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Wyremontują mosty
Po naszym artykule „Strach jeździć” (nr 9 z 6 marca br.), powiat wałbrzyski zabrał się za
remonty mostów na drogach podległych starostwu. Prace obejmą obiekty w Czarnym
Borze, Boguszowie-Gorcach, Sierpnicy (gmina Głuszyca) i Glinnie (gmina Walim).
REKLAMA
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- W administracji powiatu
wałbrzyskiego znajdują się 84
mosty, w większości XIX-wieczne, ale szkielety wielu z nich ma
jeszcze proweniencję średniowieczną. Z oczywistych względów większość z nich wymaga
remontów – wyjaśnia starosta
wałbrzyski Józef Piksa.
Inwestycją, która dobiega
końca jest kompleksowa przebudowa mostu przy ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze. W
pierwszym etapie prac zakończonym jeszcze w poprzedni
roku wykonano przyczółki
mostu. W rozpoczynającym się
właśnie drugim etapie przewidziano wykonanie przęseł oraz
konstrukcji nośnej wraz z nawierzchnią mostu. Zakończenie inwestycji planowane jest
po wakacjach.
Ze środków własnych powiatu przebudowywany będzie most przy ul. Kosynierów
Boguszowie-Gorcach. Inwestycja realizowana w porozumieniu z gminą Boguszów-Gorce

jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. W Starostwie zabezpieczono już środki
na ten cele w kwocie 180 tys.
zł. Gotowa jest również dokumentacja. Remont mostu ma
być zakończony do końcu tego
roku.
Kolejny projekt będący elementem modernizacji powiatowej infrastruktury mostowej
to przebudowa mostu przy ul.
Świerkowej, biegnącej wzdłuż
potoku Sierpnica. Na remont
tego obiektu przeznaczono
ze środków własnych powiatów 254 tys. zł. Mosty (jest ich
jeszcze 7), które znajdują się
obrębie ul. Świerkowej prowadzą do jednej z największych
atrakcji Aglomeracji Wałbrzyskiej jaką jest Podziemne
Miasto „Osówka” w Głuszycy.
Ogromny ruch samochodowy
i autobusowy w tym kierunku
sprawił, że przez ostatnie 14
lat (bo tyle czasu funkcjonuje „Osówka”) nawierzchnie i
konstrukcje mostów uległy

znacznej degradacji. Do ich
złego stanu technicznego
przyczyniły się również liczne
powodzie i podtopienia. Obecnie w starostwie powiatowym
opracowywana jest dokumentacja na wykonanie remontów
kolejnych dwóch mostów w
Sierpnicy.
Do końca kwietnia zakończy się także naprawa mostu
na drodze z Michałkowej do
Glinna w gminie Walim. Zakres
prac zakłada uzupełnienie sklepienia, przebudowę muru oporowego, wykonanie balustrad
i barier energochłonnych przy
potoku.
Uruchomiona została także
procedura na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mostu w Gostkowie
przy drodze 3464, prowadzącej
z Jaczkowa do Świebodzic.
- Nasze obiekty mostowe
są na bieżąco kontrolowane, dokładnie znamy ich stan
techniczny. W sytuacji gdy się
on pogarsza, wprowadzane są
ograniczenia nośności i prędkości. Na bieżąco prowadzone
są prace naprawczo-remontowe - dodaje starosta Józef
Piksa.
(RED)
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Młodzieży! Macie skończone 16 lat?
Zadzwońcie do nas lub napiszcie e-maila!
(74) 846 34 34 e-mail: supermoskitiery@gmail.com
Poszukujemy komunikatywnych i rzetelnych ludzi do sprzedaży detalicznej w Wałbrzychu.
Dobrze zaplanowana praca pozwoli Wam także skorzystać z wakacji, wiec nie zwlekajcie i zgłoście się.
Gwarantujemy wsparcie marketingowe i szkoleniowe
REKLAMA
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Jeżeli jesteś osobą pracującą lub nieaktywną
zawodowo w wieku 25 - 64 lata
mieszkasz w woj. dolnośląskim

Sięgaj po awans! Zgłoś się!
Szkolimy w miastach:
• DZIERŻONIÓW • WAŁBRZYCH • WROCŁAW
Projekt: „Kształcenie w zakresie ICT - szansą rozwoju
dorosłych osób z Dolnego Śląska”
Biuro Projektu: pl. Solidarności 1/3/5, lok. 245, 53-661 Wrocław

tel. 71 715 23 38, mail: biuro@siegajpoawans.pl
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TANIE
ZDJĘCIA !!!

19zł

99

za 8 sz

tuk

• DOWÓD OSOBISTY
:: PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA
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Zostań Naszym
Doradcą Finansowym
Proﬁ Credit Poland Sp. z o.o.
Prowizja za jedną umowę
ok.

(na nośniku elektronicznym)

• DYPLOM, INNE
FOTO ID Andrzej Wojciechowski
ul. Słowackiego 23-24 A, 58-300 Wałbrzych
budynek Biura Paszportowego
tel. 669 595 557

350 zł brutto

Telefon: 668 682 338*
* opłata za połączenie wg taryfy operatora

www.facebook.com/andrzejwojciechowskifotoid

Bezpieczeństwo
na Podzamczu
Z inicjatywy Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze,
w jej siedzibie odbyło się spotkanie z ludźmi
odpowiedzialnymi w Wałbrzychu za ład
i bezpieczeństwo, m.in. z komendantem straży miejskiej
Kazimierzem Nowakiem i zastępcą Komendant Miejskiego
Policji, komisarzem Sylwestrem Nowakiem.
W największej dzielnicy
Wałbrzycha niepokoją takie
zjawiska, jak: włamania do
mieszkań i piwnic, dewastacja klatek schodowych,
wybryki chuligańskie, a także wyprowadzanie niebezpiecznych psów bez smyczy
i niesprzątanie po nich, co
jest szczególnie uciążliwe
dla mieszkańców i estetyki
otoczenia budynków. Wspomniane zjawiska mogą być
w znacznym stopniu ograniczone przez zainstalowanie monitoringu. Prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej
Podzamcze Tadeusz Choczaj
zaoferował w związku z tym
udostępnienie pomieszczeń
siedziby spółdzielni na urządzenie w nich centrum stałej
obserwacji terenów osiedlowych. W dyskusji podkreślono, że szybkość reakcji
na przypadki chuligaństwa
i dewastacji decyduje o skuteczności podejmowanych
działań i korzystnie wpływa
na prewencję.
Komendant straży miejskiej zapowiedział zwiększenie ilości patroli funkcjonariuszy, zwłaszcza w
godzinach
wieczornych.
Szczególnym
nadzorem

służb mundurowych objęte
zostaną tereny Rodzinnych
Ogrodów
Działkowych,
gdzie często dochodzi do
kradzieży i przypadków
wandalizmu. Nad bezpieczeństwem i porządkiem na
tym obszarze czuwać będą
zarówno patrole piesze, na
rowerach elektrycznych oraz
patrole konne. Akcentowano, iż już sama częsta obecność funkcjonariuszy policji
i straży miejskiej, zwłaszcza
w miejscach, które upodobali sobie osobnicy ze społecznego marginesu, działa
odstraszająco i sprzyja prewencji.
Zajęto się też sprawą integracji dzielnicowych policji i
straży miejskiej z mieszkańcami, którym funkcjonariusze obowiązani są zawsze
służyć pomocą i radą. W rezultacie powołano zespół ds.
bezpieczeństwa w dzielnicy
Podzamcze, składający się
z przedstawicieli RWS Podzamcze, spółdzielni mieszkaniowej, policji i straży miejskiej. Opracuje on program
służący poprawie bezpieczeństwa, ładu i porządku w
tej części Wałbrzycha.
Andrzej Basiński

Sprawny uczeń
W roku szkolnym 2014/2015
zostaną przyznane stypendia z programu pomocy
uczniom
niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”, o
które mogą się ubiegać niepełnosprawni uczniowie szkół
podstawowych (klas1-6) gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem
szkół policealnych. Wnioski
należy składać od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2014 roku na
adres: Departament Spraw
Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (pok. nr. 208. I piętro) ul. Ostrowskiego 7 58-238
Wrocław. Informacji w sprawie
programu udziela Wydział do
Spraw Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw
Społecznych UMWD – tel. (71)
770-41-46 lub (71) 770-41-53.

www.proﬁcredit.pl

W intencji JP II

Bez prądu

W
przyszłym
tygodniu
mieszkanki powiatu wałbrzyskiego będą mogły wykonać badanie mammograficzne w mammobusach które
odwiedzą: Szczawno-Zdrój – 1
kwietnia na głównym Deptaku
(między Białą Salą a halą spacerową), ul. Kościuszki; Czarny
Bór – 2 kwietnia przy Gimnazjum, ul. Sportowa 44; Stare
Bogaczowice – 3 kwietnia przy
szkole, ul. Główna 170A; Boguszów-Gorce – 4 kwietnia przy
straży pożarnej, ul. Buczka 15.
Kobietom w wieku pomiędzy
50 a 69 rokiem życia (roczniki
1945 – 1964), które w ciągu
dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii, przysługuje bezpłatne badanie. Rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444.

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej:
Wałbrzych, ulice: Sokołowskiego, Boya-Żeleńskiego – 27.03.
w godz. 8.00 – 15.00; Jugowice, ulice: Gazowa, Główna,
Górna, Zarzecze – 27.03. w
godz. 8.00 – 14.00; Wałbrzych,
ulice: Książańska, Lubiechowska, Łączna, Zakole – 28.03. w
godz. 8.00 – 16.00; Wałbrzych,
ulice: Nowa, Piastów Śląskich, Wrocławska, Zdrojowa
– 28.03. w godz. 8.00 – 16.00;
Glinno, Walim, ulice: Cmentarna, Słowackiego, Różana,
Szkolna, Kościuszki – 29.03.
w godz. 8.00 – 15.00; Jedlina-Zdrój ulice: Zagórska, Olszyniec ulice: Kościelna, Świdnicka, Wałbrzyska – 31.03. w
godz. 8.00 – 17.00; Wałbrzych,
ulice: Nowa, Piastów Śląskich,
Wrocławska, Zdrojowa – 1.04.
w godz. 8.00 – 16.00; Wałbrzych, ulice: Limanowskiego,
Słowackiego – 1.04. w godz.
8.00 – 14.00; Wałbrzych, ulice:
Książańska,
Lubiechowska,
Łączna, Zakole – 1.04. w godz.
8.00 – 15.00; Walim, ulice: Mickiewicza – 1.04. w godz. 9.00
– 14.00; Szczawno-Zdrój, ulice: Łączyńskiego, Wałbrzych,
ulice: Wieniawskiego, Ogrodowa, Podwale, Równoległa,
Topolowa – 2.04. w godz.
8.00 – 9.00; Głuszyca, ulice: 11
Listopada, Chrobrego, Górnośląska, Ogrodowa, Sienkiewicza – 2.04. w godz. 8.00
– 15.00; Szczawno-Zdrój, ulice: Łączyńskiego, Wałbrzych,
ulice: Wieniawskiego, Ogrodowa, Podwale, Równoległa, Topolowa – 2.04. w godz. 15.00
– 18.00; Wałbrzych, ulice: Kasprzaka, Wysockiego – 3.04. w
godz. 8.00 – 14.30.

