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STACJA DEMONTAŻU
POJAZDÓW „DARWÓD” S.C.
ul.Sztygarska 10, 58-305 Wałbrzych za Koksownią Victoria
Decyzja nr 15 Wojewody Dolnośląskiego

Złomowanie
Skup Pojazdów
bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne,

GOTÓWKA za złomowanie pojazdu właściciel
do ręki nie ponosi żadnych kosztów!

74 846 49 57, 784 155 155

www.kasacja.info biuro@kasacja.info

Części Używane

do samochodów europejskich, japońskich i koreańskich
REKLAMA

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Małgorzata Nowak

tel.: 74 8469282
atut@elzab.com.pl

NAJTAŃSZE ROLKI W REGIONIE!!!
Zapytaj o ofertę i przekonaj się sam!!!
Zadzwoń lub napisz.
Darmowa dostawa
do 24 godzin
od zamówienia.
Posiadamy pełną paletę
materiałów biurowych.

TWOJEJ FIRMY
Zamówienie do 28.02.2014 r. premiowane są
dodatkowym rabatem 10%!!!
Wałbrzych, ul. 11 Listopada 10, www.atut-kasyfiskalne.pl
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Masz firmę i płacisz za dużo za prąd?!

Zadzwoń:
791 87 34 77

Pomożemy Ci obniżyć rachunki!
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ŚWIEBODZICE

Uwaga na kominy
W ostatnich dniach straż pożarna w Świebodzicach
zanotowała wzrost przypadków zapalenia się sadzy
w kominach, głównie w starych budynkach.
Na terenie miasta było już kilka takich zdarzeń.
Na szczęście skończyło się tylko na zadymieniu,
ale strażacy apelują o szczególną ostrożność.
- Tegoroczna zima jest
nieco inna niż zazwyczaj,
nie mamy silnych mrozów,
za to dość często wieją
silne wiatry, które powodują cofanie się spalin do
przewodów kominowych
- mówi młodszy brygadier
Piotr Sułek, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśni-

czej Państwowej Straży
Pożarnej w Świebodzicach.
- W sytuacji, gdy mamy
do czynienia ze starą substancją, drewnianymi konstrukcjami dachu, niebezpieczeństwo zapalenia się
sadzy w przewodzie a w
konsekwencji wywołania
pożaru jest bardzo duże

tym bardziej, że z czyszczeniem przewodów kominowych różnie bywa.
A przepisy mówią, że
taka czynność powinna być

wykonywana 4 razy w roku.
Odpowiedzialni za to są administratorzy i zarządcy budynków.
(RED)

Pamiętajmy o innych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach
apeluje o zwracanie uwagi na osoby potrzebujące
wparcia a w szczególności
na dzieci, osoby samotne,
starsze, niepełnosprawne
i bezdomne, które w zimie narażone są na utratę
zdrowia lub życia.
- Prosimy o sygnalizowanie wszelkich przejawów
występowania określonych
zagrożeń dla życia i zdrowia osób szczególnie zagrożonych w okresie zimy

– apelują pracownicy OPS
w Świebodzicach. – Ważne jest informowanie OPS
o przypadkach zaniedbywania dzieci w zakresie ich
dożywiania, zaopatrzenia
w odzież stosowną do pory
roku oraz braku przez rodzinę środków niezbędnych do ogrzewania mieszkań. Natomiast zgłaszanie
osób bezdomnych, które
w okresie zimowym przebywają i nocują w miejscach nieogrzewanych, jak
altanki, dworzec, park itp.,

informowanie o osobach
starszych, samotnych, niepełnosprawnych,
które
wymagają wsparcia środowiskowego, może mieć
wielkie znaczenie dla ich
życia. Apelujemy także o
udzielanie pomocy osobom
samotnym w starszym wieku, niesprawnym oraz bezdomnym w miarę własnych
możliwości. W przypadku
gdy temperatury przez trzy
kolejne noce spadną do -10
stopni Celsjusza, uruchomiona zostanie ogrzewal-

nia przy ul. Parkowej 4 w
Świebodzicach.
Wszelkich informacji w
sprawie form pomocy (takich jak: obiady dla dzieci
w szkole, odzież, obuwie,
pomocy na opał oraz usług
opiekuńczych dla ludzi
starszych, niepełnosprawnych itp.) udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w
Świebodzicach przy ul. M.
J. Piłsudskiego 8 od poniedziałku do piątku w godz.
7.30 - 15.30.

(RED)
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Obym się mylił...
Janusz
Bartkiewicz

Niedługo, bo 15 marca, minie dokładnie 14 lat od dnia zamordowania
wałbrzyskiego antykwariusza, na ul.
Niskiej, a więc w samym centrum Wałbrzycha. W tamtym czasie pracowałem
w Wydziale Ochrony Świadka Koronnego Centralnego Biura Śledczego w
Warszawie i ze sprawą tą nie miałem
nic wspólnego, poza tym, że do wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, przekazałem dwie informacje (tzw. operacyjne),
które mogły mieć dla sprawy istotne
znaczenie. Jak się później przekonałem, informacje te zostały całkowicie
zlekceważone i nikt nie podjął nawet
próby, aby je zweryfikować. W 2001
roku, gdy znów pracowałem w wydziale kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Prokuratura
Okręgowa w Świdnicy zwróciła się do
komendanta wojewódzkiego, abym
osobiście przejął do prowadzania czynności operacyjne w sprawie ustalenia
trzeciego sprawcy zabójstwa antykwariusza.
W tym czasie wałbrzyscy policjanci
i pan prokurator z prokuratury okręgowej święcili triumfy, albowiem dwaj
domniemani sprawcy tego zabójstwa,
nieletni Radek i Patryk z Wałbrzycha,
stali już przed obliczem świdnickiej
okręgowej Temidy. Do pełnego szczęścia brakowało jedynie trzeciego
współsprawcy tej zbrodni, którego nikt
już od lat nie szuka. Dlaczego? Myślę, że
gdyby go ustalono i zatrzymano, okazałoby się, że miał innych wspólników
i to jedyny powód, z powodu którego
może czuć się dziś bezpieczny. Sukces
organów ścigania oparty był na zeznaniu jedynego świadka, który zdarzenia
nie widział, bo wg jego zeznań, widział
jedynie, że do antykwariatu wchodzi,
a później wybiega, trzech mężczyzn,
wśród których zauważył chłopaka o
ksywie „Pirania”. Po kolejnych miesiącach „owocnej” współpracy z policjantami, rozpoznał jeszcze jednego, jak się
okazało, bardzo dobrze od dawna mu
znanego chłopaka o ksywie „Ślimok”.
Dlaczego nie rozpoznał go od razu?
Dalibóg nie wiadomo, chociaż opisał
go tak dokładnie (a widział go tylko 2
-3 sekundy), że na podstawie sporządzonego portretu rysunkowego rozpoznany został właśnie ów „Ślimok”,

czyli Patryk. Zeznania tego świadka (już
anonimowego), to były jedyne dowody wskazujące na tych chłopaków. Nie
pasowały ślady linii papilarnych pozostawionych przez sprawców, ani ślady traseologiczne (odciski podeszwy
buta), nie ustalono jakiegokolwiek
związku z narzędziem, z którego wg
policjantów i prokuratora, zastrzelono
antykwariusza. Nie pasował nawet portret psychologiczny sporządzony przez
specjalistów-naukowców z Krakowa.
Również badania na tzw. wykrywaczu
kłamstw, wg prowadzącego te badania prof. dr hab. Ryszarda Jaworskiego
z Uniwersytetu Wrocławskiego (jeden
z niewielu w Polsce wybitnych przedstawicieli tego gatunku badań) nie potwierdziły ich związku ze zdarzeniem.
Jednakże dla Sądu Okręgowego w
Świdnicy „dowody”, jakie przedstawiła
prokuratura, wystarczyły na wydanie
wyroku 25 lat pozbawienia wolności
oraz zaostrzenie kary, poprzez ograniczenie możliwości warunkowego
zwolnienia dopiero po upływie 20 lat.
Wyrok dodatkowo oparto na zeznaniach dwóch innych świadków anonimowych, którzy potwierdzili jedynie,
że on (ten świadek nr 1) opowiadał im,
co widział. Nic więcej. Zeznania tych
3 świadków (wewnętrznie sprzeczne
i nawzajem się wykluczające) wywarły na sądzie tak porażające wrażenie,
że bez wątpliwości uznał (jak również
wielokrotnie później sąd apelacyjny
we Wrocławiu), iż ci dwaj chłopcy to
okrutnie zdegenerowane typy, co do
których nie można mieć wątpliwości, iż
dopuścili się zbrodni. Bo jak nie oni, to
kto? No właśnie. Kto?
Już po kilku miesiącach zorientowałem się, że ci dwaj oskarżeni (a później
już skazani) z zabójstwem tym nie mają
nic wspólnego, a świadek anonimowy
łgał jak najęty i w ogóle śmieszne pierdoły w sumie opowiadał. Bo gdyby
policjantom w 2000 roku zechciało
się uczciwie zweryfikować to, co im
zaczął po programie TVP z cyklu „997”
opowiadać, to już po pierwszej rozmowie winien być z budynku komendy
wywalony na zbity pysk. Ale im się nie
chciało, bo ówczesny komendant cisnął. Chciał mieć pierwszy swój wielki
sukces, jako nowy wałbrzyski komendant miejski. Żądał sukcesu i sukces
był. A jakże. W trakcie swoich działań
operacyjnie (a więc jeszcze bez fazy
procesowej) ustaliłem faktycznych
sprawców zabójstwa i prawie 40-to
stronicowy raport przedstawiłem kierownictwu KWP, w efekcie czego został on utajniony i nie został przedstawiony, ani prokuraturze, ani sądowi. A

Odtrutka w Soczi
gdy go przedstawiałem w KWP sprawa
była jeszcze na wokandzie. W rezultacie chłopcy zostali skazani, a ja w 2003
roku odszedłem z policji.
Już jako emeryt spotkałem się z
nią drugi raz, kiedy przypadkowo zostałem poznany z członkiem rodziny
Radka, który poprosił mnie o pomoc
w doprowadzeniu do uniewinnienia.
Było to w roku 2005 i wyrok skazujący
był już prawomocny, więc nie podlegający sadowej kontroli instancyjnej. Mimo to, opierając się na swojej
wiedzy i dokumentach procesowych,
dostarczonych mi przez rodzinę,
podjąłem starania o wznowienie postępowania. Po kilu latach starań doprowadziłem do tego, że Sąd Najwyższy (wbrew stanowisku prokuratury
generalnej) wziął sprawę do rozpoznania i byłem dwukrotnie przesłuchiwany w charakterze świadka. Niestety. Również i ten sąd nie dał wiary
przedstawianym mu faktom. Wprawdzie przyznał, że miały one miejsce,
ale ja nie zasługuję na wiarygodność,
albowiem za bardzo się w sprawę zaangażowałem. Słowo daję. Mam to
na piśmie w uzasadnieniu wyroku.
Mimo tej niespodziewanej porażki,
przez kolejne kilka lat potykałem się
z polskim wymiarem sprawiedliwości i udało mi się doprowadzić do
uchylenia pierwszego wyroku Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu i sprawa
powróciła ponownie na wokandę. Zaczęła się huśtawka: wyrok SA, kasacja
SN i tak trzy razy, aż wreszcie zapadł
wyrok ostateczny: 15 lat pozbawienia
wolności bez żadnych obostrzeń. Było
to w 19.04.2011 roku i wydając ten
wyrok Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
pocieszał chłopaków (słyszałem to na
własne uszy), że już za miesiąc będą w
domu, albowiem, jak nic, przysługuje
im prawo do warunkowego przedterminowego zwolnienia. Od tego czasu
upływają już 3 lata, a oni w dalszym
ciągu przebywają za kratami. Dlaczego? Nie wiadomo. Nie wiadomo
dlaczego sąd penitencjarny już kilkakrotnie ich prośby o warunkowe zwolnienie odrzucił i chyba kolejny raz też
tak uczyni. Sąd uznaje, że nie przeszli
resocjalizacji, chociaż mają doskonałe
opinie wychowawców, Radek ukończył szkołę średnią i zdał maturę. To
za mało, albo ktoś bardzo nie chce,
by mury wiezienia opuścili. I tak to
stanie się niebawem, ale ogarnia mnie
przerażenie, że komuś przyjdzie do
głowy wykorzystać w ich przypadku
tę straszną ustawę „o bestiach”. Obym
się mylił...
www.janusz-bartkiewicz.eu

