokalnej spo-
łeczności w sprawy gminy 
jest wiele i często wykracza-
ją one poza standardowe 
działania. W ostatnim czasie 
mieszkańcy Chwaliszowa 
doprowadzili do oznakowa-
nia przejścia dla pieszych, a 
wcześniej mieszkańcy Jabło-
wa - wraz z władzami gminy 
– wywalczyli remont drogi 
wojewódzkiej. Animatorem 
oraz współorganizatorem 
wielu działań społecznych 
jest Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Z jego 
inicjatywy - między innymi 
- prężnie działa Uniwersy-
tet III Wieku, który ma oko-
ło 50 słuchaczy. Ponadto 
ośrodek wspiera działania 
grup nieformalnych, pozy-
skując środki na realizację 
ciekawych projektów. W 
ten sposób udało się zreali-
zować projekt „Odlotowe 
Czarownice”, którego pomy-

słodawcą jest Klub Integracji 
Społecznej w Strudze oraz 
inicjatywę „Miłośników pięk-
na” (czyli grupy nieformal-
nej skupionej przy Uniwer-
sytecie III Wieku w Starych 
Bogaczowicach) „Kolorowe 
wstążki”, której celem jest 
upiększenie przestrzeni pu-
blicznej. Z inicjatywy miesz-
kańców Starych Bogaczo-
wic powstał także projekt 
upamiętnienia 70 rocznicy 
przyjazdu repatriantów z 
ziem wschodnich do Starych 
Bogaczowic. Efektem jest 
pomnik, poświęcony przez 
ordynariusza diecezji świd-

nickiej biskupa Ignacego 
Deca. A owocem współpracy 
władz gminy, sołectw i orga-
nizacji pozarządowych były 
także zorganizowane po raz 
pierwszy obchody Dni Gmi-
ny Stare Bogaczowice i inne 
liczne imprezy sportowo – 
rekreacyjne czy kulturalno - 
oświatowe.

- Dzięki wsparciu miesz-
kańców naszej gminy je-
steśmy w stanie zrobić dla 
naszej małej ojczyzny dużo 
więcej – podkreśla Mirosław 
Lech, Wójt Gminy Stare Bio-
gaczowice.

(RED)
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G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L A M A

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

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

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

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

Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł
Minimum formalności

Gotówka od ręki AnaNas zawsze możesz liczyć

Zapraszamy 7 dni w tygodniu  w naszej ofercie 
• ALKOHOL produkty regionalne, oraz piwa z Rosji, 
 Ukrainy i Słowacji,
• NAPOJE, SŁODYCZE, LODY
• PAPIEROSY, TYTOŃ, GILZY
• DOŁADOWANIA i STARTERY

CODZIENNIE PROMOCJE I NAJNIŻSZE CENY: 
ŻYWIEC 2.69 zł, TYSKIE 2.35zł, ZŁOTY DENAR 2zł i WIELE INNYCH

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

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

R E K L A M A

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

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

PLANUJESZ ZAKUP LUB NAJEM
NIERUCHOMOŚCI ?

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ POMOC
(Także pełną obsługę prawną)

Powołanie 
dla Michała
Wychowanek Górnika Wał-
brzych Michał Bartkowiak 
został powołany do piłkar-
skiej reprezentacji Polski do 
lat 19. Pomocnik, który kilka 
tygodni temu przedłużył kon-
trakt ze Śląskiem Wrocław do 
2018 roku, znalazł się w grupie 
piłkarzy powołanych przez 
trenera Rafała Janasa na spo-
tkania towarzyskie z Walią (5 
września, godz. 14.00) i Belgią 
(8 września, godz. 19.00).

(RED)

Debiut Łasickiego
Wychowanek Górnika Bo-
guszów Gorce Igor Łasicki 
zadebiutował w nowym klu-
bie. Obrońca młodzieżowej 
reprezentacji Polski rozegrał 
cały mecz w trzecioligowej 
ekipie SS Maceratese 1922 
przeciwko AC Rimini 1912 w 
rozgrywkach o Puchar Włoch 
dla trzecioligowców. Zespół 
Polaka przegrał 0:1.

(RED)

Zmarł Jacek Bukiel
Zmarł Jacek Bukiel – były ko-
szykarz Górnika Wałbrzych 
i Turowa Zgorzelec. Jacek 
Bukiel był wychowankiem 
Turowa, z którym, wywalczył 
pierwszy awans do ekstrakla-
sy. Po degradacji zgorzelczan 
w 1979 r., przez kolejne sezony 
reprezentował Górnika,  z któ-
rym zdobył tytuł wicemistrza 
Polski. W sezonie 1982/83 
wrócił do Turowa, w którym 
zakończył karierę zawodniczą i 
rozpoczął trenerską. Jacek Bu-
kiel miał 54 lata.

(RED)

XVI Toyota Półmara-
ton Wałbrzych, czwarty 
po reaktywacji w 2012 r., 
spełnił oczekiwania orga-
nizatorów i kibiców, po raz 
kolejny będąc imprezą re-
prezentacyjną dla miasta, 
przeprowadzoną sprawnie 
i z rozmachem na nietypo-
wej (częste podbiegi) tra-
sie.

Znowu rywalizację zdo-
minowali Kenijczycy, z któ-
rych najlepszym okazał się 
Moses Kipruto Kibire. Wśród 
pań wygrała Ukrainka Vale-
riya Solgari, która w klasy�-
kacji generalnej ukończyła 
bieg na 8. miejscu. Pierw-
szym z Polaków był siódmy 
na mecie Andrzej Witek, a 
pierwszym z wałbrzyszan 
Patryk Łazarski, który zajął 
14 lokatę. Trudno nie wspo-
mnieć o jednym z głównych 

autorów raktywacji półmara-
tonu, prezydencie Wałbrzy-
cha dr Romanie Szełemeju, 
który zameldował się na 
mecie na 998. pozycji (35. 
miejsce w kategorii M-55). 
Półmaraton ukończyło 1419 
zawodników, wśród których 
oprócz gospodarzy biegli 
też wspomniani Kenijczycy, 
Ukraińcy, Niemcy i Słowacy.

Wyniki: 1. Moses Kipruto 
Kibire – 1:05.49, 2. Joel Ma-
gina (obaj Kenia) – 1:06.06, 
3. Dmytro Lashyn (Ukraina) 
– 1:07.26, 4. Kibichy Tanui 
– 1:10.19, 5. Launen Kwa-
lia (obaj Kenia) – 1:10.38, 
6. Anton Potocki (Ukra-
ina) – 1:11.38, 7. Andrzej 
Witek (Szklarska Poręba) – 
1:12.24... 14. Patryk Łazarski 
(Wałbrzych) – 1:17.40... 998. 
Roman Szełemej – 2:01.07.

Andrzej Basiński

Udał się nam 
półmaraton

Biegacze z Kenii zdominowali zawody.

Kenijczyk David Rudi-
sha został w Pekinie mi-
strzem świata w biegu 
na 800 m. -  Z jego ojcem, 
Danielem, biegliśmy na 
pierwszej zmianie w �nale 
sztafety 4x400 m podczas 
igrzysk w Meksyku w 1968 
roku – powiedział Stani-
sław Grędziński.