(RED)

(RED)

(RED)

Zbadaj piersi

2 kwietnia o godz. 17.00
na stadionie przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu
(dzielnica Biały Kamień)
odbędzie się coroczna msza
papieska w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Natomiast
11 kwietnia w Boguszowie
Gorcach odbędzie się uroczystość z okazji kanonizacji
papieża – Polaka.
W tym roku uroczystość
rozpocznie się o godz. 16.30
programem słowno – muzycznym, a nabożeństwo będzie
koncelebrowane przez księży
od godz. 17.00. Na godz. 19.00
zaplanowana została prezentacja multimedialna, poświęcona
Janowi Pawłowi II, a na godz.
20.15 Misterium Odkupienia

w wykonaniu Ludzi JP II. Kulminacją uroczystości będzie o
godz. 21.37 modlitwa i oddanie hołdu papieżowi – Polakowi w godzinę jego śmierci.
Z kolei 11 kwietnia odbędzie
się uroczystość związaną z kanonizacją Jana Pawła II. W programie tego spotkania w Boguszowie-Gorcach (początek o
godz. 16.30 w Centrum Kultury)
jest występ artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 1
w Boguszowie-Gorcach; prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w
Boguszowie-Gorcach oraz uroczysta msza w Kościele Św. Trójcy w Boguszowie-Gorcach.
(RED)
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Walim jak Wilkowyje

Premiera
ze Smykami
Zbliża koncertowa premiera teledysku wałbrzyskiej
piosenkarki Edyty Nawrockiej „Życie Na Pozór”. Klip w
całości zrealizowany został w
amku Książ. - Utwór opowiada
o egzystencji w zakłamaniu,
ciągłym stwarzaniu złudzeń,
braku wartości. Klip to prosta
gra symboli - dla jednych synonimem splendoru jest szlachecki tytuł, dla innych luksusowa rezydencja i samochód.
Ogromne pragnienie bycia
postrzeganym przez pryzmat
takich atrybutów w końcu doprowadza do autodestrukcji,
utraty kontroli i kontaktu z rzeczywistością - mówi Edyta Nawrocka. Koncertowa premiera
odbędzie się w piątek, 28 marca o godz. 18.00 w Miejskim
Domu Kultury w Świebodzicach. Występ Edyty Nawrockiej będzie częścią wydarzenia
„Podaruj Serce Smykom”, na
które wstęp jest bezpłatny. A
klip w internecie pojawi się 2
kwietnia.
(RED)

Wkrótce w gminie Walim każdy będzie miał bezpłatny dostęp do internetu. Jakby
tego było mało, do rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej trafi bezpłatnych
300 zestawów komputerowych! A wszystko to sfinansuje Unia Europejska.
- Darmowy internet i
komputer? To będzie u nas
jak w gminie Wilkowyje z
serialu „Ranczo” – śmieje się
pan Marek z Dziećmorowic.
Ale to nie jest żart, ponieważ gmina Walim, pozyskała
dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 6,155 mln. zł. na projekt
pod nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego
poprzez
przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Walim”.
- Co ważne, projekt został tak skonstruowany, aby
z budżetu gminy na ten cel
nie przekazać ani złotówki.
Pozyskana kwota jest jak
dotąd najwyższą w historii

gminy – podkreśla Adam
Hausman, wójt Walimia.
Dzięki pozyskanym środkom, obszar gminy (95 procent) zostanie pokryty siecią umożliwiającą dostęp
do bezpłatnego internetu
za pomocą łącza WiFi. Realizacja projektu umożliwi
wszystkim
mieszkańcom
oraz turystom bezpłatne korzystanie z sieci globalnej.
Ponadto zakupionych zostanie blisko 400 zestawów
komputerowych, które zostaną przekazane do gminnych instytucji kulturalnych
i oświatowych (90 sztuk)
oraz mieszkańcom gminy
Walim, wytypowanym na
podstawie
opracowanego regulaminu (300 sztuk),

w szczególności zdolnym
uczniom, osobom spełniającym kryteria dochodowe,
osobom niepełnosprawnym
oraz osobom 50 plus.
- To skuteczny element
walki z tzw. wykluczeniem
cyfrowym. Realizacja projektu przewidziana jest na okres
5 lat. Obejmuje nie tylko
stworzenie systemu dostępu do internetu, ale również
późniejszą modernizację zestawów komputerowych –
dodaje Aleksandra Ignaszak,
koordynator projektu.
Do tej pory w wielu miejscach gminy Walim dostęp
do internetu możliwy był
tylko za pośrednictwem
telefonii komórkowej. - Ale
już przełomie 2014 i 2015
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Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego
i Inżynieryjnego „INFRAKOL” s.c.,
Wykonawca zadania
pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław
– Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra”
– modernizacja nawierzchni kolejowej wraz z robotami
towarzyszącymi, tor nr 1 szlak Wałbrzych Miasto
– Wałbrzych Fabryczny, rewitalizacja wiaduktu
w km 68,168 oraz wzmocnienie wiaduktu w km 77,685

informuje,

w związku z prowadzeniem prac na wiadukcie
kolejowym przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu
(zabezpieczenie antykorozyjne stalowych przęseł
wiaduktu oraz naprawa przyczółków betonowych)

w dniach 31.03.2014 – 29.04.2014
zostanie wprowadzona
tymczasowa organizacja ruchu.
roku sieć powinna być dostępna dla wszystkich – zapewnia Tomasz Rybiński,

specjalista do spraw technicznych.

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

JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych filipińskich 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 zdrowotnymi, wobec których jesteśmy bezradni. Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia,
sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale
również umęczonej duszy. Z pomocą poszukującym przychodzą znane od lat metody stosowane przez filipińskiego uzdrowiciela.
Uzdrawianie bez bólu, operacje bez użycia
skalpela stosowane są przez Filipińczyków, zwanych także wybrańcami dobrych
duchów, od czasów starożytnych, jednak
do tej pory fenomen i tajemnica wykonywania tych zabiegów pozostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak również nazywani
są uzdrowiciele, podczas swoich praktyk
nie używają żadnych środków znieczulających. Zabiegi polegają na energe-

tycznym wzmocnieniu chorych organów i tkanek, wzmocnieniu systemu
odpornościowego, oczyszczeniu organizmu
z toksyn. Jednym z najpopularniejszych
i najskuteczniejszych haelerów, znanym
w całej Europie jest Filipińczyk Jun Litawen, który posiada wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę przekazywaną
w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Filipińczyk podróżuje po całej Polsce, by
pomagać ludziom szukającym pomocy
w leczeniu najróżniejszych dolegliwości.
Jego metody opierają się głównie na intensywnej koncentracji, przez co wytwarza się
ogromna energia eteryczna wokół jego rąk.
– Chociaż medycyna akademicka poczyniła wielkie postępy, to ciągle pewne obszary ludzkiego wnętrza są niezbadane.

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

nia kanały energetyczne i je oczyszcza.
Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u tysięcy ludzi rozwój najcięższych
chorób. Efektywność jego działania jest
ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel stosuje również zabiegi
refleksologiczne, które immunologicznie
oddziaływają na schorowane i wycieńczone chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje ulgi
w cierpieniu, może się do niego zgłosić. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę.
Każdy pacjent przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest dostosowane do
potrzeb danej osoby, w zależności od tego,
jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.

Zapisyiiinformacje
informacje od poniedziałku doJUN
soboty
Zapisy
LITAWEN
JOSEPH
PALITAYAN
CLAVER
ZapisySANTIAGO
i informacje:
784 608
979,PALITAYAN
693 788 PE
894
w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,
od poniedziałku do soboty
6 maja OLKUSZ
22 maja WADOWICE
14 maja NOWY SĄCZ
Przyjmujemy:
6
kwietnia
WROCŁAW,
7
kwietnia
WAŁBRZYCH,
7
maja
KRAKÓW;
24
maja
OŚWIĘCIM
15 maja TARNÓW
w godzinach
8
maja
NOWY
TARG
25
maja
CHRZANÓW
17
8 kwietnia - JELENIA GORA, 9 kwietnia - ZGORZELEC i BOLESŁAWIEC maja BOCHNIA
od 8.00 do 13.00
Zapisy i informacje:
Zapisy i informacje:
Zapisy i informacje:
i od 15.00 do 20.00
784 608 979, 784 608 847
693 788 813, 784 609 208
784 609 208, 506 536 270
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Darmowe szkolenia
komputerowe

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

POŻYCZKI ODDŁUŻENIA KONSOLIDACJE

dla osób:

• pracujących, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo
• w wieku 25-64 lata
• posiadających wykształcenie najwyżej średnie
• zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!
porady, reprezentacja w sądach
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań
Najwyższy poziom usług
za przystępną cenę!

Rozpocznij kurs i zdobywaj bonusy !
• Szkolenia odbywać się będą do czerwca 2015 r. w miastach:

•

Wałbrzych

•

Dzierżoniów

•

Wrocław

•

Projekt: „Podniesienie kwalifikacji ICT osób słabo
wykształconych z terenu Dolnego Śląska”
Biuro Projektu: pl. Solidarności 1/3/5, lok. 245, 53-661 Wrocław

tel. 71 707 04 54, mail: biuro@karieranastarcie.pl

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

Nauczycielu
zamigaj!

Ofiara wypalania

Młodzieżowa
sesja

Fundacja Wałbrzych 2000
we współpracy z Centrum
Kultury Miejska Biblioteka
Publiczna w Głuszycy i Towarzystwem Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego
„GEST” pozyskała środki z
Unii Europejskiej na realizację projektu „Naucz się z
nami rozmawiać”. W ramach
projektu nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli,
szkół i placówek oświatowych
z gmin: Głuszyca, Jedlina-Zdrój
i Walim będą mogli bezpłatnie
uczestniczyć w 3-stopniowym
kursie polskiego języka migowego (poziom podstawowy,
doskonalący i zaawansowany),
którego ukończenie pozwala
na przystąpienie do egzaminu
i zdobycie uprawnień tłumacza języka migowego. Kursy
prowadzone będą o kwietnia
do lipca br. w formie dwudniowych spotkań – w piątki i
soboty, a terminy zajęć zostaną dopasowane do potrzeb i
oczekiwań uczestników. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Centrum Kultury Miejska
Biblioteka Publiczna w Głuszycy ul. Grunwaldzka 26 oraz
Fundacji Wałbrzych 2000 w
Wałbrzychu ul. Wrocławska 53.
Zgłoszenia do projektu przyjmuje: Fundacja Wałbrzych
2000, 58-309 Wałbrzych, ul.
Wrocławska 5, tel. 74 843 45 32,
email: biuro@walbrzych2000.
pl. Szczegółowe informacje:
www.migowy.walbrzych2000.
pl. Dodatkowych informacji
udziela: Magdalena Zywar kierowniczka projektu magda-zywar@walbrzych2000.pl, tel.
(74) 843 45 32, 662 065 242.

Nie udało się uratować
66-letniego
mieszkańca Głuszycy, który zmarł
podczas pożaru łąki. Do
zdarzenia doszło kilka dni
temu w Głuszycy Górnej
podczas wypalania suchej
trawy na łące.
Dwa tygodnie temu (DB
2010 nr 10 z 13 marca br.)
przestrzegaliśmy na naszych
łamach przed wypalaniem
traw.
- Ziemia wyjaławia się,
zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny
rozkład resztek roślinnych
oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków
chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi
jak i zwierząt. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie
groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia,
z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto
zmniejszenie widoczności
na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych
w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są
wysuszone i palą się bardzo
szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także
powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego
kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie
lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach
ludzie tracą dobytek całego
życia. Występuje również
bezpośrednie zagrożenie dla

I Sesja Młodzieżowej Rady
Gminy Czarny Bór odbyła się
w bardzo uroczystej atmosferze, a uczestniczyli w niej
młodzi radni oraz zaproszeni
goście, w tym Adam Górecki
- wójt gminy, Sylwestra Wawrzyniak - przewodnicząca Rady
Gminy Czarny Bór, gminni radni oraz kierownicy jednostek
podległych. Sesja rozpoczęła
się od odczytania nazwisk wybranych radnych na podstawie
protokołu Gminnej Komisji
Wyborczej. Następnie ośmioro, obecnych na sesji, radnych
złożyło uroczyste ślubowanie,
a po nim otrzymali dokument
zaświadczający o pełnieniu
mandatu oraz upominki.
Przewodnicząca rady gminy
– prowadząca sesję, zapoznała zebranych z porządkiem
obrad. Następnie młodzież
w wyniku głosowania tajnego wybrała ze swojego grona
prezydium młodzieżowej rady
gminy, w którym przewodniczącą została Roksana Kapuła,
wiceprzewodniczącą - Nikola
Koziarczyk, a sekretarzem Natalia Kożuch. W skład komisji
rewizyjnej weszli: Margareta
Poręba – Przewodnicząca oraz
Klaudia Łatka i Patryk Smolarz.
Od momentu wyboru przewodniczącej Roksana Kapuła
miała okazję po raz pierwszy
poprowadzić posiedzenie. Na
zakończenie sesji młodzi radni podziękowali za pomoc i
wsparcie koordynatorce ich
działań– Wiesławie Wilk oraz
wójtowi gminy za inicjatywę
powołania młodzieżowej rady
gminy. Kadencja Rady będzie
trwać dwa lata.

