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Ulga dla dużych rodzin
Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, darmowe wejścia do teatru lalek, na basen
i do muzeum, a także podręczniki do szkoły. Na takie przywileje mogą liczyć rodziny
w Wałbrzychu, z trojgiem i większą liczbą dzieci. Władze miasta zamierzają
wprowadzić, już w przyszłym miesiącu,
REKLAMA
kartę „Rodzina 3 +”.

K R E D Y T Y

KREDYTY NA OŚWIADCZENIE
do 30 tys. zł

Kredyt na PIT
pożyczki gotówkowe i konsolidacyjne
oprocentowane już od

8%

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

Prezydent ogłosił zasady karty Rodzina 3+ na konferencji prasowej.

Obecnie w Wałbrzychu
mieszka ok. 500 takich rodzin. - Trzy czwarte z nich
jest objęte pomocą socjalną.
Proponowane ulgi z pewnością zostaną przez nie przyjęte z radością – mówi szefowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wałbrzychu,
Grażyna Urbańska.
Co ważne, karta będzie
przysługiwała wszystkim dużym rodzinom, bez względu
na dochody. - Naszą ideą jest,
by w Wałbrzychu zaczęło się
rodzić więcej dzieci – mówi
prezydent, Roman Szełemej.

A jest się o co martwić, bo
w 2013 roku w Wałbrzychu
urodziło się około 700 dzie-

ci, ale zmarło ponad 1200
mieszkańców. Przyrost naturalny jest na minusie od wielu lat. - To ostatni dzwonek,
żeby coś z tym zrobić – twierdzi prezydent.
Władze miasta liczą na pomoc innych instytucji, które
dołączą się do finansowania
karty Rodzina 3+ i zaproponują jeszcze inne, dodatkowe
przywileje. Na razie liczne stadła mogą liczyć na pierwszeństwo w przydziale nowych
mieszkań komunalnych, które
budują się w różnych częściach miasta. Uchwała Rady
Miejskiej Wałbrzycha w sprawie karty Rodzina 3 + zostanie
podjęta na jednej z najbliższych sesji rady miejskiej.
(AWS)
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Co mam uczynić z kodeksem karnym?
Janusz
Bartkiewicz

Powszechnie wiadomo, że III RP
nie ma własnego bohatera, bo ci, którzy byli za takich uznawani, w dobie
współczesnych wydarzeń zostali odsądzeni od czci i wiary. Wałęsa, Kuroń,
Michnik, Geremek i wielu innych, zbyt
wielu, abym tu ich wymienił, w oczach
jedynych sprawiedliwych, to tylko
beneficjenci zdradliwego Okrągłego
Stołu, przy którym się Polską – na polecenie ZSRR - podzielili. Tak się teraz
na prawicy (tej prawdziwej) opowiada, a młodym ludziom z mózgu robi
się jakąś pulpę. Wszystko to spowodowało, że prawica koniecznie jakiegoś
bohatera musiała wykreować, aby
było do kogo modły wznosić i stawiać
na pomnikach, jako wzór następnym
pokoleniom. No i padło na amerykańskiego szpiega, z którego zechciano
uczynić polskiego bohatera narodowego. Ja się nie dziwię, bo jeżeli z
takiego „Ognia” (i innych) uczyniono
w III RP bohatera walki o wolną i demokratyczną Polskę, to w takim kraju
i oczywisty zdrajca, narodowym bohaterem może zostać. I dlatego, aby
przemówić do wyobraźni młodzieży,
wyprodukowano – na amerykańską
modłę – propagandowego gniota
pt. „Jack Strong”, który z prawdą ma
raczej mało wspólnego. Nic tak nie
przemawia jak obraz i płytkie dialogi.
Zapadają w pamięci, zwłaszcza kiedy
są tak podobne do przygłupich amerykańskich filmów akcji, którymi nas
wszystkie polskie stacje TV codziennie karmią w nadmiarze. Ja ten film
nie pójdę, albowiem zbyt długo żyję,
abym nie wiedział, że z laurki prawdy
się nie dowiem. A film ten to propagandowa laurka. Nic więcej. Ale nie o
filmie chcę tu pisać, ale postawić kilka
oczywistych pytań, na które Czytelnicy niech sami sobie odpowiedzą.
Oto one: Jeżeli Kukliński tak wielkie zasługi dla zapobieżenia III wojny
światowej położył, to dlaczego nie
otrzymał od rządu USA jakiegokolwiek państwowego orderu? Każdy
może w internecie sprawdzić, że nie
otrzymał. Dlaczego tylko Kukliński
uważany jest za bohatera narodowego? A co z innymi, którzy przed nim
podjęli również niebezpieczną dla
siebie i swoich rodzin, współpracę z

amerykańskim wywiadem? A było ich
sporo. I dlaczego tylko amerykański
szpieg ma być polskim bohaterem?
A szpiedzy pracujący dla RFN, W. Brytanii, Francji, czy Izraela? Te państwa
również komunę zwalczały. Oni nie
są godni miana bohaterów, nakręcenia filmów i śpiewania ballad przy
ogniskach? Dlaczego polska prawica,
a także reż. Pasikowski, przemilczają
źródłowe materiały operacyjne Głównego Zarządu Informacji MON, Zarządu I WSW, czy Departamentu II MSW
z czasów PRL, które dokumentują różne, zastanawiające zdarzenia z życia
Kuklińskiego już od 1946 r.? Dlaczego
wszystko to, co jest tam zapisane, albo
przemilczają, albo lekceważą? Przecież np. w sprawach lustracyjnych dla
IPN i polskich mediów, to co zostało
zapisane w dokumentacji Służby Bezpieczeństwa, albo Informacji Wojskowej, to rzecz święta. Niepodważalne
dowody. A takie same dokumenty,
ale dotyczące Kuklińskiego, to tylko
pokomunistyczne fałszywki mające
wartość śmieci. Wmawia się nam, że
Kukliński to bohater, bo zapobiegł sowieckiej (a więc i polskiej) inwazji na
Europę Zachodnią. Szkoda mi miejsca, aby się nad tą tezą pastwić, bo nie
tylko jest kretyńska, ale wręcz śmieszna z powodu swej absurdalności. To,
że sztabowcy Układu Warszawskiego
ćwiczyli różne warianty ewentualnej
przyszłej wojny (atomowej również),
to rzecz normalna, bo takie same ćwiczenia, na mapach i wojskowych manewrach, przeprowadzali sztabowcy
z NATO i czynią to do dziś. Ale to nie
oznacza, że jutro, czy za rok, napadną
na Rosję lub Chiny. Na te pytania Szanowni Czytelnicy szukajcie odpowiedzi sami, albo na mojej stronie http://
www.janusz-bartkiewicz.eu,
gdzie
wkrótce zamieszczę więcej informacji
na ten temat.
Mnie najbardziej trapi inna sprawa - straszliwa relatywizacja czynów niegodnych, zasługujących na
powszechne i wieczne potępienie.
Otóż, wmawia się nam, że Kukliński
nie zdradził, albowiem uznał on, że
prawdziwym sojusznikiem są Stany
Zjednoczone i dlatego na PARTNERSKICH warunkach podjął z amerykańskim wywiadem współpracę. To
bardzo nachalna teza, jaką się nam
do głów pakuje, a przecież w polskim
prawie karnym od 1918 r. nigdy nie
było przepisu wyłączającego z przestępstwa szpiegostwa, współpracę z
wywiadem jakiegoś WSKAZANEGO
państwa. Na całym świecie szpie-

gostwo na rzecz KAŻDEGO obcego
państwa jest przestępstwem kryminalnym, zagrożonym najwyższymi
karami. Jeżeli chodzi o polskie prawo
karne, to nie ma obecnie i nie było w
przeszłości zasady, że czyn karalny w
nim opisany, karalnym nie jest, jeżeli
dopuścił się go ktoś, kto się nie zgadzał z prawem lub panującym w Polsce ustrojem. I dlatego, jeżeli przepisy
prawa stanowiły, że za współpracę z
obcym wywiadem będzie orzeczona
określona kara, to kara ta musiała być
orzeczona, niezależnie od tego, czy
karany działał dla pieniędzy, czy też z
pobudek ideowych. Tak było w czasach I, II, tak jest w III RP i tak też było w
czasach PRL. Po odzyskaniu niepodległości, obowiązywało Rozporządzenie
Prezydenta RP z dnia 16 lutego 1928
r. o karach za szpiegostwo i niektóre
inne przestępstwa przeciw państwu,
gdzie przez szpiegostwo rozumiano
fakt dostarczania obcemu rządowi,
lub osobie działającej w jego imieniu, wiadomości nie tylko prawdziwych, ale i nieprawdziwych. W 1932 r.
wprowadzono kodeks karny z art. 99,
stanowiącym, że działalność szpiegowska w interesie obcego państwa,
lub organizacji międzynarodowej,
podlega karze nie krótszej niż 10 lat.
Natomiast rozporządzenie Prezydenta RP z 24.10.1934 r., w art. 10 §
4, za szpiegostwo przewidywał karę
dożywotniego więzienia albo karę
śmierci. Sankcję karną za czyny o znamionach szpiegostwa zaostrzał też
dekret Prezydenta RP z 22.11.1938
r. o ochronie niektórych interesów
państwa. Szpiegostwa, zagrożonego
karą śmierć, dotyczył też kodeks karny Wojska Polskiego w ZSRR z 1943
r., i kodeks karny Wojska Polskiego z
1944 r. (art. 90) oraz obowiązujący po
wojnie dekret z 13.06.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa
(art. 5 i 6). W kodeksie karnym z 1969
r. w art.124 za szpiegostwo groziła
kara pozbawienia wolności na czas
nie krótszy od lat 5 albo kara śmierci.
Natomiast na podstawie art. 130 § 2
kodeksu karnego z 1997 r. Kukliński
powinien być skazany na czas nie
krótszy niż 3 lata, a więc i na 25 lat
więzienia też. Dlaczego zatem Kukliński ma być bohaterem, kiedy za to co
uczynił w czasach PRL, rozstrzelany
byłby również w czasach II RP, a w III
RP powinien wylądować na długo za
kraty? Czy kodeks karny mam sobie
powieść w WC?
www.janusz-bartkiewicz.eu

Nie straszyć Rosją
Andrzej
Basiński

Gdy trzeba pokazać przykład rosyjskiej fobii, bezdyskusyjnie melduje
się Antoni Macierewicz. To przypadek
absolutnie klasyczny i kliniczny. Jeden
z wiceprezesów PiS wielokrotnie już
usiłował dowodzić, że wszystko co złe,
bierze się z Rosji.
Do końca nie wiadomo, czy rzeczywiście jest o tym święcie przekonany,
czy zajadła antyrosyjskość wynika z
jego politycznych kalkulacji. I jedna, i
druga ewentualność czyni z Macierewicza postać tragikomiczną, nie przystającą do reprezentanta wysokich politycznych standardów, osobnika o ciasnych
i ograniczonych horyzontach. Od pewnego czasu emituje swoją specyficzną
wiarę, usiłując przekonać o rosyjskim
współudziale w smoleńskim spisku.
Jest przy tym tak misjonarski i ekspresyjny, że wielu już dało się nabrać jego
wywodom, chociaż wersje Antoniego
burzliwie się zmieniają i końca tych
ewolucji nie widać. Z pewnością nie
popuści do ostatniego tchnienia.
Macierewicz z uporem sieje i zbiera. Jego wymysły i cudaczności często
trafiają na podatny grunt m.in. dlatego,
że jeszcze wielu między Bugiem a Odrą
(raczej bliżej Bugu) nie przeżyłoby dnia
bez szukania winnych swoich niepowodzeń wśród Ruskich czy Szwabów.
Ponoć ciągle nam zagrażają i trzeba
stale stać z bronią u nogi. Skąd się ten
wręcz chorobliwy strach bierze? Najpewniej ma swoje źródło w czasach
zaborów. Potem był koszmar drugiej
wojny światowej, kiedy Polacy doświadczyli ogromu cierpień ze strony
Niemców i Rosjan. Jesteśmy na dobrej
drodze do daleko idącego pojednania z
Niemcami. Mamy z nimi normalne stosunki dyplomatyczne, jesteśmy przez
nich konsekwentnie wspierani na forum Unii Europejskiej, ma już swoje tradycje owocna wymiana doświadczeń
młodzieży, wyjeżdżamy za Odrę do
pracy. Ale jeśli chodzi o Rosjan, sporo
jest jeszcze do zrobienia. Czas przyspieszyć ten proces, by potomni nie przejmowali pałeczki nienawiści i nie ulegali
Macierewiczowskim fobiom. Należy też
wyraźnie rozgraniczyć to, czym szermują moskiewscy władcy, kierujący się
swoimi złożonymi, najczęściej imperialnymi interesami, od tego, co tkwi w
zwykłych rosyjskich obywatelach.
Które z futbolowych zwycięstw
pamiętamy szczególnie? Ano np. wy-