Dwukrotny mistrz Europy 
(400 i 4x400 m) z Budapesz-
tu (1966), nie wspomina naj-
lepiej związanego z ojcem 
Davida wydarzenia sprzed 
47 lat. - Wystartowałem na 
pierwszej zmianie, której 
bardzo nie lubiłem, gdyż nie 
daje ona dobrego przeglądu 
sytuacji. Zawsze w tej fazie 
miałem kłopoty, a biegnąc 
na drugiej zmianie, jak np. w 
Budapeszcie, czułem się zna-
komicie. Ale z decyzją trene-
ra Gerarda Macha nie było 
dyskusji – stwierdził.

Przypomniał, że z Da-
nielem Rudishą zetknął się 
przelotnie podczas prezen-
tacji. Igrzyska w Meksyku 
były pierwszą wielką impre-
zą przeprowadzoną na tarta-
nie. - Kenijczycy byli wtedy 
jeszcze mało znani na spor-
towych arenach, nie było ich 
w �nale biegu indywidual-
nego na 400 m. Interesowa-
li mnie o tyle, że wcześniej 
rywalizowałem z jednym 
z nich podczas mityngu w 
Wałbrzychu, gdzie byłem 
drugi – zaznaczył.

Po zakończeniu sztafety 
nie było już okazji do kontak-
tu. - Tra�łem, podobnie jak 
kilku innych zawodników, 

Stanisław Grędziński biegł 
z ojcem Davida Rudishy

Stanisław Grędziński z medalami.

z Niemcem Martinem Jellin-
ghausem – zrelacjonował 
wałbrzyszanin. 

Zwycięscy Amerykanie 
ustanowili w Meksyku rekord 
świata z rezultatem 2.56,1, a 
drudzy na mecie Kenijczycy 
rekord Afryki – 2.59,6. Niem-
cy z Polakami pobili rekord 
Europy w czasie 3.00,5. Jed-
nak sędziowie nie przyznali 
obu zespołom brązowych 
medali ex equo.

Wynik biało-czerwonych 
przetrwał jako rekord kraju 
prawie... 30 lat. Wymazali go 
z tabel Tomasz Czubak, Piotr 
Rysiukiewicz, Piotr Haczek i 
Robert Maćkowiak w pół�na-
le MŚ w Atenach (1997), osią-
gając 2.59,91, a więc rezultat 
tylko o 0,6 sek. lepszy od na-
szej sztafety w Meksyku. - Z 
uwagą i podziwem śledzę 
karierę syna Daniela Rudishy, 
Davida. Być może będzie dłu-
go dominował na dystansie 
dwóch okrążeń - zakończył 
Grędziński.

W wieku 25 lat z powo-
du kontuzji wycofał się z 
bieżni. Od kilkunastu lat jest 
prezesem lekkoatletów Gór-
nika Wałbrzych, a poza tym, 
wykorzystując swoje poli-
techniczne wykształcenie, 
buduje obiekty sportowe na 
Dolnym Śląsku. 

Jego dziełem jest m.in. 
hala lekkoatletyczna w Wał-
brzychu zwana „Pomnikiem 
Grędzińskiego”. Poza tym 
współtworzył tam reprezen-
tacyjny kompleks sportowo-
-rekreacyjny Aqua-Zdrój. 

Andrzej Basiński

od razu pod tlen, gdyż takie 
były konsekwencje dużego 
wysiłku na wysokości 2300 
m npm. w rozrzedzonym po-
wietrzu – wyjaśnił.

Daniel Rudisha pobiegł 
najszybciej ze swoich roda-
ków i zmierzono mu czas 
44,6 sek., który był tylko o 0,8 
sek. gorszy od rekordu świa-
ta Amerykanina Lee Evan-
sa, ustanowionego na tych 
igrzyskach w �nale biegu 
indywidualnego. Grędziński 
był na tej zmianie czwarty. - 
Pozycję tę utrzymywali moi 
koledzy: Jan Balachowski i 
Jan Werner. Kończący swój 
dystans Andrzej Badeński, 
wykonał rzut na kreskę i 
wpadł na metę jednocześnie 
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z suchego drewna bukowego i dębowego
pakowany hermetycznie w workach 18 kg

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!
szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł           10 kg – 10 zł
Spółka Węglowa Tepal

ul. Stefana Batorego 82 w Wałbrzychu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16:00, 

w soboty w godz. 6:30 - 13:00.

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

R E K L A M A

DB2010 .PL
S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  

10 % rabatu z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo

promocja ważna do 31 sierpnia 2015 r.

OKNA z Wałbrzycha

LETNIA
PROMOCJA

20 LAT TRADYCJI

R E K L A M A

Promocyjne ceny 
na serwis klimatyzacji

Auto serwis Pit-Car .... tel. 696 473 695
ul. II Armii 7c, Wałbrzych-Sobięcin

Promocyjne ceny 
na serwis klimatyzacji

SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ CAŁYCH 
I USZKODZONYCH ORAZ MOTOCYKLI

www.ubezpieczenia.regional.pl

74 66 06 100Twój kod rabatowy: 200

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

życiowe, turystyczne, zdrowotne, grupowe

Ta
ni

ej

pl

Downhill 
Dzikowiec 2015
W niedzielę, 30 sierpnia 2015 
r. w Boguszowie Gorcach 
odbędą się Otwarte Mistrzo-
stwa Dolnego Śląska DO-
WNHILL DZIKOWIEC 2015. 
W tym dniu Dzikowiec stanie 
się miejscem potyczek amato-
rów mocnych wrażeń, których 
niewątpliwie dostarcza ta eks-
tremalna odmiana kolarstwa 
zjazdowego, jaką jest downhill. 
Zastrzyku adrenaliny dostarczą 
zawodnikom strome stoki, pęd 
powietrza i kibice zagrzewają-
cy do walki o nagrody. Więcej 
informacji na stronie: www.
osir-boguszow.eu, www.dzi-
kowiec.info, link do zapisów: 
http://www.race-timing.pl.

(RED)

Trenerka na medal
Anna Żabska, trener ESF Le-
vel 1 w Aqua-Zdrój Squash 
Wałbrzych, zwyciężyła w 
turnieju Grawitacja w Squ-
ashstacja kat. B+ KEGGER w 
kategorii damskiej. W bole-
sławieckim turnieju squasha 
z powodzeniem rywalizowały 
również wałbrzyszanki – Mag-
dalena Przybylak, Małgorzata 
Włochal, Patrycja Kirszenstein 
oraz Agnieszka Kopciuch. – 
Przy okazji serdecznie zapra-
szamy wszystkie panie do spró-
bowania swoich sił na kortach 
do squasha. Zajęcia grupowe 
(3 os.) dla pań prowadzone są 
dwa razy w tygodniu. Szczegó-
łowe informacje i zapisy w re-
cepcji Strefy Sport Aqua Zdrój 
(tel. 784 382 157) – zachęcają 
przedstawiciele Aqua-Zdrój 
Squash Wałbrzych. (Fot. www.
facebook.com/squashstacja).

(RED)

… w Turnieju o Puchar 
Prezesa WZK Victoria SA, 
który jest zaplanowany na 
12-13 września. W tym tur-
nieju wystąpią trzy druży-
ny: Jastrzębski Węgiel, AZS 
Nysa i Victoria PWSZ.