(RED)

(RED)

Na kłopoty finansowe
wyjście mamy
kredytowe!

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

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

www.karieranastarcie.pl

zdrowia i życia ludzi. Co roku
w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie,
w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy –
wyliczała st. kpt. Katarzyna
Boguszewska z Komendy
Głównej Państwowej Straży
Pożarnej.
Tymczasem w ubiegłym
tygodniu
odnotowaliśmy
pierwszy śmiertelny wypadek bezpośrednio związany
z nielegalnym i karalnym
procederem wypalania traw.
Na miejsce pożaru łąki w
Głuszycy Górnej przyjechały
trzy jednostki straży pożarnej: z Głuszycy, Wałbrzycha i
Zagórza Śląskiego. Było również pogotowie ratunkowe i
policja. Niestety, 66-letniego
mężczyzny odnalezionego
w miejscu pożaru nie udało
się uratować. A chwilę po
ugaszeniu łąki, głuszycka
OSP została wezwana do gaszenia lasu w pobliżu ulicy
Niecałej.
- Wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne, ale
też niedozwolone! Określa
to m.in. ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Art. 124 mówi:
„Zabrania się wypalania łąk,
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych,
szlaków kolejowych oraz
trzcinowisk i szuwarów”; a
art. 131: „Kto...wypala łąki,
pastwiska, nieużytki, rowy,
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub
szuwary…- podlega karze
aresztu albo grzywny” –
przypomina st. kpt. Katarzyna Boguszewska.

Kredyty

czynne
9-17

Tablet za palmę

(RED)

CK-MBP w Głuszycy po
raz drugi organizuje konkurs
na
najpiękniejszą
palmę wielkanocną. Może
wziąć w nim udział każdy
chętny, bez względu na wiek
i miejsce zamieszkania.
Do wygrania tablet i nagrody finansowe. Swój udział
należy zgłosić do 1 kwietnia.
Ogłoszenie wyników nastąpi
5 kwietnia podczas Kiermaszu
Świątecznego
połączonego
z degustacją ciast wielkanocnych. Celem organizowanego
przez głuszyckie Centrum Kultury–MPB konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocą jest
m.in. popularyzowanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów

wielkanocnych,
pogłębienie
wiedzy na temat symboliki
oraz znaczenia palmy w obrzędowości ludowej oraz przekaz
wartości i tradycji świątecznych w rodzinie. W konkursie
może wziąć udział każdy: bez
względu na wiek czy miejsce
zamieszkania. Warunkiem jest,
aby palma była wykonana
własnoręcznie, techniką dowolną, z zachowaniem formy
przestrzennej, z tradycyjnych
materiałów, tj.: żarnowca,
bukszpanu, borowiny, wierzby,
suchych kwiatów, bibuły, wstążek, wydmuszek, itp. Szczegółowy regulamin na stronie www.
ckmbp.gluszyca.pl.
(RED)

Złote Kompasy 2013

Podczas uroczystej gali drugiej edycji plebiscytu „Samorządowy
Lider Roku - Kompasy 2013”, najlepszym samorządom subregionu
wałbrzyskiego wręczono siedem prestiżowych statuetek Złotych
Kompasów. Decyzją kapituły, w dziedzinie turystyki nagrodę za III
miejsce dla gminy Mieroszów odebrał burmistrz Andrzej Laszkiewicz
(na zdjęciu pierwszy z prawej) za zrealizowane projekty z udziałem
środków Unii Europejskiej: Gminne Centrum Edukacyjno-Sportowe,
ścieżkę rowerową Nowe Siodło - Viznov, zagospodarowanie
turystyczne tras narciarskich i rowerowych pogranicza broumovsko
- mieroszowskiego oraz ścianę do wspinaczki. Z kolei Jedlina-Zdrój
zajęła III miejsce w kategorii „Sport” za Klub Sportowy Petanque
Jedlina i wspieranie rozwoju gry w bule.

(RED)
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Pomaga na mnóstwo najróżniejszych chorób

REKLAMA

Uzdrowienia pod dotykiem
- Czy pomaga na serce? A na cukrzycę? Ja mam guza na nerce, pomoże? A mnie,
bo ja mam zakrzepicę w nogach? – setki chorych pytają o to, czy wałbrzyski
energoterapeuta potrafi im pomóc. A on jedynie uśmiecha się i mówi: „Nie wiem.
Ale mogę spróbować”. Po czym okazuje się, że pod jego dotykiem choroby znikają.
- Powiedział tak i do
mnie. Przyszedłem do niego ze strasznym bólem nóg.
Siniały, puchły, nie byłem
w stanie chodzić. Do tego
nadciśnienie, cukrzyca, bóle
w klatce piersiowej. No i te
gwizdy w uszach. Przyszedłem do pana Darka, bo już
mnie od lekarstw wątroba
bolała – opowiada pan Jacek
Kuzydej z Wałbrzycha.
Przyszedł do uzdrowiciela pół roku temu. Od tego
czasu był na 14 wizytach. –
Najpierw, po trzeciej, ustabilizował mi się cukier, równo z
nim ciśnienie. Potem powoli
przestawały boleć nogi. Minął ból w klatce piersiowej. I
coraz częściej nie było gwiz-

dania w uchu. Ucichło zupełnie chyba po ósmej albo
dziewiątej wizycie. Ostatnio
chodzę już tylko raz na miesiąc. I pewnie, że cudów nie
ma, człowiek po siedemdziesiątce nie będzie biegał jak
młodzik, ale mogę normalnie chodzić, nie odpoczywając co 50 metrów, nie sycząc
z bólu przy każdym kroku. A
tak było pół roku temu. Byłem dziad, dzięki panu Darkowi jestem sprawny – cieszy się pan Jacek.
Tych samych słów używa pani Jolanta Mazurczyk
z Wrocławia. Jest po udarze
mózgu, prawa strona była
mocno sparaliżowana. Rehabilitacja nie przynosiła

specjalnych efektów. Dopóki nie trafiła do pana Darka.
Od tego momentu poprawa
widoczna jest niemal z tygodnia na tydzień. – W czerwcu
nie byłam w stanie podnieść
ręką łyżki, kubka. Teraz próbuję nawlec igłę. Jeszcze mi
się nie udało, ale jest blisko.
No i chodziłam o kuli, potem
o lasce, a teraz trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby zauważyć, że lekko utykam. Pan
Darek mnie uzdrowił. Aha, i
bóle głowy mi minęły, a miałam je od ciąży, 30 lat temu!
- A ja miałam guza na jajniku. Jak śliwka. Po trzech
wizytach USG potwierdziło,
że jest jak pestka, po kolejnych czterech nie było go

wcale. Po prostu znikł, bez
żadnej operacji – opowiada
Dominika Kuszalik.
Każdy z nich pytany, czy
pan Darek pomaga na taką
albo inną chorobę odpowiada: Pomaga na każdą! Sam
uzdrowiciel mówi ostrożniej:
- Gdybym potrafił pomóc każdemu, kolejka do mnie stałaby
od samej Świdnicy. Niestety,
czasem zdarzają się też porażki. Czasem efekt jest mniejszy
od oczekiwanego, i to uczy
pokory. Dlatego też proszę,
aby chorzy nie rezygnowali z
opieki lekarzy, bo przecież nie
chodzi o to, kto pomoże, tylko
żeby wyzdrowieć.
Jednak pan Jacek Kuzydej macha ręką: - Taka jego
skromność, ale on pomoże
każdemu. Ile ja w tej poczekalni widziałem ludzi, którym pomógł! Dlatego wiem,
że pomoże na każdą chorobę. No, może prawie każdą.

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

(ego)

Walim, dnia 27.03.2014 roku

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WALIM
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 poz. 647 z zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1235 z zm.)
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Walimiu
uchwały Nr XXXVIII/223/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w obrębie wsi Walim, gmina Walim.
W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania
miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębie wsi Walim, gmina Walim.
sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXXVIII/223/2014
Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 lutego 2014 r.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu w terminie do dnia 30.04.2014 roku,
na adres: Wójt Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
REKLAMA
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2 miejsce w rankingu WORD za 2013 rok

Skutecznie szkolą
Pierwszym krokiem na
drodze do uzyskania prawa
jazdy jest odbycie szkolenia
w wybranym przez siebie
ośrodku szkolenia kierowców. - Nie powinien to być
jednak wybór przypadkowy. Decydując się na dany
ośrodek, warto sprawdzić
jego kwalifikacje, a przede
wszystkim skuteczność w
przygotowaniu do egzaminu –radzą pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Wałbrzychu.
W Wałbrzychu i okolicach
funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt ośrodków szkolenia
kierowców, szkoleniem praktycznym zajmuje się około
200 instruktorów. Na podstawie wyników zdawalności
egzaminów teoretycznych i
praktycznych,
Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu sporządził
statystykę odzwierciedlającą
zdawalność osób egzaminowanych w odniesieniu zarówno do ośrodków szkolenia
kierowców, jak i instruktorów
nauki jazdy.
W 2013 roku, wśród ośrodków szkolenia kierowców w
kategorii powyżej 200 egzaminów pierwsze miejsce zajął
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Łukasz Sztymala (286 egzaminów) z wynikiem 52,80%
zdanych egzaminów, drugie
miejsce zajął Ośrodek Szkolenia Kierowców Leszek Faryna
(240 egzaminów) - 42,08%, a
trzecie miejsce zajęła Szkoła
Jazdy „PROLOG” Paweł Kmita
(215 egzaminów) - 41,40%. W
kategorii od 101 do 200 egzaminów w 2013 roku najlepszy
wynik osiągnął OSK „ŻURAW”
Paweł Żuraw (167 egzami-

nów) - 35,09%, drugą lokatę
zajął OSK „JANEK” Mateusz
Moszumański (176 egzaminów) - 33,52%, a trzecią OSK
Katarzyna Paul-Czapska (184
egzaminów) - 32,81%. Z kolei
w kategorii od 50 do 100 egzaminów zwyciężył OSK „Da-Car” Łukasz Moszumański
(55 egzaminów) z wynikiem
43,64%, drugą pozycję zajął
OSK „SOKÓŁ” Agnieszka Sokół-Horeglad (90 egzaminów)
- 40,00%, a trzecią Szkoła Jazdy „CARRUS” Mirosław Pietruszkiewicz (99 egzaminów)
- 35,35%. Z kolei wśród szkół
dla kierowców z obszaru powiatu wałbrzyskiego na czele
jest Nauka Jazdy Krzysztof

Najlepsi w powiecie
Machowski (394 egzaminy) z
wynikiem 39,09%.
Wałbrzyski WORD podsumował także pracę samych
instruktorów. W 2013 roku
największą skuteczność miał
Mateusz Cyman z wynikiem
59,09% zdawalności, który wyprzedził Krzysztofa Pantola –
54,83% i Bogusława Starybrata
– 52,38%. W kategorii zdawalności egzaminów praktycznych
na najpopularniejsze prawo
jazdy kategorii B najlepszy w
2013 roku okazał się Dariusz Lewiński z wynikiem 66,67%, a kolejne miejsca na podium zajęli:
Krzysztofa Machowski – 58,54%
i Ryszard Stankiewicz – 50%.
(RED)