Andrzej
Basiński

Sportowy sukces zwykle podnosi społeczne morale. Dzieje się to
zwłaszcza wtedy, gdy liczące się w
Europie i na świecie osiągnięcie związane jest z krajem nie aspirującym do
odrywania głównych ról na arenie
międzynarodowej w polityce, gospodarce, nauce, czy kulturze. Znamy to
z własnych doświadczeń.
Różnego rodzaju zgryzoty codzienności lżejsze są do strawienia, gdy Polak staje na najwyższym
stopniu podium i słuchamy Mazurka
Dąbrowskiego. Jest to jak zażycie odtrutki. Kiedy brakuje wielkich, indywidualnych, czy zespołowych dokonań,
cieszymy się i takimi, które dzielimy
z przedstawicielami innych nacji, jak
np. zwycięstwo Łukasza Kubota ze
szwedzkim partnerem w ostatnim tenisowym Australian Open. Kiedy nasz
reprezentacyjny futbol stacza się w
zapomniane przez świat doły, a nawet puka w futbolowe dno od spodu,
rosną nam serca, gdy głośno jest o
Robercie Lewandowskim w Borussi,
a także kiedy w Arsenalu skutecznie
interweniuje Wojciech Szczęsny.
Przed kilkoma dniami w Soczi
rozpoczęły się igrzyska olimpijskie.
Mamy w związku z tym nadzieję na
przeżywanie miłych chwil i wzruszeń.
Do przeszłości należą lata, kiedy zima
była dla naszych sportowców czarną
dziurą, więc chcieliśmy (kibice) mieć
ten okres jak najszybciej za sobą. Teraz, za sprawą skoczków narciarskich
i niezmordowanej Justyny liczymy, że
dane nam będzie chociaż na krótko
zapomnieć o przeróżnych niepowodzeniach i przykrościach. Choroba w
rodzinie, własna niedyspozycja, problemy ze spłatą kredytu, niemożność
zrealizowania drobniejszych planów
i większych marzeń, w dni sportowych emocji zakończonych dobrymi
wynikami naszych rodaków, są kłopotami do zniesienia i opanowania.
Nawet Macierewicz i prof. Pawłowicz
wydają się wtedy osobnikami, których warto serdecznie poklepać po
plecach. Gdy biało-czerwoni wygrywają, awansuje to i naszą wartość. W
podniosłych momentach nie myślimy o tym, że trzeba będzie wrócić do
szarego bytowania i znowu wziąć się
za bary z przeciwnościami losu. Oby

więc dni sportowych triumfów polskich zawodników było jak najwięcej. Tego sobie i Czytelnikom życzę.
Zaznaczam, że ten fragment tekstu
napisałem przed startem naszych
największych medalowych nadziei
olimpijskich.
I zmiana tematu. Co by nie powiedzieć o inicjatywie opracowania
bezpłatnego podręcznika dla I klasy
szkoły podstawowej, najważniejsze jest to, że zdecydowano się na
edukacyjne przedsięwzięcie, które
wygląda na pożyteczne. Trzeba mu
życzliwie kibicować, a nie marudzić,
utyskiwać i polskim zwyczajem zacierać ręce, gdy pomysł zaczepi o
rafy. Należy oczekiwać, że i w kolejnych latach inicjatywa będzie
pączkować. Zbyt długo trwał nienormalny stan, gdy niemożliwe było
korzystanie z podręczników przez
następne „zmiany” uczniów. Mnogość książek do poszczególnych
przedmiotów był istną oświatową
orgią, podczas której żerowali nienasyceni autorzy i wydawcy. Zmiana szkoły w trakcie roku wiąże się z
zakupem nowego kompletu książek.
Sytuacja ciągle jest korupcjogenna
i niepotrzebnie rzuca cień na część
środowiska nauczycielskiego, podobnie jak na lekarzy odwiedzanych
bezczelnie w przychodniach przez
przedstawicieli firm farmaceutycznych. Coroczne zadłużanie się wielu
rodzin, by zapewnić dzieciom podręczniki, woła o pomstę do nieba. A
tak w ogóle: czy musi być ich aż tak
dużo i czy nie można tak zorganizować pracy uczniom, by nie były konieczne wędrówki z książkami tam
i z powrotem? Sam mam mieszane
uczucia, gdy wnuczka, czwartoklasistka, prosi mnie przez domofon
o pomoc przy wtarganiu na trzecie
piętro 6-kilogramowego plecaka.
Ostatnią część felietonu dopisałem po pierwszym występie naszych
skoczków w Soczi. Złoto Kamila Stocha! 42 lata po triumfie Wojciecha
Fortuny. No i jak się czujecie, drodzy
Czytelnicy? Komu przeszło lub złagodniało łupanie w kościach? Kto zaczerpnął powietrza pełną piersią po
dłuższym czasie chodzenia w przykurczu? Kto uśmiechnął się szeroko
po raz pierwszy od kilku tygodni?
Jestem pewny, że wielu bardzo zwycięstwo Kamila pomogło i nastroiło
optymistycznie przed kolejnymi
zmaganiami z codziennością. A może
czekają nas w Soczi następne odtrutki? Sortowe sukcesy rodaków mają
ogromną moc!
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Wałbrzych na koniec
dwudziestolecia

REKLAMA

Powstaje strategia rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. Przy dokumencie
pracują adiunkci z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
ale w etap wstępny zaangażowani są radni, szefowie miejskich instytucji,
przedstawiciele służb porządkowych, organizacje pozarządowe.
Na pierwszych warsztatach Forum Strategicznego w Aqua Zdroju, zostały
określone najważniejsze problemy miasta.
- Poprzednia strategia
dla Wałbrzycha powstała
10 lat temu. Teraz żyjemy w
zupełnie innych warunkach.
Kierunki rozwoju muszą być
spójne ze strategią Unii Europejskiej – mówi prezydent,
Roman Szełemej.
Warsztaty dla uczestników forum poprowadził dr
Piotr Rogala z Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. - Mamy przygotowaną
wstępną diagnozę o stanie
Wałbrzycha, najbardziej jednak zależy nam na aktywnym udziale lokalnych liderów, którzy najlepiej wiedzą,
co miastu i mieszkańcom
jest najbardziej potrzebne –
mówi moderator.

Rozpoczęła się wielka dyskusja o przyszłości Wałbrzycha.

Dyskusja rozpoczęła się
od spraw gospodarczych, by
następnie przejść do spraw
społecznych, a potem do
ekologii i środowiska. Pro-

wadzący zastosowali nowatorskie formy dialogu –
uczestnicy forum zapisywali
na rozdawanych kartkach
swoje spostrzeżenia, potem

lista problemów była wspólnie omawiana. W dziedzinie
gospodarczej obecni zgodzili się, że największą bolączką
miasta jest nie do końca

opanowana zapaść po likwidacji przemysłu wydobywczego. Bolączką jest także
brak pracy dla młodych ludzi, znikoma liczba firm produkcyjnych, ciągle jeszcze
szwankująca komunikacja i
kiepskie drogi. W dziedzinie
społecznej lista negatywów
była jeszcze dłuższa. Wymieniano brak popularnych
rozrywek,
pauperyzację
mieszkańców, patologie i
uzależnienia, dziedziczone
bezrobocie i nieporadność
życiowa, a także dotkliwy
brak patriotyzmu lokalnego.
Wiele pracy, zdaniem obecnych, wymaga też dziedzina
ekologii i środowiska naturalnego. W Wałbrzychu pali

Zdrowe, smaczne i szybkie gotowanie
Lubisz gotować, a brakuje ci pomysłów? Skorzystaj z bezpłatnych warsztatów kulinarnych,
które prowadzi Liliana Krac, właścicielka wałbrzyskiej restauracji „Polskie Smaki”.
– Warsztaty prowadzone są przy użyciu wyjątkowych naczyń firmy AMC i połączone są z degustacją
przygotowywanych przeze mnie i uczestników potraw– zachęca Liliana Krac.
- Mimo bardzo popularnych w
ostatnich czasach zakupów przez
Internet, firma AMC - poprzez swoich przedstawicieli - organizuje
prezentacje, połączone z pokazem
możliwości produkowanych naczyń, bezpośrednio w kuchni zainteresowanych osób. Co ważne,
prezentacja nie jest powiązana ze
sprzedażą, przez co jest to najbardziej poważne i uczciwe podejście
do kwestii doradztwa i ewentualnych zakupów – podkreśla Liliana
Krac.
Właścicielka restauracji „Polskie Smaki” jest jedyną w naszym
regionie przedstawicielką firmy
AMC. Liliana Krac organizuje w
swojej restauracji warsztaty kulinarne, czyli imprezy informacyjne,
w trakcie których uczestnicy mogą
osobiście spróbować gotowania,
pieczenia, czy nawet wędzenia (!)
potraw, które połączone są z degustacją przygotowanych dań. Takie warsztaty to również znakomi-

ta zabawa, podczas której wszyscy
uczestnicy biorą udział, między innymi, w losowaniu wartościowych
prezentów.
Firma AMC - opatentowała
najlepszy na świecie system gotowania. AMC Premium to idealny
system do gotowania, serwowania i przechowywania potraw –
optymalnie dostosowany do potrzeb gospodarstwa domowego
i nie tylko, ponieważ nigdy dotąd
zdrowe, smaczne i szybkie (a co
za tym idzie: tańsze i ekologiczne)
gotowanie nie było tak genialnie
łatwe.
- Metoda AMC to gotowanie
bez dodatku wody i smażenie
bez dodatku tłuszczu. AMC wyróżnia się systemem Visiotherm
oraz Audiotherm, umożliwiającym
szybką i łatwą kontrolę procesu
gotowania. Kuchenny autopilot,
za pośrednictwem połączenia radiowego, w pełni automatycznie
steruje przebiegiem gotowania, a

mobilne pole grzejne czyni z garnka najoszczędniejszy na świecie
piekarnik. Ekskluzywny materiał,
jakim jest stal szlachetna, zachowuje swe piękno przez długie lata.
Dzięki opatentowanemu wkładowi ceramicznemu Thermobloc,
AMC - jako jedyny producent - oferuje ergonomiczne uchwyty, które
nie nagrzewają się podczas gotowania. Każdego dnia zaoszczędzicie Państwo pieniądze, ponieważ
będziecie używali mniej tłuszczu,
wody, soli, a przede wszystkim
energii i czasu – wyjaśnia Liliana
Krac.
Podczas bezpłatnych warsztatów, organizowanych w każdą
środę o godz. 18.00 przez Panią
Lilianę, przekonacie się Państwo,
że gotowanie może być przyjemnością i radością, a nie uciążliwym
obowiązkiem.
Kontakt w sprawie warsztatów
pod numerem tel: 606-973-897.
(TP)

ZAPRASZAMY DO NAS NA WALENTYNKI !!!

się w piecach węglem, a
częściej odpadami, brakuje
miejsc do rekreacji, rzeki są
brudne, a w wielu miejscach
straszą wiekowe, nieestetyczne komórki i rudery domów.
- Wszystkie spostrzeżenia zostaną uwzględnione
w opracowywanej przez nas
strategii – mówi Piotr Rogala.
Uczestnicy dyskusji spotkają się jeszcze raz, na kolejnym forum, 10 marca.
Cały dokument, pod nazwą
Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Wałbrzycha
do 2020 roku, ma być gotowy do końca marca.
(AWS)
REKLAMA

DB2010

Środa, 12 lutego 2014 r.
www.db2010.pl

.PL

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI

U NAS JUŻ
WIOSNA!

10 % rabatu

z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo
promocja ważna do 21 marca

Sławni rozsławiają Wałbrzych
Pisarka Olga Tokarczuk, aktor Leszek Lichota
i zapaśniczka Agnieszka
Wieszczek – Kordus - to
tegoroczni laureaci statuetki Ambasador Wałbrzycha. Była to trzecia edycja
plebiscytu, wyróżniająca
wałbrzyszan, odnoszących
sukcesy w świecie i promujących miasto, z którego
pochodzą. Posiadaczami
stylizowanej stokrotki są
już m.in. pisarka Joanna
Bator, minister Tomasz
Siemoniak, czy kompozytor Krzesimir Dębski.
- Cieszę się, że ktoś jeszcze
o mnie tutaj pamięta – zawołała Agnieszka Wieszczek,
obecnie mieszkanka Swarzędza. Znana sportsmenka
przybyła do zamku Książ o
kulach, ale schodząc ze sceny, oddała je prowadzącemu
uroczystość. - Używałam ich
ostatni dzień, po kontuzji kolana. Teraz rehabilitacja, treningi i start na olimpiadzie w
Rio de Janeiro w 2016 roku.
Obiecuję to Wałbrzychowi –
mówi zapaśniczka. Agnieszka Wieszczek jest wielokrotną medalistką mistrzostw
Polski, Europy i świata. Z
olimpiady w Pekinie przywiozła brąz.
Szczególnym
przypadkiem okazało się dwoje kolejnych laureatów. Przez
wiele lat Olga Tokarczuk i Leszek Lichota byli sąsiadami
„drzwi w drzwi” w bloku przy
ul. Szlifierskiej. - Szlifierska
rządzi – mówił Leszek Lichota. Popularny aktor przyznał,
że Wałbrzychu spędził „najwspanialsze 20 lat swojego
życia”. Jest znany z ról w
serialach telewizyjnych „Na

- W Wałbrzychu spędziłem najwspanialsze 20 lat swojego życia – mówi
Leszek Lichota.