W turnieju, zaplanowanym 
na drugi weekend września, 
zostaną rozegrane dwa me-
cze w sobotę i jeden w nie-
dzielę. - Jastrzębski Węgiel, 
czwarta drużyna poprzednie-
go sezonu w Plus Lidze, przy-

jedzie do nas w najsilniejszym 
składzie. To będzie gratka dla 
kibiców, bo tak mocnego ze-
społu już dawno nie mieliśmy 
okazji oglądać w Wałbrzychu. 
Tymczasem nasi seniorzy 
skończyli obóz w Borowicach. 
Wcześniej wrócili z obozu ju-
niorzy, którzy pomagali służ-
bom organizacyjnym XVI To-
yota Półmaraton Wałbrzych 
– wyjaśniają działacze Victorii 
PWSZ.

(RED)

Jastrzębski Węgiel 
zagra w Wałbrzychu…

16-letnia Dominika Kul-
wicka, zapaśniczka Zagłę-
bia Wałbrzych, wywalczyła 
brązowy medal Mistrzostw 
Europy Kadetek w serbskiej 
Suboticy w kategorii 56 kg.

Podopieczna trenera Zbi-
gniewa Grabowskiego, w 
drodze po to trofeum poko-
nała zawodniczkę z Austrii, 
następnie przegrała z Rosjan-
ką, wygrała z Bułgarką, a w 
pojedynku o brąz zwyciężyła 

reprezentantkę Azerbejdżanu. 
Jej największe dotychczaso-
we sukcesy,  to mistrzostwo 
Polski kadetek w latach 2014-
2015 oraz mistrzostwo kraju 
młodziczek w 2012 r. W tych 
dniach Dominika będzie ry-
walizowała na Mistrzostwach 
Świata w Sarajewie. W gronie 
jej rywalek najgroźniejsze są 
zawodniczki z Japonii, USA i 
Mongolii.

(A.Bas.)

Dominika z brązem ME

Dominika Kulwicka z trenerem Zbigniewem Grabowskim.

Jesteś uczniem 4-6 klasy 
szkoły podstawowej? Lubisz 
sport i rywalizację? Marzysz 
o grze w siatkówkę? Chcesz 
wyjeżdżać na turnieje i obo-
zy? Ta oferta jest dla Ciebie!

Siatkarska Szkółka " Mło-
da Victoria PWSZ" Wałbrzych, 
decyzją zarządu I-ligowego 
klubu TS Victoria PWSZ Wał-
brzych, została powołana do 
życia w październiku 2014 
roku. Była to odpowiedz na 
rosnące zapotrzebowanie na 
chęci nauki gry w piłkę siatko-
wą w grupie chłopców z klas 
4-6 szkoły podstawowej. Jej 
celem jest również przygoto-
wanie chłopców do wejścia w 

szeregi uczniów Siatkarskiego 
Ośrodka Szkolnego przy 11 
PG mieszczącego się w 4 LO 
w dzielnicy Piaskowa Góra w 
Wałbrzychu oraz zespołu TS 
Victoria PWSZ Wałbrzych w 
kategorii młodzik. Na zajęcia 
sportowe w PSP 21 na Pod-
zamczu, pod kierunkiem byłe-
go siatkarza TS Victoria PWSZ 
Wałbrzych, Jacka Prokopa, 
mogą uczęszczać chłopcy z 
klas 4-6 szkoły podstawowej.

- Po zeszłym roku funkcjo-
nowania szkółki w szyscy szó-
stoklasiści zostali zaproszeni 
do grupy młodzików TS Victo-
ria PWSZ Wałbrzych, którzy w 
tym roku grali w ćwierć�nale 

MP! W tym roku, dzięki pomo-
cy wielu przyjaznych wałbrzy-
skiej siatkówce ludzi, takim 
jak Andrzej Zibrow, fanta-
stycznym rodzicom uczniów, 
Energy Giga Studio Fitness w 
Szczawnie Zdroju oraz trenin-
gom z  trenerem przygotowa-
nia motorycznego Marcinowi 
Czarneckiemu idziemy o parę 
kroków do przodu! Odwiedź 
nas już dziś na naszej stronie 
na Facebook, a od września 
przyjdź na trening! Kontakt 
w sprawie zapisów oraz in-
formacja pod numerem : 
511 893 262 – zachęca trener 
Jacek Prokop.

(RED)

Młoda Victoria zaprasza

W Dusznikach-Zdroju 
odbyły się mistrzostwa 
Polski w biathlonie na 
nartorolkach. Podczas 
dwudniowej imprezy zo-
stało rozdanych dwana-
ście kompletów medali 
w różnych kategoriach 
wiekowych, z czego aż 11 
krążków wywalczyli biath-
loniści z Czarnego Boru!

To kolejna impreza, na 
której zawodnicy z Czarnego 
Boru wykazali się najwyż-
szym poziomem sportowym 
w Polsce. W trakcie zawo-
dów obchodzony był jubile-
usz 15-lecia Dolnośląskiego 
Związku Biathlonu, a wśród 
licznie zgromadzonych kibi-
ców i pasjonatów tej dyscy-
pliny sportu Duszniki gościły 
m.in. wójta gminy Czarny 
Bór Adama Góreckiego.

W pierwszym dniu zawo-
dów biathloniści z Czarnego 
Boru zdobyli 6 medali. Ma-
teusz Janik II miejsce w ry-
walizacji seniorów i I miejsce 
wśród juniorów. Bartłomiej 
Filip zajął III miejsce wśród ju-
niorów, przegrywając srebr-
ny medal o 0,3 sekundy z za-
wodnikiem z Iwonicza Zdrój 
Rafałem Penarem. Wśród 
seniorów Bartek wywalczył 
szóstą lokatę. Bardzo dobrze 
spisali się młodsi juniorzy 
młodsi: Przemysław Pancerz 
zajął II miejsce, a Damian 
Marczak III miejsce. Wśród ju-
niorek I miejsce lokatę zajęła 
Karolina Trzaska, a IV miejsce 
Paulina Król - juniorka młod-
sza.

Niemniej emocjonujący 
był drugi dzień zawodów, w 
którym triumfował Mateusz 

Janik, zdobywając dwa złota 
wśród seniorów i juniorów, 
drugie miejsce wśród se-
niorów zajął wychowanek 
UKN Mela�r Czarny Krzysztof 
Pływaczyk. Bartłomiej Filip 
utrzymał brąz wśród junio-
rów. Wielką niespodziankę 
zafundował kibicom junior 
młodszy Przemysław Pan-
cerz, który triumfował w 
biegu na dochodzenie, po-
kazując twardy charakter i 
wysoki poziom umiejętności 
biathlonowych. Szóste miej-
sce zajął Robert Szczepaniak.

- Pasjonatów biathlonu 
zapraszamy w dniach 25-26 
września na stadion sporto-
wy w Czarnym Borze gdzie 
odbędzie się Puchar Mela-
�ru – dodają działacze UKN 
Mela�r Czarny Bór.

