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ŚWIEBODZICE

Jeździmy po nowemu
Przez najbliższe miesiące mieszkańców Świebodzic
czekają spore utrudnienia. Wraz z początkiem
marca zostało częściowo zamknięte skrzyżowanie
ulic Strzegomskiej z Łączną, co oznacza, że nie jest
możliwy skręt w ulicę Łączną.
REKLAMA

Ma to związek z dwoma dużymi
inwestycjami. Po pierwsze: gmina
rozpoczęła budowę infrastruktury
kanalizacyjnej w ul. Łącznej. Po drugie: kontynuacja prac drogowych
związanych z przebudową drogi
wojewódzkiej nr 374 (poszerzenie
jezdni i budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzegomskiej z ul. Łączną
i Wodną). Utrudnienia czekają zatem
kierowców i pasażerów miejskich
autobusów. Pojazdy linii DLA będą
kursować inną trasą, a cała linia zostanie rozdzielona na dwie podlinie:
pasażerowie, chcący dostać się np.
z Pełcznicy do Cierni, będą musieli
przesiąść się z jednej linii na drugą,
nie będą natomiast musieli dwukrotnie kasować biletu, ponieważ
na całej trasie obowiązywać będzie

jeden bilet, który należy skasować na
początku jazdy, wsiadając do pierwszego autobusu.
- Zmieniona organizacja będzie
obowiązywać do czasu zakończenia
robót na przebudowywanym skrzyżowaniu, co - według informacji
uzyskanych od wykonawcy przebudowującego drogę nr 374 - potrwa
przez 3 - 4 miesiące. W dalszej kolejności, gdy do prac przystąpią drogowcy budujący rondo, zamknięta
zostanie także ul. Wodna i będzie
obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót
oraz wytyczony zostanie objazd dla
kierowców udających się w kierunku
Cierni. Na bieżąco informacje, mapki
objazdów oraz rozkład jazdy autobusów DLA, będą zamieszczane na
portalu miejskim www.swiebodzice.
pl. Już dziś prosimy mieszkańców o
wyrozumiałość i zastosowanie się
do znaków drogowych – apeluje
Agnieszka Bielawska-Pękala, rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
(RED)

Rubik i nagrody
Tegoroczne święto pań będzie
naprawdę niezapomniane. Niepowtarzalny koncert „The best of Piotr
Rubik” a do tego ponad setka atrakcyjnych upominków dla uczestniczek
– takie niespodzianki przygotował w
tym roku z okazji 8 marca burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz.
Koncert „The best of Piotr Rubik”
odbędzie się 8 marca w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Mieszka
Starego 6 o godz. 18.00. 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. Po koncercie
odbędzie się losowanie prezentów
wśród pań. Organizator, czyli Urząd
Miejski w Świebodzicach, przygotował ponad setkę upominków – będą
to m. in. zestawy kosmetyczne firmy
Bielenda, książki, karnety na masaże i
zabiegi kosmetyczne, zaproszenia od
restauratorów, czy bilety wstępu do
obiektów sportowych OSiR: siłownia,
basen, itp.
(RED)

Festiwal nauki
7 marca 2014 w Świebodzicach
odbędzie się jubileuszowy, X Festiwal Nauki, który poprzedzony
będzie Festiwalową Nocą Nauki.
Z czwartku na piątek (6-7 marca) w Gimnazjum nr 1 planowana
jest noc nauki, około godziny 19.30
uczniowie będą uczestniczyli w pokazie doświadczeń przyrodniczych
przedstawianych przez uczniów z
Klubu Młodego Odkrywcy, który od
11 lat działa przy Gimnazjum nr 1.
Następnie po przerwie na wspólną
pizzę, około godziny 22.00, odbędzie

się pokaz animatorów z Centrum
Nauki Kopernik z Warszawy pod hasłem: niskie temperatury i ciśnienie.
Po pokazie uczniowie będą brali
udział w zajęciach rozwijających
koncentrację uwagi oraz połączenia
między dwoma półkulami mózgowymi, na koniec nocy planowany
jest film naukowy. Klubowicze w liczbie 45 osób spędzą resztę nocy śpiąc
w klasach na karimatach. W piątek
o godzinie 9.15 X Festiwal Nauki
rozpocznie się prezentacją pokazu
przygotowanego przez animatorów

z Centrum Nauki Kopernik. Po pokazie zaproszeni goście, uczniowie
klas szóstych świebodzickich szkół
podstawowych oraz nasi uczniowie
będą mogli samodzielnie wykonać
doświadczenia, których przygotowano ponad 40. Na noc nauki i festiwal
został zaproszony klub z Międzylesia, który zaprezentuje nam swoje
atrakcyjne doświadczenia np. fakira.
Imprezę przygotowały nauczycielki z
Gimnazjum nr 1: Elżbieta Lenik i Katarzyna Cabanek.
(RED)
REKLAMA

DB2010

Czwartek, 6 marca 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

Wałbrzyskie, lotne brygady śmieciowe w akcji Majdanokracja,
Janusz
czyli cel uświęca środki
Bartkiewicz
Jakiś czas temu, jadąc samochodem, słuchałem porannej audycji w
Radiu Wrocław na tematy dotyczące
śmieciowych problemów, z jakimi zaczynają się borykać władze miejskie
Wałbrzycha. Dowiedziałem się, że
odbiór segregowanych niby śmieci
kosztuje miasto dodatkowo kilkaset
tysięcy złotych, które muszą w jakiś
sposób zostać „wyrwane” z budżetu
miasta. A to – wiadomo – spowoduje
kolejne nadprogramowe obciążenie
tego budżetu i prawdopodobnie
powiększy zadłużenie Wałbrzycha.
W rozmowach, które przeprowadził
wrocławski dziennikarz, udział brało sporo rozmówców, w tym też i
chyba mieszkańcy miasta. Najwięcej
jednak do powiedzenia miała jakaś
pani, która zdaje się reprezentowała urząd miejski i pan szef miejskich
strażników, albo jego rzecznik. Już
nie pomnę, jak to dokładnie było,
ale na pewno wypowiadał się ktoś
ważny z urzędu i straży miejskiej. Słuchając wypowiedzi pani z miejskiego
urzędu, pomyślałem sobie, że gdyby
w przetargach na odbiór śmieci nie
brano jedynie pod uwagę ceny, jaką
proponowali poszczególni oferenci,
to być może urząd dziś do tych śmieci nie musiałby nic dopłacać. Ale u
nas, jak to zwykło się w III RP czynić,
bierze się pod uwagę tylko te oferty,
które są najtańsze. Nie, te najlepsze,
ale najtańsze. W rezultacie czego, już
w praktyce, okazuje się, że koszt realizacji wygranej oferty znacznie przewyższają koszty faktyczne i zaczyna
się lament.
Ale najbardziej zaskakujące dla
mnie było to, co miał do powiedzenia
ów przedstawiciel straży miejskiej.
Nie dam sobie głowy urwać, że to
nie był sam szef strażników, pan komendant Nowak. W pierwszej chwili
pomyślałem sobie, że jakieś krotochwile opowiada, bo prawił o tym,
że jego dzielni strażnicy, aby ustalić
kto nieprawomyślnie śmieci wyrzuca,
będą prowadzili przeróżne kontrole
pojemników na śmieci. Ma to wyglądać w ten sposób, że lotne brygady
strażników miejskich zaczną zaglądać do tychże pojemników (kontenerów) i dokumentować, co się w nich

znajduje i czy zawartość tychże pojemników jest zgodna z przepisami.
Przyznam szczerze, że gdy to usłyszałem zarżałem radośnie, jak koń,
który mówi, przez co dopuściłem
się naruszenia bezpieczeństwa na
drogach, albowiem przez moment
przestałem zwracać uwagę, co się
na drodze dzieje. Na szczęście trwało
to jedynie przez chwilkę niewielką,
w czasie której wyobraziłem sobie
dzielnych naszych strażników, jak
wywracają do góry nogami zawartość kontrolowanych śmietników. No
bo przecież taka kontrola nie może
ograniczać się jedynie do „rzutu oka”
na to, co się w nim znajduje. Bo jeżeli
tak, to będziemy mieli do czynienia
z działalnością pozorowaną, która
- poza śmiechem z samych strażników – niczego pozytywnego nie
przyniesie. A jeżeli nowe obowiązki
straży miejskiej mają być traktowane
poważnie, to zapewne miejskie władze zabezpieczą ich w odpowiednie
kombinezony ochronne, które po
każdej kontroli będą zdjęte i poddane utylizacji. Nie można przecież
dopuścić do powstania zagrożenia
bakteriologicznego, co niechybnie
będzie miało miejsce, kiedy „śmieciowi inspektorzy” zaczną w swoich
uniformach, oblezionych różnego rodzaju bakteriami, poruszać się wśród
ludności w miejscach publicznych, a
nawet w mieszkaniach prywatnych.
Bo i do takich mieszkań mają zamiar
zaglądać. Mają taki zamiar, bo dokładnie tak powiedział ów przedstawiciel straży miejskiej z Wałbrzycha.
Przyszło mi na myśl, że opowiada
on, co mu ślina na język przyniesie,
aby tylko coś do tego sitka podtykanego mu pod nos, mówić i nie należy tego brać poważnie. Pomyliłem
się, bo jakiś czas później przeczytałem w „Tygodniku Wałbrzyskim” z
dnia 24.02.2014, tekst zatytułowany
„Strażnicy sprawdzą śmieci” i znalazłem informację, że „Kontrolami objęte będą zarówno osoby fizyczne.
(...) Kontrola musi być prowadzona w
obecności właściciela lub dorosłego
mieszkańca domu”. Użycie określenia „mieszkaniec domu” wskazuje
jednoznacznie, że chodzi o kogoś,
kto znajduje się w jakimś domu prywatnym, na którego prywatnej również posesji, znajduje się kontener
na śmieci. Ale chyba nie tylko, bo z
radiowej wypowiedzi przedstawiciela strażników wynikało bez żadnych
wątpliwości, że chodzi również o
prywatne mieszkania. Jak zwał, tak

