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GOTÓWKA
do ręki

za złomowanie pojazdu właściciel
nie ponosi żadnych kosztów!

bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, 

   Złomowanie
Skup Pojazdów

Części Używane 
do samochodów europejskich, japońskich i koreańskich

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

74 846 49 57, 784 155 155
www.kasacja.info   biuro@kasacja.info

Decyzja nr 15 Wojewody Dolnośląskiego

R E K L AMA

tylko do końca stycznia
oprocentowanie już od 6%

KREDYTY  POŻYCZKI

OFERUJEMY
POŻYCZKI i KREDYTY:
- konsolidacyjne i gotówkowe,
- na oświadczenie (aż do 30 tys. zł),
- bez zdolności kredytowej,
- również bez bik,
- bez ograniczeń wiekowych,- bez ograniczeń wiekowych,
- najdłuższy okres spłaty - do 150 miesięcy

KREDYTY DLA FIRM
(również na oświadczenie)

Doradztwo Finansowe „TWÓJ KREDYT” 
Rynek 12, 58-300 Wałbrzych 
tel. 74 842 61 63, 502 871 058

R E K L AMA

22 Finał WOŚP
Szczegóły na str. 7
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CENTRUM  KREDYTOWE

Nowy Rok - Nowe ofeRty

Nowe MoŻliwości 

ul B.Chrobrego 2/1, 58-300 Wałbrzych
tel.: 531-483-291, 792-015-421 

ofeRuje:
kredyty gotówkowe bez biku  

dla zadłużonych NowośĆ

kredyty  konsolidacyjne 

kredyty  hipoteczne

kredyty dla firm 
na oświadczenie do 50 tys. 

Beatus

… słuchając naszych 
polityków z różnych opcji, 
jednakże w przeważającej 
mierze z prawej strony sce-
ny politycznej, wypowia-
dających się o konieczno-
ści drastycznych środków, 
które państwo musi podjąć 
w walce z plagą pijanych 
kierowców, wpadam w 
przygnębienie, a im dłużej 
ten szum do mnie dociera, 
tym częściej, mówiąc ko-
lokwialnie, szlag mnie po 
prostu trafia. Mam wraże-
nie, ba, jestem przekonany, 
że politycy cynicznie wyko-
rzystują osobiste tragedie 
osób, których bliscy zginęli 
w wypadkach drogowych, 
a zwłaszcza tych, gdzie 
sprawcami byli nietrzeźwi, 
czy wręcz pijani kierowcy. 
Lejąc krokodyle łzy, ukrad-
kiem spoglądają, czy im 
dzięki temu słupki popular-
ności rosną i aby ten proces 
trochę podgonić, wymy-
ślają rzeczy niestworzone. 
Brednie, jakie narodowi 
opowiadają, przyprawiają 
o ból głowy. Co rusz, ktoś 
tam, wykrzykuje swoje naj-
nowsze pomysły, które - de 
facto - są stare jak świat i 
sprowadzają się jedynie 
do drastycznego zaostrze-
nia sankcji karnych. Tak, 
jakby wysokość kary była 
panaceum na wszelkie zło 
tego typu. A nie jest. Za 
zabójstwo człowieka jesz-
cze nie tak dawno groziła 
kara śmierci, co wcale nie 
powstrzymywało ludzi od 
popełnienia zbrodni za-
bójstwa. Następnie, w mi-
łosierdziu swoim, znaczna 
część tzw. cywilizowanych 
społeczeństw zniosła karę 
śmierci, co wcale nie wpły-
nęło na nagły wzrost przy-
padków zabójstw. Wręcz 
przeciwnie, liczba zabójstw 
generalnie zmniejsza się, co 
jest koronnym dowodem i 
argumentem przeciw twier-

Dodatek energetyczny
Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r.

przysługuje odbiorcy pobierającemu dodatek mieszkaniowy. 
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy: posiadać ustalone 
prawo do dodatku mieszkaniowego; złożyć wniosek o dodatek 
energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową 
sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierają-
ca dodatek mieszkaniowy; zamieszkiwać w miejscu dostarczania 
energii elektrycznej. Wysokość zryczałtowanego dodatku energe-
tycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. 
wynosi: dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez oso-
bę samotną: 11,36 zł / miesiąc; dla gospodarstwa domowego skła-
dającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł/miesiąc; dla gospodarstwa do-
mowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł/miesiąc.

(RED)

Bez prądu
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej: Wał-

brzych, ulica Ludowa – 9.01. w godz. 8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulice: 
Kamienna, Wrocławska, Traktorzystów, Lelewela, Rzeczna – 9.01. w 
godz. 8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulice: Wrocławska, Wesoła, Pogodna 
– 9.01. w godz. 8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulice: Wrocławska, Weso-
ła, Pogodna – 10.01. w godz. 8.00 – 15.00; Szczawno Zdrój, ulice: 
Lipowa, Sienkiewicza, Mickiewicza, Osiedle Solicowo, Słowackie-
go, Bohaterów Warszawy, Kwiatowa, Topolowa, Jesionowa, Sło-
neczna, Wczasowa – 10.01. w godz. 8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulica 
Uczniowska – 13.01. w godz. 8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulice: Reja, 
Ludowa – 14.01. w godz. 8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulica Ludowa – 
15.01. w godz. 8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulica Reja – 16.01. w godz. 
8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulica Reja – 17.01. w godz. 8.00 – 14.30; 
Wałbrzych, ulice: Porcelanowa, Wrocławska, Długosza – 20.01. w 
godz. 8.00 – 14.30; Wałbrzych, ulice: Wrocławska, Śniadeckich, Ar-
mii Krajowej, Legnicka, Rodziny Burczykowskich – 21.01. w godz. 
8.00 – 15.00.

(RED)

Nie bronię pijanych kierowców, ale…
dzeniu, iż drastyczność kary 
ma jakikolwiek wpływ na 
ewentualnych sprawców. 
W czasach, w których kie-
szonkowców karano ucię-
ciem dłoni, absolutnie nie 
odstraszało ich od opróż-
niania sakiewek gapiów, 
przyglądających się kaźni 
własnych pobratymców. 
Czy warto przypominać, że 
tylko kiepski lekarz leczy 
chorobę, a dobry leczy jej 
przyczyny?

Myślę, że nie tylko nasi 
politycy, ale większość tych, 
którzy ich słuchają, nie zdają 
sobie z tego sprawy, że aby 
drastycznie zmniejszyć ilość 
wypadków drogowych, 
zacząć należy od zde�nio-
wania rzeczywistych ich 
przyczyn i w sposób zdecy-
dowany (a nie tylko marko-
wany) dążyć do ich elimina-
cji. Nasze polityczne gremia 
zachowują się jednak tak (z 
powodów, o których wspo-
mniałem), jakby na naszych 
drogach zdarzały się jedy-
nie wypadki spowodowane 
przez pijanych i nietrzeź-
wych kierowców. A tak nie 
jest, ale to temat niewygod-
ny, o czym zaraz napiszę.

Na początek tylko kilka 
danych, które odnalazłem 
w corocznie publikowa-
nych Biuletynach Zespołu 
Profilaktyki i Analiz Biura 
Ruchu Drogowego Komen-
dy Głównej Policji. Jako 
policyjny emeryt wiem, że 
tylko policyjne statystki 
oddają prawdziwy obraz 
rzeczy na naszych drogach 
i nie ma chyba nikogo, kto 
mógłby te dane policyjne 
zakwestionować. Z braku 
miejsca muszę się ogra-
niczyć do lat 2010 – 2012 
(za rok 2013 jeszcze nie 
opublikowano), ale nawet 
tylko te 3 lata z historii pol-
skich dróg stawia problem 
na nogach. Bo dotychczas 
widzimy go stojącego w 
pozycji zupełnie odwrotnej 
i mało kto chce postawić 
go na nogach. Z nawet po-
bieżnej analizy tego arcy-
ciekawego materiału wyni-
ka, że nietrzeźwi kierowcy 
są sprawcami wypadków 
drogowych w niewielkim 

tylko procencie. Nie wierzy-
cie? Proszę bardzo. W 2010 
r nietrzeźwi kierowcy byli 
sprawcami 2455 wypad-
ków, co w odniesieniu do 
ogólnej liczby wypadków 
spowodowanych przez 
kierujących, stanowili tyl-
ko 8%. W 2011 roku byli 
sprawcami 2717 wypad-
ków, co w odniesieniu do 
ogólnej liczby wypadków 
spowodowanych przez kie-
rujących, stanowili jedynie 
8,4%. Natomiast w 2012 
roku nietrzeźwi kierowcy 
byli sprawcami 2336 wy-
padków, i w odniesieniu do 
ogólnej liczby wypadków 
spowodowanych przez kie-
rujących, stanowili 7,7%. 
Przedstawiając to bardziej 
obrazowo, na każde 100 
wypadków drogowych, 
tylko w około 8 przypad-
kach sprawcami ich są oso-
by poruszające się na tzw. 
dwóch gazach. Dlaczego 
więc tylko oni objęci są tak 
wielkim zainteresowaniem 
polityków, zatracających 
umiejętność nie tylko ra-
cjonalnego myślenia, ale i 
postępowania? Myślę, że 
wiem. Policyjne statysty-
ki wskazują, że największa 
ilość wypadków, zwłaszcza 
ze skutkiem śmiertelnym, 
spowodowana jest nad-
mierną szybkością pojazdu, 
a następnie przez: braki w 
technice ich prowadzenia 
i zachowaniu się na dro-
dze, bo wypadki są powo-
dowane nieprawidłowymi 
manewrami w czasie jazdy, 
nieznajomością przepisów 
ruchu drogowego, kiep-
ską nawierzchnią dróg, 
marnym ich oświetleniem 
i oznakowaniem na przej-
ściach dla pieszych, a także 
przez marny stan technicz-
ny pojazdów. Ale najważ-
niejsze są te dwie pierwsze 
przyczyny. Można by je sku-
tecznie eliminować, gdyby 
w naszych ośrodkach nauki 
jazdy, zamiast totalnego 
burdelu, uczono, napraw-
dę fachowo i rzetelnie, 
umiejętności prowadzenia 
pojazdów we wszelkich 
warunkach terenowych i 
atmosferycznych. Ośrodki 

szkoleniowe są prywatne, a 
więc nastawione na zysk. A 
zysk można osiągnąć tylko 
dwiema metodami. Zwięk-
szyć przepustowość, albo 
podnieść cenę. Ta druga 
metoda, z uwagi na mize-
rię ekonomiczną naszego 
społeczeństwa, zwłaszcza 
młodego, nie pozwala na 
windowanie cen. A więc 
szkolenia szybkie i byle 
jakie, aby jako taki zysk 
osiągnąć. Bo i podatki wy-
sokie i wszystko drogie jak 
cholera. Państwo nie weź-
mie na siebie prowadzenia 
tanich, masowych, ale bar-
dzo rzetelnych i fachowych 
szkoleń. Bo państwo musi 
myśleć o czyhających wo-
kół wrogach i przeznaczyć 
na zbrojenia ponad 140 
mld zł, aby obce koncerny 
zbrojeniowe (czytaj, ame-
rykańskie) miały możliwość 
paru groszy z Polski przy-
tulić. Więc między mrzonki 
można odłożyć np. wpro-
wadzenie już od szkoły 
podstawowej teoretycznej 
i praktycznej nauki jazdy, co 
na 100% spowodowałoby w 
szybkim czasie, podniesie-
nie bezpieczeństwa wszyst-
kich użytkowników dróg. 
Ale o tym nie ma co marzyć, 
bo politykom lepiej, co ja-
kiś czas ręce załamywać i 
bzdury ludziom opowiadać. 
Bzdury np. o przepadku sa-
mochodu, którym poruszał 
się sprawca. A co będzie, 
jeżeli samochód jest współ-
własnością, albo w ogóle 
nie jest własnością spraw-
cy? Alkomat w samochodzie 
blokujący silnik? A co, gdy 
trzeba będzie przewieźć 
nietrzeźwą osobę wymaga-
jącą natychmiastowej po-
mocy. No to może założyć 
na silniki odpowiednie dła-
wiki, uniemożliwiające prze-
kroczenie 60 – 110 km/h? 
Technicznie to możliwe, ale 
politycy szybka jazdę lubią, 
co wielokrotnie szaraczkom 
pokazywali bez wstydu.

Nie bronię pijanych za 
kierownicą, ale nienawidzę, 
jak ktoś mi, co jakiś czas, 
usiłuje wodę z mózgu zro-
bić!

www.janusz-bartkiewicz.eu
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Przedstawiciele Zarzą-
du Powiatu Wałbrzyskiego 
przekazali kluczyki do no-
wego mikrobusu marki Re-
nault, który będzie służył 
wychowankom Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Nowym 
Siodle. Podległa powiato-
wi placówka dla dzieci sła-
bo słyszących jest jedyną 
tego typu w regionie.

W listopadzie 2013 r. Po-
wiat Wałbrzyski podpisał z 
Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych we Wrocławiu 
umowę na do�nansowanie 
zakupu mikrobusu przy-
stosowanego do przewozu 
niepełnosprawnych dzieci 
i młodzieży ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Nowym Siodle 
w ramach „Programu wyrów-
nywania różnic między regio-
nami”. Na podstawie umowy 

Powiat otrzymał 69 308,78 zł 
na zakup samochodu.

-Zakup samochodu spra-
wi, iż przewóz dzieci z ośrod-
ka do domów i z domu do 
placówki będzie możliwe 
o każdej porze, a nie tylko 
według ustalonych rozkła-
dów jazdy komunikacji pu-
blicznej, do której obecnie 
dostęp jest utrudniony – wy-
jaśnia starosta wałbrzyski, 
Józef Piksa.

-Nowy mikrobus pozwoli 
na możliwość wyjazdu dzieci 
i udział w zawodach sporto-
wych, imprezach integracyj-
nych, dodatkowych rehabili-
tacjach, które organizowane 
są w różnych odległościach 
od Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Nowym Siodle 
– dodaje Małgorzata Drażba, 
pełniąca obowiązki dyrekto-
ra tej placówki.

(RED)

Dostali 
mikrobus

Podopieczni ośrodka z nowym mikrobusem. W październiku stano-
wisko Komendanta Miej-
skiego Policji w Wałbrzy-
chu, po awansie Ryszarda 
Błażnika, objął Andrzej 
Basztura. W rozmowie 
z Tygodnikiem DB 2010 
nowy komendant mówi o 
swoich spostrzeżeniach i 
planach na nowy rok.