Wspólnej” i „Prawo Agaty”,
a także w filmach kinowych.
Jest absolwentem Akademii Teatralnej w Warszawie,
ale wcześniej uczęszczał w
Wałbrzychu do popularnego
„ekonomika”. - Pierwszy raz
dostałem odznaczenie tylko
za to że jestem – śmieje się
aktor. Jest dumny z tego, ze
mieszkał na Piaskowej Górze, dzielnicy, rozsławionej
przez Joannę Bator, także
Ambasadora Wałbrzycha.
Olga Tokarczuk jest jedyną z trójki laureatów, która
nie urodziła się w Wałbrzychu, lecz w Sulechowie. Ale
lata tu spędzone, uważa za
szczególne.
- Wałbrzych
zawsze był wyzwaniem. To
miasto mnie ukształtowało,
moją wrażliwość, solidarność z ludźmi. Bardzo się

cieszę, że zostałam ambasadorem razem z moim sąsiadem, Leszkiem Lichotą
– mówi pisarka. Podkreśla,
że z radością przyjęła zaproszenie na uroczystość, bo już
za parę dni zaczną się wyjazdy, związane z promocją nowej książki. - W październiku
ukażą się „Xsięgi Jakubowe”,
co oznacza dla mnie bardzo
dużo pracy – mówi Tokarczuk.
Ceremonia
wręczania
statuetek była też okazją do
aukcji na rzecz dwojga chorych dzieci z Domu Małego
Dziecka oraz cierpiącego na
nowotwór, 26-letniego Bartosza Sulewskiego. Zebrano
ponad 30 tys. zł. Na zakończenie uroczystości wystąpiła Katarzyna Groniec.
(AWS)

Fałszywe
zawiadomienia
W związku z pojawiającymi
się sygnałami o fałszywych
zawiadomieniach dotyczących zmiany rachunku bankowego, na który należy
dokonywać wpłat opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, Urząd Miejski
w Wałbrzychu informuje, iż
rachunki bankowe dotyczące
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata
za śmieci) nie uległy zmianie.
W dalszym ciągu obowiązują
indywidualne numery rachunków przypisane do poszczególnych podatników, o których zostali oni zawiadomieni
odrębnymi pismami w 2013
roku. W przypadku wątpliwości
należy kontaktować się z pracownikami Biura Księgowości
Podatkowej Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu pod nr tel. 74 66
55 301 lub 74 66 55 372.
(RED)

Jaśniej i oszczędnie
Gmina Wałbrzych pozyskała
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę 4021 opraw
oświetleniowych na 256 ulicach miasta. Wymienione zostaną wszystkie stare oprawy
rtęciowe oraz zużyte oprawy
sodowe na energooszczędne
oprawy nowego typu, w tym
również LED (ok. 2000 opraw).
Koszt całego przedsięwzięcia
wynosi 6 milionów zł. Kwota
dotacji wynosi to 3199.331 zł,
a pożyczka - 2 735 235 - zł na
bardzo korzystnych warunkach
10-letniej spłaty, przy oprocentowaniu 2 procent. Wymiana
opraw będzie przeprowadzona
w latach 2014-15. Dodatkowo
wymienionych zostanie około
3000 słupów oświetleniowych.
(RED)

Wystrzałowe
znalezisko

Rewolwer to Mle 1892,
używany przez armię francuską podczas obu wojen
światowych został odnaleziony podczas remontu
dach Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu.
Broń ta miała szerokie zastosowanie podczas II wojny
światowej. Rewolwer stanowił
broń boczną oficerów i niektórych podoficerów polskich
jednostek formowanych we
Francji w czasie obu wojen
światowych. Jak opisuje Michał Mackiewicz, kustosz Muzeum Wojska Polskiego:
- Jest to broń ze stałym
szkieletem. Lufa od spodu
półokrągła, z wierzchu trójgranna, tuż przed łączeniem
ze szkieletem okrągła w przekroju. Bęben 6 nabojowy,
wychylany w prawą stronę, z
gwiazdowym wyrzutnikiem
pustych łusek. Wychylenie
bębna odbywa się poprzez
zwolnienie zawiasowego zatrzasku znajdującego się z
prawej strony szkieletu. Kurek z ruchomo osadzoną iglicą, ogon kurka moletowany.

Przyrządy celownicze złożone
z płytkowej muszki i celownika szczerbinkowego (na ramie
szkieletu znajduje się wyfrezowany rowek umożliwiający
celowanie). Okładki chwytu drewniane, nacinane w
drobne romby. Spód chwytu
zaopatrzony w ruchomy pierścień dla rzemienia/smyczy.
Broń podwójnego działania,
strzela zarówno z samonapinania, jak również po uprzednim ręcznym odciągnięciu
kurka. Szkielet wraz z lufą pokryte czarną oksydą, brak jej
natomiast na kurku i języku
spustowym. Dane taktyczno-techniczne: kaliber 8 mm,
masa broni niezaładowanej
792 g, długość broni 235 mm,
długość lufy 118 mm, pojemność bębna - 6 nabojów.
Broń zostanie przekazana
prokuraturze, która zadecyduje o jego dalszych losach.
Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku, podczas remontu wałbrzyskiego ratusza, odnaleziono butelkę z listem sprzed
ponad 100 lat.
(RED)
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Skuteczność
potwierdzona przez lata
Dziś są tysiące dowodów na ich skuteczność – więc nikt poważny nie
neguje skuteczności uzdrowicieli. Ma to jednak i złe strony. Dariusz Dyda,
znany uzdrowiciel z Wałbrzycha, ostrzega: - Można wręcz mówić
o modzie. I na fali tej mody pojawiło się wielu filutów, oszustów!
Poznać takiego nietrudno. Zjawia się w mieście
nagle, ogłasza swoje cudowne właściwości. Pobędzie miesiąc, przyjmie sto
osób i... jedzie dalej, zanim
da się stwierdzić, czy komuś rzeczywiście pomógł.
To pierwsza różnica między
nimi, a panem Darkiem. On
przyjmuje w Wałbrzychu,
przy ul. Mazowieckiej stale,
od dwóch lat. Przychodzą do
niego całe rodziny. I potwierdzają jego skuteczność.
- Ja uzdrowicieli to zawsze miałem za oszustwo!
Ale przecież ojcu mieli nogę

amputować, bo mu się cukrzycowe rany nie goiły, a
noga gniła. Długo chodził
do pana Darka, pewnie ze
dwadzieścia razy, ale wciąż
chodzi na swoich nogach i
wyraźnie mu się polepszyło.
Zresztą, ogólnie wyniki cukrzycowe i serca ma lepsze.
No i mówi, że ani nogi go
tak nie bolą, ani kręgosłup.
A kuzynka miała takie wole
tarczycowe, że żadnego golfa nie mogła ubrać, a wszystkie bluzki musiała nosić rozpięte. Jakby trzy podbródki
miała! A po kilku wizytach
zaczęło jej maleć. Teraz ma

minimalne, a do tego mówi,
że jej migreny przeszły. I katar chroniczny. No i ja sam.
Trafiłem do pana Darka z
refluksem żołądkowym oraz
strasznymi bólami w brzuchu. Podobno nerwica. Ale
przeszło. I ciśnienie też mi
się unormowało – mówi pan
Szymon Surowiec z Wałbrzycha.
Podobnie opowiada pani
Daria Sarkowicz z Wrocławia.
U jej siostry w piersi wykryto nowotwór. Guz jak mandarynka. Po kilku wizytach
guz był jak czereśnia, potem
znikł całkiem.

- Czytałam wyniki kolejnych USG. Więc kiedy sama
zachorowałam na kręgosłup,
udałam się do pana Darka.
Nie było dobrze, noga cierpła, plecy bolały, lekarze
przebąkiwali o konieczności
operacji. Po pierwszej wizycie bolało nawet bardziej,
ale potem zaczęło przechodzić. A po siódmej byłam po
prostu zdrowa. Przywiozłam
więc jeszcze mamę, z bólem
kolan i cukrzycą. Pan Darek
też pomógł na jedno i na
drugie. Ale po mamie przyszła jej koleżanka, też z kolanami. I jej nie zdołał pomóc.
Ale i tak, na cztery osoby które znam, u trzech był bardzo
skuteczny.
Pan Darek przyznaje, że
nie każdemu udaje się pomóc. Dlatego też domaga
się, żeby chorzy pozostawali
pod opieką lekarzy, a on ich
uzupełniał, nie zastępował.

REKLAMA

telefon:

668 682 338
www.proﬁcredit.pl

No i wyniki badań najlepiej
potwierdzają jego skuteczność.
– Wiem, że czasem komuś nie zdołam pomóc. Ale
wiem też, ilu ludzi do mnie
wraca, bo wyzdrowieli. Dla-

tego nie muszę przenosić
się z miejsca na miejsce, jak
wędrowni niby-uzdrowiciele, którzy muszą zniknąć, zanim okaże się, że nikogo nie
uzdrowili.
(ego)

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, w pawilonie przy ul. Mazowieckiej 3. Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.

Słoneczne Wzgórze Pod Dębem
Czy w Wałbrzychu jest miejsce,
skryte wśród zieleni drzew, w
którym szum płynącego potoku
zagłusza wielkomiejski zgiełk, a
smak doskonałych potraw przenosi w czasy dzieciństwa? Jest!
To restauracja Słoneczne Wzgórze Pod Dębem przy ul. Orłowicza 85a w dzielnicy Piaskowa
Góra.
Na Piaskowej Górze w Wałbrzychu restauracji jest kilka, ale tylko
Słoneczne Wzgórze Pod Dębem
znajduje się w niepowtarzalnym
miejscu - na terenie ogródków
działkowych. - Dzięki temu wszyscy
goście mają zapewniony spokój.
Mogą do nas przyjść pieszo całe
rodziny, ale równie dobrze mogą
do nas przyjechać z każdego miejsca w regionie, ponieważ mamy
do dyspozycji obszerny i bezpłatny parking – wyjaśniają właściciele
Słonecznego Wzgórza Pod Dębem.
Jednak tym, co najbardziej
przyciąga smakoszy, jest znakomita kuchnia.

- Mamy liczne grono stałych bywalców, którzy rozsmakowali się w
naszej kuchni oraz w naszych wypiekach. I to oni, tak zwaną pocztą
pantoflową, przekazują informacje
o tym, co tu serwujemy kolejnym
osobom. Co ich przyciąga? Smak!
Bo wychodzimy z założenia, że
każde danie ma smakować jak w

ul. Orłowicza 85a, Piaskowa Góra, 58-309 Wałbrzych

tel. 509 526 011, tel. 509 526 012
www.slonecznewzgorze.eu

domu i nikt nie może od nas wyjść
głodny – dodaje szefowa kuchni
restauracji Słoneczne Wzgórze
Pod Dębem.
Dobre jedzenie i wyjątkowa lokalizacja to nie jedyne atuty tej restauracji. Kolejnym jest dobra muzyka, która towarzyszy imprezom
organizowanym w Słonecznym
Wzgórzu Pod Dębem. Andrzejki,
Sylwester, Walentynki mają w tym
miejscu swoich stałych bywalców,
ceniących nie tylko wymienione
wcześniej walory, ale także znakomitą, rodzinną atmosferę tego
miejsca. Doświadczony zespół
pracowników restauracji sprawnie
i na najwyższym poziomie organizuje wesela, komunie, chrzciny i
inne imprezy okolicznościowe.
- A od 21 lutego zapraszamy
wszystkich na wieczorki taneczne,
które będziemy organizowali w
piątki – zachęcają właściciele restauracji Słoneczne Wzgórze Pod
Dębem.
(TP)
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ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU
ul. Lubelska 1
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

74 844 45 22, 509 892 436

OPIEKA NAD
OSOBAMI STARSZYMI
Zapewniamy m.in.:
• bezpieczną i legalną formę
współpracy
• bardzo atrakcyjne zarobki
• opłacony ZUS
• pakiet dodatkowych
ubezpieczeń

Elastyczny system wyjazdów już od 1 miesiąca.
Kurs języka niemieckiego!

