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Do prezydenta Alek-
sandra Kwaśniewskiego 
zawsze czułem duży sen-
tyment i zawsze uważałem 
go za człowieka wielkiego 
formatu. Cieszyłem się, że 
taki ktoś jest moim prezy-
dentem i w moim (również) 
imieniu Polskę na świecie 
reprezentuje. Ta moja do 
niego sympatia nie gasła 
nawet w miarę przytrafia-
jących mu się co rusz „przy-
gód” z alkoholem w tle, al-
bowiem od prawie zawsze 
wyznaję zasadę, że czło-
wiekiem jestem i wszystko, 
co ludzkie nie jest mi obce 
(Terencjusz). Nie zraziło 
mnie również jego stopnio-
we odchodzenie od lewico-
wych ideałów na rzecz wy-
raźnie już formułowanych 
poglądów neoliberalnych, 
a więc bratania się z wiel-
kim kapitałem i przyjmowa-
nia jego manier. Myślałem 
sobie, że on i tak w krajowej 
polityce już się nie liczy, 
niech więc teraz sobie wy-
poczywa i świata zażywa, 
oby tylko innym to szkody 
nie przynosiło. Niech sobie 
chłop pełni rolę polityczne-
go celebryty, który w każ-
dym temacie mógłby coś 
sensownego powiedzieć. 
Również wybaczyłem mu, 
że - jako prezydent - nie za-
stopował lokalizacji, na te-
renie Polski, amerykańskiej 
izby tortur dla obywateli 
obcych, ale suwerennych 
państw, których funkcjona-
riusze Stanów Zjednoczo-
nych, w różnych punktach 
świata porywali, aby przy 
zastosowaniu tortur, na 
polskiej ziemi zmusić ich do 
wyjawiania niezbędnych 
dla USA informacji. Stara-
łem się zrozumieć dlacze-
go przyłożył rękę do tego, 
aby polski żołnierz strze-
lał do obywatela obcego 
kraju, który Polsce żadnej 

Bez prądu
Planowane przerwy w do-
stawie energii elektrycz-
nej: ulice: Grodzka, Palisa-
dowa – 13.03. w godz. 8.00 
– 15.00; Szczawno-Zdrój, 
ulice: Juliusza Słowackiego, 
Wałbrzych, ulica: Gałczyń-
skiego – 13.03. w godz. 9.00 
– 12.00; Głuszyca, ulice: Ko-
lejowa, Lipowa, Łomnica, 
Sudecka – 14.03. w godz. 
8.00 – 16.00; Wałbrzych, 
ulice: Świdnicka – 14.03. w 
godz. 8.00 – 14.00; Łomni-
ca, ulica: Ustronie – 14.03. w 
godz. 8.00 – 15.00; Glinno; 
Jugowice, ulice: Gazowa, 
Główna, Górna, Zarzecze; 
Michałkowa, ulice: Młyńska, 
Wiejska; Rzeczka, Sokolec; 
Walim, ulice: Adama Mickie-
wicza, Boczna, Cmentarna, 
Długa, Górnośląska, Słowac-
kiego, Wyszyńskiego, Kolo-
nia Górna, Królowej Jadwigi, 
Konopnickiej, Nowa Kolonia, 
Piastowska, Różana, Samo-
rządowa, Sowia, Żerom-
skiego, Szkolna, Kościuszki, 
Wiejska, Łokietka; Zagórze 
Śląskie, ulice: Wodna – 14.03. 
w godz. 12.00 – 12.15; Wał-
brzych, ulice: gen. Włady-
sława Andersa, Jarosława 
Dąbrowskiego, Piaskowa – 
17.03. w godz. 8.00 – 15.00; 
Wałbrzych, ulice: Zielona – 
17.03. w godz. 9.00 – 15.00; 
Szczawno-Zdrój, ulice: 3 
Maja, Boczna, Bolesława 
Prusa, Graniczna, Kasztano-
wa, Mikołaja Kopernika, Ni-
zinna – 18.03. w godz. 8.00 
– 15.00; Wałbrzych, ulice: 1 
Maja, Kasztanowa, Przemy-
słowa, Skarżyska, Stanisława 
Moniuszki – 19.03. w godz. 
8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulica 
Palisadowa – 19.03. w godz. 
8.00 – 15.00; Szczawno-
-Zdrój, ulice: Klonowa, Marii 
Skłodowskiej-Curie, O�ar Ka-
tynia, Słowiańska, Wolności 
– 20.03. w godz. 8.00 – 14.00; 
Szczawno-Zdrój, ulice: Pocz-
towa, Ratuszowa, Kościuszki, 
Zacisze – 21.03. w godz. 8.00 
– 15.00; Szczawno-Zdrój, uli-
ce: Sienkiewicza, Ogrodowa, 
Topolowa – 21.03. w godz. 
8.00 – 14.00.

(RED)

Polityczna wazelina
krzywdy nie uczynił i uczy-
nić (przynajmniej do chwili 
obecnej) nie zamierzał. Tłu-
maczyłem to sobie wielką 
światową polityką i potrze-
bami globalnego bezpie-
czeństwa, czyli dyżurnymi 
wyjaśnieniami, których 
nam polscy politycy od lat 
nie szczędzili.

Ale wszystko to urwało 
się i zmieniło moją per-
spektywę postrzegania 
tych wydarzeń, w 10 marca 
br., kiedy ujrzałem i usły-
szałem A. Kwaśniewskiego 
w programie TVP1 „Tomasz 
Lis na żywo”. Tematem wio-
dącym, jak zwykle od dłuż-
szego czasu, była sprawa 
Ukrainy, a w szczególności 
sprawa dotycząca wyda-
rzeń na Krymie. W pewnym 
momencie T. Lis zadał roz-
mówcy pytanie, a właści-
wie poprosił o komentarz 
związany z nieodległymi 
wydarzeniami, które moż-
na uznać za analogiczne 
do wydarzeń dziejących się 
na Krymie. Otóż w 1999 r. 
Stany Zjednoczone, dzia-
łając wbrew stanowisku 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
zdecydowały się na zbrojny 
atak na suwerenne europej-
skie państwo, członka tejże 
ONZ, Serbię. To było 15 lat 
temu, więc przypomnę. 24 
marca 1999 r. na Serbię spa-
dły pierwsze bomby, tylko 
dlatego, że kraj ten bronił 
swego konstytucyjnego 
porządku przed rebelią 
części albańskiej mniejszo-
ści w Kosowie. Na czele tej 
rebelii stała terrorystyczna 
organizacja zbrojna UCK, 
powstała w 1994 r., w celu 
dokonania secesji i utwo-
rzenia z serbskiej prowincji 
niezależnego albańskie-
go państwa Kosowo. Bez-
pośrednim powodem do 
rozpoczęcia bombardo-
wań było odrzucenie przez 
serbską delegację, w marcu 
1999 r., jednoznacznie sfor-
mułowanego przez Sekre-
tarza Stanu USA Madeleine 
Albright, ultimatum: „wasz 
podpis, albo nasze bomby.” 
Brzmi znajomo? Owszem. 
„Podpiszecie, albo wszyscy 

będziecie martwi” - pamię-
tacie kto tak Kijowie po-
wiedział? Pierwsze bomby 
spadły na Serbię o godzi-
nie 19.45 w 24.03.1999 r., 
a naloty trwały codziennie 
przez 78 dni. Wykonano 
dziesiątki tysięcy nalotów 
i zrzucono kilkadziesiąt ty-
sięcy ton bomb, w tym ze 
zubożonym uranem, bomb 
kasetowych, czyli rozpry-
skowych i bomb grafito-
wych, niszczących całkowi-
cie system energetyczny. 
W wyniku tych bombar-
dowań zginęło około 2000 
cywilów (w tym 90 dzieci) 
oraz ponad 1000 żołnierzy 
i policjantów. Zraniono lub 
odniosło obrażenia około 
6000 osób. Bezpośrednie 
szkody materialne wyno-
szą około 30 miliardów 
dolarów. Serbia poddała 
się i amerykanie stworzyli z 
serbskiej historycznej dziel-
nicy, nowe państwo. Nie 
zważali na żadne między-
narodowe umowy i trakta-
ty, na prawa gwarantujące 
integralność terytorialną, 
bo amerykański prezydent 
uznał, że wytłumaczeniem 
jest obowiązujące na świe-
cie prawo do samostano-
wienie narodów.

- I co pan na to, panie 
prezydencie ? - zapytał 
swojego gościa T. Lis. Spo-
dziewałem się wyważonej 
i obiektywne odpowiedzi 
i mocno się zawiodłem, 
ponieważ A. Kwaśniewski, 
z dosyć głupawym uśmie-
chem na swej mocno na-
lanej twarzy, odpowiedział 
beztrosko, że „trudno, że 
trzeba się pogodzić, iż ist-
nieją podwójne standardy. 
Tak to już jest”. Otóż nie 
jest panie Kwaśniewski i nie 
może być na to zgody, bo 
to jest nie tylko nieuczci-
we, ale i groźne dla świata, 
który musi mieć pewność, 
iż przyjęte normy i zasady 
postępowania będą przez 
wszystkich respektowane 
i stosowane. Jeżeli zatem 
prawo samostanowienia 
narodów ma pierwszeń-
stwo przed zawartymi 
traktatami (zwłaszcza tymi, 

w których dany naród nie 
uczestniczył), to obywate-
le Krymu maja takie samo 
prawo, jak obywatele Ko-
sowa, do żądania i ustano-
wienia swojej własnej pań-
stwowości. Tylko, że oni 
nie chcą wojny. Na Krymie 
nikogo nie zastrzelono, bo 
oni chcą referendum i mają 
do tego prawo, chociaż 
ukraińska konstytucja tego 
nie przewiduje. Ale konsty-
tucja ta już nie obowiązuje, 
czego dowodem jest fakt, 
iż zarówno cała UE jak i USA 
nie uznają już Wiktora Ja-
nukowycza za prezydenta, 
mimo że żyje, urzędu nie 
złożył, ani też nie zostało 
przeprowadzone w stosun-
ku do niego postępowania 
karnego określonego w 
konstytucji. Polska była jed-
nym z pierwszych krajów, 
które uznały niepodległość 
Kosowa, dlaczego więc ma 
takie opory przed uznaniem 
niepodległości Krymu? Któ-
ra zresztą w dniu 11.03.br., 
została przez krymski par-
lament proklamowana. Od-
powiem. Bo nie życzą sobie 
tego Stany Zjednoczone 
(które od 1945 r. interwenio-
wały zbrojnie w 70 krajach 
na terenie całego świata), a 
nasza cała klasa polityczna 
jest zbyt zwasaliwizowana i 
zserwilizowana, aby się ży-
czeniu temu przeciwstawić 
i dlatego Polska udzieliła 
miejsca na izby tortur, bra-
ła udział w napaści na Irak i 
Afganistan, a także wsparła 
napaść na Libię – nie bacząc 
na obowiązujące normy i 
umowy międzynarodowe. 
Bo przecież obowiązują 
podwójne standardy, bo 
nasza klasa polityczna nie 
lubi prezydenta Putina i 
bliżsi jej sercu są ukraińscy 
oligarchowie i pogrobowcy 
banderowców spod znaku 
UPA, którzy obecnie mają 
Polakom wyznaczać wzor-
ce demokracji, poszanowa-
nia praw człowieka i god-
ności jednostki ludzkiej. Bo 
życzenie USA to rozkaz. A ja 
się na to nie zgadzam.

Więcej na: 
www.janusz-bartkiewicz.eu

Brakuje krwi
- W okolicznych szpitalach 
wiele osób chorych czeka na 
krew - bezcenny lek, które-
go źródłem jest wyłącznie 
człowiek. Wprawdzie honoro-
wi dawcy krwi zgłaszają się do 
oddania, ale ciągle jest ich za 
mało, a tego leku nie można 
kupić nigdzie i za żadne pie-
niądze. Tylko ludzka dobroć i 
wrażliwość na cierpienie dru-
giego człowieka pozwalają 
pozyskać ten bezcenny lek 
– wyjaśnia Teresa Kamińska z 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa  w 
Wałbrzychu.