(RED)

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

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

MOSKITIERY 
na każdy wymiar

uczciwa
cena

wysoka
jakość

Ciesz się świeżym
powietrzem

R E K L A M A

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L A M A

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

R E K L A M A
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Zapłaciły frycowe
Nie udał się debiut dru-
giej drużynie AZS PWSZ 
Wałbrzych w rozgrywkach 
grupy śląskiej II ligi piłki 
nożnej kobiet. Akademiczki 
uległy w Prószkowie Polonii 
0:4. Mecz Victorii Aglomera-
cja Wałbrzyska z Daborem 
w Bolesławicach został prze-
łożony. Następna kolejka: 
Victoria Aglomeracja Wał-
brzyska - Polonia Bytom (29 
sierpnia, 17:00), Chemik Kę-
dzierzyn-Koźle - AZS PWSZ 
II Wałbrzych (29 sierpnia, 
17:00)

(RED)

Liderów trzech
W najciekawszym meczu 
2 kolejki w grupie I piłkar-
skiej klasy A MKS Szczaw-
no Zdrój pokonał Czarnych 
Wałbrzych 4:0 i awansował 
na drugie miejsce w tabeli. 
Nowy liderem została Iskra 
Witków Śląski, która wygrała 
w Walimiu 5:2, a trzecią loka-
tę zajmuje Biały Orzeł Miero-
szów, po tym jak pokonał na 
własnym boisku Cukrowni-
ka Pszenno. Derby powiatu 
wałbrzyskiego Włókniarz 
Głuszyca – Górnik Boguszów 
Gorce zakończyły się remi-
sem 1:1, a Joker Jaczków 
uległ Zielonym w Mrowinach 
1:4 i wraz z KS Walim zamy-
ka ligową tabelę. Następna 
kolejka: Czarni - Biały Orzeł 
(30 sierpnia, 11:00), Górnik - 
MKS Szczawno (30 sierpnia, 
17:00), Iskra - LKS Wiśniowa 
(30 sierpnia, 17:00), Joker - 
KS Walim (30 sierpnia, 17:00), 
Granit – Włókniarz (30 sierp-
nia, 17:00).

(RED)

Pogromcy 
ze Świebodzic
Victoria Świebodzice roz-
gromiła Polonię Bystrzyca 
Kłodzka 6:0 i objęła prowa-
dzenie w piłkarskiej klasie 
okręgowej seniorów. Gorzej 
spisały się zespoły z powiatu 
wałbrzyskiego: Zdrój Jedli-
na Zdrój uległ LKS Bystrzy-
ca Górna 0:1, beniaminek z 
Dziećmorowic został rozbity 
przez Grom w Witkowie 1:4, 
a Unia Bardo Śląskie wygrała 
ze Skalnikiem Czarny Bór 5:1. 
Następna kolejka: Skalnik 
Czarny Bór - Unia Złoty Stok 
(29 sierpnia, 17:00), Sude-
ty - Unia Bardo (29 sierpnia, 
17:00), Zryw Gola Świdnicka 
- Zdrój (30 sierpnia, 11:00), 
Polonia-Stal II Świdnica - Vic-
toria (30 sierpnia, 17:00).

(RED)

6 drużyn w klasie B
Tylko dwa spotkania udało 
się rozegrać w inaugura-
cyjnej kolejce piłkarskiej 
klasy B seniorów w pod-
okręgu wałbrzyskim. W 
derbach Wałbrzycha Zagłę-
bie przegrało z Podgórzem 
0:5, a Unia Stare Bogaczowi-
ce uległa 0:1 Victorii II Świe-
bodzice. W tej serii spotkań 
pauzowały zespoły Grod-
na Zagórze Śląskie i MKS II 
Szczawno Zdrój. W 2 serii 
spotkań, zagrają: Victoria II 
Świebodzice - MKS II Szczaw-
no Zdrój (30 sierpnia, godz. 
11:00), Podgórze Wałbrzych 
- Unia Stare Bogaczowice (30 
sierpnia, godz. 11:00), Grod-
no Zagórze Śląskie - Zagłę-
bie Wałbrzych (30 sierpnia, 
godz. 17:00).

(RED)

Piłkarze Górnika Wał-
brzych, w III kolejce rozgry-
wek III ligi dolnośląsko – lu-
buskiej, wygrali na własnym 
boisku z Lechią Dzierżoniów 
1:0. Jedyną bramkę w meczu 
bez kibiców zdobył Michał 
Oświęcimka.

Choć decyzją Wydziału 
Dyscypliny Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej kibice 
nie mogli wejść na trybuny 
Stadionu Tysiąclecia przy ul. 
Ratuszowej w Wałbrzychu, to 
najzagorzalsi fani biało – nie-
bieskich oglądali derbową 
potyczkę z Lechią z górki nad 
stadionem i stamtąd pro-
wadzili doping. A pikanterii 
niedzielnej konfrontacji do-
dawała osoba Kamila Śmia-
łowskiego, który w kontro-
wersyjnych okolicznościach 
wrócił z Górnika do Lechii. 
Faworytem derbowego spo-
tkania byli gospodarze i to oni 
od początku atakowali, mimo, 
że w pierwszym kwadransie 
nie było żadnej groźnej sytu-
acji. Za to w drugich piętnastu 
minutach 2 podbramkowe sy-
tuacje miał Dariusz Michalak, 
ale jego pierwszy strzał głową 
obronił Łukasz Malec, a po 
następnym piłka poszybowa-
ła ad poprzeczką i w dodatku 
arbiter odgwizdał spalonego. 
Krótką chwilę trwała radość 
gospodarzy w 36 min., gdy 
po uderzeniu z rzutu wolnego 
Marcina Orłowskiego bram-
karz gości zdołał wybić piłkę, 
ale z dobitką z dążył Mateusz 
Sawicki, który zdobył gola. Sę-
dzia uznał, że zawodnik Górni-
ka był na spalonym i gola nie 
uznał. Goście odpowiedzieli 
tuż przed przerwą, gdy po do-
środkowaniu Marcina Buryło 
„szczupakiem” strzelił Łukasz 

Maciejewski, a piłka przelecia-
ła nad poprzeczką.

W drugiej połowie od razu 
do ataku rzucili się wałbrzy-
szanie, którzy wypracowali 
3 sytuacje podbramkowe na 
początku tej części gry. Naj-
pierw Sawicki próbował prze-
lobować Malca, ale ten nie dał 
się zaskoczyć, następnie Or-
łowski strzelił gola, ale sędzia 
znów odgwizdał spalonego, 
a potem kapitan Górnika miał 
kolejną okazję, lecz jego płaski 
strzał zza pola karnego wyłapał 
bramkarz Lechii. Kilka minut 
później „wejście smoka” mógł 
zaliczyć Jan Rytko, jednak jego 
huknięcie z dystansu znów 
obronił Malec. W 83 min. drugą 
żółtą, a w konsekwencji czer-
woną kartkę otrzymał obrońca 
gości Paweł Słonecki, a dwie 
minuty później - po podaniu 
Sawickiego - jedynego gola 
w tym meczu zdobył Michał 
Oświęcimka, dzięki któremu na 
pustym Stadionie 1000-lecia w 
Wałbrzychu zostały 3 punkty. 
Lechia w doliczonym czasie 
miała jeszcze okazję do wyrów-
nania, gdy Damian Niedojad 
oddał strzał z kąta, ale świetną 
obroną popisał się bramkarz 
Górnika Kamil Jarosiński.

W następnej kolejce Górnik 
zagra mecz wyjazdowy z Foto-
-Higieną Gać - Wałbrzych (so-
bota, 29 sierpnia, godz. 11.00).

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych 
- Lechia Dzierżoniów 1:0 (0:0)
Bramka: 1:0 Oświęcimka (85). Żółte 
kartki: Orłowski, Migalski, Jarosiński 
oraz Maciejewski, Słonecki, Ochota, 
Niedojad, Juraszek. Czerwona kartka: 
Paweł Słonecki (83, za 2 zółte kartki). 
Sędzia: Mirosław Mazdaj (Wrocław). 