zwał, ale przede wszystkim chodzi o
prywatną własność. Kontrolowana
ma być również zawartość kubełka,
z jakim obywatel się zbliża do pojemnika na śmieci. Wychodzi więc na
to, że jak strażnik miejski uzna, że ze
mną w sprawie śmieci jest coś nie ten
tego, to mi zechce do chałupy wleźć
i do pojemników ze śmieciami zaglądać. A wara mu od tego i uprzejmie
informuję, że takiego strażnika do
mieszkania nie wpuszczę. No, chyba,
że będzie miał w ręku prokuratorski
nakaz przeszukania. A ciekawy jestem na jakiej podstawie prokurator
mu taki nakaz wystawi. To samo dotyczy naszych kubełków z którymi
przed kontenerem stoimy. Póki ich
zawartości w kontenerze nie umieścimy, to pan strażnik może nam, co
najwyżej, powiedzieć dzień dobry.
Wprawdzie straż miejska uzyskała
prawo do przeprowadzenia kontroli osobistej lub kontroli zawartości
bagażu, ale tylko w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. To, czym
sobie wypełnię wiaderko, z którym
stoję obok kontenera, to moja prywatna sprawa i panu strażnikowi nic
do tego, póki z tym wiaderkiem stoję, a stać mogę nawet i pół dnia. A
jak chce mi do wiaderka zajrzeć, to
niech mi nakaz prokuratora okaże.
Zadania i uprawnienia straży miejskiej zostały określone w art. 11 i 12
Ustawy o Strażach Gminnych, a tam
dalibóg nic o śmieciach (kontroli
śmieci i ich właścicieli) nie ma. Kto
nie wierzy, niech poczyta. Proponuje panom strażnikom i ich szefowi poczytanie również art. 171-202
ustawy o odpadach, a także przepisów kodeksu wykroczeń, bo konia
z rzędem temu, kto mi wskaże, że
mają prawo do mojego wiaderka i
na prywatną posesję lub do mieszkania zaglądać, a jeszcze na dodatek
karać. W sytuacji, kiedy ŻADNEGO
zakazanego czynu nie popełniłem.
Nie mają takiego prawa nawet w
oparciu o tzw. prawo miejscowe,
czyli Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z
25.01.2013), w którym uregulowane
są zasady postępowania z odpadami
i utrzymania porządku. A więc „heloo”, panowie strażnicy. Opowiadając takie głupotki, panu prezydentowi, ani gminie, wstydu nie przynoście
i nie ośmieszajcie się w oczach wałbrzyszan.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Andrzej
Basiński

Wydarzenia na Ukrainie rozwinęły
się w możliwym do przewidzenia, ponurym kierunku. Oby wszystko skończyło się pomyślnie dla jej obywateli.
Na razie wracam do spraw, którymi
zajmowaliśmy się ostatnio z moim
sąsiadem z tej kolumny, gdyż o pewnych ich aspektach warto pamiętać
rozważając przyszłość demokracji,
ustroju, w którym żyją społeczeństwa
uważające się za cywilizowane.
Żeby nie być źle zrozumianym,
jeszcze raz podkreślę moje współczucie dla rodzin tragicznego 20 lutego
w Kijowie. To smutny i szokujący
ewenement, biorąc pod uwagę akcje protestacyjne w XXI wieku. Ale
finał dramatu nie powinien przysłaniać jego genezy. A tymczasem nie
wszystkie media to obchodzi. Z ich
tonu wynika jednoznacznie, że skoro zginęło tak wielu, reszta nie jest
ważna, a Majdanowi należy się bezwarunkowe poparcie. Moim zdanie,
tak się zachowywać nie można bez
szkody dla demokracji. W ten sposób
media i rozmaite „gadające głowy”
dają swoje przyzwolenie dla akcji o
charakterze gwałtownym i rewolucyjnym, cofając kalendarze do początków minionego stulecia. Mogą
z tego skorzystać nieodpowiedzialni
naśladowcy, m.in. różnej maści nacjonaliści z sympatykami faszyzmu
włącznie. Inni mogą, to my też, a co?
Nie mam najmniejszego zamiaru, w imię politycznej poprawności,
dąć gromko w jedną trąbę z innymi
„sprawiedliwymi”, z których prawdopodobnie niejeden zgodziłby się ze
mną, ale póki co…
Na Majdanie narodził się osobliwy
ustrój, nazwę go majdanokracją. Mam
wiele szacunku dla stojących wytrwale na centralnym kijowskim placu, ale
nie wyobrażam sobie, by zaczęli się
mnożyć ich naśladowcy. Demokracja, czyli wpływanie na władzę poprzez swoich przedstawicieli, nie jest
ustrojem idealnym, ale na razie nie
wymyślono lepszego. Majdanokracja
to stwarzanie nacisku, psychicznej
presji i niereagowanie na apele de-

mokratycznie wybranych władz, co
trąci anarchią. Janukowycz okazał
się postacią paskudną, ale w czasie
manifestacji funkcjonował przecież
ukraiński parlament. W określonej sytuacji, a nie w politycznej próżni. Ci,
którzy objęli najwyższe stanowiska
w państwie w wyborach, do których
nie zgłaszano zastrzeżeń, mają prawo
oczekiwać podporządkowania się podejmowanym decyzjom. A nie każdy
z trzymających władzę musi być od
razu kanalią i satrapą. Ale nawet to nie
było dla manifestujących w Kijowie
wystarczającą legitymacją do działań
bezprawnych, do których trzeba zaliczyć okupację newralgicznych miejsc,
połączoną z ich demolką, a tak właśnie było przed tragicznymi zajściami. Cel absolutnie nie może uświęcać
środków. W przeciwnym razie trzeba
będzie uznać rewolucję za normalną
metodę przejęcia władzy z przyczyn
najprzeróżniejszych oraz zgadzać się
na łamanie i naginanie prawa w imię
tzw. wyższej konieczności.
Nie wyobrażam sobie, by, dajmy
na to, na placu Defilad w Warszawie
nawet wielotysięczny tłum stał i domagał się, by wybrany najzupełniej
legalnie prezydent, dajmy na to Jan
Kowalski, złożył swój urząd z dnia na
dzień, bo nie poparł jakichś żądań
ludu. „Nie rozejdziemy się, dopóki
prezydent się nie wyniesie!” – krzyczałby tłum. Na dodatek kpiłby z premiera i szydził z parlamentarzystów.
Ponad trzydzieści milionów obywateli nie miałoby nic do gadania, bo
„rządzi plac Defilad” i jemu posłowie
składaliby sprawozdania. Jak w gęstym tłumie obliczyć większość? Nie
mam pojęcia. A jeżeliby wyłoniona
została jakaś rada tłumu, to na jakiej
podstawie miałaby podejmować decyzje? Poza tym liczyłby się ten, kto
głośniej krzyknie. Życie w stolicy zostałoby sparaliżowane, ale gdyby tylko władze w sposób jak najbardziej
pokojowy próbowałyby wpłynąć na
rozejście się tłumu, ten natychmiast
krzyknąłby „zdrada!” , która przesądziłaby o wydaniu na władze wyroku,
itd., itd.
Jeżeli stracimy szacunek dla demokracji, jeśli postawimy tylko na
fakty dokonane, będziemy służyć zamętowi i destrukcji, co może doprowadzić do tragedii. A żyjemy w społeczeństwie podzielonym jak nigdy
wcześniej.
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Bez prądu
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej:
Mieroszów, ulice: Adama Mickiewicza, Dolna, Miła, Przejazd
– 06.03. w godz. 8.00 – 14.00;
Rzeczka – 06.03. w godz. 8.00
– 15.00; Szczawno-Zdrój, ulica: Łączyńskiego, Wałbrzych,
ulice: Podwale, Ogrodowa,
Równoległa, Topolowa, Wieniawskiego – 06.03. w godz.
8.00 – 9.00 i 16.30 – 17.30;
Wałbrzych, ulica: Ogrodowa
– 07.03. w godz. 8.00 – 15.00;
Wałbrzych, ulice: Konopnickiej, Wysockiego – 07.03. w
godz. 8.00 – 15.00; Wałbrzych,
ulice: Uczniowska – 09.03. w
godz. 8.00 – 12.00; Jugowice,
ulice: Główna, Górna, Zarzecze, Walim, ulice: Adama Mickiewicza, Kolonia Górna, Królowej Jadwigi – 10.03. w godz.
8.00 – 15.00; Grzmiąca, ulice:
Wiejska – 10.03. w godz. 8.00
– 14.00; Wałbrzych, ulice: Odlewnicza, Proletariacka, Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
Wrocławska – 11.03. w godz.
8.00 – 15.00; Szczawno-Zdrój,
ulice: Kolejowa, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki
– 12.03. w godz. 8.00 – 14.00;
Wałbrzych, ulice: Grodzka,
Palisadowa – 13.03. w godz.
8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulice:
Świdnicka – 14.03. w godz.
8.00 – 14.00.
(RED)

Miasto utrudnień
- Czy w tym mieście
główne ulice muszą być remontowane jednocześnie?
– pytali nasi Czytelnicy w
licznych telefonach do redakcji Tygodnika DB 2010.
Z powodu prac drogowych
w Wałbrzychu trzeba stać
w korkach na ul. Wrocławskiej, Armii Krajowej i
Wysockiego. Do tego rozpoczęły się roboty na ul.
Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu, a wkrótce ruszą
na ul. Sikorskiego.
Od kilku tygodni kierowcy
borykają się z utrudnieniami
na ul. Wrocławskiej, przy
wjeździe do Wałbrzycha od
strony Świebodzic. Trwa tam
budowa ronda na wysokości
skrzyżowania z ulicą Wilczą.
Dodatkowym utrudnieniem
są prace związane z wycinką
drzew i rozbiórką kamienic.
Utrudnienia w tym miejscu
potrwają do końca roku. Nieco dalej, bo na odcinku od ul.
Głogowskiej do stacji Wałbrzych Miasto, prowadzony
jest remont drugiej nitki ul.
Armii Krajowej, co również
wpływa na spowolnienie ruchu i tworzenie się zatorów.
Natomiast do końca kwietnia trwać będzie budowa
ronda na skrzyżowaniu ulic
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Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego
i Inżynieryjnego „INFRAKOL” s.c.,
Wykonawca zadania
pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław
– Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra”
– modernizacja nawierzchni kolejowej wraz z robotami
towarzyszącymi, tor nr 1 szlak Wałbrzych Miasto
– Wałbrzych Fabryczny, rewitalizacja wiaduktu
w km 68,168 oraz wzmocnienie wiaduktu w km 77,685

informuje,

że w związku z prowadzeniem robót związanych
z wymianą nawierzchni torowej i przejazdowej
Utrudnienia przy wjeździe do Wałbrzycha potrwają do końca roku.