(RED)

Konsultują kartę
Trwają konsultacje projektu 
uchwały Rady Miejskiej Wał-
brzycha w sprawie przyjęcia 
Programu Wałbrzyska Karta 
Rodzina 3 Plus. Szczegóły do-
tyczące konsultacji znajdują 
się na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej: http://bip.
um-walbrzych.dolnyslask.pl. 
Uwagi można zgłaszać do 21 
marca br. na adres rodzina@
um.walbrzych.pl

(RED)

Armia zaprasza
Rozpoczęła się kwali�kacja 
wojskowa, która trwać bę-
dzie do 24 marca 2014 roku. 
O zdolności do czynnej służby 
wojskowej orzeka Powiatowa 
Komisja Lekarska w Wałbrzy-
chu. Jej siedzibą jest budynek 
Starostwa Powiatowego w 
Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 
24 (III piętro), telefon 74 8460 
554; 74 8460 548. Powiatowa 
Komisja Lekarska działa w: po-
niedziałki, środy i piątki od go-
dziny 13.00 we wtorki i czwart-
ki od godziny 8.00. Terminy 
kwali�kacji w gminach powia-
tu wałbrzyskiego: Boguszów 
– Gorce 13.03 -14.03.2014 i 
17.03.2014; Stare Bogaczo-
wice 17.03.2014; Jedlina – 
Zdrój 18.03.2014; Czarny Bór 
19.03.2014; Szczawno – Zdrój 
20.03.2014; Walim 21.03.2014; 
kobiety 24.03.2014.

(RED)
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ZUS i US zapraszają
Oddział ZUS w Wałbrzychu i Urząd 
Skarbowy w Wałbrzychu zaprasza-
ją świadczeniobiorców na spotka-
nie informacyjne na temat: wysyła-
nia zeznania podatkowego (PIT) przez 
internet, ulgi na cele rehabilitacyjne 
- jakie należy mieć dokumenty, aby 
skorzystać z odliczenia, przekazania 
1% podatku organizacjom pożytku 
publicznego, rozliczania się emerytów 
i rencistów z ZUS z tytułu osiąganych 
przychodów, zasad łączenia świad-
czeń emerytalno-rentowych z pracą. 
Spotkanie odbędzie się 28 marca o 
godz. 13.00 w siedzibie ZUS przy ul. 
Kasztanowej 1. Organizatorzy proszą 
o wcześniejsze zgłoszenia na numer 
74 64-97-370 lub e-mailem na adres: 
katarzyna.serdeczna@zus.pl.

(RED)

Giełda pracy
Młodzieżowe Centrum Kariery w 
Świebodzicach zaprasza na giełdę 
pracy z �rmą LG Innotek. Giełda od-
będzie się 14.03.2014 (piątek), o godz. 
9.00. Rekrutacja dotyczy stanowisk: 
operator produkcji, lider liniowy. Oso-
by zainteresowane proszone są o za-
branie CV, ostatnich świadectw pracy 
oraz zapisanie się na giełdę przed wy-
znaczonym terminem osobiście w jed-
nostce lub telefonicznie. Informacje: 
MCK Świebodzice ul. Żeromskiego 27 
tel. 74 664 76 55.

(RED)

Naciągnęli ZUS na 1 mln zł!
Blisko 980 tys. zł – na taką kwotę Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

w Wałbrzychu wstrzymał lub cofnął wypłatę zasiłku chorobowego. To efekt kontroli 
zwolnień lekarskich przeprowadzonych w 2013 roku.

- Pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim muszą liczyć się z kontrolą - przestrzega Katarzyna Serdeczna z ZUS.

Co można robić na zwolnieniu 
lekarskim? Przeważnie staramy się 
wrócić do zdrowia, ale są też tacy, 
którzy przychodzą w tym czasie do 
pracy, żeby wyregulować klientce 
brwi, zamontować sensor w sa-

mochodzie klienta albo prowadzić 
w przedszkolu zebranie dla rodzi-
ców. Tymczasem ZUS przeprowa-
dza dwa rodzaje kontroli zwolnień 
lekarskich. Pierwsza polega na 
sprawdzeniu, czy osoba, która jest 

na zwolnieniu, prawidłowo z niego 
korzysta.

- Zdarza się, że „chorujący” dora-
biają sobie w tym czasie w innym 
miejscu albo wykonują swoje obo-
wiązki w �rmie – tłumaczy Grażyna 

Pilecka, Naczelnik Wydziału Zasił-
ków w wałbrzyskim Oddziale ZUS. 
– Dyrektorka pewnej szkoły, będąc 
na zwolnieniu, normalnie przycho-
dziła do pracy w prowadzonym 
przez nią prywatnym przedszkolu 
– dodaje.

W ubiegłym roku Oddział ZUS 
w Wałbrzychu skontrolował 4 tys. 
takich zwolnień. Zakwestionowa-
nych zostało ponad 80 z nich, w 
wyniku czego cofnięto wypłatę 
zasiłku na kwotę ponad 72 tys. zł. 
Jeśli �rma zatrudnia powyżej 20 
osób, pracownika na zwolnieniu 
lekarskim może skontrolować pra-
codawca.

- Drugi rodzaj kontroli przepro-
wadzają lekarze orzecznicy, którzy 
sprawdzają, czy korzystający ze 
zwolnienia rzeczywiście jest chory. 
Czasem zwolnienie jeszcze trwa, a 
w wyniku kontroli okazuje się, że 
taka osoba jest już zdrowa i może 
wrócić do pracy. Wałbrzyscy leka-
rze orzecznicy w ubiegłym roku 
przeprowadzili ponad 15,5 tys. 
takich badań. Okazało się, że 18 
proc. zwolnień należy skrócić. W 
wyniku kontroli lekarzy orzeczni-
ków wstrzymano zasiłki na kwotę 
ponad 905 tys. zł – dodaje Kata-
rzyna Serdeczna, rzecznik prasowy 
Oddziału ZUS w Wałbrzychu.

(RED)

Oto, co Państwu oferujemy:
Windykacja z gwarancją skuteczności - dochodzenie 
wszelkiego rodzaju roszczeń w postępowaniu polubow-
nym, sądowym i egzekucyjnym. Pokrywamy wszelkie 
koszty opłat sądowych oraz zastępstw prawnych. Nie po-
bieramy żadnych opłat wstępnych. Prowizja od 1 % kwo-
ty wierzytelności. Opcja zagwarantowania skuteczności.
Zlecenia od wierzycieli wekslowych - powiernicze lub 
pełnomocnicze występowanie w charakterze indosata-
riusza. Przeprowadzamy wszystkie czynności wekslowe 
(od pomocy w uzupełnieniu weksli „in blanco”, przedsta-
wienia weksli do zapłaty, poprzez protesty, notyfikacje 
do postępowania sądowego, zabezpieczającego i egze-
kucyjnego). Pokrywamy wszelkie koszty opłat sądowych 

oraz zastępstw prawnych. NIE POBIERAMY ŻADNYCH 
OPŁAT WSTĘPNYCH.
Zakup wierzytelności - kupimy każdą wierzytelność. 
Cena do 95 % kwoty głównej. Umowa sprzedaży praw 
lub przelew.
Zakup weksli - kupimy każdy weksel. Cena do 100% 
sumy wekslowej.
Poręczenia i wyręczenia wekslowe - prowizje od 1% 
sumy wekslowej.
Skup weksli emitowanych jako środki pieniężne  
- dyskonto od 1 % sumy wekslowej.
Zlecenia od dłużników wekslowych - doradztwo w za-
kresie uchylenia się od niesłusznego roszczenia wekslo-
wego.

Centralne Biuro Windykacyjne 
w Wałbrzychu! Windykacja 

z gwarancją skuteczności
Zakup wierzytelności
Zakup weksli
Poręczenia i wyręczenia
Zlecenia od dłużników 
wekslowych
Skup weksli emitowanych
Pokrywamy wszelkie 
koszty opłat sądowych
oraz zastępstw prawnych

NIE POBIERAMY 
OPŁAT WSTĘPNYCH

Centralne Biuro 
Windykacyjne sp. z o.o. 

Warszawa
Oddział w Wałbrzychu

pl. Magistracki 3 pok. 19
tel. (22) 21 39 335
tel. 534 626 704

e-mail: cbw@vp.pl
www.weksel.manifo.com

Pragniemy zostać Państwa partnerem w zakresie realizacji różnorodnych potrzeb; zarówno 
prywatnych, jak i biznesowych. Każdy, kto zawita do Centralnego Biura Windykacyjnego 

może liczyć na profesjonalną obsługę i przyjazną atmosferę. Państwa satysfakcja i poczucie 
pełnego zadowolenia i bezpieczeństwa stanowią nasze priorytety.



Czwartek, 13 marca 2014 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L A M A

Świdnica: ul. Łukowa 11, lok. 2
tel. 74 660 67 30, 74 635 10 52

Wałbrzych: ul. Główna 11/28
tel. 74 847 17 80, 74 849 69 32

Pieniądze w zasięgu ręki! Zadzwoń!

POŻYCZKI  ODDŁUŻENIA  KONSOLIDACJE

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

Kredyty
Na kłopoty finansowe
wyjście mamy
kredytowe!

czynne
9-17

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

porady, reprezentacja w sądach 
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań dochodzenie odszkodowań 

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L A M A

- Piękna, wiosenna po-
goda sprzyja wycieczkom, a 
także umożliwia rozpoczęcie 
prac na polach. Dla nas, stra-
żaków, to niestety corocz-
ne „sezonowe zagrożenie” 
– wypalanie traw – mówi 
Paweł Kaliński z Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wałbrzychu. - Od 
kilku dni dolnośląscy straża-

cy interweniują przy poża-
rach traw, nieużytków, pól i 
lasów 150-250 razy dziennie. 
Te statystyki są niepokojące 
– umiejscawiają Dolny Śląsk 
na szczycie województw, 
w zakresie interwencji przy 
pożarach traw. Od począt-
ku bieżącego roku strażacy 
w Polsce interweniowali 
ponad 12 tys. razy przy po-

Niebezpieczne 
i szkodliwe

Straż pożarna ma mnóstwo pracy. Powód? Wypalanie traw. 
– Jest to działanie niebezpieczne i szkodliwe, a w dodatku niezgodne 

z prawem - przestrzega st. kpt. Katarzyna Boguszewska z Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

żarach traw, z tego dolno-
śląscy strażacy aż 3307 razy! 
Przypuszczam, że wpływ na 
tę sytuację mają obecne wa-
runki meteorologiczne, brak 
śniegu w poprzednich mie-
siącach itp. Ale może braku-
je też działań edukacyjnych 
skierowanych do społeczeń-
stwa.

W ostatnich dniach stra-
żacy walczyli z płonącymi 
polami m.in. w Sierpnicy w 
gminie Głuszyca i w Wałbrzy-
chu.

- W 94 proc. przyczyną 
ich powstania jest człowiek. 
Nadal bowiem, wśród wielu 
rolników, panuje przekona-
nie, że spalenie trawy spo-
woduje szybszy i bujniejszy 
odrost młodej trawy, a tym 
samym przyniesie korzyści 
ekonomiczne. Nic bardziej 
błędnego. Ziemia wyjaławia 
się, zahamowany zostaje 
bardzo pożyteczny, natu-
ralny rozkład resztek roślin-
nych oraz asymilacja azotu 
z powietrza. Do atmosfery 
przedostaje się szereg związ-
ków chemicznych będących 
truciznami zarówno dla ludzi 
jak i zwierząt. Podczas poża-
ru powstaje duże zadymie-
nie, które jest szczególnie 
groźne dla osób przebywa-
jących w bezpośrednim są-
siedztwie miejsca zdarzenia, 
z uwagi na możliwość zacza-

dzenia. Powoduje ponadto 
zmniejszenie widoczności 
na drogach, co może prowa-
dzić do powstania groźnych 
w skutkach kolizji i wypad-
ków drogowych. Trzeba pa-
miętać, że po zimie trawy są 
wysuszone i palą się bardzo 
szybko. W rozprzestrzenia-
niu ognia pomagają także 
powiewy wiatru. W przypad-
ku gwałtownej zmiany jego 
kierunku, pożary bardzo czę-
sto wymykają się spod kon-
troli i przenoszą na pobliskie 
lasy i zabudowania. Niejed-
nokrotnie w takich pożarach 
ludzie tracą dobytek całego 
życia. Występuje również 
bezpośrednie zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi. Co roku 
w pożarach wywołanych wy-
palaniem traw giną ludzie, w 
tym podpalacze, przypadko-
we osoby oraz strażacy! Wy-
palanie traw jest naprawdę 
niebezpieczne, ale też nie-
dozwolone! Określa to m.in. 
ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody. 
Art. 124 mówi: „Zabrania 
się wypalania łąk, pastwisk, 
nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków ko-
lejowych oraz trzcinowisk 
i szuwarów”; a art. 131: 
„Kto...wypala łąki, pastwi-
ska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe, 
trzcinowiska lub szuwary…- 
podlega karze aresztu albo 
grzywny” – wyjaśnia st. kpt. 
Katarzyna Boguszewska z 
Wydziału Informacji i Promo-
cji KG PSP.