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!
porady, reprezentacja w sądach
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań
Najwyższy poziom usług
za przystępną cenę!
Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 660 62 88, 601 570 621,

Będą mieszkania
W Wałbrzych powstają nowe budynki komunalne. To przełom w polityce
mieszkaniowej ostatnich dekad, w której preferencje dotyczyły remontów
starych kamienic. – Jest to oferta dla osób, które regularnie płacą czynsz,
ale do tej pory, ze względu na drogi kredyt, nie mogły poprawić swojej
sytuacji bytowej – przekonują władze miasta.
W nowym budynku przy
ul. Staszica na Nowym Mieście do dyspozycji wałbrzyszan będzie 19 mieszkań o
powierzchni do 65 m kwadr.
Na Białym Kamieniu, przy
ul. Wiejskiej, 19 mieszkań
powstanie wskutek przebudowy obiektu po byłej
Szkole Podstawowej nr 2.
Kolejnych 51 w położonych
po sąsiedzku trzech nowych
budynkach. Powierzchnia lokali zamknie się w granicach
40 – 55 m kwadr. Najwięcej,
bo aż 4 budynki zostaną zbudowane na Podzamczu, przy
ul. Jana Pawła II, gdzie znajdzie się 120 mieszkań o powierzchni 40 - 50 m kwadr.
Budowy są już mocno
zaawansowane. Już nikt nie
pyta, czy budynki powstaną,
tylko kto będzie mógł ,,odebrać klucze”. Zasady i kryteria przyznawania mieszkań
określi uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha. Z kolei zarządzenie prezydenta miasta określi sposób realizacji
wniosków o przydział mieszkań. Wiadomo już dziś, że na
korzystną punktację mogą
liczyć młodzi wychowujący
dzieci, osoby starsze od lat
zamieszkałe w Wałbrzychu,
a także niepełnosprawni.
Wszystkie osoby starające

Wałbrzyskie statystyki

Stowarzyszanie Młodzi Demokraci w Wałbrzychu organizuje
w wałbrzyskim Rynku Walentynki. Impreza odbędzie się 14
lutego o godzinie 15.00. Organizatorzy zapewniają, że w tym czasie
Rynek zamieni się w romantyczne,
kolorowe miejsce, przyciągające muzyką i uśmiechem. Dodają
także, że wydarzeniu towarzyszyć
będzie ogrom atrakcji przeznaczonych nie tylko dla zakochanych.
(RED)

W 2013 roku w wałbrzyskim Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano o

Członkowie Platformy Obywatelskiej RP w Wałbrzychu oddadzą 1
% podatku na Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział
w Wałbrzychu. - Jednomyślne
członkowie PO zadecydowali, że
każdy z nich przekaże 1 % podatku
na Hospicjum w Wałbrzychu. Wszyscy twierdzą, że powinniśmy wspierać lokalne organizacje, zwłaszcza
te, które niosą pomoc drugiemu
człowiekowi. Jednocześnie zachęcamy mieszkańców do podarowania 1 % na wałbrzyskie instytucje
– podkreśla Agnieszka Kołacz –
Leszczyńska, poseł na Sejm.
(RED)

Przy ul. Staszica w Wałbrzychu do dyspozycji wałbrzyszan będzie
19 mieszkań.

Pabisz - Biuro Lokalowe,
Krzysztof Kalinowski - Biuro
Lokalowe, Wacław Skotnicki
- Miejski Zarząd Budynków.
Harmonogram prac: 20
lutego – podjęcie uchwały
przez Radę Miejską Wałbrzycha; ok . 17 marca – po
uprawomocnieniu uchwały
publikacja Zarządzenia Prezydenta Wałbrzycha ustalającego wzór wniosku; 30
kwietnia – ostateczny termin
składania wniosków. Więcej
informacji na www.nasznowydom.walbrzych.eu.
(RED)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – zachodniego obrębu
Stare Bogaczowice, przyjętego Uchwałą Nr XXIII/135/2013 Rady
Gminy Stare Bogaczowice z dnia 20 grudnia 2013 r.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze
zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Gminy Stare Bogaczowice Uchwały Nr XXIII/135/2013
z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniego obrębu Stare Bogaczowice, wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Starych
Bogaczowicach, ul. Główna 132, 58 – 312 Stare Bogaczowice, w terminie do dnia 07.03.2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Demokratyczne
Walentynki

Procent dla hospicjum

się o nowe mieszkanie nie
mogą mieć zaległości czynszowych.
Pozytywną lub negatywną kwalifikacją wniosków
będzie się zajmować Społeczna Komisja Mieszkaniowa, wyłoniona z różnych
środowisk miasta. W jej skład
weszli: Dorota Staniszewska
- Społeczna Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych, Józef
Sakowicz - Wałbrzyska Rada
ds. Seniorów, Jolanta Szewczyk - radca prawny, Teresa
Ziegler - Gminna Rada Pożytku Publicznego, Jolanta

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

OGŁOSZENIE

walbrzych@promedica24.pl

BEZPIECZNA PRACA
W NIEMCZECH

REKLAMA

Nowy dyrektor
Iwona Suchocka została nowym dyrektorem Domu Dziecka
„Catherina” w Nowym Siodle.
Wyłoniona w konkursie dyrektor
ukończyła studia w Dolnośląskiej
Szkole Wyższej Edukacji TWP we
Wrocławiu na kierunku pedagogika w zakresie poradnictwa
pedagogicznego z tytułem zawodowym magistra. Jest także dyplomowaną specjalistką w zakresie
pracy socjalnej z poradnictwem.
Podległa powiatowi wałbrzyskiemu placówka powstała za pieniądze holenderskie na początku XXI
wieku i jest jedną z nowocześniejszych w regionie.
(RED)

2,13 % urodzeń mniej niż w
2012 r. Spadek dotyczy także liczby zarejestrowanych
małżeństw (mniej o 25 %) i
zgonów (mniej o 0,71 %).
Spośród 444 małżeństw zarejestrowanych w 2013 roku
w USC w Wałbrzychu, 353
małżeństwa zostały zawarte
przed kierownikiem (co stanowi prawie 80 % ogólnej liczby
zarejestrowanych małżeństw),
a 91 małżeństw to tzw. śluby
wyznaniowe (20 % ogólnej
liczby zawartych małżeństw).
W latach poprzednich procentowy udział ślubów cywilnych
w ogólnej liczbie zarejestrowanych małżeństw wynosił
odpowiednio : 79 % w 2012 r.,
47 % w 2011 r., 52 % w 2010 r. i
47 % w 2009 r. Największa różnica wieku pomiędzy osobami
zawierającymi małżeństwo wynosiła 40 lat, a najstarsza osoba
zawierająca związek małżeński
liczyła ponad 82 lata. W ok. 80
% przypadków mężczyzna brał
za żonę kobietę młodszą od
siebie, w ok. 9 % związków to
pary, w których kobieta wiązała się z młodszym mężczyzną,
a ok 11% par to małżeństwa
zawierane między osobami w
równym lub zbliżonym wieku.

W 2013 roku do aktów małżeństw sporządzonych w USC
w Wałbrzychu wpisano 295
rozwodów co wskazuje na spadek liczby rozwodów o 5,75
% w porównaniu z 2012 r. W
latach ubiegłych liczba wpisanych rozwodów przedstawiała
się następująco : w 2012 r. –
313, w 2011 r. - 301, w 2010 r.
- 334, w 2009 r. - 344, w 2008
r. – 432, w 2007 r. - 414, w 2006
r. - 498, w 2005 r. - 530, w 2004
r. - 485.
W skali kraju (dane pochodzą z Rocznika Demograficznego z 8 listopada 2013 r.) liczba
zawartych w 2012 r. małżeństw
to 203 850, a udzielonych rozwodów to 224 172. To oznacza
o 20 322 rozwody więcej niż
zawartych małżeństw. Najpopularniejsze imiona nadawane
dzieciom to: chłopcy - Mateusz,
Kacper, Szymon, Jan; dziewczynki - Julia, Wiktoria, Hanna.
W 2013 roku 190 par małżeńskich zostało odznaczonych medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie nadanymi
przez Prezydenta RP (co najmniej 50 lat pożycia małżeńskiego). Wśród jubilatów gościliśmy również 28 par, które
wytrwały w małżeństwie ponad 60 lat i jedną parę z ponad
65-letnim stażem.
(RED)

W 2013 roku 190 par małżeńskich zostało odznaczonych medalami
za długoletnie pożycie małżeńskie.
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Kruczkowski
niewinny!

REKLAMA

Wałbrzych
ul. Sienkiewicza 1

Sklep czynny:
pn-pt. 10 - 17, sob. 10- 14

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu uniewinnił Piotra Kruczkowskiego
od zarzutu przekroczenia uprawnień i narażenia gminy Wałbrzych
na stratę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Były prezydent Wałbrzycha
został też zwolniony z opłat sądowych, które pokryje skarb państwa.
Sędzia Ewa Muzyka nie zostawiła suchej nitki na oskarżeniu,
sporządzonym przez prokuraturę na podstawie zawiadomienia
kierownika wrocławskiego oddziału Najwyższej Izby Kontroli.

Piotr Kruczkowski został prawomocnie uniewinniony.

Chodziło o powołanie
członków rad nadzorczych
spółek Zamek Książ i Miej-

ski Zakład Usług Komunalnych. Cztery osoby,
obsadzone w radach przez
REKLAMA

POŻYCZKI ODDŁUŻENIA KONSOLIDACJE

K re dy t y
Na kłopoty finansowe
wyjście mamy
kredytowe!

- bez zaliczek
- z komornikiem
- niezależnie od BIK
- darmowe doradztwo
- bez ograniczeń wieku

Pieniądze w zasięgu ręki! Zadzwoń!
Wałbrzych: ul. Główna 11/28
tel. 74 847 17 80, 74 849 69 32
Świdnica: ul. Łukowa 11, lok. 2
tel. 74 660 67 30, 74 635 10 52

czynne
9-17

prezydenta, zasiadały już
w radach nadzorczych innych spółek miejskich. Według NIK doszło do złamania przepisów tzw. ustawy
kominowej. Drugi punkt
oskarżenia dotyczył korzyści majątkowych, jakie osiągnęły osoby, zasiadające w
radach, w których, według
NIK, zasiadać nie miały
prawa. Sędzia Ewa Muzyka
podkreślała, że do rzekomego złamania prawa doszło w 2009 roku, natomiast
zawiadomienie do prokuratury wpłynęło dopiero w
listopadzie 2012.
- Stało się tak tylko dlatego, że zapadł wyrok w podobnej sprawie w Legnicy,
na co powoływała się NIK.
Jednak podobnych rozstrzygnięć, które wydałby Sąd
Najwyższy nie było – mówiła
sędzia.
Ewa Muzyka zwróciła
uwagę na niespójność przepisów, dotyczących omawianej sprawy, uznała też, że ze
strony oskarżonego nie było
działania na szkodę interesu
publicznego.
- Osoby zasiadające w
radach nadzorczych posiadały uprawnienia, a pracę,
za którą otrzymywały wynagrodzenie, wykonywały prawidłowo. Gdyby obowiązki
te wypełniał ktoś inny, też
otrzymałby zapłatę, a zatem
szkoda nie powstała – tłumaczyła sędzia.
Prokuratura domagała się
dla Piotra Kruczkowskiego
jednego roku pozbawienia
wolności, w zawieszeniu na
dwa lata. Obrońca wnosił o
uniewinnienie.
- Do tego procesu w ogóle nie powinno dojść. Czuję
żal i złość, że zostałem narażony na takie nieprzyjemności – mówi Piotr Kruczkowski.
Wyrok jest prawomocny i
żadnej ze stron nie przysługuje odwołanie.
(AWS)
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RABATY do 50%
NA OKRYCIA ZIMOWE

Najstarszy Polak?
Bolesław
Maculewicz,
wieloletni
mieszkaniec
Szczawna-Zdroju, 2 lutego
obchodził swoje 108 urodziny! Dostojny jubilat prawdopodobnie jest najstarszym
Polakiem, a jego śladem
podąża Pani Janina Molak z
Jedliny – Zdroju, która 3 dni
później świętowała setne
urodziny.
Bolesław Maculewicz urodził się na Wileńszczyźnie,
służył w IV Pułku Ułanów i został deportowany po II wojnie
światowej. Jego los był podobny jak innych kresowiaków,
z zesłania powrócił do Polski
dopiero w 1956 r. i zamieszkał
w Szczawnie-Zdroju. Obecnie
mieszka z córką Stanisławą,
otoczony troskliwą opieką i
wsparciem. Według dostępnych informacji, Pan Bolesław
jest prawdopodobnie najstarszym mężczyzną w Polsce.
Niezmiennie od setnych urodzin, co roku Bolesława Maculewicza odwiedzają władze
Szczawna -Zdroju: burmistrz
Tadeusz Wlaźlak i zastępca
Urszula Burek, przekazując
życzenia, kwiaty i praktyczny
upominek oraz wyrażając szacunek dla drogi życiowej dostojnego jubilata. W tym roku