Piłkarki AZS PWSZ Wał-
brzych pokonały w 3. kolej-
ce ekstraligi kobiet GOSiR 
Piaseczno aż 6:1! Dzięki 
temu akademiczki awanso-
wały na 2. miejsce w ligowej 
tabeli.

Przed spotkaniem do dru-
żyny z Wałbrzycha dołączyła 
Katarzyna Konat, która przy-
szła z Medyka Konin. Warto 
dodać, że Konat jest 9-krotną 
reprezentantką Polski i złotą 
medalistką Mistrzostw Europy 
u-17.

Zespół z Piaseczna rozpo-
czął mecz z dużym animu-
szem, ale po akcjach Magda-
leny Dudek i Anny Ciupińskiej 
dwukrotnie świetnie inter-
weniowała bramkarka AZS-u 
Daria Antończyk. Następnie 
odpowiedziały bardzo sku-
tecznie akademiczki z Wałbrzy-
cha: po podaniu Klaudii Miłek 
bramkę na 1:0 zdobyła Agata 
Sobkowicz. Jednak również 
bardzo szybko zrewanżowały 
się piłkarki gości, gdy po nie-
porozumieniu w obronie go-
spodyń wyrównała Aleksandra 
Sosnowska. Im dłużej trwał 
mecz, tym więcej pojawiało się 
widzów na trybunach Stadio-
nu 1000-lecia w Wałbrzychu, 
którzy po udanej inauguracji 
ekstraligi, coraz liczniej poja-
wiają się na meczach AZS-u. 
Tuż przed przerwą gola „do 
szatni” dla ekipy Marcina Gryki 
zdobyła Klaudia Miłek po asy-
ście Agaty Sobkowicz.

W przerwie szkoleniowiec 
drużyny z Wałbrzycha dokonał 
zmiany: Magdalenę Konopkę 
zastąpiła debiutująca w ze-
spole AZS-u Katarzyna Konat. 
Druga połowa rozpoczęła się 
świetnie dla gospodyń, bo po 
stałym fragmencie gry strza-

łem głową wynik podwyższyła 
Małgorzata Mesjasz. Kilkana-
ście minut później po kapital-
nym podaniu So�i Gonzalez 
swoją drugą bramkę zdobyła 
Agata Sobkowicz, czym bar-
dzo uszczęśliwiła fanów ze-
społu AZS-u. Jednak to nie był 
koniec strzelania zawodniczek 
spod Chełmca: najpierw rzut 
karny pewnie wykorzystała 
Edyta Botor, a tuż przed koń-
cem wynik spotkania na 6:1 
ustaliła So�a Gonzalez.

- Przede wszystkim mecz 
miał 2 odsłony: w pierwszej 
połowie GOSiR zagrał bardzo 
dobrze, było bardzo wyrów-
nane widowisko, na szczęście 
udało nam się w ostatnich 
sekundach strzelić bramkę, 
dzięki czemu spokojniej scho-
dziliśmy do szatni. W drugiej 
części spotkania kontrolowa-
liśmy przebieg gry i udało się 
osiągnąć bardzo dobry wynik. 
Nasze przeciwniczki nie stwo-
rzyły żadnej 100-procentowej 
sytuacji, a nasze dziewczęta 
kontrowały, dzięki czemu zdo-
były 3 punkty - powiedział po 
meczu Marcin Gryka, trener 
zespołu AZS PWSZ Wałbrzych.

W następnej kolejce AZS 
PWSZ Wałbrzych będzie po-
dejmował Medyka Konin 
(niedziela, 30 sierpnia, godz. 
16:00).

Radosław Radczak

AZS PWSZ Wałbrzych - GOSiR Piaseczno 
6:1 (2:1)
Bramki: 1:0 Sobkowicz (24), 1:1 
Sosnowska (27), 2:1 Miłek (45+1), 
3:1 Mesjasz (51), 4:1 Sobkowicz (65), 
5:1 Botor (73-k), 6:1 Gonzalez (89). 
Żółte kartki: Rędziak oraz Sosnowska i 
Kacprzak. Sędziowała: Patrycja Marek 
(ŚZPN). Widzów: 150.

Akademiczki gromią Wygrana bez kibiców
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USŁUGI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

(2) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

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

(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

(2) Do wynajęcia kawalerka z 
jasną kuchnią i dużym balkonem 
na Piaskowej Górze. Cena 700 zł 
+ liczniki i kaucja 600 zł. Tel. 662 
009 796.

(4) Do wynajęcia pokoje w Wał-
brzychu. Nr telefonu kontakto-
wego: 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. 
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SKŁAD WĘGLA  
MAXIMUS

EKOGROSZEK  EKORET, MARCEL, 
WIECZOREK, WESOŁA, SILESIA

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

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

www.maximus.walbrzych.pl

Na sprzedaż 
kawalerka

Piaskowa Góra 
ul. Makuszyńskiego 
Super cena 65.000,- 

tel. 887-338-001

Działka przemysłowa o powierzchni 1,4 ha. 

Umiejscowiona w Kolcach (dolnośląskie) 

przy drodze nr 377D Głuszyca – Rzeczka. Oddalona 

o 700m od drogi wojewódzkiej nr 381 Wałbrzych 

– Kłodzko. Teren usytuowany jest pomiędzy rzeką 

Kołbia (I klasa czystości), a drogą wykończoną 

tłuczniem, która to prowadzi przez las 

do „Podziemnego Miasta Osówka”. Na działce 

znajduje się ujęcie wody pitnej oraz media przy jej 

granicy. Dodatkowo mapa do celów projektowych. 

Cena: 30 zł/m2. Tel: 698 – 624 – 634

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

Sprzedam mieszkanie 
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.

Wynajmę 
lub sprzedam 

halę 800 m z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu 

(koło Starej Kopalni). 

Tel. 606 478 000 

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

i 74-854-17-12

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon

• naprawę ogumienia
• wyważanie kół

• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych 

• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji

ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92

www.goliat.walbrzych.pl

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne

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

tel.: 791 87 34 77

NAPRAWA 
SKUTERÓW I QUADÓW 

(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI 
DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

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

e-mail:info@zolnieruk.pl

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

HIPOTECZNE, DLA FIRM, 
ODDŁUŻENIOWE, 

POŻYCZKI POZABANKOWE 
DO 24 TYS. 

POŻYCZKI OD 100 ZŁ 
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.  
58-160 ŚWIEBODZICE 
UL. WAŁBRZYSKA 7A 

TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

Nieruchomość tygodnia: 
Sprzedam mieszkanie w 
Głuszycy Górnej na parte-
rze.  Lokal składa się z dużej 
widnej kuchni, dwóch pokoi 
i WC. Do mieszkania przyna-
leży 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 pomiesz-
czenia słoneczne i odno-
wione.  Klatka schodowa po 
remoncie. Pow. 46 m2. Cena 
60 tys. zł

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!
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G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