Za wykroczenia tego typu 
grożą surowe sankcje: kara 
aresztu, nagany lub grzywny, 
której wysokość może wyno-
sić od 20 do 5000 zł. A Kodeks 
karny stanowi, że: „Kto spro-
wadza zdarzenie, które za-
graża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich 
rozmiarach, mające postać 
pożaru, podlega karze po-
zbawienia wolności od roku 
do lat 10”. W walkę ze zjawi-
skiem wiosennego wypalania 
traw włączyła się także Unia 
Europejska. Za wypalanie 
traw grożą, oprócz kar nakła-
danych np. przez policję czy 
prokuraturę, także dotkliwe 
kary �nansowe, w postaci 
zmniejszenia od 5 do 25%, 
a w skrajnych przypadkach 
nawet odebrania, należnej 
wysokości wszystkich rodza-
jów dopłat bezpośrednich za 
dany rok.

(RED)

Wypalanie traw jest szkodliwe i niebezpieczne, a strażacy mają problemy z dotarciem do wielu miejsc 
zajętych przez ogień.

Ogrzewanie mieszkań i 
domów gazem zamiast wę-
glem ma być efektem poro-
zumienia gminy Wałbrzych i 
Polskiego Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa.

- Wałbrzych, po Krakowie, 
jest drugim miastem w Polsce, 
w którym będziemy realizo-
wać ten program. Umożliwia-
my mieszkańcom Wałbrzycha 
pozyskanie środków �nan-
sowych stanowiących czę-
ściową refundację kosztów 
zakupu urządzeń grzewczych 
opalanych gazem ziemnym, 
instalowanych w miejsce li-
kwidowanych, dotychczaso-
wych źródeł ciepła - mówiła 
Agnieszka Chmielarz, zastęp-
ca dyrektora Departamentu 
Handlu Detalicznego PGNiG. 
- W tym roku przeznaczyli-
śmy na ten cel 204 000 zł, z 

czego do wykorzystania przez 
mieszkańców Wałbrzycha jest 
162 000 zł. Jeśli program się 
sprawdzi, zakładamy zwięk-
szenie środków.

-- To kolejny krok do re-
alizacji Programu Zielony 
Wałbrzych 2020, którego ele-
mentem jest Program Ogra-
niczenia Niskiej Emisji. Miasto 
także do�nansuje konwersję 
kotłów, nawet do 50% całości 
kosztów, jednak nie więcej niż 
5000 zł. Będziemy uwzględ-
niać wymiany dokonywane 
już od 1 stycznia 2014 roku. 
Szczegółowych informacji 
udziela Biuro Ochrony Środo-
wiska, Gospodarki Wodnej, 
Rolnictwa i Leśnictwa wał-
brzyskiego Urzędu Miejskiego. 
- mówił Prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej.

(RED)

Na wałbrzyskim osiedlu Podzamcze prowadzona jest wycinka 
drzew, głównie topoli z przyczyn zdrowotnych, bezpieczeństwa i 
estetycznych. Przedsięwzięcie jest szeroko zakrojone i doprowadziło 
do znacznego przerzedzenia drzewostanu w różnych częściach osiedla. 
Na zdjęciu prace przy ul. Basztowej.

(BAS)

Dopłacą do kotła

Wycinka na Podzamczu
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, 
w pawilonie przy ul. Mazowieckiej 3. 

Rejestracja tylko telefoniczna, 
nr 881 488 989.

R E K L A M A

tej wizycie coraz mniej dolegał 
mi kręgosłup, a USG zrobione 
po szóstej pokazało, że guzka 
w piersi już nie ma. Byłam taka 
szczęśliwa. I dopiero gdzieś w po-
łowie maja zorientowałam się, że 
przecież jest środek wiosny, a ja 
nie mam katarów, nie kaszlę, nie 
zipię… Po prostu nie mam aler-
gii na pyłki. Pan Darek przegonił 
także ją – opowiada pani Marta 
Muszalik z Wałbrzycha. Po czym 

Kolejne 14 milionów złotych 
zainwestują �rmy, które działają 
w Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
�e Ekonomicznej. Nowe zezwo-
lenia na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej przyczynią się 
również do powstania nowych 
miejsc pracy.

Świdnicka fabryka Electrolux 
zatrudnia obecnie ponad 800 
osób. Kolejna inwestycja przedsię-
biorstwa kosztować będzie około 
11 milionów złotych. Firma, która 
zajmuje się produkcją kuchenek 
gazowych, gazowo – elektrycz-
nych oraz elektrycznych, zamierza 
zatrudnić dodatkowo co najmniej 
30 pracowników. Zakład zostanie 
rozbudowany oraz doposażony 
w nowe maszyny. Inwestycja ma 
zostać zrealizowana pod koniec 
2016 roku.

Kolejne zezwolenie na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
otrzymała także polska, rodzinna 
�rma „SACHER“ Obróbka Skra-
waniem Metalu s.c. Lesław, Wald-
traud, Piotr i Paweł Sacher. Przed-
siębiorstwo świadczy usługi od 15 
lat.  Od początku swojej działalno-
ści zajmuje się obróbką mechanicz-
ną metalu. Dzięki efektywnemu 

wykorzystaniu pomocy publicznej 
w znacznym stopniu przyspiesza 
realizację swoich projektów. Od 
początku działalności na terenie 
wałbrzyskiej strefy zwiększyła za-
trudnienie o 50%.. W rozbudowę 
zakładu w Bolesławcu i rozszerze-
nie parku maszynowego przed-
siębiorca zainwestuje 3 miliony 
złotych oraz zwiększy zatrudnienie 
o co najmniej dwóch nowych pra-
cowników. 

- Tak jak przewidywaliśmy, 
pierwsze półrocze tego roku bę-
dzie ob�tować w nowe projekty i 
zezwolenia – mówi Barbara Kaśni-
kowska. - Przedsiębiorcy doskona-
le wiedzą, że od 1 lipca 2014 roku 
zmienią się zasady przyznawania 
pomocy publicznej. Dlatego przy 
każdej okazji podkreślamy: jeśli �r-
ma myśli o rozwoju, powinna przy-
spieszyć swoje działania i wystąpić 
jak najszybciej o zezwolenie – pod-
kreśla prezes WSSE „Invest-Park”.

Firmy Electrolux i „SACHER” Ob-
róbka Skrawaniem Metalu otrzy-
mały zezwolenia 5 marca. W tym 
roku Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna ma zamiar wydać ich 
co najmniej 24.

(RED)

Nowe miejsca pracy

Uzdrawia nie tylko ciężkie choroby

Dotyk zdrowia
dodaje: - W zeszłym roku wiosna 
przyszła późno, ale wraz z nią 
pojawił się katar. Przypomniałam 
sobie o panu Darku i popędziłam 
do niego. Katar minął. To w tym 
roku nie czekałam, tylko już w 
lutym poszłam do pana Darka. I 
choć od tygodnia kwitną już tra-
wy i bazie, mnie nic się nie dzieje. 
Nie kicham. No i po tegorocznych 
dwóch wizytach u pana Darka 
spadło mi trochę nadciśnienie – 
dodaje pani Marta.

Podobną opowieść snuje pan 
Wacław Szczygłowicz. - Przycho-
dzę do pana Darka z cukrzycą, 
która zniszczyła mi nerki, wzrok, 
serce, a zwłaszcza nogi. Począt-
kowo nie było żadnej poprawy, 
już chciałem zrezygnować z tych 
wizyt. Ale tak koło piątej wyniki 
się poprawiły i teraz poprawiają 
się stale. No i nogi przestały boleć, 
wygoiły się też ranki nogi cukrzy-
cowej. Ale - co ciekawe - zawsze 
pod koniec zimy miałem też gry-
pę, a z nosa lało mi się całą zimę, 
ciągle smarkałem. A teraz nic, na-
wet jednego przeziębienia. Mój 
system odpornościowy działa jak 

u dwudziestolatka, mimo, że do-
biegam siedemdziesiątki.

- A mojemu Szymusiowi alergia 
przeszła już po drugiej wizycie – 
cieszy się mama sześcioletniego 
chłopca. Sam uzdrowiciel przyzna-
je, że im organizm młodszy, tym 
szybciej reaguje na naturoterapię. 
Dziecku wystarczy czasem nawet 
jedna wizyta, staruszek potrzebu-
je nie mniej niż pięciu, sześciu a 
często znacznie więcej. – Chociaż 
oczywiście nie jest tak, że pomogę 
każdemu. Ale zna ktoś terapię sku-
teczną u wszystkich ludzi? – mówi. 
I potwierdza, że energoterapia 
działa na cały organizm, na układ 
odpornościowy też. Więc niezależ-
nie od ciężkich chorób chroni też 
przed alergiami, przeziębieniami.

- Dla niektórych to może dro-
biazg, ale dla mnie była katorga. 
Najpierw katar, potem ból głowy, 
zatoki, potem zapalenie ucha. I tak 
rok w rok, dopóki nie tra�łam w 
2012 r. do pana Darka. Od tego cza-
su jestem zdrowa jak ryba. Uzdro-
wił mnie – mówi Dorota Paszonek 
ze Świdnicy.

(ego)

Gdy minie ciężka choroba, człowiek jest szczęśliwy. 
A tym bardziej, gdy oprócz niej przestają też dolegać 
przeziębienia, alergie, katary. A tak właśnie mają ci, 

których chodzą do znanego wałbrzyskiego uzdrowiciela.

- Trafiłam do pana Darka dwa 
lata temu z guzkiem w piersi oraz 
strasznymi bólami kręgosłupa. 
O tym, że każdej wiosny mam 

alergię na pyłki i katar nawet 
mu nie mówiłam, bo to w sumie 
drobiazg. Ważniejsze dla mnie 
było, że rzeczywiście po czwar-
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Nagrobki granitowe
według wzoru zamawiającego

w różnych grubościach i kolorach
www.granit-kempinski.pl

Strzegom, ul. Ceglana 8, tel. 601 769 788, 663 735 604
e-mail: kontakt@granit-kempinski.pl

Zmodernizują 
przedszkola
Gmina Walim otrzyma 427 
830 złotych do�nansowa-
nia na modernizację od-
działów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych 
ze środków Unii Europej-
skiej, w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego. Projekt realizowany 
będzie od marca do grudnia 
2014 r. W ramach projektu 
doposażonych zostanie 5 
oddziałów przedszkolnych 
– 3 oddziały przedszkolne 
w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Zespole Szkół im. 
Polskich Noblistów w Wa-
limiu oraz 2 oddziały w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Ju-
gowicach. Zakupione zosta-
ną: meble, wyposażenie sal, 
i szatni, zabawki i pomoce 
dydaktyczne, wyposażenie 
wypoczynkowe, artykuły 
plastyczne, sprzęt ICT, sprzęt 
audiowizualny, tablice inte-
raktywne, zmodernizowane 
zostaną i dostosowane dla 
dzieci toalety. Ponadto dla 
przedszkolaków w obu szko-
łach powstanie plac zabaw z 
bezpieczną nawierzchnią.