Ranking ośrodków szkolenia kierowców za 2013 rok
powyżej 200 egzaminów (pierwsza piątka)
Ilość egzaminów % zdawalności
praktycznych
1. OSK Łukasz Sztymala
286
52,80%
2. Szkolenia Kierowców Leszek Faryna
240
42,08%
3. Szkoła Jazdy „PROLOG” Paweł Kmita
215
41,40%
4. Nauka Jazdy Krzysztof Machowski
394
39,09%
5. „AUTO-STOP” Piotr Stokłosa
291
32,30%
Nazwa osk

od 101 do 200 egzaminów (pierwsza piątka)
Ilość egzaminów % zdawalności
praktycznych
1. OSK „ŻURAW” Paweł Żuraw
167
35,09%
2. OSK „JANEK” Mateusz Moszumański
176
33,52%
3. OSK Katarzyna Paul-Czapska
184
32,81%
4. SNJ „AS-CAR” Alicja Moszumańska
200
28,50%
5. „MM” ZHU Marcin Maciuszek
137
28,47%
Nazwa osk

od 50 do 100 egzaminów (pierwsza piątka)
Ilość egzaminów % zdawalności
praktycznych
1. OSK „Da-Car” Łukasz Moszumański
55
43,64%
2. OSK „SOKÓŁ” Agnieszka Sokół-Horeglad
90
40,00%
3. Szkoła Jazdy „CARRUS” Mirosław Pietruszkiewicz
99
35,35%
4. OSK „KAM-AN” Patryk Antkowiak
86
31,40%
5. „TEACHER” Szkoła Jazdy Paweł Pluta
77
29,87%
Nazwa osk

Rozmowa z Krzysztofem
Machowskim,
właścicielem
szkoły jazdy.
Nauka Jazdy Krzysztof Machowski w najnowszym rankingu
ośrodków szkolenia kierowców
za 2013 rok, przygotowanym
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu,
zajęła pierwsze miejsce wśród
szkół jazdy z powiatu wałbrzyskiego, pod względem liczby
zdanych za pierwszym razem
egzaminów praktycznych.
Co składa się na ten sukces?
Krzysztof Machowski: - Przede
wszystkim praca całego zespołu
instruktorów i wykładowców,
którzy wkładają serce w swoją
pracę i wykonują ją z pasją. Robimy to od lat i czerpiemy dużą
radość widząc naszych adeptów
na drodze i otrzymując informacje, że dobrze sobie radzą
za kółkiem. Oczywiście jest to
też zasługa naszych kursantów,
którzy chętnie angażują się w
zajęcia teoretyczne i wkładają
sporo pracy w zajęcia praktyczne. Mamy wypracowany model
szkolenia, który co rok przynosi
dobre efekty, ale staramy się go
udoskonalać, co pozwala nam
podnosić jakość naszych usług.
Można śmiało powiedzieć, że
dobry przykład idzie z góry,
bo został Pan wyróżniony
przez WORD wśród instruktorów, których kursanci najczęściej zdają egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B.
Z wynikiem 58,54 % zajął Pan
drugie miejsce!
- Moi klienci wiedzą, że szkoleniem zajmuję się od wielu lat i
posiadam również uprawnienia
egzaminatora, a w przeszłości
brałem udział w wielu egzami-

nach nie tylko w Wałbrzychu,
ale też w Opolu, Legnicy czy
Wrocławiu. To doświadczenie w
wielu kwestiach ułatwia mi pracę, bo mam spojrzenie z trochę
innej perspektywy. A jak kursanci widzą, że ktoś profesjonalnie
podchodzi do sprawy, to mają
do niego zaufanie. Dzięki temu,
w tych trudnych czasach dla
szkół jazdy, nieźle dajemy sobie
radę, choć wiele szkół jazdy w
ostatnim rynek je zweryfikował.
Dla mnie szczególnym powodem do zadowolenia jest fakt,
że w 2013 roku najwięcej osób
w Wałbrzychu i w powiecie zdobyło prawo jazdy kategorii B po
kursach w naszej szkole jazdy.
Liczba 154 kierowców oznacza,
że średnio co drugi dzień spod
naszych skrzydeł wychodzi
nowy kierowca.
Co się zmieniło po zmianie
sposobu egzaminowania?
- Z moich obserwacji wynika
– a już 17 lat zajmuję się nauką
przepisów – że 19 stycznia 2013
roku dość radykalnie zmienił się
egzamin teoretyczny. Cieszę się
z tych zmian, bo nie ma już uczenia się pytań oraz odpowiedzi na
pamięć i widać większe zainteresowanie kursantów uczeniem
się przepisów ruchu drogowego.
Dziś osoba ubiegająca się o prawo jazdy nie idzie do szkoły jazdy
by szybko odbębnić teorię, tylko
szuka szkoły, w której nauczy
się przepisów. Niestety, minusy zmian też są, bo wiele pytań
jest niedopracowanych i zdarza
się sporo błędów. My staramy
się jak najlepiej nauczyć kursantów, a oni czasami muszą udzielać odpowiedzi wbrew temu,
czego się uczyli. Po zmianach
pytania są tajne i nikt ich nie weryfikuje, ja bywało wcześniej, z

egzaminatorami, policjantami
i środowiskiem szkoleniowym.
W poprzednim systemie błędy
były sporadyczne, a teraz czasami odnoszę wrażenie, że ten kto
układał niektóre nowe pytania
nie miał nigdy prawa jazdy i do
czynienia z tym problemem. Ale
ogólnie istota zmian była słuszna.
Wielu ludzi boi się teraz tych
egzaminów…
- Niepotrzebnie! Niestety, środki
masowego przekazu też często
kreują złe wiadomości. Np. w
zeszłym roku były informacje,
że nowego egzaminu teoretycznego nie zdali pracownik
ośrodka ruchu drogowego
oraz policjant. Po tych informacjach można było odnieść
wrażenie, że zapisywanie się na
kurs prawa jazdy nie ma sensu.
Tymczasem z moich obserwacji
wynika, że spadek zdawalności
egzaminu teoretycznego w naszym ośrodku jest niewielki, a
potwierdzeniem tego jest mój
prywatny sukces: w 2013 roku
- w części teoretycznej – osiągnąłem wynik około 67 procent
zdanych egzaminów za pierwszym razem. Trzeba przy tym
pamiętać, że łatwiej już nie będzie. Rok temu pytań w bazie
było ok. 600, dziś jest już 1600,
a docelowo ma ich być ok. 3 tysiące. Ale doświadczenie minionego roku dowodzi, że jeśli ktoś
chce się nauczyć przepisów, to
nie ma potem problemów ze
zdaniem egzaminu państwowego. My nadal będziemy starali
się pomagać naszym klientom
w zrealizowania marzenia o
posiadaniu prawa jazdy, dlatego zapraszam do udziału w naszych kursach.
(RED)
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Twoja bezpieczna
i pewna jazda
Szkoła Jazdy Sztymala to wykwalifikowana kadra instruktorów i wykładowców,
która za cel stawia sobie jak najlepsze przygotowanie osób ubiegających się
o prawo jazdy. - Nasze doświadczenie zawodowe jest naszym dużym atutem
i corocznie procentuje kolejnymi bardzo dobrze wyszkolonymi adeptami oraz jest
nagradzane przez prezydenta Wałbrzychu za bardzo dobre wyniki w szkoleniu
kandydatów na przyszłych kierowców – podkreśla Łukasz Sztymala.
- Corocznie staramy się coraz
bardziej rozwijać naszą szkołę
i podnosić nasze własne kwalifikacje zawodowe, aby lepiej
przekazywać wiedze kursantom.
W naszej szkole w jednym miejscu możesz zdobyć wszystkie
kategorie prawa jazdy, począwszy od motocykla na autobusie
skończywszy. Nasze samochody
odpowiadają pojazdom używanym przez Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego podczas egzaminów państwowych, co z pew-

nością ułatwia zdanie egzaminu
i zmniejsza stres związany z nowym, nieznanym autem.
Jeśli myślisz o karierze zawodowego kierowcy, również się
na nas nie zawiedziesz. Jesteśmy
instruktorami z uprawnieniami na
wszystkie kategorie prawa jazdy,
a także kierowcami z wieloletnim
doświadczeniem
zawodowym
‚’za kółkiem’’, również na trasach
międzynarodowych. Naszą wiedzę, którą przekazujemy, opieramy nie tylko na teorii, lecz także

na własnych doświadczeniach i
wieloletniej praktyce.
Po ukończonych kursach na
wyższe kategorie, pomożemy Ci
w otrzymaniu potrzebnych do
pracy, jako kierowca zawodowy,
świadectw kwalifikacji do przewozu osób lub rzeczy, a kierowców wykonujących już przewóz
drogowy zapraszamy na szkolenia okresowe obowiązkowe dla
każdego ‚’zawodowca’’ co 5 lat.
Nauczymy Cię przepisów ruchu
drogowego, bezpiecznych za-

REKLAMA

SZKOŁA JAZDY

SZTYMALA

• szkolenia na prawo jazdy
• kwalifikacje wstępne
• szkolenia okresowe

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

74 640 15 15
600 15 61 15
chowań na drodze, wykonywania
różnych manewrów, od zawracań
po parkowanie, przygotujemy Cię
do egzaminu państwowego i zdobycia upragnionego prawa jazdy.
Nasze słowa potwierdza najwyż-

sza zdawalność wśród szkół nauki
jazdy za 2011, 2012 i 2013 rok!
- Szkoła Jazdy Sztymala- twoja
bezpieczna i pewna jazda! – zapewnia Łukasz Sztymala.
(TP)
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Dlaczego warto uczyć się w Energetyku i wybrać zawód technika?
Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”
jest szkołą, która dostosowuje ofertę edukacyjną do aktualnych i perspektywicznych potrzeb
lokalnego, regionalnego oraz krajowego rynku
pracy. Uczniowie uczą się zawodu technika informatyka, technika teleinformatyka, technika
elektryka, technika elektronika, technika telekomunikacji, technika cyfrowych procesów
graficznych, technika organizacji reklamy oraz
technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ( nowy kierunek).
Kilka powodów, dla których warto wybrać naukę
w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w
Wałbrzychu.
• Uczeń technikum po zdaniu egzaminów z poszczególnych wyodrębnionych kwalifikacji w
danym zawodzie otrzymuje dyplom technika.
• Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności
zawodowe pozwolą nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.
Kierunki kształcenia w naszej szkole dają szerokie
możliwości zatrudnienia, ponieważ:
• To atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy (w
tym europejskim) zawody. Ogromny rozwój
technik komputerowych jaki nastąpił w ostatnich latach powoduje, iż zawody informatyczno
– elektroniczne są aktualnie najpopularniejszymi i poszukiwanymi zawodami.
• Dodatkowo uczniowie technikum mają możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe technika honorowane w
krajach Unii Europejskiej. Jest to podstawowym
atutem szkoły dającej zawód. W przeciwieństwie

•

•

do absolwentów liceum kończący technikum po
zdanym egzaminie zawodowym posiadają konkretne kwalifikacje zawodowe.
Absolwenci tych kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są
komputery i urządzenia elektroniczne. Takich
fachowców potrzebują firmy z każdej branży:
banki, urzędy, media, sklepy, agencje reklamowe, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące
się w dostawie sprzętu komputerowego. Dzięki
bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu są cenieni i poszukiwani na
rynku pracy.
Specjaliści z branży technologii informatycznych
i elektronicznych są i będą poszukiwani w wielu
krajach Unii Europejskiej Według Ministerstwa
Pracy zawód technika informatyka znajduje się
na drugim miejscu wśród zawodów o najwyższej
dynamice wzrostu zapotrzebowania.

Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk”
w Wałbrzychu kształci w następujących kierunkach:
Technikum – 4 letnie:
• technik elektryk
• technik elektronik
• technik informatyk
• technik teleinformatyk
• technik telekomunikacji
• technik organizacji reklamy
• technik cyfrowych procesów graficznych
• NOWY KIERUNEK! Technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej!
Technik elektronik - kierunek dający możliwość
zdobycia atrakcyjnego zawodu i poznania tajników
obsługi i naprawy urządzeń elektronicznych.