Jak Pan ocenia dotychcza-
sowy stan bezpieczeństwa 
w Wałbrzychu?

Andrzej Basztura: - To drugi 
pod względem wielkości 
garnizon w regionie, pra-
cuje tu 427 policjantów. 
Po objęciu stanowiska 
dokonałem analizy sytu-
acji i uważam, że kondy-
cja wałbrzyskiego garni-
zonu jest bardzo dobra. 
Moi poprzednicy działali 
skutecznie, a kadra jest 
profesjonalna i zaangażo-
wana. Dobrze oceniam też 
współpracę z samorządem 
miejskim i powiatowym, a 
także z naszymi zwierzch-
nikami we Wrocławiu i 
Warszawie.

Czy oprócz inwestycji, 
które rozpoczął Pana po-
przednik, planuje Pan jesz-
cze inne, nowe?

 - W tym roku zakończy się 
gruntowany remont II ko-
misariatu przy ul. Psie Pole, 
dzięki czemu będzie to su-
pernowoczesny, funkcjo-
nalny obiekt, przyjazny za-
równo dla pracowników, 
jak i naszych klientów. 
Rozpoczniemy budowę 
nowego komisariatu w 
rejonie Piaskowej Góry 
i Podzamcza. Natomiast 
moim zadaniem będzie 
informatyzacja komendy, 
usprawnienie obiegu in-
formacji, a ze spraw infra-
strukturalnych planujemy 
przeniesienie drogówki do 
budynku przy ul. Granicz-
nej, w sąsiedztwie naszej 
komendy.

Nowy Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu ostrzega: 

Będziemy skrajnie represyjni!

Andrzej Basztura

Czy można jeszcze coś zro-
bić dla poprawy bezpie-
czeństwa?

- Zawsze można coś po-
prawić. Teraz pracujemy 
nad skróceniem czasu re-
akcji na zgłoszenia. Będzie 
więcej patroli w Śródmie-
ściu, w tym patrole z psa-
mi. Chcemy doprowadzić 
do sytuacji, aby funkcjona-
riusz był na wyciągnięcie 
ręki dla obywatela. Będzie-
my się starać, aby dostać 
do dyspozycji więcej po-
jazdów terenowych, tak 
aby trudne, górskie szlaki 
były dla funkcjonariuszy 
bardziej dostępne. Widzę 
też konieczność uzupeł-
nienia wakatów w dro-
gówce i w komisariatach. 
Tu nie powinno brakować 
ludzi.

Jak duży jest u nas pro-
blem z pijanymi kierowca-
mi?

- W zeszłym roku zbada-
liśmy 76 tys. kierowców, 
512 było nietrzeźwych. W 

tym roku kontroli będzie 
więcej. Dla kierujących 
po spożyciu alkoholu nie 
przewidujemy żadnej to-
lerancji, będziemy skrajnie 
represyjni.

Jaki rodzaj przestępstw 
najbardziej doskwiera 
mieszkańcom?

- Wandalizm i kradzieże – 
to najbardziej dokuczliwe 
dla ludzi łamanie prawa. 
Niestety, pokrzywdzeni 
często ułatwiają życie zło-
dziejom, są to np. telefony 
zostawiane bez nadzoru, 
albo otwarte drzwi miesz-
kania lub samochodu. 
Często są okradane ogro-
dy działkowe, ale zamie-
rzamy też z tym walczyć. 
Statystyki pokazują, że w 
2013 roku było więcej po-
bić, niż w 2012, ale za to 
zmalała liczba rozbojów 
– ze 149 w 2012 do 106 w 
2013.

Dziękuję za rozmowę.
(AWS)

Gwiazdy 
dla hospicjum
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu 
zaprasza na koncert cha-
rytatywny na rzecz wał-
brzyskiego hospicjum. 10 
stycznia 2014 r. o godz. 17.00 
w Sali Audytorium Novum 
przy ul. P.Skargi 14a w Wał-
brzychu wystąpią Alicja Ma-
jewska i Włodzimierz Korcz. 
Wstęp na koncert jest bez-
płatny, ale liczba miejsc jest 
ograniczona. W jego trakcie 
odbędzie się licytacja dział 
sztuki wałbrzyskich artystów, 
z której dochód przekazany 
zostanie na rzecz wałbrzy-
skiego hospicjum.

(RED)

Laureaci 
Funduszu Toyoty
Komisja dotacyjna wyło-
niła laureatów IV edycji 
konkursu „Dobre pomysły 
zmieniają nasz świat” w 
ramach Funduszu Toyoty. 
Dotacje zostały przyznane, 
zgodnie z regulaminem, 
przez komisję dotacyjną pod 
kierownictwem - Takeshi 
Motoyoshi - Koordynatora 
Wykonawczego d.s. Perso-
nalnych i Administracji To-
yota Motor Manufacturing 
Polska. Nagrodzone projekty 
będą realizowane w okresie 
styczeń - czerwiec 2014 r. 15 
stycznia o godz. 12.00 od-
będzie się uroczystość pod-
sumowania III edycji Fundu-
szu Toyoty oraz prezentacja 
zwycięskich projektów w 
ramach IV edycji. Tradycyjnie 
uroczystość odbędzie się w 
siedzibie partnera konkursu 
- Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Angelusa Si-
lesiusa w Wałbrzychu przy ul. 
Zamkowej.

(RED)

Mija termin
Urząd Miejski w Boguszo-
wie- Gorcach przypomina, 
że dnia 31 stycznia 2014 
roku upływa termin złoże-
nia informacji o wartości 
sprzedaży alkoholu w roku 
poprzednim. Tego samego 
dnia upływa termin doko-
nania wpłaty I raty opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholo-
wych.

(RED)
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Zapisy i informacje  od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00, Zapisy i informacje: 784 608 979, 693 788 894 

JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych fi lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni 
członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego 
nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania 
cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie.
Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, 
deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka 
i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, 
udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem 
z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły badania  
USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana 
JUNA wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji. 
Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to 
skromnej osobie Pana Juna.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.
Wielu z nas boryka się z problemami zdro-
wotnymi, wobec których jesteśmy bezrad-
ni. Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia, 
sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale 
również umęczonej duszy. Z pomocą po-
szukującym przychodzą znane od lat me-
tody stosowane przez fi lipińskiego uzdro-
wiciela. 
Uzdrawianie bez bólu, operacje bez użycia 
skalpela stosowane są przez Filipińczy-
ków, zwanych także wybrańcami dobrych 
duchów, od czasów starożytnych, jednak 
do tej pory fenomen i tajemnica wyko-
nywania tych zabiegów pozostaje nieod-
kryta. Haelerzy, bo tak również nazywani 
są uzdrowiciele, podczas swoich praktyk 
nie używają żadnych środków znieczu-
lających. Zabiegi polegają na energe-

tycznym wzmocnieniu chorych orga-
nów i tkanek, wzmocnieniu systemu 
odpornościowego, oczyszczeniu organizmu
z toksyn. Jednym z najpopularniejszych
i najskuteczniejszych haelerów, znanym
w całej Europie jest Filipińczyk Jun Lita-
wen, który posiada wieloletnie doświad-
czenie i ogromną wiedzę przekazywaną
w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Fi-
lipińczyk podróżuje po całej Polsce, by 
pomagać ludziom szukającym pomocy
w leczeniu najróżniejszych dolegliwości. 
Jego metody opierają się głównie na inten-
sywnej koncentracji, przez co wytwarza się 
ogromna energia eteryczna wokół jego rąk.
– Chociaż medycyna akademicka poczy-
niła wielkie postępy, to ciągle pewne ob-
szary ludzkiego wnętrza są niezbadane. 

Nie wszystko można zbadać empirycznie. 
Moje ręce podczas zabiegów zachowują 
się jak bieguny elektryczne. Powodują kon-
trolowany przepływ energii przez organizm 
pacjenta – podkreśla uzdrowiciel. Ogrom-
na charyzma, modlitwa oraz medytacja 
sprawiają, że terapeuta wprowadza się
w stan religijnej żarliwości. Emanuje z niego 
potężna uzdrawiająca siła. Głęboka ducho-
wa postawa pacjenta jest bardzo pomoc-
na w uzdrawianiu. Dopóki pacjent wierzy
w istnienie sił ponadludzkich i jest otwar-
ty na działania uzdrowiciela – zawsze 
może osiągnąć pożądany efekt. Filipiński 
uzdrowiciel działa na cały organizm.
Znajduje zaburzenia energetyczne różnych 
organów i skutecznie je eliminuje. Wzmac-
nia naturalne siły obronne pacjenta, udraż-

nia kanały energetyczne i je oczyszcza. 
Niespotykane umiejętności, intuicja i sku-
teczność uzdrawiania, a także dar przeka-
zywania cudownej i pozytywnej energii za-
trzymały u tysięcy ludzi rozwój najcięższych 
chorób. Efektywność jego działania jest 
ogromna i pomocna przy rozmaitych cho-
robach w szerokim i nieograniczonym za-
kresie. Uzdrowiciel stosuje również zabiegi 
refl eksologiczne, które immunologicznie 
oddziaływają na schorowane i wycieńczo-
ne chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje ulgi
w cierpieniu, może się do niego zgłosić. Wy-
starczy zadzwonić i umówić się na wizytę. 
Każdy pacjent przyjmowany jest indywidu-
alnie, a uzdrawianie jest dostosowane do 
potrzeb danej osoby, w zależności od tego, 
jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.

UZDROWICIEL z FILIPIN
JUN LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

Zapisy i informacje
od poniedziałku do soboty
w godzinach
od 8.00 do 13.00
i od 15.00 do 20.00

6 maja OLKUSZ
7 maja KRAKÓW;

8 maja NOWY TARG

22 maja WADOWICE
24 maja OŚWIĘCIM

25 maja CHRZANÓW

14 maja NOWY SĄCZ
15 maja TARNÓW
17 maja BOCHNIA

JUN LITAWEN JOSEPH SANTIAGO PALITAYAN CLAVER PALITAYAN PE

Zapisy i informacje:
784 608 979, 784 608 847

Zapisy i informacje:
693 788 813, 784 609 208

Zapisy i informacje:
784 609 208, 506 536 270

Przyjmujemy: 11 stycznia - Zgorzelec i Boleslawiec, 12 stycznia - Wrocław, 
13 stycznia - Jelenia Góra, 14 stycznia - WAŁBRZYCH

R E K L AMA

Mimo kryzysu, Wałbrzy-
ska Specjalna Strefa Ekono-
miczna nie zwalnia tempa. 
W 2012 roku wydano 22 ze-
zwolenia na działalność na 
jej terenach, w 2013 r. było 
ich 27. Liczba miejsc pracy w 
przedsiębiorstwach działa-
jących w stre�e zwiększyła 
się od ubiegłego roku o pra-
wie 3000. Na biurku Ministra 
Gospodarki czeka na podpis 
wniosek o rozszerzenie are-
ału WSSE o kolejne 200 ha – 
do 2423 ha.

Spółka Invest - Park, za-
rządzająca wałbrzyską strefą, 
przyjęła nową strategię działa-
nia – m.in. będzie budować dla 
przedsiębiorców gotowe hale 
produkcyjne, wspierać pro-
cesy przygotowania dla nich 
odpowiednio wyszkolonych 
pracowników, upraszczać pro-
cedury, koordynować działania 
�rm przy wspólnych zakupach 
i tworzeniu klastrów. A pierw-
sze spotkania z potencjalnymi 

inwestorami zaplanowano tuż 
po nowym roku.

Dobry rok dla strefy
36 tysięcy miejsc pracy. To 

w dobie utrzymującego się na 
wysokim poziomie bezrobocia, 
atut nie do przebicia. Tyle wła-
śnie pracowników zatrudniają 
obecnie przedsiębiorstwa dzia-
łające w Wałbrzyskiej Specjalnej 
Stre�e Ekonomicznej. - Dzia-
łania WSSE Invest-Park nadal 
będą zmierzać do znaczącego 
poprawienia tego wyniku - za-
powiada kierownictwo spółki 
zarządzającej strefą. Decyzją, 
która w połowie roku spowo-
dowała wzrost zainteresowa-
nia przedsiębiorców terenami 
WSSE, było rozporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie 
przedłużenia działalności stref 
specjalnych do 2026 roku. - To 
było postanowienie, z którego 
jesteśmy ogromnie zadowole-
ni –mówi prezes Invest-Parku, 
Barbara Kaśnikowska. - Jedno-

cześnie czuję niedosyt, bo uwa-
żam, że strefy powinny działać 
bezterminowo. Dla inwesto-
rów, planujących na dziesięcio-
lecia, 13 lat, które pozostały do 
tej granicznej daty 2026 roku, 
minie niepostrzeżenie. 

Głównie reinwestycje
Zjawisko, które charakte-

ryzuje mijający rok w WSSE, 
to reinwestycje. W tym roku 
wydano 27 zezwoleń na dzia-
łalność na uprzywilejowanych 
zasadach, jakie daje lokaliza-
cja w specjalnej stre�e eko-
nomicznej. Szesnaście z nich 
dotyczy przedsiębiorców, któ-
rzy w stre�e już funkcjonują i 
zdecydowali się na dodatkowe 
inwestycje w nowe zakłady, li-
nie produkcyjne, rozszerzenie 
produkcji. – Duża liczba rein-
westycji to argument w dys-
kusji z przeciwnikami pomocy 
publicznej dla przedsiębiorstw 
– komentuje Ilona Antoniszyn-
-Klik, wiceminister gospodarki. 

Strefa pracy – Wyraźnie widać, że pieniądze 
zyskane dzięki ulgom podatko-
wym nie są przez �rmy „przeja-
dane”, jak twierdzą oponenci,  
ale inwestowane w dalszy roz-
wój. A nowe inwestycje to ko-
lejne miejsca pracy i utrzyma-
nie dla wielu rodzin – dodaje 
pani minister. Wśród inwesto-
rów, którzy postanowili rozwi-
nąć produkcję w stre�e są ta-
kie tuzy, jak Colgate Palmolive 
Manufacturing Poland z pod-
strefy w Świdnicy. Jednak lide-
rem w tej dziedzinie jest �rma 
3M, część wielkiego, amery-
kańskiego koncernu, działają-
ca w podstre�e we Wrocławiu. 
Wnioski o kolejne zezwolenia, 
3M składała już czterokrotnie. 
- Wyraźnie widać, że reinwe-
stycje były dla nas w tym roku 
głównym źródłem rozwoju. 
Nie zamierzamy jednak spo-
czywać na laurach. Intensyw-
nie pracujemy nad poprawą 
relacji z inwestorami – mówi 
prezes Kaśnikowska.