Bolesław Maculewicz z córką Stanisławą (z lewej) oraz władzami
Szczawna - Zdroju.
gratulacje panu Bolesławowi
przekazały również władze naszego państwa - prezydent RP
Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk oraz wojewoda dolnośląski Aleksander
Marek Skorupa.
Z kolei 5 lutego Janina Molak z Jedliny - Zdroju obchodziła setną rocznicę urodzin.
Z tej okazji dostojnej jubilatce
wizytę złożyli: ks. Prałat Ryszard Uryga, burmistrz Miasta,
sekretarz miasta oraz zaproszeni goście. Przedstawiciele
samorządu złożyli pani Janinie
serdeczne życzenia zdrowia,
szczęścia i nieustającej pogo-

dy ducha. Jubilatka otrzymała
kwiaty, książkę o Jedlinie oraz
drobne upominki, w tym znaczek pin, który dumnie zaprezentowała. Gratulacje przesłali
także premier oraz wojewoda.
Podczas spotkania nie zabrakło ulubionego tortu, toastów, a także dedykowanych
pieśni. Pani Janina mieszka w
Jedlinie-Zdroju od 1947 r. Jest
wdową, ma czworo synów i
jedną córkę. Doczekała się także 8 wnucząt i 12 prawnucząt.
Całe życie była czynna zawodowo. Pani Janina cieszy się
dobrym zdrowiem.
(RED)
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REKLAMA

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE
na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz.2603 z póź. zmianami)

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości :

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach
w granicach działki nr 116 o powierzchni 0,6006 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości: 8.000,00 zł. Wadium: 800,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 485,10 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu
Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej z
zabudowy.
Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach
w granicach działki nr 119 o powierzchni 0,4722 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości: 6.500,00 zł. Wadium: 650,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 485,10 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu
Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej z
zabudowy.

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach
w granicach działki nr 523 o powierzchni 1,1865 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości: 25 000,00 zł. Wadium: 2.500,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 485,10 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu
Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego leży na terenach planowanych dolesień.

4. Nieruchomość niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach
w granicach działki nr 118 o powierzchni 0,6948ha.

Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł. Wadium: 4.000,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 485,10 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu
Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego leży na terenach lasów i zadrzewień.

5. Nieruchomość niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach
w granicach działki nr 123 o powierzchni 0,6578 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 zł. Wadium: 10.000,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 485,10 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu
Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego leży na terenach lasów i zadrzewień.
Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2014r. o godz. 9.30 w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych
Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu
Gminy lub przelać na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych
32203000451110000000877670.
Do dnia 11.03.2014r. wadium powinno znajdować się na koncie Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy Stare Bogaczowice jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu
można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227 lub pod
numerem telefonu (74) 84-52-163 lub (74) 84-52-220.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dyktando
o pióro wójta
W piątek 21 lutego 2014 roku o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Edukacyjno
– Społecznym w Starych Bogaczowicach odbędzie się już III Gminne Dyktando
o Pióro Wójta Gminy Stare Bogaczowice. Organizatorzy będą wybierali Mistrza
Ortografii oraz Mistrzowskie Sołectwo.
Inicjatywa ma na celu
popularyzowanie
kultury
języka polskiego wśród młodzieży i dorosłych, a także
uświadomienie mieszkańców jak ważna w życiu człowieka jest ciągła edukacja.
Pomysł współzawodnictwa
oraz tej formy edukacji podoba się mieszkańcom i jest
organizowany cyklicznie w
ramach obchodu „Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego”. Z roku na rok
bogaczowickie dyktando ma
coraz więcej zwolenników.
Do zorganizowania dyktanda udało się zaangażować
polonistki z Zespołu Szkół
w Starych Bogaczowicach
oraz polonistki – mieszkanki
Starych Bogaczowic, którym
bardzo spodobał się pomysł.
Pani Jadwiga Harmak - polonistka z ZS Stare Bogaczowice przygotowała dyktando
będące podaniem o Starych
Bogaczowicach.

Laureaci ubiegłorocznego dyktanda w Starych Bogaczowicach.

- Pełnoletni mieszkańcy
biorą udział w dyktandzie w
kategorii: indywidualnej, a
także grupowej, reprezentując każde z 8 sołectw naszej
gminy. W tym roku mamy
nowość: oprócz dyktanda,
nasze drużyny wezmą udział
także w łamigłówkach słowno – językowych – wyjaśnia
Agnieszka Lechowicz, pomysłodawczyni dyktanda.

Na uczestników czekają
atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Radę Gminy
Stare Bogaczowice, bank
BGŻ S.A. oraz Związek Gmin
Wiejskich RP.
- Zapraszamy wszystkich chętnych mieszańców
naszej gminy oraz kibiców
na to wydarzenie – dodaje
Agnieszka Lechowicz.
(RED)

Anty Raczki w natarciu
III
Liceum
Ogólnokształcącym w Wałbrzychu
pierwszy raz bierze udział
w ogólnopolskim programie „ Mam haka na raka”.
Uczennice II klasy o profilu
biologiczno-chemicznym
stworzyły zespół Anty
Raczki, którego zadaniem
jest szerzenie wiedzy na
temat nowotworów.
- W skład naszej grupy
wchodzą: Patrycja Czerwiak
(lider), Anna Cupiał, Martyna
Grządziel, Maja Wójcik. Naszym opiekunem jest pani
Dorota Andrzejak. W tym
roku pierwszy raz bierzemy
udział w programie „ Mam
haka na raka”. Każda edycja
jest poświęcona konkretnemu typowi nowotworu, a tegoroczna dotyczy chłoniaka.
O nowotworze tym mówi się
bardzo rzadko i bardzo mało,
przez co niewielu ludzi wie
czym on jest. Naszym zadaniem jest szerzenie wiedzy
na temat tego nowotworu,
w każdy możliwy sposób.
Działania rozpoczęłyśmy od

Anty Raczki z III LO w akcji.

rozwieszenia plakatów na
korytarzu szkolnym. Byłyśmy
również w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu
z cyklem prelekcji przygotowanych dla uczniów trzecich klas. Teraz planujemy
odwiedzić również Publiczne Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu. Drukujemy również
ulotki , które zostawiamy w
sklepach oraz w miejscach
publicznych. Zachęcaliśmy
również ludzi do darmowych
badań oraz połączyłyśmy się
z innymi drużynami z naszej
szkoły, by zorganizować Mię-

dzynarodowy Dzień Walki z
Rakiem. Najpierw brałyśmy
udział w prelekcji , a potem
w happeningu w Szczawnie Zdroju. Starałyśmy się
dotrzeć do jak największej
liczby osób, rozdając ulotki
i balony i prowadząc rozmowy ze spotkanymi ludźmi.
Warto również wspomnieć,
że naszymi patronami są
prezydent Wałbrzych oraz
Kancelaria Adwokacka Justyny Flankowskiej – relacjonują Anty Raczki z III LO w Wałbrzychu.
(RED)
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Minister dał
na Grodno

Rubik
w Świebodzicach

Są kolejne pieniądze na ratowanie zamku Grodno w Zagórzu Śląskim.
Tym razem gmina Walim dostała na ten cel dotację od Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Minister, w ramach programu dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 - ochrona
zabytków, przyznał gminie
Walim dofinansowanie w
wysokości 300 000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone
na realizację zadania „Zagórze Śląskie, Zamek Grodno
(XIII w.) – Budynek Bramny:
stabilizacja i odwodnienie
zagrożonej osunięciem skarpy przy budynku, konserwacja zabytkowego portalu kamiennego, wymiana stolarki
okiennej stylizowanej na historyczną”.
- To zadanie inwestycyjne, które planowane jest
do realizacji w tym roku w
zamku Grodno w Zagórzu
Śląskim, swym zakresem
będzie obejmowało kilka
działań.
Zaplanowaliśmy
przebudowę placu przedwejściowego, w tym zabezpieczenie
zagrożonej
osunięciem skarpy, przez
poszerzenie tarasu przedwejściowego, częściową likwidację górnej części istniejącej ściany oporowej oraz
zabezpieczenie skarpy murem oporowym, licowanym

Budynek bramny zamku Grodno zostanie zabezpieczony.

miejscowym
kamieniem
łupanym. Wykonamy także
utwardzenie kamieniami i
wyprofilowanie nawierzchni
z instalacją odwodnieniową
tarasu wewnętrznego przy
budynku bramnym, w tym:
izolację przeciwwilgociowa
murów budynku bramnego,
wzmocnienie i konserwację

portalu bramnego wejścia
głównego do zamku oraz
wymianę stolarki okiennej
budynku. Całkowity koszt
zadania będzie znany po
rozstrzygnięciu postępowania przetargowego – wyjaśnia Adam Hausman, wójt
gminy Walim.
(RED)

(RED)

Tańsze hale
w Mieroszowie

Bez prądu
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej: Wałbrzych, ulice: 11 Listopada, Chodkiewicza, Kombatantów
- 14.02. w godz. 8.00 – 15.00; Wałbrzych,
ulice: Górnicza, Handlowa, Internatowa,
Józefa Poniatowskiego, Katowicka, Marii
Skłodowskiej-Curie, Maurycego Beniowskiego, Niepodległości, Nowy Dom, Poznańska, Przeskok, Szkolna, Świdnicka,
Tatrzańska, Władysława Reymonta, Wojciecha Drzymały - 16.02. w godz. 8.00 – 17.00;
Wałbrzych, ulice: Bema, Sułkowskiego
- 17.02. w godz. 8.00 – 14.00; Wałbrzych,
ulice: Beskidzka, Rodziny Burczykowskich,
Zielona - 17.02. w godz. 8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulice: Odlewnicza, Proletariacka,
Wrocławska - 18.02. w godz. 8.00 – 14.00;
Sokołowsko, ulice: Główna, Osiedle, Parkowa, Pocztowa, Różana, Słoneczna, Szkolna,
Unisławska, Unisław Śląski - 18.02. w godz.
8.00 – 9.00 i 14.30 – 15.30; Wałbrzych, ulice: Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego
- 19.02. w godz. 8.00 – 15.00; Wałbrzych,
ulice: Joachima Lelewela, Kamienna, Rzecz-

Do wielkiego wydarzenia
muzycznego, jakim będzie
koncert Piotra Rubika w
Świebodzicach, pozostał
jeszcze ponad miesiąc.
Można już nabywać bilety na to wydarzenie - także
w sieci, za pośrednictwem
portalu ticketpro.pl. Koncert
„The best of Piotr Rubik” odbędzie się 8 marca o godz.
18.00 w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Mieszka
Starego 6. Usłyszymy zestaw
najpiękniejszych,
najbardziej znanych i lubianych
kompozycji
stworzonych
przez utalentowanego polskiego kompozytora. Pod
batutą Piotra Rubika wystąpią: Orkiestra Filharmonii
Dolnośląskiej, Wrocławski
Chór Akademicki oraz soliści: Ewa Prus, Zofia Nowakowska, Marta Moszczyńska,
Michał Gasz, Grzegorz Wilk,
Michał Bogdanowicz. Koncert ten z pewnością będzie
niezwykle spektakularnym
wydarzeniem. W programie
znajdą się takie wielkie przeboje jak: „Niech mówią, że
to nie jest miłość”, „Psalm
dla Ciebie”, „To cała prawda”, „Nie wstydź się mówić,
że kochasz”, „Tatry”, „Most
dwojga serc” - utwór śpiewany przez Piotra Rubika
przy fortepianie. Po koncercie odbędzie się losowanie
prezentów wśród pań. Bilety
kosztują 80 zł.