Technik elektryk - zawód dający umiejętność,
montażu, naprawy i utrzymania w ruchu aparatury,
maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.
Technik telekomunikacji - kierunek związany z
montażem i obsługą urządzeń telekomunikacyjnych i instalacjami zapewniającymi ich pracę (stacje
nadawcze i przekaźnikowe, sieci telekomunikacyjne).
Technik cyfrowych procesów graficznych - kierunek dający możliwość zdobycia zawodu związanego
z opracowaniem i realizacją projektów graficznych
i multimedialnych. Oprócz grafiki komputerowej
uczeń zdobywa również umiejętność realizacji wydruku. Absolwent kierunku technik cyfrowych procesów graficznych będzie miał możliwość zdobycia
kwalifikacji w zawodzie technik fototechnik.
Technik informatyk - profil dający szeroka wiedzą
z zakresu obsługi i eksploatacji komputerów, sieci
komputerowych i sieci Internet. Absolwent kierunku technik informatyk będzie miał możliwość
zdobycia kwalifikacji w zawodzie technik teleinformatyk.
Technik teleinformatyk - kierunek, który umożliwia połączenie wiedzy informatycznej z zakresu obsługi komputerów i sieci komputerowych oraz zagadnień związanych z telekomunikacją. Absolwent
kierunku technik informatyk będzie miał możliwość
zdobycia kwalifikacji w zawodzie technik informatyk.
Technik organizacji reklamy - profil nauczania
dla uczniów pragnących związać swoją przyszłość z
branżą reklamową. Kształtuje nie tylko umiejętności
artystyczne ale daje też podstawy wiedzy z zakresu
ekonomii i zarządzania.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – nowy zawód dla osób chcących pracować
w branży energetyki odnawialnej, która jest przyszłością światowej energetyki. Elektrownie wiatrowe czy kolektory słoneczne są coraz częstszym elementem naszego krajobrazu a inteligentne domy
to przyszłość budownictwa jednorodzinnego. Kierunek ten przekazuje nie tylko wiedzę teoretyczną
i praktyczną z dziedziny energetyki odnawialnej, ale
też podstawy z zakresu ekonomii i zarządzania.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia:
• elektromechanik
• mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych
• elektryk
ZSZ – elektryk - to zawód dający umiejętność,
montażu, naprawy i utrzymania w ruchu aparatury,
maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów
zasilania energią elektryczną. Absolwent kierunku
elektryk będzie miał możliwość zdobycia tytułu
technika elektryka
ZSZ – mechanik automatyki przemysłowej i
urządzeń precyzyjnych - kierunek kształcenia dający umiejętność montażu i uruchamiania urządzeń
precyzyjnych i układów automatyki przemysłowej.
Absolwent kierunku elektryk będzie miał możliwość
zdobycia tytułu technika elektryka.
ZSZ – elektromechanik - zawód dający umiejętność montażu i uruchamiania maszyn i urządzeń
elektrycznych oraz układów sterowania i zabezpieczania tych urządzeń. Absolwent kierunku elektromechanik będzie miał możliwość zdobycia zawodu
elektryka lub tytułu technika elektryka.
(TP)

Zapraszamy na dzień otwarty szkoły już 4 kwietnia 2014 r. w godz. od 10.00 do 14.00.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „SAMODZIELNI !!!”
Realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Okres realizacji: 01.10.2011 – 31.03.2014
Wnioskodawca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
Celem projektu było: umożliwienie 10 bezdomnym (5 os 50+)
w wieku aktywności zawodowej usamodzielnienie się poprzez
kompleksową aktywizację społeczno - zawodową, realizację programu reintegracyjnego oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej dwie osoby na umowę o pracę na 1/2 etatu do 31.03.2014r.

Moduł 3 – Monter sufitów podwieszanych i ścianek działowych.
Praktyki były prowadzone w mieszkaniu, które obecnie pełni rolę mieszkania
przejściowego typu rotacyjnego.
Zadanie 4 – Doradztwo zawodowe
W ramach prowadzonego doradztwa zawodowego uruchomiono kącik doradczy
w którym zarówno uczestnicy projektu jak i pozostali mieszkańcy Integracyjnego
Domu dla Bezdomnych mogą szukać w Internecie ofert pracy. Ponadto były prowadzone zajęcia z pracownikami socjalnymi Zespołu ds. Bezdomnych dotyczące
podstaw z zakresu posługiwania się komputerem.
Zadanie 5 – Mieszkanie przejściowe typu rotacyjnego
Mieszkanie zostało wyremontowane przez uczestników projektu w ramach
prowadzonych praktyk zawodowych w ramach szkoleń zawodowych. W mieszkaniu prowadzony jest program reintegracyjny dla czterech uczestników projektu. W mieszkaniu przebywają osoby mające złożony wniosek o przydział lokalu
socjalnego, będący najbardziej zmotywowani do usamodzielnienia. Mieszkańcy
zobowiązani są do przestrzegania regulaminu mieszkania przejściowego typu rotacyjnego.
Działania zrealizowane w mieszkaniu:
1. Pomoc w adaptacji w nowym miejscu.
2. Czystość i higiena osobista.
3. Prowadzenie gospodarstwa domowego (zakupy, przygotowywanie posiłków,
sprzątanie, pranie).
4. Gospodarowanie budżetem.
5. ABC dobrego gotowania.
6. Efektywne spędzanie wolnego czasu (uczestnictwo w imprezach kulturalno
– rozrywkowych, kino, utrzymywanie kontaktów z rodziną, praca).

Zadanie 1 – Trening umiejętności społecznych realizowany był
w czterech modułach:
1. Moduł 1 – Poznajmy siebie
2. Moduł 2 – Skuteczna komunikacja
3. Moduł 3 – Sztuka rozwiązywania konfliktów
4. Moduł 4 – Ja i inni
Zadanie 2 – Grupy motywacyjne.
Grupa 1 – uzależnienie z niską świadomością problemu alkoholowego
Grupa 2 – uzależnieni po podstawowym programie terapii
Zadanie 3 – Szkolenia zawodowe w trzech modułach:
Moduł 1 – Malarz – Tapeciarz
Moduł 2 – Posadzkarz – Płytkarz

W Projekcie „Samodzielni !!!” zrealizowane zostały następujące cele;
• umożliwienie stopniowego wychodzenia z bezdomności i usamodzielnienie
poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających wejście
na rynek pracy.
• wzmocnienie potencjału osobowościowego w tym zwiększenie motywacji
do abstynencji lub podjęcie leczenia zamkniętego.
• przygotowanie bezdomnych do samodzielnego zamieszkania i utrzymania
lokalu socjalnego,
Założenia projektu zostały w pełni zrealizowane. Projekt „Samodzielni !!!”
jest pierwszym projektem reintegracyjnym realizowanym na terenie Gminy
Wałbrzych skierowanym do osób bezdomnych. Mieszkanie przejściowe typu
rotacyjnego po zakończeniu projektu będzie funkcjonowało w strukturach
MOPS gdzie nadal będzie realizowany program reintegracji.

Projekt „SAMODZIELNI !!!”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
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Sportowy raport
• Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych ostatni mecz
II etapu rozgrywek o mistrzostwo II ligi rozegrają
29 marca w Nowej Soli z
Astrą. Nasz zespół już wcześniej zapewnił sobie pierwsze miejsce w grupie II.
• Piłkarki ręczne Victorii
Świebodzice w 11 kolejce
II ligi przegrały w Lubinie
z MKS Zagłębie II 17:33. W
kolejnym spotkaniu świebodziczanki będą podejmowały we własnej hali AZS
AWF Poznań. Mecz zostanie
rozegrany 30 marca o godz.
18.00.
• Młodziczki Victorii Świebodzice zajęły I miejsce w
Lidze Dolnośląskiej Dziewczynek. Podopieczne duetu
trenerskiego Bogdan Stankiewicz - Marek Gąsior zagrają w dniach 11-12 kwietnia
w turnieju półfinałowym mistrzostw Polski w Opolu.
• Górnik Wałbrzych pokonał 1:0 Jarotę Jarocin
w kolejnym meczu o mistrzostwo II grupy II ligi.
Zwycięskiego gola zdobył
w 48 min. Adrian Moszyk. A
już w sobotę o godz. 14.00
w Bytowie wałbrzyszanie
zagrają z zajmującą 3 miejsce Bytovią.
• Wyniki 17 kolejki spotkań piłkarskiej klasy
okręgowej: LKS Bystrzyca
Górna - Victoria Świebodzice 1:6 (0:2), Skalnik Czarny
Bór - Nysa Kłodzko 2:0. W
następnej kolejce grać będą:
Victoria Świebodzice - Zjednoczeni Żarów i Karolina

Hamburger Recycling
Polska sp. z o.o.

Skup makulatury
i folii
ul. Skarżyska 3, Wałbrzych
Tel. 695 038 230

Jaworzyna Śląska - Skalnik
Czarny Bór.
• Wyniki 17 kolejki piłkarskiej klasy A: Nysa
Kłaczyna - Górnik Boguszów-Gorce 2:2, Tęcza Bolesławice - Włókniarz Głuszyca
1:4, Gwarek Wałbrzych - Zieloni Mrowiny 2:3, Biały Orzeł
Mieroszów - Zdrój Jedlina
Zdrój 1:6, Czarni Wałbrzych
- Granit Roztoka 3:1, Unia Jaroszów - Cukrownik Pszenno
1:2, KS Walim - Grom Witków
2:5, Sudety Dziećmorowice Wenus Nowice 0:3. Następna
kolejka (29-30 marca): Górnik Boguszów-Gorce - Sudety Dziećmorowice, Wenus
Nowice - KS Walim, Grom
Witków - Unia Jaroszów,
Cukrownik Pszenno - Czarni
Wałbrzych, Granit Roztoka Biały Orzeł Mieroszów, Zdrój
Jedlina Zdrój - Gwarek Wałbrzych, Zieloni Mrowiny - Tęcza Bolesławice, Włókniarz
Głuszyca - Nysa Kłaczyna.
• W Nowej Rudzie odbyły się pływackie Międzywojewódzkie Drużynowe
Mistrzostwa
Młodzików
12-13 lat. Dla zawodników z rocznika 2002, 2001
są to najważniejsze zawody w sezonie. W zawodach
wystartowały 24 drużyny z
województwa dolnośląskiego i lubuskiego. W sumie
w zawodach wzięło udział
246 zawodników. W gronie
licznie reprezentowanych
drużyn KS Rekin Świebodzice uplasował się na bardzo
wysokim 4 miejscu w klasyfikacji medalowej, a zawodnicy tego klubu zdobyli 9
medali (4 złote, 3 srebrne , 2

brązowe). Cała drużyna zasłużyła na wielkie gratulacje i
niemalże każdy start kończył
się znakomitym rekordem
życiowym. Uzyskane wyniki
bardzo cieszą trenerów i pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Kolejna
runda Międzywojewódzkich
Drużynowych
Mistrzostw
Młodzików 12-13 lat odbędą
się w czerwcu.
• 11 szkół podstawowych,
10 gimnazjów i 8 szkół
średnich, czyli około 160
zawodników z Wałbrzycha, Czarnego Boru, Głuszycy,
Boguszowa-Gorc
oraz Sczczawna Zdroju,
wzięło udział w pierwszych
zmaganiach Powiatowej
Ligi Pływackiej w Wałbrzychu. Celem Ligi jest popularyzowanie i propagowanie
pływania wśród dzieci i młodzieży. Najlepsi pływacy po 1
kolejce: Magdalena Kulczycka z Gimnazjum nr 12 z czasem 30,91, Karol Molak 28,53
z Gimnazjum nr 9, Hanna
Zawadzka z PSP 15 z czasem
33,64, Michał Matusewicz
z SMGK - czas 31,78; Artur
Stankiewicz z III LO z doskonałym czasem 25,41 i Katarzyna Borkowska - 33,53. W
rywalizacji szkół prowadzą:
I LO, PSP nr 15 i Gimnazjum
nr 9.
• Toyota Basket Liga –
Szkolna Ligi Koszykówki
2013/2014. Wyniki IX kolejki w kategorii gimnazjów:
PG 11 Wałbrzych – PG 1
Wałbrzych 38:13, PG Walim
– PG 4 Wałbrzych 13:12, PG
Walim – PG 11 Wałbrzych
13:39, PG 4 Wałbrzych – PG

1 Wałbrzych 17:39. IX kolejka
w kategorii szkół podstawowych: PSP 22 Wałbrzych –
PSP 21 Wałbrzych 4:17, PSP
Boguszów-Gorce – PSP 21
Wałbrzych 22:7.