graną w Chorzowie po dwóch golach
Gerarda Cieślika. Dlaczego? No bo POKONALIŚMY RUSKICH. Nieżyjący już
Staszek Królak przeszedł do historii nie
tylko dlatego, że wygrał Wyścig Pokoju,
ale także iż podobno przyłożył pompką
RUSKIEMU. W licznych kawałach Rosjanie jawią się bez wyjątku jako element
prymitywny, który z satysfakcją sprowadzamy do parteru. Trzeba się jakoś
dowartościować.
W procesie pojednania nie pomagają niektórzy nasi korespondenci,
zwłaszcza telewizyjni. Dla nich ciągle
motywami przewodnimi w relacjach
z Rosji są brud, smród i ubóstwo, dyktatura, przemoc i oligarchowie. Często
dominują w tych przekazach kpiny,
połajanki i pouczenia wschodnich sąsiadów. Krótko mówiąc: wszystko źle.
Słuchając i oglądając ich reporterski
plon, nasuwa się refleksja, że w Rosji
nie może powstać nic pozytywnego. A
przecież to oczywista bzdura i nieprawda. Autorzy jednostronnych, tendencyjnych korespondencji z Rosji, wystawiają sobie mizerną i żałosną cenzurkę.
Górę u nich wzięły uprzedzenia. To nie
jest prawdziwe, obiektywne i rzetelne
dziennikarstwo.
Ostatnio mieliśmy tego przykład
podczas transmisji z otwarcia igrzysk w
Soczi. Dla części autorów tego przekazu, ceremonia była efekciarska, nudna i
za długa. Pyszni Ruscy chcieli pokazać
swoją wielkość i im nie wyszło ha, ha.
Dla mnie, i zapewne jeszcze dla wielu,
ceremonia była znakomita. Wcześniej
karierę na wizji robiły dubeltowe miski
klozetowe w niektórych olimpijskich
mieszkaniach. Śmiechu, drwin i złośliwości było co niemiara, tak, jakby poprzedni gospodarze igrzysk nie mieli
żadnych powodów do wstydu. Tylko
co pewien czas słuchaliśmy sportowców z całego świata, którzy wyrażali się
z najwyższym uznaniem o warunkach
pobytu w Soczi.
Niemal każdy, kto kiedykolwiek odwiedził Rosję i jej zwykłych obywateli,
ma z takich wojaży dobre wspomnienia. Rosjanie często podkreślają konieczność jednoczenia się Słowian, z
reguły są serdeczni, życzliwi Polakom
i bardzo gościnni. Są od lat zainteresowani naszą kulturą, czego dowodzi
m.in. poczytność naszej literatury,
niemal uwielbienie dla Anny German
i entuzjastyczny odbiór niektórych filmów oraz seriali telewizyjnych. Swojej
sympatii do nas i współczuciu dawali
wyraz po katastrofie Tupolewa. Kolejny raz podkreśliły ten stosunek
igrzyska w Soczi, podczas których Rosjanie szczerze cieszyli się z osiągnięć
naszych reprezentantów i gorąco im
kibicowali.
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Zamieszkają na ulicy?
Rozżalenie, łzy, proszki
nasenne i ciągły stres. To
wszystko jest udziałem rodzin z domu na rogu ulic
Wrocławskiej i Zdrojowej,
który ma być wyburzony, na rzecz poszerzenia
wjazdu do Wałbrzycha. A
tu mieszkania wykupione,
wyremontowane za grube pieniądze, kredyty pobrane. To wszystko nic nie
znaczy dla „specustawy”,
pozwalającej wywłaszczyć
każdego, kto stanie na drodze budowy drogi.
W budynku mieszka siedem rodzin, razem 17 osób.
Wszystkie lokale są własnościowe, wspólnota w ciągu
kilku lat uporządkowała
otoczenie, zainwestowała w
nowe ogrodzenie, szykowano się do położenia nowej
elewacji. - Informacja o wywłaszczeniu spadła na nas
jak grom z jasnego nieba –
mówi Barbara Kaczmarczyk.
Zaskoczenie było ogromne, bo w kwietniu 2003 roku,
wydział infrastruktury Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
potwierdził na piśmie, że budynek nie jest przewidziany
do rozbiórki. Dla rodzin była
to podstawa do zainwesto-

Ten zadbany dom wkrótce zostanie zburzony, a losem jego
mieszkańców nikt się nie przejmuje.

wania w zakup i wyposażenie swoich mieszkań. Niestety, szczęście trwało tylko
10 lat – 25 października 2013
roku, lokatorzy otrzymali pismo od wojewody, że jednak
budynek będzie wyburzany,

a mieszkańcy w ciągu 120
dni muszą go opuścić. I tu
zaczęła się gehenna z urzędami.
- Jesteśmy traktowani jak
uprzykrzone muchy. Nikt nie
chce nam udzielić informacji,
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co mamy dalej robić. Urzędnicy z ratusza pokazali nam
kilka lokali do ewentualnej
zamiany, po których śnią
nam się po nocach koszmary. Te ohydne, zagrzybione
nory, pokazywały telewizje z
całej Polski. Jesteśmy mieszkańcami tego miasta, płacimy podatki, nie sprawiamy
żadnych problemów, dorobiliśmy się naszych mieszkań
ciężką pracą, a teraz urzędy
chcą, żebyśmy bez słowa z
tego wszystkiego zrezygnowali - mówią udręczeni ludzie.
Sprawy raczej nie załatwi
należne
odszkodowanie,
bo jego wysokość może nie
wystarczyć na nowe lokum.

Zagrożeni są zwłaszcza lokatorzy z kredytem. - Odszkodowanie pójdzie do banku,
a my zostaniemy z niczym –
mówi jedna z rodzin.
Termin wyprowadzki mija
25 lutego, a u lokatorów nie
pojawił się jeszcze żaden
rzeczoznawca. - Mieszkańcy
otrzymają wyceny prawdopodobnie 24 lutego – mówi
Jarosław Perduta z biura prasowego wojewody.
Ludzie przyznają, że
choć termin oddania budynku zbliża się wielkimi
krokami, nikt ich nie naciska, żeby się wynieśli. - Nie
mamy nawet takiego zamiaru. Gdybyśmy zostali
przyzwoicie potraktowani,

gdyby nasze straty zostały
nam wynagrodzone, nie
stawialibyśmy
żadnych
przeszkód. Wiemy przecież,
że budowa drogi to wyższa
konieczność. Ale nie dość,
że tracimy nasze domy, to
jeszcze dostajemy ciosy z
różnych stron. Musimy się
bronić – tłumaczą lokatorzy.
Na razie szykują się do
odwołania od wyceny, bo
choć jeszcze jej nie ma, nieoficjalnie dowiedzieli się, że
wyniesie ok. 1600 zł za metr
kwadratowy lokalu. - Co za
to kupimy? - martwią się rodziny. Na oprotestowanie
wyceny będą mieli 10 dni.
(AWS)
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Po sąsiedzku - zarządzanie
i administracja wspólnot mieszkaniowych
Rozmowa z Haliną Krupą, właścicielką firmy Po sąsiedzku Zarządzanie i Administracja
Czym zajmuje się Pani firma?
Halina Krupa: - Jestem licencjonowanym zarządcą nieruchomości (nr licencji 23685)
i posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i
administrowaniu nieruchomościami. Przez 10 lat pracowałam w gminnej jednostce
zajmującej się zarządzaniem
nieruchomościami w gminie
Walim i na bazie tego doświadczenia postanowiłam
założyć swoją firmę , która
działa od 1 maja 2013 roku.
Co skłoniło Panią do podjęcia własnej dzielności?
- Postanowiłam wykorzystać
swoje doświadczenia, by oferować wspólnotom mieszkaniowym usługi na zdecydowanie
wyższym poziomie. Podstawową różnicą jest indywidualne
podejście do każdej wspólnoty
i szybka reakcja na problemy
zgłaszane przez właścicieli
mieszkań. Np. jedna ze wspólnot, którą zarządzam, przez
wiele lat miała problem z wodą

gruntową zalewającą piwnice.
Poprzedni zarządca nic z tym
nie zrobił, a ja w ciągu kilkunastu tygodni doprowadziłam
do wykonania odwodnienia
tego budynku. A dodatkowo,
dzięki dobrej współpracy ze
Starostwem Powiatowym w
Wałbrzychu i Zarządem Dróg
Powiatowych, udało się odprowadzić wodę z drogi do
strumyka, a nie na posesję tej
wspólnoty.
Co jeszcze wyróżnia Pani
firmę?
- Moim podstawowym narzędziem pracy jest internetowa
e-kartoteka, która umożliwia
każdemu właścicielowi lokalu
w danej wspólnocie, wgląd
we wszystkie sprawy finansowe wspólnoty mieszkaniowej.
Dzięki temu, o każdej porze
dnia i nocy można sprawdzić
stan swoje konta, czyli m.in. czy
występuje nadpłata lub niedopłata za mieszkanie lub za media, czy też stan finansów całej
wspólnoty z tytułu eksploatacji
budynku i funduszu remonto-

wego. Ponadto jestem do dyspozycji swoich klientów, czyli
właścicieli lokali we wspólnocie, przez 24 godziny na dobę.
Ma to szczególne znaczenie
w przypadku sytuacji kryzysowych, jak na przykład awaria
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i tym podobne.
Dla wielu ludzi najważniejsze są jak najniższe koszty
funkcjonowania wspólnoty. Czy na tym polu klienci
mogą liczyć na Pani pomoc?
- Oczywiście! Obniżanie kosztów eksploatacji i opłat za
media jest jednym z moich
podstawowych zadań we
współpracy ze wspólnotami
mieszkaniowymi. Na przykład
w ubiegłym roku udało mi się
wynegocjować z ubezpieczycielami zdecydowanie niższe
stawki obowiązkowych ubezpieczeń OC dla wspólnot oraz
ubezpieczeń
majątkowych
wspólnot. W jednej z zarządzanych przeze mnie wspólnot działa firma, która zużywa
dużo wody, co przy rozlicze-

niach wywoływało konflikty
między właścicielami mieszkań a szefami tej firmy. Mnie
udało się doprowadzić do
sytuacji, w której firma i mieszkania będą rozliczane osobno.
Zarządzenie wspólnotami
polega na rozwiązywaniu
wielu różnych konfliktów
pomiędzy właścicielami lokali. Z jakimi problemami
spotykała się Pani do tej
pory?
- Jedna ze wspólnot została
moim klientem pod warunkiem wybudowania ubikacji w
mieszkaniu jednego z jej lokatorów, który przez wiele lat nie
wyrażał na to zgody i był przez
to uciążliwy dla pozostałych
mieszkańców. Zdołałam go
przekonać i toaleta powstała, dzięki czemu wszyscy są
zadowoleni. W innym przypadku wspólnota miała zgromadzone na koncie środki do
przeprowadzenia wymiany
stolarki okiennej, ale poprzedni zarządca nie podejmował
tego zadania. Mnie udało się

NIERUCHOMOŚCI
ZARZĄDZANIE
I ADMINISTRACJA
HALINA KRUPA

NR LICENCJI ZAWODOWEJ: 23685

e-mail: posasiedzku@spoko.pl, tel.: 692-592-513
w krótkim czasie przeprowadzić tę inwestycję przed
zimą, dzięki czemu lokatorzy
zaoszczędzili na ogrzewaniu.
W innej wspólnocie właściciele w czynie społecznym,
zamontowali zakupione ze
środków zgromadzonych na
fundusz remontowym daszek
i boki z poliwęglanu ochraniające wejście do budynku.
A wcześniej w tym miejscu
straszyła waląca się rudera,
zagrażająca bezpieczeństwu
mieszkańców. Co ważne, we
wspólnotach mieszkaniowych
na terenach wiejskich doprowadziłam do zamontowania
w budynkach euroskrzynek
na listy, dzięki czemu korespondencja jest dostarczana
do domu, a nie do odległych
skrzynek pocztowych.
A jak jest z usuwaniem awarii?