Wysockiego i Antka Kochanka. Dziś na tym odcinku ruch
prowadzony jest wahadłowo i w godzinach szczytu
tworzą się korki.
Na tym jednak nie koniec,
bo 3 marca rozpoczęła się
przebudowa ulic Gagarina i
Lelewela w Wałbrzychu.
- W pierwszym etapie
przebudowany
zostanie
most nad rzeką Pełcznicą.
W związku z tym kierowcy
mogą spodziewać się utrudnień. Przejazd przez ten odcinek nie będzie możliwy.
Objazd poprowadzony zostanie od ul. H. Wieniawskiego, przez Al. Charles de Gaul-

le’a do ulicy Wrocławskiej.
W czerwcu zostanie wprowadzona nowa organizacja
ruchu. Ruch na ul. Gagarina
będzie
jednokierunkowy.
Koszt przebudowy ulic to 8
489 449,11 zł brutto – wyjaśnia Anna Żabska, asystent
prezydenta Wałbrzycha.
Kierowców czeka wkrótce
także remont drugiej nitki
ul. Sikorskiego i wiaduktu
na węźle ulic Sikorskiego i
1 Maja w ciągu drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu. Już
została podpisana umowa
z wykonawcą prac, a koszt
zadania to 18 408 039,12 zł
brutto (w tym koszty zapro-

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)

w dniach 07.03.2014 – 21.03.2014
zostanie zamknięty przejazd kolejowy
przy ul. Reja w Wałbrzychu.
Na czas prac zostanie wprowadzona
tymczasowa organizacja ruchu.

jektowania i wykonania prac
budowlanych związanych z
jezdnią zachodnią ul. Sikorskiego i ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Skarżyską do
łącznicy ze wschodnią jezdnią ul. Sikorskiego, przebudowy wiaduktów na węźle
ulic Sikorskiego i 1 Maja, remontu kanałów kanalizacji
deszczowej).

- Pod koniec marca ruszą
prace remontowe. Dodatkowo zostaną przebudowane
chodniki, zatoki autobusowe, zbudowana będzie
ścieżka rowerowa i wykonane zostanie nowe oświetlenie drogowe. Prace potrwają
do 15 grudnia br. – dodaje
Anna Żabska.
(RED)
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

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

REKLAMA

POŻYCZKI ODDŁUŻENIA KONSOLIDACJE

Kredyty
Na kłopoty finansowe
wyjście mamy
kredytowe!

Wałbrzyski urząd pracy organizuje szkolenia dla osób, które chcą uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej.

finansowania i warunki realizacji programu. Gminy,
w ramach programu, mogą
zatrudnić osoby do realizacji
prac związanych z gospodarką wodną na obszarze danej
gminy w ramach robót publicznych oraz ubiegać się o
zrefundowanie kosztów zakupu narzędzi niezbędnych
do wykonywania prac.
Z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu odbyło się także
spotkanie dla osób bezrobotnych, które starają się o
pozyskanie
dofinansowania na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej.
Celem jego było wyjaśnienie słuchaczom zagadnień
związanych z głównymi wymogami i obowiązkami wynikającymi z samozatrudnienia oraz przybliżenie zasad

równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Do
udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele:
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
w Wałbrzychu, którzy objaśniali zagadnienia związane
z: procedurą rejestracji działalności w „jednym okienku”;
wniosek EDG 1; sposobami
rozliczania działalności gospodarczej z Urzędem Skarbowym w zależności od
przyjętej formy opodatkowania; wypełnianiem dokumentów zgłoszeniowych do
ZUS; opłacaniem składki na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne oraz zasadą równości szans i zakazem dyskryminacji na rynku pracy.
(RED)

74 844 45 22, 509 892 436
walbrzych@promedica24.pl

BEZPIECZNA PRACA
W NIEMCZECH

Zapewniamy m.in.:
• bezpieczną i legalną formę
współpracy
• bardzo atrakcyjne zarobki

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

ul. Lubelska 1

OPIEKA NAD
OSOBAMI STARSZYMI

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

Organizują pracę

Z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w
Wałbrzychu odbyło się
spotkanie gmin powiatu
wałbrzyskiego zainteresowanych organizacją robót
publicznych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony
przeciwpowodziowej”.
W spotkaniu, zorganizowanym na wniosek Dolnośląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu - oddział w Świdnicy uczestniczyli przedstawiciele gmin: Wałbrzych i
Głuszyca. Oba samorządy
wyraziły
zainteresowanie
przystąpieniem do programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. Podczas
spotkania zostały przedstawione i omówione zasady

REKLAMA

ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU

czynne
9-17

• opłacony ZUS
• pakiet dodatkowych
ubezpieczeń

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

Minister dał pieniądze

Granty
od Auchan
Centrum Handlowe Auchan
Wałbrzychu, w ramach misji
„Społecznie odpowiedzialni”, planuje wesprzeć lokalne
podmioty, przyznając granty
o łącznej wartości 10 000 zł
netto. Granty zostaną przyznane na realizację projektów
o charakterze edukacyjnym,
kulturalnym lub sportowym w
ramach obchodów Dnia Matki
i Dnia Dziecka. - Do ubiegania się o granty zapraszamy w
szczególności lokalne fundacje,
stowarzyszenia, instytucje kulturalno-oświatowe, media itp.
Pragniemy nadmienić, że C.H.
Auchan zapewni zwycięskim
projektom promocję w postaci lokalnej kampanii reklamowej. Szczegółowe informacje
i wniosek o przyznanie grantów znajdują się stronie internetowej www.um.walbrzych.
pl, w zakładce aktualności
pod adresem: http://um.walbrzych.pl/strony/do_druku/
aktualnosci/2014/02/042.php.
Projekt granty C.H. Auchan realizuje agencja X5 Productions,
www.x-5.pl. Wniosek o przyznanie grantu należy przesłać
do dnia 24.03.2014 roku na adres: X5 Productions sp. z o.o. ul.
Kujawska 7, 85-031 Bydgoszcz
(budynek TVP) lub e-mail: info@x-5.pl – wyjaśnia Marta
Jakubczak, która koordynuje
projekt. Informacje na temat
projektu można uzyskać pisząc
na adres e-mail: m.jakubczak@x-5.pl oraz telefonicznie,
pod numerem: 669 200 064. - Z
przyjemnością odpowiemy na
wszystkie państwa pytania –
dodaje Marta Jakubczak.
(RED)

Wójt Adam Górecki odbiera promesę od wiceministra Stanisława
Huskowskiego.
Dobre wiadomości z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotarły do Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu
oraz do urzędów gmin w
Głuszycy i Czarnym Borze.
W ramach podziału środków
na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych przyznano powiatowi promesę w wysokości 2 mln. zł. Pieniądze dostaną także gminy.
Pozyskane przez powiat
wałbrzyski środki zostaną
przeznaczone na trzy zdania.
W pierwszej kolejności zostanie dokończona przebudowa
mostu przy ul. Wałbrzyskiej w
Czarnym Borze. Dzięki pieniądzom z promesy zadanie to
zostanie ostatecznie ukończone. Most został uszkodzony w
wyniku intensywnych opadów
deszczu w czerwcu 2013 roku.
Z kolejnej porcji środków wyremontowany zostanie odcinek
drogi powiatowej na odcinku
Kochanów-Mieroszów. Jest to
ważna turystycznie droga, bo
prowadzi do niewątpliwych
atrakcji gminy Mieroszów,
którymi są zabytkowa kuźnia
w Różanej i ZOO w Łącznej.
Trzecie zadanie, na które przyznano ministerialną promesę,
to remont drogi powiatowej z
Walimia do Rzeczki, także bardzo ważne dla powiatowego

ruchu turystycznego. Jak wiadomo, ta malownicza miejscowość w gminie Walim, może
się pochwalić aż czterema wyciągami narciarskimi. Zadanie
to zostanie podzielone na dwa
etapy. W pierwszej kolejności
remontu doczeka się 750 m tej
drogi.
Także gmina Czarny Bór
jest beneficjentem promes z
Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji. Wójt Adam Górecki
otrzymał z rąk Stanisława Huskowskiego - sekretarza stanu
w Ministerstwie Administracji
i Cyfryzacji promesy na odbudowę dróg gminnych. Środki
zostały przyznane w ramach
podziału na usuwanie klęsk
żywiołowych na drogi, które
ucierpiały w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2011
i 2013 roku. Z kolei burmistrz
Głuszycy Alicja Ogorzelec odebrała dwie promesy o łącznej
wartości 0,5 miliona złotych.
Pozyskana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie
odbudowy dwóch mostów w
Głuszycy Górnej oraz na kontynuację prac przy infrastrukturze technicznej cieku wodnego
„R-20” w Grzmiącej. Zadanie w
Grzmiącej będzie realizowane
pod warunkiem zapewnienia
jego 100% finansowania.
(RED)
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Bezpłatne warsztaty kulinarne
w Restauracji Polskie Smaki
Jak gotować smacznie, zdrowo i ekologicznie? Każdy może nie tylko zobaczyć, ale i spróbować! W Restauracji Polskie
Smaki przy ul. Nowy Świat w Wałbrzychu, właścicielka Pani Liliana Krac prowadzi bezpłatne warsztaty kulinarne
z wykorzystaniem naczyń, garnków i urządzeń renomowanej firmy AMC.
W sobotę, w restauracji Polskie
Smaki, odbyły się specjalne warsztaty kulinarne. Tym razem u Pani Liliany było szczególnie uroczyście, ze
względu na obecność przedstawicieli
dyrekcji Firmy AMC, która objęła honorowym patronatem Restaurację
Polskie Smaki, a której produkty właścicielka Polskich Smaków wykorzystuje i promuje w swojej restauracji.
W eleganckim wnętrzu restauracji przy ul. Nowy Świat w Wałbrzychu
można było na własne oczy zobaczyć
jak łatwo, szybko, a przede wszystkim
zdrowo można gotować przy użyciu
najnowocześniejszych na świecie naczyń i urządzeń firmy AMC. Co ważne - można było również spróbować
wszystkich potraw przygotowanych
podczas warsztatów, m.in. golonki w
piwie, żeberek w kapuście oraz tego,
co zrobiło największe wrażenie na
gościach i co najbardziej się podobało, czyli wędzonego łososia, który
również został przygotowany bardzo