(RED)

• Władze Wałbrzycha
postanowiły spopularyzować sylwetki najznakomitszych jego mieszkańców, którzy osiągali
sukcesy w różnych dziedzinach, a obecnie zakorzenili się w innych rejonach
kraju. Przyznano im tytuły
„Ambasadora Wałbrzycha
2014” wraz ze statuetkami Książańskich Stokrotek.
Jedną z trzech osób w ten
sposób
uhonorowanych
(obok aktora Leszka Lichoty oraz pisarki i poetki Olgi
Tokarczuk) jest Agnieszka
Wieszczek-Kordus, brązowa
medalistka w zapasach (72
kg) na igrzyskach w Pekinie,
która kilka lat temu przeniosła się z Dolnego Śląska
na Wielkopolskę i obecnie
występuje w WKS Grunwald Poznań. - Odczuwam
sporą satysfakcję z powodu
tego wyróżnienia. Z moim
rodzinnym miastem, które
często odwiedzam, nadal
jestem związana m.in. przez
liczne grono przyjaciół ze
szkoły i koleżanki z maty.
Nie zapominam, że właśnie
tu rozpoczęłam sportową
karierę i Wałbrzych ciągle
jest w moim sercu. Dołożę
starań, by wałbrzyszanie
byli ze mnie dumni także i
w przyszłości, a bardzo chcę
zdobyć medal na igrzyskach
w Rio – deklaruje Agnieszka.
(AB)

TANIE UBEZPIECZENIA

NAPRAWA

SKUTERÓW I QUADÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL  AUTO
Ul. Traugutta 12B
BOGUSZÓW GORCE
Tel. (74) 844 52 33,
722-181-622

REKLAMA

GABINET
KOSMETYCZNY
mgr kosmetolog

Profesjonalne

zabiegi kosmetyczne
na twarz i ciało.

szósty zabieg
- gratis!
ul. Szmidta 1/2

(przy Pl. Grunwaldzkim)

Tel: 608-065-074

cena przy zniżce 60%
Pojemność
do 700cm3
194zł
230zł
701-900cm3
258zł
901-1100cm3
279zł
1101-1300cm3
325zł
1301-1500cm3
3
353zł
1501-1600cm
396zł
1601-1800cm3
418zł
1801-2000cm3
466zł
2001-2400cm3
548zł
powyżej 2400cm3

I INNE
Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne,
majątkowe oraz na życie

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

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

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

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

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

REKLAMA

Boguszów Gorce, dnia 25.03. 2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz.
647, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVII/366/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb
nr 6 Stary Lesieniec i obręb nr 7 i nr 8 Kuźnice Świdnickie, i jej zmianą
– Uchwałą Nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia
28 kwietnia 2011 r.

zawiadamiam o przedłużeniu terminu okresu
wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem terenów
oznaczonych symbolami: „UT1”, „MU1”-„MU3”, „MU5”, „KDW2”,
„KDX1” i części terenu „KDX2”, do dnia 2 kwietnia 2014r. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów Gorce, w godzinach:
- Poniedziałek, Środa, Czwartek od 8ºº do 15ºº,
- Wtorek w godz. od 8ºº do 17ºº,
- Piątek w godz. od 8ºº do 14ºº
oraz na stronie www.bip.boguszow-gorce.pl (zakładka miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego).
Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym powyżej
na wyłożenie ww. projektu planu istnieje możliwość składania uwag
i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza
Miasta Boguszowa-Gorc z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy. Przedłużam termin do dnia 16 kwietnia 2014r. Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc.
Z-ca Burmistrza Miasta
Paweł Sosialuk
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Kupię!!!!
twoją nieruchomość,
mieszkanie, dom
może być do remontu,
zadłużone, z komornikiem,

RATY
USŁUGI
(3) Korepetycje z języka angielskiego. 30 zł za pełną godzinę - w
tym dojazd i pomoce. Tel 723 00
83 33.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(6) USŁUGI REMONTOWE
ŁAZIENKI, KUCHNIE KOMPLEKSOWO. TEL. 790-542-123.
(2) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(3) „DIGISAT” - Montaż anten
satelitarnych i naziemnych. Tel.
501-674-338 i 74/854-17-12.
(1) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 874 992.
(1) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590.

PRACA
(1) Jesteś emerytem, rencistą, a
może studentem, mamy pracę dla
Ciebie. Tel: 503-196-778.
(1) Opiekunka osób starszych Niemcy. Atrakcyjne wynagrodzenie! Praca od zaraz.
Kontakt: 725 248 935.

NIERUCHOMOŚCI
(2) Sprzedam pilnie komfortową, rozkładową kawalerkę po
kapitalnym remoncie w idealnej lokalizacji N. Miasta 37m2,
CO miejskie. Cena 67 tys. zł. Tel:
511-500-578.
(2) Pilnie sprzedam mieszkanie 2
pok. w nowym bud. na B. Kamieniu 38m2, II piętro (podjazd dla
inwalidów w bramie wejściowej).
Tel 74/843-92-67 i 728-516-673.
Cena do uzgodnienia.
(1) Tanie pokoje do wynajęcia
w centrum Wałbrzycha. Tel.
693-069-486.
Pomieszczenia biurowe do
wynajęcia. Obiekt posiada bardzo

dobrą lokalizację , położony jest
w centrum Wałbrzycha, składa się
z trzech pomieszczeń biurowych ,
holu, łazienki , WC, dogodny parking. Dostępne media : energia
elektryczna, woda , własne c.o.,
linie telefoniczne oraz Internet.
Tel. 74 847 60 32.
(6) Zamienię mieszkanie
własnościowe: pok. z kuch.
łazienka+wc w Boguszowie
(blisko centrum, spokojna okolica) na podobne w Wałbrzychu
na P. Górze lub Podzamczu
(w 4-piętrowcu na pierwszym
lub drugim piętrze) może być
zadłużone – spłacę. Tel. 607839-690.
(1) Sprzedam garaż w zabudowie
szeregowej 19m2 ul. Prostopadła
(za „Liskiem”). Tel: 74/84-251-81
dzwonić po 18.00.
(7) Okazja - 49 tys. zł! Sprzedam
mieszkanie 30 m kw. w Boguszowie Gorcach: kuchnia, pokój,
łazienka i wc. stan dobry – do
zamieszkania. Niski czynsz – 78 zł
miesięcznie. Tel. 607 839 690.
(3) Sprzedam 2 pok. mieszkanie
na Szczawienku - I p. 42 m2 bud.
docieplony Tel. 798 027-177.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

niem, cena 108 tys! Do negocjacji! Tel.
(74) 307 03 16,531 045 421
3 pokoje, 45 m2, ładne, po gruntownym remoncie, cena: 114 tys! Tel.(74)
307 03 16,531 045 421
Komfortowa kawalerka, wysoki
standard wykończenia, spokojna część
Białego Kamienia, cena : 60 tys! Tel.(74)
307 03 16,531 045 421
Kawalerka w odrestaurowanej kamienicy w świetnej cenie, 31 m2 za 40
000!Tel. (74) 307 03 16, 602 826 652
Komfortowe 2 pokoje w doskonałej
lokalizacji Nowego Miasta , cena 97
tys! Tel.(74) 307 03 16,531 045 421
Komfortowa kawalerka na Krakowskim
Osiedlu, w bardzo dobrej cenie 55 tys!
Tel.(74) 307 03 16,531 045 421
Kawalerka w zielonej i pięknej okolicy,
niedaleko podnóża góry Dzikowiec, po
gruntownym remoncie, w odnowionej kamienicy. Cena: 40 tys! Tel.(74)
307 03 16,531 045 421
Ładny dom na górnym Sobięcinie po
remoncie, cena 247 tys! tel.(74) 307 03
16, 694 845 618Dom z bardzo ładną
działką w zielonej części Podgórza,
cena 249 tys!tel.(74) 307 03 16, 694
845 618

ABC NIERUCHOMOŚCI
ul. Broniewskiego 65B
58-309 Wałbrzych
Tel: 74 307 03 16
kom. 694 845 618 , 602 826 652
SPRZEDAŻ, KUPNO, WYNAJEM, ZAMIANA
Bardzo ładne 40 m2 na Szczawienku-doskonała lokalizacja ! Cena 77 tys !
Tel. (74) 307 03 16, 602 826 652
Kawalerka po kapitalnym remoncie, z
jasną kuchnią i dużym balkonem, na
Piaskowej górze, cena: 76 tys! Tel.(74)
307 03 16, 694 845 618
2 pokoje z balkonem i jasną kuchnią,
świetna lokalizacja Piaskowej Góry,
budynek 4-ro piętrowy, cena 77 tys !
Tel.(74) 307 03 16,531 045 421
2 komfortowe pokoje z balkonem
na Piaskowej Górze, w budynku 4-ro
piętrowym, 33 m2, cena: 93 tys! Tel.
(74) 307 03 16, 694 845 618
3 pokoje z jasną kuchnią w bardzo
dobrej lokalizacji Piaskowej Góry. 57
m2, I-sze piętro w IV-ce ! Cena: 145 tys,
do negocjacji! Tel.(74) 307 03 16,531
045 421
2 pokoje na Piaskowej Górze, po
gruntownym remoncie, 38 m2 w nietypowym rozkładzie, wraz z umeblowa-

BON – DOM, PIASKOWA GÓRA,
POWIERZCHNIA MIESZKALNA : 85
M2, DZIAŁKA: 200 M2, 3 POKOJE,
KUCHNIA, ŁAZIENKA, PRZEDPOKÓJ. OGRZEWANIE GAZOWE PLUS
PIECYK NA DRZEWO. CENA: 295
000 ZŁ (74) 666 66 06
BON - DZIAŁKA, RODZAJ: SIEDLISKOWA. OKOLICE WAŁBRZYCHA
( OKOŁO 10 KM OD ) 1310 M2,
WSZYSTKIE MEDIA, DROGA DOJAZDOWA: ASFALT. CENA: 50 000
ZŁ(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – DZIAŁKA BUDOWLANA,
GŁUSZYCA, 1240 M2, REGULARNE
KSZTAŁTY, TEREN PŁASKI. PRĄD
I WODA. CENA 86 800 ZŁ DO
NEGOCJACJI (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON – DZIAŁKA BUDOWLANA,
NIEOPODAL WALIMIA, 1750
M2,NA DZIAŁCE ZABUDOWANIE
GOSPODARCZE( W DOBRYM
STANIE, Z CZERWONEJ CEGŁY).
WSZYSTKIE MEDIA. DROGA
ASFALTOWA. CENA 75 000 ZŁ (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON - MIESZKANIE WYNAJEM,
SZCZAWNO ZDRÓJ, PARTER, 60
M2, 2 POKOJE, JASNA KUCHNIA,
OGRZEWANIE GAZOWE,KOMINEK. STAN: BARDZO DOBRY.CENA
1200 ZŁ DO NEGOCJACJI. (74) 843
33 33, (74) 666 66 06

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

ŁAZIENKA Z WC, OSOBNO WC
NA PIERWSZYM PIĘTRZE. DOM W
IDEALNYM STANIE. CENA: 265 000
ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON - MIESZKANIE, SZCZAWNIENKO, 33 M2, PIERWSZE PIĘTRO,
DWA POKOJE, JASNA OTWARTA
KUCHNIA, ŁAZIENKA I PRZEDPOKÓJ. OGRZEWANIE GAZOWE, DO
WPROWADZENIA. CENA : 75 000
ZŁ 74) 843 33 33,(74)666 66 06

BON - DOM, NIEOPODAL WAŁBRZYCHA- 130 M2,DZIAŁKA: 1600
M2, 6 POKOI,KUCHNIA, ŁAZIENKA,
WC. GARAŻ W BRYLE BUDYNKU,
OKNA PCV,PANELE. CENA: 199
000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