Obiecujące spotkania
Jedną z form realizacji tego 

programu są „narodowe” spo-

tkania z przedsiębiorcami. Jako 
pierwsi, na spotkanie do IN-
VEST-PARKU zostali zaproszeni 
Japończycy. To liczna grupa in-
westorów – w WSSE działa 12 
japońskich �rm, z największą z 
nich – Toyotą – na czele. W naj-
bliższym czasie planowane są 
spotkania z �rmami niemiecki-
mi i amerykańskimi. 

W 2013 roku zarząd Invest-
-Parku koncentrował się także 
na kolejnym strategicznym 
celu, jakim jest poszukiwanie 
nowych inwestorów. Przedsta-
wiciele spółki ruszyli w świat. 
Barbara Kaśnikowska, jako 
jedyna przedstawicielka spe-
cjalnych stref ekonomicznych, 
wzięła udział w misji gospodar-
czej w Korei. Wyjazd zorgani-
zowała kancelaria prezydenta 
RP, a delegacji przewodził sam 
Bronisław Komorowski. Pani 
prezes uczestniczyła też  - jako 
jedyny przedstawiciel Polski - w 
spotkaniu gospodarczym orga-
nizowanym w Chinach przez 
Komisję Europejską, przedsta-
wiciele WSSE pojawiali się tak-
że w Stanach Zjednoczonych, 
Niemczech i Wielkiej Brytanii. 

To wszystko ma służyć przeko-
naniu inwestorów do podjęcia 
działalności właśnie w którejś 
z 41 lokalizacji Wałbrzyskiej 
SSE, w jednym z czterech woje-
wództw Polski południowo-za-
chodniej (dolnośląskim, wielko-
polskim, opolskim, lubuskim). 
A konkurencja jest niemała: w 
świecie działa około 3 tysięcy 
specjalnych stref ekonomicz-
nych, w wielu z nich �rmy mogą 
liczyć na znacznie większe ulgi 
podatkowe i jeszcze niższe 
koszty pracy niż w Polsce.

Warto się spieszyć
Wałbrzyska strefa kusi więc 

przedsiębiorców atrakcyjnymi 
gruntami na terenach z tradycją 
industrialną, położonymi blisko 
portów lotniczych i autostrad, 
których ma jeszcze około 800 
hektarów i zachęca do przyspie-
szenia decyzji o inwestycjach. 
Ci, którzy uzyskają pozwolenie 
na prowadzenie działalności w 
stre�e do końca czerwca 2014 
roku mogą skorzystać z wyż-
szych, obowiązujących dotych-
czas ulg podatkowych.

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

R E K L AMA

BURMISTRZ MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości – lokalu mieszkalnego numer 2, położonego na I piętrze budynku przy 
ul. Wolności 12 w Mieroszowie o powierzchni użytkowej 56,60 m2, składającego się 
z trzech pokoi, kuchni, schowka, łazienki i przedpokoju, wyposażonego w instalację 
elektryczną, wodno- kanalizacyjną, grzewczą.
Udział we wspólnych częściach budynku i jego urządzeniach wynosi 4.738/10.000 i we własności 
działki gruntu nr 62/2 o powierzchni 451 m2 – udział wynosi 4.738/10.000. Lokal posiada przyna-
leżności: przyległe wc na I p. 1,00 m2 p.u., piwnicę 9,40 m2 p.u., komórkę na posesji 6,20 m2 p.u.
Budynek składa się z dwóch lokali mieszkalnych. Nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wie-
czystą Kw nr 2104/2. Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich. Nieruchomość nie 
jest przedmiotem zobowiązań.

CENA WYWOŁAWCZA − 63.500 zł,       Wadium − 5.000 zł
Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 14 lutego 2014 r. o godzinie 1200 w budynku Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce lub przelewem, na konto 
Gminy Mieroszów w Mieroszowie nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690 w Banku Gospodarki 
Żywnościowej S. A. Oddział Wałbrzych przy ul. 11-go Listopada 5, nie później niż 10 lutego 2014r., 
stwierdzenie przez komisję przetargową, że wpłaty dokonano w terminie; okazanie dowodu wpłaty, 
dowodu tożsamości oraz aktualnego wypisu z KRS-u (nie starszy niż sprzed 3 miesięcy) w przypadku 
osób prawnych, przed otwarciem przetargu.
Sprzedawca zastrzega:
• wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez doko-

nanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. 
Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń;

• zobowiązuje się kupującego do poniesienia opłaty notarialnej i sądowej za przeniesienie prawa 
własności;

• zaliczenie wadium kandydata na nabywcę na poczet ceny nieruchomości;
• przepadek wadium na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli 

się od zawarcia umowy;
• wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali;
• możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, z uzasadnieniem przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie- pokój nr 8, 
II piętro lub telefonicznie pod numerem (074) 8 494 315 lub końcówka 317 (w sprawie mpzp).

R E K L AMA

BURMISTRZ MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości – lokalu mieszkalnego numer 1, położonego na I piętrze budynku przy 
ul. Słonecznej 2 w Sokołowsku o powierzchni użytkowej 59,0 m2, składającego się 
z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, wyposażonego w instalację elek-
tryczną, wodno- kanalizacyjną, grzewczą.
Udział we wspólnych częściach budynku i jego urządzeniach wynosi 2.125/10.000 i we własności 
działki gruntu nr 76/3 o powierzchni 439 m2 – udział wynosi 2.125/10.000. Lokal nie posiada przy-
należności. Budynek składa się z trzech lokali mieszkalnych i dwóch lokali użytkowych. Budynek przy 
ul. Słonecznej 2, umieszczony jest w wykazie zabytków. Nieruchomość gruntowa ma założoną księgę 
wieczystą Kw nr 24421/0. Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich. Nieruchomość 
nie jest przedmiotem zobowiązań. I przetarg ustny nieograniczony – 11 grudnia 2013 r.

CENA WYWOŁAWCZA − 49.500 zł,      Wadium − 4.000 zł
Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 14 lutego 2014 r. o godzinie 1300 w budynku Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce lub przelewem, na konto 
Gminy Mieroszów w Mieroszowie nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690 w Banku Gospodarki 
Żywnościowej S. A. Oddział Wałbrzych przy ul. 11-go Listopada 5, nie później niż 10 lutego 2014r., 
stwierdzenie przez komisję przetargową, że wpłaty dokonano w terminie; okazanie dowodu wpłaty, 
dowodu tożsamości oraz aktualnego wypisu z KRS-u (nie starszy niż sprzed 3 miesięcy) w przypadku 
osób prawnych, przed otwarciem przetargu.
Sprzedawca zastrzega:
• wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez doko-

nanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. 
Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń;

• zobowiązuje się kupującego do poniesienia opłaty notarialnej i sądowej za przeniesienie prawa 
własności;

• zaliczenie wadium kandydata na nabywcę na poczet ceny nieruchomości;
• przepadek wadium na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli 

się od zawarcia umowy;
• wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali;
• możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, z uzasadnieniem przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie- pokój nr 8, 
II piętro lub telefonicznie pod numerem (074) 8 494 315 lub końcówka 317 (w sprawie mpzp).

Rada Miejska Szczawna-Zdroju jedno-
myślnie przyjęła budżet gminy na 2014 
rok. 

Dochody i wydatki gminy określone zostały 
na poziomie 27 972 675 zł. Wydatki w poszcze-
gólnych działach zaplanowano w większości 
bez wielkich zmian, biorąc pod uwagę realiza-
cję wpływów za 9 miesięcy 2013 r., a przy pla-
nowaniu wydatków kierowano się przewidy-
wanymi wskaźnikami wzrostu cen towarów, 
energii i usług. Warto podkreślić, że znaczącą 
pozycją w wydatkach zajmują inwestycje, któ-
re stanowią prawie 30 procent planowanego 
budżetu tj. kwotę 7 910 611 zł. 2014 rok dla 
gminy Szczawno-Zdrój który przebiegać bę-
dzie pod znakiem realizacji trzech ważnych 
zadań. Realizacja pierwszej wielomilionowej 
inwestycji, czyli budowy kompleksu oświato-
wo – sportowo - rekreacyjnego przy ul. Sło-
necznej rozpoczęła się już w listopadzie 2013 
r., a jej zakończenie zaplanowano na 2015 rok. 
Wartość dla I etapu tej inwestycji określono na 
2,1 mln. zł. W przypadku dwóch pozostałych 
inwestycji, czyli zagospodarowania na cele 
rekreacyjno-sportowe części Wzgórza Gedy-
mina oraz rewitalizacji teatru letniego, czyli 
popularnego am�teatru w Parku Zdrojowym, 
prace rozpoczęły się w 2013 roku. Pierwsza z 
nich opiewa na wartość 3 113 704 zł, a druga 
1 777 919 zł. Warto podkreślić, że realizacja 
wszystkich trzech inwestycji znacznie popra-
wi atrakcyjność miasta, jego walory rekreacyj-
ne i wypoczynkowe.

(RED)

Jednomyślny 
budżet 

Ale takiego wola choć uciążliwe, nawet 
porównać nie można ze stanem pani Karoli-
ny, która była po wylewie. Z trudem chodziła 
o kulach, miała wyraźny przykurcz lewej ręki, 
jej mowa była niezbyt wyraźna. - Rehabilita-
cja nie przynosiła już poprawy, więc dałam 
się sąsiadce namówić – opowiada. Po czte-
rech miesiącach i trzynastu wizytach, przy-
chodzi do pana Darka podpierając się lasecz-
ką, a jej wymowa, mimo że nie idealna, jest 
jednak wyraźna. No i w lewej dłoni pewnie 
trzyma kubek z herbatą. Twierdzi, że bardzo 

szybki postęp w rehabilitacji zaczął się, gdy 
połączyła ją z seansami energoterapii.

Podobnie rzecz się ma z panem Maria-
nem Kulesiem z Wałbrzycha, który tra�ł tu z 
miażdżycą, bólami w klatce piersiowej, nad-
ciśnieniem. – Lekarz od dobrych dwóch lat 
wspominał o by-passach, a przepływ krwi 
przez moje tętnice był coraz mniejszy. Ale 
by-passy nie uciekną, wybrałem się więc do 
pana Darka. No i to był strzał w dziesiątkę, 
bo najpierw, po dwóch wizytach wyrównało 
się ciśnienie, potem po kolejnych poprawiły 

Niezwykła skuteczność wałbrzyskiego uzdrowiciela

Ręce dające zdrowie
- Nie bardzo wierzyłam w takie rzeczy.  Jednak za namową 

sąsiadki poszłam do pana Darka. I teraz modlę się 
za niego, bo znów mogę cieszyć się życiem – opowiada 

pani Karolina Masogor. Jej sąsiadka miała wole 
tarczycowe, które pod dotykiem pana Darka zmniejszyło 

się a następnie znikło. Dlatego zaczęła przekonywać panią 
Karolinę, żeby też poszła.

pozostałe wyniki. Serce przestało boleć, nogi 
puchnąć. Aha, i przestał mnie też boleć krę-
gosłup, chociaż panu Darkowi nawet o nim 
nie wspominałem. 

Podobnie było z panią Magdą z Świebo-
dzic. Nazwiska woli nie podawać, bo jest 
siostrą lekarza. Ale to właśnie pod dotykiem 
uzdrowiciela poczuła  ulgę, a kręgosłup bo-
lał ją już nie do wytrzymania. A przy okazji 
przeszły też jej dolegliwości związane z me-
nopauzą.

Sam uzdrowiciel mówi jednak ze smut-
kiem, że nie każdemu udaje mu się pomóc. 
Ostatnio chodziły do niego dwie osoby z ta-
kimi samymi kardiologicznymi problemami 
jak pan Kuleś - i poprawa u jednego była nie-
wielka a u drugiego praktycznie wcale. - Nie-
stety, nie każdemu udaje się pomóc. Ale też 
dlatego nikomu nie obiecuję, mówię jedynie, 
że mogę spróbować.

- E tam, z moich znajomych przynajmniej 
pięć osób chodziło do pana Darka, i wszyscy 
odczuli znaczną poprawę. Badania mojej są-
siadki i kuzynki z cukrzycą też to potwierdziły. 
A ciotce minął chroniczny katar i egzema na 
dłoniach, którą leczyła całymi latami – mówi 
pani Karolina Mosogor. 

(ego)
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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 99/15 o powierzchni użytkowej 58,20 m² - 3 pokoje + kuch-

nia III piętro. Cena wywoławcza wynosi 76 545,00 zł, wadium – 3 827,00 zł. Przetarg 
odbędzie się w dniu 23.01.2014 r. o godz. 11,00 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używa-
nie w/w lokalu przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 502,82 zł.  
(w tym zaliczki za media).

2. przy ul. Fortecznej 4/3 o powierzchni użytkowej 62,60 m² – 3 pokoje + kuchnia 
parter. Cena wywoławcza wynosi 103 275,00 zł, wadium 5 164,00 zł. Przetarg od-
będzie się w dniu 23.01.2014r. o godz. 11,20 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używa-
nie w/w lokalu przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 492,49 zł.  
(w tym zaliczki za media).

3. przy ul. Palisadowej 21/20 o powierzchni użytkowej 35,50 m² – 2 pokoje + kuchnia  
VI piętro. Cena wywoławcza wynosi 76 500,00 zł, wadium 3 825,00 zł. Przetarg od-
będzie się w dniu 23.01.2014 r. o godz. 11,40 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używa-
nie w/w lokalu przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 365,65 zł.  
(w tym zaliczki za media).

4. przy ul. Palisadowej 76/9 o powierzchni użytkowej 59,90 m² – 3 pokoje + kuchnia  
IV piętro. Cena wywoławcza wynosi 113 175,00 zł, wadium 5 659,00 zł. Przetarg od-
będzie się w dniu 23.01.2014r. o godz. 12,00 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używa-
nie w/w lokalu przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu  wynosi 505,36 zł.  
(w tym zaliczki za media).