Zbudują
komisariat

szybko - na oczach gości! Podczas gdy
po sali roznosił się wspaniały zapach
gotowanych i wędzonych potraw, goście delektowali się przygotowanymi
przez gospodynię wypiekami i winem,
wymieniając między sobą wrażenia,
jakie robią produkty firmy AMC.
W zeszłym roku firma AMC obchodziła 50-lecie swojego istnienia oraz
25 –lecie działalności w Polsce. Firma
szczyci się tym, że jej wyroby produkowane są w fabrykach w Szwajcarii
i Niemczech, a naczynia wytwarzane
są z najwyższej jakości stali chirurgicznej. Dzięki temu udzielana jest
na nie gwarancja aż na 30 lat!
- Jako restauratorka, staram się
promować nie tylko opatentowane przez AMC produkty, z których
sama korzystam w swojej kuchni,
ale również modę na szybkie i zdrowe gotowanie. Podczas organizowanych przeze mnie warsztatów
przede wszystkim podkreślam znaczenie zdrowego i wartościowego

odżywiania dzieci i młodzieży, które
- szczególnie w dzisiejszych czasach
- narażone są na wszechobecne fast-foody i inne wysokokaloryczne produkty. Firma AMC stawia szczególny
nacisk, aby poprzez promocję swoich produktów, promować kulturę
zdrowego odżywiania całych rodzin,
co pozwoli uniknąć poważnych konsekwencji, czyli otyłości, która stała
się najgroźniejszą chorobą naszych
czasów – podkreśla Liliana Krac.
Właścicielka Restauracji Polskie
Smaki przy ul. Nowy Świat w Wałbrzychu serdecznie zaprasza do
korzystania z bogatej oferty usług i
zaprasza na bezpłatne warsztaty kulinarne, które odbywają się w każdą
środę o godz. 18.00.
- Udział w warsztatach jest bezpłatny i nie pociąga za sobą żadnych
zobowiązań, ponieważ w ich trakcie
nie odbywa się sprzedaż produktów
firmy AMC – podkreśla Liliana Krac.
(TP)

Obywatelskie
szkolenie

Dłonie, które niosą ludziom radość

W miniony piątek, w kancelarii notarialnej, Komendant Wojewódzki Policji
we Wrocławiu insp. Wojciech Ołdyński i burmistrz
Szczawna Zdroju Tadeusz
Wlaźlak, w obecności Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu insp. Andrzeja Basztury, podpisali
akt notarialny darowizny.
Położony w Szczawnie Zdroju przy ulicy Łączyńskiego
teren o dużej powierzchni
został przekazany pod budowę Komisariatu Policji I.
- Zbudowanie nowego
obiektu ma na celu poprawienie
bezpieczeństwa
mieszkańców Wałbrzycha
i Szczawna – Zdroju oraz
polepszenie warunków obsługi obywateli, a także podniesienie standardu pracy
policjantów i pracowników
cywilnych. Swoim zasięgiem
działania obejmował będzie
Szczawno - Zdrój oraz północne dzielnice Wałbrzycha
– wyjaśnia asp. Joanna Żygłowicz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji
w Wałbrzychu.
(RED)

Byli chorzy, są zdrowi
- Groził mi przeszczep serca, byłem wrak.
A po kilku wizytach jestem zdrowy – pan
Eugeniusz Kurzycki z Wrocławia nie kryje
radości. I twierdzi, że swoje zdrowie zawdzięcza
tyko wałbrzyskiemu uzdrowicielowi.
- Na serce chorowałem
już od lat. Dusznica bolesna,
choroba wieńcowa, nadciśnienie. Ale jakoś z tym żyłem. Jednak dwa lata temu,
po grypie, przyplątały się
powikłania. Przestała mi się
domykać zastawka w sercu i
lekarze coraz częściej zaczęli
mówić o przeszczepie serca.
Z drugiej strony dodając, że
mój stan ogólny jest taki,
że szanse mam niewielkie.
Szanse na przeszczep były
minimalne, a samego przeszczepu też bałem się jak
ognia – mówi pan Eugeniusz. I z tego strachu po-

zwolił córce przyprowadzić
się do uzdrowiciela.
- Bo jej syn, a mój wnuk
Szymuś, miał alergię na
sierść i pyłki. Stale kaszlał, a
już jak na chwilę miał kontakt
ze zwierzęciem, to się dusił.
A po wizytach u pana Darka
mu przeszło. I jak przedtem
stale chorował i nie chodził
do przedszkola, tak teraz jest
okazem zdrowia! To córka
mówi: pomógł Szymkowi,
pomoże tato i tobie – wspomina pan Eugeniusz.
Uzdrowiciel nie chciał niczego obiecywać, domagał
się, aby pan Eugeniusz pozo-

stawał pod stałą kontrolą lekarzy. Ale po trzech wizytach
pan Eugeniusz sam zaczął
czuć poprawę. – Unormowało mi się ciśnienie i przestałem czuć takie dziwne
niepokoje w sercu. A potem
było coraz lepiej. No i gdy po
sześciu wizytach dokładnie
mnie zbadano, mój kardiolog kiwał głową ze zdumieniem: panie Gienku, jak pan
to zrobił? Jest pan w takim
samym stanie, jak przed tą
grypą. A może i w lepszym.
Od tego czasu Eugeniusz
Kurzycki był u uzdrowiciela
jeszcze kilka razy. I aby zademonstrować swoją formę,
wbiega na drugie piętro po
schodach. – A rok temu na
każdym półpiętrze musiałbym dwie minuty odsapnąć
– mówi. I dodaje, że wyniki
potwierdzają dużą poprawę.
A do tego ma też lepsze wyniki moczu i prostaty. – Po
prostu byłem chory, a je-

stem zdrowy. I dwadzieścia
lat młodszy – mówi.
- Byłam chora, a jestem
zdrowa – mówi też pani
Justyna z Wałbrzycha. Nazwiska nie chce podać, bo
jest siostrą lekarza i boi się,
że koledzy będą się śmiać
z brata, że ona chodzi do
uzdrowiciela. Ale prawda
jest taka, że lekarze chcieli jej tarczycę operować, a
pod dotykiem energoterapeuty wole zniknęło niema
całkowicie. – No i miałam
też mocne bóle migrenowe. A od czasu gdy chodzę
do pana Darka głowa bolała
mnie tylko raz! – cieszy się
pani Justyna. I dodaje, że
brat-lekarz postanowił zawieźć do uzdrowiciela ich
ojca. Żeby i jemu pomógł z
prostatą. – Bo długo oglądał
moje wyniki, porównywał i
w końcu tylko powiedział:
to jest niesamowite!

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

(ego)

Związek Biur Porad Obywatelskich oraz Biuro
Porad Obywatelskich w
Wałbrzychu
organizują
szkolenie, które odbędzie
się 12 i 13 marca 2014 r. w
hotelu Piotr w Boguszowie
– Gorcach. 12 marca odbędzie się seminarium „Model
wsparcia dla poradnictwa
prawnego i obywatelskiego w Polsce – propozycja
rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa” z udziałem
przedstawiciele władz lokalnych, pracowników domów
i ośrodków pomocy społecznej, prokuratorów, kuratorów oraz przedstawicieli
organizacji pozarządowych.
Po seminarium odbędzie się
szkolenie, które jest adresowane do osób z organizacji
pozarządowych,
zajmujących się udzielaniem porad
prawnych i obywatelskich.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Dodatkowych informacji udziela Wanda Bielańska, 74 665 16 60, e-mail:
wbpo@poczya.fm lub rekrutacja@zbpo.org.pl.
(RED)
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Kwalifikacja wojskowa Spotkanie z wyklętym
10 marca 2014 roku rozpoczyna się kwalifikacja
wojskowa, która trwać będzie do 24 marca 2014 roku.
Do kwalifikacji wojskowej
wójtowie, burmistrzowie i
prezydenci miast wzywać
będą: mężczyzn urodzonych
w 1995 r.; mężczyzn urodzonych w latach 1990-1994, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej. Wezwane
będą także osoby urodzone
w latach 1993-1994, które zostały uznane przez powiatowe
komisje lekarskie za czasowo
niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na
stan zdrowia, jeżeli okres tej
niezdolności upływa przed
zakońkwalifikacji wojskowej,
a także osoby, które zostały
uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo
niezdolne do czynnej służby
wojskowej ze względu na stan
zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej
i złożyły (w trybie art. 28 ust.
4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej) wniosek
o zmianę kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej

przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja
obejmuje także kobiety urodzone w latach 1990-1995,
posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania
tych kwalifikacji, które w roku
szkolnym lub akademickim
2013/2014 kończą naukę w
szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami
tych szkół lub kierunków, o
których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet
poddawanych obowiązkowi
stawienia się do kwalifikacji
wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz.
321). Wezwania mogą także
spodziewać się osoby, które
ukończyły 18 lat i zgłosiły się
ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby
wojskowej.
Terminy kwalifikacji: Mieroszów - 10.03., Głuszyca 11–
12.03., Boguszów – Gorce 13,
14 i 17.03.
(RED)

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

Ignacy Sarnecki (drugi od prawej) na spotkaniu z Towarzystwem
Miłośników Szczawna-Zdroju.
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych jest świętem
od 2011 roku. Uroczyście
obchodzony jest 1 marca. Z
tej okazji zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju zaprosił Ignacego
Sarneckiego na prelekcję
dotyczącą jego działalności
patriotycznej.
Prelekcja odbyła się w sali
kameralnej Teatru im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. Iwona Czech,
prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju przedstawiła genezę Narodowego
Dnia Żołnierzy Wyklętych,
następnie zaprosiła do wysłu-

chania historii opowiedzianej
przez Ignacego Sarneckiego.
Rozmowę z gościem przeprowadził członek zarządu
Towarzystwa
Miłośników
Szczawna-Zdroju kapitan Jacek Baran, który - z racji aktywności zawodowej - od dłuższego czasu utrzymuje z nim
kontakt.
Ignacy Sarnecki opowiedział m.in. przejmującą historię, która wydarzyła się
po ogłoszeniu amnestii w
1947 roku. Mimo że ujawnił
się wówczas wraz ze swoimi
kolegami i złożył broń, został
zaatakowany i wielokrotnie
postrzelony. Ocalał cudem, a

z 11 kul, którymi został trafiony, kilka tkwi w jego ciele do
dziś. Pan Ignacy opowiadał
również w jaki sposób z Mazowsza trafił na Dolny Śląsk,
do Wałbrzycha oraz o tym, jak
po kolejnym wylewie stracił
wzrok i odzyskał go po ośmiu
miesiącach. Mówił ponadto o
pracy pod ziemią w kopalni,
o założeniu na ziemi wałbrzy-

skiej WOPR-u. Podczas spotkania recytowane były wiersze
pisane przez pana Ignacego
w więzieniu na Mokotowie.
Ignacy Sarnecki napisał też
książkę pt. „65 lat milczałem”,
do której odsyła każdego, kto
jest zainteresowany szczegółami jego bogatego i wręcz
sensacyjnego życiorysu.
(RED)
REKLAMA

tel. 74 66 40 889
MOPS Wałbrzych
ul. Bthovena 1-2, pokój nr 3-16

10 MARCA, GODZ.: 15:00
Spotkanie informacyjne
Centrum Integracji Rodziny
ul. Grota Roweckiego 3a
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Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
wszystkiego najlepszego, spełnienia
wszystkich marzeń, zadowolenia
i aby każdy kolejny dzień był
Dniem Kobiet,
mieszkankom Gminy Mieroszów
życzą
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mieroszowie
Ryszard Gubernat

