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Nie ma szkody, będzie
odszkodowanie
O tym, jakie niemiłe niespodzianki mogą spotkać właścicieli różnych nieruchomości, zakupionych w
dawnych czasach, świadczy sprawa grupy działkowców ze Szczawienka, którzy musieli swoje ogródki
oddać pod budowę drogi przy wjeździe do Wałbrzycha. Działki znajdują się na sporym obszarze, z którego
tylko część zabierze nowa ulica. Ale odszkodowania dostaną wszyscy, nawet ci, których grządki pozostaną
nietknięte. A kwota rekompensaty będzie zależała wyłącznie od wysokości udziałów, jakie poszczególni
właściciele mają w całym gruncie. W tej sytuacji ci, którzy stracą ziemię, czują się mocno pokrzywdzeni.
Jednym z nich jest Zbigniew Pawlik, którego ogródek znalazł się na trasie
nowej drogi. - To dla mnie
wielka strata, nie tylko w
sensie materialnym, bo włożyłem w tę działkę wiele
serca i pracy. Zbudowałem
altanę, posadziłem drzewa
owocowe, krzewy, winogrona, mnóstwo kwiatów.
Miałem też brzozy, orzech,
wierzby, wokół rosły tuje.
Rzeczoznawca wyliczył, że to
wszystko kosztowało ponad
28 tys. zł – mówi poszkodowany.
Nie wiadomo jednak, czy
odszkodowanie pokryje tę
stratę, bo sytuacja prawna
gruntu jest taka, że jego
właścicielem większościowym jest Agencja Rolna
Skarbu Państwa, a pozostali, to współwłaściciele.
- Wyliczone kwoty odszkodowań zależą od wielkości
działki. Osoby, które nic nie
straciły i nadal będą mogły
swoje działki użytkować,

Po altankach i grządkach nie ma już śladu.

dostaną od 5 do nawet 12
tys. zł, a na mnie przypada
zaledwie niewiele ponad
5 tys. zł – mówi Zbigniew
Pawlik.

Przyznaje przy tym, że
ponad 20 lat temu, gdy kupowali grunty od agencji,
nie dostrzegli pułapki, w
którą wtedy wpadli. - Trzeba

było wydzielić każdą działkę
osobno, wziąć geodetę, wtedy każdy byłby właścicielem,
a nie współwłaścicielem. Ale
dla agencji taka forma sprzedaży była wygodniejsza. Z
drugiej strony nie przypuszczaliśmy, że tamtędy kiedykolwiek będzie szła droga.
Gmina zapewniała nas, że to
jest teren wyłącznie rekreacyjny – podkreśla Pawlik.
Skomplikowaną sytuację
poszkodowanych
starają się wyjaśnić urzędnicy z
ratusza oraz Zarządu Dróg
Komunikacji i Utrzymania
Miasta w Wałbrzychu. - Prawo mówi, że w tej sytuacji
każdy z udziałowców musi
dostać odszkodowanie, nie
możemy postąpić inaczej –
wyjaśnia Andrzej Piękny ze
ZDKiUM. Będą jednak szukać
wyjścia, by poszkodowanym
zrekompensować rzeczywiste szkody. - Chciałbym tylko
odzyskać to, co straciłem –
zaznacza Zbigniew Pawlik.
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Nie mówcie mi już nigdy
o demokracji
Janusz
Bartkiewicz

Trzykrotnie zabierałem się do
napisania tego tekstu i za każdym
razem, to co napisałem, lądowało w
koszu. Jestem przekonany, że i ten
tekst nie będzie w pełni odpowiadał
temu, co tak naprawdę chciałbym
przekazać Czytelnikom Tygodnika
DB 2010, albowiem ograniczony
jestem zarówno nadzwyczajną złożonością problemu, jak i szczupłością miejsca, na którym pogląd swój
mogę zaprezentować. A chodzi mi o
to, co się od kilku miesięcy dzieje na
Ukrainie, jak i to, czym się te wydarzenia zakończyły oraz czym się one
jeszcze faktycznie zakończą. Z powodu szczupłości miejsca poglądy
swe przedstawić muszę siłą rzeczy
w bardzo organiczny i uproszczony
sposób, ale mam nadziej, że myśl
moja i intencje zostaną właściwie
zrozumiane.
Z góry chciałbym zastrzec, że
ukraiński prezydent Janukowycz nie
jest i nigdy nie był bohaterem z mojej
bajki, tak samo, jak nie są bohaterami
tych bajek wszelcy ukraińscy oligarchowie, którzy do swoich bajecznych
majątków i nieograniczonej władzy
doszli w gangsterski sposób, po
upadku ZSRR i powstaniu nowego
ukraińskiego państwa. Jednakże, co
jest bardzo charakterystyczne, cała
demokratyczna Europa oraz takie
same niby przecież Stany Zjednoczone, nie miały nic przeciwko temu,
aby z oligarchami tymi współpracować na niwie politycznej i gospodarczej. Jakoś się nimi nie brzydzili, tak
jak nie brzydzili się Janukowyczem,
którego bardzo mocno naciskali, aby
podpisał umowę stowarzyszeniowa
z UE. On jej nie podpisał, ponieważ
zauważył, że umowa ta Ukrainie
nic nie daje (na pełne członkostwo
mogła liczyć po jakichś 20 latach), a
skutki tej umowy dla obywateli Ukrainy szybko okazałyby się tragiczne.
Unia bowiem, w zamian za obietnice, żądała twardych konkretów,
m.in. podwyższenia cen energii (co
wywołałoby galopadę wszystkich
cen), znacznego obcięcia pomocy
socjalnej (biedni staliby się nędzarzami), dewaluacji o 25% hrywny,
zniesienie barier celnych (zalew
zachodniej tandety i upadek rodzimych wytwórców). Jednak Ukraińcy
o tym nie wiedzieli, bo byli mamieni
tak, jak niegdyś Polacy, którym OFE

obiecywało rychły „raj na Bermudach”. A Rosja – ponieważ leżało to
w jej interesach, czemu nie można
się dziwić – zaoferowała obniżkę
cen gazu i 15 mld natychmiastowego kredytu. Następstwem tego
był wybuch niezadowolenia, który
przekształcił się w tzw. majdan, czyli
niekończącą się manifestację iluś
tam tysięcy Ukraińców, marzących
o członkostwie w UE. Ale nawet sto
tysięcy, to nie kilkadziesiąt milionów,
które poprały w wyborach Partię Reginów i Janukowycza. W wyborach
przebiegających pod czujnym okiem
europejskich i innych obserwatorów.
Wyniki tych wyborów przez nikogo
nie zostały zakwestionowane, a więc
wszelkie działania władz miały swą
demokratyczną legitymizację, której
inne demokratyczne państwa nie
miały prawa kwestionować, a tym
bardziej wpierać nielegalne i antydemokratyczne działania sił antyrządowych. Bo przecież jeden z podstawowych kanonów demokracji głosi, że
spory rozstrzyga się przy stole, a nie
na barykadach. Działania na barykadach to anarchia, której żaden kraj na
świecie nie chciałby mieć u siebie, ale
anarchię na Ukrainie zaczęto w UE i
USA wspierać, bo tak naprawdę godziła ona w interesy Rosji.
I tu jest pies pogrzebany. Nie
o żadną demokrację na Ukrainie
chodzi, tylko o to, aby zabezpieczyć
swoje własne interesy. Interesy Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I to właśnie z tych powodów wydarzenia
na kijowskim Majdanie przeobraziły się w rewolucję, której celem
jest całkowite wyrwanie Ukrainy ze
strefy wpływów rosyjskich. Bardzo
szybko nad manifestantami zapanowała ideologia współczesnego
ukraińskiego faszyzmu, co każdy
mógł od pierwszych dni zauważyć
w postaci mnogiej liczby faszystowskich, czerwono-czarnych flag powiewających na Majdanie. I zanim
legalna władza użyła fizycznej siły,
to pokojowa manifestacja zmieniła
się w pole bitwy. Oddziały milicji
(Berkut) stojące naprzeciwko manifestantów zostały obrzucone płonącymi butelkami z benzyną, wiele
budynków rządowych zostało zajętych i zniszczonych wewnątrz wraz
z dokumentacją. Zajmowano budynki komisariatów, siedziby władz
terenowych itp. Wszystko to się
działo zanim padły pierwsze strzały,
które i tak nie wiadomo kto oddał.
Dzisiaj wszyscy udają, że to się nie
działo i że okrutny tyran i satrapa
rozkazał strzelać do niewinnych ludzi. Nie popieram strzelania, a już
na pewno przy użyciu snajperów.