5. przy ul. 11-go Listopada 97/5 o powierzchni użytkowej 57,90 m² – 3 pokoje + kuch-
nia I piętro. Cena wywoławcza wynosi 113 882,00 zł, wadium 5 694,00 zł. Przetarg 
odbędzie się w dniu 23.01.2014r. o godz. 12,20 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używa-
nie w/w lokalu przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu  wynosi 475,05 zł.  
(w tym zaliczki za media).

6. przy ul. Fortecznej 36/34 o powierzchni użytkowej 55,40 m² – 3 pokoje + kuchnia  
XI piętro. Cena wywoławcza wynosi 85 392,00 zł, wadium 4 270,00 zł. Przetarg od-
będzie się w dniu 23.01.2014 r. o godz. 12,40 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używa-
nie w/w lokalu przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu  wynosi 499,77 zł  
(w tym zaliczki za media).

7. przy ul. Grodzkiej 22/2 o powierzchni użytkowej 35,50 m² – 2 pokoje + kuchnia par-
ter. Cena wywoławcza wynosi 74 313,00 zł, wadium 3 716,00 zł. Przetarg odbędzie się 
w dniu 23.01.2014 r. o godz. 13,00 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).

8. przy ul. Blankowej 44a/2 o powierzchni użytkowej 47,30 m² – 2 pokoje + kuchnia 
parter. Cena wywoławcza wynosi 112 000,00 zł, wadium 5 600,00 zł. Przetarg odbę-
dzie się w dniu 23.01.2014 r. o godz. 13,20 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).

Lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówieniu się z pracowni-

kiem 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 22.01.2014 r. lub w kasie 

Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 23.01.2014 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 ban-

kowego nie później niż następnego dnia po dacie przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium  

w kasie Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone bezpośrednio po zakoń-

czeniu przetargu.

W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium w terminie jak wyżej. Wyjątek stano-

wią 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 peł-

nych 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 wła-

sności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni - w terminie do dwóch miesięcy 

od dnia postawienia lokalu do dyspozycji -pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetar-

gu, pomniejszonej o wpłacone wadium.

Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądo-

we 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

R E K L AMA

 - To prestiżowe wyróż-
nienie, Mateusz został do-
strzeżony i doceniony przez 
profesjonalistów – mówi 
dyrektor szkoły, Krzysztof 
Brenk. Jest dumny podwój-
nie, bo to właśnie on uczy 
Mateusza gry na perkusji.  
- To bardzo dobry uczeń, 
myśli o przyszłości, jest po-
układany i pracowity. Żeby 
wygrać w konkursie, musiał 
wykazać się perfekcyjną 

grą na werblu, kotłach, ma-
rimbie, wibrafonie i innych 
zestawach perkusyjnych. 
W dodatku to zwycięstwo 
przypadło na dzień jego uro-
dzin, czyli radość podwójna 
– mówi nauczyciel.

Mateusz przyznaje, że 
perkusja, to jego pasja. - Kie-
dyś grałem na fortepianie, 
ale gdy zobaczyłem kole-
gę, który grał na perkusji na 
szkolnym popisie, zainte-

resowałem się tym instru-
mentem. Perkusja ma mnó-
stwo części składowych i to 
jest pasjonujące – mówi. W 
przyszłości chciałby zostać 
profesjonalnym muzykiem, 
studiować na Akademii Mu-
zycznej. - Jeszcze nie wiem, 
jak to będzie, ale takie mam 
plany, bo z grania czerpię 
wielką radość – dodaje Ma-
teusz. Teraz zdarza mu się 
występować z różnymi ze-

Zwycięstwo na werblu wygrane
Sukces ucznia zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu. Po cyklu przesłuchań, 

organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów szkół muzycznych, 
17-letni Mateusz Bednarczyk z Wałbrzycha, okazał się najlepszym perkusistą w kraju. 

W ostatnim etapie pokonał 21 konkurentów, a od wszystkich członków komisji otrzymał 
maksymalną liczbę punktów.

Krzysztof Brenk (stoi) i Mateusz Bednarczyk.

społami, gra jak tylko jest 
okazja. - W sobotę będę grał 
z zespołem kameralnym Fil-
harmonii Sudeckiej na balu 
w hotelu „Maria” - zdradza 
młody muzyk. 

Zespół Szkół Muzycznych 
ma jeszcze wielu innych, zdol-
nych uczniów, w tym takich, 
którym przyznawane jest sty-
pendium Prezesa Rady Mini-
strów. W tym roku otrzymuje 
je uczennica 5 klasy, Karolina 
Wahl. Placówka szczęśliwie 
nie odczuwa negatywnych 
skutków niżu demogra�czne-
go. Do podstawowej, średniej 
i popołudniowej szkoły mu-
zycznej uczęszcza w tej chwili 
430 uczniów.

(AWS)
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Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 660 62 88, 601 570 621,

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

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L AMA

Świdnica: ul. Łukowa 11, lok. 2
tel. 74 660 67 30, 74 635 10 52

Wałbrzych: ul. Główna 11/28
tel. 74 847 17 80, 74 849 69 32

czynne
9-17Pożyczaj najtaniej, zadzwoń!

POŻYCZKI  ODDŁUŻENIA  KONSOLIDACJE

· szansa z komornikiem
· bez ograniczeń wieku
· niezależnie od BIK
· także dla firm
· bez zaliczek

PROMOCJA

R E K L AMA

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

ul. Lubelska 1

74 844 45 22, 509 892 436

walbrzych@promedica24.pl

BEZPIECZNA PRACA
W NIEMCZECH

OPIEKA NAD
OSOBAMI STARSZYMI

ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU

Zapraszamy na kurs j. niemieckiego. Ostatnie wolne miejsca!

R E K L AMA

Przypomnijmy: Finał WOŚP 
to jednodniowa zbiórka pu-
bliczna, organizowana przez 
Fundację Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Odbywa 
się tradycyjnie w druga nie-
dzielę stycznia każdego roku. 

Całość pokazywana jest 
w bezpośredniej transmisji 
przez drugi program Telewi-
zji Polskiej oraz TVN. Składa-
ją się na to bloki, czyli tzw. 
wejścia na żywo, rozmiesz-
czone w całodziennej ra-
mówce. Każdego roku blisko 
120 tysięcy wolontariuszy 
zbiera pieniądze, którzy póź-
niej rozliczają je w swoich 
sztabach. Jest to absolutny 
fenomen socjologiczny, po-
nieważ z sum, które wpły-
wają na konto WOŚP widać, 
że wszyscy wolontariusze, 
obdarzeni bezgranicznym 
zaufaniem, rozliczają się bar-
dzo skrupulatnie z zebranych 
pieniędzy. - O godzinie 20.00 
zapraszamy wszystkich do 
udziału w happeningu pt. 
„Światełko do Nieba”. W tej 
jednej chwili w całej Polsce 
prosimy ludzi o wysłanie w 
stronę nieba - Dobrych Anio-
łów, światełka w postaci za-
palonej zapałki, świeczki, po-
chodni czy sztucznych ogni. 
W tej jednej chwili wierzymy 
w to, że jesteśmy bardzo wi-

doczni – podkreślają organi-
zatorzy.

Przez cały dzień, w studiu 
telewizyjnym, trwa licytacja 
złotych serduszek. Kulmina-
cyjny moment, czyli licytacja 
nr 1, zaczyna się około godzi-
ny 23.00. Po godzinie 00.00, 
podawane są wstępne, przy-
bliżone wyniki zbiórki. Zazwy-
czaj, do końca lutego, czyli do 
momentu rozliczenia z Mini-
sterstwem Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, suma ta 
wzrasta o około 30-40%. - Pod-
czas trwania Finału, dokładnie 
rozliczamy nasze poprzednie 
zakupy i przede wszystkim do-
kładnie tłumaczymy cel naszej 
aktualnej zbiórki. Występują-
cy tego dnia artyści, proszeni 
są, aby nie pobierali żadnych 
honorariów. Tego dnia stara-
my się, aby jak najwięcej wy-
darzeń artystycznych, czy też 
związanych z przeprowadze-
niem Finału, odbywało się bez 
ponoszenia żadnych kosztów 
– podkreślają przedstawiciele 
WOŚP.

Wałbrzych
Ania Wyszkoni, Justyna 

Medeksza, Piotra „Rolnika” 
Gaczyńskia, Mazur Type, Daw-
ka Energii, Grupa Fire i Malino-
we Wieszaki z pokazem mody. 
Tak zapowiada się 22. wał-

brzyski �nał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

- Zachęcam do brania 
udziału w licytacji złotego 
serduszka, wykonanego przez 
mistrza złotnictwa Grzegorza 
Śmigla. Organizujemy także 
zbiórkę krwi – mówi Jarosław 
Buzarewicz, dyrektor Wałbrzy-
skiego Ośrodka Kultury.

Sercem tegorocznego �na-
ły będzie Galeria Victoria. Start 
12 stycznia, godzina 12.00 
(zbiórka krwi), scena i licytacje: 
15.00 – 20.00. Organizatorzy 
zapraszają także na pokazy, 
między innymi ratownictwa. 
Wolontariusze kwestować 
będą na ulicach Wałbrzycha 
już od rana.

Świebodzice 
Start w niedzielę, 12 stycz-

nia, o godz. 13.00 w Hali 
Widowiskowo – Sportowej 
przy ul. Mieszka Starego 6. 
Na godz. 13.00 zaplanowane 
zostało uroczyste otwarcie 
22 Finału WOŚP - „Wartość 
nad Wartościami”, a na sce-
nie uczniowie i nauczyciele 
Zespołu Szkół Specjalnych. 
Kolejne wydarzenia to: godz. 
13.15 nastąpi pokaz freestyle 
- Klub MKS „Victoria” Świe-
bodzice; godz. 13.25 popisy 
artystyczne przedszkolaków 
z Przedszkola nr 2; 14.10 

22 Finał WOŚP
W niedzielę, 12 stycznia, pod hasłem „Na ratunek - na zakup 

specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej 
i godnej opieki medycznej seniorów” odbędzie się 22 Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze 
informacje na temat tegorocznego �nału w naszym regionie.

Asia Siwarska dla „Orkiestry”; 
14.25 „W tanecznych ryt-
mach”- występ milusińskich 
z Przedszkola nr 3; 14.55 na 
scenie uczniowie Zespołu 
Szkół Integracyjnych - popi-
sy wokalne zespołu „ECHO” i 
tancerze klas II i III; 15.20 „4-
ka” dla Orkiestry - program 
artystyczny uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 4; 15.45 
„Znowu razem” - uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3; 
16.00 „Na ratunek z muzyką 
i tańcem” - występ uczniów 
Zespołu Szkół Podstawo-
wo – Gimnazjalnych; 16.35 
„Śpiewające i roztańczone” 
- występy uczniów Gimna-
zjum nr 1; 16.50 w tanecznym 
rytmie - występ uczniów LO; 
17.10 Miejski Dom Kultury 
zaprasza - grupa Lazy Roc-
kers i Gang the Funk; 17.35 
muzyczna niespodzianka; 
17.45 Giełda Darów Przyjaciół 
Wielkiej Orkiestry; 18.30 gość 
Finału - karnawał z zespołem 
„Krąg”; 19.25 gość specjalny 
Finału - reggae i funk z zespo-
łem Gram of Happiness; 20.00 
Światełko do nieba - zakoń-
czenie 22 Finału WOŚP.

Boguszów Gorce
Finał WOŚP Boguszowie 

Gorcach rozpocznie się w 
sobotę, 11 stycznia w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
–Centrum Kultury przy pl. 
Odrodzenia 4. W programie: 
godz. 9.00 – 13.00 - kiermasz 
z przepysznymi ciastami do-
mowego wypieku i loteria 
fantowa przygotowane przez 
Zespół Szkolno Przedszkolny 
oraz przepyszny gorący bigos 
przygotowany przez MBP-CK 
w Boguszowie-Gorcach; godz. 
11.00 – występ teatru Krewni 
i Znajomi Królika – spektakl 
dla dzieci i młodzieży; godz. 
17.00 - największe przeboje 
Krzysztofa Klenczona – kon-

cert zespołu ”Dwie Korony”. 
Uwaga! Z powodu ograniczo-
nej ilości miejsc wstęp na kon-
cert wyłącznie za okazaniem 
zaproszenia, które bezpłatnie 
można nabyć w biurach MBP-
-CK (pl. Odrodzenia 4). W nie-
dzielę, 12 stycznia w bibliote-
ce przy ul. Broniewskiego 11 
w dzielnicy Gorce �nałowa 
impreza WOŚP rozpocznie się 
o godz. 12.00. W programie: 
godz. 12.00 – 16.00 sprzedaż 
ciast, kawy, herbaty, za przy-
słowiowy „wrzut do pusz-
ki”, sprzedaż gadżetów itp., 
muzyka mechaniczna; godz. 
17.00 - muzyczna podróż  z DJ 
Mirkiem; najpiękniejsze pio-
senki Anny German zaśpiewa 
Sandra Krupa oraz Edith Piaf 
zaśpiewa Bożena Oleszkie-
wicz; Saksofonu czar - naj-
piękniejsze standardy muzyki 
rozrywkowej zagra Krzysztof 
Kurnyta; godz. 19.00 - Faces of 
Dance – Sebastian Świerczyń-
ski (Mam Talent). Ponadto: 
licytacje o�arowanych gadże-
tów w tym złotego serduszka, 
a o godz. 20.00 - Światełko do 
Nieba.

 
Mieroszów

W związku z trwającym re-
montem sali widowiskowej 
MCK – mieroszowski Finał od-
będzie się w sali �rmy „Pakard” 
przy ulicy Tkackiej. Koncert 
rockowy przygotowany w ra-
mach 22 Finału WOŚP odbę-
dzie się w sobotę 11 stycznia 
br. od godziny 18.00. Szcze-
gółowy program oraz prezen-
tację uczestników koncertu 
można znaleźć na o�cjalnym 
pro�lu mieroszowskiego Szta-
bu WOŚP na Facebook.com.

Głuszyca
Oprócz zespołu Riders z 

Jolą Tubielewicz zagrają tak-
że: SILENTlive, uElectroGórale, 
Paranoja Hotel i daGda. Za-

śpiewa Chór Seniorów, będą 
pokazy tańca i licytacje, m.in. 
koszulki biathlonistki Moniki 
Hojnisz - brązowej medalistki 
Mistrzostw Świata oraz pozła-
canej monety Podziemnego 
Miasta ,,Osówka”. Start 12 
stycznia o godz. 14.30.