Burmistrz Mieroszowa
Andrzej Laszkiewicz

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

Pochwalna sesja
Słodycze i gratulacje dla
mieroszowskich przedszkolaków oraz list gratulacyjny
dla rodziców pierwszego
olimpijczyka z gminy Mieroszów – tak samorządowcy zareagowali na sukcesy
mieszkańców.
Podczas sesji Rady Miejskiej Mieroszowa jednym z
punktów w porządku obrad
było wręczenie listu gratulacyjnego
wychowankom
Przedszkola Miejskiego w
Mieroszowie. - Podczas sesji
obecne były dzieci z grupy
Kasztanków, ich nauczycielki:
Małgorzata Jasiak i Magdalena Grześkowiak oraz dyrektor
placówki Iwony Schienke. Powodem takich wyrazów uznania ze strony Rady Miejskiej
Mieroszowa i burmistrza było
zdobycie nagrody podczas
XXII Świdnickiego Przeglądu
Zespołów Kolędniczych oraz
nagrody biskupa za przedstawienie "Jasełkowa łezka-humoreska". Sukces przedszkolaków jest tym bardziej
znaczący, że był to pierwszy
w historii przeglądu występ
dzieci z mieroszowskiego
przedszkola. Dzieci z grupy
Kasztanków, obecne przy
wręczeniu gratulacji, z właściwą sobie skromnością przyjmowały pochwały i cieszyły
się swoją sławą oraz podarowanymi słodyczami. Dyrektor
przedszkola zaznaczyła, że
w przedszkolu nauczycielki
mają niepowtarzalną szansę i
szczęście odkrywać zdolności
i talenty, które dzieci mogą
rozwijać w dalszych etapach
edukacji. Burmistrz Andrzej
Laszkiewicz, i przewodniczą-

Najpierw gratulacje odebrały mieroszowskie przedszkolaki…

Raport z naszych gmin

Praca w domu
seniora
W związku z organizacją
Domu Seniora Rusinowa w
Wałbrzychu, ogłoszony został nabór na stanowiska
pracownicze oraz administracyjno – obsługowe. Dotyczy to opiekunów osób w
podeszłym wieku oraz somatycznie chorych, opiekunów
medycznych, terapeutów, fizjoterapeutów, pokojowych,
kierowcy – konserwatora,
osób obsługujących kuchnię
oraz pracowników administracyjno – biurowych. Opisy stanowisk i ogłoszenia o naborze
ok. 40 pracowników można
będzie znaleźć na stronie
www.um.walbrzych.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
(RED)

Przerwa na basenie

… a potem rodzice pierwszego olimpijczyka Łukasza Słoniny.
cy rady miejskiej Ryszard Gubernat gratulowali dzieciom,
nauczycielkom i dyrektorowi
przedszkola oraz dziękowali
za promowanie miasteczka
i gminy – relacjonuje Alicja
Kornalewicz. Burmistrz i przewodniczący rady miejskiej

wręczyli także list gratulacyjny
państwu Elżbiecie i Tadeuszowi Słoninom z Sokołowska,
rodzicom biathlonisty Łukasza Słoniny, który brał udział
w Igrzyskach Olimpijskich w
Soczi.
(RED)

10 marca do 16 marca planowana jest tygodniowa
przerwa
technologiczna
w funkcjonowaniu parku
wodnego i saunarium. Standardowo planowane są dwie
takie przerwy w ciągu roku
kalendarzowego. W tym czasie zostanie wykonany przegląd gwarancyjny wszystkich
urządzeń basenowych, a także
wypłycanie jednego toru basenu sportowego, co pozwoli
na zwiększenie możliwości korzystania z tego basenu przez
osoby uczące się pływać. Jednocześnie informujemy, że
pozostałe części Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua
Zdrój, tj. fitness, siłownia, korty do squasha, stoły do tenisa,
hala widowiskowo-sportowa,
hotel i restauracja, będą funkcjonowały normalnie.
(RED)

• Podczas ferii uczennice Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach: Aleksandra Koncewicz, Martyna Szymańska, Paulina Kowalczyk, Oliwia Polewiak oraz Kasia Nowicka, pod
opieką nauczycieli: Małgorzaty Kęski oraz Beaty Kępy udały
się z wizytą do Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu. Młodzież swoim młodszym kolegom przekazała pampersy, odzież,
środki czystości, żywność i dziecięcy wózek. Szkoła przekazała
również 191,50 zł. Spędzony wspólnie z dziećmi czas pogłębił u
gimnazjalistów empatię oraz postawę zaangażowania na rzecz
potrzebujących pomocy.
• „Na własne konto” to program edukacji ekonomicznej,
który był realizowany w czasie ferii zimowych przez uczniów
Publicznego Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie, a którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Uczniowie uczestniczyli
w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W
trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry
edukacyjne, uczestnicy programu poznali niektóre podstawowe
pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które umożliwią im lepszy start
w dorosłe życie. Celem programu było poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej
ścieżki zawodowej, zmniejszenie dysproporcji w znajomości
narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską a młodzieżą
pochodzącą z terenów wiejskich.
• Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ i Sołectwo w Sokołowsku zapraszają 8 marca (w godz. 13.00-14.30) do Kinoteatru
Zdrowie w Sokołowsku na projekcję filmu „Piękne i bestia”.
Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserką filmu, Lilianą Komorowską. Od godz. 16.00 rozpocznie się pokaz kina kobiecego.
Rezerwacja miejsc: 606-627-630 maciek.pierzchala@insitu.pl.
• Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki zaprasza wszystkie
mieszkanki gminy na IV Gminny Dzień Kobiet, którego obchody odbędą się w auli czarnoborskiego gimnazjum. Artyści, w
swoim autorskim programie, zabiorą panie w podróż do lat 80tych ubiegłego wieku, gdzie ogromną popularnością cieszyły się
takie diwy polskiej estrady, jak Maryla Rodowicz, Krystyna Prońko, czy Anna Jantar. Już dziś zachęcamy do udziału w widowisku
kabaretowo-muzycznym, które umili czas w piątkowy wieczór –
7 marca (początek o godz. 17.00). Dojazd na uroczystość będzie
możliwy bezpłatnymi autobusami. Rozkład jazdy autobusów
dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy.
• Ludobójstwo na Kresach w relacjach świadków historii, w
tym także mieszkańców Głuszycy i Walimia jest tematem
dokumentu ,,Zapomnij o Kresach”, który w ramach kina historycznego zostanie wyemitowany w głuszyckim Centrum
Kultury-MBP w najbliższy czwartek, 6 marca, o godz. 18.00. Film
zostanie pokazany w ramach cyklu ,,Kręci nas kino historyczne”
współorganizowanego przez Fundację na Rzecz Europejskiego
Dziedzictwa Kultury ,,Świat, którego już nie ma...” Łukasza Kazka.
(RED)
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Kulturalna stacja
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
– 2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
umożliwił gminie Walim
podjęcie działań zmierzających do zmiany sposobu
użytkowania i remontu budynku byłego dworca kolejowego w Jugowicach.
Celem tych operacji jest
stworzenie gminnego ośrodka
kultury, a przez to podniesienie standardu świadczonych
usług w zakresie kultury w
obiekcie oraz jego dostosowania do potrzeb organizacji
imprez sportowo – rekreacyjnych.
- Inwestycja ta jest niewątpliwie trudna i wymagająca dużych nakładów
finansowych. Jesteśmy jednak niezwykle zadowoleni z
dofinansowania, które otrzymaliśmy z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w kwocie
470 133,00 zł. Całkowity koszt
zadania opiewa bowiem na
kwotę 893 209,76 zł. brutto.
Zaś pozostałe środki, niezbędne do realizacji tej inwestycji,
pochodzą z budżetu gminy i
wynoszą 423 076,76 zł – wylicza Adam Hausman, wójt gminy Walim. - W miejscu byłego
dworca kolejowego w Jugo-

REKLAMA

W budynku stacji kolejowej w Jugowicach powstanie gminny ośrodek
kultury.
wicach odbyło się spotkanie
robocze, celem którego było
skontrolowanie i oszacowanie
postępu trwających tam prac
remontowych. Po przeprowadzeniu dokładnych i wnikliwych oględzin z zewnątrz
obiektu oraz jego wnętrza,

stwierdzono wiele pozytywnych zmian, zmierzających do
wspaniałego i zaskakującego
efektu finałowego. Już nie
możemy doczekać się końca
prac i ujrzenia byłego dworca
kolejowego w nowej odsłonie.
(RED)

Marzec - miesiąc kobiet w Starych Bogaczowicach
W marcu obchodzimy
Dzień Kobiet, dlatego też w
gminie Stare Bogaczowice
będzie ten miesiąc obfitował w wiele atrakcji dla pań.
Już 7 marca o godz. 16.00
Fundacja „Polny Kwiat” oraz
Gminne Centrum Edukacyjno
– Społeczne zapraszają kobiety na bezpłatne spotkanie z
cyklu „Bądź piękna na co dzień

i od święta”, podczas którego
odbędą się m.in. pokazowe
makijaże, badanie wilgotności
skóry, testowanie oraz prezentacja nowości kosmetycznych,
masaże gorącymi kamieniami,
wernisaż prac artystycznych
I.Kurowskiej oraz T.Dudy, degustacja win z niewielkiej winnicy „Pod Górkę” (położonej
na Wzgórzach Dalkowskich)

oraz występ artystyczny iluzjonisty Marcina Kubery.
Z kolei 10 marca Gminna
Biblioteka Publiczna oraz Rada
Sołecka wsi Stare Bogaczowice
organizują wyjazd dla kobiet do
Cinema City w Wałbrzychu (zapisy w GBP ). 18 marca, o godz.
16.00, Gminne Centrum Edukacyjno –Społeczne zaprasza
wszystkie kobiety na spotkanie

edukacyjne, poświęcone profilaktyce wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy,
które organizuje Dolnośląskie
Centrum Onkologii we Wrocławiu - Wojewódzki Ośrodek
Koordynujący Programy Profilaktyczne. Wykład i prelekcję
poprowadzi onkolog dr Marcin
Stępień. - Kobieta to ważny filar każdej rodziny, dlatego tak

ważne jest abyśmy były zdrowe, piękne, zadbane i pełne sił.
Dlatego też zapraszamy wszystkie kobiety do udziału w każdym zaproponowanym przez
nas działaniu, ponieważ nasze
zdrowie jest najważniejsze - zachęca Agnieszka Lechowicz koordynator Gminnego Centrum
Edukacyjno – Społecznego.
(RED)
REKLAMA