(RED)

Sołtysi świętowali
Gmina Walim ma 9 sołty-
sów, ich praca i zaanga-
żowanie na rzecz lokalnej 
społeczności, od zawsze 
budziły uznanie i szacu-
nek. Dlatego też z okazji ich 
święta, które przypada 11 
marca, Adam Hausman, wójt 
gminy Walim, zaprosił sołty-
sów na spotkanie. Wójt zło-
żył na ręce każdego sołtysa 
gratulacje i podziękowania. 
Spotkanie przy torcie upły-
nęło w radosnym nastroju, 
choć – jak to sołtysi – zawsze 
walczący o swoich miesz-
kańców i chętni do niesienia 
pomocy, poruszyli trudne i 
ważne kwestie, zmierzające 
do poprawy życia całej spo-
łeczności lokalnej.

(RED)

Pierwsi stypendyści
Burmistrz Mieroszowa i 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Mieroszowa po raz 
pierwszy wręczą stypendia, 
przyznane za wyniki w na-
uce i wybitne osiągnięcia 
uczniom uczęszczającym do 
szkół podstawowych i gim-
nazjum w gminie Mieroszów. 
Podczas uroczystości, która 
rozpocznie się o godz. 14.00 
w urzędzie miejskim, przed-
stawiciele władz gminy wrę-
czą także listy gratulacyjne 
rodzicom stypendystów.

(RED)

Jesteś studentem z orze-
czonym stopniem niepełno-
sprawności? Masz szansę na 
do�nansowanie do studiów!

Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Wałbrzychu roz-
poczęło nabór wniosków w ra-
mach pilotażowego programu 
„Aktywny Samorząd”, Moduł II 
– do�nansowanie do kosztów 
nauki na poziomie wyższym, 
�nansowany ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnospraw-
nych. Program skierowany jest 
do osób niepełnosprawnych 
posiadających aktualne orze-
czenie o umiarkowanym bądź 
znacznym stopniu niepełno-

sprawności, które w 2014 roku 
rozpoczęły lub kontynuują 
proces kształcenia. Wnioski o 
do�nansowanie kosztów nauki 
na poziomie wyższym można 
składać w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Wał-
brzychu, 58-300 Wałbrzych, 
Al. Wyzwolenia 24, pok. 21, w 
godz. 7.30-15.30, w terminach: 
pierwsze półrocze: do 30 mar-
ca 2014 r., drugie półrocze: od 
1 czerwca 2014 r. do 30 wrze-
śnia 2014 r. Wszelkich dodat-
kowych informacji udzielają 
pracownicy PCPR w Wałbrzy-
chu pod nr tel. 74 66 66 321 lub 
74 66 66 322.

(RED)

Na ostatniej Sesji Rady 
Miejskiej Wałbrzycha pod-
jęta została uchwała w spra-
wie zamiaru połączenia �lii 
bibliotecznych Powiatowej i 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej „Biblioteka pod Atlanta-
mi” w Wałbrzychu.

Połączenie �nalnie ma 
nastąpić jesienią 2014 roku. 
Zmiany dotyczą trzech �lii bi-
bliotecznych zlokalizowanych 
w chwili obecnej w dzielnicach: 
Podzamcze i Szczawienko. Fi-
lie, które planuje się połączyć 
to: Filia nr 11 przy ul. Kaszte-
lańskiej 1, Filia nr 11 dziecięco-
-młodzieżowa przy ul. Kaszte-
lańskiej 66 oraz Filia Nr 14, przy 
ul. Wieniawskiego 7a.

Proponowana zmiana do-
tycząca połączenia wymienio-
nych �lii bibliotecznych, które 
obsługują w większości miesz-
kańców wałbrzyskiej dzielnicy 

Podzamcze, pozwoli polepszyć 
ofertę tych placówek, zapew-
niając użytkownikom Biblio-
teki korzystanie z instytucji 
nowoczesnej, zmodernizowa-
nej o szerszym zakresie propo-
nowanych usług. Nowa Filia, 
nosząca nazwę Multimedialna 
Filia Biblioteczna, mieścić się 
będzie przy ul. Kasztelańskiej 
7, w budynku po V Liceum 
Ogólnokształcącym. W chwili 
obecnej w budynku przezna-
czonym na nową siedzibę 
połączonych �lii trwają prace 
remontowo-budowlane.

Przed ostatecznym prze-
niesieniem �lii Rada Miejska 
Wałbrzycha podejmie uchwa-
łę w sprawie połączenia w/w 
�lii oraz dokona zmian w sta-
tucie Biblioteki pod Atlantami 
wynikających z nowej struktu-
ry wałbrzyskiej biblioteki.

(RED)

Pieniądze na studia

Zmiany w bibliotece

- W wyznaczonych dniach 
w Sali Obsługi Klienta podat-
nicy będą mieli możliwość: 
uzyskania informacji w spra-
wie rozliczania podatku do-
chodowego PIT za 2013r.; 
złożenia zeznania rocznego 
za 2013 r.; pobrania druków 
formularzy podatkowych 
i broszur informacyjnych. 
Informacje na temat spo-
sobu rozliczania zeznań 
rocznych można uzyskać 
telefonicznie. Pod numera-
mi telefonów: 74 6643409, 
74 6643412, 74 6643413, 
74 6643421, 74 6643423, 74 

6643424 dyżurują pracow-
nicy zajmujący się podat-
kiem dochodowym od osób 
�zycznych prowadzących 
działalność gospodarczą; a 
74 6643425, 74 6643426, 74 
6643427 dyżurują pracowni-
cy zajmujący się podatkiem 
dochodowym od osób �-
zycznych, które nie prowa-
dzą działalności gospodar-
czej – wylicza Małgorzata 
Łękawska, zastępca naczel-
nika Urzędu Skarbowego w 
Wałbrzychu.

Ale nie ma konieczności 
odwiedzania urzędu skarbo-

PIT przez internet
Do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie się z podatku dochodowego 

za 2013 rok. W związku z tym 5 kwietnia 2014 r. Urząd Skarbowy w Wałbrzychu 
organizuje „Dzień otwarty”, w godzinach od 9.00 do 13.00, a 28, 29 i 30 

kwietnia 2014 r. zostanie wydłużony czas pracy do godziny 18.00. - Zachęcamy 
także do elektronicznej formy rozliczeń – mówi Małgorzata Łękawska, 

zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu.

wego lub poczty, by wysłać 
roczne zeznanie podatkowe. 
Specjalnie utworzona przez 
Ministerstwo Finansów i 
bezpłatnie udostępniona 
wszystkim podatnikom i 
płatnikom aplikacja e-Dekla-
racje na stronie www.e-de-
klaracje.pl pozwala na szyb-
kie i w pełni komfortowe 
sporządzenie i wysłanie do 
urzędu skarbowego szeregu 
dokumentów (informacji, 
deklaracji i zeznań podatko-
wych). Jest to najprostszy i 
najszybszy sposób złożenia 
dokumentów, który daje 
nie tylko wymierne korzy-
ści �nansowe, ale i pozwala 
oszczędzić czas - w przypad-
ku dokumentów elektro-
nicznych nie ma konieczno-
ści drukowania papierowych 
formularzy, odpada ich pod-
pisywanie, kopertowanie 
i wysyłanie do właściwych 
urzędów. System automa-
tycznie zwery�kuje również 
kompletność i formalną po-
prawność sporządzonych 
rozliczeń, a przesłane drogą 
elektroniczną zeznanie szyb-
ko tra�a do księgowości, 
która bez zwłoki przelewa 
nadpłacony podatek na kon-
to podatnika.

- Mając na względzie 
opisane wyżej zalety szcze-
gólnie mocno zachęcam 
do złożenia w formie elek-
tronicznej zeznań podatko-
wych za 2013r. - wystarczy 
jedynie dostęp do internetu 
i znajomość kwoty przycho-
du za 2012 rok. Osoby mają-
ce trudności w przesyłaniu 
zeznań za pomocą interne-
tu lub chcący się nauczyć 
przesyłania deklaracji inter-
netowo mogą skorzystać z 
porady fachowców. W tym 
celu utworzono specjalny 
punkt w siedzibach urzędów 
miast i gmin w powiecie 
wałbrzyskim, gdzie pracow-
nicy Urzędu Skarbowego w 
Wałbrzychu służą pomocą 
w przekazywaniu zeznań w 
formie elektronicznej. Do-
datkowo, Urząd Skarbowy w 
Wałbrzychu organizuje szko-
lenia w siedzibie urzędu w 
dniach 19.03. 5i .04.2014 r. – 
mówi Małgorzata Łękawska, 
zastępca naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Wałbrzychu.

(RED)

Roczne zeznanie podatkowe można wysłać za pośrednictwem 
internetu.
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10 % rabatu z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo

promocja ważna do 21 marca

OKNA z Wałbrzycha

U NAS JUŻ 
WIOSNA!

20 LAT TRADYCJI

R E K L A M A

19złza 8 sztuk

TANIE
ZDJĘCIA !!!

99

• DOWÓD OSOBISTY
:: PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA
(na nośniku elektronicznym)
• DYPLOM, INNE

FOTO ID Andrzej Wojciechowski
ul. Słowackiego 23-24 A, 58-300 Wałbrzych
budynek Biura Paszportowego
tel. 669 595 557
www.facebook.com/andrzejwojciechowskifotoid

R E K L A M AKazio w teatrze
16 marca o godz. 12.30 za-
praszamy do Teatru Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu na 
spektakl gościnny „Kazio, 
co to za bajka…” Teatru 
Kazio Sponge Corporation. 
Mały Kazio uwielbia bajki, a 
gdy spotyka zgromadzone 
na widowni dzieci, postana-
wia razem z nimi wyruszyć w 
podróż po krainie wyobraźni 
w poszukiwaniu bajki. Jed-
nak odnalezienie odpowied-
niej baśniowej historii wcale 
nie jest taką prostą sprawą... 
Na szczęście ciocia Kazia po-
siada magiczną skrzynię, w 
której można znaleźć wszyst-
ko. Początkowo wszystkie 
bajki, które znajdują, są albo 
nudne, albo straszne, albo 
smutne. W końcu w zaczaro-
wanej skrzyni rodzi się bajka 
wyjątkowa: trochę smutna, 
ale za to z wesołym zakoń-
czeniem... Cena biletu: nor-
malny – 17 zł, ulgowy – 15 zł. 
Kasa biletowa czynna godzi-
nę przed spektaklem (tel. 74 
666 73 41).(RED)

(RED)

zDolny jedlinianin
El-Ayachi Jr Stitou z klasy 
III Gimnazjum Miejskiego 
im. Jana Pawła II w Jedlinie-
-Zdroju został laureatem 
w prestiżowym konkursie 
„zDolny Ślązak Gimnazjali-
sta” i XIII Dolnośląskiego Kon-
kursu Chemicznego. W trakcie 
zmagań �nałowych uczest-
nicy rozwiązywali zadania 
teoretyczne oraz samodziel-
nie wykonywali i analizowali 
doświadczenia chemiczne w 
laboratorium chemicznym. 
Finał konkursu odbył się na 
Wydziale Chemii Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Spośród 46 
�nalistów wyłoniono 16 lau-
reatów, wśród których znalazł 
się uczeń jedlińskiego gimna-
zjum. Dzięki udziałowi w kon-
kursie El-Ayachi Jr Stitou zo-
stanie zwolniony z egzaminu 
gimnazjalnego z części ma-
tematyczno – przyrodniczej. 
Uroczysta Gala Laureatów od-
będzie się 24 marca 2014 r. o 
godz. 13.00 w Auli Leopoldina 
we Wrocławiu (plac Uniwersy-
tecki 1).

(RED)

Jubileuszowe dni
W 20 miejscowościach pol-
sko – czeskiego pograni-
cza odbędzie się ponad 60 
imprez – takie są założenia 
tegorocznych XXV Polsko-
-Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej. Inauguracja jubi-
leuszowych dni, z udziałem 
Polaków i Czechów odbyła 
się w Szczawnie Zdroju.