na, Traktorzystów, Wrocławska - 19.02. w
godz. 8.00 – 15.00; Szczawno-Zdrój, ulice:
3 Maja, Boczna, Graniczna, Jarzębinowa,
Jaśminowa, Kasztanowa, Kolejowa, Kopernika, Nizinna, Prusa - 20.02. w godz. 8.00
– 15.00; Szczawno-Zdrój, ulice: Bukowa,
Jesionowa, Lipowa, Ofiar Katynia, Spacerowa, Topolowa - 21.02. w godz. 8.00 – 14.00;
Wałbrzych, ulice: Kraka, Smocza, Szewska
- 21.02. w godz. 8.00 – 15.00; Świebodzice,
ulice: Ciernie, Strzegomska - 21.02. w godz.
8.00 – 16.00; Wałbrzych, ulice: 11 Listopada,
Jana Karłowicza, Karola Namysłowskiego,
Kręta, marsz. Józefa Piłsudskiego, Michała
Kleofasa Ogińskiego, Stanisława Kazury,
Tadeusza Sygietyńskiego, Wojciecha Bogusławskiego - 24.02. w godz. 8.00 – 14.00;
Szczawno-Zdrój, ulice: Klonowa, Kolejowa,
Krótka, Słowiańska - 25.02. w godz. 8.00 –
14.00; Wałbrzych, ulica Ludowa - 25.02. w
godz. 8.00 – 9.00 i 14.30 – 15.30; Wałbrzych,
ulice: Jodłowa, Świerkowa – 26 i 27.02. w
godz. 8.00 – 9.00 i 14.30 – 15.30.
(RED)

Mieroszowskie Centrum
Kultury informuje, że od 15
lutego do 15 marca 2014 r.
hala sportowa na ul. Sportowej 4 (godz. 8:00 - 20:00)
oraz hala widowiskowo-sportowa na ul. Hożej 4
(godz. 9:00 - 20:00) będą
otwarte w weekendy. - Grupy zorganizowane zachęcamy do składania rezerwacji
pod numerem telefonu: 503
184 085 lub 500 131 293. Regulamin korzystania z hali, siłowni oraz ścianki wspinaczkowej dostępne na stronie
www.mck.pl zakładka – hala
sportowa-aktualności. Dodam, że w najbliższym czasie
cennik użytkowania hali zostanie obniżony – zapewnia
dyrektor MCK.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE
na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r . (tekst jednolity Dz.U.
z 2004r. Nr 261 , poz.2603 z póź. zmianami)

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej
na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski.
Podstawowe informacje o nieruchomości:
1. Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku mieszkalnym w Jabłowie, przy ulicy Głównej 39 o powierzchni
41,84 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej numer 327/2
Cena wywoławcza nieruchomości: 29.000,00 zł.
Wadium: 2.900,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 1254,60 zł.,
które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2014r. o godz. 9.00
w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach,
ul.Główna 132.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelać na konto
Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych
32203000451110000000877670 .
Do dnia 11.03.2014r. wadium powinno znajdować się
na koncie Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy
Stare Bogaczowice jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg
uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia
aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać
w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu (74) 84-52-163
lub (74) 84-52-220.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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REKLAMA

REKLAMA

Biuro Rachunkowo-Doradcze

REKLAMA

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

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

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!!!

Sportowy raport
• Siatkarze Victorii Wałbrzych pokonali we Wrocławiu Gwardię 3:1 (23:25,
25:23, 25:20, 25:23) w drugim
etapie walki o awans do I ligi.
Kolejny mecz nasz zespół rozegra 22 lutego o godz. 17.00
w Wałbrzychu, a rywalem
Victorii PWSZ będzie Astra
Nowa Sól.
• Piłkarze Górnika Wałbrzych zremisowali z Sołą
Oświęcim 1:1 (gol Folca)
i pokonali Bystrzycę Kąty
Wrocławskie 3:0 (bramki:
G.Michalak, Moszyk i Krolop)
kolejnych meczach kontrolnych. 14 lutego nasz zespół
ma zagrać z Miedzią Legnica.
• Koszykarze Górnika Wałbrzych przegrali w meczu
kontrolnym ze Spartakusem Jelenia Góra 72:76
(20:23, 22:14, 7:11, 23:28).
Punkty dla Górnika zdobyli:
Glapiński 16 (3x3), Józefowicz 16 (3x3), Krzymiński
13(2x3), Iwański 11, Ratajczak 6, Borzemski 5, Stochmiałek 2, Olszewski 2, Niedźwiedzki 1, Maryniak 0, Karwik
0. W naszej ekipie zadebiutował Piotr Niedźwiecki, który
w poprzednim sezonie grał
w ekstraklasie w Kotwicy Kołobrzeg. Wicemistrz świata
kadetów powraca do gry po
długim leczeniu i ma pomóc
Górnikowi w walce o II ligę.
• 23 lutego o godzinie
17.00 odbędzie się mecz
Górnika
Wałbrzych
i
Gwiazd Koszykówki. Impreza ma charakter charytatywny i dochód uzyskany
z biletów przeznaczony jest
dla Bartka Sulewskiego, który
walczy z nowotworem. Bilety
w symbolicznej cenie 10 zł
są do nabycia m.in. w Biurze
Poselskim Izabeli Katarzyny

KREDYTY GOTÓWKOWE

DO 150 TYS.

Mrzygłockiej przy ulicy Słowackiego 26.
• 23 lutego na stoku Dzikowca odbędą się pierwsze zawody organizowane
przez Klub Narciarstwa
Alpejskiego
Dzikowiec.
Zawody narciarskie w slalomie gigancie odbędą się
w ramach reaktywacji Memoriału Tadeusza Gronia i
Aleksandra Ciepielewskiego. Planowana jest konkurencja w slalomie gigancie
oraz specjalna konkurencja
dla najmłodszych uczestników. Wszyscy uczestnicy do
18 roku życia, są zwolnieni
z opłaty startowej. Wpisowe dla osób pełnoletnich
wynosi 20 złotych, płatne
w dniu zawodów, podczas
rejestracji. Uwaga! Ilość
miejsc ograniczona do 150.
Rezerwacja miejsc na liście
startowej wyłącznie drogą
mailową na adres: kontakt@
stowarzyszenieSudeckie.
pl. Pozostałe informacje na
stronie: www.stowarzyszenieSudeckie.pl.
• Na kortach szczawieńskiego MKS odbyły się zawody
dla najmłodszych. Rywalizacja toczyła się dwutorowo. W pierwszych zawodach
rywalizowano w rzucankę,
a w drugich w mini tenis
(kat. czerwona). Oba turnieje miały charakter grupowy.
Najlepszym zawodnikiem w
turnieju rzucanki okazał sie
Fabian Rogaczewski, który
pokonał w finale Łucję Bielewicz, a trzeci był Sebastian
Raczkowski. W turnieju mini
tenisa najlepszy był Kornel
Kolek, który pokonał w finale Marcina Śrutwę, a trzecia
była Martyna Śrutwa.
(RED)

HIPOTECZNE, DLA FIRM,

CHWILÓWKI OD 100ZŁ
DO 700 ZŁ Z KOMORNIKIEM
CHWILÓWKI DO 7 TYS b/bik-u.
58-160 ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

TANIE OFERTY
KREDYTOWE !!!
spłata zobowiązań
+ dodatkowa gotówka
do 250.000 zł !!!

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

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

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

SZYBKA POŻYCZKA

do 10 tysięcy
bez zdolności

BEZPŁATNE DORADZTWO

kredytowej w bankach
szansa z komornikiem

ul.Broniewskiego 65C
74 664 83 85, 728 765 048
ul.Nowy Świat 1A, IIp.
796 600 006

KREDYT-BOX, Piaskowa-Góra
Hala Manhattan, BOX 54
wejście naprzeciw Rossmann
Tel.600 731 232 w godz.9-16

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

K R E D Y T Y
KREDYTY NA OŚWIADCZENIE
do 30 tys. zł

Oferta dla osób ze złą
historią kredytową
pożyczki gotówkowe i konsolidacyjne
oprocentowane już od

6%

EKSPRESOWE KREDYTY DLA FIRM
na oświadczenie do 50 tys.
decyzja w 24 godz.
CHWILÓWKI NA DOWÓD
OD 21 LAT
Doradztwo Finansowe „TWÓJ KREDYT”
Rynek 12, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 842 61 63, 502 871 058

RATY

TANI – DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!
Transport i wniesienie gratis!!!

Tel. 668-60-55-55
Wyprzedaż końcówek kolekcji
garnków znanych marek np:
Philipiak, Rostocki, Laﬀart, Zelﬀ, itp.

Atrakcyjne
ceny!!!

Zapraszamy do hurtowni przypraw i przyborów masarskich
przy ul. Nowy Świat 6A w Wałbrzychu.
tel. 74/665-32-30, www.e-cobalt.pl
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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
PROWIZJA BIURA DO NEGOCJACJI!

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z
jasną kuchnią P.Góra, po kapitalnym remoncie z wyposażeniem, 2
piętro, cena 127 tys.zł. 74 666 42
42, 790 217 670.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy
kawalerkę na Nowym Mieście
32,5m2, cicha lokalizacja, 38 tys.
zł!!! 74 666 42 42, 790 217 670.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje,
66m2, Podzamcze, 3 piętro, cena
145 000zł. 74 666 42 42, 608 318
866
WILLA- Sprzedamy duży poniemiecki dom pod Świebodzicami,
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2,
wnętrza po remoncie, cena 340
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z
ogródkiem, 41m2 , Podgórze, I
piętro, cena - 55 000 zł!!! 74 666
42 42, 507 153 166
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje,
po remoncie, P.Góra, 42m2, cena
120 tys.zł. 74 666 42 42, 790 217
670.
WILLA- Sprzedamy 3 pok. 68m2
na Podzamczu, 7 piętro, cena 129
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 3
pokoje, 84m2, B.Kamień, cena 84
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, po remoncie
119m2, działka: 722m2 cena 229
tys.zł. 74 666 42 42, 790 217 670
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje,
64m2 na Gaju, cena 60 tys.zł!!! 74
666 42 42, 790 217 670
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 48m2 , Podzamcze, 139
tys.zł. –74 666 42 42, 608 318 866.
WILLA – Sprzedamy dom wolnostojący, Piaskowa Góra, 5 pokoi,
działka 520m2, cena 360 tys.zł!!!
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 66m2, 4 piętro, Podzamcze, cena 142 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166
WILLA - Sprzedamy kawalerkę na
Białym Kamieniu, 26m2, blok, 2
piętro, cena 60 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy 2 pok, 42m2 z
ogrodem i garażem, Szczawienko,
ul. Gagarina, cena 104 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie , Śródmieście, 97m2,
po remoncie, 160 tys. zł. 74 666 42
42 , 608 31 88 66
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA – Sprzedamy 41m2 na
Białym Kamieniu, po remoncie
- 125 000 zł. 74 666 42 42, 608
318 866.

JM DOM mieszkanie 83 m2 dwupoziomowe Świebodzice z działką
i garażem 229.000 zł 607 212 315,
74 666 09 19

WILLA – Sprzedamy 48 m2, 2
pokoje po remoncie na Podzamczu, 139tys.zł. 74 666 42 42, 608
318 866.