58-309 Wałbrzych 
ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI 

ZA GOTÓWKĘ
SKUPUJEMY   NIERUCHOMOŚCI    
ZA   GOTÓWKĘ
SPRZEDAM
PIASKOWA GÓRA
1. Do sprzedania kawalerka 33 
m 2 , ładna aranżacja wnętrza . 
Oferta napradę godna polecenia. 
Jedyne – 95 000 zł. Tel. 514 – 967 
– 083.
2. Komfortowa kawalerka do 
wprowadzenia , położona w sa-
mym centrum Piaskowej Góry , 29 
m2 , oferta godna uwagi – tylko 
99 000 zł. Tel. 513 – 130 – 023.
3. Do sprzedania ładne mieszka-
nie , 42 m2 na czwartym piętrze. 
Mieszkanie jest po remoncie. 
Dużym atutem jest przepiękny 
widok roztaczający się z balkonu. 
Cena tylko 120 000 zł ,  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. Polecam .Tel. 
513 – 130 – 023.
5.  Ładna kawakerka do sprze-
dania z jasną kuchnią , 27 m2 
znajdująca się na III piętrze w 
budynku czteropiętrowym. 
Atrakcyjna cena jedyne 70 000  
tyś zł . Zapraszam do kontaktu i 
prezentacji. Tel. 502 – 668 – 974.
6. Do sprzedania 3 pokojowe 
mieszkanie z balkonem , 48 m2 , 
po kapitalnym remoncie . Oferta 
godna polecenia. Zapraszam do 
kontaktu i na prezentacjęTel. 502 
– 549 – 553.
7. Do sprzedania kawalerka z bal-
konem , 19 m2 , znajdująca się na 
V piętrze , doskonała lokalizacja. 
Zapraszam do kontaktu i na pre-
zentację. Tel. 502 – 668 – 974 .
PODZAMCZE
1. Komfortowe mieszkanie do za-
mieszkania 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. ,  polecam 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 pre-
zentację. Tel. 502 – 668 – 974 .

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, ła-
zienka 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 - Nowe Miasto, 79 m2,wy-
soki parter,4 pokoje, kuchnia  z 
aneksem, łazienka z kabiną prysz-
nicową i wc, przedpokój oraz 2 
balkony. Cena: 120 000 zł. (nr: 
2063) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON - Nowe Miasto, 30,5 m2, 
wysoki parter, pokój, jasna 
przechodnia kuchnia, łazienka 
z kabina prysznicową oraz wc. 
Cena: 67 000 zł. (nr: 2062) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

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

BON – Nowe Miasto,46 m2, par-
ter, 2 pokoje, jasna przechodnia 
kuchnia w zabudowie, łazienka 
z kabina prysznicową i wc oraz 
przedpokój. Cena: 125 000 zł (nr: 
2061) - (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

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

BON - Kołobrzeg, 37 m2, 3 piętro, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
balkon. Zamienię na mieszkanie 
w Wałbrzychu lub w Szczawnie 
Zdroju. - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON - Sobiecin, 55,5 m2, 1 piętro,  
2 pokoje, kuchnia i łazienka z WC 
oraz prysznicem. Cena: 89 000 
zł (nr: 2056) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON - Biały Kamień, 35 m2, 1 
piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia 
oraz WC. Cena: 70 000 zł (nr: 2059) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

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

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

BON - Głuszyca, Dom wolnosto-
jący, 150 m2, Działka 1600 m2, 
garaż w bryle budynku. Cena: 215 
000 zł (nr: 2004) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON-  Szczawno Zdrój, obiekt, 
273 m2, działka 2500 m2. Cena: 
750 000 zł (nr: 2033) - (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON - Piaskowa Góra,dom wolno-
stojący, 160 m2,działka 1400 m2, 
garaż w bryle budynku. Cena: 400 
000 zł (nr: 2057) - (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON - Biały Kamień, dom wolno-
stojący, 120 m2 , działak 600 m2. 
Cena: 380 000 zł (nr: 2058) - (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON - Piaskowa Góra, dom w 
zabudowie szeregowej, 107 m2, 
działka 170 m2, garaż. Cena: 439 
000 zł (nr:2049) - (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – Boguszów-Gorce, działka 
inwestycyjna, 3167 m2. Me-
dia: woda na działce, energia 
elektryczna ok 10 m od działki, 
ścieki na sąsiedniej działce. Droga 
dojazdowa: gminna. Cena: 58 000 
zł (nr: 1993) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09

BON - Śródmieście, 50 m2, parter, 
3 pomieszczenia biurowe, wc, 
hall. Sąsiedztwo Zesp. Adwokac-
kich. Cena najmu: 1600 zł netto. 
Cena sprzedaży: 179 000 zł (nr: 
1124) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON - Śródmieście, lokal,  120 m2, 
parter, sala sprzedaży, toaleta, 
2 pomieszczenia socjalne, ma-
gazyn. Ogrzewanie elektryczne. 
Cena: 515 000  (nr: 2034) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON - Grzędy, budynek gospo-
darczy, strumień, 250 m2, działka 
2500 m2. Cena: 79 000 zł ( nr: 
2023) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843  33 33

BON - Zagórze Śląskie, działka 
budowlana, 1774 m2. Media: 
prąd na drodze, woda ze studni 

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

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

Nowe Miasto, ul. Fredry, 3 po-
koje, 57m2, wysoki parter, cena 
105.000zł DO NEGOCJACJI Kontakt 
535-311-265

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, 41m2, kawalerka 
z dużym balkonem, 2 piętro, 
odstępne 20.000zł Kontakt  535- 
311- 265

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

ŚWIEBODZICE, 84 m2, rozkładowe, 
Osiedle Piastowskie, ogrzewanie 
miejskie, 4 POKOJE, balkon, CENA 
185.000,-zł DO NEGOCJACJI! Kon-
takt 535-285-514 

PIASKOWA GÓRA 3 pokoje, po 
remoncie, 4 piętro, 45 m2, ogrze-
wanie miejskie, 109.000 tys. Tel: 
535-285-514

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

DO WYNAJĘCIA PIASKOWA 
GÓRA, 2 pokoje, balkon, wnęka 
kuchenna, 2 piętro w wieżowcu, 
czynsz 750 zł plus woda i prąd, tel. 
535- 285 -514

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

PIASKOWA GÓRA, KAWALERKA  
z jasną kuchnią, 6 piętro, duży 
balkon, SUPER CENA 56.000zł  
Kontakt 530-998-374

ŚRÓDMIEŚCIE DO WYNAJĘCIA, 
umeblowana kawalerka po re-
moncie, 1 piętro, 33m2, czynsz 750 
zł  Kontakt 530-998-374

3 pokojowe  mieszkanie z  balko-
nem i ogródkiem, OGRZEWANIE 
MIEJSKIE, SPOKOJNA OKOLICA, 
Rozkładowe,46m2 CENA 95.700zł  
kontakt 530- 998-374

Podzamcze, 41,5m2, po kapital-
nym remoncie, cicha okolica, 9 
piętro, CENA 128.000 zł. Kontakt 
530-998-374

Podzamcze, 54 m2, rozkładowe, 
4 piętro w wieżowcu, atrakcyjna 
cena 113.500 zł  Kontakt 535-416-
014

APARTAMENT DWUPOZIOMOWY 
w Szczawnie Zdroju, pow. 60 
m2,osiedle zamknięte, wysoki 
standard, zabudowa kuchenna w 

cenie, 249 tys. Kontakt 535-416-
014

Dom wolnostojący w Jugowicach 
Wałbrzycha  pow.200m2, 6pokoi 
działka 2500m2. Cisza spokój, 
cena: 200tys  Kontakt 535-416-014

OKAZJA ! Cena obniżona o 12tys. 
Śródmieście 45m2 1pietro,klat-
ka po generalnym remoncie, 
ogrzewanie gazowe cena: 43tys.  
kontakt 535-416-014 