(RED)

Po raz drugi w Świebo-
dzicach zorganizowane 
zostaną targi edukacyjne, 
skierowane przede wszyst-
kim do młodzieży. 20 marca 
w Miejskim Domu Kultury, w 
godzinach 10.00-14.00, kil-
kanaście uczelni wyższych i 
szkół ponadgimnazjalnych 
z regionu będzie prezento-
wać swoją ofertę edukacyj-
ną.

- Wybór dalszej ścieżki 
kształcenia jest niezmiernie 
ważny. W przypadku młodych 
ludzi to szczególnie trudna 
decyzja, dlatego mam na-
dzieję, że spotkanie w jednym 
miejscu kilkunastu placówek 
choć trochę ułatwi podjęcie 
decyzji – mówi burmistrz Bog-
dan Kożuchowicz. Do udziału 
w targach zaproszono naj-

ważniejsze uczelnie wyższe z 
województwa a także szkoły 
ponadgimnazjalne z całego 
regionu. Do odwiedzenia pre-
zentacji zachęcamy młodzież 
nie tylko ze Świebodzic, ale 
także gmin ościennych: Wał-
brzycha, Świdnicy czy Strze-
gomia. 

W ubiegłym roku podczas 
targów prezentowało się aż 
dwadzieścia uczelni wyższych, 
a ich stoiska odwiedziło kil-
kaset młodych ludzi.  Orga-
nizatorem II Świebodzickich 
Targów Przedsiębiorczości i 
Planowania Kariery jest Urząd 
Miejski w Świebodzicach wraz 
z Powiatowym Urzędem Pracy 
- Filią w Świebodzicach, przy 
współpracy z Centrum Plano-
wania Kariery.

(RED)

17 marca 2014 r. przed 
sklepem „Biedronka” (ul. 
Wałbrzyska) oraz w dniach 
12-13.05.2014 r. przed Skle-
pem „Intermarche” (na ul. 
Jeleniogórskiej) przeprowa-
dzane będą bezpłatne ba-
dania mammogra�czne dla 
mieszkanek Świebodzic w 
wieku od 50 do 69 lat.

W specjalnie podstawio-
nym mammobusie, pracowni-
cy ośrodka NS ZOZ „Diagno-
styk” z Zielonej Góry wykonają 
pro�laktyczne badania dla tych 
pań, które w ciągu ostatnich 24 
miesięcy nie miały wykonywa-
nych tego typu badań. Panie, 
które nie będą spełniały po-
wyższych warunków będą mo-
gły mieć wykonane badania 

odpłatnie w cenie 80 zł. Zapi-
sy na badania prowadzone są 
pod numerami telefonów: (68) 
452 77 96, (68) 452 77 17, 605 
596 655, 605 598 077. Mammo-
gra�a może wykryć zmiany od 
2 do 4 lat wcześniej, zanim sta-
ną się one jawne klinicznie. Na-
turalny przebieg  aka sutka jest 
zwykle bardzo długi i dlatego 
uważa się, że rak piersi jest 
chorobą przewlekłą. Poczyna-
jąc od pierwszej komórki, która 
uległa przemianie złośliwej, w 
większości przypadków guz 
osiąga średnicę 1 cm w ciągu 
7 - 8 lat. Stała kontrola piersi 
daje ogromną szansę wykrycia 
wczesnych zmian i zastosowa-
nia leczenia.

(RED)

Zbadaj piersi

Zaplanuj karierę

Od wielu lat władze 
Głuszycy nie są w stanie 
rozwiązać problemu niele-
galnego wysypiska śmieci 
przy drodze powiatowej 
Głuszyca Górna – Łomni-
ca. – Działania urzędników 
ograniczyły się do wywie-
szenia kartki z informa-
cją o zakazie wyrzucania 
odpadów komunalnych. 
A przecież to jest obszar 
chroniony Natura 2000 – 
mówi Beata Żołnieruk, rad-
na powiatu wałbrzyskiego, 
która poprosiła o inter-
wencję władze powiatu i 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu.

- W czerwcu 2013 roku 
Maria Sokołowska, radna 
Rady Miejskiej w Głuszycy, 
złożyła interpelację sprawie 
tego nielegalnego wysy-
piska. W odpowiedzi, bur-
mistrz Głuszycy poinformo-
wała radną, że - w związku 
z brakiem środków �nanso-
wych - działania ze strony 
gminy nie zostaną podjęte 
– mówi Beata Żołnieruk. – 10 
marca tego roku dokona-
łam oględzin tego terenu. 
Na chwilę obecną działania 
gminy ograniczyły się do 
umieszczeniu na drzewie 
kartki z napisem: „teren gmi-
ny, zakaz wyrzucania odpa-
dów komunalnych”.

Dotarliśmy do pełnej tre-
ści odpowiedzi, którą bur-
mistrz Alicja Ogorzelec wy-
stosowała do radnej Marii 
Sokołowskiej.

- Składowisko odpadów 
powstało w sposób niele-
galny, bez pozwolenia na 
budowę i tak funkcjonowa-

Zaśmiecona natura

Ogrodzenie całego terenu 
byłoby bardzo kosztowne i z 
pewnością nie rozwiąże pro-
blemu nielegalnego skła-
dowania odpadów, które 
w najlepszy wypadku będą 
wywożone w inne miej-
sce. Najlepszy sposobem 
zagospodarowania terenu 
dawnego wysypiska byłaby 
jego profesjonalna rekulty-
wacja, jednakże w obecnej 
sytuacji prawnej nie jest 
możliwe uzyskanie wspar-
cia �nansowego, ponieważ 
jest to składowisko dzikie, 
powstałe bez wymaganych 
pozwoleń, a o środki �nan-
sowe można ubiegać się na 
likwidację legalnych składo-
wisk. W związku z powyż-
szym informuję, że obecnie 
gmina nie ma możliwości 
ani środków �nansowych 
do całkowitego zablokowa-
nia wjazdu na teren wysy-
piska, a także zapobieżenia 
nielegalnemu wywozowi 
odpadów. Jednakże pragnę 
zaznaczyć, że teren będzie 
sukcesywnie porządkowany 
oraz przy współpracy z poli-
cją monitorowany – napisa-
ła Alicja Ogorzelec.

Po interwencjach miesz-
kańców, sprawą ponownie 
zajęła się powiatowa radna 
Beata Żołnieruk. - Mając na 
uwadze dobro mieszkań-
ców powiatu wałbrzyskiego, 
w tym mieszkańców Gmi-
ny Głuszyca i jednocześnie 
dbając o wizerunek nasze-
go turystycznego regionu, 
zwróciłam się do Zarządu 
Powiatu Wałbrzyskiego o 
podjęcie działań zmierzają-
cych do rekultywacji tere-
nu nielegalnego wysypiska 
śmieci, które znajduje się 
przy drodze powiatowej 
Głuszyca Górna- Łomnica. 
Poprosiłam także o podjęcie 
interwencji w Wojewódz-
kim Inspektoracie Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu, 
bowiem teren ten należy do 
objętego ochroną obszaru 
Natura 2000 – dodaje radna 
Żołnieruk.

(RED)

ło do czasu nakazu jego za-
mknięcia przez wojewodę 
wałbrzyskiego w 1998 roku. 
Przez kolejne lata władze 
miasta mogły zabiegać o 
uporządkowanie terenu, nie 
poczyniono nic, aby dopro-
wadzić do jego rekultywa-
cji, a wtedy mogłyby znale 
leźć się środki na ten cel. 
Od roku 2000 systematycz-
nie dzikie wysypisko jest 
porządkowane, a były lata, 
kiedy pozwalały na to środki 
�nansowe, na jego dozoro-
wanie. Dopuszczony został 
tam wywóz ziemi i gruzu, 
w celu przysłonięcia zgro-
madzonych śmieci. Śmieci 
wywożone na wysypisko są 
nielegalnie i po kryjomu. Za-
równo tablice informacyjne, 
zakazujące wywozu śmieci, 
wielokrotnie umieszczane 
na terenie składowiska, jak 
i stawianie szlabanów czy 
bram, nie sprawdziły się i 
tak naprawdę są tylko próbą 
odwrócenia uwagi od praw-
dziwego problemu, czyli 
świadomości oraz kultury 
lokalnego społeczeństwa. 

Działania władz Głuszycy ograniczyły się do umieszczeniu na drzewie 
kartki…
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościa-

mi z dnia 21.08.1997 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, 

poz.2603 z póź. zmianami) 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy 

Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości: 

1.  Nieruchomość niezabudowana położona w Lubominie 

w granicach działki nr 223 o powierzchni 0,4000 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości: 4.500,00 zł.

Wadium: 450,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 485,10 zł., 

które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisa-

niem umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% 

ceny wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie 

z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego oznaczona jako zabudowa wiejska 

wielofunkcyjna- w związku z ograniczeniami spowodowany-

mi kon�guracja terenu oraz przebiegiem linii energetycznej 

przyjęto grunt jako działkę o przeznaczeniu rolnym. Istnieje 

możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatno-

ścią.

2.  Nieruchomość niezabudowana położona w Lubominie 

w granicach działki nr 275 o powierzchni 4,6300 ha. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 42.000,00 zł.

Wadium: 4.200,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 485,10 zł., 

które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisa-

niem umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% 

ceny wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie 

z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego stanowi teren rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej wyłączonej z zabudowy. Istnieje możliwość 

okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2014r. o godz. 9.30 

w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, 

ul. Główna 132. Wadium w wysokości 10% ceny wywoław-

czej należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub prze-

lać na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ 

O/Wałbrzych 32203000451110000000877670.

Do dnia 10.04.2014r. wadium powinno znajdować się na kon-

cie Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 

wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieru-

chomości. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy Stare 

Bogaczowice jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się 

od zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości. 

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia 

aktu notarialnego. Szczegółowe informacje na temat nieru-

chomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można 

uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach 

w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu ( 074) 84-52-163 

lub (074) 84-52-220. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przy-

czyny.

R E K L A M A W „Zdrowiu” 
o raku
Owacją na stojąco zakoń-
czyła się projekcja �lmu 
„Piękne i bestia” w kinie 
„Zdrowie” w Sokołowsku. 
W pokazie �lmu o kobietach 
walczących z nowotworem, 
który został nagrodzony 
podczas festiwali w Montre-
alu i Krakowie, uczestniczyła 
Liliana Komorowska – znana 
aktorka, która stworzyła ten 
obraz. Była to okazja do roz-
mów z uczestniczkami poka-
zu oraz inauguracja obiektu 
w Sokołowsku, który został 
gruntownie wyremontowa-
ny przez Fundację In Situ. 
Kino, które przez lata było 
w ruinie, ma nową stolarkę 
okienną i drzwiową, nowe 
instalacje, ogrzewanie i wy-
posażenie. Fundacja chce 
w kinie „Zdrowie” stworzyć 
centrum kultury.

(RED)

Prapremiera 
przesunięta
Teatr Dramatyczny  im. J. 
Szaniawskiego w Wałbrzy-
chu informuje, że prapre-
miera spektaklu Dekalog: 
VOLARE, w reżyserii Marci-
na Wierzchowskiego, pla-
nowana na 14 marca 2014 
r., została przesunięta i 
odbędzie się 26 kwietnia 
2014 r. - Za zmianę daty pre-
miery  oraz wynikające z niej 
utrudnienia  przepraszamy 
i serdecznie zapraszamy na 
spektakl w nowym terminie 
– mówi Danuta Kocan, ko-
ordynator ds. promocji Teatr 
Dramatyczny im. J. Szaniaw-
skiego w Wałbrzychu.

(RED)

Mars w galerii
Galeria pod Atlantami 
Biblioteki pod Atlanta-
mi zaprasza na wystawę 
fotogra�i powierzchni 
Marsa, które wykonał ła-
zik Curiosity. Otwarcie eks-
pozycji - użyczonej przez 
Konsulat Generalny Stanów 
Zjednoczonych w Krakowie 
- odbyło się 5 marca w sali 
galerii (Wałbrzych, Rynek 9, 
II piętro), a fotogra�e będzie 
można oglądać do 25 marca, 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 10.00-16.00.

(RED)

Gimnazjaliści Zespołu 
Szkół w Starych Bogaczo-
wicach gościli wyjątko-
wą osobę –Jolantę Połeć, 
podporucznika wojsk lą-
dowych, która niedawno 
wróciła z misji pokojowej 
w Afganistanie. Pani o�cer 
jest absolwentką bogaczo-
wickiej szkoły.

Spotkanie składało się z 
dwóch części. Pierwszą sta-
nowiła prezentacja z bardzo 
ciekawymi dygresjami Jolan-
ty Połeć. - Być może wśród 
słuchaczy, uczniów klasy II b 
i III a, znajdowali się przyszli 
żołnierze, dlatego warto było 
usłyszeć, że wojska lądowe 
to jeden z czterech rodzajów 
Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej. Pani podpo-
rucznik służy w Wojskach 
Chemicznych, a ich celem 
jest m.in. wykrywanie skażeń 
biologicznych, prowadzenie 
rozpoznania i dokonywanie 
pomiarów skażeń promie-
niotwórczych i chemicznych, 
czy też zapewnienie zbioro-
wej ochrony przed skażenia-
mi oraz prowadzenie ich cał-
kowitej likwidacji. Uczniowie 
dowiedzieli się także, jakie 
warunki trzeba spełnić, aby 

Trzeci Charytatywny 
Bal Karnawałowy pod pa-
tronatem Rady Miejskiej 
w Szczawnie-Zdroju to już 
historia, ale warto do niej 
powrócić. W gościnnych 
progach Teatru Zdrojowe-
go bawiło się na nim 100 
gości, którzy podczas lo-
terii i licytacji przekazali 
ok. 11 tys. zł na utworzenie 
Klubu Seniora w Szczawnie 
Zdroju.

Zgodnie z tradycją, uro-
czystego otwarcia imprezy 
dokonali: burmistrz Szczaw-
na-Zdroju Tadeusz Wlaźlak 
oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Stanisław Borkusz. 
Uczestnikiem inauguracji 
balu był też proboszcz miej-
scowej para�i ks. infułat Józef 
Strugarek, który organizował 
przed laty pierwsze chary-
tatywne bale w Szczawnie-
-Zdroju. Do tańca przygrywał 
zespół muzyczny Liko Five. O 
wykwintne i pięknie podane 
menu dla gości, serwowane 
przez całą noc, zadbała Re-
stauracja „Bohema”.Wspa-
niały tort dla karnawałowych 
gości ufundowała Cukiernia 
„Świerczyńscy”. Wiele sma-
kowitych ciast dostarczyli 
też znani cukiernicy: Alicja 
Frąckowiak i „Oleńka”, a tak-
że sami radni. Jedną z atrak-
cji był też pieczony dzik, 

Był bal, będzie klub

W trakcie licytacji i loterii uzbierano blisko 11 tys. zł.

który przekazali w darze 
organizatorom balu człon-
kowie Górniczego Koła Ło-
wieckiego „Jeleń”, wspiera-
jąc tym samym szczytny cel 
imprezy.

Uczestnicy karnawałowej 
zabawy nie dość, że dosko-
nale się bawili przez całą noc 
to jeszcze ani na chwilę nie 
zapominali o idei, która przy-
świecała zaproszeniu i nie 
szczędzili pieniędzy uczest-
nicząc w loteriach fantowych 
i licytacjach, które towarzy-
szyły zabawie przez całą noc. 
Dzięki licytacjom można 
było stać się m.in. szczęśli-
wym posiadaczem obrazów 
malarzy, którzy odwiedzali 
Szczawno-Zdrój ubiegłego 
lata, wspaniałej biżuterii, 
czy innych dekoracyjnych 
przedmiotów. Wśród fantów 
były też atrakcyjne wyciecz-

ki ufundowane przez biura 
turystyczne: Jolka oraz Ju-
ventur. Cały dochód z balu, 
który wyniósł 10829 złotych 
przeznaczony zostanie na 
organizację Klubu Seniora, 
które ma powstać w Szczaw-
nie-Zdroju.

 - To jedna z wyższych 
kwot, jaką udało się nam 
zebrać z organizacji balu + 
mówi wiceprzewodniczą-
cy rady, Józef Kaczanowski. 
- Dwa lata temu dochód z 
charytatywnego balu zasi-
lił świetlicę środowiskową, 
którą wyposażono w nowe 
meble i komputer. Z ko-
lei rok temu za pieniądze z 
podobnej imprezy zorgani-
zowano wyjazd szczawień-
skich dzieci z rodzin o niskim 
dochodzie na wakacyjny wy-
poczynek.

(RED)

Morowa absolwentka

Podporucznik Jolanta Połeć z gimnazjalistami ZS w Starych 
Bogaczowicach.

zostać przyjętym do woj-
ska, w tym np. do Batalionu 
Reprezentacyjnego Wojska 
Polskiego. Druga część po-
święcona była Afganistano-
wi, skąd niedawno Jolanta 
Połeć wróciła. Uczniowie 
zobaczyli mnóstwo zdjęć, 
pokazujących różne sytuacje 
żołnierzy z misji oraz przy-
rodę tego terenu. Młodzież 
usłyszała, że Afgańczycy w 
dużej mierze to naród ko-
czowniczy, przemieszczają-
cy się z miejsca na miejsce. 
Celem wędrówki jest woda, 

której tam brakuje i dla niej 
każdy jest zdolny zrobić 
niemal wszystko. Poza tym 
Afgańczycy są mistrzami w 
wykonywaniu bomb i po-
tra�ą je zrobić nawet z cu-
kru pudru. Między innymi z 
tego powodu misja jest tak 
niebezpieczna. Spotkanie 
było ciekawe, a nasz gość 
odpowiadał na wiele pytań. 
A kolejne spotkanie w maju 
– mówi Krystyna Witkowska-
-Nogawka, dyrektor ZS w 
Starych Bogaczowicach.

(RED)
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R E K L A M A

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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!!!

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

R E K L A M AŚwiebodzice 
Rock Fest
Zapraszamy na III edycję 
Świebodzice Rock Fest. Na 
jednej scenie wystąpią: TSA, 
Dżem, LUXTORPEDA, SOMA 
WHITE, Lostbone, CLoN. Im-
preza odbędzie się w Hali Wi-
dowiskowo – Sportowa przy 
ul. Mieszka Starego 6 w Świe-
bodzicach. Początek o godz. 
15:00. Bilety (miejsca stojące 
– płyta - w cenie 70 zł, miejsca 
siedzące nienumerowane: 75 
zł) do nabycia: Świebodzice 
- OSiR ul. Mieszka Starego 6, 
Wałbrzych - Pasaż Tesco Biu-
ro Podróży Jolka, Wałbrzych 
- Kiosk z prasą (obok poczty) 
Piaskowa Góra ul. Broniew-
skiego 65c oraz w systemie 
Ticketpro na terenie całego 
kraju w sieci sklepów. Więcej 
informacji: www.aplauzpla-
net.pl.

(RED)

Kameralnie w ratuszu
15 marca (sobota) o godz. 
18.00 w Sali Witrażowej w 
Ratuszu Miejskim wystąpi 
Polish Cello Quartet. Koncert 
jest pierwszym z serii trzech 
wydarzeń zapowiadających 
XI edycję Międzynarodowego 
Festiwalu Kameralistyki En-
semble im. Księżnej Daisy. Pro-
gram koncertu: P. van Eechau-
te – Cello Quartet, E. Moor 
– Suite for Four Cellos, Op. 95, 
P. Moss – Quartetto per quat-
tro violoncelli, R. Matz – Cello 
Quartet. Wstęp na koncert jest 
bezpłatny.

(RED)

Bel canto Książu
15 marca (o godz. 17.00 
i 19.00) w zamku Książ w 
Wałbrzychu będzie można 
usłyszeć niezwykle rzadko 
prezentowany repertuar 
włoskiego bel canto. Nieprzy-
padkowo temat marcowych 
Zamkowych Spotkań z Ope-
rą skupia się wokół wielkich 
monarchiń i bogiń. „Boginie a 
Królowe” to swoisty spektakl 
muzyczny, którego repertuar 
łączy tematyka odwiecznej ry-
walizacji kobiet, ich siostrzeń-
stwa. Bogate palety żywiołów 
uczuć Monarchiń i Kapłanek 
zostaną przedstawione przez 
dwie uznane solistki operowe, 
specjalizujące się w wykonaw-
stwie bel canto. W repertuarze 
znalazły się niezwykle rzadko 
prezentowane i wymagające 
dzieła operowe wielkich kom-
pozytorów: m.in. fragmenty 
z oper Stanisława Moniuszki, 
Giuseppe Verdiego, Vincenzo 
Belliniego i Gaetano Donizet-
tiego: Norma, Rokiczana, Don 
Carlos, Anna Bolena, Maria 
Stuarda.

(RED)

Jakie są bolączki klubów 
sportowych tych większych 
i tych mniejszych? Przede 
wszystkim brak pieniędzy. 
Z tym problemem borykają 
się zarówno kluby grające 
w ligach zawodowych, jak i 
na niższych szczeblach roz-
grywek, jak również kluby, 
w których uprawiane są 
sporty indywidualne czy 
prowadzone jest szkolenie 
młodzieży.

Jak zdobywać środki z do-
tacji? Czy działać w formie 
organizacji pozarządowych? 
Jak budować swój wizerunek 
ogólny i medialny? O tych 
wszystkich kwestiach będzie 
mowa podczas organizowa-
nej przez PrawoSportowe.pl 
oraz Kancelarię Prawa Gospo-
darczego i Sportowego Dau-
erman I Dolnośląskiej Konfe-
rencji Sportowej pod hasłem 
„Prawo, marketing i �nanse 
w działalności Klubów Spor-
towych”, która odbędzie się 
28 marca 2014 r. na Stadionie 
Miejskim we Wrocławiu (al. 
Śląska 1).

– Zgromadziliśmy wybit-
nych prelegentów, znawców 
marketingu sportowego, pra-
wa sportowego, fachowców 
działających na co dzień w 
organizacjach pozarządo-
wych związanych ze sportem 
i tę wiedzę chcemy przekazać 
uczestnikom” – mówi organi-
zator Konferencji, Prezes Za-
rządu PrawoSportowe.pl Sp. 
z o.o. Maciej Żyłka. „Chcemy, 
by nasza Konferencja była 
wydarzeniem cyklicznym, któ-
re gromadzi przedstawicieli 
dolnośląskich klubów, w tym 

również klubów z Wałbrzycha 
czy powiatu wałbrzyskiego. 
Wałbrzych tak pięknie wpisuje 
się w historię polskiego spor-
tu. Sukcesy koszykarzy, siatka-
rzy, piłkarzy czy lekkoatletów 
znane są raczej starszym kibi-
com, bo teraz kondycja sportu 
w tym mieście jest słabsza niż 
niegdyś. Tym bardziej, kluby 
potrzebują środków, by nor-
malnie funkcjonować, rozwi-
jać się i próbować nawiązy-
wać do dawnych sukcesów. O 
pozyskiwaniu środków przez 
organizacje pozarządowe czy 
o wizerunku klubów powiemy 
właśnie podczas konferencji 
– mówi mec. Tomasz Dauer-
man. 

Patronat honorowy nad 
konferencją objęły Dolnoślą-
ska Federacja Sportu oraz Dol-
nośląski Związek Piłki Nożnej. 
Konferencja adresowana jest 
do wszystkich zainteresowa-
nych tematyką funkcjono-
wania klubów sportowych w 
aspekcie prawnym, marketin-
gowym i �nansowym. Więcej 
informacji i formularz zgłosze-
niowy na stronie: www.pra-
wosportowe.pl.

- Chcemy, by kluby z nasze-
go regionu poszerzały swoją 
wiedzę w kwestiach �nanso-
wych, marketingowych czy 
prawnych. Chcemy dam im 
wiedzę, która pomoże im funk-
cjonować i być może przyczyni 
się do ich rozwoju. Zapraszamy 
do udziału. Wszyscy, którzy 
zapiszą się do 15 marca mogą 
liczyć na niższą opłatę 150 zł. 
Po tym terminie będzie to 200 
zł – dodaje Maciej Żyłka.