BON- DZIAŁKA BUDOWLANA,
MIEROSZÓW, 1500 M2.KSZTAŁT
DZIAŁKI: ROMB. CENA: 60 000
ZŁ(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON - DOM, RUSINOWA, 170 M2,
DZIAŁKA: 1912 M2, 4 POKOJE,
OGRÓD, OGRZEWANIE WĘGLOWE
PLUS KOMINEK. CENA : 280 000
ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE, PIASKOWA
GÓRA, 48 M2, 4 PIĘTRO, 3 POKOJE, JASNA KUCHNIA, ŁĄZIENKA
I PRZEDPOKÓJ.DUŻY BALKON.
CENA 119 000 ZŁ (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON – DZIAŁKA BUDOWLANA,
OKOLICE STARYCH BOGACZOWIC, 1436 M2, DROGA ASFALTOWA, MEDIA: PRĄD, WODA. TEREN
PŁASKI. CENA: 85 000 ZŁ (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON - MIESZKANIE, BIAŁY KAMIEŃ, 3 PIĘTRO, 2 POKOJE, 45 M2,
DO REMONTU.OKNA PCV, PIEC
GAZOWY. MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA STRYCHU, TEN SAM POZIOMDUŻY POTENCJAŁ. CENA : 52 000
ZŁ (74) 666 66 06
BON - DOM- SOBIĘCIN, CICHA I
ZIELONA OKOLICA, POWIERZCHNIA MIESZKALNA: 90 M2,
DZIAŁKA: 800 M2, 4 POKOJE,

BON – DZIAŁKA BUDOWLANA,
DZIEĆMOROWICE, 11000 M2, NA
DZIAŁCE STARE FUNDAMENTY.
DOSTĘP DO WSZYSTKICH MEDIÓW. CENA : 35 000 ZŁ (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON – OKAZJA !!!! KUPUJĄCY NIE
PŁACI PROWIZJI. PÓŁ DOMUSZCZAWIENKO, 181 M2, PIERWSZE PIĘTRO, 5 POKOI, KUCHNIA,
JASNA ŁAZIENKA Z WC, DZIAŁKA
1160 M2, OGRZEWANIE GAZOWE
I KOMINKOWE. ŁADNIE ZAGOSPODAROWANY OGRÓD. CENA:
265 500 ZŁ DO NEGOCJACJI(74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – DOM, CZARNY BÓRNOWY, 98 M2, DZIAŁKA: 850 M2,
3 POKOJE, JASNA KUCHNIA ( Z
WYPOSAŻENIEM),ŁAZIENKA, 2
WC. GARAŻ WOLNOSTOJĄCY.
WYSOKI STANDARD.CO WĘGLO-

spółdzielcze, własnościowe
Zadzwoń! Tel. 723 453 276
WE. CENA: 365 000 ZŁ(74) 843 33
33,(74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, BIAŁY
KAMIEŃ, 42 M2, 1 PIĘTRO, DWA
POKOJE, WYSOKI STANDARD,
DZIAŁKA 320 M2, OGRZEWANIE
MIEJSKIE.CICHE I SPOKOJNE
MIEJSCE. CENA 93 000 ZŁ (74) 666
66 06
BON – DZIAŁKI W JUGOWICACH
NA OBSZARZE NOWO PROJEKTOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW
JEDNORODZINNYCH. DZIAŁKI OD
700 DO 1361 M2. CENA DZIAŁKI:
35 000 ZŁ DO NEGOCJACJI (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, KONRADÓW,
67 M2, 1 PIĘTRO, 3 POKOJE,
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z
WC, PRZEDPOKÓJ. CO Z WŁASNEJ
KOTŁOWNI.CICHA I ZIELONA
OKOLICA. CENA: 99 000 ZŁ (74)
843 33 33
BON- DOM, NIEOPODAL ŚWIDNICY, IDEALNY POD INWESTYCJE.
150 M2, 5 POKOI, DZIAŁKA 1900
M2 + STODOŁA 100 M2. DOM W
POŁOWIE WYREMONTOWANY.
CENA : 130 000 ZŁ LUB ZAMIANA
NA MIESZKANIE 2 POKOJE +
DOPŁATA(74) 843 33 33, (74) 666
66 06

SPRZEDAM
DZIAŁKI
BUDOWLANE
PO ATRAKCYJNYCH
CENACH
CZARNY BÓR
TEL. 791 75 21 14
Sprzedam mieszkanie
Górne Szczawienko
(blisko strefy)
ul. Nowa, 40m2,
wysoki parter,
w pełni umeblowane,
ogrzewanie gazowe
– piec dwufunkcyjny.

Cena 77 tys.
do negocjacji.
Tel: 602-861-432.

Sprzedam sklep
w centrum Świebodzic
41,1 m kw., duża
witryna, zaplecze i toaleta

Nowa obniżona
cena 140 tys. zł
Okazja, Boguszów - mieszkanie 80
mkw, 4 pokoje po remoncie cena:
115,000 zł. Tel. 519-121-104/ 74666-68-14
Mieszkanie w zielonej części
Poniatowa, 44 mkw, po remoncie. Do mieszkania przynależy
ogródek, cena: 120,000 zł. Tel.
519-121-104/ 74-666-68-14
Szczawno Zdrój mieszkanie do
remontu, 86 mkw, cena: 109,000
zł. Tel. 519-121-104/ 74-666-68-14
Osiedle Górnicze, mieszkanie
2-pokojowe, 54 mkw, cena:
99,900 zł. Tel: 519-121-104/ 74666-68-14
Nowe Miasto, świetna lokalizacja,
mieszkanie 2-pokojowe po remoncie, 45 mkw, cena: 130,000 zł.
do negocjacji! Tel: 502-657-640/
74-842-12-84
Biały Kamień, 3 pokoje, 55 mkw,
cena: 135,000 zł do negocjacji!
Tel. 502-657-640/ 74-842-12-84
Świebodzice, 2 pokoje po remoncie, 45 mkw, cena: 120,000 zł. Tel.
502-657-640
Biały Kamień, kawalerka po
remoncie, 43 mkw. 69,000 zł, do
negocjacji! Tel. 519-121-102
Śródmieście, 2 pokoje do
remontu, 61 mkw, 58, 000 zł. Tel.
519-121-102/ 74-842-12-84
Podzamcze, 2- pokojowe mieszkanie do odświeżenia, 48 mkw,
cena: 125,000 zł. Tel. 519-121102/ 74-842-12-84

Wiadomość makler
nieruchomości Z.Kurpisz
Tel. 609 443 029
Śródmieście, dom wolnostojący,
146 mkw, cena: 370,000 zł. do
negocjacji!Tel. 519-121-102/ 74842-12-84
Okolice Dobromierza, dom
wolnostojący, stan bardzo dobry!
cena: 1555,000 zł. do negocjacji!
Tel: 502-657-353/ 74-666-68-14
Stary Zdrój, 2 pokoje, do wprowadzenia, 43 mkw. Tel. 502-657640/ 74-666-68-14
Świebodzice, 2-pokojowwe
mieszkanie z ogródkiem, tarasem
i garażem, 48 mkw, cena: 158,000
zł!Stan idealny!Tel. 502-657-640
/74-666-68-14
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Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl
PROWIZJA BIURA DO NEGOCJACJI!

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z
jasną kuchnią P.Góra, po kapitalnym remoncie z wyposażeniem,
2 piętro w czteropiętrowcu, cena
123 tys.zł. 74 666 42 42, 790 217
670.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z
tarasem w spokojnej okolicy B.Kamienia, 52,5m2, cicha lokalizacja,
149900 zł. 74 666 42 42, 790 217
670.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
48m2, P. Góra, w czteropiętrowcu
po kapitalnym remoncie, cena
145 000zł. 74 666 42 42, 608 318
866
WILLA- Sprzedamy duży poniemiecki dom pod Świebodzicami,
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2,
wnętrza po remoncie, cena 340
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Okazja! Sprzedamy 2
pokoje z ogródkiem, 41m2 ,
Podgórze, I piętro, cicha okolica,
cena - 49 000 zł!!! 74 666 42 42,
507 153 166
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje,
po remoncie, P.Góra, 42m2, cena
120 tys.zł. 74 666 42 42, 790 217
670.
WILLA- Sprzedamy 3 pok. 63m2
na Podzamczu, 6 piętro, cena 139
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 3
pokoje, 84m2, B.Kamień, cena 80
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, po remoncie
119m2, działka: 722m2 cena 210
tys.zł. 74 666 42 42, 790 217 670
WILLA – Sprzedamy pół bliźniaka
70m2 na Górnym Sobięcinie, cena
249 tys.zł.- do dużej negocjacji!!!
74 666 42 42, 790 217 670
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 52m2 , Podzamcze, 125
tys.zł. –74 666 42 42, 608 318 866.
WILLA – Sprzedamy dom wolnostojący, Piaskowa Góra, 5 pokoi,
działka 520m2, cena 360 tys.zł!!!
– do negocjacji, 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 66m2, 4 piętro, Podzamcze, cena 142 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166
WILLA – Sprzedamy pokój z kuchnią na N.Mieście, 41m2, 1 piętro,
cena 45 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA - Sprzedamy 2 pok, 42m2 z
ogrodem i garażem, Szczawienko,
ul. Gagarina, cena 104 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie , Śródmieście, 97m2,
po remoncie, 160 tys. zł. 74 666 42
42 , 608 31 88 66

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie

zamieszkania 607 212 315, 74
666 09 19

Wałbrzycha, 74 666 42 42

JM DOM mieszkanie 83 m2 dwupoziomowe Świebodzice z działką
i garażem 205.000 zł 607 212 315,
74 666 09 19

WILLA – Sprzedamy 41m2 na
Białym Kamieniu, po remoncie
- 125 000 zł. 74 666 42 42, 608
318 866.
WILLA – Sprzedamy 48 m2, 2
pokoje po remoncie na Podzamczu, 139tys.zł. 74 666 42 42, 608
318 866.

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

WILLA – Sprzedamy dom na
Osiedlu Parkowym, po remoncie
164m2, cena 430 tys.zł. 74 666 42
42, 608 31 88 66

JMDOM sprzedam mieszkanie
3-pokojowe wysoki standard
ul. Kosteckiego Sobięcin nowe
budownictwo 189.000 zł 607
212315 , 74 666 09 19

WILLA- Sprzedamy pokój z kuchnią okolice Żeromskiego, co gaz,
po remoncie, 31m2, St.Zdrój, cena
65 000zł. do negocjacji 74 666 42
42, 515 510 032

JMDOM sprzedam mieszkanie
2-pokojowe 45 m2 Podgórze
43.000 zł 607 212315 ,74 666
09 19

WILLA - Na sprzedaż kawalerka,
37m2, po remoncie, N.Miasto,
co miejskie, cena 67 tys.zł. – DO
NEGOCJACJI! 74 666 42 42 , 790
217 670.
WILLA- Super lokalizacja! Sprzedam 3 pok. 49m2 na P.Górze,
cena 135tys.zł. 74 666 42 42, 608
31 88 66
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje na
Podzamczu, 36m2, 2 piętro, cena
99tys zł. 74 666 42 42, 608 31 88
66

JM DOM mieszkanie 60 m2 2pokojowe ul. Batorego z działką i
garażem 155.000 zł 607 212 315,
74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 36 m2 2pokojowe parter, Piaskowa Góra
89.000 zł 607 212 315, 74 666
09 19
JM DOM mieszkanie 40 m2,
2- pokojowe Śródmieście po
generalnym remocie, ogrzewanie
gazowe 85.000 zł 607 212 315, 74
666 09 19

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje,
62m2, Nowe Miasto, cicha lokalizacja, cena 135tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 5
pokoi po remoncie, B.Kamień,
79m2, cena 130000zł. 666 42 42,
608 31 88 66.
WILLA- Sprzedamy śliczne, 2
pokojowe mieszkanie, 40m2, Oś.
Górnicze, Rusinowa, co gaz, po
remoncie, cena 120 tys.zł. 666 42
42, 608 31 88 66.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę na
Szczawienku, 26 m2, cena 45 tys.
zł. 74 666 42 42, 515 510 032.

