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POJAZDÓW „DARWÓD” S.C.
ul.Sztygarska 10, 58-305 Wałbrzych za Koksownią Victoria
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Złomowanie
Skup Pojazdów
bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne,

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

74 846 49 57, 784 155 155

www.kasacja.info biuro@kasacja.info
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Grali dla małych i dużych
Ponad 63 tysiące zł. Tyle wałbrzyszanie ofiarowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
a za jej pośrednictwem – małym, chorym dzieciom i seniorom, wymagającym pomocy medycznej.
Koncert finałowy w Galerii Victoria przyciągnął tłumy. Nie zawiedli wolontariusze – jak co roku, od 22 lat,
250 ochotników, wędrowało w zimnie po ulicach, zachęcając przechodniów do hojności.
REKLAMA

Masz firmę i płacisz
za dużo za prąd?!
Zadzwoń:
791 87 34 77

Pomożemy Ci
obniżyć rachunki!

Galeria kusiła nie tylko
wielką rozmaitością muzyki i dobrymi wykonawcami,
ale też wystawą wypieszczonych, zabytkowych samochodów, w tym kilku
lśniących syrenek, stoiskiem
medycznym, ekipą ratowników, udzielających porad w
zakresie pierwszej pomocy,
a także stanowiskiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu. - Wałbrzyszanie, jak zwykle nie zawiedli –
mówi organizatorka poboru
krwi, Teresa Kamińska.
Do rejestracji zgłosiło się
49 osób, 43 z nich mogły
oddać krew. - To oznacza
ponad 20 litrów najcenniejszego leku – podkreśla Teresa Kamińska. Akcja jeszcze
trwa. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć WOŚP, oddając krew,
może to zrobić w wałbrzyskim centrum krwiodawstwa przy ul. Chrobrego, do
soboty. Około 20 tys. zł zasiliło zbiórkę podczas aukcji
orkiestrowych gadżetów. 2
tys. zł wylicytowano za złote
serduszko, ofiarowane tradycyjnie przez wałbrzyskiego
jubilera, Grzegorza Śmigla,
850 zł zapłacił uczestnik licytacji za lot balonem nad
Wałbrzychem,
informując
organizatorów, że będzie to
prezent dla żony na rocznicę

Na licytację wystawiono wiele oryginalnych gadżetów.

ślubu. Za gadżety, ofiarowane przez Anię Wyszkoni, jedną z wykonawczyń koncertu,
wpadło dla orkiestry 600 zł.
Orkiestra grała w całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
6,5 tys. zł zebrano w Głuszycy, racząc przy tym mieszkańców wielką dawką dobrej
muzyki i ciekawymi zespołami. - Chcieliśmy, aby każdy
znalazł coś dla siebie – mówi
organizatorka, Monika Bisek-Grąz. Nie zawiedli mieszkańcy Świebodzic. Tam
zbiórka przyniosła ponad 46
tys. zł, co jest gigantyczną
kwotą, jak na niewielkie miasteczko. Także krwiodawcy

w Świebodzicach stanęli na
wysokości zadania – bank
krwi zasiliło 12 litrów cennego leku.
Ponad 6300 zł wpłynęło
na konto orkiestry po zbiórce w Walimiu. Do dobrego wyniku przyczyniły się
atrakcje rajdowe – chętni
– za datek do puszki - mogli przejechać się osławioną
subaru imprezą. Po dwudniowej zabawie w Boguszowie Gorcach, orkiestra
wzbogaciła się o ponad 24
tys. zł. Szczegółowe relacje
z 22 Finału WOŚP publikujemy na stronie 5.
(AWS)
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Postscriptum
Janusz
Bartkiewicz

Od jakiegoś czasu „cała”
Polska żyje ponoć w trwodze,
albowiem w dniu 11 lutego br.
na wolność – po odbyciu kary 25
lat pozbawienia wolności – wyjdzie prawdziwa bestia w ludzkiej
skórze, czyli okrutny morderca
czterech małoletnich chłopców.
Morderca pedofil z Piotrkowa
Trybunalskiego. W związku z
tym miałem zamiar tej właśnie
sprawie poświecić kilka uwag,
ale zmuszony jestem temat ten
zostawić do następnego razu.
Czynię tak dlatego, że po
ostatnim moim tekście (DB
2010 nr z 9.01.br.) spotkałem się
z opinią moich kilku bliższych i
dalszych znajomych, że - z niezrozumiałych dla nich powodów
- staję w obronie „pijanych piratów drogowych, którzy tak naprawdę są zwykłymi zabójcami,
o czym, jako były policjant, powinienem wiedzieć i co mi, właśnie
jako gliniarzowi, nie przystoi”.
Obawiając się, że mogłem zostać
źle zrozumianym przez większe
rzesze Czytelników, śpieszę z bardziej precyzyjnym wyjaśnieniem,
o co mi tak naprawdę chodziło
i dlaczego irytuje mnie ta cała
histeryczna wrzawa. Od razu zastrzegam dużymi literami, że pogrążam się w bólu z bliskimi osób
zabitych przez bezmyślnych
kierowców, którzy (przecież) nie
zawsze są w stanie nietrzeźwym.
Proszę mnie źle nie zrozumieć, bo
chodzi mi tylko i przede wszystkim, o przywrócenie właściwych
proporcji, naruszonych medialną
i polityczną wrzawą, jaka miała
niedawno miejsce.
Otóż w obowiązującym w
Polsce stanie prawnym, odpowiedzialność za samą jazdę po
spożyciu alkoholu, jak i za spowodowanie w takim stanie kolizji lub wypadku drogowego,
jest dokładnie i precyzyjnie uregulowana. Wystarczy więc, aby
organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w sposób rzetelny,
swoje powinności czyniły, co nie
wymaga żadnego zaostrzania

przepisów, aby odpowiedzialność za czyny była sprawiedliwie i surowo wymierzana. Od
zaostrzania przepisów ilość nieszczęśliwych zdarzeń nie zmaleje, chociaż na pewno wzrosną
słupki popularności niektórych
polityków. Zwłaszcza tych,
którzy o takim wzroście marzą
dniami i nocami. Natomiast ja
stawiam otwarte pytania i szukam na nie odpowiedzi. Jedno
z takich pytań brzmi: czy poza
pijanymi kierowcami, są i inne
przyczyny, które powodują tragiczne wydarzenia na drogach. I
odpowiadam: są, a pijani stanowią w tym wszystkim niewielki
procent (7- 9%). Pytam też: czy
prawdą jest, iż zdecydowaną
przyczyną (ponad 80% wszystkich wypadków drogowych)
jest nadmierna szybkość i brak
umiejętności w prowadzeniu
pojazdów oraz kiepska znajomość przepisów drogowych?
Policja drogowa odpowiada,
że zdecydowanie tak. I kolejne
pytanie: czy zatem tylko pijani
kierowcy rozwijają nadmierną
szybkość? Policja drogowa odpowiada zdecydowanie, że nie.
Więc pytanie ostatnie: dlaczego
zatem to pijani kierowcy znaleźli się na celowniku rozpętanej
akcji propagandowej? I tu odpowiem sam: bo wymaga tego
interes polityczny wielu polityków oraz ta okropna poprawność polityczna, znamionująca
większość polskich mediów. A ja
odwołuję się do zwykłej logiki i
poczucia sprawiedliwości, wskazujących na bezsens panujących
w tej sprawie rozwiązań i proponowanych kolejnych zaostrzeń
przepisów.
Weźmy np. dwóch osobników, o tej samej wadze (100 kg)
którzy w tym samym czasie pili
różne napoje. Pierwszy (nazwijmy go Kowalski) od godz.10:00
do 11:00 wypił dwa tzw. pokale piwa, o pojemności 0,75 l o
zwartości 6% alkoholu. Drugi
(niech mu będzie Nowak) wypił w tym samym czasie dwie
szklanki mocnej kawy („szatana”) i cztery godziny później (o
15:00) obydwaj wyruszają w
drogę swoimi pięknymi i szybkimi samochodami. Kowalski
jedzie przez miasto z szybkością
przepisową, czyli 50 km/h, bo

Opluwanie świętych
wie, że wypił te dwa piwa i musi
zwracać szczególną uwagę na
to, jak jedzie i co się wokół niego dzieje. Ma zatem bardzo wyostrzone wszelkie zmysły obserwacji, czyli słuch i wzrok. Zresztą
praktycznie wszyscy z nas, którzy
ukończyli 18 lat, kiedyś te dwa
piwa wypili i doskonale wiedzę,
jak się po nich zachowują, co
myślą i jak świat postrzegają.
Daję słowo honoru, że ja żadnej
różnicy w tym, jak postrzegam
świat przed i po wypiciu dwóch
piw, nie widzę. Kowalski ma pecha i patrol wałbrzyskiej policji
zatrzymuje go do rutynowej
kontroli. Po tych czterech godzinach od spożycia, w jego krwi
znajdować się będzie ok. 0,55
‰ alkoholu (obliczone na podstawie http://www.kazdypromil.
pl/alkomat), a więc w świetle
prawa dopuścił się przestępstwa
kierowania samochodem w stanie nietrzeźwym (więcej jak 0,5
‰), za co będzie ukarany, zgodnie z kodeksem karnym, karą
do 2 lat pozbawienia wolności
oraz czasowym zakazem prowadzenia pojazdów. Natomiast
Nowak, śmigając przez miasto
z szybkością 180 km/h, również
został zatrzymany przez patrol
policji. Ponieważ był trzeźwy,
dopuścił się jednie wykroczenia,
za co zostanie ukarany mandatem karnym i punktami karnymi. I teraz odpowiedzcie sobie
sami, mili Czytelnicy: kto z tych
dwóch panów stanowił dla innych uczestników ruchu większe zagrożenie? Odpowiedź
chyba nikomu nie nastręczy
trudności. A mnie dręczy kolejne pytanie. Czy np. Irlandczyk,
Luksemburczyk, Maltańczyk lub
podwładny brytyjskiej królowej,
jadący samochodem i mający
„w sobie” dopuszczalne tam 0,8
‰ jest mniej pijany od Polaka,
który siadł za kierownicą mając
„w sobie” 0,21 ‰ alkoholu we
krwi (polski próg dopuszczalności to 0,2 ‰)? Zastanówmy się
dlaczego, w większości krajów
Europy, dopuszczalny tzw. prób
trzeźwości został określony na
poziomie 0,5 ‰, a bezpieczeństwo na drogach Europy jest
tam, w stosunku do Polski, nieporównywalne?
Dlaczego tak źle się u nas
dzieje, każdy może sprawdzić,

zatrzymując się tuż za dawnym
przejściem granicznym na naszych zachodnich granicach.
Ujrzy wtedy na własne oczy,
jak pędzące po polskiej stronie,
z polską rejestracją „bolidy”,
gwałtownie wyhamowują i
jadą niby nasze stare poczciwe
„syrenki”, co to się dusiły oparami zbliżając się do, zawrotnej
kiedyś, szybkości 100 km/h.
Bo problem bezpieczeństwa
na drogach leży w szybkości
właśnie i na zachodzie Europy
od lat jest oczkiem w głowie
tamtejszych rządzących. Ale
polskim politykom (gdy rządzą)
wystarcza wyobraźni jedynie na
obciążanie wszelkim złem tzw.
jadących na dwóch gazach, bo
tak jest łatwiej i nie trzeba większego wysiłku. W październiku
2010 r. w wypadku „busa” w Nowym Mieście nad Pilicą zginęło
16 osób. Kierowca był trzeźwy,
ale samochód jechał za szybko
(wyprzedzał) i nie do końca był
sprawny. Czy – po równie medialnym szumie – coś się zmieniło? Nic. Kierowcy nadal jeżdżą
podobnym złomem i nadmiernie przekraczają szybkość. Ale
rządzącym wygodniej jest zrzucić winę na tych, co wiadomo.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Andrzej
Basiński

Nie ma klimatu i nie ma gleby sprzyjającej urodzajowi ludzi dobrej woli i liczniejszemu
pojawianiu się współczesnych
świętych. Takich, którzy nigdy
nie będą kanonizowani po długich kościelnych procesach.
Świat, w którym żyjemy, nie
kocha tego rodzaju osobników,
odwraca się do nich plecami.
Świat stawia na brutalną walkę o przetrwanie i spychanie
słabszych jednostek w niebyt.
Świat premiuje nienawiść, zazdrość i zawiść, brak moralnych
hamulców i fontanny plwocin,
którymi ocieka chociażby Internet, gdzie każdy wyrastający, w
pozytywnym znaczeniu, ponad
przeciętność, zostaje zgnojony
do imentu.
Jednym z takich współczesnych świętych jest Jurek
Owsiak. Trudno zliczyć, ile istnień ludzkich uratowała jego
Orkiestra, ilu bliźnim złagodziła cierpienie i dała nadzieję na
REKLAMA