(RED)

„Czy jest na sali lekarz” 
to szalona, pełna absur-
dów i zabawnych niepo-
rozumień, komedio-farsa, 
będąca odzwierciedleniem 
tego wszystkiego, co dzieje 
się w tzw. „służbie zdrowia” 
w Polsce. Nieudolni, sko-
rumpowani lekarze, brak 
lekarstw, szpitalny nieład, 
terminy badań sięgające 
nieskończoności, biurokra-
cja, chamstwo i ogólny brak 
kompetencji. 

Szpital, w którym roz-
grywa się akcja, nadaje się 
w zasadzie do zamknię-
cia. Personel tej placówki 
przez cały czas w napięciu 
oczekuje wizyty komornika. 
Kiedy ten wreszcie się zja-
wia… I w tym właśnie miej-
scu musimy opuścić kur-
tynę tajemnicy, w nadziei, 
że widz przychodząc na 
spektakl, z ciekawości sam 
sobie ją odsłoni. W komedii 
jest również wątek miłosny. 
A nawet dwa… Jest – co 

Czy jest na sali 
lekarz?

Już w poniedziałek, 17 marca, na scenie Teatru Zdrojowego 
w Szczawnie Zdroju pojawią się gwiazdy polskich scen i ekranów. 

W spektaklu „Czy jest na sali lekarz” występują wymiennie: Dariusz 
Gnatowski, Tadeusz Ross, Jacek Fedorowicz, Sylwester Maciejewski, 

Piotr Pręgowski, Tomasz Stockinger, Andrzej Beya-Zaborski, Viola 
Arlak, Alicja Kwiatkowska, Bartosz Żukowski, Artur Dziurman, 

Zbigniew Lesień, Arkadiusz Janiczek.

oczywiste - rywalizacja mię-
dzy lekarzami. Jest również 
nieoczekiwany zwrot akcji, 
który wszystko wywraca do 
góry nogami. Jakby tego 
było mało, jest w tej sztuce 
nawet „Hamlet”, w amator-
skim wykonaniu szpitalne-
go personelu. 

Całość jest przepleciona 
łatwo wpadającymi w ucho 
piosenkami oraz śmieszny-
mi dialogami, które spra-
wiają, że publiczność szyb-
ko odnajduje i konfrontuje 
swoje własne doświadcze-
nia, które zdążyła zdobyć w 
kontaktach z naszym, stoją-
cym na głowie, systemem 
lecznictwa. „Czy jest na sali 
lekarz” to dwie godziny 
dobrej zabawy. Dlatego to 
trzeba zobaczyć! 17 marca 
(poniedziałek) o godz. 19.00 
w Teatrze Zdrojowym w 
Szczawnie Zdroju. Cena bi-
letu 60 zł.

(RED)
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Sportowy raport

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

Hamburger Recycling 
Polska sp. z o.o.

Skup makulatury 
i folii

ul. Skarżyska 3, Wałbrzych

Tel. 695 038 230

Firma z branży surowców wtórnych
poszukuje osoby na stanowisko

handlowca
Oczekiwania: doświadczenie w pracy 
handlowca, dyspozycyjność, uczciwość.
Gwarantujemy stabilne warunki 
zatrudnienia, samochód, telefon.

Oferty prosimy kierować na adres
e-mail: walbrzych@hamburger-recycling.pl

Hamburger Recycling Polska sp. z o.o.
ul. Skarżyska 3, 58-300 Wałbrzych

POŻYCZKA BEZ BIK 

do 10 tysięcy
bez zdolności kredytowej w bankach

szansa z komornikiem
CHWILÓWKI na dowód

również dla osób bez dochodu
KREDYT-BOX, Piaskowa-Góra

Hala Manhattan, BOX 54
wejście naprzeciw Rossmann
Tel.600 731 232 w godz.9-16

Sprzedaż 
wędlin 

tradycyjnych
Sklep u Szczepaniaka

Czarny Bór, ul. XXX-lecia 10d
tel. 74 845 02 18 

JAJKA WIEJSKIE 
  Z WOLNEGO WYBIEGU 
  PEŁNA EKOLOGIA 

DUŻE, ŚREDNIE, MNIEJSZE 

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

Oferujemy  ubezpieczenia komunikacyjne, 
majątkowe oraz na życie 

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

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

TANIE UBEZPIECZENIA
Pojemność cena przy zniżce 60%

do 700cm3 194zł
701-900cm3 230zł

901-1100cm3 258zł
1101-1300cm3 279zł
1301-1500cm3 325zł
1501-1600cm3 353zł
1601-1800cm3 396zł
1801-2000cm3 418zł
2001-2400cm3 466zł

powyżej 2400cm3 548zł

I INNE

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

KREDYTY GOTÓWKOWE 

DO 150 TYS. 
HIPOTECZNE, DLA FIRM, 

CHWILÓWKI OD 100ZŁ 
DO 700 ZŁ Z KOMORNIKIEM 

CHWILÓWKI DO 7 TYS b/bik-u. 
58-160 ŚWIEBODZICE 
UL. WAŁBRZYSKA 7A 

TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

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

NOWE OFERTY
KREDYTOWE !!!

• BEZ poręczycieli
• BEZ zabezpieczeń

• BEZ zdolności
DECYZJA W 1 MINUTĘ !

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

ul.Nowy Świat 1A, IIp.
796 600 006

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 

I USZKODZONYCH

oraz motocykli

tel. 696 473 695

Windykacja 
z gwarancją skuteczności
Zakup wierzytelności
Zakup weksli
Poręczenia i wyręczenia
Zlecenia od dłużników 
wekslowych
Skup weksli emitowanych
Pokrywamy wszelkie koszty 
opłat sądowych
oraz zastępstw prawnych
NIE POBIERAMY OPŁAT 

WSTĘPNYCH
Centralne Biuro 

Windykacyjne sp. z o.o. 
Warszawa

Oddział w Wałbrzychu
pl. Magistracki 3 pok. 19

tel. (22) 21 39 335
tel. 534 626 704

e-mail: cbw@vp.pl
www.weksel.manifo.com

• Piłkarze Górnika Wał-
brzych pokonali na wła-
snym boisku Gryfa Wej-
herowo 2:0 (0:0). W meczu 
inaugurującym rundę wio-
senną gole dla naszego ze-
społu zdobyli Daniel Zinke 
(70 min.) i Michał Bartkowiak 
(82 min.). W sobotę wałbrzy-
szanie, którzy umocnili się na 
pozycji wicelidera, zagrają w 
Sosnowcu z Zagłębiem.

• Piłkarze Victorii Świebo-
dzice w meczu Pucharu 
Polski na szczeblu okrę-
gu wałbrzyskiego ulegli 
trzecioligowej Polonii Stal 
Świdnica 1:3 (0:1). Hono-
rowego gola dla świebodzi-
czan zdobył w 62 min. Mar-
cin Kokoszka.

• Siatkarze Victorii PWSZ 
15 marca (sobota) od godz. 
16.00 będą podejmowali 
w hali Aqua Zdrój w Wał-
brzychu Gwardię Wrocław. 
W przedostatnim meczu II 
etapu rozgrywek o mistrzo-
stwo II ligi w Zielonej Górze 
wałbrzyszanie wygrali z AZS-
-em 3:2.

• Piłkarki ręczne Victorii 
Świebodzice w kolejnym 
meczu II ligi przegrały w 

Szczecinie z Pogonią II Bal-
tica 21:38.

• W sobotę, 15 marca, o 
godz. 18.30 w hali Aqua 
Zdrój przy ul. Ratuszowej 
w Wałbrzychu, odbędzie 
się ostatni mecz fazy za-
sadniczej rozgrywek o 
awans do II ligi koszykarzy 
Górnik Trans.eu Invest-
-Park Wałbrzych - WSTK 
Wschowa! Nasza drużyna 
zapewniła już sobie pierw-
sze miejsce, wygrywając 
w Lubinie z SMK 66:52, ale 
zespół gości to niełatwy 
przeciwnik, niedawny dru-
goligowiec, obecnie zaj-
mujący trzeci miejsce w 
tabeli ligowej. Zachęcamy 
więc do głośnego dopingu 
dla biało-niebieskich przed 
decydującymi turniejami o 
awans do II ligi (rywalami 
naszego zespołu będą Polo-
nia Bytom, AZS Politechnika 
Kielce i wicemistrz grupy 
podkarpackiej), a szczegól-
nie gorąco trzeba powitać 
Piotrka Niedźwiedzkiego, 
wychowanka Górnika i 
wicemistrza świata U17 z 
2010 r., w jego pierwszym 
o�cjalnym meczu ligowym 
w naszej hali. W przerwach 
meczu oczywiście formacja 

taneczna Underground i 
rzuty w Transie.

• Zapraszamy na Wałbrzy-
skie Spotkania Nordic Wal-
king 2014 - III Marsz Czekamy 
na Wiosnę, który odbędzie się 
w sobotę, 15 marca. - O godz. 
11:00 wyruszamy na spacer 
Nordic Walking szlakiem Księż-
nej Daisy von Pless. Zapisy na 
trasę długości 7 km. na dzie-
dzińcu głównym zamku Książ 
od godz. 10.00. Trasa marszu 
prowadzi przez malownicze 
tereny Książańskiego Parku 
Krajobrazowego. Zwiedzi-
my wiele ciekawych miejsc, 
a na zakończenie planujemy 
wspólne ognisko na terenie 
Hipodromu Książ. Startowe 
wynosi 10 zł, a w jego ramach: 
zwiedzanie m.in. stadniny, 
palmiarni, tarasów zamko-
wych, ruin am�teatru, gorący 
posiłek, losowanie nagród 
oraz niespodzianki. Liczymy 
na obecność kilku ośrodków 
sportowych m.in. TKKF, PTTK, 
kluby biegacza, reprezentacje 
zakładów pracy oraz wielu 
Idolowców. Impreza jest zali-
czana do punktacji Grand Prix 
IDOL 2014 za uczestnictwo 
– podkreśla Marek Henczka z 
WKB.

(RED)
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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 kapital-
nym 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.Ka-
mienia, 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 ponie-
miecki 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 - 49 000 zł!!! 74 666 
42 42, 507 153 166

WILLA – Do sprzedania 2 pokoje, 
po remoncie, P.Góra, 42m2, cena 
120 tys.zł.  74 666 42 42, 790 217 
670.

WILLA- Sprzedamy 3 pok. 63m2 
na Podzamczu, 6 piętro, cena 145 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 3 
pokoje, 84m2, B.Kamień, cena 80 
tys.zł. 74 666 42 42,  507 153 166.

WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, po remoncie 
119m2, działka: 722m2 cena 210 
tys.zł. 74 666 42 42, 790 217 670

WILLA – Sprzedamy pół bliźniaka 
70m2 na Górnym Sobięcinie, cena 
249 tys.zł.- do dużej negocjacji!!! 
74 666 42 42, 790 217 670

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 52m2 , Podzamcze, 125 
tys.zł. –74 666 42 42, 608 318 866.