- Mam podpisane umowy ze
sprawdzonymi na rynku firmami i osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje.
Dzięki temu awarie usuwane
są w możliwie najkrótszym
czasie, a koszty są bardzo
konkurencyjne. Co ważne,
wykorzystuję przy tym także
potencjał mieszkańców poszczególnych wspólnot – jeśli
w danym bloku mieszka tzw.
złota rączka, to jemu powierzam - za zgodą wspólnoty
- wykonanie drobnych prac
remontowych.
Jak wspólnoty mieszkaniowe, zainteresowane współpracą z Pani firmą, mogą się
z Panią skontaktować?
- Najlepiej telefonicznie, pod
numerem 692 592 513 lub
pocztą elektroniczną posasiedzku@spoko.pl.
(TP)
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Liczby nie kłamią!
Na co dzień Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zajmuje się aktywizacją osób bezrobotnych przy udziale jednego
z najważniejszych partnerów rynku pracy, tj. pracodawców.
Mało kto wie, jakie czynności administracyjne towarzyszą zadaniom realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy. Przedstawiamy wybrane informacje dotyczące wykonanych działań przez urzędników w 2013 roku:
1.

Liczba bezrobotnych, którą zarejestrował PUP
w 2013 r.

2.

Liczba bezrobotnych, którą wyrejestrował PUP
w 2013 r.
z tego w ramach:
- podjęcia pracy
z tego:
• prace interwencyjne
• roboty publiczne
• podjęcie działalności gospodarczej
• podjęcie pracy w ramach refundacji
kosztów doposażenia
• rozpoczęcie działalności gospodarczej
ze środków PFRON
• praca niesubsydiowana
- niepotwierdzenia gotowości do pracy
- rozpoczęcia staż
- rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
- rozpoczęcia szkolenia

17 060
17 538
7 675
108
294
295
221
4
6 753
5 618
1 181
578
107
6 950

3.

Oferty pracy, które przyjął PUP w 2013 r.

4.

Liczba wizyt bezrobotnych i poszukujących
pracy w urzędzie w 2013 r.

5.

Liczba wydanych decyzji administracyjnych
przez PUP w 2013 r.

49 000

6.

Liczba wydanych deklaracji rozliczeniowych
- PIT

ponad
8 000

7.

Liczba umów cywilno-prawnych dotyczących
aktywizacji bezrobotnych

8.

Liczba osób, które skorzystały z porady
indywidualnej doradcy zawodowego

1 893

9.

Liczba wizyt w ramach udzielonych porad
indywidualnych

5 619

156 707

około 1 300

10. Liczba udzielonych przez doradców
indywidualnych informacji zawodowych

951

11. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach
grupowych dotyczących informacji zawodowej

485

12. Liczba odprowadzonych składek na
ubezpieczenie społeczne od osób
niepobierających zasiłku w 2013 r.
13. Liczba firm, które otrzymały pomoc publiczną
lub de minimis wprowadzona do bazy SHRIMP
14. Korespondencja wchodząca
15. Korespondencja wychodząca

122 807
425
około 5 400
około
37 000

Prezentowane liczby to tylko fragment statystyk Urzędu
Pracy. Codzienna działalność urzędników obarczona jest wieloma czynnościami administracyjnymi, wynikającymi z przepisów, na podstawie których działają urzędy pracy. Wielość
zadań i ich liczba nie ułatwia pracy oraz uniemożliwia dokonanie porównań publicznych służb zatrudnienia do innych
instytucji działających w obszarze rynku pracy wolnych od
tego rodzaju obciążeń.
Liczby rosną z roku na rok.
Aby zamknąć rok liczbą 12 039 osób bezrobotnych
na 31.12.2013 r. na przestrzeni całego roku wykonane zostały
zadania, których część zaprezentowano w zestawieniu.
Bieżący rok zapowiada się podobnie. Powiatowy Urząd
Pracy w Wałbrzychu dysponuje większymi środkami, które
pozwoliły już na rozpoczęcie naborów wniosków od stycznia
2014 roku na wszystkie formy aktywizacji skierowane do pracodawców i bezrobotnych.
Zainteresowani powinni odwiedzić Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, który czeka na wszystkich bezrobotnych
i pracodawców gotowych do aktywizacji osób bez pracy.

Bez prądu
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej: Szczawno-Zdrój, ulice:
3 Maja, Boczna, Graniczna,
Jarzębinowa,
Jaśminowa,
Kasztanowa, Kopernika, Nizinna, Prusa - 20.02. w godz.
8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulice: Kraka, Smocza, Szewska
- 21.02. w godz. 8.00 – 15.00;
Szczawno-Zdrój, ulice: Bukowa, Jesionowa, Lipowa, Ofiar
Katynia, Spacerowa, Topolowa - 21.02. w godz. 8.00
– 14.00; Wałbrzych, ulice: 11
Listopada, Jana Karłowicza,
Karola Namysłowskiego, Kręta, marsz. Józefa Piłsudskiego, Michała Kleofasa Ogińskiego, Stanisława Kazury,
Tadeusza
Sygietyńskiego,
Wojciecha Bogusławskiego
- 24.02. w godz. 8.00 – 14.00;
Wałbrzych, ulica Ludowa 20.02. w godz. 8.00 – 15.00;
Szczawno-Zdrój, ulice: Klonowa, Kolejowa, Krótka, Słowiańska - 25.02. w godz. 8.00
– 14.00; Wałbrzych, ulica: Ludowa - 25.02. w godz. 14.30 –
15.30; Szczawno-Zdrój, ulice:
Kolejowa, Mikołaja Kopernika, Okrężna, Równoległa,
Saperów, Solicka, Tadeusza
Kościuszki - 26.02. w godz.
8.00 – 15.00; Wałbrzych,
ulice: gen. Władysława Andersa, Przyjaciół Żołnierza,
Równoległa, Stanisława Duboisa - 26.02. w godz. 8.00
– 15.00; Wałbrzych, ulice:
Jodłowa, Świerkowa – 26 i
27.02. w godz. 8.00 – 9.00
i 14.30 – 15.30; Boguszów-Gorce, ulice: Jagiełły, Kamieniogórska,
Nowotki,
Plac Jana Pawła II, Słodowa
- 27.02. w godz. 8.00 – 14.00;
Wałbrzych, ulice: marsz. Józefa Piłsudskiego, Stanisława Kubeckiego, Stanisława
Staszica - 28.02. w godz.
8.00 – 14.00; Wałbrzych, ulice: Mikołaja Reja - 28.02. w
godz. 8.00 – 14.00; Szczawno-Zdrój, ulice: Klonowa, Kolejowa, Krótka, Słowiańska
- 03.03. w godz. 8.00 – 14.00;
Głuszyca, ulice: Bohaterów
Getta, Dąbrowskiego, Górna,
Niecała, Sienkiewicza - 03.03.
w godz. 8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulice: Niepodległości
- 04.03. w godz. 8.00 – 14.00;
Szczawno-Zdrój, ulice: Kasztanowa - 04.03. w godz. 8.00
– 11.00; Boguszów-Gorce,
ulice: Dworcowa, gen. Karola
Świerczewskiego, Józefa Poniatowskiego - 04.03. w godz.
8.00 – 14.00; Wałbrzych, ulice: Blankowa - 05.03. w godz.
8.00 – 15.00; Rzeczka - 06.03.
w godz. 8.00 – 15.00; Mieroszów, ulice: Adama Mickiewicza, Dolna, Miła, Przejazd
- 06.03. w godz. 8.00 – 14.00;
Wałbrzych, ulice: Ogrodowa
- 07.03. w godz. 8.00 – 15.00.
(RED)

Zaktywizują
zawodowo
Mimo niepełnosprawności, nie zostaną bez
pracy. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Specjalnej w
Wałbrzychu znajdą zatrudnienie w nowo otwartym
Zakładzie Aktywności Zawodowej. Placówka znalazła lokum w dawnej Szkole
Podstawowej nr 12 przy ul.
Mickiewicza w Wałbrzychu. - Moja córka będzie
miała zajęcie – mówi szczęśliwa Iwona Lewandowska.
Projekt utworzenia zakładu powstał wiele lat temu,
z inicjatywy Jolanty Ceran,
szefowej
Stowarzyszenia
Dzieci i Rodzin Zasadniczej
Szkoły Zawodowej i, równolegle, dyrektorki szkoły.
Starania zaowocowały przyznaniem 175 tys. zł dofinansowania na remont parteru
budynku i wyposażenie pralni. Uczestniczący w otwarciu zakładu wiceprezydent
Zygmunt Nowaczyk, zapewniał o kontynuacji przystosowywania obiektu dla
osób niepełnosprawnych, a
docelowo – przeniesieniu tu
Zespołu Szkół Zawodowych
Specjalnych z dotychczasowej siedziby przy ul. Bohaterów Pracy. Na razie jednak
pracę w zakładzie znajdzie
28 osób, w tym 20 niepełnosprawnych, ze znacznym lub
umiarkowanym upośledze-

Uroczyste otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej.

niem umysłowym. - Mamy
dwa rodzaje specjalizacji:
pranie i sprzątanie. Liczymy na zlecenia od instytucji
miejskich. Nasi pracownicy
będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
Podstawowym celem jest
wprowadzenie naszych podopiecznych na rynek pracy –
mówi Jolanta Ceran.
Dla Iwony Lewandowskiej,
matki niepełnosprawnej absolwentki szkoły, otwarcie
zakładu, to wielkie święto. Moja córka, mimo choroby,
zawsze była bardzo aktywna
i nie bała się pracy. Nie sądzę jednak, że udałoby się
jej zdobyć zatrudnienie zwykłą drogą. Tutaj będzie miała
zajęcie, za które dostanie wy-

płatę, a zatem będzie miała
swoje własne pieniądze. Najważniejsze, że praca tutaj, to
będzie dla tych ludzi pierwszy krok do usamodzielnienia
się – mówi kobieta.
Nowo otwarty zakład to
wstępny etap do utworzenia w przyszłości Centrum
Edukacyjno-Zawodowego
Osób Niepełnosprawnych.
Byłaby to pierwsza taka placówka na terenie powiatu
wałbrzyskiego. Inicjatywa ta
jest próbą pokonania problemu kulejącej aktywizacji
zawodowej i społecznej w
środowisku ludzi niepełnosprawnych, a także wysokiego bezrobocia w tej grupie
mieszkańców regionu.
(AWS)

Będzie szerzej na wjeździe
Trwa wielka przebudowa wjazdu do Wałbrzycha od strony Świebodzic.
Oznaki rozpoczętych prac
prac widać już za zjazdem
do zamku Książ, a biało-czerwone barierki, ustawione na poboczu, kończą
się dopiero przed skrzyżowaniem z ul. Lelewela.
Według planów gminy,
u zbiegu ulic Wilczej i Wrocławskiej powstanie rondo,
a od niego pobiegnie nowa
droga do ulicy Makowej.
Przebudowane
zostanie
skrzyżowanie ulicy Uczniowskiej z aleją de Gaulle’a, a ulica Wrocławska na tym odcinku będzie miała cztery pasy,
po dwa w każdym kierunku.
Stąd wyburzenia niektórych
domów, stojących na drodze inwestycji. Zniknął duży
budynek, stojący najbliżej
skrzyżowania z al. de Gaul-

Po wyburzeniu budynku, ze skrzyżowania ul. Wrocławskiej
z al. de Gaulle’a ukazał się nowy widok na Wałbrzych.

le’a, a jadącym w stronę centrum ukazuje się zupełnie
nowy widok na wyłaniające
się w oddali miasto. W następnej kolejności w planie

remontowym są także ulice
Lelewela i Gagarina, łączące
ulicę Wrocławską z Podzamczem.
(AWS)
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Dary dla Ukrainy
Komitet Miejski Prawa i Sprawiedliwości w Świdnicy rozpoczyna
zbiórkę darów dla potrzebujących
Ukraińców, którzy od wielu tygodniu
przebywają na Majdanie. Zbiórka będzie prowadzona w świdnickim biurze
poselskim Anny Zalewskiej mieszczącym się przy ul. Pułaskiego 16 (poniedziałki 10.00-15.00, środy 10.00-15.00,
piątki 10.00-15.00). Zgodnie z sugestiami organizatorów zbiórka będzie obejmować suchą, niepsującą się żywność,
konserwy, lekarstwa na przeziębienie,
środki opatrunkowe, koce i śpiwory.
Dary będą sukcesywnie segregowane i
przewożone do Kijowa, dzięki pomocy
tamtejszych parlamentarzystów.
(RED)

Sprawdź ważność
Przypominamy, że dowody osobiste
wydawane są z określonym terminem ważności. Wynosi on: 10 lat dla
osób powyżej 18 roku życia; 5 lat dla
osób do 18 roku życia; dla osób powyżej 65 roku życia wydawane są na czas
nieoznaczony. Termin ważności wskazany jest w prawym, dolnym rogu dowodu osobistego. O wymianę dowodu
osobistego należy wystąpić nie później
niż na 30 dni przed upływem terminu
ważności dokumentu. Wnioski o wydanie dowodu osobistego należy pobrać
i złożyć w urzędzie gminy.
(RED)

Zdrowie pod dotykiem
- Pan Darek mnie naprawdę
uzdrowił! I pomyśleć, że nigdy
nie wierzyłem w uzdrowicieli.
Żona mnie do niego prawie siłą
zaciągnęła – opowiada pan Leon
Kosiłow z Jeleniej Góry.
Pan Leon cierpiał na astmę, dusznicę bolesną, cukrzycę, chorobę wieńcową. – Lekarze mówili, że dobrze
by zrobić by-passy, tylko bali się, czy
moje serce to wytrzyma. A jeszcze
cukrzyca zwiększała ryzyko operacji,
bo wiadomo, że u cukrzyka rany nie
chcą się goić. Tak naprawdę miałem
chyba czekać na śmierć. I takiego
zrezygnowanego żona przywiozła

mnie do pana Darka. Przyjechałem,
bo co mi pozostało? Ale już po trzeciej wizycie zauważyłem, że spada
mi cukier i ciśnienie. No a potem
było już coraz lepiej. Każde kolejne badania potwierdzają, że moje
zdrowie powolutku się poprawia.
Ale ważniejsze od badań jest samopoczucie, a to mam wyśmienite. Wiosną nie umiałem wejść bez

odpoczynku na pierwsze piętro,
teraz potrafię to zrobić z wnukiem
na barana! Jestem dwadzieścia lat
młodszy – pan Leon aż przeciera łzę
ze wzruszenia.
A pan Daniel Wiencyk od lat cierpiał na wątrobę. Owszem, zaczęło
się gdy nadużywał alkoholu, jednak później, mimo że już się szanował, choroba postępowała. Próby
wątrobowe wypadały bardzo źle
i powoli wydawało się, że jedyną
szansą dla niego jest przeszczep.
Tyle, że to szansa maluteńka.
- Tonący brzytwy się chwyta,
więc i ja trafiłem do pana Darka. Po
pięciu wizytach namówił mnie na
badanie kontrolne. I co? Powtarzali je dwa razy, bojąc się jakiejś pomyłki. Bo wyniki tak świetne, że nie
chcieli wierzyć, że to moje. Od tego
czasu byłem tu jeszcze kilka razy.
Gdy do pana Darka trafiłem, sprawność mojej wątroby oceniali poniżej 10 procent, a teraz jest powyżej
50. Zresztą, sam to wiem, bo mogę
jeść rzeczy, których rok temu nawet bym nie tknął ze strachu przed
bólem. On ma dar, niezwykły dar!

Niezwykły dar – to najczęściej
powtarzane przez chorych opinie o
panu Darku. Chociaż niektórzy podkreślają też jego podejście: - Wychodzi się od niego z wiarą, że człowiek
wyzdrowieje. Ta wiara też pomaga. Po prostu wychodząc od pana
Darka nawet chory człowiek jest
uśmiechniętym optymistą – mówią.
- Wcześniej byłam u kilku
uzdrowicieli. Obiecywali poprawę, zniechęcali do wizyt u lekarzy.
Pan Darek odwrotnie. Niczego nie
obiecywał, zamiast tego powiedział, żebym po czterech wizytach
poszła po prostu na badania kontrolne. Poszłam. I jakież było moje
zdziwienie, jaka radość. Tarczyca
grożąca operacją zmniejszyła się
wyraźnie. Nawet gołym okiem było
widać, lekarz tylko potwierdził. A
to, że kręgosłup boli dużo mniej,
to sama poczułam – pani Magda
Konopczyk z Wałbrzycha nie kryje
swojej radości.
I tylko sam uzdrowiciel wzdycha: - Niestety, zdarzają się też
przypadki, gdy pomóc nie potrafię.
(ego)

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

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

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

Zabawa
Westernowa
1 MARCA 2014
Zabawa przy muzyce country
i wyśmienitych daniach

W CENIE:
ki
3 gorące posił
Zakąski
a
Kawa i herbat
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Wieczorki Taneczne (w każdy piątek o godz. 17:30, muzyka: Zespół Muzyczny i DJ )
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Echa naszych publikacji
Właściciele kilku wałbrzyskich firm walczą o
odzyskanie pieniędzy za
pracę na budowie boiska
sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej
nr 26 w Wałbrzychu. 5 wałbrzyskich firm nie dostało
zapłaty na kwotę 215 tys.
zł i – w akcie desperacji –
grozi zablokowaniem niedokończonej inwestycji.
- Gmina nakazała wyjaśnienie przez generalnego
wykonawcę zaistniałej sytuacji w kwestii niedotrzymania zapisów umownych
przez firmy podwykonawcze – wyjaśnia Anna Żabska, rzecznik prasowy prezydenta Wałbrzycha.
- Podejmujemy te działania z powodu niewypłacanych należności wałbrzyskim
podwykonawcom,
przez
firmę realizującą tę budowę
– wyjaśniał przed tygodniem
na naszych łamach Jerzy
Pawłowski, właściciel jednej
z poszkodowanych firm.
Protest został poprzedzony złożeniem w Prokuraturze
Rejonowej w Wałbrzychu zawiadomienia o możliwości

REKLAMA

Wałbrzyscy przedsiębiorcy liczą, że odzyskają pieniądze za pracę na budowie boiska przy PSP 26.

popełnienia przestępstwa
przez właścicieli firm z Wrocławia, którzy zatrudniali
wałbrzyskie firmy przy inwestycji w PSP 26 w Wałbrzychu.
Inwestorem jest gmina
Wałbrzych, która po naszej
publikacji wydała oświadczenie: - W związku pojawiającymi się informacjami
nt. firm pracujących przy
budowie kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole

Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 26, Biuro
Inwestycji wyjaśnia, że na
dzień 11.02.2014 roboty budowlane przy budowie kompleksu sportowego nie są zakończone, a tym samym nie
zostały do końca rozliczone
i odebrane protokołem końcowym, który stanowi podstawę do rozliczenia i oceny
jakościowej
wykonanych
robót. Informujemy, że firma MORIS-SPORT wystawiła

faktury zgodnie z umową i
harmonogramem do 80%
wartości kontraktu za faktycznie wykonane roboty.
Pozostała część zostanie uregulowana zgodnie z umową.
MORIS-SPORT Sp. o.o. zgłosiła pisemnie, przedstawiając do akceptacji Gminie,
umowy z podwykonawcami na wykonanie robót
budowlanych: firmie AB
TECH Andrzej Bartosiewicz
oraz ,,UNIPRALL” Sp. z o.o.

W umowach MORIS-SPORT
zastrzegł, że „Wykonawca
nie może zlecić wykonanie
części robót lub usług podwykonawcom”. W związku
z powyższym Gmina wyraziła swoje zaniepokojenie i
nakazała wyjaśnienie przez
Generalnego Wykonawcę
zaistniałej sytuacji w kwestii niedotrzymania zapi-

Na szczęście jest pożyczka
Warto wybrać Tempo Finanse
Pożyczka gotówkowa czasami ratuje
domowy budżet, gdy pojawią się nagłe
potrzeby, np. związane ze zdrowiem, pilnym remontem mieszkania lub naprawą
samochodu. Grzegorz Tondytko, kierownik oddziału Tempo Finanse Sp. z o.o.
w Kłodzku wyjaśnia: wiele reklam zachęca
podobną treścią: „szybkie pieniądze i minimum formalności” – rozumiemy, że potrzeby naszych Klientów są pilne, dlatego
działamy szybko, jednocześnie podkreślam, że działamy odpowiedzialnie, tzn.
wiemy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i zadowolenie naszych Klientów.
Uczestniczymy od 2011 roku w Programie
Rzetelna Firma. Jesteśmy także członkiem
Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

798 777 877

– Związku Pracodawców. Obserwujemy,
że część klientów korzysta z naszych pożyczek w celu spłaty zobowiązań z innych
źródeł kredytowania. To dla nas doskonały dowód, że jesteśmy firmą godną zaufania wśród stale rosnącej konkurencji.
Kto może skorzystać z pożyczki?
Pożyczkę w Tempo Finanse może otrzymać Klient, który ukończył 22 lata, posiada stały dochód i mieszka na terenie
obsługiwanym przez Tempo Finanse.
Akceptujemy różne źródła dochodów,
podchodzimy indywidualnie do każdego
Klienta (informacje negatywne z dostępnych baz danych są zawsze indywidualnie
rozpatrywane). Dbamy o poufność informacji.

sów umownych przez firmy
podwykonawcze – czytamy
w piśmie przesłanym naszej
redakcji przez Annę Żabską,
rzecznika prasowego prezydenta Wałbrzycha.
Niestety, z przedstawicielami generalnego wykonawcy oraz podwykonawcy nie
udało się nam skontaktować.
(RED)

REKLAMA

Rata dopasowana do potrzeb Klienta
W Tempo Finanse dokonujemy realnej
oceny możliwości Klienta do spłaty pożyczki. Zapobiegamy sytuacjom niezdolności Klienta do regularnej spłaty rat.
Oferujemy pożyczki dla klientów indywidualnych, z opcją obsługi w domu, od 500
zł do 5000 zł, na okres od 30 do 60 tygodni.

Sprawdzone rozwiązania
Rozumiemy, że zdarzają się nieprzewidziane, trudne sytuacje. Rozmawiamy
z Klientem i zawsze szukamy najlepszych
rozwiązań dla obu stron. Dokonujemy
ponownej, aktualnej oceny zdolności
kredytowej. Uzgadniamy z Klientem rozwiązanie, które umożliwi spłatę zobowiązania.

Bezpieczeństwo i wygoda
Umowa zawierana jest u Klienta, bez
wychodzenia z domu. Dbamy o jakość
obsługi. Klient ustala dogodny dla siebie
dzień spłaty pożyczki. Gotówkę można
wypłacić w dowolnej placówce pocztowej lub otrzymać przelewem na konto
bankowe.

Zapraszamy do sprawdzenia
naszej oferty
Wystarczy zadzwonić:
tel. 22 123 77 77
lub wysłać SMS o treści: „P”
kom. 798 777 877 - oddzwonimy
Koszt połączenia wg taryfy operatora

77 77
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Wałbrzych
ul. Sienkiewicza 1

Sklep czynny:
pn-pt. 10 - 17, sob. 10- 14
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RABATY do 50%
NA OKRYCIA ZIMOWE

Zwycięzca z Energetyka

Mateusz Wac (w środku) z opiekunami.

Konkurs „Elektron” to
ponad 1500 uczestników
i tylko jeden zwycięzca Mateusz Wac uczeń klasy
trzeciej Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk”
w Wałbrzychu.
Na Wydziale Elektroniki,
Mikrosystemów i Fotoniki
Politechniki
Wrocławskiej
odbył się ścisły finał dla 50
najlepszych uczniów z całego kraju, interesujących
się zagadnieniami z zakresu
elektrotechniki, elektroniki,
telekomunikacji i mechatroniki. Wśród tych uczniów
najlepiej wypadł Mateusz
Wac, który na co dzień jest
uczniem klasy trzeciej technikum o specjalności technik
elektronik.

Konkurs „Elektron” składa się z dwóch części, które
polegają na rozwiązaniu testu przygotowanego przez
pracowników naukowych
Wydziału Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. W
pierwszej części, podczas
eliminacji szkolnych, uczniowie wypełniają test wielokrotnego wyboru, natomiast
w drugiej części zadania
testowe są rozwiązywane w
murach politechniki, za pośrednictwem platformy internetowej.
Opiekunami, którzy przygotowali ucznia do konkursu, byli Jolanta Dróżdż i Dariusz Sroka.

(RED)

Bezpieczny internet
Po raz czwarty Publiczne Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju zorganizowało w Teatrze
Zdrojowym obchody Dnia
Bezpiecznego Internetu. Tegoroczne spotkanie przebiegało
pod hasłem „Razem tworzymy
lepszy Internet”. W spotkaniu
wzięli udział uczniowie Miejskiej
Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju
oraz
Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2 i 6 w
Wałbrzychu, a także uczniowie
Publicznego Gimnazjum. Uczestnicy wysłuchali wykładów Magdaleny Korościk - nadkomisarz z
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu - „Odpowiedzialność
prawna nieletnich związana z
przestępczością w sieci” i dr Małgorzaty Sosnowskiej z PWSZ im.
Angelusa Silesiusa z Wałbrzycha
- „Przestępstwa popełniane w cyberprzestrzeni”. Na zakończenie
zostały wręczone nagrody zwycięzcom konkursów: w konkursie
plastycznym dla szkół podstawowych w kategorii klas I-III: I miejsce –Alicja Rychłowska, II miejsce
– Amelia Baran, III miejsce – Karolina Krzosa; w konkursie grafiki
komputerowej dla szkół podstawowych w kategorii klas IV-VI: I
miejsce – Wiktoria Sadowska, II
miejsce – Patrycja Kociumbas,
III miejsce – Zuzanna Kotarba; w
konkursie literackim dla gimnazjum: I miejsce –Maciej Szreder, II
miejsce – Paulina Chmielewska,
III miejsce – Alicja Szpyrc.
(RED)

Pomóż GOPR-owi
W 2013 roku Grupa
Wałbrzysko-Kłodzka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pomogła ok. 1100 osobom.
Turyści i narciarze mogą
też korzystać z nowych
interaktywnych udogodnień dostępnych na stronie internetowej naszych
goprowców. - Prosimy o
wsparcie w postaci przekazania 1% podatku na działania ratownicze prowadzone przez naszą grupę
– apeluje Zdzisław Wiatr,
naczelnik Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR.
W 2013 roku ratownicy
grupy przeprowadzili 44 wypraw ratunkowych w tym 6 z
użyciem śmigłowca, 149 akcji oraz 47 interwencji, udzielając pomocy łącznej liczbie
287 poszkodowanych. Dodatkowo na zorganizowanych terenach narciarskich
ratownicy
przeprowadzili
480 akcji w tym 2 użyciem
śmigłowca, 346 interwencji pomagając łącznie 826
poszkodowanym. Rocznie
góry, w których działa Grupa
Wałbrzysko-Kłodzka GOPR,
odwiedza tysięcy sumie blisko 500 tysięcy turystów i
narciarzy. By im pomóc 144
ratowników
ochotników
oraz 12 ratowników zawodowych pełni dyżury w 4
stacjach ratowniczych a w
sezonie zimowym również
w dodatkowych stacjach i
punktach ratunkowych zlokalizowanych przy kompleksach narciarskich.
- Zasięg działania naszej
grupy jest bardzo duży.
Obejmuje on teren Sudetów
Środkowo-Wschodnich od
Kamiennej Góry aż po całą
Kotlinę Kłodzką. To obszar
2400 km2 i 1600 szlaków
turystycznych. Prosimy więc
o wsparcie między innymi w postaci przekazania
1% na działania ratownicze
prowadzone przez naszą
grupę. Jednocześnie dziękujemy tym wszystkim, którzy wsparli nas do tej pory
- podkreśla Zdzisław Wiatr,
naczelnik Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR.
Chętne osoby mogą wesprzeć ratowników przekazując 1% podatku Fundacji
Wspierania
Ratownictwa
Górskiego, Sportu oraz Działalności Charytatywnej „Radan” (Nr KRS 0000283966),
wpisując cel szczegółowy
„Grupa Wałbrzysko-Kłodzka
GOPR”.
By ułatwić turystom i
narciarzom
planowanie
wypoczynku w górach, w
styczniu Grupa Wałbrzysko-Kłodzka GOPR wprowadziła
na swojej stronie interneto-

Zimowa akcja goprowców na Szczelincu Wielkim.

wej www.walbrzyska.gopr.
pl nowe funkcjonalności. Są
nimi informacje o aktualnie
panujących warunkach na
zorganizowanych terenach
narciarskich, na których służbę pełnią ratownicy GOPR
oraz przebieg szlaków turystycznych na terenie działania grupy. Oba elementy
zostały umieszczone na interaktywnej i w pełni skalowanej mapie. Rozwiązania
te były możliwe do wdrożenia dzięki współpracy GOPR
z firmą Advert Center, która
przygotowała stronę internetową grupy oraz serwisem
mapa-turystyczna.pl
- Wprowadzenie nowych
funkcjonalności to ważny
krok w rozwoju naszego serwisu. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko zorientować
się w warunkach panujących
w naszych górach oraz w
prosty sposób zaplanować,
a później kontrolować np.
z urządzeń mobilnych trasę
wycieczki na całym obszarze funkcjonowania naszej
grupy - stwierdził Mariusz
Rzepecki, zastępca naczelnika ds. Służby Górskiej Grupy
Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR.

- Efektem współpracy
naszego serwisu z Grupą są
realne korzyści dla użytkowników - dostęp do najświeższych informacji z terenu w
czytelnej formie. Cieszymy
się, że w ten sposób możemy
przyczynić się do poprawy
poinformowania, a co za tym
idzie, bezpieczeństwa turystów. Liczymy również na to,
że nowe grono odbiorców, a
także kontakt z ratownikami
GOPR pomoże nam w poprawie jakości naszych danych o
szlakach oraz w utrzymaniu
ich aktualności – podsumowała dotychczasową współpracę Justyna Bukiel z serwisu mapa-turystyczna.pl.
- Prosimy o przekazywanie wszelkich uwag i sugestii dotyczących funkcjonowania naszego serwisu na
adres internetowy walbrzyska@gopr.pl, tak by mógł
on być systematycznie udoskonalany zgodnie z oczekiwaniami użytkowników,
czyli osób udających się w
góry – podkreśla Piotr Sandomierski, ratownik GOPR i
jednocześnie koordynator
wdrożenia strony.
(RED)

REKLAMA

POŻYCZKI ODDŁUŻENIA KONSOLIDACJE

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

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

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

czynne
9-17
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

telefon:

668 682 338

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,

www.proﬁcredit.pl

Drugie życie Białego Orła

Świniobicie
po polsku

Zabytkowy szpital Biały
Orzeł w Sokołowsku zostanie wyremontowany. To
właśnie tu, w 1856 roku,
powstało pierwsze w Europie sanatorium leczenia
gruźlicy, które w XIX i na
początku XX wieku sprowadzało do Sokołowska
kuracjuszy z całego kraju,
a także z Rosji, Szwecji,
Holandii a nawet Ameryki
Północnej.
Koszt przedsięwzięcia wyniesie 4,5 mln zł. Po zakończeniu prac budynek będzie
przystosowany do prowadzenia opieki długoterminowej i rehabilitacji. Inwestycja
w modernizację Białego Orła
wpisuje się również w plany
gminy Mieroszów, mające
na celu odzyskanie przez Sokołowsko statusu uzdrowiska. Polska Akademia Nauk
wydała już świadectwo potwierdzające lecznicze właściwości tamtejszego klimatu. Opinia PAN potwierdza,
że wpływa on leczniczo na
choroby układu oddechowego, choroby kardiologiczne, laryngologiczne a także
ortopedyczno-urazowe.
- Odnowienie szpitala w
Sokołowsku to tylko jedno
z wielu wyzwań stojących
przed nami w tym roku mówi Barbara Grzegorczyk,
prezes zarządu spółki Sanatoria Dolnośląskie. – Planujemy także oddanie po
remoncie m.in. nowoczesnej
placówki Zimowit w Dusznikach-Zdroju. Z inwestycją
wiąże się nie tylko wdrożenie nowych programów rehabilitacyjnych, utworzenie
nowoczesnych gabinetów

Zapraszamy do gminy Walim - 3 marca o godz. 14.00
do Zajazdu Hubert w Walimiu. Odbędzie się tam festiwal przetwórstwa domowego, czyli „Świniobicie po
polsku”. Będą to warsztaty
kulinarne, podczas których
przypominane zostaną zasady wyrobu domowej kiełbasy, pasteryzowania przetworów domowymi sposobami,
wędzenia, aby nasze wyroby
przypominały te, których
smak pamiętamy z czasów
dzieciństwa.

Biały Orzeł stanie się wizytówką Sokołowska.

zabiegowych i pokoi dla kuracjuszy. Odnowimy także
budynek na zewnątrz, co ma
szczególne znaczenie z uwagi na jego położenie w Parku
Zdrojowym – dodaje.
Docelowo
Sanatorium
Uzdrowiskowe
Zimowit
świadczyć będzie kompleksowe usługi z zakresu rehabilitacji ruchowej, schorzeń
reumatologicznych, układu
krążenia i walki z otyłością
oraz zaburzeń układu trawiennego. Inwestycja sprawi, że ośrodek stanie się jednym z nowocześniejszych
obiektów tego typu na mapie uzdrowiskowej Dolnego
Śląska. Znaczna część przedsięwzięcia zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych.
Po licznych inwestycjach
w modernizację swoich
obiektów leczniczych spółka chce poszerzyć działalność. – Pracujemy nad
wdrożeniem oferty komercyjnej, skierowanej do kuracjuszy nie tylko z całego
kraju, a także z zagranicy
– zaznacza Barbara Grze-

gorczyk. - Sprzedaż usług
pozwoli nam pozyskać dodatkowe środki na rozwój,
remonty i kolejne inwestycje – dodaje.
Wiele z planowanych na
2014 rok działań jest kontynuacją inwestycji rozpoczętych w minionym roku.
Przypomnijmy, że spółka
rozpoczęła wtedy i w części
zrealizowała remonty warte
ponad 13 mln złotych, wiele z nich finansując ze środków zewnętrznych. Na liście
inwestycji znalazły się między innymi pierwszy etap
modernizacji Białego Orła
w Sokołowsku, remont sal
i gabinetów zabiegowych
w szpitalu w Rościszowie, a
także start prac modernizacyjnych placówki Zimowit.
W 2013 roku spółka przystąpiła także do projektu informatyzacji placówek, w 85%
pokrytego przez środki unijne. Wszystkie te działania
mają za zadanie wzmocnić
standard obsługi pacjentów
i usprawnić funkcjonowanie
Sanatoriów Dolnośląskich.
(RED)

Pożyteczna rada

(RED)

Nowy przewodnik
W maju 2012 roku odbyła
się premiera nowego przewodnika po Górach Sowich
renomowanego wydawnictwa Rewasz. Propozycja
ta spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem czytelników i turystów odwiedzających nasz rejon. Skłoniło to
do przygotowania jego drugiego wydania. Będzie ono
uzupełnione o szereg informacji, w tym tych związanych z nowymi odkryciami w
obszarze kompleksów podziemi „Riese”. Interesującym
dodatkiem będą unikatowe
zdjęcia i materiały ikonograficzne ze zbiorów A. Paska
i T.Łazowskiego. Autorem
przewodnika jest krajoznawca i popularyzator lokalnej
historii - Tomasz Śnieżek.
Przewodnik trafi do księgarń
tuż przed zbliżającym się sezonem turystycznym.
(RED)

Zarząd powiatu wałbrzyskiego ogłosił nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Jej
członkowie zostaną wybrani spośród przedstawicieli
organizacji pozarządowych.
Zgłoszeń
kandydatów
należy dokonywać na karcie
zgłoszeniowej, którą można
pobrać ze strony internetowej
www.powiat.walbrzych.pl.
Termin zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego ustalony został na
7 marca 2014 roku. Wybór na
członków Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego spośród przedstawicieli

organizacji
pozarządowych
zostanie
przeprowadzony
zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia
5 grudnia 2013 r. w sprawie
określenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, na specjalnej karcie do
głosowania. Powiatowa Rada
Działalności Pożytku Publicznego liczy 16 członków, w tym
ośmiu wybieranych spośród
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(RED)

By byli sprawniejsi
Mieroszów,
Głuszycę,
Czarny Bór i Stare Bogaczowice odwiedzili już pracownicy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu. Przyjechali, aby
wysłuchać potrzeb osób
niepełnosprawnych, przedstawić możliwości jakie daje
aplikowanie o środki, ale
także znaleźć rozwiązania
codziennych problemów.
W gminach powiatu odbywały się spotkania informacyjne z osobami niepełnosprawnymi oraz ich opiekunami.
Podczas nich przedstawiciele
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
przekazali mieszkańcom informacje o możliwościach
uzyskania dofinansowania do:
likwidacji barier architekto-

nicznych; likwidacji barier technicznych; likwidacji barier w
komunikowaniu się; turnusów
rehabilitacyjnych; przedmiotów ortopedycznych, środków
pomocniczych oraz sprzętu
rehabilitacyjnego; sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób
niepełnosprawnych. W trakcie
spotkań przedstawiane były
również informacje o pilotażowym programie „Aktywny
samorząd”, w ramach którego osoby niepełnosprawne
z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym
stopniem
mogą ubiegać się o pomoc
m.in. w utrzymaniu aktywności
zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej i
w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym.
(RED)
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REKLAMA

REKLAMA

OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI

U NAS JUŻ
WIOSNA!

REKLAMA

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

10 % rabatu

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

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

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

Młodzież wybrała radę
14 lutego 2014 roku w
gminie Czarny Bór, to nie
tylko okazja do świętowania coraz popularniejszego
w Polsce Dnia Św. Walentego. To przede wszystkim
data pierwszych wyborów
do Młodzieżowej Rady
Gminy Czarny Bór.
Kampania wyborcza w
szkole trwała kilkanaście dni.
Uczniowie gimnazjum zabiegali o głosy swoich kolegów
prześcigając się w pomysłach. W specjalnie wyznaczonym miejscu w placówce
pojawiły się plakaty wyborcze z hasłami zachęcającymi

do udziału w wyborach oraz
prezentujące programy wyborcze poszczególnych kandydatów. Do urn poszło 95
uczniów gimnazjum na 125
osób uprawnionych, co daje
76% frekwencję. Uczniowie
posiadający czynne prawo
wyborcze wybierali 7 radnych z gimnazjum oraz 2
radnych ze szkół ponadgimnazjalnych. Wybory odbyły
się na auli gimnazjum i przebiegły bez zakłóceń. Wyniki
wyborów są prawomocne
po 30 dniach od ich opublikowania, a pierwsza sesja
Młodzieżowej Rady Gminy

Praca w Niemczech

planowana jest na przełomie
marca i kwietnia 2014 roku.
Młodzieżowa Rada Gminy
Czarny Bór jest instytucją,
która zapewnia młodzieży
udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących
spraw związanych z jej grupą wiekową na poziomie
lokalnym. Ukonstytuowanie
młodzieżowej rady pozwala
na dialog między młodzieżą, a przedstawicielami rady
gminy i wójtem, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności podejmowanych
rozwiązań przez władze.
(RED)

Stypendialny bal
Po raz dziewiąty Stowarzyszenie Miłośników
Jedliny-Zdrój, wraz z burmistrzem miasta, zorganizowało bal charytatywny,
z którego dochód przeznaczany jest na cele edukacyjne i fundusz stypendialny dla najzdolniejszych
uczniów jedlińskich szkół.
W tym roku zebrano ok. 37
tys. zł.
Tradycyjnie właściciel Pałacu w Jedlince udostępnił
gościom Salę Lustrzaną zabytkowego obiektu. Wśród
uczestników balu nie zabrakło przedstawicieli świata
polityki, przedsiębiorców,
lokalnych
stowarzyszeń
oraz samorządowców. Gospodarze witali każdą parę
wręczając karnawałową maskę.

Aukcje prowadzili gospodarze balu. Największą
cenę osiągnął złoty znaczek
Stowarzyszenia
Miłośników Jedliny – Zdroju wraz
z książką „Notatki osobiste Jana Pawła II”, wysoką
cenę osiągnął także zestaw
wolnościowy (replika oryginału Konstytucji Stanów
Zjednoczonych, fragment
Muru Berlińskiego oraz
książka Leszka Balcerowicza z autografem „Droga
do wolności”), powodzenie
wśród licytujących miał zestaw nalewek: przygotowana przez włodarza miasta
Nalewka Orpel’s Drink i
honorowej obywatelki Lucji Chauvet - Lucja’s Drink.
Jak co roku zainteresowaniem cieszyły się obrazy
lokalnych artystów o różnej

tematyce, pióro marszałek
Ewy Kopacz, oraz grafika
belwederska z autografem
Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego. Uczestnicy balu wzięli także udział
w loterii, na którą fanty
przekazali rodzice uczniów
jedlińskich szkół. Atmosfera
balu sprzyjała aktywności i
hojności bawiących się gości, dzięki którym wszystkie
eksponaty zostały sprzedane na kwotę ponad 37
tys. zł. Środki te zostaną
przeznaczone na rozwój
edukacyjny oraz stypendia
dla uczniów gminy Jedlina-Zdrój, osiągających wysokie wyniki w nauce, sporcie,
rozwijających talenty artystyczne jak również promujących nasze miasto.
(RED)

W Młodzieżowym Centrum
Kariery w Świebodzicach
odbyła się giełda pracy z
firmą Promedica24, która zajmuje się zatrudnianiem osób na stanowisko
opiekunka/opiekun osób
starszych w Niemczech, jak
również w Polsce. - Chętni do podjęcia zatrudnienia, którzy nie znają języka
niemieckiego, mogą liczyć
na bezpłatne kursy organizowane w Polsce przez
Promedica24 – wyjaśnia
Anna Stochaj z MCK. Osoby
zainteresowane podjęciem
pracy na stanowisku opiekuna osoby starszej w Niemczech, mogą zgłaszać się po
dodatkowe informacje do
Młodzieżowego
Centrum
Kariery w Świebodzicach ul.
Żeromskiego 27 tel. 74 664
76 55. Kolejna giełda została zaplanowana na 4 marca
z Agencją Pracy Max-Power.
(RED)

Wesprą pogotowie
Rada Miejska Świebodzic
zdecydowaną większością
głosów podjęła uchwałę o
udzieleniu wsparcia finansowego na budowę nowej
siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w
Świdnicy. Uchwała ma na
razie charakter deklaratywny, gdyż pieniądze, zgodnie
z zapisami, będą przekazane
w 2015 roku. Udział Świebodzic w tej inwestycji to 6 %
kosztów realizacji, maksymalnie może to być kwota
230 tys. zł. Nowa siedziba pogotowia ma się mieścić w sąsiedztwie Szpitala Latawiec.
(RED)

Gwiazdy w Głuszycy
Wyjątkowe Old Spice
Girls wystąpią w CK-MBP w
Głuszycy. 20 lutego o godz.
18.00 na scenie głuszyckiego Centrum Kultury będzie
można obejrzeć ,,Babski
Kabaret Old Spice Girls”,
czyli trzy znakomite aktorki w niepowtarzalnym
przedstawieniu kabaretowym. Bilety w cenie 30 zł.
Barbara Wrzesińska, Lidia Stanisławska i Emilia
Krakowska – te trzy znakomite artystki o dużym i
zróżnicowanym dorobku
scenicznym kryją się pod
tajemniczą nazwą „Babski
Kabaret Old Spice Girls”.
W głuszyckim CK wystąpią
z okazji zbliżającego się
Dnia Kobiet. To kabaret z
kobietami, dla kobiet i o ko-

bietach, pełen zabawnych
monologów,
dowcipów
piosenek i improwizacji.
Panie żartują więc z panów,
wykorzystując teksty znakomitych twórców: Tuwima, Hemara, Brechta, Czubaszek czy Korpolewskiego.
Półtoragodzinny spektakl
nawiązuje do tradycji klasycznego literackiego kabaretu, gdzie skecz i monolog
przeplatane są piosenką –
czasem gorzką, ale częściej
dowcipną; zawsze można
liczyć na puentę w najwyższym stylu.
Bilety w cenie 30 zł do
nabycia w Centrum Kultury-MBP w Głuszycy. Szczegóły
pod nr tel. 74.8456.334. Liczba biletów ograniczona.
(RED)

Satyra na stojąco
Owacją na stojąco dziękowała publiczność Mirosławie Żak za spektakl
„Stój bo strzelam”. To była
absolutna nowość w formule Teatru Dramatycznego.
Po raz pierwszy pokazano
tzw. standup comedy, uprawianą raczej w kabaretach,
a autorem tekstu nie był
dramaturg, lecz doktorant
w Zakładzie Filmu i Kultury
Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu
Warszawskiego, autor „Rozmów w Tłoku” w programie
Szymona Majewskiego, Jacek Kozłowski. Bohaterami
przedstawienia były trzy,
jakże różne ikony kultury:

Jezus Chrystus, Witold Gombrowicz i Agnieszka Osiecka.
Wszystkie przedstawione z
wielką sympatią przez autora i mistrzowsko zagrane
przez Mirosławę Żak. Aktorka nie schodziła ze sceny przez półtorej godziny,
pozostając w tym samym
kostiumie – dresowej bluzie z kapturem i spodniach-rybaczkach,
zmieniając
jedynie buty. Autor i wykonawczyni wszystkich postaci udowodnili, że nawet
największe pomniki można
„odbrązowić”, nie odbierając przy tym zasług ich
bohaterom, a jednocześnie
bawiąc widzów do łez.
(AWS)
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Gramy dla Bartka
W niedzielę, 23 lutego o godzinie 17.00, odbędzie się mecz Górnika
Wałbrzych i Gwiazd Koszykówki. Impreza ma charakter charytatywny i dochód
uzyskany z biletów przeznaczony jest dla Bartka
Sulewskiego, który walczy
z nowotworem.
Choroba Bartka trwa od
2004 roku, jednak od pewnego czasu nowotwór znacząco przyspieszył swój rozwój. Bartek Sulewski cierpi

na bardzo intensywną postać nowotworu zdiagnozowaną jako rak rdzeniasty
tarczycy, z przerzutami do
węzłów chłonnych. Po długotrwałym i intensywnym
leczeniu choroba zaczęła
przyspieszać, wbrew ciągle
podejmowanej przez Bartka
walce o normalne życie. Zaproponowano mu leczenie
lekiem Vandetanib, który należy sprowadzać ze Stanów
Zjednoczonych, jednak Ministerstwo Zdrowia nie kla-

syfikuje go jako refundowanego. Obecnie miesięczna
kuracja wynosi około 22 tys.
złotych, co stanowi horrendalną przeszkodę w walce o
życie dla jego rodziny.
W Aqua Zdroju zagrają
drużyny Górnika Wałbrzych
oraz zespół złożony z koszykarskich gwiazd, takich jakŁ
Maciej Zieliński, Dominik
Tomczyk, Jarosław Zyskowski,
Jerzy Kołodziejczak, Tomasz
Wilczek, Mirosław Łopatka
oraz Mieczysław Młynarski

i Ryszard Wieczorek, którzy
stanowili o sile Górnika w mistrzowskich latach. Imprezę
poprowadzoną przez Kacpra
Lachowicza uświetni występ
Damiana „Masseya” Laskowskiego - polskiego rapera i
byłego zawodnika ekstraklasowej Noteci.
Bilety w symbolicznej cenie 10 zł są do nabycia m.in.
w Biurze Poselskim Izabeli
Katarzyny Mrzygłockiej przy
ulicy Słowackiego 26.

Stare Bogaczowice
- kolarska gmina

(RED)

Sportowy raport
• Siatkarze Victorii Wałbrzych kolejny mecz w II
lidze rozegrają 22 lutego
o godz. 17.00 w hali Aqua
Zdrój w Wałbrzychu, a rywalem będzie Astra Nowa Sól.
• Piłkarze Górnika Wałbrzych
w kolejnym meczu kontrolnym przegrali z Miedzią w
Legnicy 0:2. Do trzecioligowej Bielawianki wypożyczeni
zostali z Górnika Michał Łaski i
Damian Chajewski. W sobotę
formę wałbrzyszan sprawdzi
Śląsk II Wrocław.
• Pierwszy zespół seniorów Victorii Świebodzice
pokonał Wratislavię Wrocław 3:1 (1:1), po golach:
w 36 min. Martynogi, w 47
min. padł gol samobójczy, a
82 min. trafił Rogowski. 22
lutego o godz. 17:00 Victoria zagra w Świebodzicach z
Olimpią Kamienna Góra.
• AZS PWSZ Wałbrzych
pokonał Victorię Aglomerację Wałbrzych 5:4 w
finale halowego turnieju
piłkarskiego o puchar firmy
Textim.

• W Pradze odbył się Międzynarodowy
Turniej
Karate
Shinkyokushin
dla dzieci i młodzieży w
ramach Czeskiej Ligii Karate Shinkyokushin 2014.
W rywalizacji wzięło udział
około 100 zawodników, w
tym 7 osobowy zespół z
Miejskiego Klubu Sportowego Szczawna-Zdrój. Najmłodszym zawodnikiem w
barwach szczawieńskiego
klubu była Julia Obuchowska (7 lat), która za zgodą organizatorów, wystartowała
w rywalizacji z chłopcami i
zajęła 2 miejsce oraz otrzymała specjalne wyróżnienie
za największego ducha walki. Medalowe miejsca zajęli:
Adrian Dobosz - 1, Julia Pojasek - 1, Bryan Ząbczyński - 1,
Julia Obuchowska - 2, Michał
Kaźmierczak - 3. Sponsorem
udziału reprezentacji MKS-u
w turnieju była Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój.
• 23 lutego na stoku Dzikowca odbędą się pierwsze zawody organizowane

SKUP AUT

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

ZA GOTÓWKĘ

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
oraz motocykli
tel. 696 473 695

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

przez Klub Narciarstwa
Alpejskiego
Dzikowiec.
Zawody narciarskie w slalomie gigancie odbędą się
w ramach reaktywacji Memoriału Tadeusza Gronia i
Aleksandra Ciepielewskiego.
Planowana jest konkurencja w slalomie gigancie oraz
specjalna konkurencja dla
najmłodszych uczestników.
Wszyscy uczestnicy do 18
roku życia, są zwolnieni z
opłaty startowej. Wpisowe
dla osób pełnoletnich wynosi 20 złotych, płatne w dniu
zawodów, podczas rejestracji. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona do 150. Rezerwacja
miejsc na liście startowej
wyłącznie drogą mailową
na adres: kontakt@stowarzyszenieSudeckie.pl. Pozostałe
informacje na stronie: www.
stowarzyszenieSudeckie.pl.
• Narciarski Bieg Skalnika
i Międzynarodowy Młodzieżowy Bieg Narciarski
zostały odwołane. - Mimo
szczerych chęci pogoda
uniemożliwiła nam reali-

zację zawodów. Dyrektor
Mieroszowskiego Centrum
Kultury nie poddaje się i liczy, że śnieg spadnie i może
w marcu uda się przeprowadzić biegi – podkreślają organizatorzy imprezy z MCK.
• 15 lutego odbyły się
pierwsze zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego straży miejskich
powiatu wałbrzyskiego.
Zawody
zorganizowało
Sudeckie Stowarzyszenie
Strzeleckie, dzięki uprzejmości LOK-u i III Liceum
Ogólnokształcącego,
na
którego strzelnicy odbyła się rywalizacja. Wyniki
drużynowo: 1 miejsce S.M.
Boguszów-Gorce, 2 miejsce
S.M. Wałbrzych, 3 miejsce
S.M. Szczawno Zdrój. Wyniki indywidualne: 1 miejsce Zdzisław Skarbek (S.M.
W-ch), 2 miejsce Sławomir
Stokłosa (S.M. Boguszów-Gorce), 3 miejsce Jacek
Kliszewski (S.M. Boguszów-Gorce).
(RED)

Zespół Szkół w Starych
Bogaczowicach, to kuźnia
kolarskich talentów.
Pracujący tam Lesław
Nogawka wychował i „oszlifował” wiele talentów w tej
dyscyplinie, z których część
startuje obecnie w LKKS
Górnik Wałbrzych DSR Author. Każdej szkole życzyć
takich mecenasów, jak władze gminy Stare Bogaczo-

wice, które wspierają jak
mogą tutejszych młodych
cyklistów. Docenili tę opiekę, a wyrazem ich wdzięczności
było
wręczenie
wójtowi Leszkowi Świętalskiemu koszulki górskiego
mistrza Polski, zdobytej w
2012 r. przez ówczesnego
juniora młodszego Pawła
Przewiędę.
(BAS)

Burmistrz Mieroszowa
informuje,
że dnia 20 lutego 2014 roku,
na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie Plac
Niepodległości 1 – II piętro, obok
pokoju nr 8 wywieszono wykaz
nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste.
Wykaz podlega wywieszeniu
na okres 21 dni.

TANI – DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

na rynku od 1998 roku.

Transport i wniesienie gratis!!!

Tel. 668-60-55-55

i inne...

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

Wójt Leszek Świętalski w otoczeniu kolarskiego rodzeństwa Marleny i
Pawła Przewiędów.

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

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z
jasną kuchnią P.Góra, po kapitalnym remoncie z wyposażeniem, 2
piętro, cena 127 tys.zł. 74 666 42
42, 790 217 670.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z
tarasem w spokojnej okolicy B.Kamienia, 52,5m2, cicha lokalizacja,
149900 zł. 74 666 42 42, 790 217
670.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje,
66m2, Podzamcze, 3 piętro, cena
145 000zł. 74 666 42 42, 608 318
866
WILLA- Sprzedamy duży poniemiecki dom pod Świebodzicami,
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2,
wnętrza po remoncie, cena 340
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z
ogródkiem, 41m2 , Podgórze, I
piętro, cena - 55 000 zł!!! 74 666
42 42, 507 153 166
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje,
po remoncie, P.Góra, 42m2, cena
120 tys.zł. 74 666 42 42, 790 217
670.
WILLA- Sprzedamy 3 pok. 68m2
na Podzamczu, 7 piętro, cena 129
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 3
pokoje, 84m2, B.Kamień, cena 84
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, po remoncie
119m2, działka: 722m2 cena 229
tys.zł. 74 666 42 42, 790 217 670
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje,
64m2 na Gaju, cena 60 tys.zł!!! 74
666 42 42, 790 217 670
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 48m2 , Podzamcze, 139
tys.zł. –74 666 42 42, 608 318 866.
WILLA – Sprzedamy dom wolnostojący, Piaskowa Góra, 5 pokoi,
działka 520m2, cena 360 tys.zł!!!
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 66m2, 4 piętro, Podzamcze, cena 142 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy
kawalerkę na Białym Kamieniu,
26m2, blok, 2 piętro, cena 52 tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy 2 pok, 42m2 z
ogrodem i garażem, Szczawienko,
ul. Gagarina, cena 104 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie , Śródmieście, 97m2, po
remoncie, 160 tys. zł. 74 666 42 42
, 608 31 88 66
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42

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

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

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

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

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

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

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
53m2, 1 piętro, Podgórze, cena 55
000zł!!! 74 666 42 42, 507 153 166

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

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

jm
dom

agencja nieruchomości

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami
Pl. Tuwima 1,58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 09 19,
tel. 607 212 315
www.jmdom.otodom.pl
JMDOM do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie 29 m2 Piaskowa góra 750 zł 74 6660919,
607212315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie
3 pokojowe Piaskowa Góra 1100
zł 74 6660919, 607 212 315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie
2 pokojowe Glinnik Stary 500 zł
74 6660919, 607 212 315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie
3 pokojowe Jedlina Zdrój 700 zł
74 6660919, 607 212 315
JMDOM do sprzedania mieszkanie 2-pokojowe Piaskowa Góra 42
m2 po remoncie 100.000 74 666
0919, 607 212 315

JMDOM sprzedam mieszkanie
2-pokojowe 45 m2 Podgórze
43.000 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

Okazja! MS-1286 Podzamcze
3-pokoje o pow. 62,6m. Cena
119900, tel. 606 976 630
Okazja! Podzamcze 4 pokoje
o pow. 65,7m do odświeżenia,
super lokalizacja, cena 173 tys.
Tel.793 111 130
DS-1217 Piaskowa Góra szereg
narożny o pow. 85m, do wprowadzenia, cena 299 tys. Tel. 793
111 130
MS-210 Stary Zdrój ul Batorego
2-pokoje o pow. 51M, dobra
lokalizacja, cena 79 tys. Tel. 606
976 630
MS-1195 Piaskowa Góra 2 pokoje
w pełni rozkładowe o pow. 41,5m.
Cena 97 tys. Tel. 793 111 130
MS-1173 Podzamcze 2 pokoje
rozkładowe o pow. 54,20m. Cena
129 tys. Tel. 793 111 130
MS-1292 Świdnica 2-pokoje nowe
budownictwo o pow. 46m. Cena
129 tys. Tel.534 210 153

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

MS-1018 Podgórze 3-pokoje pow.
73,5m 1-piętro, cena 69tys. Tel.
793 111 130

JM DOM mieszkanie 100 m2 3pokojowe Jedlina Zdrój 199.000
zł 607 212 315, 74 666 09 19

MS-1264 Biały Kamień 3-pokoje
nowe budownictwo pow. 64m.
Cena 163 tys. Tel. 793 111 130

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

Piaskowa Góra 3-pokoje o pow.
45M po remoncie, cena 129 tys.
Tel. 534 210 153
MS-1293 Piaskowa Góra 3-pokoje
o pow. 52,4m w pełni rozkładowe
cena135 tys. Tel. 534 210 153
MS-1168 Podzamcze 3-pokoje o
pow. 60m. cena 145 tys. Tel. 793
111 130

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

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

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

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

Ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

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

RENOMA – PODZAMCZE, 2
pokoje, 51m2, 10 piętro w 10, cena
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PODZAMCZE, 4
pokoje, 86m2, 6 piętro w 10, cena
178.000zł, tel. 74 840 40 40, 509
530 885
RENOMA – PODZAMCZE, 2
pokoje, 36,6m2, 9 piętro w 10, cena
89.000zł, tel. 74 840 40 40, 509 530
885
RENOMA – PODZAMCZE, 3
pokoje, 65,5m2, 4 piętro w 4, cena
142.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 3
pokoje, 60m2, 9 piętro w 10, cena
139.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
kawalerka z ciemną kuchnią, 24m2,
parter w 4, 72.000zł, tel. 74 840 40
40, 509 530 885
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 2
pokoje, 29m2, parter w 10, cena
80.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 085
489
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ok.
„mijanki”, 2 pokoje, 47m2, parter
w 3, po kapitalnym remoncie, cena
99.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223
424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, kawalerka, 27m2, 2 piętro w 10 cena
73.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 085
489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ok. ul.
Batorego, 60m2, 2 pokoje, 1 piętro
w 2, garaż, cena 150.000zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – NOWE MIASTO, okolice
Psiego Pola, 2 pokoje, 57m2, parter
w 2, cena 69.000zł, tel. 74 840 40 40,
509 530 885
RENOMA – POŁOWA DOMU OKOLICE BATOREGO, 4 pokoje, 110m2,
ogród, dwa garaże, cena 270.000zł
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM BIAŁY KAMIEŃ
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 385.000zł 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – DOM PIASKOWA GÓRA
skrajna szeregówka z garażem, 3
pokoje, 80m2, cena 320.000zł 74
840 40 40, 509 530 885
RENOMA – OKAZJA! DOM PIASKOWA GÓRA WOLNOSTOJĄCY, 5
pokoi, 110m2, działka 520m2, cena
360.000zł 74 840 40 40, 693 223 424

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

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

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

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

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

Sprzedam mieszkanie na Piaskowej Górze, 41 m2, 2 pokoje,
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel.
882 068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam 2 pokojowe, umeblowane i wyposażone mieszkanie
w Śródmieściu 69 m2 cena 150
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe ul. Wańkowicza, 40m2,
2 pokoje, 3 piętro. Cena 90 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
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ABC-Sprzedam bliźniaka na
górnym Sobięcinie, do wprowadzenia, cena 260 tys! Tel.(74) 307
03 16,694 845 618

USŁUGI
(8) „DIGISAT” - Montaż anten
satelitarnych i naziemnych. Tel.
501-674-338 i 74/854-17-12.
(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO. Tel. 692-123-981.
(2) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych. ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(2) MEBLE NA WYMIAR. kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia indywidualne. RENOWACJA starych
mebli i zegarów TANIO!
Tel. 607-218-533
(2) 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

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

(1) Zarabiaj w wolnym czasie.
Dodatkowy dochód dla kobiet.
Tel. 513 815 031.
(4) Zatrudnię elektryków, hydraulików oraz pracowników do prac
wykończeniowych. Tel. 881-744947.

ABC-Sprzedam 3 pokoje, 45 m2,
Piaskowa Góra, po remoncie,
cena: 114 tys! tel.(74) 307 03 16,
694 845 618

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

NIERUCHOMOŚCI
Pomieszczenia biurowe do
wynajęcia. Obiekt posiada bardzo
dobrą lokalizację , położony jest
w centrum Wałbrzycha, składa się
z trzech pomieszczeń biurowych ,
holu, łazienki , WC, dogodny parking. Dostępne media : energia
elektryczna, woda , własne c.o.,
linie telefoniczne oraz Internet.
Tel. 74 847 60 32.
(2) Sprzedam dom w Jedlinie Zdr.
Cena: 180 tys. do negocjacji. Tel.
609-088-489.
(5) Do wynajęcia mieszkanie
2-pok.(kuchnia, łazienka) 50m2, I
piętro w domu dwu rodzinnym,
Nowe Miasto – Psie Pole. Tel. 504782-455.
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.

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

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

ABC-Sprzedam 2 pokoje, 35
m2,Podzamcze, 88 tys., 2 piętro z
balkonem. Tel. (74) 307 03 16, 602
826 652
ABC-Sprzedam 2 pokje na P.
Górze, 57 m2, cena 89 tys !! Tel.
(74) 307 03 16, 602 826 652
ABC-Sprzedam przestronną kawalerkę po kapitalnym remoncie
w świetnej lokalizacji Nowego
Miasta! 32 m2. Cena 50 tys! Tel.
(74) 307 03 16, 602 826 652
ABC-Sprzedam komfortowo urządzone mieszkanie 2 pokojowe na
Podzamczu, cena: 105tys. Tel.(74)
307 03 16, 530 478 500
ABC-Sprzedam 44 m2, po kapitalnym remoncie, zielona część
Sródmieścia, cena: 79 tys! Tel. (74)
307 03 16, 602 826 652
ABC-Sprzedam przestronne 60
m2 w dobrej lokalizacji Śródmieścia, cena : 59 tys! Tel.(74) 307 03
16, 530 478 500

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,STARY ZDRÓJ,
81 M2, 2 POKOJE, KUCHNIA,
ŁAZIENKA Z WC I PRZEDPOKÓJ.
OGRZEWNIE CO WĘGLOWE.
PIERWSZE PIĘTRO. DO REMONTU.
CENA: 79 000 ZŁ(74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - DOM, OKOLICE SZCZAWNA
ZDRÓJ, 261 M2 + ZABUDOWANIA
GOSPODARCZE, GARAŻ, DZIAŁKA
2000 M2. CENA: 329 000 ZŁ DO
NEGOCJACJI (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - LOKAL BIUROWO-USŁUGOWY, ŚRÓDMIEŚCIE, 50 M2, 2
POMIESZCZENIA BIUROWE, KUCHNIA, WC ORAZ PRZEDPOKÓJ. PRZY
GŁÓNYM CIĄGU RUCHU, BARDZO
DOBRA LOKALIZACJA!! CENA: 168
000 ZŁ LUB WYNAJEM 1600 NETTO
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

ABC-Sprzedam 2 pokoje 30
m2,po kapitalnym remoncie,na
Piaskowej Górze, cena 99 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: 100 tys! Tel.
(74) 307 03 16,531 045 421

PRACA

ABC-Sprzedam dom wolnostojący
w okolicy wałbrzycha ,z piękną
dużą działką, cena: 219 tys! Tel.
(74) 307 03 16,531 045 421

95 000 ZŁ. (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

BON - DOM, PENSJONAT, W
PAŚMIE GÓR KAMIENNYCH,
POWIERZCHNIA: 730 M2, 13 POKOI,
SALA BANKIETOWA, I PRZYNALEŻNE POMIESZCZENIA, DODATKOWO
DOMEK LETNISKOWY ( BAR). CENA:
990 000 ZŁ (74) 843 33 33,(74)666
66 06
BON- DOM, SOBIĘCIN, CICHE I SPOKOJNE MIEJSCE. SUPER OKAZJA. 90
M2,DZIAŁKA: 797 M2, 4 POKOJE,
ŁAZIENKA, WC.CO WĘGLOWE.
DACH NOWY, ELEWACJA. INSTALACJE PO WYMIANIE. CENA: 270 000
ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, PIASKOWA
GÓRA, 3 POKOJE, JASNA KUCHNIA,
ŁAZIENKA, PRZEDPOKÓJ. 67 M2,
2 PIĘTRO.OGRZEWANIE CO NA
WĘGIEL.MIESZKANIE ZA ODSTĘPNE. CENA: 40 000 ZŁ (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, RUSINOWA,
54 M2, 2 POKOJE, JASNA KUCHNIA,
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ.
OGRZEWANIE GAZOWE. MIESZKANIE DO DROBNEGO REMONTU.
CZYNSZ: 200 ZŁ CENA 85 000 ZŁ
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - MIESZKANIE, ŚRÓDMIEŚCIE,
67 M2, 3 POKOJE, PARTER, OGRZEWANIE CO, 3 POKOJE, JASNA
KUCHNIA, PRZEDPOKÓJ, ŁAZIENKA
Z WC, STANDARD BARDZO DOBRY.
CZYNSZ: 365 ZŁ, CENA: 119 000 ZŁ
DO NEGOCJACJI(74) 666 66 06

ABC-Sprzedam 70 m2, w super
lokalizacji Nowego Miasta,
przeznaczone do remontu, cena
89 tys. Tel.(74) 307 03 16, 530
478 500

BON - MIESZKANIE, PIASKOWA
GÓRA, 29 M2, PIĘTRO 8, OGRZEWANIE MIEJSKIE, MIESZKANIE
CIEPŁE W IDEALNYM STANIE, DO
WPROWADZENIA. CZYNSZ: 240 ZŁ
CENA: 99 000 ZŁ (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

ABC-Sprzedam 42 m2, 2 pokoje w
doskonałej lokalizacji Szczawienka, cena 99 tys! Tel.(74) 307 03
16,694 845 618

BON – MIESZKANIE, BIAŁY KAMIEŃ,
3 PIĘTRO, 2 POKOJE, 45 M2, DO
REMONTU. CENA : 52 000 ZŁ (74)
843 33 33, (74) 666 66 06

ABC-Sprzedam komfortową
szeregówkę na P. Górze, 50 m2, 3
pokoje, piękny ogród, cena: 255
tys! Tel.(74) 307 03 16,531 045 421

BON - MIESZKANIE- PIASKOWA
GÓRA, 43 M2, DWA POKOJE, JASNA
KUCHNIA, ŁAZIENKA. PIERWSZE PIĘTRO. NOWE OKNA PCV,
CENTRALNA KOTŁOWNIA. CENA:

BON - MIESZKANIE WYNAJEM,
PODGÓRZE, 3 POKOJE,BARDZO
DOBRY STANDARD, 70 M2, OGRZEWANIE GAZOWE, CENA CZYNSZU:
1000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – MIESZKANIE WYNAJEM,ŚRÓDMIEŚCIE, KAWALERKA, 42
M2, UMEBLOWANE, WYPOSAŻONE. CENA: 650 ZŁ + MEDIA (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE WYNAJEM,
PODZAMCZE, 2 POKOJE, UMEBLOWANE. PIĘTRO 2. CENA: 1000 ZŁ
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – DOM, CZARNY BÓR- NOWY,
98 M2, DZIAŁKA: 850 M2, 3 POKOJE,
JASNA KUCHNIA ( Z WYPOSAŻENIEM),ŁAZIENKA, 2 WC. GARAŻ
WOLNOSTOJĄCY. WYSOKI STANDARD.CO WĘGLOWE. CENA: 365
000 ZŁ(74) 843 33 33,(74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, NOWE MIASTO, 50 M2, 3 POKOJE, PARTER. PO
REMONCIE, NOWE INSTALACJE,
STANDARD BARDZO DOBRY. CO
WĘGLOWE. CZYNSZ: 220 ZŁ . CENA:
105 000 ZŁ(74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – DOM, KONRADÓW, 173 M2,
DWA NIEZALEŻNE MIESZKANIA,
OSOBNE WEJŚCIA. ( 1 MIESZKANIE:
4 POKOJE, 2 MIESZKANIE : 2 POKOJE.BARDZO DOBRY STANDARD.
DZIAŁKA: 1300 M2. 2 GARAŻE.
CENA: 520 000 ZŁ (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, SZCZAWNO
ZDRÓJ, 70 M2, 3 POKOJE, JASNA
KUCHNIA, ŁAZIENKA I PRZEDPOKÓJ. WYSOKI PARTER, BALKON,PIWNICA.OGRZEWANIE MIEJSKIE.
CENA 199 000 ZŁ DO NEGOCJACJI(74) 843 33 33
BON- DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, SZCZAWNO ZDRÓJ, 120
M2,STAN SUROWY ZAMKNIĘTY,
GARAŻ W BRYLE, DZIAŁKA OD 170
M2 DO 220 M2. CENA: 298 000 ZŁ
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

KREDYTY do 99 lat
POŻYCZKI na umowy
tymczasowe

KONSOLIDACJA
możliwość połączenia
kilku rat w jedną-niższą
CHWILÓWKI na dowód
KREDYT-BOX, Piaskowa-Góra
Hala Manhattan, BOX 54
wejście naprzeciw Rossmann
Tel.600 731 232 w godz.9-16

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

Kredyt na PIT
Okazja, Boguszów - mieszkanie 80
mkw, 4 pokoje po remoncie cena:
115,000 zł. Tel. 519-121-104/ 74666-68-14
Mieszkanie w zielonej części
Poniatowa, 44 mkw, po remoncie. Do mieszkania przynależy
ogródek, cena: 120,000 zł. Tel.
519-121-104/ 74-666-68-14
Szczawno Zdrój mieszkanie do
remontu, 86 mkw, cena: 109,000
zł. Tel. 519-121-104/ 74-666-68-14
Osiedle Górnicze, mieszkanie
2-pokojowe, 54 mkw, cena:
99,900 zł. Tel: 519-121-104/ 74666-68-14
Nowe Miasto, świetna lokalizacja,
mieszkanie 2-pokojowe po remoncie, 45 mkw, cena: 130,000 zł.
do negocjacji! Tel: 502-657-640/
74-842-12-84
Biały Kamień, 3 pokoje, 55 mkw,
cena: 135,000 zł do negocjacji!
Tel. 502-657-640/ 74-842-12-84
Świebodzice, 2 pokoje po remoncie, 45 mkw, cena: 120,000 zł. Tel.
502-657-640
Biały Kamień, kawalerka po
remoncie, 43 mkw. 69,000 zł, do
negocjacji! Tel. 519-121-102
Śródmieście, 2 pokoje do
remontu, 61 mkw, 58, 000 zł. Tel.
519-121-102/ 74-842-12-84
Podzamcze, 2- pokojowe mieszkanie do odświeżenia, 48 mkw,
cena: 125,000 zł. Tel. 519-121102/ 74-842-12-84
Śródmieście, dom wolnostojący,
146 mkw, cena: 370,000 zł. do
negocjacji!Tel. 519-121-102/ 74842-12-84
Okolice Dobromierza, dom
wolnostojący, stan bardzo dobry!
cena: 1555,000 zł. do negocjacji!
Tel: 502-657-353/ 74-666-68-14
Stary Zdrój, 2 pokoje, do wprowadzenia, 43 mkw. Tel. 502-657640/ 74-666-68-14
Świebodzice, 2-pokojowwe
mieszkanie z ogródkiem, tarasem
i garażem, 48 mkw, cena: 158,000
zł!Stan idealny!Tel. 502-657-640
/74-666-68-14
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pożyczki gotówkowe i konsolidacyjne
oprocentowane już od

8%

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

KREDYTY GOTÓWKOWE

DO 150 TYS.

HIPOTECZNE, DLA FIRM,

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
CAŁKIEM NOWE
OFERTY KREDYTOWE
kredyty oddłużeniowe
TANIE KONSOLIDACJE

od 8% bez zabezpieczeń
NISKIE RATY DO 12 LAT

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

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