Realizm czy radykalizm?
Andrzej
Basiński
Ale jeżeli nie ma innego wyjścia?
Przecież najwięksi na świecie demokraci, czyli rząd USA, w Afganistanie (a wcześniej w wielu innych
państwach), zresztą przy aktywnym
udziale polskich żołnierzy, strzelają
do obywateli Afganistanu, którzy się
burzą przeciw narzuconym im władzom. I przy okazji zabijają niewinne
ofiary, w tym kobiety i dzieci. Czym
się różni Janukowycz od Obamy,
który indywidualnie decyduje kogo
w Afganistanie z drona ustrzelić?
Bez wyroku. Ale opinia publiczna
(zwłaszcza w Polsce) przechodzi
nad tym do porządku dziennego.
Powtarzam raz jeszcze i będę powtarzał do znudzenia: każdy rząd
demokratycznej Europy i Stanów
Zjednoczonych, w sytuacji takiej,
jaka powstała i trwa od miesięcy na
Ukrainie, już po kilku dniach do akcji wprowadziłby siły porządkowe,
wojsko i gwardię narodową, aby
przywrócić porządek. A ta uczyniłaby to szybko i skutecznie, o czym
przekonali się nie tak dawno np.
tzw. niezadowoleni w USA. Tak, jak
to np. było w Grecji. Wtedy UE oraz
USA rządu greckiego nie potępiała.
Tak jak dzieje się obecnie w Bośni i
Hercegowinie (o czym w polskich
mediach cisza totalna), gdzie trwają
takie same jak na Ukrainie zamieszki
i policja brutalnie się z nimi rozprawia. Przy pełnej akceptacji ze strony
UE.
W polskich mediach od tygodni
trwa nieustanny ukraiński festiwal
obłudy i zakłamania. Zresztą, również ze strony polityków wszelkich
opcji. Pamiętam, że gen. Jaruzelskiemu zarzucono w III RP, iż wprowadzając stan wojenny złamał „komuszą” konstytucję i za to postawiono
go przed sądem. A dziwnie jakoś nikt
z tych światowych demokratów nie
zauważa, że na ich oczach ukraińską
konstytucją cały Majdan podciera
sobie tyłek (przepraszam wrażliwych
za porównanie), chociaż Majdan ten
nie wyraża woli całego ukraińskiego
narodu. I zastanawiam się, w właściwie to wiem, jak postąpi cała ta
cynicznie zblazowana „światowa demokracja”, kiedy ci, co z Majdanem
się nie zgadzają będą chcieli wyrazić
swoją wolę. Tak jak to już się dzieje
na Krymie. W czym Krym jest gorszy
od Kosowa?. Czy im swoje własne
„Majdany” z podobną taktyką działania wolno będzie organizować? I czy
uzyskają wtedy takie samo unijne
wsparcie? Wątpię, bo jestem przekonany, że opanowany przez faszyzujący Prawy Sektor ukraiński MSW błyskawicznie i bezwzględnie z każdym
takim Majdanem się rozprawi.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Głęboko współczuję rodzinom ofiar zastrzelonych w
Kijowie, którymi byli zarówno
protestujący, jak i milicjanci. To
ogromna tragedia. Nie powinna się wydarzyć. Winowajcom
nie może to ujść płazem, ale po
uczciwych, cywilizowanych procesach.
Nie wiem, co los przyniesie
Ukraińcom od momentu, gdy
skończę pisać ten tekst, do czasu, gdy gazeta trafi do Waszych
rąk. Sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów jest wyjątkowo
dynamiczna, a zdarzenia nieprzewidywalne. Chciałbym napisać, że oczekuję pomyślnego
dla tej nacji finału. Ale nie mogę.
Skłaniam się bowiem do opinii,
że rozwój wypadków może doprowadzić jeśli nie do dramatów, których kulminacją był 20
lutego, to do serii wydarzeń bardzo dla Ukrainy nie pomyślnych.
Obym się mylił.
Cenię sobie wolność i rozumiem dążenia obywateli, by
żyć w kraju jeśli już nie zasobnym, to sprawiedliwym, gdzie
nie można czerpać zysków z
korupcji i bogacić się w sposób
nieprzyzwoity. Podziwiam ich
determinację. Ale będę zarazem politycznie niepoprawny
i stwierdzę, że mam mieszane
uczucia obserwując to, co od
pewnego czasu nasiliło się na
kijowskim Majdanie.
Doszło do tego, że zacząłem
unikać w telewizji programów
informacyjnych, bo Majdan był
wszechobecny i dominujący.
Wolałem programy przyrodnicze (kojące nerwy) i sportowe
(Soczi), dostarczające radości i
satysfakcji. Wierzę, że manifestujący w swej masie chcą, by
żyło im się lepiej, ale przyznaję,
że czasami gubię się na ścieżkach ich dążeń, które mogą się
rychło okazać destrukcyjnymi i
prowadzącymi do samounicestwienia.
Ogromne ruchy społeczne
powinny mieć silnego, rozsądnego i przewidującego przywódcę, mającego wyraźną wi-

zję celu, który chcą osiągnąć.
Takiego, który zdaje sobie
sprawę z raf na trasie rejsu i
szuka możliwości ich ominięcia. Dogłębnie analizującego
wszystkie za i przeciw, biorącego pod uwagę różne uwarunkowania i zwroty sytuacji.
Mającego plany B, C i kolejne.
A w Kijowie często dawał o
sobie znać chaos. Doświadczył
go np. Witalij Kliczko, którego
potraktowano gaśnicą. Obok
obozu rządzącego byli przedstawiciele
parlamentarnej
opozycji, mający największe
szanse na przeprowadzenie
zmian w sposób demokratyczny, ale przede wszystkim był
Majdan, którego hasłem było
„bierzemy wszystko”. To ryzykowna i nierealistyczna postawa. Minister Sikorski czynił
wszystko, by reprezentować
dyplomację skuteczną, kiedy
swoim zdecydowanym stanowiskiem pomógł w osiągnięciu
porozumienia protestujących z
Janukowyczem. Ale już po kilku
godzinach okazało się, że jego
starania zderzyły się z murem,
a Kliczkę i towarzyszących mu
parlamentarzystów
okrzyknięto zdrajcami. Rozwój wypadków potwierdził jednak, że
mimo wszystko Sikorski wraz z
niemieckim ministrem wpłynęli
na przyspieszenie zdarzeń w
pomyślnym dla Ukrainy kierunku. W tym kontekście paskudne
i wredne są wywody pisowskich notabli, którzy, również
na Ukrainie (sic!) gardłują, że
Sikorski zachował się skandalicznie.
Z pewnością Majdan w
większości składa się z ludzi o
trzeźwym umyśle, ale są na nim
także ludzie skrajnie nieodpowiedzialni. Głęboki sprzeciw
budzi fakt, że niektórzy z nich
obnosili się ze znakami SS Galizien, podczas ostatniej wojny
bandy wyjątkowo okrutnych
morderców. Dlaczego nie zostali usunięci z Majdanu przez
pozostałych manifestantów?
W imię wolności przekonań?
Nie rozumiem… Może także
ze strony nacjonalistów, a nie
tylko snajperów padły strzały
20 lutego? Poza tym niepokoi
obecność wśród protestujących ludzi hołdujących UPA i
Banderze, jednemu ze sprawców potwornej rzezi wołyńskiej, kosztującej życie ok. 60

tys. Polaków. Wymyślne mordy
Ukraińców, także na ciężarnych
kobietach i dzieciach, nazwano później „genocidum atrox”,
czyli strasznym ludobójstwem,
przewyższającym zbrodnie niemieckie. Dlaczego sympatycy
UPA na Majdanie nie spotkali
się z infamią pozostałych tam
obecnych? Nie rozumiem…
Więzienie opuściła Julia Tymoszenko. Przybyła na Majdan
przepełniona zemstą i chęcią
odwetu na Janukowyczu i jego
kamaryli. To nie jest wódz dla
Ukrainy obecnych czasów. Jeśli
nie otrząśnie się z kierujących
nią uczuć, a rodacy zadeklarują jej posłuszeństwo, wciągnie
ich w przepaść, a Ukraina stanie
się w opinii sąsiadów, i nie tylko, dzikim krajem i straci swoją
wielką szansę.
Nie wątpię, że są wśród nas i
tacy, którym oglądając Majdan
marzy się podpalenie podzielonej i skonfliktowanej Polski i
którzy chcieliby na ulicy realizować swoje chore cele. Wydaje się, że rozlew krwi nie jest dla
nich żadnym hamulcem. Uważajmy na nich teraz, za rok, dwa
i później.
Jak już napisałem, Ukrainie
konieczna jest realna wizja
tego, co chce osiągnąć. Nie
wystarczy samo odejście Janukowycza. Światem rządzą pieniądze. Wiele więc zależeć będzie od stanowiska Rosji, której
argumenty mogą się okazać
najskuteczniejsze.
Właśnie
one powinny być brane przez
walczących Ukraińców przede
wszystkim. Majdan nie opanuje
kryzysu gospodarczego. Finał
będzie łatwy do przewidzenia,
gdy przywództwo będzie rozproszone, a przeważać będzie
radykalizm i niezdolność do samoograniczeń. Należy uważać,
by nie pójść za daleko, by móc
zrealizować najważniejsze cele.
Jak w Polsce przy Okrągłym
Stole przed 25 laty.
Pomagajmy
Ukraińcom,
teraz przede wszystkim medycznie, ale nie wtrącajmy się z
politycznymi radami. Może też
reszta Europy i świata, po swoich zaniechaniach wyjdzie poza
dobre intencje i przyspieszy
w sensie pozytywnym proces
ukraińskich przemian. Życzę
naszym sąsiadom powodzenia,
ale przed nimi wyjątkowo wyboista droga.
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Potrzeba ofiar?
- Czy potrzeba ofiar, by
ktoś wreszcie zrozumiał, że
to jest niebezpieczne miejsce? – pytają właściciele i
klienci sklepu Sezam przy
ul. Głównej 40 w Jabłowie. Ich apele o poprawę
widoczności i bezpieczeństwa zakończyły się na
etapie pism. Tymczasem w
miniony czwartek doszło
tam do zderzenia dwóch
samochodów, w wyniku
którego jedna z osób trafiła do szpitala.
O sprawie wyjazdu z podwórka przy sklepie Sezam,
znajdującym się przy ruchliwej drodze wojewódzkiej,
łączącej Kamienną Górę ze
Szczawnem Zdrój, pisaliśmy
tuż po zakończeniu przebudowy tej drogi.
- Podczas remontu drogi
wymienione zostały barierki
zabezpieczające mostek nad
rzeką przepływającą koło naszego sklepu. Barierki zostały
jednak tak zamontowane,
że ograniczają widoczność
pieszym oraz kierowcom,
którzy chcą opuścić podwórko przed sklepem. Obawiamy się, że w tym miejscu
może dojść do potrącenia

Przejście dla pieszych i wyjazd ze sklepu Sezam w Jabłowie są
niebezpieczne, czego doświadczyła kierująca tym samochodem.

pieszego lub do zderzenia
pojazdów. Tym bardziej, że
– mimo ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę
- samochody pędzą jak po
autostradzie, korzystając z
nowej, równej nawierzchni
– przestrzegali właściciele
sklepu Sezam.
Nie poprzestali jednak na
apelach. Na początku 2013
roku o niebezpieczeństwie
powiadomili
Dolnośląską
Służbę Dróg i Kolei, która
zarządza drogą wojewódzką

biegnącą przez Jabłów oraz
Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w
Wałbrzychu. Zarządca drogi
stwierdził, że nie widzi możliwości przeniesienia przejścia
dla pieszych w inne miejsce,
ze względu na „rzekę płynącą przy lewej krawędzi drogi
i ustawione bariery”. Po wizji
lokalnej stwierdził także, że
przejście dla pieszych przy
sklepie Sezam w Jabłowie
jest prawidłowo oznakowane i ustawiono przy nim lu-
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stro, które „umożliwia ocenę
sytuacji na drodze zarówno
pieszym jak i kierowcom”.
Padła także deklaracja dodatkowego
oznakowania
przejścia „znakami D-6 na
folii odblaskowo – fluorescencyjnej”. Z kolei Marek
Czapula, naczelnik Wydział
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu napisał, że „płynący
wzdłuż drogi ciek wodny
jest prawidłowo zabezpieczony. Zarządca drogi pomimo podniesienia jej parametrów (po przebudowie),
pozostawił na terenie całej
miejscowości ograniczenie
prędkości do 40 km/h, celem
zapewnienia
bezpieczeń-

stwa użytkownikom drogi, w
szczególności pieszym oraz
kierującym, którzy włączają
się do ruchu. Jeżeli kierujący
przejeżdżając przez Jabłów
stosują się do ograniczenia
prędkości nie zauważa się
zagrożenia w relacjach z pieszymi czy włączającymi się
do ruchu. Analiza wypadkowości za okres od 1.01.2012
r. do 1.03.2013 r.; nie wykazała aby na ul. Głównej 40 w
Jabłowie doszło do zdarzenia drogowego. (…) W miarę
możliwości dyspozycyjnych
będziemy wysyłać do Jabłowa patrole celem represjonowania kierujących, którzy
nie stosują się do ograniczeń prędkości a tym samym

wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego”.
- Stało się to, czego najbardziej obawialiśmy się i
o czym przestrzegaliśmy.
Niestety, samo lustro sprawy nie załatwia, a w wielu
przypadkach wręcz prowokuje niebezpieczeństwo, bo
przecież w nim nie widać z
jaką prędkością nadjeżdża
samochód. Problem z oceną
sytuacji mają dorośli, a co tu
mówić o dzieciach – przekonują klienci sklepu.
- Czy potrzeba ofiar, by
ktoś wreszcie zrozumiał, że
to jest niebezpieczne miejsce? – dodają właściciele
sklepu.
(RED)

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:
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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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ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

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

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

Ameryka w strefie
Są punktualni, systematyczni, przestrzegają procedur, a przez telefon rozmawiają
krótko. Tak scharakteryzowała Amerykanów Joanna Bensz z Amerykańskiej Izby
Handlowej, na spotkaniu w Invest-Parku w Wałbrzychu. Uczestniczyli w nim
szefowie firm amerykańskich, funkcjonujących w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. To już drugie spotkanie „narodowe” zakładów ze strefy. W zeszłym
roku jako pierwsi, w Invest-Parku spotkali się Japończycy.

W spotkaniu, oprócz inwestorów, wzięli też udział samorządowcy.

Amerykanie, to znaczący
inwestorzy w Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na Dolnym Śląsku i
Opolszczyźnie w sumie działa piętnaście firm. Ich nakłady na inwestycje przekroczyły już 4 mld 300 mln zł, a w
amerykańskich firmach powstało 10 tys. miejsc pracy. Co ważne, większość przedsiębiorców już zdecydowała
się na powtórne inwestycje
w strefie – dodaje Anna Polak-Kocińska z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Badania wykazały, że
Amerykanie nie bez powodu zadomowili się w Polsce.
- Odpowiada im dostępność
wykształconej kadry, niskie
koszty produkcji, duży rynek
zbytu i ulgi podatkowe, ofe-

rowane przez strefy specjalne, a także przyjazny klimat
dla biznesu – wyjaśnia Polak-Kocińska.
Ale są i minusy: straszliwie zagmatwany, zdaniem
biznesmenów zza oceanu,
system podatkowy oraz
niezrozumiałe zasady zamówień publicznych, a
zwłaszcza najgorsza z nich,
przyznająca zwycięstwo w
zmaganiach o zamówienie,
oferentowi najniższej ceny.
Zastrzeżeń było więcej.
Przedsiębiorcy z gigantycznej firmy 3M, z powodzeniem
działającej od lat we Wrocławiu, nie mogą się doczekać
przyznania kolejnej działki w
granicach strefy. - Złożyliśmy
wniosek o poszerzenie strefy
rok temu, niestety, nie ma
żadnego odzewu ze strony

ministerstwa. Obawiamy się,
że inwestor przeniesie się w
inne miejsce – mówi prezes
Invest-Parku, Barbara Kaśnikowska.
Inną bolączką, zasygnalizowaną na spotkaniu, okazały się inspekcje Najwyższej
Izby Kontroli. Inspektorzy
mieli rozbieżne z przedsiębiorcami zdania na temat zasadności udzielania pomocy
publicznej, przysługującej
inwestorom z mocy ustawy.
- To wymaga zmian systemowych, ponieważ brak jest
w tej sprawie wytycznych z
poziomu centralnego – podkreśla Kaśnikowska. Wszyscy
zgodzili się jednak, że o problemach trzeba rozmawiać,
a potem skutecznie je pokonywać.
(AWS)

PUP dla firm
Dyrektor
Powiatowego
Urzędu Pracy w Wałbrzychu
oraz Wójt Gminy Czarny Bór
zapraszają przedsiębiorców
oraz przedstawicieli instytucji z gminy Czarny Bór na
spotkanie konsultacyjno-informacyjne: Jak wesprzeć
firmę środkami zewnętrznymi
tworząc miejsca pracy? - rozwiązania dla lokalnych pracodawców. Spotkanie odbędzie
się 3 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Bibliotece
Szkoły Podstawowej w Gminnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym (ul. Sportowa 44,
Czarny Bór). Ze względu na
organizację części warsztatowej spotkania i ograniczoną
liczbę miejsc, organizatorzy
proszą o dokonanie zgłoszenia udziału na adres e-mail:
sylwia.falkowska@urzadpracy.
pl lub telefonicznie pod nr 74
844 – 92 – 74 do 28.02.2014 r.

ul. Lubelska 1
74 844 45 22, 509 892 436
walbrzych@promedica24.pl

BEZPIECZNA PRACA
W NIEMCZECH
OPIEKA NAD
OSOBAMI STARSZYMI
Zapewniamy m.in.:
• bezpieczną i legalną formę
współpracy
• bardzo atrakcyjne zarobki
• opłacony ZUS
• pakiet dodatkowych
ubezpieczeń

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

Szukają dyrektorów
szkół
Prezydent Wałbrzycha
ogłosił konkurs na kandydatów na stanowiska
dyrektorów szkół, zespołu
szkół i placówki dla których organem prowadzącym jest gmina Wałbrzych.
Konkurs dotyczy następujących placówek: Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Wałbrzychu
przy ul. Limanowskiego 12;
Publicznego Gimnazjum nr
6 im. Janusza Korczaka w

Wałbrzychu przy ul. Głównej
2; Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Wałbrzychu przy ul. Matejki 7 oraz Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona
Kołłątaja w Wałbrzychu przy
Al. Wyzwolenia 3. Szczegóły konkursu znajdują się na
stronie www.um.walbrzych.
pl. Oferty można składać do
12 marca br. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu.
(RED)

Niebezpieczna 35

(RED)

Zlikwidują filie
Czytelnicy Biblioteki pod
Atlantami w Wałbrzychu
będą musieli wydeptać
sobie nowe ścieżki po
książki. Rada Miejska Wałbrzycha uchwaliła likwidację
filii bibliotecznych przy ul.
Kasztelańskiej i Wieniawskiego. W zamian powstanie
jedna, duża placówka przy
ul. Grodzkiej. - Będzie tam o
wiele szerszy wachlarz usług
dla czytelników - mówi dyrektorka biblioteki, Elżbieta
Kwiatkowska. Przeprowadzka do nowych pomieszczeń
jest zaplanowana na późną
wiosnę.
(AWS)

W ostatnich tygodniach regularnie dochodzi do wypadków na drodze
krajowej nr 35, łączącej Wałbrzych z Wrocławiem. Przed tygodniem
ciężarówka blokowała wyjazd z Mirosławic w kierunku Wrocławia (na
zdjęciu), dwa tygodnie temu w Gniechowicach doszło do zdarzenia
z udziałem autobusu i TIR-a, a trzy tygodnie temu przewrócona
ciężarówka przez wiele godzin uniemożliwiała przejazd przez
Tworzyjanów. Po raz kolejny apelujemy do kierowców poruszających
się drogą Wałbrzych – Wrocław o zachowanie szczególnej ostrożności.

(RED)
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Zbadają
gospodarstwa
Główny Urząd Statystyczny, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, w
całym kraju przeprowadza badania statystyczne,
których głównym celem
jest pozyskanie danych
na potrzeby wspólnej polityki rolnej, realizowanej
przez kraje Unii Europejskiej. W 2014 r. będą to
następujące badania: pogłowia świń oraz produkcji
żywca wieprzowego (formularz R-KSRB); pogłowia
bydła, owiec i drobiu oraz
produkcji zwierzęcej (formularz R-KSRA); czerwcowe
badanie rolnicze (formularz
R-CzBR); badanie plonów
zbóż oraz rzepaku i rzepiku
(formularz R-r-zb); badanie
niektórych ziemiopłodów
rolnych (formularz R-r-pw);
ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R). Więcej informacji
na temat badań statystycznych, prowadzonych w tym
roku przez Główny Urząd
Statystyczny, można znaleźć na stronie internetowej
www.stat.gov.pl.

XIX Babski
Comber

Choroby znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki

Ręce zdrowia

- Najbardziej bolały mnie nogi. Łydki i stopy, bo mam miażdżycę nóg.
A to tego kolana, w których mam zmiany zwyrodnieniowe. Czasem nawet
dziesięć kroków nie umiałam zrobić. Kaleka i tyle. Mam swoje lata,
to i cukrzyca, i nadciśnienie, i szumy w uszach. I jaskra, i parę innych chorób.
Od lekarstw wysiadała mi już wątroba. W takim stanie trafiłam do pana Darka.
Z nadzieją, że może choć trochę mi ulży – pani Wanda Panasiewicz ze Świdnicy
opowiada o swojej pierwszej wizycie u wałbrzyskiego uzdrowiciela.
I dodaje: - Po pierwszej
wizycie nogi bolały mnie w
nocy jak szalone. Ale rano
przeszłam ze dwieście metrów bez odpoczynku. Idę i
idę, cudowne uczucie… No
i jakby w lewym uchu mniej
szumiało. Po kolejnych wizytach szum w uszach minął,
unormowało się ciśnienie, a
łydki i stopy prawie całkiem
przestały boleć. Kolana bolą,
choć też jakby mniej. I cukier
mam lepszy. Tylko, chociaż
byłam już osiem razy, z jaskrą
nie ma żadnej poprawy. Ale

(RED)

na pozostałe choroby pan
Darek bardzo mi pomógł!
Takich opowieści w poczekalni wałbrzyskiego gabinetu można usłyszeć wiele.
Pani Monika Studzieniec pokazuje wyniki swoich USG.
W lipcu miała w piersi guza
wielkości śliwki, we wrześniu
był jak czereśnia, w grudniu nie było go wcale. Znikł
po siedmiu wizytach. A pan
Janusz Maliś z Wałbrzycha
mówi o bólach kręgosłupa,
które minęły pod dotykiem
pana Darka. Podobnie jak

ciśnienie. – A jaki to skromny człowiek. Mówi, że może
spróbować, ale niczego nie
obiecuje. A potem choroby
cofają się, jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki.
Sam uzdrowiciel prostuje,
informując, że rzeczywiście
nie zawsze okazuje się skuteczny. Dlatego bezwzględnie domaga się, żeby nie
rezygnować z wizyt u lekarzy
i przyjmowania leków. Zresztą o medycynie wypowiada
się z ogromnym szacunkiem:
- Energoterapia ma ją wspie-

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

Festiwal przetwórstwa domowego
Jak zrobić kiełbasę? Jak
pasteryzować żywność? Jak
wędzić? Na te pytania da odpowiedź jedyny w swoim rodzaju I Festiwal Przetwórstwa
Domowego! Już 1 marca, w
sobotę, Zajazd Hubert w Walimiu zaprasza na „Świniobicie,
czyli festiwal przetwórstwa
domowego”.
- To wydarzenie jest organizowane przez Zajazd Hubert
w Walimiu w odpowiedzi na
spustoszenie, jakie czyni postęp
techniczny i zabieganie życia
codziennego w naszej kuchni –
wyjaśniają organizatorzy imprezy. - W zapomnienie odchodzą
przepisy naszych dziadków, a
przygotowanie, czy przechowanie żywności bez elektryczności
wydaje się niemożliwe. Świniobicie, czyli festiwal przetwórstwa domowego, ma na celu
popularyzację i promocję domowego przetwórstwa oraz tradycji wytwarzania regionalnych
przysmaków według zachowanych receptur sprzed pokoleń.
Zapraszamy 1 marca wszystkich
smakoszy do Zajazdu Hubert w
Walimiu. Zaczynamy o godzinie
14.00!
Zajazd Hubert to zabytkowy
obiekt z 1801 roku, odrestau-

rać, a nie zastępować – wyjaśnia swój punkt widzenia.
Dlatego też namawia, żeby
po czterech, pięciu wizytach
udać się na badania kontrolne.
- Badania dadzą najlepszą
odpowiedź czy jestem skuteczny, na ile poprawiło się
nasze zdrowie – mówi.
Chociaż pan Janusz Maliś zapewnia, że i bez badań
wie, bo przecież kręgosłup
bolał, a nie boli. Jednak przy
innych chorobach takie badania to namacalny efekt.
– Gdyby nie te trzy USG,
to nigdy bym nie uwierzyła, że guz w piersi może mi
zniknąć od samego dotyku – cieszy się pani Monika
Studzieniec. Dlatego przyprowadziła tu bratanka mającego chroniczny katar. I
chociaż chłopiec miał go od
2011 roku, minął już po drugiej wizycie u pana Darka.

rowany i prowadzony przez
rodzinę Myślińskich, w którego
wnętrzach czeka na gości miła i
domowa atmosfera.
- Nasz zajazd jest malowniczo położony w centrum Gór
Sowich, w miejscu skrzyżowania
turystycznych szlaków pieszych
i rowerowych. Niecodzienną
atrakcją są zabytki: zamki śląskie Grodno, Książ, Cisy, jezioro
Bystrzyckie z niezwykłą kamienną tamą oraz miejscowości
uzdrowiskowe: Jedlina Zdrój i
Szczawno Zdrój. Zajazd Hubert
otoczony jest tajemniczymi
podziemiami, wybudowanymi
w czasie II wojny światowej, któ-

rych przeznaczenie do dzisiaj
nie jest do końca odkryte. Posiadamy 45 miejsc noclegowych w
pokojach 2-3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, w tym
3 apartamenty rodzinne z pokojami dziennymi. Dysponujemy
czterema salami, największa na
160 osób, w których organizujemy wesela, imprezy okolicznościowe i szkolenia dla firm – mówią właściciele Zajazdu Hubert
w Walimiu.
Zapraszamy także na nasz
profil na Facebooku oraz na
naszą
stronę
internetową
zajazdhubert.pl.
(TP)

(ego)

Już 27 lutego 2014 r. w bibliotece w dzielnicy Gorce
(Filia numer 4 Miejskiej
Biblioteki Publicznej -Centrum Kultury, ul. Broniewskiego 11 w Boguszowie
- Gorcach) odbędzie się
Babska Biesiada Combrowa Miasta Gorc-Boguszowa. Jest to kostiumowa
impreza, która od blisko 20
lat cieszy się niesłabnącym
powodzeniem. Tegoroczna
biesiada rozegra się pod hasłem „Wieś tańczy i śpiewa”,
nie zabraknie więc sielskich
klimatów, wiejskich przyśpiewek, a holl biblioteki
opanują wiejskie baby combrowe. Zabawa zapowiada
się znakomicie, nie każdy
będzie się jednak mógł o
tym przekonać gdyż bilety na tegoroczną imprezę
dawno już zostały sprzedane. - Wszystkie Panie, które
nie zdążyły zakupić biletów
zapraszamy za rok - Katarzyna Bernaś. Comber to
wywodząca się ze średniowiecza ludowa zabawa zapustna, odbywająca się w
różnych regionach Polski,
zazwyczaj w tłusty czwartek.
(RED)
REKLAMA
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Roboty to przyszłość
Policyjne roboty do zadań
niebezpiecznych oraz robot o
wymiarach 1 cm na 1 cm na 1 cm.
To były przeboje tegorocznych
zawodów robotów, organizowanych przez Zespół Szkół Energetyk w Wałbrzychu. Oblegana
była także wystawa fotografii z
amerykańskiej misji na Marsa,
w której uczestniczył kosmiczny pojazd Curiocity. Ceremonii
otwarcia towarzyszył osobiście
konsul USA w Polsce.
- Wiedzą o nas w NASA dzięki
łączeniu naszej szkoły ze stacją kosmiczną, które miało miejsce dwa
lata temu. Stąd wystawa i wizyta
konsula – mówi organizator, Dariusz Cisek.
Od 3 marca wystawę będzie
można oglądać w Galerii pod
Atlantami.
Wałbrzyskie zawody robotów,
organizowane od pięciu lat, to impreza niezwykle popularna. - Przyjeżdżają do nas z Gdyni, Gliwic,
Poznania, Olsztyna, Rybnika i z
wielu innych miejsc z całego kraju

Karol Kapera i jego mini robot.

– mówi Dariusz Cisek. Tym razem
robotów było ok. 60, ale największą
sensację budził robocik – jak twierdzi jego konstruktor, Karol Kapera
– jeden z dwóch najmniejszych na
świecie. Karol Kapera jest absol-

wentem Energetyka, teraz studiuje
na Politechnice Wrocławskiej i pracuje w wojskowej firmie telekomunikacyjnej. - Ten malutki robocik,
to było wielkie wyzwanie. W kostce
o pojemności 1 cm sześciennego

musiały się zmieścić dwa silniki,
czujniki ruchu, baterie, procesory
i jeszcze inne części elektroniczne
do programowania i uruchamiania
– wyjaśnia twórca robota.
Według Karola Kapery, roboty są przyszłością, a w ich budowie człowieka ogranicza tylko
wyobraźnia. - Robot może robić
wszystko, co tylko wymyślimy i
zaprogramujemy – twierdzi młody konstruktor. Wicedyrektor
szkoły, Ryszard Janas, jest dumny
z mającej już swoją tradycję imprezy, a także, ze swoich zdolnych
uczniów. - Chłopcy garną się do
działającego u nas koła robotyków, reprezentują szkołę na zawodach na Śląsku i na Wybrzeżu,
jeżdżą też do Wiednia – mówi.
O zainteresowaniu tą dziedziną
wiedzy świadczą też tłumy widzów,
kibicujących robotom, spychającym się nawzajem z planszy, posuwających się precyzyjnie po wyznaczonej trasie oraz prezentujących
wiele innych umiejętności.
(AWS)

Uczniowie proszą
o głosy
„Interaktywne maluchy” – to projekt, który powstał z inicjatywy
rodziców dzieci uczęszczających
do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu. W jego realizację włączyli się również: dyrektor
szkoły, grono pedagogiczne, absolwenci oraz społeczność lokalna.
Projekt zakłada wyposażenie 6 sal
lekcyjnych klas 0 – 3 w nowoczesne
tablice interaktywne wraz z akcesoriami i oprogramowaniem. Szkoła
posiada jedną tablicę interaktywną
zakupioną z funduszy pozyskanych
podczas zbiórki publicznej zorganizowanej przez naszą fundację z inicjatywy Rady Rodziców, którzy dodatkowe środki pozyskali również
od sponsorów. Niestety jedna tablica na ok. 260 uczniów oznacza, iż
nie zawsze mają oni możliwość korzystania z niej. Na projekt PSP nr 6
głosować można na: http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,280,fundacja-maj.html.
(RED)
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UZDROWICIEL z FILIPIN
JUN LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni
członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego
nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania
cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie.
Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu.

Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach,
deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka
i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm,
udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem
z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły badania
USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana
JUNA wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.
Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to
skromnej osobie Pana Juna.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.
Wielu z nas boryka się z problemami zdrowotnymi, wobec których jesteśmy bezradni. Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia,
sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale
również umęczonej duszy. Z pomocą poszukującym przychodzą znane od lat metody stosowane przez filipińskiego uzdrowiciela.
Uzdrawianie bez bólu, operacje bez użycia
skalpela stosowane są przez Filipińczyków, zwanych także wybrańcami dobrych
duchów, od czasów starożytnych, jednak
do tej pory fenomen i tajemnica wykonywania tych zabiegów pozostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak również nazywani
są uzdrowiciele, podczas swoich praktyk
nie używają żadnych środków znieczulających. Zabiegi polegają na energe-

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

JUN LITAWEN

Zapisyiiinformacje
informacje od poniedziałku do soboty
Zapisy
w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

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

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

JOSEPH
PALITAYAN
CLAVER
ZapisySANTIAGO
i informacje:
784 608
979,PALITAYAN
693 788 PE
894

od poniedziałku do soboty
6 maja OLKUSZ
22 maja WADOWICE
14 maja NOWY SĄCZ
Przyjmujemy:
8 marca - Jelenia Góra,
9 marca
- Wrocław
7
maja
KRAKÓW;
24
maja
OŚWIĘCIM
15 maja TARNÓW
w godzinach
8
maja
NOWY
TARG
25
maja
CHRZANÓW
17
maja BOCHNIA
10 marca - WałbrZych, 11 marca - bolesławiec i Zgorzelec
od 8.00 do 13.00
Zapisy i informacje:
Zapisy i informacje:
Zapisy i informacje:
i od 15.00 do 20.00
784 608 979, 784 608 847
693 788 813, 784 609 208
784 609 208, 506 536 270
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POŻYCZKI ODDŁUŻENIA KONSOLIDACJE

Kredyty
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

Przyjmują od marca
Dorota Zarzycka została
wybrana w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora
Domu Seniora Rusinowa w
Wałbrzychu. Placówka rozpocznie działalność za kilka
tygodni i zatrudni ok. 40
osób.
Dorota Zarzycka jest wałbrzyszanką, ukończyła Wyższą
Szkołę Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, w zakresie
pedagogiki resocjalizacyjnej
oraz podyplomowe studia w
zakresie organizacji pomocy
społecznej, a także liczne kursy

i szkolenia z zakresu pomocy
społecznej. Zawodowo związana była z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka
w Wałbrzychu, jako pedagog
i wychowawca w Niepublicznym Domu Dziecka w Wałbrzychu. Tymczasem w Domu
Seniora Rusinowa trwają już
prace wykończeniowe. - Pod
koniec marca będą przyjmowani pierwsi pensjonariusze.
Docelowo w placówce opiekę
znajdzie 50 mieszkańców mówi Anna Żabska, asystent
prezydenta Wałbrzycha.
(RED)

Warto skorzystać
Zarząd
Województwa
Dolnośląskiego
podjął
uchwałę o przystąpieniu do
realizacji programu PFRON
pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami
II”. Środki w ramach programu przeznaczone są na
wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w których
udzielane są świadczenia rehabilitacyjne przez podmiot
leczniczy.
Beneficjentami programu
mogą być podmioty, które
prowadzą obiekty służące
rehabilitacji: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,
fundacje, związki oraz izby
tworzone na podstawie odrębnych przepisów, a także
osoby prawne działające na
podstawie odrębnych przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rze-

czypospolitej Polskiej oraz o
stosunku Państwa do innych
Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia- działające
na rzecz osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy
zapis o prowadzeniu takiej
działalności- tworzone na podstawie odrębnych przepisów);
jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie medyczne;
zakłady opieki zdrowotnej.
Wnioski o dofinansowanie
projektów ze środków PFRON
w ramach programu należy
składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych, ul. Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław, Budynek sektor A pok. 111 (parter). Termin
nadsyłania wniosków upływa
17 marca 2014 r.
(RED)

Bez prądu
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej: Wałbrzych, ulice: Jodłowa, Świerkowa – 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:
Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Sobieskiego – 03.03. w godz.
9.00 – 11.00; Wałbrzych, ulica Niepodległości – 04.03. w
godz. 8.00 – 14.00; Szczawno-Zdrój, ulica: 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, ulica: Blankowa –
05.03. w godz. 8.00 – 15.00;
Mieroszów, ulice: Adama
Mickiewicza, Dolna, Miła,
Przejazd – 06.03. w godz.
8.00 – 14.00; Rzeczka –
06.03. w godz. 8.00 – 15.00;
Szczawno-Zdrój, ulica: Łączyńskiego,
Wałbrzych,
ulice: Podwale, Ogrodowa,
Równoległa,
Topolowa,
Wieniawskiego – 06.03. w
godz. 8.00 – 9.00 i 16.30
– 17.30; Wałbrzych, ulica:
Ogrodowa – 07.03. w godz.
8.00 – 15.00; Wałbrzych,
ulice: Konopnickiej, Wysockiego – 07.03. w godz. 8.00
– 15.00; Wałbrzych, ulice:
Uczniowska – 09.03. w godz.
8.00 – 12.00; Jugowice, ulice:
Główna, Górna, Zarzecze,
Walim, ulice: Adama Mickiewicza, Kolonia Górna, Królowej Jadwigi – 10.03. w godz.
8.00 – 15.00; Grzmiąca, ulice: Wiejska – 10.03. w godz.
8.00 – 14.00; Wałbrzych,
ulice: Odlewnicza, Proletariacka, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Wrocławska –
11.03. w godz. 8.00 – 15.00;
Szczawno-Zdrój, ulice: Kolejowa, Mikołaja Kopernika,
Tadeusza Kościuszki – 12.03.
w godz. 8.00 – 14.00; Wałbrzych, ulice: Grodzka, Palisadowa – 13.03. w godz.
8.00 – 15.00; Wałbrzych,
ulice: Świdnicka – 14.03. w
godz. 8.00 – 14.00.
(RED)

Stacja potrzebna
od zaraz
Władze Mieroszowa walczą o uruchomienie stacji paliw. – Przed
laty mieliśmy dwie stacje, a teraz nie ma żadnej, co utrudnia życie
mieszkańcom – wyjaśnia Andrzej Laszkiewicz, burmistrz Mieroszowa.
Kilka lat temu, przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i otwarciem granic,
w gminie Mieroszów działały dwie stacje paliw: przy
wjeździe do miasta oraz przy
samej granicy w Golińsku.
Pierwsza z nich była przestarzała i jej właściciel – PKN
Porlen – uznał, że modernizacja jest zbyt kosztowna i
obiekt zamknął. Zresztą, do
dziś przy drodze krajowej nr
35 straszą jej pozostałości.
- Zmusiliśmy właściciela do
podjęcia działań mających
na celu uporządkowanie
tego terenu i wkrótce powinny rozpocząć się prace rozbiórkowe i zabezpieczające
teren – wyjaśnia burmistrz
Andrzej Laszkiewicz.
Stacja paliw w Golińsku,
wybudowana na przełomie XX i XXI wieku, służyła
mieszkańcom i turystom
przekraczającym granicę w
Golińsku, tylko kilka lat. Gdy
zmniejszył się ruch, obiekt
został zamknięty i zamurowany. - Największy problem
mają rolnicy, którzy muszą
w kanistrach dowozić paliwo z Wałbrzycha, Głuszycy
czy Kamiennej Góry. Podobnie jest z osobami, które sporadycznie wyjeżdżają
poza naszą gminę – wyjaśnia Andrzej Leszkiewicz.
- Dlatego podjąłem kolejną
próbę zainteresowania liderów rynku paliwowego
w Polsce naszą gminą. Do
firm rozesłałem pismo następującej treści: „Gmina
Mieroszów położna jest w
malowniczym obszarze Sudetów Środkowych u styku
pasma Gór Stołowych i Kamiennych. Administracyjnie
zlokalizowana jest w Województwie Dolnośląskim,
należy do Powiatu Wałbrzyskiego i graniczy z Powiatem
Kamiennogórskim oraz Republiką Czeską. Główną osią
komunikacyjną, jest droga
krajowa nr 35, biegnąca z
Wrocławia przez Świdnicę, Wałbrzych i Mieroszów
do Republiki Czeskiej. Na
terenie gminy prowadzona jest głównie działalność
przemysłowo-usługowa,
związana z przetwórstwem
drewna oraz rolnicza. W
ostatnich latach kierunki

Wkrótce pozostałości stacji paliw przy wjeździe do Miroszowa
przestaną szpecić okolicę i stwarzać zagrożenie.

rozwoju i przyszłość regionu zaczęto wiązać z turystyką i rekreacją. W skład gminy wchodzi 9 miejscowości
: Mieroszów oraz 8 sołectw
(Golińsk, Kowalowa, Łączna,
Nowe Siodło, Sokołowsko,
Różana, Rybnica Leśna, Unisław Śląski). Zamieszkuje ją
prawie 7100 osób. Tylko zapotrzebowanie rolników w
ostatnim roku na olej napędowy wyniosło ponad 105
tys. litrów. Niestety od roku
2011 na terenie gminy nie
funkcjonuje żadna stacja paliw. Zmotoryzowani mieszkańcy Mieroszowa zmuszeni

są korzystać ze stacji benzynowych oddalonych o ok.
15 – 20 km. Mając powyższe
na uwadze, proszę o rozważenie możliwości lokalizacji
stacji benzynowej na terenie gminy Mieroszów.” W
załączeniu znalazła się także
mapka z lokalizacją zlikwidowanej stacji benzynowej.
Mam nadzieję, że znajdzie
się w końcu chętny do uruchomienia u nas stacji paliw,
bo – jak podkreślają mieszkańcy – na pewno klientów
nie zabraknie – dodaje burmistrz Mieroszowa.
(RED)
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

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

Gratulacje
dla rodziców

- W Starych Bogaczowicach położonych hen, w Górach Wałbrzyskich,
żył kiedyś myśliwy Hans. Po prawdzie marzył o ożenku z nadto
uroczą córką włodarza lasów, Marią, ale wiedział, że to tylko
mrzonki. Tymczasem ni stąd ni zowąd ogłoszono konkurs
na superstrzelca (...) - tak rozpoczęło się III Dyktando o pióra
Wójta gminy Stare Bogaczowice.

Nowi mistrzowie ortografii w gminie Stare Bogaczowice.

W tegorocznym III Dyktandzie Gminnym o pióro Wójta
gminy Stare Bogaczowice
Leszka Świętalskiego wzięło
udział 31 osób. W konkurencjach drużynowych wzięło
udział 7 sołectw oraz drużyna z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Starych Bogaczowicach. Mistrzowskim sołectwem w 2014 roku zostało

sołectwo Stare Bogaczowice,
w składzie: Anna Wieliczko,
Beata Mołda oraz Rita Świteńska, zdobywając łącznie
606 pkt. II miejsce zajęło
sołectwo Chwaliszów, a III
miejsce sołectwo Jabłów. Mistrzem ortografii w kategorii
VIP został Jan Makosiej (przewodniczący Rady Gminy Stare Bogaczowice), uzyskując
REKLAMA

176 pkt. Wicemistrzami w kat.
VIP zostali - ex aequo - Henryk
Łuczak (sekretarz gminy Stare
Bogaczowice) oraz Gabriela
Roszczyk (pracownik UG Stare Bogaczowice), uzyskując
tylko 1 punkt mniej. Tegorocznym Mistrzem Ortografii
gminy Stare Bogaczowice
została Joanna Bankowska
(mieszkanka Chwaliszowa),
uzyskując 194 pkt. na 200
możliwych. Wicemistrzami
zostali - ex aequo - Beata
Mołda oraz Anna Wieliczko
(mieszkanki Starych Bogaczowic), które uzyskały po
190 pkt.
- Tegoroczne dyktando
do łatwych nie należało,
dlatego zwycięzcom oraz
wszystkim piszącym składamy serdeczne gratulacje. Na
koniec serdecznie dziękujemy polonistkom, które przygotowały oraz sprawdzały
prace naszych uczestników:
Jadwidze Harmak, Dorocie
Dei, Radosławie Stramel Świteńkiej oraz Małgorzacie
Leszczyńskiej.
Serdecznie
zapraszamy już na kolejne
dyktando w przyszłym roku
– mówi w imieniu organizatorów Agnieszka Lechowicz,
specjalista edukacji społecznej z Gminnego Centrum
Edukacyjno – Społecznego
w Startch Bogaczowicach.
(RED)

REKLAMA

PRACA

W pierwszym kwartale
każdego roku burmistrz
Szczawna-Zdroju przesyła
gratulacje rodzicom dzieci urodzonych w poprzednim roku. W 2013 przybyło
44 młodych mieszkańców
Szczawna-Zdroju – 15 dziewczynek i 29 chłopców. W 2013
roku chłopcy zdecydowanie
zdominowali płeć piękną,
choć taka tendencja utrzymuje się już dłużej. Warto wspomnieć, że każdego poprzedniego roku pewne imiona
cieszyły się popularnością, a w
2013 roku niewiele jest imion
powtarzalnych. Wyjątkiem jest
Michał – powtarza się trzykrotnie oraz Amelia, Maja i Antoni,
które powtarzają się dwukrotnie. - To zaskakująco miłe dostać gratulacje z okazji urodzin
dziecka, za co władzom miasta
serdecznie dziękujemy. Taka
praktyka stosowana jest chyba tylko w naszym mieście, bo
nawet znajomi nasi wyrażali
zdziwienie. Byliśmy wzruszeni,
choć to już drugie nasze gratulacje od burmistrza miasta
– mówią Ewa i Maciej Mirek
ze Szczawna-Zdroju, szczęśliwi rodzice małej Aleksandry.
W przesłanych gratulacjach
znajdują się informacje o pochodzeniu i znaczeniu imienia
dziecka, dacie imienin oraz o
znanych imiennikach.

Zostań Naszym
Doradcą Finansowym
Prowizja za jedną umowę
ok.

350 zł brutto

Telefon: 668 682 338
www.proﬁcredit.pl

Zawojowały Głuszycę

(RED)

Wyrównają
szanse
Powiat wałbrzyski uplasował się na 8 miejscu (na
55 projektów) na liście
rankingowej wniosków o
dofinansowanie
projektu
w konkursie „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych.
Projekt „Rozwijamy Umysł,
Wigor, Nabywamy Aktywność
Językową – RUWNAJ” tym samym został rekomendowany
do dofinansowania. Projekt
realizowany będzie przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu od 1 marca
2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej
i wychowawczej dla uczniów
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, wchodzącego
w skład Zespołu Placówek
Resocjalizacyjnych w Walimiu.
Wartość projektu wynosi ok.
140 tys. zł.
(RED)

Babski Kabaret Old Spice Girls w Głuszycy.

Owacjami na stojąco
nagrodzono rewelacyjny
występ ,,Babskiego Kabaretu Old Spice Girls” w głuszyckim Centrum Kultury-MBP, a Emilii Krakowskiej
publiczność dodatkowo
odśpiewała ,,Sto lat”.
Pełna sala widzów niezwykle
entuzjastycznie
reagowała na blisko dwugodzinny program przygotowany przez ,,Babski Kabaret Old Spice Girls”, czyli trio
trzech znakomitych aktorek:
Lidii Stanisławskiej, Emilii
Krakowskiej i Barbary Wrzesińskiej. Spektakl okazał się
bowiem pełen zabawnych
monologów,
dowcipów,
piosenek i improwizacji
wykorzystujących nie tylko
teksty klasyków (Tuwima,
Hemara, Brechta, Korpolew-

skiego), ale również teksty
autorskie pań, które niezwykle humorystycznie komentowały bieżące wydarzenia
ze świata polityki, mediów
czy tzw. świata celebrytów. Każda z występujących pań ujęła publiczność
grą aktorską w najlepszym
stylu, ogromnym poczuciem humoru, a Lidia Stanisławka dodatkowo urzekła głosem – piosenki w jej
wykonaniu porywały do
wspólnego śpiewu licznie
zgromadzoną publiczność.
Po zakończeniu wstępu organizatorzy wręczyli Emilii
Krakowskiej tort, a publiczność odśpiewała ,,Sto lat”,
bowiem w dniu występu w
Głuszycy, aktorka obchodziła urodziny.
(RED)
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Bartek zwycięży!
Nadkomplet publiczności podziwiał niezwykle widowiskowy mecz
koszykarzy Górnika Wałbrzych z Gwiazdami Parkietów, a wszystko
w szczytnym, charytatywnym celu – pomocy dla Bartka Sulewskiego.
Drużyna gwiazd wystawiła bardzo silny skład z utytułowanymi
reprezentantami kraju, mistrzami Polski, wzmocniony jeszcze
specjalistami od wsadów, a nawet koszykarskim raperem.

Bieg Gwarków
odwołany

REKLAMA

Brak śniegu oraz prognozy
pogody, które nie przewidują
ochłodzenia i opadów śniegu zmusiły organizatorów
do odwołania XXXV Biegu
Gwarków. Wcześniej zapadła
decyzja o odwołaniu innych
narciarskich imprez w naszym
regionie: Biegu Skalnika i Biegu
Krasnali.
(RED)

Grają o półfinał
Juniorzy Victorii PWSZ Wałbrzych zajęli 3 miejsce na Dolnym Śląsku i w ten weekend
powalczą w Gubinie o awans do
półfinałów mistrzostw Polski.
Wałbrzyszanie zagrają w grupie z Volley Gubin i Rataje ZSO2
Poznań, a w drugiej grupie tego
turnieju zmierzą się: Trefl Sopot, Błyskawica Szczecin i GTPS
Gorzów. Zwycięzcy obu grup
zagrają z zespołami z drugich
miejsc o finał turnieju i awans
do półfinału.
(RED)

Remis ze Śląskiem

Drużyna Gwiazd zremisowała z Górnikiem w meczu charytatywnym dla Bartka Sulewskiego.

Na parkiet wybiegli: Mieczysław Młynarski, Maciej
Zieliński, Jacek Kalinowski,
Jarosław Zyskowski, Jerzy
Kołodziejczak, Maciej Buczkowski, Ryszard Wieczorek,
Mirosław Łopatka, Robert
Skibniewski, Tomasz Wilczek, Rafał „Lipek” Lipiński,

Emil „Slash” Olszewski i Damian „Massey” Laskowski, a
na ławce trenerskiej zasiedli
Jan Lewandowski, Wojciech
Krzykała, Andrzej Adamek i
Radosław Hyży. Trener Górnika, Arkadiusz Chlebda, po
drugiej stronie parkietu desygnował do gry aktualny
REKLAMA

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!!!

ligowy skład: Rafał Glapiński,
Bartłomiej Józefowicz, Piotr
Niedźwiedzki, Adrian Stochmiałek, Bartłomiej Ratajczak,
Daniel Iwański, Mateusz Myślak, Michał Borzemski, Sebastian Narnicki, Przemysław
Olszewski, Mariusz Karwik i
Maciej Fedoruk, a na ławce
pozostał kontuzjowany Paweł Maryniak.
Mecz przebiegał pod znakiem bardzo efektownych
wsadów, świetnej atmosfery na parkiecie i trybunach,
kończąc się nietypowym dla
koszykówki remisem 85:85.
Najważniejsza jednak była
idea, która przyciągnęła
kilkutysięczną publiczność
– charytatywna pomoc dla
Bartka Sulewskiego.
- Jestem pod ogromnym
wrażeniem tej imprezy – powiedział nam Andrzej Adamek, wychowanek Górnika, a
obecnie II trener mistrza Polski
Stelmetu Zielona Góra. – Cieszę się, że w moim rodzinnym
mieście udaje się połączyć
przyjemne z pożytecznym, a
do tego na tak wysokim poziomie. Gratuluję organizatorom oraz wałbrzyskim kibicom. I jestem pewien, że przy
takim wsparciu Bartek wygra
walkę o swoje zdrowie.
(RED)

Piłkarze
drugoligowego
Górnika Wałbrzych zremisowali w sparingu z występującymi w III lidze rezerwami
Śląska Wrocław 1:1. Wyrównującego gola w I połowie
zdobył dla naszego zespołu
Marcin Folc. W zespole Górnika zagrał w tym meczu pomocnik Robert Menzel ze…
Śląska II. Ostatni mecz kontrolny biało – niebiescy rozegrają
w sobotę z Polonią Świdnica.
(RED)

Ronal Cup
Wyniki 15 kolejki Ronal
Cup: NSK - Wodociagi 0:10
(bramki: K.Kmieciak 4,P.Matuszak 2, T.Serweciński , Kiczua,
Borgoń); Ronal - Biały Kamień
3:0 (G.Jarzębowski, J.Grzesiak,
J.Dudiak); Faurecia - Podgórze
7:2 (D.Olejnik 3, Z.Sobolewski
2, P.Radzki, P.Horyk oraz P.Rosiński, samobójcza); Arteko
- Logo 3:6 (P.Tobiasz 2, Ł.Samiec oraz Ł.Kalka 2, S.Szkudlarek 2, T.Mrozowski, Szamański); Team Tatuśko - Patfrigo
1:3 (M.Tatuśko oraz D.Migalski,
H.Grędziński, D.Bronisławski).
W tabeli prowadzi Logo (39
pkt.) przed Wodociągami (38
pkt.) i Team Tatuśko (27 pkt.).
Piłkarz kolejki - Damian Migalski (Patfrigo), bramkarz kolejki
- Dominik Czop (Patfrigo), król
strzelców: 30 - Łukasz Kalka
(Logo), 19 - Marcin Morawski
(Team Tatuśko), 16 - Damian
Migalski (Patfrigo) i Paweł Matuszak (Wodociągi), 15 - Mariusz Tatuśko (Team Tatuśko).
(RED)

Gwiazdy ping-ponga
Od 28 lutego do 2 marca w hali Aqua Zdrój w
Wałbrzychu odbędzie się
jedna z największych tegorocznych imprez sportowych w Wałbrzychu - III
Grand Prix Polski w Tenisie
Stołowym.
W ciągu trzech dni w Hali
Widowiskowo-Sportowej
AQUA ZDRÓJ zagra przeszło
300 najlepszych tenisistów
stołowych z naszego kraju.
Do Wałbrzycha zawitają bowiem najlepsi zawodnicy grający w polskiej superlidze tenisa stołowego oraz w ligach
zagranicznych (niemieckiej,
czeskiej, francuskiej), posiadający polskie obywatelstwo.
Niewątpliwie
gwiazdami
imprezy będą wielokrotni

reprezentanci Polski na mistrzostwach Europy i świata
oraz igrzyskach olimpijskich:
Natalia Partyka (dwukrotna
mistrzyni igrzysk paraolimpijskich), Katarzyna Grzybowska, Lucjan Błaszczyk (były
mistrz Europy w grze mieszanej, czterokrotny wicemistrz
Europy w grze podwójnej
oraz jedenastokrotny mistrz
Polski w grze pojedynczej),
Wang Zeng Yi (aktualny
mistrz Europy w deblu), Daniel Górak i Bartosz Such. W
piątek i sobotę (28.02. - 1.03.)
odbędą się eliminacje, natomiast w niedzielę (2.03.) finałowe rozgrywki w kategorii
kobiet i mężczyzn. Wstęp na
wszystkie mecze jest wolny!
(RED)

Victoria w Libercu

Młodzi wałbrzyscy piłkarze z PUKS Victoria i Akademii Piłkarskiej
Victoria, przebywają na obozie przygotowawczym w Libercu, skąd
przesyłają pozdrowienia dla Czytelników Tygodnika DB2010. Na
zdjęciu: Ekipa Victorii z trenerem Mirosławem Furmaniakiem na boisku
Slovana Liberec po zakończeniu meczu Ligi Europejskiej pomiędzy
Slovanem a AZ Alkmar (0:1).

(BAS)
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w Boguszowie Gorcach, cena: 94
tys!Tel.(74) 307 03 16,531 045 421

USŁUGI
(7) „DIGISAT” - Montaż anten
satelitarnych i naziemnych. Tel.
501-674-338 i 74/854-17-12.
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO. Tel. 692-123-981.
(1) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych. ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(1) MEBLE NA WYMIAR. kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia indywidualne. RENOWACJA starych
mebli i zegarów TANIO!
Tel. 607-218-533
(1) 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
(3) Zatrudnię elektryków, hydraulików oraz pracowników do prac
wykończeniowych. Tel. 881-744947.
(5) Opiekunka osób starszych Niemcy. Atrakcyjne wynagrodzenie! Praca od zaraz. Kontakt: 725
248 935.

NIERUCHOMOŚCI
(5) Tanie pokoje do wynajęcia
w centrum Wałbrzycha. Tel.
693-069-486.
(10) Zamienię mieszkanie
własnościowe pok. z kuch.
łazienka+wc. W Boguszowie
(blisko centrum, spokojna okolica) na podobne w Wałbrzychu
na P. Górze lub Podzamczu
(w 4 piętrowcu na pierwszym
lub drugim piętrze) może być
zadłużone – spłacę. Tel. 607839-690.
Pomieszczenia biurowe do
wynajęcia. Obiekt posiada bardzo
dobrą lokalizację, położony jest w
centrum Wałbrzycha, składa się z
trzech pomieszczeń biurowych,
holu, łazienki , WC, dogodny
parking. Dostępne media: energia
elektryczna, woda, własne c.o.,
linie telefoniczne oraz Internet.
Tel. 74 847 60 32.
(1) Sprzedam dom w Jedlinie
Zdr., cena: 180 tys. do negocjacji. Tel. 782-974-090.
(4) 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
(2) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. TEL. 889-093-150.

USŁUGI

ABC NIERUCHOMOŚCI
ul. Broniewskiego 65B
58-309 Wałbrzych
Tel: 74 307 03 16
kom. 694 845 618 , 602 826 652

REMONTOWO
– WYKOŃCZENIOWE.
TEL: 694-922-059

SPRZEDAŻ, KUPNO, WYNAJEM, ZAMIANA
ABC-Sprzedam komfortową
szeregówkę na P. Górze, 50 m2,
3 pokoje, piękny ogród, cena:
239 tys! Tel.(74) 307 03 16,531
045 421
ABC-Sprzedam kawalerkę po
kapitalnym remoncie, z jasną
kuchnią i dużym balkonem, na
Piaskowej górze, cena: 77 tys! Tel.
(74) 307 03 16, 602 826 652
ABC-Sprzedam 2 pokoje, 41 m2,
Piaskowa Góra, gotowe do wprowadzenia, cena: 119 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
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: 99 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,
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 komfortowo urządzone mieszkanie 2 pokojowe na
Podzamczu, cena: 105 tys. Tel.(74)
307 03 16,531 045 421
ABC-Sprzedam 40 m2, po kapitalnym remoncie, zielona część
Sródmieścia, cena: 79 tys! Tel. (74)
307 03 16, 602 826 652
ABC-Sprzedam 42 m2, 2 pokoje w
doskonałej lokalizacji Szczawienka, cena 99 tys! Tel.(74) 307 03
16,694 845 618
ABC-Sprzedam bliźniaka na
górnym Sobięcinie, do wprowadzenia, cena 260 tys! Tel.(74) 307
03 16,694 845 618
ABC-Sprzedam komfortowe 2
pokoje w Boguszowie- Gorcach,
38 m2, po kapitalnym remoncie,
bezczynszowe, kameralny, wyremontowany budynek. Cena: 78
tys! Tel.(74) 307 03 16,531 045 421
ABC-Sprzedam komfortowe, 3
pokojowe 54 m2 z ogródkiem

KOMPLEKSOWE

BON - MIESZKANIE, PIASKOWA GÓRA, 54 M2, 4 PIĘTRO, 3
POKOJE, JASNA KUCHNIA( MEBLE
W ZABUDOWIE), PRZEDPOKÓJ,
ŁAZIENKA Z WC.CENA: 149 000
ZŁ DO NEGOCJACJI (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,33 M2, PARTER, DWA POKOJE, JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA.
DO ODŚWIEŻENIA. CZYNSZ: 114
ZŁ. CENA: 55 000 ZŁ DO NEGOCJACJI(74) 666 66 06
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
BON – MIESZKANIE, BIAŁY KAMIEŃ, 3 PIĘTRO, 2 POKOJE, 45 M2,
DO REMONTU. CENA : 52 000 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: 95 000 ZŁ. (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON – DZIAŁKA, OKOLICE
WAŁBRZYCHA,POWIERZCHNIA:
1827 M2, ZABUDOWA MIESZKANIOWO-REKREACYJNA, PRĄD
I WODA, DROGA ASFALTOWA.
CENA: 55 000 ZŁ (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, BOGUSZÓW-GORCE, 40 M2, 1 PIĘTRO, 2 POKOJE, JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA
Z WC, DZIAŁKA: 775 M2,CZYNSZ:
120 ZŁ. CENA: 69 000 ZŁ DO
NEGOCJACJI (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

Kupię!!!!
twoją nieruchomość,
mieszkanie, dom
może być do remontu,
zadłużone, z komornikiem,
spółdzielcze, własnościowe
Zadzwoń! Tel. 723 453 276

NEGOCJACJI (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

TANIE UBEZPIECZENIA

BON - DOM, PIASKOWA GÓRA, 85
M2, DZIAŁKA: 200 M2, 3 POKOJE,
JASNA KUCHNIA Z MEBLAMI,
OGRZEWANIE GAZOE + PIECY
NA DREWNO. 305 000 ZŁ DO
NEGOCJACJI (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

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

BON - DOM, UNISŁAW ŚLĄSKI,
220 M2,2 KONDYGNACYJNY, 4
POKOJE + GARSONIERA, KUCHNIA, 2 ŁAZIENKI, OGRZEWANIE
KOMINKOWE. 229 000 ZŁ DO
NEGOCJACJI (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON – MIESZKANIE, STARY
ZDRÓJ, WYREMONTOWANE, 27
M2, DWA POKOJE, KUCHNIA,
BRAK ŁAZIENKI. 3 PIĘTRO. CENA:
38 000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – 1/2 BLIŹNIAKA, SOBIĘCIN,
92 M2, DZIAŁKA: 550 M2, 3 POKOJE, JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z
WC, ZA DOMEM OGRÓD. CENA:
215 000 ZŁ(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 – MIESZKANIE, BIŁAY KAMIEŃ, 42 M2, 1 PIĘTRO, 2 POKOJE,
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC
I PRZEDPOKÓJ. DZIAŁKA: 320 M2
+ ALTANA. STAN MIESZKANIA:
BARDZO DOBRY. CENA: 93 000 ZŁ
DO NEGOCJACJI (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, 53 M2, 2 POKOJE,
JASNA KUCHNIA, PRZEDPOKÓJ,
ŁAZIENKA Z WC, DRUGIE PIĘTRO.
CZYNSZ: 280 ZŁ. DO MIESZKANIA
PRZYNALEŻĄ: STRYCH, PIWNICA,
OGRÓD. CENA: 115 000 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

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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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 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! 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

JMDOM do wynajęcia mieszkanie
3 pokojowe Piaskowa Góra 1100
zł 74 6660919, 607 212 315

Okazja! MS-1249 Głuszyca ul.
Łukasiewicza o pow. 49M2 po kapitalnym remoncie I piętro, cena
125 tys. Tel. 606 97 66 30

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

OKAZJA! MS-1178 Piaskowa Góra
2 pokoje po kapitalnym remoncie,
cena 112 tys. tel. 606 97 66 30

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

Okazja! MS-1271 Piaskowa Góra
wyremontowane 2 pokoje o
pow.30m, 2p w 4 cena 79900, Tel.
606 976 63

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

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

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, 3 pokoje,
60m2, parter w 4, cena 150.000zł,
po remoncie, tel. 74 840 40 40, 509
530 885
RENOMA – PODZAMCZE, 4
pokoje, 86m2, 6 piętro w 10, cena
178.000zł, tel. 74 840 40 40, 509
530 885
RENOMA – PODZAMCZE, 2
pokoje, 36,6m2, 9 piętro w 10, cena
89.000zł, tel. 74 840 40 40, 509 530
885
RENOMA – PODZAMCZE, 3
pokoje, 65,5m2, 4 piętro w 4, cena
142.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 3
pokoje, 60m2, 9 piętro w 10, cena
139.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
kawalerka z jasną kuchnią, 27m2
z dużym balkonem, parter w 10,
79.000zł, tel. 74 840 40 40, 509 530
885
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ok.
„mijanki”, 2 pokoje, 47m2, parter
w 3, po kapitalnym remoncie, cena
99.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223
424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, kawalerka, 27m2, 2 piętro w 10 cena
73.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 085
489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ok. ul.
Batorego, 60m2, 2 pokoje, 1 piętro
w 1, garaż, cena 150.000zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – NOWE MIASTO, okolice
Psiego Pola, 2 pokoje, 57m2, parter
w 2, cena 69.000zł, tel. 74 840 40 40,
509 530 885
RENOMA – OKAZJA! BOGUSZÓW
GORCE, 1 pokój, kuchnia, łazienka
z WC, 38m2 z ogrodem, parter w 1,
cena 34.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – POŁOWA DOMU OKOLICE BATOREGO, 4 pokoje, 110m2,
ogród, dwa garaże, cena 270.000zł
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM BIAŁY KAMIEŃ
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 385.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 3 POKOJE NA BIAŁYM
KAMIENIU 74 840 40 40, 693 223
424
RENOMA – DOM PIASKOWA GÓRA
skrajna szeregówka z garażem, 3
pokoje, 80m2, cena 299.000zł 74
840 40 40, 509 530 885
RENOMA – OKAZJA! DOM PIASKOWA GÓRA WOLNOSTOJĄCY, 5
pokoi, 110m2, działka 520m2, cena
360.000zł 74 840 40 40, 693 223 424

Głuszyca, ul. Grunwaldzka 20A,
tel./fax: 74 8447889
oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy,
60 m2, 2 pokoje- po remoncie z
wyposażeniem, 2 piętro. Cena
120 tys zł. tel.882 068 300 - 600
186 884 numer licencji 19411
Sprzedam dom w Łomnicy 330
m2, działka 1500 m2, 5 pokoi (
pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne). Cena 850 tys. zł tel.882
068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam komfortowe mieszkanie w Szczawnie- Zdrój pow.
58 m2, 2 pokoje, dwie łazienki, 2
tarasy, parter. Bardzo atrakcyjna
cena! tel.882 068 300 - 600 186
884 numer licencji 19411

Sprzedam dwa mieszkania w Mieroszowie łącznie 130 m2, wysoki
standard, zadbana działka, garaż.
Cena 240 tys zł. tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam dom w Kamiennej
Górze, 7 pokoi, działka o pow.
700m2. Cena 425 tys. zł tel.882
068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy,
40 m2, 2 pokoje- do remontu,
parter. Cena 35 tys zł. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam dom na Podgórzu pod
lasem, 850 m2 działka, 100 m2
pow. użyt., 4 pokoje, zadbany
ogród. Cena 370 tys zł. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam dom na Podgórzu pod
lasem, 842 m2 działka, 5 pokoi,
zadbany ogród. Cena 282 tys zł.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam dom z budynkiem na
działalność gosp. w Domanowie
powiat kamiennogórski. Cena 160
tys zł. tel.882 068 300 - 600 186
884 numer licencji 19411
Sprzedam budynek mieszkalny
(5 mieszkań) w Walimiu - działka
4400 m2 cena 205 tys. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam działkę budowlaną w
Walimiu 5000 m2 cena 150 tys.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Jedlince
blisko Głuszycy 60 m2 cena 55
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam przytulne, zadbane
mieszkanie blisko Szczawna-Zdrój
32 m2 cena 78 tys. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam dom z działka 1,5
ha blisko Bolkowa 5 km – Park
Krajobrazowy Chełmy. Cena 250
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie na Piaskowej Górze, 41 m2, 2 pokoje,
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel.
882 068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam 2 pokojowe, umeblowane i wyposażone mieszkanie
w Śródmieściu 69 m2 cena 150
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe ul. Wańkowicza, 40m2,
2 pokoje, 3 piętro. Cena 90 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam komfortowe ( nowe)
mieszkanie w Głuszycy, 60 m2, 2
pokoje. Cena 155 tys. zł
Sprzedam mieszkanie na Osiedlu
w Głuszycy, 67 m2, 3 pokoje. Cena
140 tys. zł.

DB2010

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

.PL

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

REKLAMA

„Łaźnia”

Firma istnieje
na rynku od 1990 r.

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

Grzejnik Weberman
60 cm x 80 cm,
moc 1935 W

229 zł
Termostat prosty
OpticComfort
zestaw

49 zł
Technika sanitarna i grzewcza. Taniej

niż w marketach! Przyjdź i porównaj. To się opłaca

Promocja aktualna od 1 do 31 marca 2014 r.

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

www.laznia-swiebodzice.pl
Wójt Gminy Walim
podaje do publicznej wiadomości,
że w Urzędzie Gminy w Walimiu
ul. Boczna 9, zostały wywieszone
na okres od 26.02.2013 r.
do 19.03.2014 r.
wykazy nieruchomości gminnych
przeznaczonych do wydzierżawienia
tj. wykaz Nr 4/2014 i wykaz Nr 5/2014.

NOWE MOŻLIWOŚCI
KREDYTOWE !!!
okres do 12 lat
BEZ ZABEZPIECZEŃ

kwoty do 250.000 zł
TANIE I NISKIE RATY
ul.Broniewskiego 65C
74 664 83 85, 728 765 048
ul.Nowy Świat 1A, IIp.
796 600 006

KREDYTY GOTÓWKOWE

SZYBKA POŻYCZKA

HIPOTECZNE, DLA FIRM,

do 10 tysięcy
bez zdolności

DO 150 TYS.

CHWILÓWKI OD 100ZŁ
DO 700 ZŁ Z KOMORNIKIEM

RATY

TANI – DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH

Transport i wniesienie gratis!!!

I USZKODZONYCH

Tel. 668-60-55-55

tel. 696 473 695

oraz motocykli

kredytowej w bankach

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

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