jm
dom

agencja nieruchomości

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami
Pl. Tuwima 1,58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 09 19,
tel. 607 212 315
www.jmdom.otodom.pl
JMDOM do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie 29 m2 Piaskowa góra 750 zł 74 6660919,
607212315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie
3 pokojowe Piaskowa Góra 1000
zł 74 6660919, 607 212 315
JMDOM do sprzedania mieszkanie 2-pokojowe Piaskowa Góra 42
m2 po remoncie 95.000 74 666
0919, 607 212 315

MS-1195 Piaskowa Góra 2 pokoje
w pełni rozkładowe o pow. 41,5m.
Cena 97 tys. Tel. 793 111 130
MS-1330 Podzamcze 2 pokoje do
wprowadzenia o pow.36m. Cena
115 tys. Tel. 793 111 130
MS-1325 Podzamcze 2 pokoje o
pow. 41,5m Cena 89 tys. Tel. 534
210 153
MS-1173 Podzamcze 2 pokoje
rozkładowe o pow. 54,20m. Cena
129 tys. Tel. 793 111 130
MS-1357 Biały Kamień 3-pokoje
po remoncie o pow. 65m. Cena
179 tys. Yel. 793 111 130
Okazja! MS-1286 Podzamcze po
kapitalnym remoncie 3-pokoje o
pow. 62,6m Cena 163000, tel. 606
976 630
MS-1299 Piaskowa Góra 3-pokoje
o pow. 45M do odświeżenia, cena
125 tys. Tel. 606 976 630
MS-1322 Podamcze 3-pokoje
ładne ,3piętro o pow. 63m. Cena
155 tys. Tel. 793 111 130
MS-1293 Piaskowa Góra 3-pokoje
o pow. 52,4m w pełni rozkładowe
cena135 tys. Tel. 534 210 153
Okazja! Podzamcze 4 pokoje
o pow. 65,7m do odświeżenia,
super lokalizacja, cena 173 tys.
Tel.793 111 130
Działki budowlane bogata oferta
Wałbrzych i okolice cena już od
25 tys. tel. 793 111 130

Euro Dom Nieruchomości
Pl. Zamenhofa 1/28
(Hala Targowa Manhatan)
58-309 Wałbrzych
www.eurodom.walbrzych.pl
Dla zdecydowanych klientów
z gotówką pilnie poszukujemy
Mieszkania 1, 2, lub 3 pokojowego na Piaskowej Górze, lub
Podzamczu, może być zadłużone,
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 97 66 30
DS-1217 Piaskowa Góra szereg
narożny o pow. 85m, do wprowadzenia, cena 299 tys. Tel. 793
111 130
DS-1348 Sobięcin bliżniak o
pow.80m.działka 378m po kapitalnym remoncie. Cena 249 tys.
Tel. 793 111 130
Okazja! Biały Kamień, kawalerka o
pow. 28M, po kapitalnym remoncie, cena 52 tys. Tel.606 97 66 30
Okazja! MS-1271 Piaskowa Góra
wyremontowane I umeblowane
2 pokoje o pow.33m, 2p w 4 cena
85000, Tel. 606 976 630
Okazja! MS-1249 Głuszyca ul.
Łukasiewicza o pow. 49M2 po
kapitalnym remoncie
I piętro, cena 125 tys. Tel. 606 97
66 30
MS-1334 Piaskowa Góra kawalerka ul. Norwida o pow. 26m. cena
70 tys. Tel. 534 210 153

JMDOM do sprzedania kawalerka
Podzamcze 26 m2 70.000 74 666
0919, 607 212 315

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

JM DOM sprzedam mieszkanie
2-pokojowe 42 m2 Szczawno
Zdrój 140.000 zł do

MS-1356 Piaskowa Góra 2 -pokoje o pow. 36M, 3-piętro. Cena
72900zł. Tel.793 111 130

LW-12 wynajęcia lokal użytkowy
o pow. 320 m w ścisłym centrum
Wałbrzycha, cena 4500. tel. 606
976 630
Bogata oferta wynajmu, ceny już
od 600 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź,
tel. 793 111 130

178.000zł, tel. 74 840 40 40, 509
530 885
RENOMA – PODZAMCZE, 3
pokoje, 65,5m2, 4 piętro w 4, cena
142.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 3
pokoje, 60m2, 9 piętro w 10, cena
139.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
kawalerka z jasną kuchnią, 27m2
z dużym balkonem, parter w 10,
79.000zł, tel. 74 840 40 40, 509 530
885
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
29m2, 2 pokoje, 1 piętro w 4, cena
85.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 085
489

Sprzedam komfortowe mieszkanie
w Szczawnie- Zdrój pow. 58 m2,
2 pokoje, dwie łazienki, 2 tarasy,
parter. Cena 170 tys.zł tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam dwa mieszkania w Mieroszowie łącznie 130 m2, wysoki
standard, zadbana działka, garaż.
Cena 240 tys zł. tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowe
budownictwo, 2 pokoje, 55m2, 9
piętro w 10, , cena 110.000zł, tel. 74
840 40 40, 509 530 885

Sprzedam dom w Kamiennej Górze, 7 pokoi, działka o pow. 700m2.
Cena 425 tys. zł tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowe
budownictwo, kawalerka, 27m2,
parter i 2 piętro w 10 cena 68.000zł
i 73.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy,
40 m2, 2 pokoje- nowe okna, parter. Cena 31 tys zł. tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411

RENOMA – NOWE MIASTO, okolice
Psiego Pola, 2 pokoje, 57m2, parter
w 2, cena 55.000zł, tel. 74 840 40 40,
509 530 885

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

RENOMA – OKAZJA! BOGUSZÓW
GORCE, 1 pokój, kuchnia, łazienka
z WC, 38m2 z ogrodem, parter w 1,
cena 34.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – ZAMIANA SZEREGÓWKA NA SZCZAWIENKU OKOLICE
UL. WITOSA NA 2 POKOJE NA
PODZAMCZU 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – DOM BIAŁY KAMIEŃ
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 385.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 3 POKOJE NA BIAŁYM
KAMIENIU 74 840 40 40, 693 223
424

RENOMA – OKAZJA! DOM PIASKOWA GÓRA WOLNOSTOJĄCY, 5
pokoi, 110m2, działka 520m2, cena
360.000zł 74 840 40 40, 693 223 424

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!
RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje,
68m2, 7 piętro 10, cena 150.000zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje,
51m2, 1 piętro w 4, cena 129.000zł,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, 2 pokoje,
35,5m2, parter w 10, cena 89.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje,
63m2, 6 piętro w 10, 159.000zł po
remoncie, tel. 74 840 40 40, 509
530 885
RENOMA – PODZAMCZE, 2 pokoje,
36m2, 1 piętro w 10, cena 92.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje,
60m2, parter w 4, cena 150.000zł,
po remoncie, tel. 74 840 40 40, 509
530 885
RENOMA – PODZAMCZE, 4
pokoje, 86m2, 6 piętro w 10, cena

Sprzedam dom w Łomnicy 330 m2,
działka 1500 m2, 5 pokoi ( pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne). Cena 850 tys. zł tel.882 068 300
- 600 186 884 numer licencji 19411

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 2
pokoje, 42m2, 2 piętro w 4, cena
95.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 085
489

RENOMA – DOM PIASKOWA GÓRA
skrajna szeregówka z garażem, 3
pokoje, 80m2, cena 299.000zł 74
840 40 40, 509 530 885
Ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy,
60 m2, 2 pokoje- po remoncie,
umeblowane z wyposażeniem, 2
piętro. Cena 120 tys zł. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411

Głuszyca, ul. Grunwaldzka 20A,
tel./fax: 74 8447889
oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84
Sprzedam komfortowy apartament
w Głuszycy 60 m2, 2 pokoje, kominek, 1 piętro, garderoba. Cena 155
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie
w Głuszycy 67 m2, 1 piętro. Cena
140 tys. tel.882 068 300 - 600 186
884 numer licencji 19411
Sprzedam lokal użytkowy w Głuszycy 200 m2, przy głównej drodze,
parter. Cena 120 tys. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam działki budowlane w
Głuszycy- Zimna Woda- ceny od 25
zł/m2 ( 1480 m2) tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam dom na Podgórzu pod
lasem, 842 m2 działka, 5 pokoi,
zadbany ogród. Cena 282 tys zł.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam dom z budynkiem na
działalność gosp. w Domanowie
powiat kamiennogórski. Cena 160
tys zł. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam budynek mieszkalny (5
mieszkań) w Walimiu - działka 4400
m2 cena 205 tys. tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam działkę budowlaną w
Walimiu 5000 m2 cena 150 tys.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Jedlince
blisko Głuszycy 60 m2 cena 55
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam przytulne, zadbane
mieszkanie blisko Szczawna-Zdrój
32 m2 cena 78 tys. tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam dom z działka 1,5
ha blisko Bolkowa 5 km – Park
Krajobrazowy Chełmy. Cena 250
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie na Piaskowej
Górze, 41 m2, 2 pokoje, balkon, 4
piętro. Cena 96tys. tel. 882 068 300
- 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam 2 pokojowe, umeblowane i wyposażone mieszkanie
w Śródmieściu 69 m2 cena 150
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe ul. Wańkowicza, 40m2,
2 pokoje, 3 piętro. Cena 90 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411

DB2010

Czwartek, 27 marca 2014 r.
www.db2010.pl

.PL

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

REKLAMA

„Łaźnia”

Firma istnieje
na rynku od 1990 r.

Aleje Lipowe 12, 58-160 Świebodzice, tel.: 74 854 49 22, 74 854 06 21
zapraszamy w godzinach: poniedziałek-piątek 9.00-18.00, sobota 9.00-14.00

Grzejnik Weberman
60 cm x 80 cm,
moc 1935 W

229 zł
Termostat prosty
OpticComfort
zestaw

49 zł
Technika sanitarna i grzewcza. Taniej

niż w marketach! Przyjdź i porównaj. To się opłaca

Promocja aktualna od od 1.04. do 30.04.2014 r.
POŻYCZKA BEZ BIK
do 10 tysięcy

Windykacja
z gwarancją skuteczności

bez zdolności kredytowej w bankach

szansa z komornikiem
CHWILÓWKI na dowód
również dla osób bez dochodu
KREDYT-BOX, Piaskowa-Góra
Hala Manhattan, BOX 54
wejście naprzeciw Rossmann
Tel. 600 731 232 w godz.9-16

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.

SZYBKA
POŻYCZKA

www.laznia-swiebodzice.pl

ul. Gdańska 8, 58-300 Wałbrzych
tel: 726 388 593, 74 842 61 63

POŻYCZKA
Poza bankowa
733-895-524
* Koszt połączeniawg. taryfy operatora

NOWE OFERTY
KREDYTOWE !!!
• BEZ ograniczeń wieku
• BEZ poręczycieli
• BEZ zdolności
BEZPŁATNE DORADZTWO

DO 25 TYS. ZŁOTYCH.

ul.Broniewskiego 65C
728 765 048, 74 664 83 85

TEL: 696-119-853.

ul.Nowy Świat 1A, IIp.
796 600 006

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

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

Zakup wierzytelności
Zakup weksli
Poręczenia i wyręczenia
Zlecenia od dłużników
wekslowych
Skup weksli emitowanych
Pokrywamy wszelkie koszty
opłat sądowych
oraz zastępstw prawnych
NIE POBIERAMY OPŁAT
WSTĘPNYCH
Centralne Biuro
Windykacyjne sp. z o.o.
Warszawa
Oddział w Wałbrzychu
pl. Magistracki 3 pok. 19
tel. (22) 21 39 335
tel. 534 626 704
e-mail: cbw@vp.pl
www.weksel.manifo.com

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

PRZYJMĘ DO PRACY
W WAŁBRZYCHU

SZLIFIERZA
KAMIENIA
TEL: 74/846-47-59

JAJKA WIEJSKIE
Z WOLNEGO WYBIEGU
PEŁNA EKOLOGIA
DUŻE, ŚREDNIE, MNIEJSZE

DOWÓZ DO KLIENTA
GRATIS!
TEL: 881-519-716

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