Podzamcze, 54 m2, rozkładowe, 
4 piętro w wieżowcu, atrakcyjna 
cena 113.500 zł  Kontakt 535-416-
014

kawalerka  w  SUPER CENIE na  
piaskowej górze. CENA 46TYS ZŁ  
kontakt 535 416 014

BIAŁY   KAMIEŃ
1. Do sprzedania kawalerka 33 
m2 , bardzo dobra lokalizacja . 
Mieszkanie składa się z pokoju , 
łazienki z WC , kuchni i przedpo-
koju . Ogrzewanie w mieszkaniu 
jest bardzo ekonomiczne , a mia-
nowicie piec CO na gaz. Oferta 
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. 
Oferta  godna uwagi, jedyna taka 
okazja.Tel. 509 – 180 – 718.
2. Do sprzedania mieszkanie 42 
m2 z ogródkiem , jest częścio-
wo 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 ogród-
kiem. Dookola cisza i spokój. Ser-
decznie 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 godna polecenia.
Cena nieruchomości to 70 000 zł. 
Serdecznie zapraszam do kontak-
tu.Tel. 502 – 549 – 553.
5. Do sprzedania lokal mieszkalny 
składający się z dwóch pokoi  
na I piętrze. Mieszkanie jest po 
generalnym remoncie , w cenie 
umeblowanie i wyposażenie . 
Cena wynosi 86 000 zł.Tel 502 – 
668 – 974.
6. Do sprzedania mieszkanie o 
pwoierzchni 43,5 mkw znajdu-
jące się na I piętrze w kamienicy 
pietrowej. Lokal jest gotowy do 
zamieszkania. Cena wynosi 120 
000 zł.Tel. 502 – 668 – 974 .
7. Do sprzedania 2 pokojowe 
mieszkanie o powierzcni 43 m2. 
Mieszkanie po generalnym re-
moncie . Cena wymosi 135 000 zł. 
Polecam i zapraszam do konatktu. 
Tel 513 – 130 – 023.
ŚWIEBODZICE
1. Bradzo ładne mieszkanie do 
sprzedania , 48 m2 . Mieszkanie 
wymaga remotu. Bardzo intere-
sujaca oferta i okazja do kupna 
. Cena 119 000 zł.Tel. 509 – 180 
– 718.
SZCZAWNO
1. Na sprzedaż mieszkanie o po-
wierzchni 34 m2 , na pierwszym 
piętrze , 2 pokojowe , z aneksem 
kuchennym , łazienką z WC. Po 
generalnym remoncie . Oferta 
godna uwagi , jedyne 85 000 zł , 
polecam i zapraszam na prezenta-
cję .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 prezen-
tację . Oferta 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 gara-
żu wynosi  13 000 zł) 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam działki budowlane w 
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam lokal użytkowy w 
Głuszycy 200 m2, przy głównej 
drodze, parter. Cena 99 tys. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację.

na działce. Droga dojazdowa 
asfaltowa. Cena: 35 000 zł  (nr: 
2040) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

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

1. Do sprzedania dwupoziomowy 
lokal mieszkalny 100 m2 , skada-
jący 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.
JEDLINA ZDRÓJ
1. Do sprzedania  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 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 ogród-
kiem.
4. Działki w Wałbrzychu i okoli-
cach.
5. Mieszkanie do wynajęcia dla 
�rm o wyższym standardzie.
6. Domy Szczawno -  Zdrój.
7. Lokale do wynajęcia w Wał-
brzychu..
Tel. 509 – 180 – 718.
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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 3 pokoje z 
ogródkiem, Jedlina-Zdrój, 63m2, 
cicha okolica, cena  55 000 zł. 74 
666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje, 
53m2,  Nowe Miasto, 4 piętro, 
cena 59900zł. -  DO NEGOCJACJI! 
Cicha lokalizacja, 74 666 42 42, 
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
31m2, Piaskowa Góra, 1piętro w 
czteropiętrowcu, balkon, j. kuch-
nia, cena 98zł. - do negocjacji, 74 
666 42 42, 881 788 200 .
WILLA-  Sprzedamy kawalerkę, 
34m2, Rusinowa, parter , cena 50 
tys.zł. – do negocjacji! ogrzewanie 
gazowe, 74 666 42 42, 881 788 
200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży 
poniemiecki dom pod Świebo-
dzicami, 240m2, 7 pokoi, działka 
1700m2, wnętrza po remoncie, 
cena 265 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Do sprzedania  kawalerka 
po remoncie, Śródmieście, 35,5 
m2, cena 45 tys.zł!!!  4 piętro, 74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Okazja! Sprzedamy 
mieszkanie po remoncie 127m2, 
4 pokoje na Starym Zdroju, cena 
169 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.
WILLA – Sprzedamy po remoncie 
2 pokoje, 39m2, Śródmieście, 
2piętro, cena 69 tys.zł. z wyposa-
żeniem, 74 666 42 42,  881 424 
200.
WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, po remoncie 
119m2, działka: 722m2 cena 210 
tys.zł. 74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy  Nowe Miasto, 25m2 , 37 
tys.zł. do negocjacji! 74 666 42 42, 
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
j.kuchnia, balkon, po remoncie, 
P.Góra, 26m2, 2p(4). cena 76 tys.zł 
74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę z 
łazienką i wc na Nowym Mieście, 
po remoncie, 36m2, cena 55 tys.
zł.  74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
z łazienką i wc w Śródmieściu, 
3 piętro, 34m2, cena 55 tys.zł. 
ogrzewanie miejskie, 74 666 42 
42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy dom wolno-
stojący w Lubominie, 4 pokoje, 
działka 650m2, cena 157 tys.zł.  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

Ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

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

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, po 
remoncie, 1  piętro w 4, cena 
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Se-
natorska, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro 
w 10, cena 160.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Forteczna, 3 pokoje, 54m2, po 
remoncie, 3 piętro w 4, cena 
145.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 2 pokoje, 42m2, parter w 
10, cena 115.000zł, po remoncie 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, kawalerka, 21m2, 11 piętro 
w 11, po remoncie, cena 59.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – OKAZJA! PODZAM-
CZE, ul. Grodzka, 3 pokoje, 66m2, 
9 piętro w 10, cena 129.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 2 pokoje, 48m2, 4 piętro w 
4, cena 96.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym 
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł, 
po remoncie, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Sena-
torska,  3 pokoje, 72m2, 10 piętro 
w 11, 145.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 2 pokoje, 41m2, parter 
w 10, cena 95.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA - PIASKOWA GÓRA, ul. 
Wrocławska,  2 duże pokoje z 
jasną kuchnią, 65m2, 1 piętro w 
2, 52.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA 
GÓRA, 3 pokoje, 45m2, parter w 
10, cena 94.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA –  NOWE MIASTO, oko-
lice Asnyka, 2 pokoje, 43m2, 1 pię-
tro w 1, po kapitalnym remoncie, 
bez czynszowe, cena 119.900zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

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

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, w 
okolicy ul. LOTNIKÓW, 70m2, 3 
pokoje, całe 1 piętro, ogródek, 
bez czynszowe, po kapitalnym 
remoncie, cena 229.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE okolice 
LOTNIKÓW, 50m2, 2 pokoje, 1 
piętro, cena 120.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – POŁOWA DOMU NA 
SZCZAWIENKU, 5 pokoi, 100m2, 
duży ogród cena 290.000zł tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA – DOM W LUBOMINIE  
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi, 
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA 
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  OKAZJA! DOM W 
OLSZANACH 5km od Świebodzic, 
100m2, działka 1300m2, garaż, 
cena 190.000zł tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