Pośredniczymy w zakresie kupna, sprzedaży,
wynajmu mieszkań, domów, działek i lokali
użytkowych - rozwiązujemy trudne stany
prawne nieruchomości.
Świadczone przez nas usługi gwarantują
pełną obsługę formalno-prawną od momentu
podpisania umowy pośrednictwa do ﬁnalizacji
transakcji w formie aktu notarialnego
lub umowy najmu.
Oferujemy także pomoc związaną z wyborem
i uzyskaniem atrakcyjnych kredytów
hipotecznych, współpracujemy z kancelariami
notarialnymi oraz innymi biurami
pośrednictwa.
Zapraszamy do nowej siedziby: Głuszyca, ul. Grunwaldzka 20A,
tel./fax: 74 8447889 oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84

pokonanie rozlicznych dolegliwości. Sprzęt medyczny zakupiony z pieniężnych zbiórek
i aukcji, służy tysiącom dzieci,
których ból jest szczególnie
dojmujący i przerażający, a
od pewnego czasu medyczna
technika służy także ludziom
starszym, o których społeczeństwo zdaje się coraz bardziej
zapominać, bo mierzi je słabość i bezradność seniorów,
brzydzą ich kalectwa i alzheimery. Owsiak niestrudzenie i
z nieustającym entuzjazmem
pomaga
pokrzywdzonym
przez los. Trudno jego dobrą
energię wycenić w złotówkach.
Ale kiedyś powiedział: „róbta,
co chceta” , a czasami wygarnie
obłudnikom i to wystarczyło,
że część jego współobywateli, moralne karły i gnomy,
tylko czekają, by z pierwszymi
dźwiękami Owsiakowej Orkiestry włożyć brudne paluchy do
gardeł i popisywać się, ile rzygowin mogą wylać ze swoich
trzewi na inicjatora szlachetnej
akcji i tysiące wolontariuszy.
Pani profesor Pawłowicz,
posłanka, ogłosiła z dumą
wszem i wobec, że na Orkiestrę nie dała ani złotówki.
Gdy piszę przy jej nazwisku
słowo „profesor”, najpierw
długopis staje mi dęba i
wierzga, a potem komputer
się zawiesza. Posłanka całym swoim jestestwem poświadcza, że nazbyt często
dyplomy, nawet najbardziej
szacownych, uczelni, nie
powodują u ich posiadaczy
nawet najbardziej mikrego
uszlachetnienia.
Posłanka
zieje siarką jak smok wawelski i pluje jadem najbardziej
odrażających gadów. Są tacy,
którzy z nią sympatyzują, bo
nie mogą ścierpieć dobra,
poświęcenia i bezinteresowności. Współcześni inkwizytorzy. Co wręcz zapiera dech
w piersiach, to deklaracje posłanki Pawłowicz o służeniu
Kościołowi. Instytucja licząca
ponad dwa tysiące lat, musi
to jakoś wytrzymać...
Nie ona jedna mówi z pokorą o Bogu i miłosierdziu, a nie
ukrywa rogów, kopyt i ogona.
Nie ma litości dla współczesnych świętych.
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Krwawe
podsumowanie
17 stycznia (piątek)
o godzinie 13.00 w wałbrzyskim ratuszu odbędzie się podsumowanie
działalności V kadencji
Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha. Wydarzeniu towarzyszyć będzie
rozstrzygnięcie konkursu
„Moja krew darem dla innych” o puchar posłanki
na Sejm Agnieszki KołaczLeszczyńskiej.
Organizatorami przedsięwzięcia są: Młodzieżowa
Rada Miasta oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu. W konkursie,

Bez prądu

którego celem jest uwrażliwienie młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych
na
potrzeby ludzi chorych i
popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa,
ze szczególnym podkreśleniem
bezinteresowności
daru krwi, wzięło udział
osiem szkół średnich. Podczas piątkowego spotkania
wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani za
swoje niezwykle zaangażowanie, a placówki, których
uczniowie oddali najwięcej
krwi, otrzymają zwycięskie
tytuły.
(RED)

Młodzi krwiodawcy zostaną w piątek wyróżnieni.
REKLAMA
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Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej: Wałbrzych, ulica Reja –
16.01. w godz. 8.00 – 15.00;
Świebodzice, ul. Akacjowa,
Cisowa, Dębowa 40 42 i
dz.469/1 , Klonowa, Mikulicza 1 do 6, 8, 10 , Moniuszki 1
do 6, 8, 10, Sikorskiego 27 do
46 oraz 28a , Świerkowa (parzyste) od 6 do 32 i (nieparzyste) od 15 do 55 i dz.638/12
oraz dz.638/4 – 16.01. w
godz. 8.00 – 15.00; Świebodzice ul. Zielona, Ciernie 4
do 14 i dz. 727, Strzegomska dz. 514, Przemysłowa –
17.01. w godz. 8.00 – 15.00;
Świebodzice - Ciernie: od 27
do 42, od 119 do 152 , Droga Węglowa, Osiedle Białe
Górki – 17.01. w godz. 10.00
– 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, Armii Krajowej, Legnicka, Rodziny
Burczykowskich – 21.01. w
godz. 8.00 – 15.00; Zagórze
Śląskie, ulica Główna, Lubachów – 22.01. w godz. 8.00
– 15.00; Wałbrzych, ulice: Legnicka, Kujawska, Pocztowa,
Głogowska, Armii Krajowej
– 23.01. w godz. 8.00 – 15.00;
Wałbrzych, ulice: Giserska,
Rodziny
Burczykowskich,
Wrocławska – 27.01. w godz.
8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulice: Żeromskiego, Kuracyjna, Uzdrowiskowa – 27.01.
w godz. 8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulice: Śniadeckich,
Armii Krajowej, Legnicka,
Rodziny Burczykowskich –
28.01. w godz. 8.00 – 14.00;
Szczawno Zdrój, ulice: Osiedle Solicowo, Bohaterów
Warszawy, Kwiatowa, Topolowa, Lipowa, Jesionowa, Słoneczna, Mickiewicza,
Wczasowa – 28.01. w godz.
8.00 – 15.00.
(RED)

ul B.Chrobrego 2 pok. nr 1, 58-300 Wałbrzych,
tel.: 531-483-291, 793-793-005

nowa oferta konsolidacyjna

do 150 miesięcy - oprocent. 9,99%
masz kredyty w innych drogich bankach

przyjdź je spłacić!
co zyskujesz:
• gotówkę do ręki na dowolny cel,
• odzyskasz zwrot ubezpieczenia
z drogich kredytów,
• decyzja w 1 godzinę

1964 zgłoś się!
Poszukiwani są rówieśnicy
Teatru Dramatycznego im.
Jerzego Szaniawskiego w
Wałbrzychu. - Pragniemy z
Wami obchodzić urodziny.
Gwarantujemy dobre towarzystwo, zabawę na najwyższym poziomie i ciekawe
niespodzianki.
Wystarczy
zgłosić się do Biura Współpracy z Publicznością. Czekamy na pl. Teatralnym 1 w
Wałbrzychu, w poniedziałki
od godziny 8.00 do 15.30, a
od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, tel. 74
664 96 9.
(RED)

Plac bez
samochodów

Na przełomie maja i czerwca tego roku tak ma wyglądać pl. Magistracki w Wałbrzychu.

21 stycznia rozpoczną się prace budowlane,
które radykalnie zmienią
charakter placu Magistrackiego w Wałbrzychu.
- Najważniejsza obok Rynku przestrzeń publiczna
starego miasta przede
wszystkim zyska nową,
przyjazną nawierzchnię ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych
– mówi prezydent Roman
Szełemej.
– Po szerokiej debacie
z udziałem mieszkańców i
różnych środowisk, w tym
urbanistów, historyków i
konserwatora zabytków, w
znacznej mierze wracamy do
pierwowzoru z lat 20. minionego wieku – dodaje prezydent Roman Szełemej.
Oznacza to m.in. budowę
fontanny w przedwojennym
kształcie. Tymczasem po
dwóch dekadach obecności „Mokra Panna” trafiła do
renowacji. Rzeźba na stałe
znajdzie swoje miejsce przed

hotelem w centrum Aqua-Zdrój przy ul. Ratuszowej
w Wałbrzychu. Zakres robót
na placu Magistrackim jest
ogromny - to właściwie całościowa przebudowa, którą
poprzedzi rozbiórka obecnej
nawierzchni, małej architektury oraz infrastruktury
technicznej. Teren zostanie
sprofilowany i odwodniony.
Powstanie nowa nawierzchnia, schody terenowe i stacja
meteorologiczna. Po wycince drzew i krzewów oraz
nasadzeniach, nowa kompozycja roślinna zostanie ogrodzona. Pojawią się nowe
ławki i kosze na śmieci. Kiosk
z gazetami zostanie przeniesiony do parterowej części
remontowanego budynku
po byłym banku, w którym
znajdzie siedzibę miejskie
biuro komunikacji. Na placu
preferowany będzie ruch
pieszy – kołowy będzie ograniczany od początku modernizacji, jednak możliwość
przejazdu zaplanowano co
najmniej na rok.

Koszt przebudowy Placu
Magistrackiego oszacowano
na 5,5 mln zł. Prace powinny
się zakończyć w końcówce
maja lub na początku czerwca. Wcześniej zakończą się na
placu Rycerskim, gdzie wskutek wyburzeń i przebudowy
powstaje około 130 miejsc
parkingowych. - Tymczasem
dobiega końca termomodernizacja
wałbrzyskiego
ratusza. W zabytkowym budynku wymieniono m.in. 90
okien, praktycznie od nowa
zbudowano wieżę i mur oporowy okalający magistrat.
Obok powstaje publiczna
toaleta. Niebawem ruszą roboty budowlane na pl. Na
Rozdrożu, obejmujące także
przyległe odcinki ulic. W dalszej perspektywie na ulicach
Drohobyckiej i Daszyńskiego,
co ma związek z planowaną
budową Centrum Kultury im.
Wałbrzyskich Górników – wylicza Anna Żabska, asystent i
rzecznik prasowy prezydenta
Wałbrzycha.
(RED)
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Wałbrzyskie trojaczki

W ubiegłym tygodniu prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej
odwiedził kolejne wałbrzyskie trojaczki: Hanię, Zosię i Antosia.
Cała trójka urodziła się ponad trzy miesiące temu w Wałbrzychu i
ma się znakomicie. Prezydent złożył gratulacje rodzicom, a trojaczki
otrzymały upominki oraz bardzo przydatny prezent, jakim są foteliki
samochodowe. Dzięki temu cała rodzina może wygodnie i bezpiecznie
podróżować. Przypominamy, że w styczniu 2013 r. w Wałbrzychu
urodzili się także Hubert, Mateusz i Bartek Kardaś - pierwsze
wałbrzyskie trojaczki urodzone w ubiegłym roku.

(RED)

REKLAMA

Autocam Poland Sp. z o.o. jest częścią
międzynarodowego koncernu z kapitałem
amerykańskim specjalizującą się w precyzyjnej
obróbce metalu dla przemysłu motoryzacyjnego.

Do zakładu produkcyjnego w Kamiennej Górze
poszukujemy osób na stanowisko:

1. OPERATOR MASZYN CNC
Opis stanowiska:
• Ustawianie i obsługa obrabiarek CNC oraz maszyn
znajdujących się na produkcji
• Monitorowanie i kontrola jakości procesu
• Zachowanie procesu produkcji i praca
o odpowiedniej wydajności
Wymagania:
• Minimum roczne doświadczenie w pracy
przy obsłudze maszyn CNC
• Wiedza na temat zasad obróbki skrawaniem:
toczenie, frezowanie, szlifowanie
• Znajomość podstaw programowania
• Umiejętność posługiwania się rysunkiem technicznym
oraz przyrządami pomiarowymi

2. ELEKTROMECHANIK
Obowiązki:
• Bezpośrednie wykonywanie napraw konserwacyjnych
i interwencyjnych maszyn produkcyjnych: instalacji
elektrycznych maszyn mechanicznych oraz układów
hydrauliki siłowej i pneumatyki.
• Planowanie przeglądów, remontów maszyn
produkcyjnych oraz maszyn zapewniających produkcję
(zasilanie elektryczne, sprężarki).
• Kontakt z serwisem maszyn (Polska, zagranica).
Wymagania:
• Znajomość budowy maszyn od strony mechanicznej
jak również elektrycznej.
• Znajomość układów pneumatyki i hydrauliki siłowej.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie
komunikatywnym.