JM DOM sprzedam mieszkanie
3-pokojowe 60 m2, blok IV-piętrowy wysoki standard Piaskowa
Góra ul. Długosza 165.000 zł
607212 315, 746660919

WILLA – Sprzedamy dom na
Osiedlu Parkowym, po remoncie
164m2, cena 430 tys.zł. 74 666 42
42, 608 31 88 66
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
53m2, 1 piętro, Podgórze, cena 55
000zł!!! 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA - Na sprzedaż kawalerka,
30m2, po remoncie, N.Miasto,
co miejskie, cena 67 tys.zł. – DO
DUŻEJ NEGOCJACJI! 74 666 42 42
, 790 217 670.
WILLA- Super lokalizacja! Sprzedam 3 pok. 49m2 na P.Górze,
cena 135tys.zł. 74 666 42 42, 608
31 88 66
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 3
pokoje na Podzamczu, 60m2, 11
piętro, cena 105tys zł. 74 666 42
42, 608 31 88 66
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje,
62m2, Nowe Miasto, cicha lokalizacja, cena 135tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 5 pokoi po
remoncie, B.Kamień, 79m2, cena
130000zł. 666 42 42, 608 31 88
66.
WILLA- Sprzedamy śliczne, 2
pokojowe mieszkanie, 40m2, Oś.
Górnicze, Rusinowa, co gaz, po
remoncie, cena 120 tys.zł. 666 42
42, 608 31 88 66.
WILLA –OKAZJA! Sprzedamy 3
pokoje, 94,5 m2, Nowe Miasto,
cicha okolica, cena 99 tys.zł. 74
666 42 42, 608 31 88 66

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
JMDOM do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie 33 m2 Piaskowa góra 750 zł 74 6660919,
607212315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie
3 pokojowe Piaskowa Góra 1100
zł 74 6660919, 607 212 315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie
2 pokojowe Glinnik Stary 500 zł zł
74 6660919, 607 212 315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie
1 pokojowe Szczawno Zdrój 900
zł 74 6660919, 607 212 315
JMDOM do sprzedania mieszkanie 2-pokojowe 41 m2 Piaskowa
Góra po remoncie 100.000 74 666
0919, 607 212 315

JMDOM sprzedam mieszkanie
3-pokojowe wysoki standard
ul. Kosteckiego Sobięcin nowe
budownictwo 189.000 zł 607
212315 , 74 666 09 19
JMDOM sprzedam mieszkanie
2-pokojowe 45 m2 Podgórze
42.000 zł 607 212315 , 74 666
09 19
JM DOM mieszkanie 60 m2 2pokojowe ul. Batorego z działką i
garażem 170.000 zł 607 212 315,
74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 36 m2 2pokojowe parter, Piaskowa Góra
89.000 zł 607 212 315, 74 666
09 19
JM DOM mieszkanie 100 m2 3pokojowe Jedlina Zdrój 199.000
zł 607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 78 m2 dwupoziomowe 3- pokojowe, wysoki
standard, spokojna część Białego
Kamienia 220.000 zł 607 212 315,
74 666 09 19

Okazja! MS-1286 Podzamcze
3-pokoje o pow. 62,6m. Cena
119900, tel. 606 976 630
Okazja! Podzamcze 4 pokoje o
pow. 73m po kapitalnym remoncie, super lokalizacja, cena 185
tys. Tel.606 97 66 30
DS-1217 Piaskowa Góra szereg
narożny o pow. 85m, do wprowadzenia, cena 299 tys. Tel. 606
976 630
MS-210 Stary Zdrój ul Batorego
2-pokoje o pow. 51M, dobra
lokalizacja, cena 79 tys. Tel. 606
976 630
MS-1195 Piaskowa Góra 2 pokoje
w pełni rozkładowe o pow. 41,5m.
Cena 97 tys. Tel. 793 111 130
MS-1173 Podzamcze 2 pokoje
rozkładowe o pow. 54,20m. Cena
129 tys. Tel. 793 111 130
MS-1292 Świdnica 2-pokoje nowe
budownictwo o pow. 46m. Cena
129 tys. Tel.534 210 153
MS-1264 Biały Kamień 3-pokoje
nowe budownictwo pow. 64m.
Cena 163 tys. Tel. 793 111 130
Piaskowa Góra 3-pokoje o pow.
45M po remoncie, cena 129 tys.
Tel. 534 210 153
MS-1293 Piaskowa Góra 3-pokoje
o pow. 52,4m w pełni rozkładowe
cena135 tys. Tel. 534 210 153
MS-1168 Podzamcze 3-pokoje o
pow. 60m. cena 145 tys. Tel. 793
111 130
Działki budowlane bogata oferta
Wałbrzych i okolice cena już od
25 tys. tel. 793 111 130

Euro Dom Nieruchomości
Pl. Zamenhofa 1/28
(Hala Targowa Manhatan)
58-309 Wałbrzych

Dla zdecydowanych klientów
z gotówką pilnie poszukujemy
Mieszkania 1, 2, lub 3 pokojowego na Piaskowej Górze, lub
Podzamczu, może być zadłużone,
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 97 66 30

LW-12 wynajęcia lokal użytkowy
o pow. 320 m w ścisłym centrum
Wałbrzycha, cena 4500. tel. 606
976 630
Umeblowana kawalerka do wynajęcia o pow. 28M, Piaskowa Góra,
cena 650 zł. Tel. 534 210 153
Bogata oferta wynajmu, ceny już
od 550 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź,
tel. 793 111 130

Okazja! Biały Kamień, kawalerka o
pow. 28M, po kapitalnym remoncie, cena 52 tys. Tel.606 97 66 30
MS-1205 Piaskowa Góra kawalerka o pow. 26m. cena 62 tys. tel.
793 111 130
Okazja! MS-1237 Podzamcze
2-pok. po kapitalnym remoncie o
pow. 36m, cena 114 tys. tel. 606
976 630
Okazja! MS-1249 Głuszyca ul.
Łukasiewicza o pow. 49M2 po kapitalnym remoncie I piętro, cena
125 tys. Tel. 606 97 66 30
OKAZJA! MS-1178 Piaskowa Góra
2 pokoje po kapitalnym remoncie,
cena 112 tys. tel. 606 97 66 30
Okazja! MS-1271 Piaskowa Góra
wyremontowane 2 pokoje o
pow.30m, 2p w 4 cena 79900, Tel.
606 976 630
MS-1269 Gorce 2-pokoje o pow
55m. Cena 69 tys. Tel. 534 210 153
MS-1307 Biały Kamień 2-pokoje o
pow. 45M pierwsze piętro, cena
95 tys. Tel.793 111 130

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, 3 pokoje,
68m2, 7 piętro 10, cena 150.000zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje,
51m2, 1 piętro w 4, cena 129.000zł,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, 2 pokoje,
35,5m2, parter w 10, cena 93.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje,
63m2, 6 piętro w 10, 159.000zł po
remoncie, tel. 74 840 40 40, 509
530 885
RENOMA – PODZAMCZE, 2 pokoje,
54m2, 4 piętro w 4, cena 129.000zł,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, 2
pokoje, 51m2, 10 piętro w 10, cena
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PODZAMCZE, 4
pokoje, 86m2, 6 piętro w 10, cena
178.000zł, tel. 74 840 40 40, 509
530 885
RENOMA – PODZAMCZE, 2
pokoje, 36,6m2, 9 piętro w 10, cena
89.000zł, tel. 74 840 40 40, 509 530
885
RENOMA – PODZAMCZE, 3
pokoje, 65,5m2, 4 piętro w 4, cena
142.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 4
pokoje, 57m2, 3 piętro w 4, do
odświeżenia, 137.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, 2 pokoje z jasną kuchnią,
31m2, 2 piętro w 4, po remoncie,
89.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223
424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 2
pokoje, 29m2, parter w 10, cena
80.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 085
489
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ok.
ul. Bema, 3 pokoje, 63m2, całe 1
piętro, bezczynszowe, ogród, garaż,
cena 149.900zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, kawalerka, 27m2, 2 piętro w 10 cena
73.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 085
489
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
kawalerka, 33m2, parter w 2 cena
70.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223
424
RENOMA – NOWE MIASTO, okolice
Psiego Pola, 2 pokoje, 57m2, parter
w 2, cena 75.000zł, tel. 74 840 40 40,
509 530 885
RENOMA – DOM PODGÓRZE, 4
pokoje, 100m2, ocieplony, dach po
remoncie, 60 lata budowy, cena
365.000zł 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM BIAŁY KAMIEŃ
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 385.000zł 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – DOM PIASKOWA GÓRA
skrajna szeregówka z garażem, 3
pokoje, 80m2, cena 320.000zł 74
840 40 40, 509 530 885
RENOMA – OKAZJA! DOM PIASKOWA GÓRA WOLNOSTOJĄCY, 5
pokoi, 110m2, działka 520m2, cena
360.000zł 74 840 40 40, 693 223 424

Sprzedam dwa mieszkania w Mieroszowie łącznie 130 m2, wysoki
standard, zadbana działka, garaż.
Cena 240 tys zł. tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411

Głuszyca, ul. Grunwaldzka 20A,
tel./fax: 74 8447889
oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84

Sprzedam dom z działka 1,5
ha blisko Bolkowa 5 km – Park
Krajobrazowy Chełmy. Cena 250
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411

Wynajmę komfortowe mieszkanie
w Głuszycy, 3 piętro, 60 m2, 3
pokoje, kominek, umeblowane.
Cena 1000 zł tel.882 068 300 - 600
186 884 numer licencji 19411
Sprzedam dom w Łomnicy 330
m2, działka 1500 m2, 5 pokoi (
pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne). Cena 850 tys. zł tel.882
068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam komfortowe mieszkanie w Szczawnie- Zdrój pow.
58 m2, 2 pokoje, dwie łazienki, 2
tarasy, parter. Bardzo atrakcyjna
cena! tel.882 068 300 - 600 186
884 numer licencji 19411

Sprzedam dom w Kamiennej
Górze, 7 pokoi, działka o pow.
700m2. Cena 425 tys. zł tel.882
068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy,
60 m2, 2 pokoje- po remoncie z
wyposażeniem, 2 piętro. Cena
135 tys zł. tel.882 068 300 - 600
186 884 numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy,
40 m2, 2 pokoje- do remontu,
parter. Cena 35 tys zł. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam mieszkanie w Boguszowie Gorcach 56,16 m2, Piętro 4,
3 pokoje- kuchnia w zabudowie,
cena 120 tys. zł tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam dom na Podgórzu pod
lasem, 850 m2 działka, 100 m2
pow. użyt., 4 pokoje, zadbany
ogród. Cena 370 tys zł. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam dom na Podgórzu pod
lasem, 842 m2 działka, 5 pokoi,
zadbany ogród. Cena 282 tys zł.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam dom z budynkiem na
działalność gosp. w Domanowie
powiat kamiennogórski. Cena 350
tys zł. tel.882 068 300 - 600 186
884 numer licencji 19411
Sprzedam budynek mieszkalny
(5 mieszkań) w Walimiu - działka
4400 m2 cena 205 tys. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam działkę budowlaną w
Walimiu 5000 m2 cena 150 tys.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Jedlince
blisko Głuszycy 60 m2 cena 55
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam przytulne, zadbane
mieszkanie blisko Szczawna-Zdrój
32 m2 cena 78 tys. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411

Sprzedam mieszkanie na Piaskowej Górze, 41 m2, 2 pokoje,
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel.
882 068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam 2 pokojowe, umeblowane i wyposażone mieszkanie
w Śródmieściu 69 m2 cena 150
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe ul. Wańkowicza, 40m2,
2 pokoje, 3 piętro. Cena 90 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
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Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc informuje:
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Plac Odrodzenia 1 zostały
wywieszone do publicznej wiadomości
wykazy 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, oraz 27 nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży, dzierżawy i przetargu na
najem, stanowiących załączniki do Zarządzeń Burmistrza Miasta Boguszów-Gorc ze
stycznia i lutego 2014r.
Więcej informacji o wykazach
na www.bip.boguszow-gorce.pl

USŁUGI
(9) „DIGISAT” - Montaż anten
satelitarnych i naziemnych. Tel.
501-674-338 i 74/854-17-12.
(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO. Tel. 692-123-981.
(3) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych. ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

ABC-Sprzedam bliźniaka na
górnym Sobięcinie, do wprowadzenia, cena 260 tys! Tel.(74) 307
03 16,694 845 618

ABC NIERUCHOMOŚCI
ul. Broniewskiego 65B
58-309 Wałbrzych
Tel: 74 307 03 16
kom. 694 845 618 , 602 826 652
SPRZEDAŻ, KUPNO, WYNAJEM, ZAMIANA
ABC-Sprzedam kawalerkę na
Piaskowej górze, cena: 72 tys! Tel.
(74) 307 03 16, 602 826 652
ABC-Sprzedam 2 pokoje, 41 m2,
Piaskowa Góra, gotowe do wprowadzenia, cena: 120 tys!tel.(74)
307 03 16, 694 845 618
ABC-Sprzedam 2 pokoje na
Białym Kamieniu,okolice Bema,
po remoncie, 30 m2, 2 pokoje,cena:85 tys! Tel.(74) 307 03 16,694
845 618

(3) MEBLE NA WYMIAR. kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia indywidualne. RENOWACJA starych
mebli i zegarów TANIO!
Tel. 607-218-533

ABC-Sprzedam 2 pokoje 30
m2,po kapitalnym remoncie,na
Piaskowej Górze, cena 99 tys. tel.
(74) 307 03 16, 694 845 618

(3) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.

ABC-Sprzedam 2 pokoje z jasną
kuchnią w pełnym rozkładzie na
Piaskowej Górze, 42m2,budynek
4-ro piętrowy, cena: 100 tys! Tel.
(74) 307 03 16,531 045 421

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko. profesjonalnie,
www.speed24h.info.
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

PRACA
(2) Jesteś emerytem, rencistą?
Szukasz dodatkowego zajęcia?
Zadzwoń: 503-199-907.
(7) Opiekunka osób starszych Niemcy. Atrakcyjne wynagrodzenie! Praca od zaraz. Kontakt: 725
248 935..