 – W miasto ruszy 20 wo-
lontariuszy, a w siedzibie Cen-
trum Kultury, na rzecz WOŚP, 
zagrają zespoły muzyczne: 
Paranoja Hotel. daGda, uElec-
troGórale z Wrocławia, SILEN-
Tlive z Wałbrzycha, �nalista 
Muzycznej Bitwy Radia Wro-
cław oraz gwiazda wieczo-
ru – zespół Riders, w którego 
składzie jest Jola Tubielewicz, 
�nalistka polsatowskiego 
show ,,Must Be the Music” – 
zachęcają organizatorzy z CK-
-MBP w Głuszycy.

Ponadto w repertuarze 
pieśni ludowych i biesiadnych 
wystąpi Chór Seniorów dzia-
łający przy CK-MBP, będą po-
kazy tańca, występy młodych 
gitarzystów oraz licytacje. – 
Mamy m.in. pozłacaną mone-
tę ,,Podziemne Miasto Osów-
ka”, koszulkę biathlonistki 
Moniki Hojnisz, brązowej 
medalistki Mistrzostw Świata, 
książki m.in. Bogusława Woło-
szańskiego, Stanisława Micha-
lika i Moniki Sawickiej podpi-
sane przez autorów specjalnie 
na naszą licytację. Zapraszamy 
wszystkich do wspólnej zaba-
wy na rzecz pomocy dzieciom 
i seniorom – zachęcają organi-
zatorzy.

Początek o godz. 14.30. 
Kolejno wystąpią: Chór Se-
niorów, daGda, uElectroGó-
rale, SILENTlive, Paranoja 
Hotel. Występ zespołu Riders 
przewidziany jest na godz. 
19. Zakończenie głuszyckie-
go �nału WOŚP o godz. 20. 
symbolicznym ,,światełkiem 
do nieba”.

(RED)



Czwartek, 9 stycznia 2014 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

R E K L AMAR E K L AMA

www.proficredit.pl

Zostań Naszym 
Doradcą Finansowym

Prowizja za jedną umowę 

ok. 350 zł brutto

Telefon: 660 676 243
*opłata za połączenie wg taryfy operatora

PRACA

Filmowy sukces
Uczniowie Zespołu Szkół w 
Starych Bogaczowicach (Pa-
vel Zuchantke, Rafał Bijak, 
Norbert Sawiarski, Jakub 
Kusz i Damian Walasik) w 
Chrześcijańskim Gimnazjum 
„Johaneum” w Hoyereswer-
da otrzymali wyróżnienie  za 
realizację �lmu w języku nie-
mieckim o gminie Stare Boga-
czowice. Praca została wysłana 
w ramach konkursu pt. „Mity, 
legendy i bajki ze wschodu”, a 
nagrodę wręczyła pani minister 
kultury Sachsen  - Brunhilda 
Kurth. Część uczniów, którzy 
pracowali przy �lmie, to już 
absolwenci tej szkoły. Im szcze-
gólnie  należą się gratulacje i 
podziękowania. Opiekunami 
grupy byli: nauczycielka języka 
niemieckiego Agnieszka Wój-
cikiewicz i informatyk - Janusz 
Chomicz.

(RED)

Nowe wiaty
W ramach porozumienia z 
zarządcą drogi powiatowej 
nr 2882D, gmina Walim wy-
konała remont dwóch zatok 
autobusowych w ciągu tej 
drogi. Zadanie to zostało s�-
nansowane z budżetu gminy 
Walim. Dodatkowo, w miejsce 
dotychczasowych zaniedba-
nych wiat przystankowych, zo-
stały zakupione i zamontowa-
ne dwie wiaty przystankowe o 
konstrukcji stalowej, z szybami 
hartowanymi, które są estetycz-
niejsze i bardziej funkcjonalne 
od poprzednich. Wykonanie 
wiat przystankowych zostało 
również s�nansowane z budże-
tu gminy Walim, w ramach wy-
odrębnionego funduszu sołec-
kiego dla wsi Dziećmorowice.

(RED)

Elżbieta Łaganowska, 
niegdyś dyrektorka Wał-
brzyskiego Ośrodka Kultu-
ry, a ostatnio zastępca dy-
rektora wydziału kultury w 
Urzędzie Marszałkowskim 
we Wrocławiu, objęła sta-
nowisko zastępcy dyrek-
tora Filharmonii Sudeckiej. 
Dyrektor naczelny, Jerzy 
Kosek, odetchnął z ulgą.

Przymiarki do wzmocnie-
nia kierownictwa �lharmo-
nii trwały od paru miesięcy. 
Zabiegał o to dyrektor Ko-
sek, który – jak sam twierdzi 
– miał coraz mniej czasu na 
dyrygowanie. - Finanse in-
stytucji to czasochłonne za-
jęcie. Nie mogłem się zająć 
Brahmsem, musiałem po-
przestać na Mozarcie, albo 
walcach i polkach Straussa 
– mówi Kosek.

W końcu personalne ro-
szady doszły do skutku i w 
połowie grudnia zeszłego 
roku Elżbieta Łaganowska 
rozpoczęła pracę w �lhar-
monii. - Już widać efekty jej 
działań – mówił na początku 
stycznia Jerzy Kosek. Wał-
brzyszanka Elżbieta Łaga-
nowska nie wzbraniała się 
zbytnio przed powrotem. 
- W urzędzie marszałkow-
skim bardzo dobrze mi się 
pracowało, ale też chciałam 
wrócić do Wałbrzycha, gdzie 
mam rodzinę – wyjaśnia. Jest 
kulturoznawcą i specjalistą 
w dziedzinie zarządzania.  - 

Więcej czasu 
dla muzyki

Elżbieta Łaganowska już pracuje w Filharmonii Sudeckiej.

Uważam, że moja pomoc 
w prowadzeniu �lharmonii 
może się przydać – dodaje 
nowa dyrektor.

Na razie myśli o drobnych 
remontach i odświeżeniu 
sali widowiskowej.  - Nie 
planujemy większych inwe-
stycji, bo naszym celem jest 
przejście do odbudowanego 
GDK – tłumaczy.

Zarówno Jerzy Kosek, jak 
i Elżbieta Łaganowska uwa-
żają reaktywację dawnego 
GDK za świetny pomysł.  - 
Czas najwyższy na większą 
widownię dla naszych melo-
manów – mówi Kosek. Sam 
koncentruje się na planach 
koncertowych orkiestry, 
która w tym sezonie będzie 
miała wyjątkowo dużo pra-
cy, bo dyrektor postanowił 
zaprezentować słuchaczom 
swoich najlepszych muzy-
ków. Będą występować jako 

soliści. Przygotowują się 
skrzypkowie, �ecistka, alto-
wiolista, instrumenty dęte, 
wiolonczelista.  - Występ z 
własną orkiestrą, to niełatwe 
zadanie, ale jednocześnie 
bardzo mobilizujące – mówi 
Kosek.

W planach na najbliższe 
miesiące jest także „Święto 
wiosny” Igora Strawińskie-
go. Podobnie jak w zeszłym 
roku, orkiestra weźmie 
udział w Festiwalu Henryka 
Wieniawskiego w Szczawnie 
Zdroju. Tam zagra też orkie-
stra Amadeus pod dyrekcją 
Agnieszki Duczmal.

Na razie jednak można się 
wybrać w piątek na Wielką 
Galę Noworoczną z najsłyn-
niejszymi ariami operowymi 
i operetkowymi, a za tydzień 
posłuchać pianisty, Pawła 
Kowalskiego.

(AWS)

Także do Świetlicy Wiejskiej w Sierpnicy zawitała Gwiazdka. Był 
Mikołaj, były Wróżki, a wraz z nimi mnóstwo prezentów, piękne 
przedstawienie i dużo radości. Paczki dla dzieci z Sierpnicy 
ufundowane zostały przez Beatę Żołnieruk - radną Powiatu 
Wałbrzyskiego i jednocześnie właścicielkę firmy Centrum 
Nieruchomości i Transportu. – W imieniu mieszkańców Sierpnicy 
dziękujemy Pani Beacie za wieloletnie i bezinteresowne wsparcie 
w przygotowaniu paczek dla dzieci – mówili rodzice dzieci 
uczestniczących w zabawie.

(RED)

Gratka dla miłośników 
historii regionu i legendar-
nej księżnej Daisy von Pless. 
W Teatrze Zdrojowym w 
Szczawnie Zdroju, ponow-
nie zostanie pokazany mo-
nodram „Daisy. Błękitna 
tożsamość”.

Kanwą sztuki są dzieje bry-
tyjskiej arystokratki, poślubio-
nej księciu Janowi Henrykowi 
XV, właścicielowi zamku Książ, 
od momentu jej pojawienia się 
w Książu, aż do lat podeszłych. 
Autorzy zastosowali oryginal-
ne rozwiązanie dramaturgicz-

ne, polegające na rozmowie 
młodej Daisy z Daisy w wieku 
dojrzałym, schorowaną, poru-
szającą się na wózku. W obie 
role wcieliła się wrocławska ak-
torka, Aldona Struzik. Autorem 
tekstu jest wrocławski literat, 
Zbigniew Niedźwiecki-Ravicz. 
Prapremiera, zaprezentowana 
pod koniec zeszłego roku, spo-
tkała się z gorącym przyjęciem 
publiczności. Przedstawienie 
będzie można obejrzeć w naj-
bliższą sobotę, 11 stycznia. Po-
czątek o godz. 19.00.

(AWS)

Daisy wraca na scenę

Wróżki w Sierpnicy
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BURMISTRZ 
MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położo-
nej w Kowalowej przy ul. Malinowej, składającej się 
z działki nr 129 o powierzchni 0,6760 ha, objętej księ-
gą wieczystą Kw nr SW1W/00076758/0.
Opis nieruchomości: teren nieuzbrojony; wypiętrzony ponad 
rzędną drogi, kształt nieruchomości regularny, użytek gruntowy 
RV. Dojazd do nieruchomości z drogi utwardzonej (ul. Malinowa) 
przez działkę nr 160 (droga). Sąsiedztwo funkcji – rozproszona 
zabudowa mieszkaniowa, rozległe tereny zielone rolne i lasy. 
Działka stanowi pole inwestycyjne (duży areał przeznaczony 
w mpzp pod zabudowę mieszkaniową).
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Mieroszów teren obej-mujący nieruchomość ozna-
czony jest symbolem ML - przeznaczony dla zabudowy letni-
skowej, w budynkach nie będących tymczasowymi obiektami 
budowlanymi oraz dla usług turystycznych i sportowych. Na te-
renach tych dopuszcza się lokalizację zabudowy jednorodzinnej. 
Działka znajduje się w granicy strefy „K” ochrony krajobrazu. 
Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób 
trzecich.

CENA WYWOŁAWCZA - 127. 182 zł 
w tym podatek od towarów i usług według stawki 23 % - 23.782 zł

WADIUM - 15. 000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2014 r. o godzinie 900 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Pl. Niepodległo-
ści 1 - sala posiedzeń, II piętro.

2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 
w Łącznej, składającej się z działki nr 37/6 o powierzch-
ni 0,1549 ha, sklasyfikowanej jako Bp - 0,0754 ha,
PsIII-0,0795 ha, objętej księgą wieczystą Kw 
nr SW1W/00076704/7.
Nieruchomość nieuzbrojona, położona przy drodze o utwar-
dzonej nawierzchni. Lokalizacja korzystna w sąsiedztwie rozpro-
szonej zabudowy siedliskowej. Teren o południowej wystawie 
i regularnym kształcie. Grunt w granicach użytku rolnego PsIII 
podlega przepisom ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący 
nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem MP 
- tereny przeznaczone dla jednorodzinnej zabudowy mieszka-
niowej z lokalami i powierzchniami terenu przeznaczonymi dla 
prowadzenia nieuciążliwej działalności niekomercyjnej lub ko-
mer-cyjnej.
Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich i nie 
jest przedmiotem zobowiązań.

CENA WYWOŁAWCZA - 44.600 zł
w tym podatek od towarów i usług według stawki 23 % - 8.339,84 zł

WADIUM - 7.000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2014 roku o godzinie 
1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Pl. Niepod-
ległości 1 - sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w gotówce nie później niż do dnia 10 lutego 2014 r. na rachu-
nek Gminy Mieroszów w BGŻ S. A. O/Wałbrzych  nr: 74 2030 
0045 1110 0000 0087 7690. Za datę wniesienia wadium uwa-
ża się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy 
Mieroszów. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wa-
dium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.
Informacje szczegółowe zawarte są w ogłoszeniu o przetargu 
wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miero-
szowie, Pl. Niepodległości 1 (II piętro, obok pokoju nr 8) oraz 
opublikowanym na stronie www.bip.mieroszow.pl
Więcej informacji uzyskać można w pokoju nr 8 Urzędu Miej-
skiego w Mieroszowie lub telefonicznie pod nr 74 84 94 307 lub 
74 84 94 318 (w zakresie ustaleń planu miejscowego).
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

R E K L AMA

Ponad 3,5 mln zł na 
budowę sieci wodno-ka-
nalizacyjnej - tyle gmina 
Świebodzice otrzymała 
za pośrednictwem Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

- Przez Świebodzice prze-
pływa rzeka Pełcznica, któ-
ra przez dziesiątki lat była 
nazywana Czarnulą. Dzięki 
inwestycjom w budowę in-
frastruktury kanalizacyjnej 
- w tym prowadzone w la-
tach 2008-2010 duże przed-
sięwzięcie z Funduszu Spój-

ności - to się zmienia, rzeka 
już jest czystsza, a jestem 
pewien, że po zakończeniu 
nowego zadania, w Świebo-
dzicach będzie można mó-
wić o pełnym efekcie eko-
logicznym. Otrzymane za 
pośrednictwem WFOŚ środ-
ki są bardzo znaczące, myślę, 
że za półtora roku Pełcznica 
będzie naprawę czysta.

Projekt, którego realizacja 
rozpocznie się w tym roku, 
obejmuje budowę kanali-
zacji sanitarnej i wodociągu 
w tych rejonach miasta, w 
których nadal nie ma sieci - 

chodzi o ulice: Łączną, O�ar 
Oświęcimskich, Sikorskiego, 
a także budowę kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej na 
ul. Jeleniogórskiej oraz kana-
lizacji sanitarnej na ul. Miku-
licza.