Aplikacje można składać na adres:
ul. Jedwabna 3, 58-400 Kamienna Góra
lub wysyłać na adres na email:
tbaranow@autocam.pl

ZUS przeszkoli
Wałbrzyski ZUS zaprasza
na szkolenia, które odbędą
się w siedzibie Oddziału w
Wałbrzychu oraz w podległych jednostkach terenowych. - Zgłoszenia należy
wysyłać na adres: katarzyna.
serdeczna@zus.pl. W zgłoszeniu trzeba uwzględnić
nazwę firmy, imię i nazwisko
zgłaszanej osoby oraz telefon kontaktowy. Ilość miejsc
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 74 64-97-370.
Terminy szkoleń: 3 lutego
– Inspektorat ZUS w Świdnicy, ul. Saperów 29; 5 lutego
– Inspektorat ZUS w Dzierżoniowie, ul. Andersa 6A; 6
lutego – Inspektorat ZUS w
Kamiennej Górze, Al. Wojska
Polskiego 14; 7 lutego – Oddział ZUS w Wałbrzychu, ul.
Kasztanowa 1 – wylicza Katarzyna Serdeczna, rzecznik
prasowy Oddziału ZUS w
Wałbrzychu.
(RED)

Polonez w Rynku
16 stycznia, po raz pierwszy w Wałbrzychu, maturzyści zatańczą w Rynku
poloneza. Udział weźmie
młodzież z wałbrzyskich
szkół: reprezentanci I, II, III,
IV LO, ZS5, ZS7, ZS8, nie zabraknie również Zespołu
Pieśni i Tańca Wałbrzych.
Blisko 100 par zatańczy wokół fontanny, a potem przed
Biblioteką Pod Atlantami,
prezentując ciekawe układy
choreograficzne. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest
dyrektor II LO Robert Wróbel.
Projekt wspierają Urząd Miejski w Wałbrzychu, Wałbrzyski
Ośrodek Kultury, Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych, Biblioteka Pod Atlantami. Główny
taniec w Rynku rozpocznie
się o godz. 13.00.
(RED)

Termy w Jedlinie?
Czy w Jedlinie Zdroju będzie się można kąpać w
gorących źródłach? Do takiej inwestycji przymierzają
się władze miasta. Według
burmistrza Leszka Orpla,
budowa geologiczna terenu, na którym leży Jedlina,
pozwala przypuszczać, że
pomysł jest realny. - Wniosek
o dofinansowanie badań z
funduszy unijnych, trafił już
do Urzędu Marszałkowskiego Dla nas byłaby to szansa
na rozwój - mówi burmistrz.
Koszt wstępnych prac geologicznych szacowany jest na
ok. 20-30 mln zł.
(AWS)

Ronal się rozwija
Wcześniej utworzyli ponad 1200 miejsc pracy w Wałbrzychu i Jelczu
Laskowicach, a teraz doszło kolejne 480. W Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej ruszył trzeci zakład szwajcarskiej firmy Ronal Group,
produkującej felgi samochodowe. - To nasza najnowocześniejsza fabryka
– mówi prezes Ronala w Wałbrzychu, Krzysztof Brosig.
Wśród klientów firmy są
niemal wszystkie największe
koncerny samochodowe z
całego świata. - Może dwie,
trzy fabryki zaopatrują się
u innego producenta. Natomiast nasi stali odbiorcy
systematycznie zwiększają
zamówienia. W zeszłym roku
z naszych taśm we wszystkich trzech zakładach zeszło
5 mlionów 400 tysięcy kół,
w tym produkcja może osiągnąć 7 mlionów kół – mówi
Krzysztof Brosig.
Ta inwestycja miała jednak swoje trudne chwile.
Podczas ceremonii otwarcia
fabryki i przemówień zaproszonych gości, wyszło na
jaw, że mało brakowało, a
szwajcarscy inwestorzy porzuciliby Wałbrzych, przenosząc budowę w inne miejsce.
Zdradził to prezes Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Sławomir
Majman, opowiadając, jak
to w czasie jego pobytu w
Erewaniu, odbierał niezliczone telefony od prezydenta
Wałbrzycha z żądaniem interwencji w sprawie niebezpiecznie
przedłużających
się formalności. Chodziło o
wydanie zezwolenia na działalność w strefie. - Tak było
– przyznaje Roman Szełemej.
Ważne dokumenty utkwiły
w szufladzie ministerialnego

Produkcja w Ronalu idzie już pełną parą.

biurka. - Na szczęście interwencja się powiodła – dodaje prezydent. Zadowolenia z
tak znaczącego inwestora nie
kryje też prezes Invest-Parku,
Barbara Kaśnikowska. Szefowej strefy marzą się kolejne
inwestycje Ronala. - Mogłaby
to być na przykład fabryka
narzędzi, albo ośrodek badawczo-rozwojowy. Mamy
świetnych inżynierów, możliwości są – podkreśla prezes
Kaśnikowska.
Krzysztof Brosig nie wyklucza takich rozwiązań. - Na
terenie WSSE mamy w rezer-

wie 10-hektarową działkę.
Jeżeli nowy zakład odniesie
sukces, to możliwe, że nasz
szef pomyśli o dalszej rozbudowie.
Budowa Ronala w strefie
kosztowała pół miliarda złotych, łącznie firma zainwestowała na Dolnym Śląsku 1
mld 250 mln zł. Władze spółki zdradzają też, że średnia
płaca w firmie, to 4760 zł, a w
rankingu największych polskich eksporterów tygodnika „Polityka”, spółka Ronal
Polska zajmuje 59 miejsce.
(AWS)

Pieniądze dla niepełnosprawnych
Powiat
Wałbrzyski
otrzymał dodatkowe środki z Państwowego Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację
pilotażowego programu
„Aktywny
Samorząd”.
Prawie 12 tys. zł zamknęło
tym samym budżet zadania w kwocie ponad 122
tys. zł.
- Pierwotnie kwota którą
dysponował powiat wałbrzyski wynosiła 110 030,78
zł. Pod koniec listopada
otrzymaliśmy jednak informację o przyznaniu Powiatowi dodatkowych środków
w wysokości 11 573,68 zł.
Zaznaczamy, że środki te
przeznaczone są dla mieszkańców gmin ziemskiego

powiatu wałbrzyskiego (Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Głuszyca, Walim, Czarny Bór, Stare
Bogaczowice, Miweroszów),
bez miasta Wałbrzycha. –
wyjaśnia Magdalena Kołodziejczyk z Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie.
Dotychczas dzięki realizacji programu osoby
niepełnosprawne
mogły
otrzymać dofinansowania
do zakupu specjalistycznego sprzętu elektronicznego
w tym do zakupu urządzeń
brajlowskich (7 osób) oraz
została przeszkolona 1 osoba z obsługi tego sprzętu,
do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (1 osoba)

oraz 2 osoby otrzymały
pomoc w uzyskaniu prawa
jazdy, pomoc w zakupie
protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj.
protezy co najmniej na III
poziomie jakości (1 osoba)
oraz 8 osób otrzymało pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. W trakcie realizacji
programu jest jeszcze 12
wniosków o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu
wyższego wykształcenia.
Dodatkowych informacji
udziela Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 74/ 6666
300.
(RED)
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Grali dla małych i dużych
W całej Aglomeracji Wałbrzyskiej zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. 22 Finał WOŚP przebiegał pod hasłem
„Na ratunek - na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej
medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów”.

Świebodzice
46 631,26 zł - tyle zebrano w niedzielę w Świebodzicach. Tym samym padł
kolejny rekord kwoty zbiórki
i wielkiej życzliwość mieszkańców miasta. W ubiegłym
roku świebodzicki sztab
WOŚP zebrał ponad 42 tys.
zł. Z samej licytacji przedmiotów,
podarowanych
sztabowi, udało się zebrać
6 390 zł. Za najwięcej - bo
200 zł - wylicytowano wspaniały tort, kalendarz WOŚP
poszedł za 170 zł, komplet
biżuterii - 180 zł a wiekowe,
ponad 60-letnie radio ufundowane przez burmistrza
Bogdana Kożuchowicza uzyskało kwotę 160 zł.
Cała impreza, jak co roku,
odbywała się w hali sportowo-widowiskowej OSiR. Było
mnóstwo atrakcji i ważnych
wydarzeń towarzyszących,
jak choćby zbiórka krwi. 50
osób zgłosiło chęć podzielenia się bezcennym lekiem,
ostatecznie krew oddało 28
osób i zebrano w ten sposób
12,6 litra krwi.
Już na początku niedzielnego Finału WOŚP w hali
pojawiły się tłumy mieszkańców. 22. Finał otworzyli
wspólne: Zofia Marek, szefowa świebodzickiego Sztabu
WOŚP, burmistrz Świebodzic
Bogdan Kożuchowicz oraz
Janusz Zieliński, prezes OSiR
sp. z o.o., gospodarz obiektu.
- Jesteśmy tu, by pomagać najmłodszym i seniorom,
życzę wspaniałej zabawy, bo
organizatorzy ja zwykle przygotowali mnóstwo atrakcji
i jestem przekonany, że tu,
w Świebodzicach, będziemy
grać do końca świata i o jeden dzień dłużej - mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Imprezę rozpoczął występ uczniów i nauczycieli

z Powiatowego Zespołu
Szkół, następnie były pokazy umiejętności wokalnych i
tanecznych najmłodszych z
przedszkoli; zaprezentowały
się także szkoły podstawowe, gimnazja, uczniowie
z LO oraz grupy taneczne
Miejskiego Domu Kultury.
Gośćmi specjalnymi świebodzickiego Finału były zespoły Krąg oraz Gram of Happiness. A o godz. 20.00, tak
jak w całym kraju, zapłonęło
„Światełko do nieba”.
W międzyczasie można
było na zewnątrz zobaczyć
np. militaria z Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie,
wóz strażacki, były rozmaite
stoiska z loteriami, aniołkami, a na zgłodniałych jak
zawsze czekały smakowite
przekąski: ciasta, kawa, herbata, wojskowa grochówka i
wiele innych.
Boguszów – Gorce
Do pracy na rzecz WOŚP
stawiło się 50 wolontariuszy,
którzy kwestowali na terenie
Boguszowa-Gorc, Witkowa,
Jabłowa oraz Czarnego Boru.
Organizator akcji Miejska
Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury, przy współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Zespołu
Szkół Samorządowych, przygotował dwie ciekawe i różnorodne imprezy. 11 stycznia w Centrum Kultury w
Boguszowie i 12 stycznia w
bibliotece w Gorcach.
W boguszowskim rynku
grano już od sobotniego poranka. Przed centrum kultury
stanął kiermasz ciast, prowadzony przez Zespół Szkolno-Przedszkolny. Sprzedawany
był też - cieszący się olbrzymim powodzeniem - pyszny, wielkoorkiestrowy bigos,
przygotowany przez pra-

cowników Centrum Kultury
w Boguszowie, a wszystko to
oczywiście za przysłowiowy
wrzut do puszki. Dyrektor
MBP-CK Elżbieta Gajewska
zadbała też o sobotni program. Dzieci z wszystkich
dzielnic Boguszowa - Gorc
mogły obejrzeć spektakl w
wykonaniu grupy teatralnej
Krewni i Znajomi Królika pt.
„Gdyby kózka nie skakała”,
w reżyserii Seweryna Mrożkiewicza. Przygotowane na
podstawie wierszy Juliana
Tuwima
przedstawienie
wprawiło zebrane maluchy
w pozytywny nastrój. Po południu w sali widowiskowej
MBP-CK można było usłyszeć blisko dwugodzinny
koncert piosenek Krzysztofa
Klenczona w wykonaniu zespołu Dwie Korony. Dużym
powodzeniem cieszyły się
również, prowadzone przez
Bożenę Oleszkiewicz, licytacje różnorodnych gadżetów
i usług, które zostały ofiarowane na rzecz WOŚP.
W niedzielę, 12 stycznia,
podczas Finału WOŚP tłoczno i wesoło było z kolei w
bibliotece w Gorcach. Od południa czynna była kawiarenka WOŚP, gdzie każdy mógł
skosztować pysznego ciasta
za „wrzut do puszki”. Zebrane dzieci zabawiała Maria
Burzyńska oraz dwa puchate
smoki, udostępnione przez
Teatr Bajka. Wszyscy chętni
mogli również przejechać się
policyjnym radiowozem, a
nawet wozem strażackim. W
godzinach popołudniowych
gości zabawiał Dj Mirek, a
melonami mogli posłuchać
aż trzech ciekawych występów z różnych gatunków
muzyki. W ciepłe, popowe
klimaty wprowadziła gości
Sandra Krupa, na francuskie
Pola Elizejskie zabrała zgro-