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

WILLA –  Sprzedamy 51m2 na 
P.Górze, 3 pokoje, ul.Nałkowskiej, 
2 piętro w czteropiętrowcu, 127 
tys. zł. do negocjacji, 74 666 42 42, 
881 788 200.
WILLA –  Sprzedamy 3 pokoje po 
remoncie z ogrodem i garażem, 
42m2, Podgórze, cicha lokalizacja, 
cena 79 tys.zł., 74 666 42 42, 881 
788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
po remoncie 30m2, Biały Kamień, 
ogrzewanie gazowe, wysoki 
parter, cena 55 tys.zł. 74 666 42 
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 4 pokoje, działka 
765m2, cena 310 tys.zł. - do nego-
cjacji 74 666 42 42,  881 424 100.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 4 
pokoje, 57m2, Piaskowa Góra, 5 
piętro, 127,500zł.  74 666 42 42 , 
507 153 166.
WILLA-  Sprzedam  2 pokoje na 
P.Górze, 35m2, parter, jasna kuch-
nia, rozkładowe, cena 79 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy do remontu 3 
pokoje, 63m2, B.Kamień, parter, 
45 tys.zł!!! 74 666 42 42, 881 424 
100.
WILLA- Sprzedamy dom wolno-
stojący wraz z trzema budynkami 
gospodarczymi w Głuszycy, 12 
pokoi, działka 5000m2, cena 
199tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153 
166.
WILLA – Sprzedamy Boguszów 
- Gorce, 2 pokoje do remontu , 
43m2, 1 piętro z ogródkiem, cena 
45 tys.zł. – do negocjacji 666 42 
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze, 
3 piętro, cena 60 tys.zł. – do nego-
cjacji! 666 42 42, 881 788 200.
WILLA -  Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu, 51m2, 1 piętro, 89tys.
zł. po remoncie  74 666 42 42, 881 
424 100.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z 
ogrodem Szczawno-Zdrój, 50m2, 
po remoncie, b.dobra lokalizacja, 
cena 135 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 
153 166. 

MS-2174 Podzamcze, 3 pokoje, 
pełen rozkład, 3 piętro, 119 tys. 
Tel. 883 334 481
MS-2217 Podzamcze, 2 pokoje, 
42m2, pełen rozkład, wysoki 
parter, do remontu, cena 94 tys. 
Tel. 606 976 630
MS-2207 Podzamcze, 2 pokoje, 
48m2, duży balkon, cena 99 900, 
Tel. 883 334 486
MS-2185 Stary Zdrój, 2 pokoje, 
65m2, po remoncie, z ogródkiem, 
cena 127 tys. Tel. 883 334 481
MS-2250 Nowe Miasto, 4 pokoje, 
78m2, ogrzewanie miejskie, dwa 
balkony, cena 120 tys. Tel. 883 
334 486
MS-1624 Szczawno Zdrój, 4 po-
koje, 89m2, do wprowadzenia, 2 
rodzinna kamienica, cena 269 tys. 
Tel. 883 334 481
MS- 2105 Biały Kamień, kawaler-
ka, pow. 24m2, DO WPROWA-
DZENIA, 1 PIĘTRO, ogrzewanie 
gazowe, cena: 49 tys. Tel. 883 
334 481
MS-2160 Poniatów, dom z zabu-
dowie bliźniaczej 80m2, działka 
765m2, cena 310 tys. Tel. 883 
334 481
MS-2232 Biały Kamień, dom 
wolnostojący 120m2 z działką 
1000m2, do wprowadzenia, 
dobra lokalizacja, cena 380 tys. 
Polecam, tel. 793 111 130
SUPER OFERTA!!! MS-1996 
Dom wolnostojący z działką ok. 
1000m2, po kapitalnym remoncie, 
super lokalizacja – cisza, spokój, 
cena 387 tys. Polecam. Tel. 606 
976 630
MW-2194 Szczawno Zdrój, miesz-
kanie do wynajęcia, 2 pokoje, w 
pełni umeblowane, bardzo dobra 
lokalizacja, wolne od zaraz, czynsz 
1000 zł + kaucja 1000. Polecam.
Tel. 883 334 481
MW-2202 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, kuchnia w zabudowie, pokoje 
do umeblowania, czynsz 900 zł + 
kaucja 900 zł. Tel. 793 111 130
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o 
pow. 320 m w  Centrum Wałbrzy-
cha przy największym parkingu 
w mieście, cena 4500. tel. 606 
976 630
Szukasz nieruchomości we Wro-
cławiu – zadzwoń bogata oferta 
deweloperów. Tel. 883 334 481

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 strzeżo-
ne. Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Pół kamie-
nicy (środek po remoncie) oraz 
ponad 7000m2 działki w okolicy 
Mieroszowa, cena: 355 000zł Tel: 
502-665-504

12.SOWA&VICTORIA ATRAKCY-
NA 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: 502-
665-504

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 zabudo-
waniami, 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

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

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

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

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

jm dom
agencja nieruchomości

JM DOM Dolnośląskie Centrum 
Obrotu Nieruchomościami

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

www.jmdom.otodom.pl

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

JM DOM do wynajęcia lokal 
użytkowy 100 m2 parter przy pl. 
Tuwima w centrum Wałbrzycha 
74 6660919, 607212315

JM DOM do wynajęcia lokal użyt-
kowy 21 m2 I piętro przy pl. Tuwi-
ma w centrum Wałbrzycha 420 zł 
brutto 74 6660919, 607212315

JM DOM do wynajęcia lokal użyt-
kowy 13 m2 I piętro przy pl. Tuwi-
ma w centrum Wałbrzycha 260 zł 
brutto 74 6660919, 607212315

JM DOM do wynajęcia lokal użyt-
kowy składa się z 2 pomieszczeń 
57,40 I piętro przy pl. Tuwima w 
centrum Wałbrzycha 74 6660919, 
607212315

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
OKAZJA !!! Piaskowa Góra, 3 
pokoje, 45m2, 1 piętro w  4, PO 
KAPITALNYM REMONCIE, nowa 
kuchnia w zabudowie wraz ze 
sprzętem AGD, cena 144 tys. Tel. 
883 334 481
MS-2226 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, 4 piętro, do remontu, cena 
89 tys.  Tel. 606 976 630
MS-2087 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
42m2, do wprowadzenia, cena 90 
tys. Tel. 883 334 481
MS-1086 Piaskowa Góra, kawaler-
ka 18m2, 2 piętro, cena 49 tys. Tel. 
606 976 630
MS-2189 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, 3 piętro, cena 105 tys. Tel. 
793 111 130
MS-2180 Podzamcze, 2 pokoje, 
2 piętro w 4, cena 94 tys. Tel. 883 
334 481

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

2.SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
okolice Asnyka 2 pokoje z widną 
kuchnią 40m2, w cenie 85,000 zł. 
DO NEGOCJACJI! 502-657-640

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

4. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 3 
pokoje, 60 m2 z dużym balkonem 
na I piętrze, 140,000 zł. DO NEGO-
CJACJI!Tel: 519-121-102 

5. SOWA&VICTORIA Szczaw-
no Zdrój 114 m2 na wysokim 
parterze z balkonem i werandą, 
270,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 
519-121-102
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