Wartość inwestycji w 
Świebodzicach wynosi 7 868 
469,95 zł a do�nansowanie 
ze środków UE przez WFOŚ 
to 3 579 524,34. Projekt bę-
dzie realizowany w latach 
2014-2015. Po wykonaniu 
tego zadania Świebodzice 
będą skanalizowane w 80 %.

(RED)

Pełcznica będzie czystsza

Nowe nawierzchnie 
dróg i chodników, zatoczki 
parkingowe, stylizowane 
oświetlenie - tak wygląda 
centrum Świebodzic po 
zakończonej rewitalizacji. 
Procedury odbiorowe roz-
poczęły się jeszcze przed 
świętami.

Rewitalizacja objęła na-
stępujące ulice: Sienkie-
wicza, Kopernika, Prusa, 
Żeromskiego, Szkolna oraz 
Rynek. Za sprawą przepro-
wadzonych prac, nawierzch-
nie dróg i chodników są 
wykonane w całości z kost-
ki brukowej (w większości 
wykorzystano istniejącą już 
nawierzchnię, która została 
przełożona). 

- Na pewno bezpieczniej 
jest poruszać się wąskimi 
uliczkami i łatwiej jest zapar-
kować auto. Dzięki wyod-
rębnionym pasom jezdnym 
i parkingom samochody 
mogą parkować równolegle 
do jezdni, a to ułatwia włą-
czenie się do ruchu. Nowość 
pojawiła się na odcinku Ryn-
ku od ulicy Sienkiewicza do 
Kopernika: droga została 
podzielona na pół, mamy za-
znaczony pas jezdny i część 
parkingową, z której łatwiej 
jest kierowcom wyjechać. 
W centrum pojawiło się już 
uporządkowane oznakowa-
nie pionowe, prosimy kie-
rowców o zwrócenie na nie 
uwagi, a zwłaszcza na przej-
ścia dla pieszych, gdyż nie są 
już wymalowane w tradycyj-
ną „zebrę”, lecz zaznaczone 
ciemniejszą kostką brukową. 
Nie jest ona aż tak widoczna, 
jak tradycyjne przejście, dla-
tego prosimy o spoglądanie 

Rewitalizacja 
zakończona

Wyremontowany Rynek w Świebodzicach.

na znaki drogowe i zacho-
wanie bezpiecznej pręd-
kości – apeluje Agnieszka 
Bielawska-Pękala, rzecznik 
prasowy Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach.

Wartość rewitalizacji Sta-
rego Miasta Świebodzic to 
ponad 2 mln zł, z czego 70 
procent to do�nansowanie 
unijne w ramach Regional-
nego Programu Operacyjne-
go dla Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2007-2013.

Równolegle z rewitali-
zacją, prowadzoną przez 
miasto, do gruntownego 
odnawiania kamienic w cen-
trum przystąpiły wspólnoty 
mieszkaniowe. Nowe dachy, 
elewacje, odmalowane klat-
ki schodowe, wymieniona 
stolarka drzwiowa i okienna 

pojawiły się w 22 budyn-
kach, głównie w Rynku i oko-
licach. Wspólnoty, zarządza-
ne przez �rmę Prefekt, także 
otrzymały do�nansowanie 
w ramach rewitalizacji z RPO. 
Wartość tego przedsięwzię-
cia to blisko 3,5 mln zł.

- I to jeszcze nie koniec 
globalnej rewitalizacji świe-
bodzickiego Rynku - nową 
elewację zyskał także zabyt-
kowy kościół pw. Św. Piotra i 
Pawła, na co para�a również 
uzyskała do�nansowanie 
unijne. Wszystkie te działa-
nia niewątpliwie wpłynęły 
na estetykę świebodzickiej 
Starówki a także poprawę in-
frastruktury komunikacyjnej 
– dodaje Agnieszka Bielaw-
ska-Pękala.

(RED)

Inwestycje 
z nadwyżką
XXXVI Sesja Rady Gminy 
Walim, jako ostatnia w 
2013 roku, odbyła się w 
malowniczej, świątecznej 
scenerii. Pracy dla rad-
nych zaplanowano sporo, 
ale najważniejszym punk-
tem sesji było uchwalenie 
budżetu gminy Walim na 
2014 rok. Radni, po wcze-
śniejszym zapoznaniu się z 
projektem budżetu w cza-
sie posiedzeń komisji, jed-
nogłośnie przyjęli uchwałę 
w sprawie uchwalenia bu-
dżetu na rok 2014. Należy 
podkreślić, że w przyszłym 
zaplanowano w nim wiele 
dużych inwestycji, ujęto 
wszystkie zadania niezbęd-
ne do funkcjonowania 
gminy, a jednak planowa-
na jest nadwyżka budżeto-
wa. Wójt Adam Hausman 
podziękował wszystkim 
radnym za zaangażowanie 
w pracach nad budżetem, 
w szczególności docenia-
jąc pracę pani skarbnik Lu-
cyny Młot.

(RED)

Bez podwyżek
Dobra wiadomość dla 
mieszkańców Jedliny 
Zdroju. Podczas sesji rady 
miasta zadecydowała, że 
stawki podatku od nieru-
chomości i środków trans-
portowych w 2014 r. pozo-
staną na dotychczasowym 
poziomie. Podobnie jest w 
przypadku opłaty za gospo-
darowanie odpadami (w 
przypadku ewentualnych 
zmian mieszkańcy zostaną 
poinformowani odrębną 
korespondencją), za po-
siadanie psów (50,00 zł od 
jednego psa). Uwaga! Po 
uiszczeniu opłaty właściciel 
psa ma możliwość zaszcze-
pienia swojego pupila w 
przychodni weterynaryjnej 
Tri-Vet s.c. w Jedlinie-Zdro-
ju przy ul. Piastowskiej 16. 
W tym celu należy okazać 
weterynarzowi potwierdze-
nie dokonania wpłaty na 
rachunek Gminy Jedlina-
-Zdrój. Wzory formularzy, 
druków oraz uchwał doty-
czących podatków i opłat 
lokalnych są zamieszczone 
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej pod adresem www.
bip.um.jedlina.pl.

(RED)
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Sportowy raport

KREDYTY do 99 lat
Pożyczki na umowy 

tymczasowe

KONSOLIDACJA
opóźnionych rat do 90 dni

do 200 tysięcy na 10 lat
CHWILÓWKI na dowód

KREDYT-BOX, Piaskowa-Góra
Hala Manhattan, BOX 54

wejście naprzeciw Rossmann
Tel.600 731 232

TANI – DOBRY WĘGIEL 
W WORKACH!!! 

Transport i wniesienie gratis!!! 
Tel. 668-60-55-55 

DREWNO 
ROZPAŁKOWE. 
TEL. 695-079-900 

lub 502-545-090 

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH

oraz motocykli

tel. 696 473 695

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Al. Wyzwolenia 22a 

(w podwórku Starostwa), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

UBEZPIECZENIA OC 
ZNIŻKI DO 70% 

AUTOCASCO BEZ LIMITÓW 
ROCZNIKOWYCH 

MAJĄTEK, FIRMY, OC ROLNIKÓW 
I GOSPODARSTW ROLNYCH, NA ŻYCIE, 

MEDYCZNE I INNE UBEZP. 
16 towarzystw ubezpieczeniowych. 

58-160 ŚWIEBODZICE 
UL. WAŁBRZYSKA 7A 

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

tylko do końca stycznia
oprocentowanie już od 6%

KREDYTY  POŻYCZKI

OFERUJEMY
POŻYCZKI i KREDYTY:
- konsolidacyjne i gotówkowe,
- na oświadczenie (aż do 30 tys. zł),
- bez zdolności kredytowej,
- również bez bik,
- bez ograniczeń wiekowych,- bez ograniczeń wiekowych,
- najdłuższy okres spłaty - do 150 miesięcy

KREDYTY DLA FIRM
(również na oświadczenie)

Doradztwo Finansowe „TWÓJ KREDYT” 
Rynek 12, 58-300 Wałbrzych 
tel. 74 842 61 63, 502 871 058

NOWE OFERTY
KREDYTOWE !!! 

Mamy dla Ciebie
Rozwiązanie !!!

NA OŚWIADCZENIE !!!

Bez ograniczeń wiekowych
i dochodowych

ul.Broniewskiego 65C
74 664 83 85, 728 765 048
ul.Nowy Świat 1A, IIpiętro

796 600 006

KREDYTY GOTÓWKOWE 

DO 150 TYS. 
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.

• Siatkarze Victorii PWSZ 
Wałbrzych, po świąteczno 
– noworocznej przerwie, 
wznawiają rozgrywki II 
ligi. W sobotę o godz. 17.00 
nasz zespół będzie podej-
mował Astrę Nowa Sól. Spo-
tkanie zostanie rozegrane w 
hali Aqua Zdrój przy ul. Ratu-
szowej w Wałbrzychu.
• Koszykarze Górnika Wał-
brzych w kolejnym meczu 
grupy lubusko – dolnoślą-
skiej III ligi seniorów będą 
podejmowali Maximusa 
Kąty Wrocławskie. Mecz 
odbędzie się 11 stycznia  w 
hali Aqua Zdrój. Początek o 
godz. 19.00.
• Piłkarze Górnika Wał-
brzych rozpoczęli przy-
gotowania do rundy 
wiosennej II ligi. Do 18 
stycznia zespół wicelidera 
grupy zachodniej będzie 
trenował w Wałbrzychu, 
a po meczu kontrolnym z 
Podbeskidziem Bielsko – 
Biała (18.01.) wyjedzie na 
zgrupowanie do Jagniąt-
kowa. W tym tygodniu na 
testach pojawiał się Sławo-
mir Truszczyńsk - krewny 
Krzysztofa Truszczyńskie-
go, który w latach 80-tych 
XX wieku grał w Górniku w 
ekstraklasie.

• W wałbrzyskim klubie 
squasha na ul. Pługa od-
były się świąteczne zawo-
dy, rozgrywane pod patro-
natem Polskiej Federacji 
Squasha. Turniej otrzymał 
kategorię C. Na starcie zja-
wili się głownie lokalni gra-
cze, a zawody rozgrywane 
były systemem grupowym. 
Każdy z zawodników miał 
do rozegrania aż 8 spotkań 
best of 3. Najlepszy okazał 
się Michał Szymczak, który 
w �nałowej rozgrywce pozo-
stawił za sobą Alana Draus (2 
miejsce w całych zawodach) 
oraz Roberta Kosińskiego (3 
miejsce w całych zawodach) 
pokonując ich stosunkiem 
2:1.
• Zakończyły się zmagania 
jesiennej edycji Amator-
skiej Ligi Squasha, rozgry-
wanej w klubie Squash Club 
Wałbrzych przy ul. Pługa. 
Podczas rywalizacji, która 
trwała od września do koń-
ca grudnia, zawodnicy ry-
walizowali każdy z każdym. 
O awansie oraz spadku de-
cydowała regulaminowa 
punktacja, która wyznacza-
ła liderów poszczególnych 
grup na każdy miesiąc. Naj-
lepszym zawodnikiem tej 
edycji okazał się Alan Draus. 

Nagrodę za największy po-
stęp przyznano zdolnemu 
juniorowi Kamilowi Greckie-
mu, a najbardziej aktywnym 
zawodnikiem został Marcin 
Wysoczański. Od stycznia do 
końca marca będzie trwała 
kolejna edycja (zimowa).
• W Szczawnie-Zdroju 
odbyła się druga edycja 
Gwiazdkowego Turnieju 
Kata Karate Shinkyoku-
shin, dedykowanego dzie-
ciom w wieku 5 - 15 lat. W 
rywalizacji wzięło udział 50 
zawodników z klubów spor-
towych z Opola, Nowej Rudy, 
Legnicy oraz z Miejskiego 
Klubu Sportowego Szczaw-
no-Zdrój. Sponsorami tur-
nieju byli: Uzdrowiskowa 
Gmina Miejska Szczawno-
-Zdrój, Miejska Szkoła Pod-
stawowa w Szczawnie-Zdro-
ju „Ca�e Bar” Piotr Żywocki 
oraz �rma Śnieżka-Invest ze 
Świebodzic. Honorowy Pa-
tronat nad turniejem objął 
Burmistrz Szczawna-Zdroju 
Tadeusz Wlaźlak, który do-
konał o�cjalnego otwarcia 
zawodów, a także dekoracji 
zawodników. Uczestnicy 
rywalizowali ze sobą w kon-
kurencjach układów formal-
nych tzw. kata. Największe 
emocje wzbudziły katego-

rie najmłodszych - 5 letnich 
uczestników, w których pre-
zentowane były dowolne 
układy, wymyślone przez 
nich samych lub trenerów. 
• Zawodnicy Głuszyckie-
go Klubu Only Fighting: 
Dariusz Kalinowski, Wal-
demar Kozdrowiecki oraz 
Rafał Hrabarowicz repre-
zentowali głuszycki klub 
w Mistrzostwach Polski 
Zachodniej Seniorów Mie-
szanych Sztuk Walk (MMA) 
we Wrocławiu. Dariusz Ka-
linowski wygrał swoją kate-
gorię zdobywając pierwsze 
miejsce. Kilka dni później, w 
Nowej Rudzie odbył się Fi-
nał Dolnośląskiej Ligii Shin-
kyokushin, w którym wy-
startowało 90 zawodników. 
Głuszycki klub reprezento-
wało10 sportowców. Więk-
szość przywiozła puchary 
oraz medale zdobywając za-
szczytne miejsca na podium. 
Klasy�kacja końcowa zawo-
dów: I miejsce: Maksymilian 
Prorok: II miejsce: Kewin 
Błachotnik, Emilia Sobieraj, 
Szymon Pieroń, Igor Krzpiet, 
Bartosz Warszczuk; III miej-
sce: Kacper Wróblewski, 
Kacper Słomiński; IV miejsce: 
Martyna Dylak.

(RED)

W kraju ukończył 16 
biegów. W maratonie star-
tował 4 razy, najlepszy re-
zultat (4:01,52) osiągając 
w Warszawie. Trzykrotnie 
stawał na podium w swojej 
kategorii wiekowej. Górski 
maraton w Lądku-Zdroju 
przebiegł w 6:03,28. Półma-
ratonów ma na koncie 8  (2 

razy na podium), a najlepszy 
wynik odnotował w Legnicy 
– 1:53,13. Dwukrotnie ukoń-
czył bieg na 15 km, najlepszy 
wynik uzyskując w Kobyli-
nie (1:18,01), gdzie wygrał 
w swojej kategorii, a także 
dwa razy wystartował na 10 
km, po każdym biegu stając 
na podium (najlepszy czas 

Bilans roczny
Wałbrzyski biegacz długodystansowy Witold 

Radke, zakończył kolejny sezon startów. 
– Jestem zadowolony z wyników, chociaż nie 
zrealizowałem głównego celu – maratonu na 

piątym kontynencie – powiedział.

Witold Radke.

55:19 w Bielawie).- Moim 
największym tegorocznym 
osiągnięciem, było zwycię-
stwo w kategorii 70-latków 
w maratonie w Hadze, któ-
ra była moją 44. europejską 
stolicą. Niestety, nie mogłem 
wystartować na piątym kon-
tynencie, w Afryce, ponie-
waż kierownictwo biura, któ-
re organizowało eskapadę, 
odwołało wyjazd. Z kolei ma-
raton w Tiranie nie doszedł 
do skutku – podsumował 
Radke.

Wałbrzyszanin liczy, że w 
Afryce pobiegnie w tym roku 
oraz że osiągnie komplet eu-
ropejskich stolic organizują-
cych maratony.

Andrzej Basiński

Masz �rmę i płacisz za dużo za prąd?!

Zadzwoń: 
791 87 34 77
Pomożemy Ci obniżyć rachunki!
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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 kapital-
nym 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 2 pokoje, 
38,7m2, B.Kamień, nowe budow-
nictwo. Cena 80 000zł. 74 666 42 
42, 608 318 866

WILLA- Sprzedamy duży ponie-
miecki dom pod Świebodzicami, 
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2, 
stan b.dobry, 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, Podzamcze, 49m2, 9 
piętro, dobra lokalizacja, cena 125 
tys.zł. 74 666 42 42, 790 217 670.

WILLA- Sprzedamy 3 pok. 68m2 na 
Podzamczu, 7 piętro, cena 132 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 kawalerkę 
z jasną kuchnią 26m2, Piaskowa 
Góra, cena 75 tys.zł. 4 piętro(10), 
74 666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 4 pokoje po 
remoncie, 85m2 z ogródkiem, 
Gaj, 185 tys.zł. –74 666 42 42, 608 
318 866.

WILLA – Sprzedamy 3 pok. Śród-
mieście, 70m2, 3 piętro, cena 65 
tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3 
pokoje, 66m2, 4 piętro, Podzam-
cze, 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 107 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

47M2, 2 POKOJE, KUCHNIA ZABU-
DOWANA,DO ODŚWIEŻENIA, CENA 
108 000ZŁ, DO NEGOCJACJI,POLE-
CAM !! TEL. 535-985-088.

JASIAK-SPRZEDAM MIESZKANIE 
WAŁBRZYCH, PODZAMCZE, 3 PO-
KOJE 60 M2, PO REMONCIE, DOBRA 
LOKALIZACJA ,CENA 154 000ZŁ, 
DO NEGOCJACJI, TEL. 535-985-088.

JASIAK-SPRZEDAM-KAWALERKĘ 
PO REMONCIE + GARAŻ MUROWA-
NY STAN IDEALNY ,CENA 99 000 
ZŁ,TEL.883-981=344.

JASIAK-WYNAJEMĘ ATRAKCYJNY 
LOKAL UŻYTKOWY W CENTRUM 
ŚRÓDMIEŚCIA PO SZKOLE JĘZYKA 
5 POKOI O POW. 80,93M2, NA KAN-
CELARIĘ LUB BIURA,CZYNSZ 800 
ZŁ/MIESIĄC, TEL. 883-981-344.

JASIAK-WYNAJEM, SUPER OKAZJA 
! LOKAL UŻYTKOWY,CENTRUM 
WAŁBRZYCHA,68,30M2, NA SKLEP 
LUB BIURO,2500 ZŁ /NETTO/MIE-
SIĄC,TEL.603-861-411.

JASIAK-MIESZKANIE WAŁBRZYCH 
BIAŁY KAMIEŃ 72M2, 2 MIESZKA-
NIA PO 2 POKOJE,CENA 115 000ZŁ, 
DO NEGOCJACJI TEL. 535-985-088.

JASIAK- SPRZEDAM MIESZKANIE 
BOGUSZÓW GORCE 2 POKOJE-
,61M2, 2 PIĘTRO,PO REMONCJE WC 
I ŁAZIENKA,CENA 130 000 ZŁ, DO 
NEGOCJACJI, TEL. 730-303-888.

JASIAK- SPRZEDAM MIESZKANIE 
GŁUSZYCA,1 POKÓJ I KUCHNIA Z 
OKNEM,30M2,OSOBNE WC,OGRZE-
WANIE GRAWITACYJNE, OKNA 
PCV.SUPER CENA 39 000ZŁ , TEL. 
730-303-888.

JASIAK- SPRZEDAM MIESZKANIE, 
WAŁBRZYCH PODZAMCZE ,2 
POKOJE, CENA 110 000 ZŁ DO 
NEGOCJACJI ! TEL. 730-303-888.

JASIAK – SPRZEDAM MIESZKANIE 
WAŁBRZYCH GAJ 2 POKOJE,58M2, 
WYSOKI PARTER, CENA 99 000 ZŁ, 
DO NEGOCJACJI ! TEL. 730-303-888.

JASIAK- PODZAMCZE, 3 PO-
KOJE,1 PIĘTRO 63M2,BARDZO 
DOBRA CENA 129 000ZŁ. OKAZJA 
!!!TEL.883-981-344.

JASIAK- PODGÓRZE,3 POKOJE, PO 
KAPITALNYM REMONCIE,59M2,O-
GRZEWANIE GAZOWE, KUCHNIA W 
ZABUDOWIE, CENA 149 900ZŁ, DO 
NEGOCJACJI ! TEL. 883-981-344.

Z A P R A S Z A M Y
NIERUCHOMOŚCI-JASIAK, 

WAŁBRZYCH, 
ul. LEWARTOWSKIEGO 5, 

W GODZ. 9-17. 
TEL. 74 665 03 88

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-pokojo-
we mieszkanie 40 m2 Nowe Mia-
sto Psie Pole, 620 zł, 74 6660919, 
607212315
JMDOM do wynajęcia kawalerka 
Piaskowa Góra 700 zł, 74 6660919, 
607 212 315
JMDOM do sprzedania miesz-
kanie 2-pokojowe Gaj 60 m2 do 
remontu 95.000, 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
JM DOM mieszkanie 83 m2 dwu-
poziomowe Świebodzice z działką 
i garażem 229.000 zł, 607 212 315, 
74 666 09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe 60 m2, blok IV-pię-
trowy, wysoki standard, Piaskowa 
Góra, ul. Długosza 165.000 zł 
607212 315, 746660919
JMDOM sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe 80 m2 Jedlina Zdrój, 
129.000 zł, 607 212315, 74 666 
09 19
JMDOM sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe, wysoki standard, 
ul. Kosteckiego Sobięcin, nowe 

Sprzedam komfortowe mieszkanie 
w Szczawnie- Zdrój pow. 60m2, 
2 pokoje, dwie łazienki, 2 tarasy, 
parter. Cena 195 tys zł tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

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

Wałbrzych ul. Wrocławska 53
tel. 74 664 22 80

Informujemy, 
że od stycznia 2014 roku 

zmieniamy siedzibę biura:
Głuszyca ul. Grunwaldzka 20A

Serdecznie zapraszamy!

JASIAK-POSZUKUJEMY DLA 
ZDECYDOWANYCH KLIIENTÓW 
1,2,3 POKOJOWE MIESZKANIA NA 
PODZAMCZU I PIASKOWEJ GÓRZE.
TEL.883-981-344.
JASIAK -KUPIĘ DOM-W OBRĘBIE 
MIASTA LUB POD MIASTEM, WOL-
NOSTOJĄCY, LUB BLIŹNIAK, DOBRY 
STAN TECHNICZNY, NIE DO KAPI-
TALNEGO REMONTU! PILNE,KLIENT 
Z GOTÓWKĄ! TEL. 535-586-888.
DZWOŃ, NIE CZEKAJ.
JASIAK-OKAZJA –SPRZEDAM 
ŁADNE PO REMONCIE MIESZKANIE 
NA 1 PIĘTRZE W STARYM BUDOW-
NICTWIE PIASKOWEJ GÓRY, 51M2, 
2 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z 
WC, GŁADZIE, OKNA PCV, CENA 
69 900ZŁ, DO MAŁEJ NEGOCJACJI, 
TEL. 603-861-411.
JASIAK- OKAZJA-SPRZEDAM 
MIESZKANIE W PARKU SZWEDZ-
KIM W SZCZAWNIE ZDROJU 
73M2, 1 PIĘTRO CENA 170 000 
ZŁ,TEL.535-586-888.
JASIAK- SPRZEDAM MIESZKANIE 
NA 1 PIĘTRZE W KAMIENICY PRZY 
UL. NAMYSLOWSKIEGO, 2 POKO-
JE,41M2.OKNA PCV,C.O.GAZOWE-
,CENA 89 900 ZŁ, DO NEGOCJACJI ! 
TEL. 535-586-888.
JASIAK- BOGUSZÓW-GORCE,LO-
KAL MIESZKALNO-UŻYTKOWY, 
DWU-KONDYGNACYJNY, DO WŁA-
SNEJ ARANŻACJI, PRZY DRODZE 
PRZELOTOWEJ, 175M2, CENA 129 
000ZŁ, TEL. 603-861-411
JASIAK- SPRZEDAM MIESZKANIE-
,SZCZAWIENKIO.2 POKOJE,ŁAZIEN-
KA,KUCHNIA,WC,C.O.GAZOWE, 
OKNA PCV,CENA 95 000 ZŁ,DO 
NEGOCJACJI ! TEL. 535-586-888
JASIAK- SPRZEDAM MIESZKA-
NIE,PIASKOWA GÓRA,3 POKOJE, 
PARTER, PO REMONCJE,OKNA PCV, 
122 000ZŁ,DO NEGOCJACJI ! TEL. 
535-586-888.
JASIAK – SPRZEDAM MIESZKANIE 
WAŁBRZYCH NOWE MIASTO, 
43,5M2 , WOLNE OD ZARAZ,DO 
ODŚWIEŻENIA,CENA 98 000 ZŁ,DO 
NEGOCJACJI !TEL. 535-985-088.
JASIAK-SPRZEDAM MIESZKANIE 
W WAŁBRZYCHU NOWE MIASTO, 

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, 2- 
pokojowe ul. Batorego  z działką i 
garażem, 170.000 zł, 607 212 315, 
74 666 09 19

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

JM DOM mieszkanie 65,80 m2, 
2- pokojowe ul. Grabowskiej Biały 
Kamień, 130.000 zł, 607 212 315, 
74 666 09 19

JM DOM mieszkanie 78 m2 dwu-
poziomowe, 3- pokojowe, wysoki 
standard, spokojna część Białego 
Kamienia, 220.000 zł, 607 212 315, 
74 666 09 19.

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

WILLA – Sprzedamy 42 m2, 2 
pokoje na P.Górze, 95tys.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- Sprzedamy dom na Rusi-
nowie, 5 pokoi, działka 1900m2, 
260 tys.zł., 74 666 42 42 , 507 153 
166.

WILLA- Sprzedam 3 pok. 60m2 
po remoncie na Podzamczu, cena 
159tys.zł. 74 666 42 42, 608 31 
88 66

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje na 
Podzamczu, 60m2, 11 piętro, cena 
130tys zł. 74 666 42 42, 608 31 
88 66

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 
62m2, Nowe Miasto, cicha lokali-
zacja, cena 135tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje 
po remoncie, cicha lokalizacja, 
Osiedle Krakowskie, 41m2, cena 
85000zł. 666 42 42, 608 31 88 66.

WILLA- Sprzedamy śliczne, 2 
pokojowe mieszkanie, 40m2, Oś. 
Górnicze, Rusinowa, co gaz, po 
remoncie, cena 125 tys.zł. 666 42 
42, 608 31 88 66.

WILLA –Sprzedamy 3 pokoje, 94,5 
m2, Nowe Miasto, cicha okolica, 
cena 110 tys.zł. 74 666 42 42, 608 
31 88 66

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 – OKAZJA! PODZAMCZE, 
3 pokoje, 72m2, 1 piętro w 4, cena 
165.000zł, tel. 74 840 40 40, 509 
530 885
RENOMA – PODZAMCZE, 2 pokoje, 
41,5m2, 2 piętro w 10, 115.000zł 
po remoncie, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 2 pokoje, 
54m2, 4 piętro w 4, cena 129.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, 3 
pokoje, 54m2, 5 piętro w 10, cena 
120.000zł, 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, 
36m2, 1 piętro w 10, cena 97.000zł, 
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,  kawa-
lerka, 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 – STARY ZDRÓJ, 2 pokoje 
okolice Żeromskiego, 1piętro w 1, 
cena 89.500zł, 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 – 1\2 DOMU W GŁUSZY-
CY, 70m2,  działka 850m2, cena 
130tys. zł. 74 840 40 40, 512 085 
489

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 PIA-
SKOWA GÓRA WOLNOSTOJĄCY, 5 
pokoi, 110m2, działka 520m2, cena 
360.000zł 74 840 40 40, 693 223 424

Sprzedam dom w Kamiennej Gó-
rze, 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 139 
tys zł. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Boguszo-
wie 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 mieszkanie na Nowym 
Mieście z możliwością przeksz. na 
lokal użytkowy ( parter) 2 pokoje, 
72 m2, cena 115 tys. 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 mieszkanie na Armii 
Krajowej o pow. 38 m2, 2 pokoje, 
cena 85 tys. 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 60 
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 dom w Sobótce- 120 
m2- działka 580 m2- cena 315 tys. 
zł tel. 882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
Sprzedam 4 pokojowe mieszkanie 
w Świebodzicach- 73 m2 cena 190 
tys. do negocjacji tel. 600 186 884 
tel. 882 068 300 numer licencji 
19411
Do sprzedania mieszkanie w 
Walimiu: trzy pokoje 82 m2 cena 
110 tys. do negocjacji tel. 600 186 
884 tel. 882 068 300 numer licencji 
19411
Sprzedam 2 pokojowe, umeblo-
wane i wyposażone mieszkanie 
w Śródmieściu 69 m2 cena 150 
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie dwupo-
ziomowe 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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USŁUGI

(2)„DIGISAT” - Montaż anten. Tel. 
501-674-338 i 74/854-17-12.

(4) SZAFY WNĘKOWE, garde-
roby, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO.  Tel. 692-123-981.

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

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

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

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

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

KUPIĘ

(2) Zdecydowanie kupię garaż 
bez pośredników na Podzamczu 
lub Piaskowej Górze. Tel. 506-
434-074.    

NAUKA

(1) Pisanie prac magisterskich, 
licencjackich, zaliczeniowych, 
prezentacji. Tel. 886-627-220.

PRACA

(2) PRACA DLA CIEBIE – zostań 
doradcą �nansowym. Tel. 503-
199-907.

(12) Opiekunka osób starszych - 
Niemcy. Atrakcyjne wynagrodze-
nie! Praca od zaraz. Kontakt: 725 
248 935.

NIERUCHOMOŚCI

(2) Sprzedam TANIO mieszkanie 
do remontu 29,4m2 – stare bud. 
Krakowskie Osiedle-Boguszów 
Tel. 632-766-103.

(4) Sprzedam dom + działki pod 
budowę, miejscowość – Podlesie. 
Tel. 603-817-521.

Super okazja! Uzbrojone działki 
budowlane, usługowe – rejon 
Poniatów. Tel. 609-461-816. 

MOTORYZACJA

(4) Kupię stare motocykle oraz 

części i boczne wózki motocyklo-

we. TEL. 889-093-150.

Euro Dom Nieruchomości
Pl. Zamenhofa 1/28 

(Hala Targowa Manhatan)
58-309 Wałbrzych
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BON - MIESZKANIE, SZCZAWNO 
ZDRÓJ- 53 M2, 2 POKOJE,JASNA 
KUCHNIA, ŁAZIENKA, 2 PIĘTRO,O-
GRZEWANIE GAZOWE, OGRÓD I 
PIWNICA.CZYNSZ: 280 ZŁ CENA: 
115 TYŚ (74) 843 33 33,(74)666 
66 06

BON- MIESZKANIE, PODGÓ-
RZE- 70 M2,2 PIĘTRO, 3 POKO-
JE,KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, 
PRZEDPOKÓJ. OGRZEWANIE CO 
WĘGLOWE,OKNA PCV,OGRÓD.
CZYNSZ: 200 ZŁ CENA: 119 000 ZŁ 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE, KONRA-
DÓW- 67 M2, 3 POKOJE, JASNA 
KUCHNIA, ŁĄZIENKA Z WC, 
PRZEDPOKÓJ, CO WĘGLOWE, 1 
PIĘTRO, 2 KOMÓRKI, CZYNSZ:280 
ZŁ CENA: 120 000 ZŁ(74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE, PODGÓ-
RZE- 60 M2, 1 PIĘTRO, 2 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z 
WC, OKNA PCV, OGRZEWANIE 
WĘGLOWE. CENA: 70 000 ZŁ(74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON - MIESZKANIE, BIAŁY KA-
MIEŃ- 84 M2, 3 PIĘTRO, 3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, 
PRZEDPOKÓJ, MIESZKANIE CIEPŁE 
I SŁONECZNE. CZYNSZ: 300 ZŁ, 
CENA: 84 000 ZŁ(74) 666 66 06

BON - DOM, DZIEĆMOROWICE-
,WOLNOSTOJĄCY, DWUKONDY-
GNACYJNY,PODPIWNICZONY, 
200 M2, DZIAŁKA 45 AR, GARAŻ 
W BRYLE, 5 POKOI,3 TARASY, CO 
WĘGLOWE, NOWY DOM. CENA: 
450 000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – DOM W ZABUDOWIE 
BLIŹNIACZEJ, KONRADÓW, 100 
M2,DZIAŁKA 400 M2, 3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA W ZABUDOWIE 
Z WYJŚCIEM NA SALON,ŁAZIENKA 
Z WC PLUS WC NA PARTERZE.
GARAŻ W BRYLE.DUŻY TARAS 
CENA: 449 000 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 – PÓŁ DOMU ( W POZO-
MIE), SZCZAWNO-ZDRÓJ, 75 M2, 
DZIAŁKA: 495 M2, DWA POKOJE, 

Dla zdecydowanych klientów 
z gotówką pilnie poszukujemy 
Mieszkania 2, lub 3 pokojowego 
na Piaskowej Górze, lub Podzam-
czu, może być zadłużone!!!

tel. 606 97 66 30

OKAZJA!! MS-1178 Piaskowa Góra 
2 pokoje po kapitalnym remoncie, 
cena 116 tys.tel. 606 97 66 30

Piaskowa Góra, kawalerka o pow 
19m. Po kapitalnym remoncie, 
cena 69 tys. Tel. 606 97 66 30

OKAZJA!!! MS-890 Stary Zdrój 
70m po kapitalnym remoncie, 
zielona okolica, cena 125 tys. Tel. 
793 111 130

DS-1217 Piaskowa Góra szereg 
środkowy  o pow. 85m, do wpro-
wadzenia, cena 315 tys. Tel. 606 
976 630

DS-1076 Walim Dom-bliżniak 
pow. 56,38m, działka 339,5m. 
Cena 105 tys. Cena do negocjacji. 
tel. 793 111 130

DS-1164 Podgórze-Dom wol-
nostojący o pow. 219m, działka 
722m cena 229tys. zł tel. 793 111 
130

MS-1205 Piaskowa Góra kawaler-
ka o pow. 28m. cena 64 tys. tel. 
793 111 130

MS-1166 Piaskowa Góra 2-pok  
wysoki parter z balkonem cena 79 
tys. tel 606 976 630  

MS-210 Stary Zdrój 2-pokoje o 
pow. 51M, dobra lokalizacja, cena 
79 tys. Tel. 606 976 630

MS-1195 Piaskowa Góra 2 pokoje 
rozkładowe o pow. 42m. Cena 
110 tys. Tel. 793 111 130

MS-1237 Podzamcze 2-pok. po 
kapitalnym remoncie o pow. 38m, 
cena 116 tys. tel. 606 976 630

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- Sprzedamy przestronną 
kawalerkę po remoncie na Białym 
kamieniu, 28 m2, super lokalizacja 
i dobra cena : 39 tys!! Tel. (74) 307 
03 16, 602 826 652

ABC-Sprzedam komfortowe 
mieszkanie, 43 m2, w świetnej lo-
kalizacji Białego Kamienia, blisko 
lasu, cena 112 tys!  Tel.(74) 307 03 
16, 530 478 500

ABC-Sprzedam 2 pokoje, 36m2, 
Piaskowa Góra po remoncie, 
gotowe do wprowadzenia, cena: 
90 tys! Tel. (74) 307 03 16, 602 
826 652

ABC-Sprzedam komfortowe 2 
pokoje 30 m2,na Piaskowej Górze, 
cena 105 tys.  tel.(74) 307 03 16, 
694 845 618 

ABC-Sprzedam 2 pokoje z jasną 
kuchnią w pełnym rozkładzie na 
Piaskowej Górze, 42m2,budynek 
4-ro piętrowy, cena: 105 tys!  

Tel.(74) 307 03 16,531 045 421

ABC-Sprzedam 3 pokoje, 45 m2, 
Piaskowa Góra, po remoncie, 
cena: 119 tys!  Tel.(74) 307 03 
16,531 045 421

ABC-Sprzedam 3 pokoje, 51m2 
, Piaskowa Góra, 2 piętro w 4-ro 
piętrowym bloku, cena 119 tyś! 
tel.(74) 307 03 16,694 845 618 

ABC-Sprzedam 3 pokoje na 
Podzamczu, wysoki standard, 
cena:149 tyś do negocjacji!! Tel. 
(74) 307 03 16, 602 826 652

ABC-Sprzedam przestronną ka-
walerkę po kapitalnym remoncie 
w świetnej lokalizacji Nowego 
Miasta! 32 m2. Cena 50 tys!  Tel. 
(74) 307 03 16, 602 826 652

ABC-Sprzedam 3 pokoje w dosko-
nałej lokalizacji Nowego Miasta! 
Mieszkanie bezczynszowe, 
gotowe do wprowadzenia! Cena 
135tys. do negocjacji! Tel.(74) 307 
03 16,694 845 618

ABC-Sprzedam przestronne 60 
m2 w dobrej lokalizacji Śródmie-
ścia, cena : 59 tys!   Tel.(74) 307 03 
16, 530 478 500

ABC-Sprzedam 42 m2, 2 pokoje w 
doskonałej lokalizacji Szczawien-
ka, cena 109 tys!  Tel.(74) 307 03 
16,694 845 618

ABC-Sprzedam dom w zabudowie 
szeregowej , Piaskowa góra, go-
towy do wprowadzenia z pięknie 
zagospodarowanym ogrodem, 
cena: 255 tys! Tel.(74) 307 03 
16,531 045 421

WIDNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z 
WC, OSZKLONA WERANDA. PIEC 
GAZOWY, PIWNICA, GARAŻ Z PO-
MIEZCZENIEM GOSPODARCZYM. 
CENA: 320 000 ZŁ(74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – DOM WOLNOSTOJĄCY, 
STARY ZDRÓJ, 500 M2, 11 PO-
KOI,2 KUCHNIE, DWIE ŁAZIENKI, 
DWA GARAŻE. DZIAŁKA 700 
M2,DOM Z DUŻYM POTENCJA-
ŁEM.CENA: 475 000 ZŁ (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 WAŁ-
BRZYCHA- 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

BON - MIESZKANIE, SZCZAW-
NO ZDRÓJ, 70 M2, PIERWSZE 
PIĘTRO,3 POKOJE, KUCHNIA ZE 
SPIŻARNIĄ, ŁAZIENKA Z WC, 
PRZEDPOKÓJ, OGRÓD 650 M2.O-
GRZEWANIE GAZOWE. MIESZKA-
NIE DO WPROWADZENIA.CENA: 
185 000ZŁ (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – MIESZKANIE, ŚRÓDMIE-
ŚCIE, 50 M2, DWA POKOJE, JASNA 
KUCHNIA, MOŻLIWOŚĆ ZROBIE-
NIA ŁAZIENKI. CENA: 59 000 ZŁ 
DO NEGOCJACJI (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – DZIAŁKA BUDOWLANA, 
1100m2, DZIEĆMOROWICE. 
NA DZIAŁCE ZNAJDUJĄ SIĘ 
FUNDAMENTY I STARA PONIE-
MIECKA PIWNICA. MEDIA- woda, 
kanalizacja, elektryka. Cena 35000 
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 WĘGLO-
WE. CENA: 365 000 ZŁ(74) 843 33 
33,(74) 666 66 06

BON – DOM OKOLICE WAŁBRZY-
CHA, 400 M2, POD AGROTURY-
STYKĘ, PO REMONCIE, CENTRAL-
NA KOTŁOWNIA, DZIAŁKA 1200 
M2 . CENA: 365 000 ZŁ (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON – DOM WOLNOSTOJĄCY, 
GŁUSZYCA, 127 M2, CZĘŚCIO-
WO PODPIWNICZONY, 1000 M2 
DZIAŁKA, OGRZEWNIE WĘGLOWE, 
PIĘKNE WIDOKI, SPOKOJNA OKO-
LICA, LAS. CENA : 300 000 ZŁ (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06 

BON – DOM PIASKOWA GÓRA, 
85M2, 3 POKOJE, DZIAŁKA 200 
M2, OGRZEWANIE GAZOWE,OK-
NA DREWNIANE NOWE - CENA 
315 000 ZŁ (74) 843 33 33 

BON- DOM, GÓRNY SOBIĘCIN, 88 
M2, DZIAŁKA 469 M2, 4 POKOJE, 
KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, GA-
RAŻ, OPAŁ CO WĘGLOWE, DOM 
DO REMONTU. CENA 240 000 
ZŁ(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

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

MS-1234 Biały Kamień 3 pokoje 
75m, cena 115 tys. Tel. 883 334 
481

MS-1214 Nowe Miasto 2-pokoje o 
pow. 90 m, cena 110 tys. tel. 793 
111 130

MS-1147 Piaskowa Góra 3-pokoje 
w pełni rozkładowe o pow. 54m, 
cena 139 tys.tel. 606 97 66 30

MS-1202 Piaskowa Góra 3-pokoje 
o pow. 45m, cena 95 tys. Tel. 793 
111 130

MS-1176 OKAZJA! Podzamcze 
3-pok.plus 2 pomieszczenia 
do adaptacji o pow.90m,  cena 
130tys. tel. 793 111 130

MS-1179 Centrum 3-pokoje do 
wprowadzenia o pow.86m, cena 
90 tys. Tel. 883 334 481

MS-1168 Podzamcze 3-pokoje o 
pow. 60m. cena 145 tys. Tel. 793 
111 130

MS-598 Podzamcze 3-pokoje o 
pow. 66,50m, cena 144 tys. tel.606 
976 630

 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 550 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź, 
tel. 793 111 130

Burmistrz Miasta 
Boguszowa-Gorc informuje:

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bogu-
szowie-Gorcach Plac Odrodzenia 1 zostały 

wywieszone do publicznej wiadomości 
wykazy   148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 

155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 
163, 164, 165, 166 oraz 167   nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy 
i przetargu na najem, stanowiących 

załączniki do Zarządzeń Burmistrza Miasta 
Boguszów-Gorc z grudnia 2013r.     

Więcej informacji o wykazach 
na www.bip.boguszow-gorce.pl

Burmistrz Mieroszowa 
informuje,

że dnia 09 stycznia 2014 roku, 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Mieroszowie Plac 
Niepodległości 1 – II piętro, obok 
pokoju nr 8 wywieszono wykaz 
nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży, dzierżawy, odda-

nia w użytkowanie wieczyste  
lub najem. 

Wykaz podlega wywieszeniu 
na okres 21 dni.

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

Wójt Gminy Walim 

podaje do publicznej wiadomości, 

że w Urzędzie Gminy w Walimiu 

ul. Boczna nr 9, został  wywieszony  

na okres od 09 stycznia 2014 

do 31 stycznia 2014 r  wykaz  numer 

1/2014 z dnia  09.01.2014 r.  

nieruchomości gminnych 

przeznaczonych  do  sprzedaży .