madzonych Bożena Oleszkiewicz - laureatka wielu
prestiżowych
konkursów
piosenki francuskiej, a saksofonowe standardy zagrał w
mistrzowski sposób Krzysztof Kurnyta. Popisy taneczno – parodystyczne, które
zakończyły się salwami śmiechu, specjalnie na tę okazję przygotował Sebastian
Świerczyński.
Dzięki dobrej organizacji całej akcji oraz hojności
mieszkańców udało się uzyskać kwotę 24 618,27 zł. Wolontariusze do swych puszek
zebrali w tym roku: 14 942,26
zł . Podczas dwudniowego
grania na rzecz WOŚP dużym powodzeniem cieszyły
się też licytacje, z których
ogółem uzyskano aż 7220 zł.
Najwyższe kwoty uzyskano
ze sprzedaży dwóch złotych
serc z pracowni złotniczej
Wiesława Cozaca. Ze sprzedaży wielkoorkiestrowych
ciast, a także loterii fantowej
uzbierano kwotę 2456,01 zł.
Głuszyca
Głuszyczanie okazali się
niezwykle ofiarni - w ciągu
kilku godzin zebrano pond
6,5 tys. zł. Wolontariusze głuszyckiego sztabu zorganizowanego przy CK-MBP wyruszyli na ulice już o godz. 9.00,
a w ramach organizowanej
przez CK-MBP imprezy od
godz. 14.30 można było bawić się wspólnie na rzecz
WOŚP. Po oficjalnym otwarciu przez burmistrz Głuszycy
Alicję Ogorzelec, kolejno w
repertuarze
świątecznym
wystąpili soliści (Natalia Kraczek, Paulina Jelewska, Sylwia Skupin) i Chór Seniorów
działający w CK. Tuż po nich
scenę opanowały formacje
taneczne z CK (Taneczna
Akademia Malucha i Hip-Hop), a koncerty rozpoczęły
się od godz. 15.00 Najpierw
wystąpił zespół daGda, potem uElectroGórale, którzy
góralskim brzmieniem porwali do tańca zgromadzoną
w auli publiczność. W czasie imprezy sprzedawane
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na rzecz WOŚP przedmioty
ofiarowane przez mieszkańców oraz darczyńców (m.in.
Olgę Tokarczuk) – łącznie
wrzucono za nie do puszki
ponad tysiąc zł. Firma Unifikator przeprowadziła pokaz
ratownictwa medycznego
zakończony konkursem z
nagrodami. Cały czas można
było się posilić (wrzucając
pieniądze do puszki WOŚP)
ciastem, pierogami i żurkiem
przygotowanymi przez Łomnicką Chatę oraz uczniów
głuszyckich szkół. Tuż po
godz. 17.00 wystąpił zespół
SILENTlive, po nim Paranoja
Hotel, a o godz. 19.00 na dobre scenę opanowała gwiazda wieczoru – zespół Riders
z wokalistką Olą Łysiak.
Głuszycki finał zakończył się
tradycyjnym światełkiem do
nieba.
- Dziękujemy mieszkańcom za ofiarność i pomoc
na rzecz głuszyckiego finału
WOŚP. Ogromne podziękowania dla artystów i całego
sztabu. To dzięki ich zaangażowaniu uda nam się przekazać w tym roku na rzecz
WOŚP ponad 6, 5 tys. zł. Pieniędzy będzie jeszcze więcej,
ponieważ trwają nasze trzy
aukcje na Allegro. Pani Olga
Tokarczuk ofiarowała nam
trzy książki. Jedną już sprzedaliśmy, dwie są nadal do
kupienia za pośrednictwem
Allegro dla WOŚP. Tam też
wystawiliśmy
ofiarowaną
przez biathlonistkę Monikę
Hojnisz koszulkę z jej autografem – informuje Monika
Bisek–Grąz z CK-MBP.
Walim
W niedzielę, na placu przy
Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu, po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Pomocy Świątecznej. Sztab WOŚP
w Walimiu zebrał w tym roku
6332,14 zł.
- Z licytacji uzyskaliśmy
2725 zł. „Najdroższy” okazał się całoroczny bilet na
przejazdy busem na trasie

Walim- Wałbrzych, ufundowany przez „Walim- Trans”, a
zlicytowany przez Krzysztofa
Welik za 350 zł. Cenny okazał się także zegar ścienny
Fundacji WOŚP, zlicytowany
przez Marcina Tyka za 300 zł.
Atrakcyjne dla licytujących
były także koszulki, jedna
z nich osiągnęła wartość
260 zł i za tyle wylicytował
ją wójt gminy Walim Adam
Hausman. Na cel licytacji
przekazana została biżuteria,
którą wylicytowała za kwotę 180 zł. sekretarz gminy
Walim Aleksandra Ignaszak,
natomiast torty WOŚP za
kwotę 110 wylicytował wójt
Adam Hausman. Serdeczne
podziękowania
składamy
wolontariuszom, dzięki nim
uzbieraliśmy kwotę 2.295,96
zł – podkreślają organizatorzy akcji.
Zespół Szkół w Walimiu
ze sprzedaży ciast uzbierał
273,55 zł. Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Jugowicach
uzbierali do puszek 52,70 zł.
Akcja „Kup misia” przyniosła
dla potrzebujących kwotę
98,41 zł. Właściciele Karczmy Rycerskiej Zamek Grodno pomagali przy sprzedaży
kiełbasek, zebrane środki
z tej działalności to kwota
196,58 zł. Uczniowie Zespołu
Placówek Resocjalizacyjnych
w Walimiu uzbierali kwotę
159,89 zł.
- W trakcie finału można było poczuć adrenalinę,
zasiadając na fotelu pilota
rajdowego w subaru impreza, z tego tytułu uzbieraliśmy 530,05 zł. O godz.
20.00, przy sygnale OSP
Walim, rozbłysło światełko
do nieba, aby wszyscy pamiętali, że gramy do końca
świata i o jeden dzień dłużej. Wszystkim jeszcze raz
serdeczne dzięki, bez Was
na pewno nie byłoby tego
finału. Siema i do następnego spotkania – dodają
organizatorzy 22 Finału
WOŚP w Walimiu.
(RED)

DB2010

Czwartek, 16 stycznia 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

Laureaci IV edycji Funduszu Toyoty
Znamy już listę 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 ds Personalnych i Administracji Toyota Motor Manufacturing
Poland.
15 stycznia odbyła się
uroczystość podsumowania
III edycji Funduszu Toyoty
oraz prezentacja zwycięskich
projektów w ramach IV edycji. Tradycyjnie uroczystość
odbyła się w siedzibie partnera konkursu - Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu przy ul. Zamkowej. Niżej wymienione
projekty będą realizowane
w okresie styczeń - czerwiec
2014 r.
Lista rankingowa IV Edycji
Funduszu Toyoty:
1. Stowarzyszenie „Drzwi
Otwarte” w Wałbrzychu. Projekt: „Szlak przeszłości geologicznej ziemi wałbrzyskiej
- etap I Góra Chełmiec” - 435
punktów, dotacja: 8896,00 zł.

Kobiety mają głos
Równość płci – to nadal gorący temat, zdaniem wielu, stale wymagający
dyskusji, nagłaśniania, a nawet walki. To podstawowe zagadnienie, jakie
niesie na swoich sztandarach Kongres Kobiet – ogólnopolski ruch społeczny,
zainicjowany przez grupę działaczek na rzecz kobiet, m.in. prof. Magdalenę
Środę, Henrykę Bochniarz czy Kazimierę Szczukę.

Laureaci Funduszu Toyoty 2014.

2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boguszowie –
Gorcach. Projekt: „Sprawny
Maluch” - 415 punktów, - dotacja: 6300,00 zł.
3. Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie Zdroju. Projekt: „Park Nauki i Zabawy
przy Miejskiej Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdroju” - 385 punktów, dotacja:
5370,00 zł.
4. Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”. Projekt: „Parkour przy Zespole
Szkół Politechnicznych w
Wałbrzychu” - 345 punktów,
dotacja: 9920,00 zł.
5. Instytut Badania Kompetencji w Wałbrzychu. Projekt: „Siłownia plenerowa
przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu” - 252 punkty, dotacja: 6200,00 zł.

6. Stowarzyszenie Klub
Piłkarski „Gwarek” Wałbrzych. Projekt: „Ścieżka
zdrowia - miejscem aktywnego wypoczynku” - 222
punkty, dotacja: 8320,00 zł.
Projekty z pozycji 1-4
otrzymały dotacje w wysokości wnioskowanej, natomiast z pozycji 4-6 nieznacznie
pomniejszonej.
Łączna wartość przyznanych dotacji na realizację
projektów w 2014 r. wynosi
45 006,00 zł. Operator Funduszu Toyoty - Fundacja
Edukacji Europejskiej w
Wałbrzychu będzie kontaktowała się z laureatami
konkursu w sprawie podpisania umowy i przekazania
przyznanych dotacji.
(RED)

Działaczki spotykają się
systematycznie na kongresach regionalnych, poświęcając je dyskusjom o
szansach, zagrożeniach i
dążeniach świata kobiet. W
tym roku, po raz pierwszy,
kobiety spotkają się na kongresie w Wałbrzychu. Organizatorka, Elżbieta Polewska,
liczy na gremialny udział
mieszkanek aglomeracji wałbrzyskiej.
- Kongres Kobiet jest organizacją,
funkcjonującą
ponad podziałami politycznymi. Do rozwiązania mamy
wiele problemów. Mamy
nadzieję, że przyłączą się do
nas nie tylko indywidualne
uczestniczki, ale też inne
organizacje pozarządowe i
przedstawiciele lokalnych
samorządów – mówi Elżbieta Polewska.
Wiodącym tematem obrad będzie wdrożenie Eu-

- Kongres Kobiet jest organizacją,
funkcjonującą ponad podziałami
politycznymi – podkreśla Elżbieta
Polewska.

ropejskiej Karty Równości
Kobiet i Mężczyzn w Życiu
Lokalnym. Jest to dokument,
opracowany przez Radę
Gmin i Regionów Europy,
adresowany do samorządów
lokalnych i rekomendowany

do podpisania. - Podpisanie
Karty oznacza promowanie prawdziwej równości w
praktyce. Niewiele gmin w
kraju jest sygnatariuszem
tego dokumentu. Chciałybyśmy, aby było to możliwe w
Wałbrzychu – podkreśla Elżbieta Polewska.
Kongres jest zaplanowany na 13 września, uczestniczki spotkają się w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej przy ul. Zamkowej w Wałbrzychu. - Będzie
to okazja, aby podyskutować
z najbardziej znanymi naszymi działaczkami: Agnieszką
Graff, Kazimierą Szczuką czy
prof. Środą. Swoją obecność
zapowiedziała także prezes
ogólnopolskiego Kongresu
Kobiet, Dorota Warakomska. W obradach może wziąć
udział każda/każdy chętny –
dodaje Elżbieta Polewska.
(AWS)

REKLAMA

Restauracja Ha – Noi – smak orientu w Wałbrzychu
Restauracja Ha – Noi to przytulny i kolorowy lokal,
położony na ulicy Lewartowskiego 1 w Wałbrzychu
(u zbiegu z ul. Konopnickiej, na przeciwko sądu), serwujący
doskonałe dania tradycyjnej kuchni orientalnej i polskiej.
W restauracji Ha – Noi w Wałbrzychu wybór potraw jest bogaty i kolorowy jak sama
Azja. - Każdy kto zawita do naszej restauracji przekona się również, jak sympatyczna jest tu obsługa ze wspaniałym, zawsze
uśmiechniętym kucharzem z Azji, który na
pewno nie pozwoli, aby klient wyszedł z
naszej restauracji głodny, czy niezadowolony – podkreślają właściciele restauracji
Ha – Noi w Wałbrzychu.

Kuchnię orientalną charakteryzuje różnorodność zdrowych i świeżych wietnamskich składników, bogactwo przypraw i
oryginalność podania. Dania, przyrządzone przez pochodzącego z Azji szefa kuchni,
mają wyszukany aromat i niezwykły smak.
- Będziemy szczęśliwi, gdy w potrawach
przez nas stworzonych, inspirowanych
wietnamskimi tradycjami, będą mogli Państwo doświadczyć nowych smaków i aromatów. Jednocześnie pragniemy stworzyć
dla Państwa wyjątkowy klimat, dzięki któremu - choć przez chwilę - poczujecie się
jak na dalekim, południowym wschodzie.
Ponadto dysponujemy dużą salą, w której
mogą państwo zorganizować różnorodne
imprezy, również dla dzieci, ponieważ serwujemy także dania skomponowane specjalnie dla nich. W naszym menu znajdziecie państwo: gorące przekąski, zupy, dania
z kurczaka, indyka, cielęciny, wieprzowiny,
wołowiny, ryb oraz owoców morza. Oferujemy także dania wegetariańskie oraz dania typowo polskie. A naszą specjalnością
są dania z kaczki – wyliczają właściciele restauracji Ha – Noi w Wałbrzychu.

W bogatej ofercie restauracji Ha – Noi w
Wałbrzychu, są również zestawy i dania na
wynos, na zamówienie z dostawą, a także
desery i napoje. Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem: 788 542
542. Restauracja Ha – Noi w Wałbrzychu
zaprasza codziennie w godzinach od 10.00
do 22.00.
(TS)

Restauracja Ha – Noi
ul. Lewartowskiego 1 w
Wałbrzychu
tel.: 788 542 542
www.ha-noi.com.pl
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O turystyce i zachętach
dla inwestorów
Burmistrzowie i wójtowie powiatu wałbrzyskiego wzięli udział w spotkaniu w
Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, podczas którego dyskutowano
o promocji turystyki i nowych miejscach pracy w powiecie.

Czasowo
bezpłatny

REKLAMA

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

16 stycznia zostanie uruchomiony parking przy ul.
Rycerskiej w Wałbrzychu.
Z uwagi na trwający remont
i zagospodarowanie terenu
w obrębie ulic Kilińskiego i
Rycerskiej parking pozostanie w czasowym władaniu
Kierownictwa Budowy. Na
ten czas będzie to parking
bezpłatny
niestrzeżony.
Czynny w dni robocze od
godz. 7.00 - 17.00. Użytkownicy zobowiązani będą
uzyskać od Kierownictwa
Budowy Identyfikator. Cała
inwestycja zakończy się w
marcu tego roku. Po tym zarządzanie terenem przejmie
Zarząd Dróg Komunikacji i
Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Wtedy też zostanie
ogłoszony nowy regulamin
parkingu.
(RED)

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

Dom Aktora w NOT

Szkoła od nowa
Szefowie gin rozmawiali o promocji turystyki i nowych miejscach pracy w powiecie.