NIERUCHOMOŚCI
Pomieszczenia biurowe do
wynajęcia. Obiekt posiada bardzo
dobrą lokalizację , położony jest
w centrum Wałbrzycha, składa się
z trzech pomieszczeń biurowych ,
holu, łazienki , WC, dogodny parking. Dostępne media : energia
elektryczna, woda , własne c.o.,
linie telefoniczne oraz Internet.
Tel. 74 847 60 32.
(1) Wynajmę wyposażony pokój
z aneksem kuchennym i łazienką
na Piaskowej Górze. Możliwość
parkowania. Tel. 506-941-765.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816

MOTORYZACJA
(4) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. TEL. 889-093-150..

SPRZEDAM
(2) Sprzedam wyposażony zakład
szewski. Tel. 728-264-886

ABC-Sprzedam 3 pokoje, 45 m2,
Piaskowa Góra, po remoncie,
cena: 114 tys! tel.(74) 307 03 16,
694 845 618
ABC-Sprzedam 2 pokoje, 35
m2,Podzamcze, 88 tys., 2 piętro z
balkonem. Tel. (74) 307 03 16, 602
826 652
ABC-Sprzedam 2 pokje na P.
Górze, 57 m2, cena 89 tys !! Tel.
(74) 307 03 16, 602 826 652
ABC-Sprzedam przestronną kawalerkę po kapitalnym remoncie
w świetnej lokalizacji Nowego
Miasta! 32 m2. Cena 50 tys! Tel.
(74) 307 03 16, 602 826 652
ABC-Sprzedam komfortowo urządzone mieszkanie 2 pokojowe na
Podzamczu, cena: 105tys. Tel.(74)
307 03 16, 530 478 500
ABC-Sprzedam 44 m2, po kapitalnym remoncie, zielona część
Sródmieścia, cena: 79 tys! Tel. (74)
307 03 16, 602 826 652
ABC-Sprzedam przestronne 60
m2 w dobrej lokalizacji Śródmieścia, cena : 59 tys! Tel.(74) 307 03
16, 530 478 500
ABC-Sprzedam 70 m2, w super
lokalizacji Nowego Miasta,
przeznaczone do remontu, cena
89 tys. Tel.(74) 307 03 16, 530
478 500
ABC-Sprzedam 42 m2, 2 pokoje w
doskonałej lokalizacji Szczawienka, cena 99 tys! Tel.(74) 307 03
16,694 845 618
ABC-Sprzedam komfortową
szeregówkę na P. Górze, 50 m2, 3
pokoje, piękny ogród, cena: 255
tys! Tel.(74) 307 03 16,531 045 421

ABC-Sprzedam dom wolnostojący
w okolicy wałbrzycha ,z piękną
dużą działką, cena: 219 tys! Tel.
(74) 307 03 16,531 045 421
ABC-Sprzedam komfortowe
mieszkanie w doskonałej lokalizacji Świebodzic, 2 przestronne
pokoje,wysoki standard wykończenia, cena: 119 tys! Tel.(74) 307
03 16,531 045 421
ABC-Sprzedam 2 pokoje w
Boguszowie- Gorcach, 38 m2, po
kapitalnym remoncie, bezczynszowe, kameralny, wyremontowany budynek. Cena: 78 tys! Tel.(74)
307 03 16,531 045 421

BON - DOM, OKOLICE DOBROMIERZA, 400 M2, DZIAŁKA: 2270 M2,OGRZEWANIE CO, NA PIERWSZYM
PIĘTRZE CZĘŚĆ MIESZKALNA DO
WPROWADZENIA. CENA: 179 000
ZŁ (74) 843 33 33,(74)666 66 06
BON- MIESZKANIE, ŚRÓDMIEŚCIE56 M2, 3 PIETRO, 3 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC. STANDARD
BARDZO DOBRY, NOWE OKNA
DREWNIANE, PANELE, GŁADZIE.
CENA: 100 000 ZŁ (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON – DOM, SOBIĘCIN, CICHE
I SPOKOJNE MIEJSCE. SUPER
OKAZJA. 90 M2,DZIAŁKA: 797 M2,
4 POKOJE, ŁAZIENKA, WC.CO WĘGLOWE.DACH NOWY, ELEWACJA.
INSTALACJE PO WYMIANIE. CENA:
270 000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – MIESZKANIE, STARY ZDRÓJ,
45 M2, 3 PIĘTRO,2 POKOJE, OGRZEWANIE GAZOWE, STANDARD
BARDZO DOBRY, CZYNSZ: 250 ZŁ,
CENA: 99 000 ZŁ (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - MIESZKANIE, ŚRÓDMIEŚCIE,
67 M2, 3 POKOJE, PARTER, OGRZEWANIE CO, 3 POKOJE, JASNA
KUCHNIA, PRZEDPOKÓJ, ŁAZIENKA
Z WC, STANDARD BARDZO DOBRY.
CZYNSZ: 365 ZŁ, CENA: 119 000 ZŁ
DO NEGOCJACJI(74) 666 66 06
BON - MIESZKANIE, PIASKOWA
GÓRA, 29 M2, PIĘTRO 8, OGRZEWANIE MIEJSKIE, MIESZKANIE
CIEPŁE W IDEALNYM STANIE, DO
WPROWADZENIA. CZYNSZ: 240 ZŁ
CENA: 99 000 ZŁ (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON – MIESZKANIE, BIAŁY KAMIEŃ,
3 PIĘTRO, 2 POKOJE, 45 M2, DO
REMONTU. CENA : 52 000 ZŁ (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON - MIESZKANIE- PIASKOWA
GÓRA, 43 M2, DWA POKOJE, JASNA
KUCHNIA, ŁAZIENKA. PIERWSZE PIĘTRO. NOWE OKNA PCV,
CENTRALNA KOTŁOWNIA. CENA:
97 000 ZŁ. (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

BON – LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY BOGUSZÓW GORCE- 75
M2,DO SPRZEDAŻY LUB WYNAJĘCIA- PARTER, SALA SPRZEDAŻY,
BIURO, DWA MAGAZYNY, WC.CO
WĘGLOWE, ALARM, KLIMATYZACJA. CENA NAJMU : 790 ZŁ, CENA
ZAKUPU 99 000 ZŁ (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, BIAŁY KAMIEŃ,
42 M2, 1 PIĘTRO, DWA POKOJE,
WYSOKI STANDARD, DZIAŁKA 320
M2, OGRZEWANIE MIEJSKIE.CICHE
I SPOKOJNE MIEJSCE. CENA 95 000
ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - DOM, OKOLICE sZCZAWNA
ZDRÓJ, 261 M2 + ZABUDOWANIA
GOSPODARCZE, GARAŻ, DZIAŁKA
2000 M2. CENA: 329 000 ZŁ DO
NEGOCJACJI (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - LOKAL BIUROWO-USŁUGOWY, ŚRÓDMIEŚCIE, 50 M2, 2
POMIESZCZENIA BIUROWE, KUCHNIA, WC ORAZ PRZEDPOKÓJ. PRZY
GŁÓNYM CIĄGU RUCHU, BARDZO
DOBRA LOKALIZACJA!! CENA: 168
000 ZŁ LUB WYNAJEM 1600 NETTO
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - MIESZKANIE, NOWE MIASTO,
32 M2, PIERWSZE PIĘTRO, JEDEN
POKÓJ, KUCHNIA, ŁAZIENKA, PO
REMONCIE, MEBLE W CENIE. CENA:
67 000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – MIESZKANIE WYNAJEM,ŚRÓDMIEŚCIE, KAWALERKA, 42
M2, UMEBLOWANE, WYPOSAŻONE. CENA: 650 ZŁ + MEDIA (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON – OKAZJA !!!! KUPUJĄCY NIE
PŁACI PROWIZJI. PÓŁ DOMUSZCZAWIENKO, 181 M2, PIERWSZE
PIĘTRO, 5 POKOI, KUCHNIA, JASNA
ŁAZIENKA Z WC, DZIAŁKA 1160
M2, OGRZEWANIE GAZOWE I
KOMINKOWE. ŁADNIE ZAGOSPODAROWANY OGRÓD. CENA: 265
500 ZŁ DO NEGOCJACJI(74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON – DOM, CZARNY BÓR- NOWY,
98 M2, DZIAŁKA: 850 M2, 3 POKOJE,
JASNA KUCHNIA ( Z WYPOSAŻENIEM),ŁAZIENKA, 2 WC. GARAŻ
WOLNOSTOJĄCY. WYSOKI STANDARD.CO WĘGLOWE. CENA: 365
000 ZŁ(74) 843 33 33,(74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, NOWE MIASTO, 50 M2, 3 POKOJE, PARTER. PO
REMONCIE, NOWE INSTALACJE,
STANDARD BARDZO DOBRY. CO
WĘGLOWE. CZYNSZ: 220 ZŁ . CENA:
105 000 ZŁ(74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – MIESZKANIE, JEDLINA
ZDRÓJ, 88 M2, 1 PIĘTRO, 3 POKOJE,
STANDARD BARDZO DOBRY,NA
PODŁOGACH DESKI, OGRZEWANIE
CO, DODATKOWO KOMINEK. CENA:
199 000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – MIESZKANIE, SZCZAWNO
ZDRÓJ, 70 M2, 3 POKOJE, JASNA
KUCHNIA, ŁAZIENKA I PRZEDPOKÓJ. WYSOKI PARTER, BALKON,PIWNICA.OGRZEWANIE MIEJSKIE.
CENA 199 000 ZŁ DO NEGOCJACJI(74) 843 33 33
BON- DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, SZCZAWNO ZDRÓJ, 120
M2,STAN SUROWY ZAMKNIĘTY,
GARAŻ W BRYLE, DZIAŁKA OD 170
M2 DO 220 M2. CENA: 298 000 ZŁ
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
oraz motocykli
tel. 696 473 695

WSZYWANIE
Okazja, Boguszów - mieszkanie 80
mkw, 4 pokoje po remoncie cena:
115,000 zł. Tel. 519-121-104/ 74666-68-14
Mieszkanie w zielonej części
Poniatowa, 44 mkw, po remoncie. Do mieszkania przynależy
ogródek, cena: 120,000 zł. Tel.
519-121-104/ 74-666-68-14
Szczawno Zdrój mieszkanie do
remontu, 86 mkw, cena: 109,000
zł. Tel. 519-121-104/ 74-666-68-14
Osiedle Górnicze, mieszkanie
2-pokojowe, 54 mkw, cena:
99,900 zł. Tel: 519-121-104/ 74666-68-14
Nowe Miasto, świetna lokalizacja,
mieszkanie 2-pokojowe po remoncie, 45 mkw, cena: 130,000 zł.
do negocjacji! Tel: 502-657-640/
74-842-12-84
Biały Kamień, 3 pokoje, 55 mkw,
cena: 135,000 zł do negocjacji!
Tel. 502-657-640/ 74-842-12-84
Świebodzice, 2 pokoje po remoncie, 45 mkw, cena: 120,000 zł. Tel.
502-657-640
Biały Kamień, kawalerka po
remoncie, 43 mkw. 69,000 zł, do
negocjacji! Tel. 519-121-102
Śródmieście, 2 pokoje do
remontu, 61 mkw, 58, 000 zł. Tel.
519-121-102/ 74-842-12-84
Podzamcze, 2- pokojowe mieszkanie do odświeżenia, 48 mkw,
cena: 125,000 zł. Tel. 519-121102/ 74-842-12-84
Śródmieście, dom wolnostojący,
146 mkw, cena: 370,000 zł. do
negocjacji!Tel. 519-121-102/ 74842-12-84
Okolice Dobromierza, dom
wolnostojący, stan bardzo dobry!
cena: 1555,000 zł. do negocjacji!
Tel: 502-657-353/ 74-666-68-14
Stary Zdrój, 2 pokoje, do wprowadzenia, 43 mkw. Tel. 502-657640/ 74-666-68-14
Świebodzice, 2-pokojowwe
mieszkanie z ogródkiem, tarasem
i garażem, 48 mkw, cena: 158,000
zł!Stan idealny!Tel. 502-657-640
/74-666-68-14
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ESPERALU
507 943 593
TANIE UBEZPIECZENIA
cena przy zniżce 60%
Pojemność
do 700cm3
194zł
3
230zł
701-900cm
258zł
901-1100cm3
279zł
1101-1300cm3
325zł
1301-1500cm3
3
353zł
1501-1600cm
396zł
1601-1800cm3
418zł
1801-2000cm3
466zł
2001-2400cm3
3
548zł
powyżej 2400cm

I INNE
Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne,
majątkowe oraz na życie

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

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

KOMPLEKSOWE
USŁUGI
REMONTOWO
– WYKOŃCZENIOWE.
TEL: 694-922-059

DREWNO
ROZPAŁKOWE.

tel.: 790 709 590, www.db2010.pl

TEL. 695-079-900

Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
nie zwracamy.

lub 502-545-090

e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl

