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/Powiatkłodzki.

Jechał pijany, wjechał
do rowu i chciał się
„wykupić”

a Policjanci z powiatu kłodzkiego
zatrzymali pijanegomężczyznę,
który wjechał do rowu. Jakby tego
byłomało, kierowca próbował
wręczyć policjantom łapówkę
za odstąpienie od wykonywanych
czynności. Mundurowi zostali
wezwani na ul.Wojska Polskiego
wDusznikach-Zdroju, gdzie doszło
do zdarzenia. Namiejscu okazało
się, kierowca wjechał
do przydrożnego rowu.
– Funkcjonariusze szybko
zorientowali się, że kierujący jest
nietrzeźwy. Badanie wykazało
prawie 1,3 promila alkoholu
w organizmie – informujeWioletta
Martuszewska z kłodzkiej policji.
Dodaje, że w trakcie wykonywania
dalszych czynności mężczyzna
złożył policjantom propozycję,
mówiąc: „dostaniecie po Chopinie
na głowę i sprawa będzie
załatwiona”. – Następnie wysokość
proponowanej kwoty skoczyła
do 500 złotych. Zatrzymany został
poinformowany o konsekwencjach
swojego zachowania, po czym trafił
do policyjnego aresztu – wyjaśnia
rzeczniczka policji.
Za usiłowanie wręczenia
funkcjonariuszom korzyści
majątkowej grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolności.a

/Wydarzenia.
Pociągi na
Dolnym Śląsku
przyspieszają
ASTR.7

/Wydarzenia.
Wciąz kusi metan
zalegający w
pokładachwęgla
ASTR.4

Atrakcyjna
majówka.
Gdziewarto
sięwybrać?
/Region.Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach-Zdroju, Kłodzko,
Kudowa Zdrój, zamek Książ...
Podpowiadamy, gdzie organizowane
są ciekawe imprezy wweekend
Podczasdługiegoweekendumajowego
nagościdusznickiegomuzeumczeka
wieleatrakcji.Chętnibędąmoglim.in.
czerpaćpapierzwyjątkowymidodatka-
mi,m.in. lawendąikawą.

Atrakcji nie zabraknie również
wKłodzku.Organizatorzsyzapraszają
tamnawielkiegrillowanie.Pyszności
z grilla nie zabraknie takżew zamku
Książ wWałbrzychu. Od 1 do 4maja
trwatam26. edycjaFestiwaluKwiatów

iSztuki. Imprezakażdegorokuprzycią-
gatłumyturystów.Akażdyznajdziecoś
dla siebie. Będą wystawy bukietów
i kompozycji kwiatowych, fachowcy
podpowiedzą, jakzadbaćorośliny.Dla
najmłodszychbędąpokazy rycerskie,
adlamiłośnikówsamochodów–poka-
zymaszyn. Przedewszystkimbędzie
jednakmożnapodziwiaćsztukętworze-
nia drzewek bonsai. Tej imprezy nie
możnaprzegapić!A FO

T.
D
A
R
IU
S
Z
G
D
E
S
Z

FO
T.

A
U
TO

R
Z
D
JĘ
C
IA

FO
T.

A
U
TO

R
Z
D
JĘ
C
IA

REKLAMA i013460145

przy
 za

kupie min 24 to
n

ATRAKCYJNE RABATY

HURTOWE

666 062 072ul. Towarowa - Rampa Kolej. 

WĘGIEL, KOKS, MIAŁ, EKOGROSZEK     węgiel wysokoENERGETYCZNY     
towar PRZESIEWANY    luzem i w workach     za gotówkę i na RATY       
najszerszy wybór    z DOWOZEM    aktualny cennik: www.sambudrol.pl

KŁODZKO

REKLAMA i013589564

Galeria Twierdza Kłodzko
ul. Noworudzka 2

KEBAB HUT

PROMOCJA !

po godz. 18.30  
zestaw GYROS i  DÖNER za 9,99
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/Polanica-Zdrój.

Policja zatrzymała
w sztok pijanego
kierowcę

a PolicjancizPolanicy-Zdroju
zatrzymalinietrzeźwegomiesz-
kańcapowiatukłodzkiego.Ba-
daniewykazałouniegoponad
1,4promilaalkoholuorgani-
zmie.Terazodpowiezaswój
czynprzedsądem.Dozdarze-
niadoszło22kwietnia
wPolanicy-Zdroju

naul.Sokołowskiego.Tuż
przedgodz.16dyżurnyKomisa-
riatuPolicji zostałpoinformo-
wanyozdarzeniudrogowym,
wwyniku,któregokierującysa-
mochodemwjechałwprzydroż-
nedrzewo.42-letnikierowcazo-
stałodwiezionydoszpitala.
Naszczęście,żadnazosóbpo-
stronnychniezostałaposzkodo-
wana.Teraz42-latekzaczyn,
któregosiędopuściłodpowie
przedsądem. Zakierowaniepo-
jazdemmechanicznymwstanie
nietrzeźwości,wstaniepouży-
ciualkoholu lubśrodkapodob-
niedziałającegodoalkoholu,
groziutrata10punktówkar-
nych.Zaspowodowaniezagro-
żeniabezpieczeństwaruchu
drogowegogrozi6punktówkar-
nych.a

P
– W 1989 roku
mój tato, Kazi-
mierz Horbacz,
założył jednooso-
bowądziałalność
gospodarczą.Po-

czątkowozajmowałsięhandlem
samochodami,materiałamibu-
dowlanymi oraz rolniczymi, co
dodziś zachowało sięwnazwie
naszej firmy.Odpołowy lat90.,
wyspecjalizowaliśmy się w de-
talicznym handlu węglem –
wspominaŁukaszHorbacz,pre-
zes zarządu spółki SAM-BUD-
ROL z Gogolina w wojewódz-
twie opolskim. Pan Kazimierz
zaczynał od składu opałowego
w Krapkowicach, nieopodal
Gogolina.

W 2007 roku przedsiębior-
stwo zostało autoryzowanym
sprzedawcąKompaniiWęglowej
S.A.,akilkamiesięcypóźniej też
PołudniowegoKoncernuWęglo-
wego S.A., dzięki czemu zajęło
się równieżhurtowymhandlem
węglem na rynku krajowym.
Wkolejnych latach firmazosta-
ła również autoryzowanym
sprzedawcąKatowickiegoHol-
dinguWęglowego S.A. i Lubel-
skiego Węgla Bogdanka S.A.
Napotrzeby handlu na szerszą
skalę otworzono oddział
wGogolinie, specjalizujący się

wsprzedażyhurtowej.–Dołączy-
łemdofirmyw2009roku.Wów-
czaszaczęliśmytworzyćoddzia-
ły na terenie Dolnego Śląska,
pierwszyznichpowstałwKłodz-
ku – opowiada przedsiębiorca.
W2013powstałyrównieżoddzia-
ływŚwidnicy iDzierżoniowie.

Obecnie SAM-BUD-ROL
handlujewęglemkamiennym
największychpolskichproducen-
tówwęgla, surowcem importo-
wanymzRepublikiCzeskiejzko-
palniMostKomořany,węglem
brunatnym PGE Górnictwo
i EnergetykaKonwencjonalna
S.A.,atakżekoksemzKoksowni
Zdzieszowice.Wichofercie jest

ponadtrzystagatunków„czarne-
go złota”wydobywanychwpo-
nad trzydziestu kopalniach.
Wkażdym firmowymskładzie
możnawybierać spośród przy-
najmniej dwudziestugatunków
węgla.Odniedawna, naprośbę
klientów,w ichprzedstawiciel-
stwachmożnateżkupićdrewno
opałoweporcjowanewdrobne
szczapki na rozpałkę. Firmama
też swój tabor samochodowy,
urządzeniadorozładunku,atak-
że zawarte umowy spedycyjne
wprzewoźnikamikolejowymi. –
SAM-BUD-ROL,mimo że pra-
cujewnimobecnieponaddwa-
dzieściaosób,nadal jestfirmąro-

dzinną. Jest taknietylkodlatego,
że prowadzą ją ojciec z synem,
ale również dlatego, że panuje
wniej rodzinna atmosfera – za-
znaczapanŁukasz.

Przedsiębiorstwo regularnie
szkoli swoichpracowników.Fir-
miezależynawykwalifikowanej
kadrze,bo tacypracownicy sku-
tecznie doradzają klientom, co
wpływanazadowoleniezobsłu-
gi.

Zadowolenikontrahencichcą
dalej prowadzić interesy ze
sprawdzonymprzedsiębiorcą. –
Stawiamynauczciwość i facho-
wąpomoc.Nasi klienci, zwłasz-
czadetaliczni,zwykleniewiedzą

jaki opał będziedlanichnajlep-
szy.Nasi pracownicypomagają
wwyborze, tłumaczą na czym
polegakalorycznośćwęgla, a co
najważniejsze, w przeciwień-
stwiedokonkurencji,zawszepo-
dają faktyczną, a nie zawyżoną
kaloryczność oferowanych ga-
tunkówopału – dodaje prezes.
Dodatkowo, praktyczneporady
dotyczące gatunków węgla,
w formie pytań i odpowiedzi,
znalazły się też na stronie
internetowejfirmy.Natejdome-
nie znajdują się również aktual-
necennikiwęglaproponowane-
goprzezSAM-BUD-ROL.Dzię-
ki temu poradnikowi szybko
można odnaleźć sięwgąszczu
parametrów, przy pomocy któ-
rychopisywanesąwaloryopału.

Przedstawicieleprzedsiębior-
stwa regularnie biorą udział
w konferencjach dotyczących
przyszłości polskiej energetyki.
Jednąznichbyłospotkanie,któ-
reodbyłosię19–20marcawSo-
pocie.

–Przeciętnaeuropejskarodzi-
na wydaje 6 proc. dochodów
naenergię,podczasgdyPolska–
12proc.Zakazwykorzystywania
węgladocelówopałowych spo-
woduje dalszywzrost kosztów
utrzymania. Dlaczego więc
wPolsceusiłuje sięwprowadzić
standardyekologiczneobowią-
zującewnajbogatszychkrajach
UE, gdzie średnia zarobków
namieszkańca jest 3 razywięk-
sza niż u nas? – pytał podczas
sopockiegowystąpieniaŁukasz
Horbacz.

Obecnieokołopołowysprze-
dawanychprzezfirmęsurowców
kupująklienciwsprzedażyhur-
towej,drugapołowaasortymen-

tutrafiadoklientówindywidual-
nych.Firmaciąglerozwijasię,po-
szukuje nowychkontrahentów
i planuje otwieranie kolejnych
oddziałów. –Chcielibyśmy jesz-
czebardziej związać się z regio-
nemDolnegoŚląska,azwłaszcza
ziemiwałbrzyskiej. Jużdziśma-
my tu trzy przedstawicielstwa,
aplanujemypowstaniekolejnych
–dodajeprezes.a

Superfirma:IchwęgielpodbijaDolnyŚląsk.
Jakpowstałata,dzisiaj,potężnafirma?
/Region.
FirmaSAM-BUD-ROL
zGogolinadziała od25 lat.
To rodzinneprzedsiębior-
stwo z ziemi opolskiejma
obecnie trzy przedstawi-
cielstwanaDolnymŚląsku:
wKłodzku,Dzierżoniowie
i Świdnicy.

ElżbietaWęgrzyn
e.wegrzyn@gazeta.wroc.pl

Składy firmy Sam-Bud-Rol znajdziemy na całym Dolnym Śląsku
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Centrala
SAM-BUD-ROL Spółka
z o.o. Sp.K.
ul. Fabryczna 2, Gogolin
Sprzedaż detaliczna
tel./fax 77 466 62 16,
hurtowa tel: 77 466 57 11
biuro@sambudrol.pl
http://www.sambudrol.pl/

Na ziemi wałbrzyskiej
Kłodzko
ul. Towarowa - Rampa
Kolejowa, Kłodzko
Pn.-Pt. 8-16, Sb. 8.-12; kom.
666 062 072
klodzko@sambudrol.pl

Dzierżoniów
ul. Andersa 6G, Pn.-Pt 9-17.,
Sb. 9-13, kom. 668 325
000
dzierzoniow@sambudrol.pl

Świdnica
ul. Spacerowa 8, Pn.-Pt. 7-
17, Sb. 8-12,
kom. 668 324 000
swidnica@sambudrol.pl

/Gdzie ich szukać?.

Firmy z regionu wałbrzyskiego prezentujemy w każdej
„Panoramie Wałbrzyskiej”. Tygodnik ukazuje się we wtorki,
w całym regionie wałbrzyskim. Artykuły znajdziecie też
na stronie walbrzych.naszemiasto.pl

REKLAMA i003733781

ODZIEŻ UŻYWANA 

+BUTY UŻYWANE

� oryginał - niesort
� gwarancja jakości
� własne zbiórki - Niemcy
�  własny transport od 2 ton 

do 20 ton
�  firma z doświadczeniem 

24-letnim
� faktura VAT

68-100 Żagań, woj. lubuskie

601 726 435
68 478 76 90

REKLAMA i003829177 REKLAMA i003884231

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki  
(tel. 74 852 08 86, fax 74 853 61 48) ogłasza, że: dnia 4.06.2014 r.  
o godz. 13.15 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy, mającego siedzibę  
przy ul. Okulickiego 2-4, w sali nr 318, odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA 
4/4 niewydzielonych części nieruchomości stanowiącej: działka gruntu nr 203/5 o pow.  
0,71 ha, zabudowana domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 272,20 m² oraz garażem 
o pow. 55,80 m². Dom wolno stojący, parterowy, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, 
wybudowany w 1998 r., konstrukcja budynku dobra, elementy wykończeniowe dobre, standard 
budynku dość dobry. Budynek garażu wolno stojący, parterowy, w części ze strychem, 
niepodpiwniczony, z miejscem na dwa samochody, w tylnej części pomieszczenie gospodarcze 
(budynek nie jest całkowicie ukończony). Dojazd do nieruchomości drogami wewnętrznymi (w tym 
przez działkę obciążoną służebnością drogi koniecznej). Nieruchomość ma dostęp do uzbrojenia  
w sieci elektroenergetyczne i wodociągowe. Istniejąca zabudowa nieruchomości nie jest ujawniona 
w księdze wieczystej.
Nieruchomość położona jest: 58-100 Bystrzyca Górna 2a, dla której Sąd Rejonowy  
w Świdnicy V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 29071  
[NKW: SW1S /00029071/3]
Suma oszacowania wynosi 1 154 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 865 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy 
oszacowania, tj. 115 400,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię
można uiścić także na konto komornika: 

BZ WBK SA 2 O. Świdnica 05 10902819 0000 0001 0115 2344
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć 
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, 
oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