Wójt Gminy Walim ogłaszaIII przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nw. działek niezabudowanych, nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej:
1) Działka nr 8/2 o pow. 1897 m2 położona w Dziećmorowicach – Nowy Julianów. Księga wieczysta
Numer SW1W/00071375/6. Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową w części
tereny zieleni izolacyjnej. Cena wywoławcza – 52 000, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium – 5 000, 00 zł.
Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2014 r. o godzinie 900 .
2) Działka nr 8/5 o pow. 1619 m2 położona w Dziećmorowicach – Nowy Julianów. Księga wieczysta
Numer SW1W/00071375/6. Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową. Cena wywoławcza – 44 000, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium – 4 000, 00 zł.
Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2014 r. o godzinie 1000 .
3) Działka nr 536/3 o pow. 2550 m2 położona w Dziećmorowicach - Nowa Wieś. Księga wieczysta Numer SW1W/00023903/6. Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza – 42 000, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium – 4 000, 00 zł.
Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2014 r. o godzinie 1100 .
4) Działka nr 536/5 o pow. 2095 m2 położona w Dziećmorowicach - Nowa Wieś. Księga wieczysta Numer SW1W/00023903/6. Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sprzedaż
działki nastąpi wraz z udziałem wynoszącym 1/4 w działce numer 536/6 o pow. 569 m2 stanowiącej drogę
wewnętrzną. Cena wywoławcza – 42 000, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium - 4 000, 00 zł.
Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2014 r. o godzinie 1200 .
5) Działka nr 536/8 o pow. 2091 m2 położona w Dziećmorowicach - Nowa Wieś. Księga wieczysta Numer SW1W/00023903/6. Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sprzedaż
działki nastąpi wraz z udziałem wynoszącym 1/4 w działce numer 536/6 o pow. 569 m2 stanowiącej drogę
wewnętrzną. Cena wywoławcza – 42 000, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium - 4 000, 00 zł.
Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2014 r. o godzinie 1300 .
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 - pokój nr 1
Nieruchomości stanowią własność Gminy Walim i wolne są od obciążeń oraz praw osób trzecich.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
w terminie nie później niż do dnia 10 kwietnia 2014 r. na konto Gminy Walim,
ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Na wpłacie
należy podać numer działki, której dotyczy przetarg.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej: dowodu wniesienia wadium oraz w przypadku uczestnictwa w przetargu
jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka
z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu
świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu
z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej
dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.
Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o terminie
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy notarialnej, Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął
dnia 10.10. 2013 r.,
Pierwsze przetargi na sprzedaż działek numer 8/2 i 8/5 przeprowadzono 19.11.2013
r., drugie przetargi 28.01.2014 r. natomiast na sprzedaż działek numer 536/3, 536/5,
536/8 pierwsze przetargi przeprowadzono 20.11.2013 r., drugie 28.01.2014 r.
Szczegółowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. nr 7
lub tel. 74 8494 350.
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Sportowy raport
• W ostatnim meczu kontrolnym piłkarze Górnika
Wałbrzych pokonali Polonię
Świdnica 2:0 (gole D. Zinke i
W.Szuba). A sobotę o godzinie
13.00 rozpocznie się o mecz
inaugurujący rundę wiosenną
II ligi: Górnik - Gryf Wejherowo,
który zostanie rozegrany na
stadionie przy ul. Ratuszowej
6 w Wałbrzychu. Klub informuje, że zgodnie z paragrafem 13
ustępu 2 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, na
stadionie przy ulicy Ratuszowej
6 zainstalowany został nowy
system identyfikacji kibiców.
Każda osoba chcąca uczestniczyć w imprezie masowej będzie musiała (podczas pierwszego zakupu biletu na mecz)
wylegitymować się dowodem
osobistym w celu zweryfikowania i wprowadzenia danych
do nowo powstałej bazy kibiców naszego Klubu. Aktywacja
nowego klienta trwa ok. półtorej minuty, dlatego zarząd
klubu prosi o skorzystanie z
możliwości aktywowania się
w systemie oraz zakupu biletu
w dniach do 7 marca ( piątek)
w budynku Aqua Zdrój przy
wejściu na basen przy ul. Ratuszowej 6 (w godzinach 16:00
– 20:00) oraz w dniu meczu od
godziny 10:00. Zachęcamy do
wcześniejszego zakupu/aktywacji w systemie, co upłynni

cały proces tworzenia bazy
kibiców oraz pozwoli rozładować kolejki przed meczem.
• W sobotę o godz. 15.00 na
stadionie przy ul. Sportowej
15 w Świebodzicach piłkarze
Victorii zainaugurują rundę
wiosenną. W meczu Pucharu
Polski na szczeblu okręgu wałbrzyskiego świebodziczanie
będą podejmowali trzecioligową Polonię Stal Świdnica. W innych meczach grać będą: LKS
Bystrzyca Górna - AKS Strzegom, Piast Nowa Ruda - Trojan
Lądek Zdrój i Karolina Jaworzyna Ślaska - Orzeł Ząbkowice
Śląskie.
• W sobotę i niedzielę w hali
Aqua - Zdrój przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu zostanie rozegrany VIII Halowy
Turniej Trampkarzy o Puchar
Wiosny 2014. Organizatorem
turnieju jest PUKS Victoria Wałbrzych, który zaprosił do rywalizacji m.in. Górnika Wałbrzych,
Lecha Poznań, Wisłę Kraków,
Zagłębie Lubin, MOS Zabrze,
AKS Chorzów, Start Namysłów,
Miedź Legnica i Victorię Świebodzice.
• Czarnoborska Liga Halowa
o Puchar Wójta Gminy zakończyła rozgrywki. Zmagania rozpoczęły się w grudniu
2013 roku, a wzięło w nich
udział 10 zespołów. Czarnoborska hala okazała się bardzo

POŻYCZKA

gościnna dla drużyny kamiennogórskiego Fit Zonu, który
wygrał wszystkie 9 spotkań i
został bezsprzecznym zwycięzcą rozgrywek. Drugą pozycję
zajęli zawodnicy Świerkowej
Czarny Bór, a na ostatnim
miejscu podium stanął Balmet
Jaczków. Tytuł króla strzelców
zdobył Rafał Lipiński (22 gole)
z AKS-u Barbara Kuźnice. Największą skutecznością wśród
bramkarzy wykazał się Mariusz
Gratkowski z Balmetu Jaczków. Najlepszym zawodnikiem
uznano Patryka Marszałka ze
Świerkowej Czarny Bór. Trzy
najlepsze zespoły otrzymały
puchary i sprzęt sportowy, a
do pozostałych drużyn trafiły
pamiątkowe trofea.
• Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych zagrają w sobotę
o godz. 18.00 w Zielonej Górze z AZS-em w II etapie rozgrywek o mistrzostwo II ligi.
Natomiast 15 marca (sobota)
od godz. 16.00 Victoria będzie
podejmowała w Wałbrzychu
Gwardię Wrocław.
• Piłkarki ręczne Victorii
Świebodzice wracają do
rywalizacji w II lidze. Podopieczne trenera Marka Gąsiora zagrają w sobotę w Szczecinie z Pogonią Baltica.
• Koszykarze Górnika Wałbrzych w sobotę zagrają na
wyjeździe z SMK Lubin. Mecz

przedostatniej kolejki grupy
dolnośląsko – lubuskiej III ligi
rozpocznie się o godz. 18.00
w hali przy ul. KEN w Lubinie.
Tydzień później, we własnej
hali, Górnik zakończy sezon
zasadniczy meczem z WSTK
Wschowa.
• Mistrzyniami Halowych
Mistrzostw Dolnego Śląska
Młodzików w lekkiej atletyce
zostały Justyna Bryłka, która
skoczyła wzwyż 159 cm i Martyna Paulińska, która pchnęła kulę na odległość 11,76 m.
W zawodach startowało ponad
300 sportowców, a wśród nich
11 uczniów Publicznego Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju.
• W zmaganiach gimnazjalistów, w ramach zawodów
„Piątki
lekkoatletyczne”,
organizowanych przez LKS
Górnik zwycięzcą zostali
reprezentanci PG 11 w Wałbrzychu – 399 punktów, drugie miejsce przypadło PG 9 w
Wałbrzychu – 338 punktów, a
trzecie PG w Szczawnie-Zdroju – 226,5 punktów. Najlepsi
zawodnicy finałów to Justyna
Bryłka (PG Szczawno), Oliwia
Głód, Mateusz Folta, Wiktoria
Kołek (PG 9), Weronika Janik i
Kamil Tarnawski (PG 11), którzy
zdobyli po 2 medale w zawodach finałowych.
(RED)

PŁYTKI, GŁADZIE,
ELEKTRYKA,
HYDRAULIKA (GAZ),
ITP.
Tel. 668-60-55-55

OGŁOSZENIA
W INTERNECIE:

NIERUCHOMOŚCI,
SAMOCHODOWE, USŁUGI,
TOWARY, RZECZY UŻYWANE

– ZADZWOŃ ZAMIEŚCIMY
TWOJE OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻY, ZAMIANY I INNE.

TEL. 604-065-970

BUDOWLANE
PO ATRAKCYJNYCH
CENACH
CZARNY BÓR
TEL. 791 75 21 14

do 25 000 zł
733-895-524
* Koszt połączeniawg. taryfy operatora

Sprzedaż
wędlin
tradycyjnych

SAMOCHODOWE

Sklep u Szczepaniaka
Czarny Bór, ul. XXX-lecia 10d
tel. 74 845 02 18

TEL. 604-065-970.

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

Wolne terminy: marzec,
kwiecień i od sierpnia.

SPRZEDAM
DZIAŁKI

Pozabankowa

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

POŻYCZKA

NIERUCHOMOŚCI

Pozabankowa

ZARZĄDZANIE
I ADMINISTRACJA

do 25 000 zł
790-396-237
* Koszt połączeniawg. taryfy operatora

ŚWIATŁA
DZIENNE LED
SPRZEDAŻ, MONTAŻ.
ROD-POL, UL. TOPOLOWA 2

KREDYTY do 99 lat

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kredyty bankowe z NISKĄ RATĄ
bez obowiązku ubezpieczenia

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pożyczki dla zatrudnionych
na umowę o pracę TYMCZASOWĄ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Możliwość połączenia
kilku rat w jedną-niższą

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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

NOWE MOŻLIWOŚCI
KREDYTOWE !!!

KREDYTY GOTÓWKOWE

• nawet dla osób
bez zdolności
• okres do 12 lat
• dodatkowa gotówka

HIPOTECZNE, DLA FIRM,

BEZPŁATNE DORADZTWO

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

DO 150 TYS.

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.