O palącej potrzebie wypracowania przez region
wałbrzyski wspólnej polityki
promocyjnej i turystycznej
mówił Michał Janowski, dyrektor Urzędu Promocji i
Turystyki „Walonia Bruksela”
przy Ambasadzie Królestwa
Belgii w Warszawie.
– Aby rozwinąć ten region turystycznie potrzeba
szerszej debaty. Po tym co
państwo przekazali i czego
się wcześniej dowiedziałem
widzę, że największymi atu-

tami tej ziemi są sztolnie z
okresu II wojny światowej,
warunki do uprawiania sportów zimowych, festiwale kulinarne oraz niezliczone zabytki, w tym zamki i pałace.
To na nich powinna opierać
się promocja waszej ziemi
– mówił podczas spotkania
Michał Janowski.
Gość z Warszawy opowiadał także o wzorcach belgijskich i europejskich, gdzie
postawienie na promocję
całych regionów, a nie poREKLAMA

POŻYCZKI ODDŁUŻENIA KONSOLIDACJE

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

PROMOCJA
Pożyczaj najtaniej, zadzwoń!

czynne
9-17

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

szczególnych miast czy
atrakcji, przyniosło bardzo
pozytywne rezultaty i przełożyło się na znaczny wzrost
odwiedzających turystów.
– Każde tego typu spotkanie jest cenne. Tym bardziej,
że powiat wałbrzyski będzie
pierwszym z powiatów,
który przystąpi do Lokalnej
Organizacji
Turystycznej
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Zintegrowana promocja regionu to przyszłość, ale także wyzwanie – mówi starosta
wałbrzyski Józef Piksa.
Podczas spotkania burmistrzowie opowiadali o swoich gminach także w kontekście zachęt dla inwestorów.
Jedlina Zdrój, Szczawno
Zdrój i Walim zostały zaprezentowane przez swoich
włodarzy jako gminy stricte
turystyczne. W tym kierunku
idzie także dynamicznie Boguszów-Gorce, a podobne
ambicje ma Mieroszów, z zachwycającym lecz zrujnowanym dziś Sokołowskiem na
czele. Nieco inaczej wygląda
sytuacja w gminach Czarny
Bór, gdzie ton nadaje kamieniołom i związane z nim
miejsca pracy, czy w Starych
Bogaczowicach, gdzie dominuje rolnictwo. W drugiej
części spotkania o możliwości inwestycji w powiecie
wałbrzyskim mówił Witold
Burzyński, prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
(RED)

Zakończyła się kolejna inwestycja w ramach miejskiego programu „Szkoła od Nowa”. Tym razem
zmienił się wygląd boiska
przy III LO w Wałbrzychu. W
ciągu 2 miesięcy postawiono ogrodzenie systemowe,
uregulowano odwodnienie,
zamontowano nowy sprzęt
sportowy, bramki do piłki
ręcznej oraz tablice do koszykówki. Dodatkowo wykonano oznakowanie boiska.
Całość zadania kosztowała
240 000 zł. Do tej pory miasto wydało ponad 30 milionów złotych na poprawę
infrastruktury szkolnej w ramach programu „Szkoła od
Nowa”.
(RED)

Interesująco zapowiada się kolejna premiera serialu kabaretowego,
realizowanego przez Teatr Dramatyczny pod wspólnym tytułem Dom
Aktora. Dwa pierwsze odcinki rozbawiły publiczność do łez, a niektóre
utwory – np. „Okno z widokiem na ZUS””, lub „Ostatni „Guliwer” - stały
się wręcz kultowe. Tym razem scenariusz – jak zapowiada autor, Michał
Walczak - skupi się na mitycznym hotelu „Sudety”, ciągle górującym
nad dzielnicą Stary Zdrój. Dom Aktora jest kabaretem wędrującym.
Tym razem zawita do – równie mitycznego jak „Sudety” - klubu NOT
przy ul. Szmidta 4a. Tam też można kupować bilety. Spektakl jest
zaplanowany na piątek, 17 stycznia. Początek o 19.00.

(AWS)

Kolędowali w OSK

Automatyczna
rekreacja
Ułatwienie dla klientów
Aqua Zdroju w Wałbrzychu. Przy wejściach na
basen, do sauny i siłowni
zostały uruchomione automaty kasowe, przyjmujące
karty płatnicze i gotówkę.
Można płacić banknotami i
bilonem. Po przekroczeniu
wykupionego czasu, dopłaty
wynoszą od 10 do 30 groszy
za każdą minutę.
(AWS)

W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze”, odbył się XI Przegląd Kolęd i Pastorałek w wykonaniu
dzieci z wałbrzyskich przedszkoli. Imprezę w specjalnie zaaranżowanej
scenografii, zorganizowano w ramach 22. finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Wszyscy uczestnicy otrzymali paczki z prezentami.
Uhonorowano także wolontariuszy działających w przedszkolach.
Po występach dzieci z rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi uczestniczyły
w zabawie. Podczas imprezy kwestowano na rzecz WOŚP.

(BAS)
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BURMISTRZ MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1
ogłasza:
pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
1. nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2,
przy ul. Wałbrzyskiej, składającej się z działki nr 36/22 o powierzchni 0,2403 ha.
Opis nieruchomości: teren nieuzbrojony; dojazd, dostęp z ul. Wałbrzyskiej; użytek gruntowy Bp.
Na działce znajduje się słup telefoniczny.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów
teren obejmujący działkę oznaczony jest symbolem „MU” - tereny przeznaczone dla jednorodzinnej
zabudowy mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych). Na terenie tym dopuszcza się
lokalizację zabudowy wielorodzinnej. Działka znajduje się w zasięgu strefy „K” ochrony krajobrazu.
Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00080198/7.
Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

CENA WYWOŁAWCZA – 89.000 zł
w tym podatek od towarów i usług według stawki 23% – 16.642,28 zł

WADIUM - 12.000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2014 r. o godzinie 900 w budynku Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.

Załoga na lodzie
Problemy w świdnickiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zakład Gryphon, zatrudniający
ponad 80 osób jest zamknięty
na głucho, nikt nie informuje,
dlaczego tak się stało. Ludzie
zastali zamknięte bramy kilka dni temu. W zakładzie nie
było nikogo, kto udzieliłby
informacji. Zarząd firmy jest
nieuchwytny. Załoga, która
nie otrzymała wypłaty za grudzień, jest poszkodowana podwójnie, bo brak formalnego
rozwiązania umów o pracę,
pozbawia możliwości starania
się o zasiłek, czy poszukiwania
innego zajęcia. Pracownicy
poinformowali o sytuacji prezydenta miasta, który zobowiązał się do zorganizowania
bezpłatnych porad prawnych
dla ludzi. Sprawa zostanie też
zgłoszona do prokuratury.
(AWS)

2. nieruchomości gruntowej bez zabudowań, zadrzewionej, położonej w Kowalowej,
przy ul. Malinowej, składającej się z działki nr 96/6 o powierzchni 0,2442 ha.
Opis nieruchomości: dojazd drogą utwardzoną – brak bezpośredniego wjazdu na działkę. Teren bez
uzbrojenia. Działka położona na zboczu, znacznie wypiętrzona w stosunku do rzędnej drogi, słabo
nasłoneczniona w sezonie zimowym. Użytek gruntowy: PsIV.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów
teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem ML – przeznaczony dla
zabudowy letniskowej, w budynkach nie będących tymczasowymi obiektami budowlanymi oraz usług
turystycznych i sportowych.
Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00076790/6.
Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

CENA WYWOŁAWCZA – 79.000 zł
w tym podatek od towarów i usług według stawki 23% – 14.772,36 zł

WADIUM - 10.000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2014 r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.
3. nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Nowym Siodle, składającej
się z działki nr 140/5 o powierzchni 0,3469 ha.
Opis nieruchomości: nieruchomość bez zabudowań, leży bezpośrednio przy drodze o utwardzonej
nawierzchni. Teren bez uzbrojenia; ukształtowanie terenu płaskie. Na działce znajdują się 2 słupy
energetyczne. Użytki gruntowe: RIVa- 0,1430 ha, PsIII- 0,2039 ha. Grunt w granicach użytku 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 MR – przeznaczony dla
zabudowy siedliskowej i upraw rolnych, w tym upraw ogrodniczych.
Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00075830/2.
Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

CENA WYWOŁAWCZA – 98.000 zł
w tym podatek od towarów i usług według stawki 23% – 18.325,20 zł

WADIUM - 14.000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2014 r. o godzinie 1100 w budynku Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.
Warunkiem dopuszczenia do w/w przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce nie później niż do dnia
17 lutego 2014 r. na rachunek Gminy Mieroszów w BGŻ S. A. O/Wałbrzych
nr: 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na rachunek Gminy Mieroszów. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium 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 Mieroszowie, 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 Miejskiego 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.

Zbiorą choinki
W styczniu prowadzona jest
„Akcja choinka”, podczas
której mieszkańcy gminy
Boguszów- Gorce mogą bezpłatnie przekazać naturalne
choinki. Świąteczne drzewka
będzie można gromadzić w
specjalnie usytuowanych w
tym celu kontenerach na terenie Gminy Boguszów- Gorce, zgodnie z poniższym harmonogramem: 16.01.2014 r.
- Kuźnice I: ul. Krakowska nr 4,
Kuźnice II: ul. Wincentego Pola
- poniżej pętli oraz 17.01.2014
r. w godzinach przedpołudniowych; od 20.01. do
21.01.2014 r. - Gorce: ul. Słowackiego nr 23-24 - naprzeciw boksu śmietnikowego, ul.
Chopina nr 1; Stary Lesieniec:
ul. Hanki Sawickiej nr 73 oraz
22.01.2014 r. w godzinach
przedpołudniowych.
(RED)

Filmowy Książ
Filmowa trasa w zamku
Książ. To nowy pomysł kierownictwa spółki, przeznaczony dla turystów-kinomanów.
Goście odwiedzający zabytek,
mogliby wędrować po salach
śladem bohaterów „Białej wizytówki”, „Trędowatej” czy
„Tajemnicy twierdzy szyfrów”.
- Scenerią tych, i wielu innych,
filmów był Książ - mówi prezes spółki, Krzysztof Urbański.
Filmowej trasie będzie towarzyszyć wystawa zdjęć, kostiumów i rekwizytów filmowych.
Otwarcie jest zaplanowane na
kwiecień.
(AWS)

Mieroszów ma
strategię…
Podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej Mieroszowa
podjęta została uchwała w
sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Gminy Mieroszów
na lata 2014 – 2020. Nowa
strategia zastąpi dokument
obowiązujący do końca
2013 roku.
- Strategia Rozwoju Gminy
Mieroszów na lata 2014 – 2020
jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju
w kontekście perspektywy finansowej 2014 – 2020. Dokument zawiera syntetyczną diagnozę obszaru funkcjonalnego
gminy w zakresie sytuacji społeczno - ekonomicznej, drzew
problemowych oraz bilansu
strategicznego sił i słabości
wraz z analizą SWOT. Opracowanie obejmuje koncepcję
funkcjonowania gminy Mieroszów na najbliższe lata ze wskazaniem jej wizji i misji, priorytetów, celów strategicznych
oraz kierunków i scenariuszy
rozwojowych. Ponadto dokument odnosi się do spójności i
zbieżności z obowiązującymi
zewnętrznymi i wewnętrznymi
opracowaniami strategicznymi
na szczeblu gminnym, regionalny i krajowym – wyjaśnia
Andrzej Laszkiewicz, burmistrz
Mieroszowa.
Główne założenia Strategii
Rozwoju Gminy Mieroszów
na lata 2014 – 2020 wypracowane zostały podczas warsztatów strategicznych przez
specjalnie powołany zespół
ds. opracowania strategii. Do

- Mieszkańcy aktywnie
uczestniczyli w tworzeniu
strategii rozwoju gminy –
cieszy się Andrzej Laszkiewicz,
burmistrz Mieroszowa.
zespołu zaproszono lokalnych
liderów oraz przedstawicieli różnych środowisk i grup
społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem organizacji
pozarządowych, podmiotów
gospodarczych i instytucji
kulturalnych. Ważnym elementem procesu tworzenia
strategii były konsultacje społeczne. W celu dokładnego
zbadania potrzeb, oczekiwań i
preferencji społeczności lokalnej, procedura uspołecznienia
dokumentu zakładała bezpośredni udział mieszkańców w
jego tworzeniu już na etapie
formułowania wizji i celów
strategicznych.
- Takie rozwiązanie umożliwiało wszystkim zainteresowanym aktywny udział w kreowaniu kluczowych dla gminy
kierunków rozwoju. Konsultacjom społecznym poddany
został również projekt Strategii
Rozwoju Gminy Mieroszów na
lata 2014 – 2020 – dodaje Andrzej Laszkiewicz. Dokumenty
dotyczące strategii dostępne są
na stronie www.mieroszow.pl.
(RED)

…a Jedlina budżet
Rada Miasta Jedlina-Zdrój przyjęła uchwałę w
sprawie budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok. W
tegorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie 18 571 100 zł, a wydatki w wysokości: 17 821
100 zł.
Struktura
planowanych
dochodów zakłada następujące wpływy do budżetu:
dochody majątkowe w wysokości – 4 145 000 zł, wpływy
z podatków i opłat – 3 344
050 zł, udziały w podatkach
stanowiących dochody budżetu państwa – 2 700 846 zł,
dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 80.000 zł,
część oświatowa subwencji
ogólnej – 4 354 233 zł, część
wyrównawcza
subwencji
ogólnej – 1 183 798 zł, dotacje
celowe z budżetu państwa – 1
649 104 zł, pozostałe dochody

– 1 114 069 zł. Budżet zamyka
się nadwyżką z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów
i obligacji. W ramach wydatków majątkowych w planie
są między innymi: budowa
sieci kanalizacyjnej w Jedlinie-Zdroju (obręb Kamieńsk) oraz
modernizacja dróg gminnych.
Planowana jest kontynuacja
modernizacji lokali i budynków mieszkalnych oraz cmentarza komunalnego. Wydatki
inwestycyjne stanowić będą
aż 27,63% wydatków ogółem.
Wśród pozostałych wydatków
do najważniejszych należą:
wydatki na oświatę w mieście
w wysokości: 4 237 050 zł,
wydatki na opiekę społeczną
(w tym: zasiłki dla podopiecznych, dożywianie, dodatki
mieszkaniowe) w wysokości: 2
274 566 zł.; wydatki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości: 1 120 000 zł.
(RED)
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Młodzieżowe uzdrowisko
W dniach 28 grudnia
2013 r. - 4 stycznia 2014 r.
w Szczawnie-Zdroju odbył
się V Europejski Tydzień
Młodzieży, zorganizowany
przez Międzynarodową Grupę Esperantystów. Udział w
nim wzięło około 200 osób
z 23 krajów, m.in. z Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Włoch, Rosji, Czech, a nawet Brazylii i
Argentyny.
W programie spotkań znalazły się prezentacje, prelekcje,
kursy, a także inne atrakcje, jak
zwiedzanie okolicy, czy udział
w koncertach. Odbyły się krótkie kursy języków: polskiego,
włoskiego, chińskiego i esperanta. Celem spotkań była
również dyskusja na temat
ruchu esperanckiego, jego

Uczestników V Europejskiego
Tygodnia Młodzieży powitał
burmistrz Szczawna Zdroju
Tadeusz Wlaźlak.
znaczenia w porozumiewaniu
się różnych narodów. Obecnie
ruch esperantystów skupia w

Znowu oszukują

sobie dużo młodzieży, która
ceni sobie esperanto za możliwość pokonywania barier
językowych i porozumiewania
się na całym świecie. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić
Szczawno-Zdrój, Wałbrzych, a
także Wrocław i uczestniczyć
w koncertach Jo Mo z Tuluzy,
Kimo z Danii , wrocławskiego
zespołu Sango, Johannesa
Muellera i Stefo z Niemiec.
Przypomnijmy, że esperantyści nie pierwszy raz wybrali
na miejsce spotkań uzdrowisko Szczawno-Zdrój. W ubiegłych latach organizowane
były tutaj cyklicznie międzynarodowe wczasy esperanckie, a tegoroczne planowane
są na 2-10 sierpnia.

(RED)

(RED)

priorytetowy charakter gmina
zdecydowała się wydatkować
dodatkowe fundusze na kwotę ok. 25.000,00 zł.
W Grzędach Górnych z
przyznanych środków wykonano i zamontowano drewnianą wiatkę przystankową
oraz wykonano i umieszczono tabliczki z numerami porządkowymi na terenie sołectwa. Przystanek służy przede
wszystkim dzieciom i młodzieży, którzy codziennie czekają
na środki transportu publicznego dojeżdżając do placówek oświatowych. Zamontowanie tabliczek z numerami
porządkowymi pełni funkcję
informacyjną i ułatwia zlokalizowanie konkretnej posesji.
Udrożnienie rowów i przepustów to palący problem z
REKLAMA

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

jakim sołectwo Borówno boryka się już kilka lat. Mieszkańcy
w ramach posiadanych sił i
środków postanowili podjąć
uchwałę, na mocy której chociaż częściowo uda się przeprowadzić działania zmierzające do poprawy sytuacji. W
ramach realizacji założeń funduszu sołeckiego w Borównie
zajęto się więc melioracją
- przebudowano i wyremontowano przepusty oraz wyczyszczono rowy. Wykonane
prace pozwolą na łatwiejszy
przepływ wody, co w rezultacie zwiększy bezpieczeństwo
mieszkańców i pozwoli zminimalizować negatywne skutki
obfitych opadów deszczu.
Mieszkańcy Witkowa lwią
część środków z Funduszu
Sołeckiego przeznaczyli na
boisko sportowe. W efekcie przeprowadzonych prac
zwiększono gabaryty płyty
boiska, a korzystanie z obiektu
stało się bardziej komfortowe.
W Jaczkowie zagospodarowano i utwardzono teren przy kościele, gdzie powstały miejsca
parkingowe oraz utwardzono
plac na lokalizację kontenerów na śmieci przy cmentarzu.
W Czarnym Borze zakupiono komplet ławek i stołów,
namioty oraz ławki parkowe
w ramach tzw. małej architektury, które umieszczono w
najbardziej newralgicznych
miejscach na terenie sołectwa.
Wykonano oraz zamontowano stalowe schody przy budynku szatni na boisku sportowym.
W Grzędach w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców ogrodzono teren wokół zbiornika wodnego oraz
wykonano i zamontowano
ogrodzenie przy świetlicy.
(RED)

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Zacznij działać jeszcze dziś:

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

Udana giełda

Sołeckie inwestycje
We wszystkich sołectwach gminy Czarny Bór
udało się zrealizować zadania, które zostały ujęte
w Uchwałach Zebrań Wiejskich przeprowadzonych w
2012 roku, a dotyczących
Funduszu Sołeckiego.
Kwoty jakie zostały przyznane mieszkańcom poszczególnych sołectw do wykorzystania w 2013 roku wahały się
w zależności od liczebności
sołectwa od niewiele ponad
11.000,00 w Grzędach Górnych, po najwyższe wartości w
Witkowie i Czarnym Borze, bo
ponad 30.000,00 zł. Całkowita
wartość środków zarezerwowanych na Fundusz Sołecki
w gminie Czarny Bór wyniosła
ponad 140.000,00 zł. Na część
inwestycji ze względu na ich

Policja w Świebodzicach
otrzymała kilka sygnałów od
starszych osób, od których
próbowano wyłudzić pieniądze popularną metodą „na
wnuczka”. Scenariusz jest zawsze podobny: do starszych ludzi dzwoni osoba, podająca się
za kogoś z rodziny, twierdząc,
że właśnie uległa wypadkowi
i pilnie potrzebuje pieniędzy.
- Na szczęście nie mamy informacji, by ktoś został poszkodowany, ale przestrzegamy przed
takimi sytuacjami - mówi Piotr
Galicki, Komendant Komisariatu Policji w Świebodzicach.
- Prosimy, by w takich przypadkach zachować czujność a jeśli
mamy jakieś podejrzenia - warto natychmiast powiadomić
policję.

REKLAMA

Spotkanie rekrutacyjne z
Agencją Pracy Max-Power
odbyło się w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Świebodzicach. Firma
rekrutowała na stanowisko
pracownik produkcji w firmie
LG Electronics w Biskupicach
Podgórnych. - W giełdzie wzięły udział 33 osoby, każda osoba
uczestniczyła w indywidualnej rozmowie kwalifikacyjnej.
Dodatkowo wszyscy wykonywali testy manualne które
weryfikowały, czy kandydaci
poradzą sobie z wypełnianiem
obowiązków służbowych mówi Anna Stochaj, doradca
z Młodzieżowego Centrum
Kariery w Świebodzicach. - 12
osób zostało zaproszonych na
bezpośrednią wizytę w firmie
LG Electronics, badanie lekarskie oraz podpisanie umowy o
pracę – dodaje Anna Stochaj.
Kolejna giełda odbędzie się
04.02. o godz.10.00 w siedzibie
Młodzieżowego Centrum Kariery ul. Żeromskiego 27 Świebodzice.

Linia 30 wraca na trasę
31 grudnia 2013 r., po
spełnieniu wymagań formalnych, Prezydent Miasta
Wałbrzycha wydał zezwolenie nowemu przedsiębiorcy
na świadczenie przewozów
na linii nr 30 – Wałbrzych
-Świebodzice.
Linię
od
stycznia obsługuje firma
DEX Trans sp. z o.o.
To dobra wiadomość dla
wielu świebodziczan, którzy
korzystali z dojazdów do pracy
i szkoły w Wałbrzychu. Kursy
na linii nr 30 zostały zawieszo-

ne 1 października 2013 roku, ze
względu na brak przedłużenia
koncesji
dotychczasowemu
przewoźnikowi.
Prezydent
Wałbrzycha wszczął procedurę
wyłonienia nowego przewoźnika i ostatecznie w ostatnim
dniu starego roku wydał zezwolenie dla firmy DEX Trans.
Zatwierdzony rozkład jazdy
na linii nr 30 można znaleźć na
stronie internetowej Zarządu
Dróg Komunikacji i Utrzymania
Miasta w Wałbrzychu.
(RED)

Widok na Cisy

(RED)

Kolędowanie
z burmistrzem
W niedzielę, 19 stycznia o
godz. 16.00, w Miejskim
Domu Kultury w Świebodzicach nie zabraknie rodzinnego śpiewania kolęd, gorącej
kawy i herbaty, słodkiego
poczęstunku i anegdot burmistrza Bogdana Kożuchowicza. - W imieniu burmistrza
miasta Świebodzice zapraszamy wszystkich mieszkańców
na rodzinne kolędowanie w
dniu 19 stycznia o godz. 16:00
do Miejskiego Domu Kultury
przy ul. Wolności 13 – zachęcają organizatorzy.
(RED)

Polecamy wycieczkę na zamek Cisy. Dawno nie było możliwości
obejrzenia tego zabytku w całości, ze względu na jego zakrzaczenie.
Utrudniony był również dostęp z powodu uszkodzonych kilku desek
powierzchni mostu, wykonanego kilka lat temu przez Urząd Gminy
Stare Bogaczowice. Nadleśnictwo Wałbrzych, kosztem ponad 20 tys. zł,
w ostatnich dniach wykonało wycinkę krzaków, naprawę deskowania
i konstrukcji nośnej mostu. Nowe elementy mostu zostały również
zakonserwowane, a pnie po usuniętych drzewkach zasmarowano
środkiem uniemożliwiającym tworzenie odrostów. Trwają jeszcze
prace nad zabezpieczeniem bramy wejściowej.

(RED)
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Piotrowska z brązem

Victoria PWSZ liderem?
Siatkarzy Victorii PWSZ Wałbrzych czeka ostatni mecz
sezonu zasadniczego II ligi.
Wicelider grupy II zagra w sobotę w Głogowie z Chrobrym
i jeśli wygra bez straty punktu,
a prowadząca w rozgrywkach
Gwardia Wrocław przegra minimum 1:3, to wałbrzyszanie
awansują na fotel lidera. W poprzedniej kolejce podopieczni
trenera Krzysztofa Janczaka
pokonali Astrę Nowa Sól 3:1.
(RED)

10 Górnika
Patrycja Piotrowska z Jamy Wałbrzych zajęła 3. miejsce wśród juniorek
na kolarskich przełajowych mistrzostwach Polski w Bieganowie.
Był to jej pierwszy start w tej kategorii wiekowej. Inny kolarz Jamy,
Filip Helta, zajął 7. miejsce (także debiut wśród juniorów). W gronie
mastersów Mariusz Piotrowski był 6. Ponadto Karolina Piotrowska
(Górnik Wałbrzych-DSR Author) zajęła 5. lokatę w kategorii orlików.
Na zdjęciu Patrycja Piotrowska w gronie medalistek.

(BAS)

Koszykarze Górnika Wałbrzych wygrali 10 mecz i bez
porażki prowadzą w grupie
dolnośląsko – lubuskiej III
ligi. W hali Aqua Zdrój wałbrzyszanie pokonali Maximusa Kąty Wrocławskie 74:68
(14:12, 20:23, 20:12, 20:21).
Punkty dla Górnika zdobywali: Glapiński 26, Józefowicz 14,
Iwański 9, Maryniak 6, Borzemski 6, Stochmiałek 5, Narnicki 5,
Olszewski 2, Karwik 1, Fedoruk
0. W ten weekend Górnik zagra na wyjeździe ze Spartakusem Jelenia Góra.
(RED)

RATY
TANIE UBEZPIECZENIA
cena przy zniżce 60%
Pojemność
do 700cm3
194zł
230zł
701-900cm3
258zł
901-1100cm3
3
279zł
1101-1300cm
325zł
1301-1500cm3
353zł
1501-1600cm3
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

OFERTY KREDYTOWE
NA OŚWIADCZENIE !!!
Bez poręczycieli !!!
Bez zabezpieczeń !!!
Bez ograniczeń !!!
POŻYCZKI, KREDYTY
HIPOTEKI, KONSOLIDACJE

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

SKUP AUT

KREDYTY GOTÓWKOWE

ZA GOTÓWKĘ

HIPOTECZNE, DLA FIRM,

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
oraz motocykli
tel. 696 473 695

DO 150 TYS.

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

Idzie, Idzie
Podbeskiedzie
Zapraszamy na sobotni sparing piłkarzy Górnika Wałbrzych z występującym w
ekstraklasie Podbeskidziem
Bielsko - Biała. Popularni „Górale” będą trenowali na obiektach Aqua-Zdroju w Wałbrzychu do 22 stycznia, a podczas
swojego pobytu rozegrają
tylko jeden sparing – 18 stycznia o godzinie 11.00 przy ul.
Ratuszowej w Wałbrzychu z
Górnikiem.
(RED)

Sparingi Victorii
Piłkarze występującej w klasie okręgowej Victorii Świebodzice 17.01. o godz. 19.00
będą podejmowali Karolinę
Jaworzyna Śląska, a 26.01.
o. godz. 12:00 zmierzą się na
własnym boisku z IV-ligowym
MKS Szczawno Zdrój.
(RED)

Ronal Cup
Wyniki IX kolejki spotkań
Ronal Cup: Logo – WZWiK
3:1, ART. EKO – NSK 5:5, Patfrigo – Podgórze 4:1, Ronal
– Team Tatuśko 3:2, Faurecia
– Biały Kamień 7:3. Piłkarz kolejki - Zdzisław Pyrdoł (Ronal),
bramkarz kolejki - Mateusz
Gawlik (Logo), król strzelców:
12 goli - Łukasz Kalka, 9 – Damian Chajewski, Paweł Matuszak, Michał Bartkowiak. W
rozgrywkach prowadzi WZWiK
- 22 pkt., przed Logo - 21 pkt. i
Team Tatuśko - 18 pkt.
(RED)

Walimska
Zimówka 2014
Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty oraz Grupa Walim Rajdowy zapraszają
na kolejną edycję, wyjątkowego konkursu jazdy samochodem. Kierowcy amatorzy
pojawią się na jednym z najciekawszych odcinków rajdowych w kraju. W niedzielę,
19 stycznia sprawdzą swoje umiejętności na trasie Walim – Przełęcz Walimska.
Pasjonaci sportów motorowych przejadą przez słynne, walimskie patelnie. Konkurs
organizowany jest przy wsparciu gminy Walim.
- To impreza dla zawodników, którzy mają już jakieś
doświadczenie. Uczestnicy
muszą mieć zaliczone minimum 3 starty w KJS. Samochody powinny spełniać
również wszystkie wymogi
bezpieczeństwa,
powinny
mieć między innymi specjalne klatki – wyjaśnia organizator konkursu, Jarosław Dyszkiewicz.
Nowością w czasie tej
edycji jest decyzja, że każdy
kierowca, który przyjedzie
spoza Dolnego Śląska, a nie
zdążył wcześniej się zgłosić, otrzyma szansę na start
w imprezie. Dla kierowców
przygotowano 3,5 km trasę.
Wyznaczony odcinek, każdy
uczestnik będzie musiał pokonać 3 krotnie. Do ogólnego wyniku będzie liczyć się
średnia ze wszystkich przejazdów. Na starcie pojawi się
blisko 90 aut.
Przejazdy zapoznawcze
rozpoczną się o godzinie
10.30. Pierwsze starty liczone
do klasyfikacji zaplanowano
o 11.00. Samochody będą
wyjeżdżać na trasę co minutę, zatem kibice na pewno nie
będą się nudzić, oczekując
na kolejny przejazd. 3,5 km
odcinek jest kopią fragmen-

Organizatorzy liczą, że rajd odbędzie się na śniegu.

tu odcinka specjalnego wyznaczanego w czasie Rajdu
Elmot. To trudny technicznie
odcinek, przygotowany na
śliskiej kostce. Wciąż nie wiadomo jednak, jakie ostatecznie będą warunki w czasie
imprezy. Organizatorzy liczą
oczywiście na opady śniegu.
Organizatorzy apelują do
kibiców, aby ustawiali się
tylko po wewnętrznych stronach zakrętów. Takie miejsca
będą specjalnie wyznaczone. Pod żadnym pozorem
nie wolno przechodzić przez

taśmy, którymi zostaną odgrodzone
niebezpieczne
miejsca.
Bezpieczeństwa
na trasie będą pilnować sędziowie. Odcinek Walim –
Przełęcz Walimska będzie
od godziny 10.00 zamknięty.
Kierowcy, którzy wjadą na
tę trasę wcześniej, nie będą
mogli wyjechać do godziny
17.00. Biuro konkursu zlokalizowane będzie w Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu przy ulicy Tadeusza Kościuszki 2.
(RED)

XXXV Bieg Gwarków
Brak śniegu w połowie
stycznia sprawia, że organizatorzy XXXV Biegu
Gwarków
zadecydowali
już o zmianie terminu imprezy. Tegoroczny bieg został przeniesiony z 2 lutego na 16 lutego. Powodem
jest brak śniegu w Andrzejówce.
- Nowy termin to musi być
wypadkowa zajętych innych
terminów, na Dolnym Śląsku rozgrywany jest bowiem
cyklicznie Salomon Nordic
Sunday, a przełom lutego i
marca to Bieg Piastów. Poza
tym w kilku innych terminach są przymiarki do tra-

dycyjnych biegów - Krasnali,
Skalnika, Bodzka, Karłów,
Spalona, Duszniki, więc tych
terminów zaczyna brakować.
Już SNS został przeniesiony z
11.01 na 15.02. Zaczyna się
robić bardzo ciasno z terminami. Ale dla miłośników
Gwarków najważniejsze, że
na dzisiaj obowiązuje nowy
termin 16 lutego – podkreślają organizatorzy.
Wkrótce zacznie się elektroniczne przyjmowanie zapisów do jubileuszowego Biegu
Gwarków, a za zapisy i pomiar
czasu na imprezie odpowiedzialna będzie sprawdzona i znana firma Datasport.

Wpisowe ma wynosić 40 zł
dla tych, którzy zapiszą się
przez internet. W przeddzień
i w dniu imprezy wpisowe
będzie znacznie wyższe, nie
warto więc zwlekać, nawet
jak się do tej pory na nartach
nie biegało z powodu braku
śniegu. Dystanse zostają bez
zmian: 20 i 10 km w dwóch
stylach - klasycznym i dowolnym, będą też dystanse dla
dzieci i młodzieży. Głównym
organizatorem biegu jest
spółka Aqua Zdrój. Działania
spółki wspierać będą gminy:
Wałbrzych, Mieroszów i Jedlina Zdrój.
(RED)
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WILLA – Sprzedamy 41m2 na Białym Kamieniu, po remoncie - 125
000 zł. 74 666 42 42, 608 318 866.

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl
PROWIZJA BIURA DO NEGOCJACJI!

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z
jasną kuchnią P.Góra, po kapitalnym remoncie z wyposażeniem,
2 piętro, cena 127 tys.zł. 74 666 42
42, 790 217 670.
WILLA – 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 budownictwo. Cena 80 000zł. 74 666 42
42, 608 318 866
WILLA- Sprzedamy duży poniemiecki 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, P.Góra, 42m2, po
remoncie, cena 120 tys.zł. 74 666
42 42, 790 217 670.
WILLA- Sprzedamy 3 pok. 68m2 na
Podzamczu, 7 piętro, cena 129 tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 3
pokoje, 84m2, B.Kamień, cena 84
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, po remoncie
119m2, działka: 722m2 cena 229
tys.zł. 74 666 42 42, 790 217 670
WILLA – Sprzedamy 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. Śródmieście, 70m2, 3 piętro, cena 65
tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 66m2, 4 piętro, Podzamcze, cena 142 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166
WILLA - Sprzedamy kawalerkę na
Białym Kamieniu, 26m2, blok, 2
piętro, cena 60 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA - Sprzedamy 2 pok, 42m2 z
ogrodem i garażem, Szczawienko,
ul. Gagarina, cena 104 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie , Śródmieście, 97m2, po
remoncie, 160 tys. zł. 74 666 42 42 ,
608 31 88 66
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA – Sprzedamy 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 Rusinowie, 5 pokoi, działka 1900m2,
260 tys.zł., 74 666 42 42 , 507 153
166.
WILLA- Sprzedam 3 pok. 60m2
po remoncie na Podzamczu, cena
154tys.zł. 74 666 42 42, 608 31
88 66
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 3
pokoje na Podzamczu, 60m2, 11
piętro, cena 105tys zł. 74 666 42
42, 608 31 88 66
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje,
62m2, Nowe Miasto, cicha lokalizacja, cena 135tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 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 120 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

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 32 m2, Piaskowa góra, 850 zł, 74 6660919,
607212315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie
3 pokojowe, Piaskowa Góra, 1200
zł, 74 6660919, 607 212 315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie
2 pokojowe, Podzamcze 1000 zł,
74 6660919, 607 212 315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie
3 pokojowe, Świebodzice, 850 zł,
74 6660919, 607 212 315
JMDOM do sprzedania mieszkanie 2-pokojowe, Gaj, 60 m2, do
remontu 95.000 zł, 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
dwupoziomowe, 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-piętrowy, wysoki standard, Piaskowa
Góra, ul. Długosza 165.000 zł
607212 315, 746660919

JMDOM sprzedam mieszkanie
3-pokojowe, 54 m2 do remontu, Podzamcze 115.000 zł, 607
212315, 74 666 09 19
JMDOM sprzedam mieszkanie
3-pokojowe, wysoki standard,
ul. Kosteckiego – Sobięcin, nowe
budownictwo, 189.000 zł, 607
212315, 74 666 09 19
JMDOM sprzedam mieszkanie
2-pokojowe, 45 m2, Podgórze
42.000 zł, 607 212315, 74 666
09 19
JM DOM mieszkanie 60 m2 2pokojowe, ul. Batorego, z działką i
garażem, 170.000 zł, 607 212 315,
74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 36 m2 2pokojowe parter, Piaskowa Góra,
89.000 zł, 607 212 315, 74 666
09 19
JM DOM mieszkanie 100 m2, 3pokojowe, Jedlina Zdrój, 199.000
zł, 607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 78 m2, dwupoziomowe 3- pokojowe, wysoki
standard, spokojna część Białego
Kamienia, 220.000 zł, 607 212 315,
74 666 09 19

ZAPRASZAMY
NIERUCHOMOŚCI-JASIAK,
WAŁBRZYCH,
ul. LEWARTOWSKIEGO 5,
W GODZ. 9-17.
TEL. 74 665 03 88
JASIAK-SPRZEDAM-KAWALERKĘ
PO REMONCIE + GARAŻ MUROWANY STAN IDEALNY, CENA 99 000ZŁ
DO NEGOCJACJI ,TEL.883-981-344.
JASIAK–PILNIE POSZUKUJEMY
MIESZKANIA DO KUPIENIA NA
PIASKOWEJ GÓRZE LUB PODZAMCZU WYŁĄCZNIE NA PARTERZE
2 – 3 POKOJE DO REMONTU TEL.
535-586-888.
JASIAK-OKAZJA –SPRZEDAM
ŁADNE PO REMONCIE MIESZKANIE
NA 1 PIĘTRZE W STARYM BUDOWNICTWIE 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 SZWEDZKIM 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
POKOJE,41M2.OKNA PCV,C.O.GAZOWE,CENA 89 900 ZŁ, DO NEGOCJACJI ! TEL. 535-586-888.
JASIAK- BOGUSZÓW-GORCE,LOKAL MIESZKALNO-UŻYTKOWY,
DWU-KONDYGNACYJNY, DO WŁASNEJ ARANŻACJI, PRZY DRODZE
PRZELOTOWEJ, 175M2, CENA 129
000ZŁ, TEL. 603-861-411
JASIAK- SPRZEDAM MIESZKANIE,SZCZAWIENKIO.2 POKOJE,ŁAZIENKA,KUCHNIA,WC,C.O.GAZOWE,
OKNA PCV,CENA 85 000 ZŁ,DO
NEGOCJACJI ! TEL. 535-586-888
OKAZJA!
JASIAK- SPRZEDAM MIESZKANIE,PIASKOWA GÓRA,3 POKOJE,
PARTER, PO REMONCJE,OKNA PCV,
122 000ZŁ,DO NEGOCJACJI ! TEL.
535-586-888.
.JASIAK – SPRZEDAM MIESZKANIE WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE

39,5M2 , WOLNE OD ZARAZ,DO
ODŚWIEŻENIA,CENA 75 000 ZŁ,DO
NEGOCJACJI !TEL. 535-985-088.
JASIAK-SPRZEDAM MIESZKANIE W
WAŁBRZYCHU PODZAMCZE, 63M2,
3 POKOJE, KUCHNIA ZABUDOWANA, STAN DO WPROWADZENIA,
CENA 159 000ZŁ, DO NEGOCJACJI,POLECAM !! TEL. 535-985-088.
JASIAK-SPRZEDAM MIESZKANIE
WAŁBRZYCH, PODZAMCZE, 3
POKOJE 60 M2, DOBRA LOKALIZACJA , PEŁEN ROZKŁAD, CENA
154 000ZŁ, DO NEGOCJACJI, TEL.
535-985-088.
JASIAK-WYNAJEMĘ ATRAKCYJNY
LOKAL UŻYTKOWY W CENTRUM
ŚRÓDMIEŚCIA PO SZKOLE JĘZYKA
5 POKOI O POW. 80,93M2, NA KANCELARIĘ 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/MIESIĄC,TEL.603-861-411.