HALINA KRUPA

NR LICENCJI ZAWODOWEJ: 23685

e-mail: posasiedzku@spoko.pl, tel.: 692-592-513

RATY
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USŁUGI
(6) „DIGISAT” - Montaż anten
satelitarnych i naziemnych. Tel.
501-674-338 i 74/854-17-12.
(4) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO. Tel. 692-123-981.
(4) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych. ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(4) MEBLE NA WYMIAR. kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia indywidualne. RENOWACJA starych
mebli i zegarów TANIO!
Tel. 607-218-533
(4) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko. profesjonalnie,
www.speed24h.info.
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

PRACA
(2) Zatrudnię elektryków, hydraulików oraz pracowników do prac
wykończeniowych. Tel. 881-744947.
(4) Opiekunka osób starszych Niemcy. Atrakcyjne wynagrodzenie! Praca od zaraz. Kontakt: 725
248 935.

NIERUCHOMOŚCI
(10) Okazja - 49 tys. zł! Sprzedam mieszkanie 30 m kw. w
Boguszowie Gorcach: kuchnia,
pokój, łazienka i wc. stan dobry –
do zamieszkania. Niski czynsz – 78
zł miesięcznie. Tel. 607 839 690.
(4) Tanie pokoje do wynajęcia
w centrum Wałbrzycha. Tel.
693-069-486.
(3) Do wynajęcia mieszkanie
2-pok.(kuchnia, łazienka) 50m2,
I piętro w domu dwurodzinnym,
Nowe Miasto – Psie Pole. Tel. 504782-455.
(9) Zamienię mieszkanie
własnościowe pok. z kuch.
łazienka+wc. W Boguszowie
(blisko centrum, spokojna okolica) na podobne w Wałbrzychu
na P. Górze lub Podzamczu
(w 4-piętrowcu na pierwszym
lub drugim piętrze) może być
zadłużone – spłacę. Tel. 607839-690.
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.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

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

Kupię!!!!

Wynajmę od zaraz
dwa komfortowe,
bardzo ładne mieszkania

twoją nieruchomość,
mieszkanie, dom

w nowym budownictwie w
Szczawnie-Zdroju! 48 metrów,
parter i II piętro, wysoki standard,
spokojna okolica. Cena 1700 zło-

może być do remontu,
zadłużone, z komornikiem,

tych za mieszkanie plus media.

Telefon kontaktowy:
507130212

ABC NIERUCHOMOŚCI
ul. Broniewskiego 65B
58-309 Wałbrzych
Tel: 74 307 03 16
kom. 694 845 618 , 602 826 652
SPRZEDAŻ, KUPNO, WYNAJEM, ZAMIANA
Komfortowa szeregówkę na P.
Górze, 50 m2, 3 pokoje, piękny
ogród, cena: 239 tys! Tel.(74) 307
03 16,531 045 421
Ładny dom na górnym Sobięcinie
po remoncie, cena 247 tys! tel.(74)
307 03 16, 694 845 618
Kawalerka po kapitalnym remoncie, z jasną kuchnią i dużym
balkonem, na Piaskowej górze,
cena: 76 tys! tel.(74) 307 03 16,
694 845 618
2 pokoje, 41 m2, Piaskowa Góra,
gotowe do wprowadzenia, cena:
119 tys!tel.(74) 307 03 16, 694
845 618
2 pokoje 30 m2,po kapitalnym
remoncie,na Piaskowej Górze,
cena 99 tys. tel.(74) 307 03 16, 694
845 618
2 pokoje z jasną kuchnią w
pełnym rozkładzie na Piaskowej
Górze, 42m2,budynek 4-ro piętrowy, cena: 97 tys! Tel.(74) 307 03
16,531 045 421
3 pokoje z jasną kuchnią w bardzo
dobrej lokalizacji Piaskowej Góry.
57 m2,I-sze piętro w IV-ce ! Cena:
149 tys! Tel.(74) 307 03 16,531
045 421
Kawalerka w centrum w świetnej
cenie, 31 m2 za 40 000! Tel. (74)
307 03 16, 602 826 652
Komfortowe 2 pokoje w doskonałej lokalizacji Nowego Miasta ,
cena 97 tys! Tel.(74) 307 03 16,531
045 421
Komfortowa kawalerka na
Krakowskim Osiedlu, w bardzo
dobrej cenie 55 tys! Tel.(74) 307
03 16,531 045 421
ABC-Sprzedam komfortowe 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
Dom z bardzo ładną działką na
Podgórzu, cena 249 tys!tel.(74)
307 03 16, 694 845 618

BON - MIESZKANIE,BIAŁY KAMIEŃ,
35 M2, PARTER, 1 POKÓJ, OGRZEWANIE WĘGLOWE, STRYCH (MOŻLIWOŚĆ ZROBIENIA MIESZKANIA
DWU POZIOMOWEGO), OGRÓD.
CZYNSZ: 210 ZŁ . CENA 75 000
ZŁ DO NEGOCJACJI 74) 843 33
33,(74)666 66 06
BON- MIESZKANIE, ŚRÓDMIEŚCIE- 56 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 – MIESZKANIE, PIASKOWA
GÓRA, 48 M2, 4 PIĘTRO, 3 POKOJE, JASNA KUCHNIA, ŁĄZIENKA
I PRZEDPOKÓJ.DUŻY BALKON.
CENA 119 000 ZŁ (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, NOWE MIASTO- 32 M2,1 POKÓJ, PIERWSZE
PIĘTRO, UMEBLOWANE, BARDZO
DOBRY STANDARD, NOWE OKNA
DREWNIANE, PANELE. CZYNSZ:
240 ZŁ, CENA: 65 000 ZŁ(74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON - MIESZKANIE, BIAŁY KAMIEŃ, 3 PIĘTRO, 2 POKOJE, 45 M2,
DO REMONTU.OKNA PCV, PIEC
GAZOWY. MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA STRYCHU, TEN SAM POZIOMDUŻY POTENCJAŁ. CENA : 52 000
ZŁ (74) 666 66 06
BON - DZIAŁKA BUDOWLANA,
OKOLICE BOGUSZOWA GORC,
1436M2M, MEDIA: WODA, PRĄD.
MALOWNICZE MIEJSCE. CENA: 85
000 ZŁ DO NEGOCJACJI (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON – DZIAŁKA BUDOWLANA,
MIEROSZÓW. 1500 M2, MEDIA:
PRĄD, WODA. CENA: 60 000 ZŁ
(74) 666 66 06
BON - DZIAŁKA, RODZAJ: SIEDLISKOWA. OKOLICE WAŁBRZYCHA
( OKOŁO 10 KM OD ) 1310 M2,
WSZYSTKIE MEDIA, DROGA DOJAZDOWA: ASFALT. CENA: 50 000
ZŁ(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE WYNAJEM, 1
POKÓJ, JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA. ŚRÓDMIEŚCIE. CENA NAJMU
: 650 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – DZIAŁKA BUDOWLANA,
WITOSZÓW, BLISKO WAŁBRZYCHA. 1290 M2, REGULARNE
KSZTAŁTY, MEDIA NA GRANICY
DZIAŁKI. 69 000 ZŁ DO NEGOCJACJI(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - DOM, STARY ZDRÓJ- 156
M2, DZIAŁKA: 390 M2, GARAŻ
W BRYLE, 5 POKOI, KUCHNIA,
ŁAZIENKA, PRZEDPOKÓJ. OKNA
PCV. CENA: 275 000 ZŁ (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON - DOM, NIEOPODAL WAŁBRZYCHA- 130 M2,DZIAŁKA: 1600
M2, 6 POKOI,KUCHNIA, ŁAZIENKA,
WC. GARAŻ W BRYLE BUDYNKU,
OKNA PCV,PANELE. CENA: 199
000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

POŻYCZKA
Pozabankowa
do 25 000 zł

spółdzielcze, własnościowe

600-676-243

Zadzwoń! Tel. 723 453 276

* Koszt połączeniawg. taryfy operatora

BON - MIESZKANIE, SZCZAWNO ZDRÓJ, 70 M2, PIERWSZE
PIĘTRO,3 POKOJE, KUCHNIA ZE
SPIŻARNIĄ, ŁAZIENKA Z WC,
PRZEDPOKÓJ, OGRÓD 650 M2.OGRZEWANIE GAZOWE. MIESZKANIE DO WPROWADZENIA.CENA:
185 000ZŁ (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON – DZIAŁKA BUDOWLANA,
DZIEĆMOROWICE, 11000 M2, NA
DZIAŁCE STARE FUNDAMENTY.
DOSTĘP DO WSZYSTKICH MEDIÓW. CENA : 35 000 ZŁ (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 BÓRNOWY, 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 – DOM, JEDLINA ZDÓRJ- 500
M2, IDEALNY POD PENSJONAT,
WYSOKI STANDARD, 10 POKOI,
DZIAŁKA 1173 M2, 2 ŁAZIENKI, 3
WC. OGRZEWANIE CO WĘGLOWE,
GAZ. CENA: 890 000 ZŁ (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 – PÓŁ DOMU, SZCZAWNO
ZDRÓJ, 104 M2, 4 POKOJE, 2
ŁAZIENKI, 2 KUCHNIE ( DWA
NIEZALEŻNE MIESZKANIA ), GARAŻ,DZIAŁKA: 430 M2. CENA: 269
000 ZŁ (74) 843 33 33
BON- DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, SZCZAWNO ZDRÓJ,
120 M2,STAN DEWELOPERSKI
SUROWY, GARAŻ W BRYLE,
DZIAŁKA OD 170 M2 DO 220 M2.
CENA: 298 000 ZŁ (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06

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

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

DB2010

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

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

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

NAPRAWA

SKUTERÓW I QUADÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL  AUTO
Ul. Traugutta 12B
BOGUSZÓW GORCE
Tel. (74) 844 52 33,
722-181-622
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WILLA – Sprzedamy 41m2 na
Białym Kamieniu, po remoncie
- 125 000 zł. 74 666 42 42, 608
318 866.
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 – Sprzedamy 2 pokoje z
tarasem w spokojnej okolicy B.Kamienia, 52,5m2, cicha lokalizacja,
149900 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 - 49 000 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. 63m2
na Podzamczu, 6 piętro, cena 145
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 3
pokoje, 84m2, B.Kamień, cena 80
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 pół bliźniaka
70m2 na Górnym Sobięcinie, cena
249 tys.zł.- do dużej negocjacji!!!
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 pokój z
kuchnią na N.Mieście, 26m2, blok,
2 piętro, cena 45 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 48 m2, 2
pokoje po remoncie na Podzamczu, 139tys.zł. 74 666 42 42, 608
318 866.
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 29 m2 Piaskowa góra 750 zł 74 6660919,
607212315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie
3 pokojowe Piaskowa Góra 1100
zł 74 6660919, 607 212 315

WILLA - Sprzedamy 2 pok, 42m2 z
ogrodem i garażem, Szczawienko,
ul. Gagarina, cena 104 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.