RENOMA – PODZAMCZE, 4
pokoje, 86m2, 6 piętro w 10, cena
178.000zł, 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 – PODZAMCZE, 2 pokoje,
36m2, 1 piętro w 10, cena 97.000zł,
tel. 74 840 40 40, 509 530 885

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy,
60 m2, 2 pokoje- po remoncie z
wyposażeniem, 2 piętro. Cena 135
tys zł. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411

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

JASIAK-MIESZKANIE WAŁBRZYCH
PODZAMCZE 72M2, 3 POKOJE,CENA 165 000ZŁ, DO NEGOCJACJI
TEL. 535-985-088.

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

JASIAK- SPRZEDAM MIESZKANIE
WAŁBRZYCH, PIASKOWA GÓRA, 2
POKOJE, 2 PIĘTRO, PO REMONCIE,
89000 DO NEGOCJACJI, TEL. 730303-888.

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
kawalerka, 33m2, parter w 2 cena
70.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223
424

JASIAK- SPRZEDAM MIESZKANIE,
JEDLINA ZDRÓJ, 3 POKOJE, 1
PIĘTRO, 87M2, PO REMONCIE W
CIEKAWEJ OKOLICY Z DUŻYM POTENCJAŁEM, TEL. 730-303-888.
JASIAK- SPRZEDAM MIESZKANIE,
WAŁBRZYCH NOWE MIASTO ,2
POKOJE, CENA 85 000 ZŁ DO
NEGOCJACJI, OKOLICE KOŚCIOŁA,
TEL. 730-303-888.
JASIAK – SPRZEDAM MIESZKANIE
WAŁBRZYCH GAJ 2 POKOJE,58M2,
WYSOKI PARTER,BUDYNEK PO
KAPITALNYM REMONCIE, CENA
95 000 ZŁ, DO NEGOCJACJI ! TEL.
730-303-888.
JASIAK- PODGÓRZE,3 POKOJE, PO
KAPITALNYM REMONCIE,59M2,OGRZEWANIE GAZOWE, KUCHNIA W
ZABUDOWIE, CENA 149 900ZŁ, DO
NEGOCJACJI ! TEL. 883-981-344.

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 GŁUSZYCY, 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

Ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885

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 – 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

Głuszyca, ul. Grunwaldzka 20A,
tel./fax: 74 8447889
oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84
Sprzedam dom w Łomnicy 330 m2,
działka 1500 m2, 5 pokoi ( pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne). Cena 850 tys. zł tel.882 068 300
- 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam komfortowe mieszkanie
w Szczawnie- Zdrój pow. 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 Mieroszowie łącznie 130 m2, wysoki
standard, zadbana działka, garaż.
Cena 240 tys zł. tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy,
40 m2, 2 pokoje- do remontu,
parter. Cena 35 tys zł. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam mieszkanie w Boguszowie Gorcach 56,16 m2, Piętro 4,
3 pokoje- kuchnia w zabudowie,
cena 120 tys. zł tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam dom na Podgórzu pod
lasem, 850 m2 działka, 100 m2
pow. użyt., 4 pokoje, zadbany
ogród. Cena 370 tys zł. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam dom na Podgórzu pod
lasem, 842 m2 działka, 5 pokoi,
zadbany ogród. Cena 282 tys zł.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam 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 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
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USŁUGI
(1)„DIGISAT” - Montaż anten. Tel.
501-674-338 i 74/854-17-12.
(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO. Tel. 692-123-981.
(7) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych. ul. Hetmańska 1. Tel.

DREWNO

WSZYWANIE

ROZPAŁKOWE.

ESPERALU

TEL. 695-079-900
lub 502-545-090

507 943 593

723-265-731.
(3) MEBLE NA WYMIAR. kuchnie,
dywidualne. RENOWACJA starych
Tel. 607-218-533
(3) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko. profesjonalnie,
www.speed24h.info.
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

PRACA
(1) PRACA DLA CIEBIE – zostań
doradcą finansowym. Tel. 503199-907.
(11) Opiekunka osób starszych Niemcy. Atrakcyjne wynagrodzenie! Praca od zaraz. Kontakt: 725
248 935.

NIERUCHOMOŚCI
(1) Zdecydowanie kupię garaż
bez pośredników na Podzamczu
lub Piaskowej Górze. Tel. 606434-074.
(1) Sprzedam TANIO mieszkanie
do remontu 29,4m2 – stare bud.
Krakowskie Osiedle-Boguszów.
Tel. 632-766-103.
(3) Sprzedam dom + działki pod
budowę, miejscowość – Podlesie.
Tel. 603-817-521.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

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

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 kapitalnym 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 lokalizacji Białego Kamienia, blisko
lasu, cena 112 tys! Tel.(74) 307 03
16, 530 478 500
ABC-Sprzedam komfortowe 2
pokoje 30 m2,na Piaskowej Górze,
cena 100 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: 114 tys! Tel.(74) 307 03
16,531 045 421
ABC-Sprzedam 3 pokoje, 51m2
, Piaskowa Góra, 2 piętro w 4-ro
piętrowym bloku,cena 114 tyś!
tel.(74) 307 03 16,694 845 618
ABC-Sprzedam przestronną kawalerkę po kapitalnym remoncie
w świetnej lokalizacji Nowego
Miasta! 32 m2. Cena 50 tys! Tel.
(74) 307 03 16, 602 826 652
ABC-Sprzedam 3 pokoje w doskonałej lokalizacji Nowego Miasta!
Mieszkanie bezczynszowe,
gotowe do wprowadzenia! Cena
129 tys. do negocjacji!Tel.(74) 307
03 16,694 845 618
ABC-Sprzedam przestronne 60
m2 w dobrej lokalizacji Śródmieścia, cena : 59 tys! Tel.(74) 307 03
16, 530 478 500
ABC-Sprzedam 42 m2, 2 pokoje w
doskonałej lokalizacji Szczawienka, cena 102 tys! Tel.(74) 307 03
16,694 845 618
ABC-Sprzedam szeregówkę na
Piaskowej Górze, cena: 295 tys.
Tel.(74) 307 03 16, 530 478 500
ABC-Sprzedam dom wolnostojący
w okolicy wałbrzycha ,z piękną
dużą dzialką, cena: 219 tys! Tel.
(74) 307 03 16,531 045 421
ABC-Sprzedam komfortowe,
dwupoziomowe mieszkanie z
pięknym tarasem i ogrodem w
spokojnej części Świebodzic.
Cena : 157 tys! Tel.(74) 307 03
16,531 045 421

BON – DOM WOLNOSTOJĄCY,
STARY ZDRÓJ, 500 M2, 11 POKOI,2 KUCHNIE, DWIE ŁAZIENKI,
DWA GARAŻE. DZIAŁKA 700
M2,DOM Z DUŻYM POTENCJAŁEM.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

szafy, garderoby, zamówienia inmebli i zegarów TANIO!

BON – LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY BOGUSZÓW GORCE- 75
M2,DO SPRZEDAŻY LUB WYNAJĘCIA- PARTER, SALA SPRZEDAŻY,
BIURO, DWA MAGAZYNY, WC.CO
WĘGLOWE, ALARM, KLIMATYZACJA. CENA NAJMU : 790 ZŁ, CENA
ZAKUPU 99 000 ZŁ (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06

BON - MIESZKANIE, BIAŁY KAMIEŃ, 42 M2, PIERWSZE PIĘTRO,
2 POKOJE, JASNA KUCHNIA,
ŁAZIENKA Z WC, OGRZEWANIE
MIEJSKIE, DZIAŁKA 320 M2, STANDARD BARDZO DOBRY. CENA:
95 000 ZŁ (74) 843 33 33,(74)666
66 06
BON- MIESZKANIE, ŚRÓDMIEŚCIE- 56 M2, 3 PIETRO, 3 POKOJE,
KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC. STANDARD BARDZO DOBRY, NOWE
OKNA DREWNIANE, PANELE,
GŁADZIE.CENA: 100 000 ZŁ (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – SUPER OKAZJA!!! MIESZKANIE,ŚRÓDMIEŚCIE. 122 M2,
4 POKOJE, JASNA KUCHNIA Z
BALKONEM, SPIŻARNIA, ŁAZIENKA Z WC. OKNA PCV, PANELE.
OGRZEWNAIE CENTRALNE
WĘGLOWE. CENA 115 000 ZŁ (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, BIAŁY KAMIEŃ,25 M2, 1 PIĘTRO, 1 POKÓJ,
JASNA KUCHNIA, MOŻLIWOŚĆ
ZROBIENIA ŁAZIENKI( ZEZWOLENIA, PROJEKT ), OGRZEWANIE
WĘGLOWE, OGRÓD, PIWNICA.
CENA: 32 000 ZŁ(74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - MIESZKANIE, BIAŁY KAMIEŃ- 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, DWUKONDYGNACYJNY,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 – MIESZKANIE, BOGUSZÓW
GORCE, 73 M2, 1 PIĘTRO, 4
POKOJE, KUCHNIA W ZABUDOWIE, ŁAZIENKA Z WC. STANDARD
MIESZKANIA: BARDZO DOBRY.
NISKI CZYNSZ: 100 ZŁ. CENA: 133
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 - 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

Burmistrz Mieroszowa
informuje,
że dnia 16 stycznia 2014 roku,
na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie Plac
Niepodległości 1 – II piętro, obok
pokoju nr 8 wywieszono wykaz
nieruchomości przeznaczonych
do najmu, dzierżawy, sprzedaży
lub oddania w użytkowanie
wieczyste.
Wykaz podlega wywieszeniu
na okres 21 dni.

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

Tel. 668-60-55-55
MS-1214 Nowe Miasto 2-pokoje o
pow. 90 m, cena 110 tys. tel. 793
111 130

BON - MIESZKANIE, SZCZAWNO ZDRÓJ, 70 M2, PIERWSZE
PIĘTRO,3 POKOJE, KUCHNIA ZE
SPIŻARNIĄ, ŁAZIENKA Z WC,
PRZEDPOKÓJ, OGRÓD 650 M2.OGRZEWANIE GAZOWE. MIESZKANIE DO WPROWADZENIA.CENA:
185 000ZŁ (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

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

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

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

BON – OKAZJA !!!! KUPUJĄCY NIE
PŁACI PROWIZJI. PÓŁ DOMUSZCZAWIENKO, 181 M2, PIERWSZE PIĘTRO, 5 POKOI, KUCHNIA,
JASNA ŁAZIENKA Z WC, DZIAŁKA
1160 M2, OGRZEWANIE GAZOWE
I KOMINKOWE. ŁADNIE ZAGOSPODAROWANY OGRÓD. CENA:
265 500 ZŁ DO NEGOCJACJI(74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – DOM, CZARNY BÓRNOWY, 98 M2, DZIAŁKA: 850 M2,
3 POKOJE, JASNA KUCHNIA ( Z
WYPOSAŻENIEM),ŁAZIENKA, 2
WC. GARAŻ WOLNOSTOJĄCY.
WYSOKI STANDARD.CO WĘGLOWE. CENA: 365 000 ZŁ(74) 843 33
33,(74) 666 66 06
BON – DOM OKOLICE WAŁBRZYCHA, 400 M2, POD AGROTURYSTYKĘ, PO REMONCIE, CENTRALNA KOTŁOWNIA, DZIAŁKA 1200
M2 . CENA: 365 000 ZŁ (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, ŚRÓDMIEŚCIE- 53 M2,2 PIĘTRO, 2 POKOJE,
KUCHNIA. STRYCH I PIWNICA.
CENA CZYNSZU: 170 ZŁ, CENA: 45
000 ZŁ DO NEGOCJACJI (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON – DOM PIASKOWA GÓRA,
85M2, 3 POKOJE, DZIAŁKA 200
M2, OGRZEWANIE GAZOWE,OKNA DREWNIANE NOWE - CENA
315 000 ZŁ (74) 843 33 33
BON- MIESZKANIE, KONRADÓW,
67 M2, 1 PIĘTRO, 3 POKOJE,
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC,
CO Z WŁASNEJ KOTŁOWNI, PANELE. PIWNICA 9 M2, 2 KOMÓRKI.
CENA: 120 000 ZŁ (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06

tel. 606 97 66 30
OKAZJA!! MS-1178 Piaskowa Góra
2 pokoje po kapitalnym remoncie,
cena 116 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 wprowadzenia, cena 315 tys. Tel. 606
976 630
DS-1262 Piaskowa Góra szereg
narożny z garażem opow. 80M
cena 300 tys. Tel.793 111130
DS-1164 Podgórze-Dom wolnostojący o pow. 219m, działka
722m cena 229tys. zł tel. 793 111
130
MS-1205 Piaskowa Góra kawalerka 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
107 tys. Tel. 793 111 130
MS-1237 Podzamcze 2-pok. po
kapitalnym remoncie o pow. 38m,
cena 116 tys. tel. 606 976 630
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-1249 Głuszyca o pow. 49M2
po kapitalnym remoncie, I piętro,
cena 125 tys. Tel. 606 97 66 30
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 105
tys. 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
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