JMDOM do wynajęcia mieszkanie
2 pokojowe Glinnik Stary 500 zł
74 6660919, 607 212 315

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie , Śródmieście, 97m2,
po remoncie, 160 tys. zł. 74 666 42
42 , 608 31 88 66

JMDOM do wynajęcia mieszkanie
3 pokojowe Jedlina Zdrój 700 zł
74 6660919, 607 212 315

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42

JMDOM do sprzedania mieszkanie 2-pokojowe Piaskowa Góra 42
m2 po remoncie 100.000 74 666
0919, 607 212 315

JM DOM sprzedam mieszkanie
2-pokojowe 42 m2 Szczawno
Zdrój 140.000 zł do zamieszkania
607 212 315, 74 666 09 19

Okazja! MS-1286 Podzamcze
3-pokoje o pow. 62,6m. Cena
119900, tel. 606 976 630

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

Okazja! Podzamcze 4 pokoje
o pow. 65,7m do odświeżenia,
super lokalizacja, cena 173 tys.
Tel.793 111 130

JM DOM sprzedam mieszkanie
3-pokojowe 60 m2, blok IV-piętrowy wysoki standard Piaskowa
Góra ul. Długosza 165.000 zł
607212 315, 746660919
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
43.000 zł 607 212315 , 74 666
09 19

DS-1217 Piaskowa Góra szereg
narożny o pow. 85m, do wprowadzenia, cena 299 tys. Tel. 793
111 130
MS-1290 Piaskowa Góra 2pokoje
z dużym zabudowanym balkonem o pow. 53m. Cena 129 tys.zł
Tel. 793 111 130
MS-1195 Piaskowa Góra 2 pokoje
w pełni rozkładowe o pow. 41,5m.
Cena 97 tys. Tel. 793 111 130

JM DOM mieszkanie 60 m2 2pokojowe ul. Batorego z działką i
garażem 170.000 zł 607 212 315,
74 666 09 19

MS-1173 Podzamcze 2 pokoje
rozkładowe o pow. 54,20m. Cena
129 tys. Tel. 793 111 130

JM DOM mieszkanie 36 m2 2pokojowe parter, Piaskowa Góra
89.000 zł 607 212 315, 74 666
09 19

MS-1292 Świdnica 2-pokoje nowe
budownictwo o pow. 46m. Cena
129 tys. Tel.534 210 153

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

MS-1299 Piaskowa Góra 3-pokoje
o pow. 45M do odświeżenia, cena
125 tys. Tel. 606 976 630
MS-1202 Piaskowa Góra 3-pokoje
o pow.45m Cena 87 tys.zł Tel. 793
111 130
MS-1293 Piaskowa Góra 3-pokoje
o pow. 52,4m w pełni rozkładowe
cena135 tys. Tel. 534 210 153

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

Działki budowlane bogata oferta
Wałbrzych i okolice cena już od
25 tys. tel. 793 111 130
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy
o pow. 320 m w ścisłym centrum
Wałbrzycha, cena 4500. tel. 606
976 630
Bogata oferta wynajmu, ceny już
od 600 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
MS-1319 Szczawienko pokój z
kuchnią o pow. 32,6m pierwsze
piętro. Tel 793 111 130
MS-1317 Nowe Miasto 2-pokoje
n a 1 piętrze o pow. 48M Cena 59
tys. Tel 534 210 153
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-1325 Podzamcze 2 pokoje o
pow. 41,5m Cena 89 tys. Tel. 534
210 153

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, 3 pokoje,
60m2, parter w 4, cena 150.000zł,
po remoncie, tel. 74 840 40 40, 509
530 885
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 – PODZAMCZE, 3
pokoje, 60m2, 9 piętro w 10, cena
139.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
kawalerka z jasną kuchnią, 27m2
z dużym balkonem, parter w 10,
79.000zł, tel. 74 840 40 40, 509 530
885
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ok.
„mijanki”, 2 pokoje, 47m2, parter
w 3, po kapitalnym remoncie, cena
99.000zł, 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 – ŚRÓDMIEŚCIE, ok. ul.
Batorego, 60m2, 2 pokoje, 1 piętro
w 1, garaż, cena 150.000zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – NOWE MIASTO, okolice
Psiego Pola, 2 pokoje, 57m2, parter
w 2, cena 69.000zł, tel. 74 840 40 40,
509 530 885
RENOMA – OKAZJA! BOGUSZÓW
GORCE, 1 pokój, kuchnia, łazienka
z WC, 38m2 z ogrodem, parter w 1,
cena 34.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – POŁOWA DOMU OKOLICE BATOREGO, 4 pokoje, 110m2,
ogród, dwa garaże, cena 270.000zł
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM BIAŁY KAMIEŃ
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 385.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 3 POKOJE NA BIAŁYM
KAMIENIU 74 840 40 40, 693 223
424
RENOMA – DOM PIASKOWA GÓRA
skrajna szeregówka z garażem, 3
pokoje, 80m2, cena 299.000zł 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

Głuszyca, ul. Grunwaldzka 20A,
tel./fax: 74 8447889
oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84
Sprzedam komfortowy apartament w Głuszycy 60 m2, 2 pokoje,
kominek, 1 piętro, garderoba.
Cena 155 tys. tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie
w Głuszycy 67 m2, 1 piętro. Cena
140 tys. tel.882 068 300 - 600 186
884 numer licencji 19411
Sprzedam lokal użytkowy w
Głuszycy 200 m2, przy głównej
drodze, parter. Cena 120 tys.
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

120 tys 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 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
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,
40 m2, 2 pokoje- do remontu,
parter. Cena 35 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 160
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 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
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

DB2010

Czwartek, 6 marca 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

Festiwal Ciasta i Wina w Hotelu Jedlinka

Chcesz w wyjątkowy sposób uczcić Dzień Kobiet? Zabierz swoją Panią na Festiwal Ciasta i Wina
do Hotelu Jedlinka w Jedlinie – Zdroju. 8 marca będzie pięknie, słodko i wytrawnie!
Festiwal Ciasta i Wina w Hotelu Jedlinka zostanie zorganizowany po raz trzeci.
Pierwsza impreza z tego cyklu odbyła się we
wrześniu 2012 roku na dziedzińcu Pałacu Jedlinka pod hasłem „U źródeł Charlotty”. To
właśnie patronce tej imprezy Jedlina – Zdrój
zawdzięcza swoja uzdrowiskową karierę.
Hrabina Charlotta Maximiliana von Puckler, właścicielka pałacu Jedlinka, była żoną
słynnego austriackiego feldmarszałka Seher
– Thossa. Podczas imprezy amatorzy słodkości mogli skosztować słodkich wypieków,
przede wszystkim szarlotki, a także skosztować win francuskich, czeskich, przygotowywanych według tradycyjnych receptur. Ale
organizatorzy zadbali nie tylko o ciało, ale
i o ducha. Dorośli mogli zwiedzać pałac w
towarzystwie historycznych postaci, natomiast dla najmłodszych przygotowane były
warsztaty plastyczne i dodatkowe atrakcje.
Gośćmi honorowymi I Festiwalu Ciasta i
Wina byli potomkowie rodu Boehm, ostatniego przedwojennego właściciela Pałacu
Jedlinka. Wyjątkowy charakter tej imprezy
podkreśliła oficjalna prezentacja monografii
o Jedlinie-Zdroju autorstwa Stanisława Michalika „U źródeł Charlotty”.

Bogaty program festiwalu stał się tradycją przyciągającą wielu mieszkańców Dolnego Śląska. W tym roku impreza została zaplanowana na 8 marca, czyli w Dzień Kobiet.
Uroczyste otwarcie imprezy zostało zaplanowane na godz. 15.30, a kwadrans później
odbędzie się koncert Agnieszki i Witolda
Kozakowskich – gitarzystów klasycznych.
Na godzinę 16.15 zaplanowany został seans z lampką wina, a po nim (o 16.45) recital
Katarzyny Gisder. Kolejnym punktem bogatego programu będzie sesja pielęgnacyjna
dla kobiet „Jestem piękna” (godz. 17.15), po
której gospodarze festiwalu zaproszą gości
na pokazy taneczne (godz. 17.45). Imprezę
zakończy zaplanowany na godz. 20.00 seans
filmowy „Wesele w Sorrento”.
- Oczywiście w trakcie festiwalu będą odbywały się degustacje wina, ciast i innych
słodkości, podczas których będzie można
kupować prezentowane wyroby. Udział w
festiwalu jest bezpłatny, a rezerwacji stolików prosimy dokonywać telefonicznie (74)
847 49 00 oraz pocztą e-mail: hoteljedlinka@hoteljedlinka.pl – zachęcają organizatorzy Festiwal Ciasta i Wina w Hotelu Jedlinka.
(TP)
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OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny

na ustanowienie odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:
1. przy ul. 11-go Listopada 97/5 o powierzchni użytkowej 57,90 m² – 3 pokoje + kuchnia
I piętro. Cena wywoławcza wynosi 102 494,00 zł, wadium 5 125,00 zł. Przetarg odbędzie
się w dniu 20.03.2014r. o godz. 11,00 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używanie w/w lokalu
przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 475,05 zł. (w tym zaliczki za media).
2. przy ul. Fortecznej 36/34 o powierzchni użytkowej 55,40 m² – 3 pokoje + kuchnia XI piętro. Cena wywoławcza wynosi 76 853,00 zł, wadium 3 843,00 zł. Przetarg odbędzie się
w dniu 20.03.2014 r. o godz. 11,20 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używanie w/w lokalu przez
2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 499,77 zł (w tym zaliczki za media).
3 przy ul. Grodzkiej 22/2 o powierzchni użytkowej 35,50 m² – 2 pokoje + kuchnia parter.
Cena wywoławcza wynosi 74 313,00 zł, wadium 3 716,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu
20.03.2014 r. o godz. 11,40 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używanie w/w lokalu przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 454,08 zł. (w tym zaliczki za media).
4. przy ul. Blankowej 44a/2 o powierzchni użytkowej 47,30 m² – 2 pokoje + kuchnia parter.
Cena wywoławcza wynosi 100 800,00 zł, wadium 5 040,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu
20.03.2014 r. o godz. 12,00 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używanie w/w lokalu przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 470,82 zł (w tym zaliczki za media).
Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy
Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 19.03.2014 r. lub w kasie
Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 20.03.2014 r. w godz. od 8,00 do 10,00.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu środków
na rachunek bankowy Spółdzielni.

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