WILLA – Sprzedamy dom wolno-
stojący, 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, Podzam-
cze, cena 142 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166

WILLA – Sprzedamy pokój z kuch-
nią na N.Mieście, 41m2, 1 piętro,  
cena 45 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA - Sprzedamy 2 pok, 42m2 z 
ogrodem i garażem, Szczawienko, 
ul. Gagarina, cena 104 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po 
remoncie , Śródmieście, 97m2,  
po remoncie, 160 tys. zł. 74 666 42 
42 , 608 31 88 66 

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

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-poko-
jowe mieszkanie 29 m2  Pia-
skowa góra  750 zł 74 6660919, 
607212315

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

JMDOM do sprzedania mieszka-
nie 2-pokojowe Piaskowa Góra 42 
m2  po remoncie 95.000 74 666 
0919, 607 212 315

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

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

Sprzedam komfortowy apartament 
w Głuszycy 60 m2, 2 pokoje, komi-
nek, 1 piętro, garderoba. Cena 155 
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 
w Głuszycy 67 m2, 1 piętro. Cena 
140 tys.  tel.882 068 300 - 600 186 
884 numer licencji 19411

Sprzedam lokal użytkowy w Głu-
szycy 200 m2, przy głównej drodze, 
parter. Cena 120 tys. tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam działki budowlane w 
Głuszycy- Zimna Woda- ceny od 25 
zł/m2 ( 1480 m2)  tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Głuszyca, ul. Grunwaldzka 20A,
tel./fax: 74 8447889 

oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84

JM DOM sprzedam mieszkanie 

3-pokojowe 60 m2,  blok IV-pię-

trowy wysoki standard Piaskowa 

Góra ul. Długosza 165.000 zł 

607212 315,  746660919

JMDOM sprzedam mieszkanie 

3-pokojowe wysoki standard 

ul. Kosteckiego Sobięcin nowe 

budownictwo 189.000 zł  607 

212315 , 74 666 09 19

JMDOM sprzedam mieszkanie 

2-pokojowe 45 m2 Podgórze  

43.000 zł  607 212315 , 74 666 

09 19

JM DOM mieszkanie 60 m2  2- 

pokojowe ul. Batorego  z działką  i 

garażem 155.000 zł 607 212 315, 

74 666 09 19

JM DOM mieszkanie 36 m2  2- 

pokojowe  parter, Piaskowa Góra  

89.000 zł 607 212 315, 74 666 

09 19

JM DOM mieszkanie 78 m2  dwu-

poziomowe 3- pokojowe,  wysoki 

standard, spokojna część Białego 

Kamienia 220.000 zł 607 212 315, 

74 666 09 19

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

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

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

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

WILLA -  Na sprzedaż kawalerka, 
37m2, po remoncie, N.Miasto, 
co miejskie, cena 67 tys.zł. – DO 
NEGOCJACJI! 74 666 42 42 , 790 
217 670.

WILLA-  Super lokalizacja! Sprze-
dam 3 pok. 49m2 na P.Górze, 
cena 135tys.zł. 74 666 42 42, 608 
31 88 66

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje na 
Podzamczu, 36m2, 2 piętro, cena 
99tys zł. 74 666 42 42, 608 31 88 
66

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 
62m2, Nowe Miasto, cicha loka-
lizacja, 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

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 89.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje, 
63m2, 6 piętro w 10, 159.000zł po 
remoncie, tel. 74 840 40 40, 509 
530 885
RENOMA – PODZAMCZE, 2 pokoje, 
36m2, 1 piętro w 10, cena 92.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje, 
60m2, parter w 4, cena 150.000zł, 
po remoncie, tel. 74 840 40 40, 509 
530 885
RENOMA – PODZAMCZE, 4 
pokoje, 86m2, 6 piętro w 10, cena 

178.000zł, tel. 74 840 40 40, 509 
530 885

RENOMA – PODZAMCZE, 2 
pokoje, 36,6m2, 9 piętro w 10, cena 
85.000zł, 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, nowe 
bud. 2 pokoje, 55m2, 9 piętro w 10, 
, cena 110.000zł, tel. 74 840 40 40, 
509 530 885

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,  kawa-
lerka, 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 63.000zł, 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 –  ZAMIANA SZEREGÓW-
KA NA SZCZAWIENKU OKOLICE 
UL. WITOSA NA 2 POKOJE NA 
PODZAMCZU 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – DOM BIAŁY KAMIEŃ  
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi, 
160m2, cena 385.000zł MOŻLIWA 
ZAMIANA NA 3 POKOJE NA BIAŁYM 
KAMIENIU 74 840 40 40, 693 223 
424

RENOMA – DOM PIASKOWA GÓRA 
skrajna szeregówka z garażem, 3 
pokoje, 80m2, cena 299.000zł 74 
840 40 40, 509 530 885

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

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

Sprzedam dom w Łomnicy 330 m2, 
działka 1500 m2, 5 pokoi ( pensjo-
nat, gospodarstwo agroturystycz-
ne). 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. Cena 170 tys.zł tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam dwa mieszkania w Mie-
roszowie 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 Gó-
rze, 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- nowe okna, par-
ter. Cena 31 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, umeblo-
wane i wyposażone mieszkanie 
w Śródmieściu 69 m2 cena 150 
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie dwupo-
ziomowe ul. Wańkowicza, 40m2, 
2 pokoje, 3 piętro. Cena 90 tys. 
zł tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

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 pokojo-
wego na Piaskowej Górze, lub 
Podzamczu, może być zadłużone, 
lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 
606 97 66 30

DS-1217 Piaskowa Góra szereg 
narożny o pow. 85m, do wpro-
wadzenia, cena 299 tys. Tel. 793 
111 130

Okazja! Biały Kamień, kawalerka o 
pow. 28M, po kapitalnym remon-
cie, cena 52 tys. Tel.606 97 66 30

Okazja! MS-1271 Piaskowa Góra 
wyremontowane I umeblowane 
2 pokoje o pow.33m, 2p w 4 cena 
85000, Tel. 606 976 630

Okazja! MS-1249 Głuszyca ul. 
Łukasiewicza o pow. 49M2 po 
kapitalnym remoncie  

I piętro, cena 125 tys. Tel. 606 97 
66 30

OKAZJA! MS-1178 Piaskowa Góra 
2 pokoje o pow. 36m po kapital-
nym remoncie, cena 112 tys. Tel. 
606 97 66 30

MS-1334 Piaskowa Góra kawaler-
ka ul. Norwida o pow. 26m. cena 
70 tys. Tel. 534 210 153

MS-1319 Szczawienko pokój z 
kuchnią o pow. 32,6m pierwsze 
piętro. Tel 793 111 130

MS-1317 Nowe Miasto 2-pokoje 
n a 1 piętrze o pow. 48M Cena 59 
tys. Tel 534 210 153

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

MS-1195 Piaskowa Góra 2 pokoje 
w pełni rozkładowe o pow. 41,5m. 
Cena 97 tys. Tel. 793 111 130

MS-1325 Podzamcze 2 pokoje o 
pow. 41,5m Cena 89 tys. Tel. 534 
210 153

MS-1173 Podzamcze 2 pokoje 
rozkładowe o pow. 54,20m. Cena 
129 tys. Tel. 793 111 130

Okazja! MS-1286 Podzamcze po 
kapitalnym remoncie 3-pokoje o 
pow. 62,6m Cena  163000, tel. 606 
976 630

MS-1299 Piaskowa Góra 3-pokoje 
o pow. 45M do odświeżenia, cena 
125 tys. Tel. 606 976 630

MS-1202 Piaskowa Góra 3-pokoje  
o pow.45m Cena 87 tys.zł Tel. 793 
111 130

MS-1293 Piaskowa Góra 3-pokoje 
o pow. 52,4m w pełni rozkładowe 
cena135 tys. Tel. 534 210 153

Okazja! Podzamcze  4 pokoje 
o pow. 65,7m do odświeżenia, 
super lokalizacja, cena 173 tys. 
Tel.793 111 130

Działki budowlane bogata oferta 
Wałbrzych i okolice  cena  już od 
25 tys. tel. 793 111 130

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
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Kupię!!!! 
twoją nieruchomość, 

mieszkanie, dom 
może być do remontu,

zadłużone, z komornikiem, 

spółdzielcze, własnościowe 

Zadzwoń! Tel. 723 453 276

NAPRAWA 
SKUTERÓW I QUADÓW 

(odbiór i dowóz)
CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 12B 

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel. (74) 844 52 33, 

722-181-622 

ZARZĄDZANIE 
I ADMINISTRACJA

HALINA KRUPA 
NR LICENCJI ZAWODOWEJ: 23685 

e-mail: posasiedzku@spoko.pl, tel.: 692-592-513 
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USŁUGI

(3) MEBLE NA WYMIAR – kuch-
nie, szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne. – TANIO! Tel. 
607-218-533.

(3) SZAFY WNĘKOWE, gardero-
by, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO! Tel. 692-123-981.

(8) USŁUGI REMONTOWE 
ŁAZIENKI, KUCHNIE KOMPLEK-
SOWO. TEL. 790-542-123. 

(4) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH” 
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE, 
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE, 
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, 
DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.

(5) „DIGISAT” - Montaż anten 
satelitarnych i naziemnych. Tel. 
501-674-338 i 74/854-17-12.

(3) Naprawy sprzętu radiowo- 
telewizyjnego, wszystkie �rmy, 
gwarancja, dojazd do klienta. 
Kontakt: 505 874 992. 

(3) Naprawa i sprzedaż maszyn 
do szycia domowych i przemy-
słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 
723-265-731.

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA- 
Całodobowo. Tel. 726-005-726 
tanio, szybko, profesjonalnie, 
www.speed24h.info

PRZEPISYWANIE NA KOMPUTE-
RZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM 
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ 
DO UZGODNIENIA. TEL. 790-
709-590. 

PRACA

(1) Zatrudnię elektryków, hydrau-
lików oraz pracowników do prac 
wykończeniowych. Tel. 881-744-
947.

(3) Opiekunka osób starszych - 
Niemcy. Atrakcyjne wynagrodze-
nie! Praca od zaraz. Kontakt: 725 
248 935.

NIERUCHOMOŚCI

(4) Pilnie sprzedam mieszkanie 2 
pok. w nowym bud. na B. Kamie-
niu 38m2, II piętro (podjazd dla 
inwalidów w bramie wejściowej). 
Tel 74/843-92-67 i 728-516-673. 
Cena do uzgodnienia.

(3) Tanie pokoje do wynajęcia 
w centrum Wałbrzycha. Tel. 
693-069-486. 

(8) Zamienię mieszkanie 
własnościowe pok. z kuch. 
łazienka+wc. W Boguszowie 
(blisko centrum, spokojna oko-
lica) na podobne w Wałbrzychu 
na P. Górze lub Podzamczu 
(w 4 piętrowcu na pierwszym 
lub drugim piętrze) może być 
zadłużone – spłacę. Tel. 607-
839-690.  
(9) Okazja - 49 tys. zł! Sprzedam 
mieszkanie 30 m kw. w Bogu-
szowie Gorcach: kuchnia, pokój, 
łazienka i wc. stan dobry – do 
zamieszkania. Niski czynsz – 78 zł 
miesięcznie. Tel. 607 839 690.

(2) Do wynajęcia mieszkanie 
2-pok.(kuchnia, łazienka) 50m2, I 
piętro w domu dwu rodzinnym, 
Nowe Miasto – Psie Pole. Tel. 504-
782-455.
Super okazja! Uzbrojone działki 
budowlane, usługowe – rejon 
Poniatów. Tel. 609-461-816  

BON - NEOGOTYCKI PAŁACYK, 
BLISKO WAŁBRZYCHA. PO-
WIERZCHNIA: 195 M2, 5 POKOI, 
DZIAŁKA: 1106 M2, CENA: 590 000 
ZŁ (74) 843 33 33,(74)666 66 06

BON- MIESZKANIE, PIASKOWA 
GÓRA, 33 M2, 4 PIĘTRO, DWA 
POKOJE. CENA: 69 000 ZŁ (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON – DOM, SOBIĘCIN, CICHE 
I SPOKOJNE MIEJSCE. SUPER 
OKAZJA. 90 M2,DZIAŁKA: 797 M2, 
4 POKOJE, ŁAZIENKA, WC.CO WĘ-
GLOWE.DACH NOWY, ELEWACJA. 
INSTALACJE PO WYMIANIE. CENA: 
265 000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – OKAZJA- DOM, GŁUSZYCA 
. POWIERZCHNIA MIESZKALNA: 
140 M2, 5 POKOI, ŁAZIENKA, 
PRZEDPOKÓJ. DZIAŁKA: 1600 M2, 
DOM W POŁOWIE WYREMONTO-
WANY,NOWE OKNA, INSTALA-
CJA.W ZIELONYM I SPOKOJNYM 
MIEJSCU, BLISKO KOMUNIKACJA, 
SKLEPY. CENA: 120 000 ZŁ (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON - DOM, OKOLICE SZCZAWNA 
ZDÓRJ, POWIERZCHNIA: 261 M2, 
4 POKOJE, KUCHNIA Z JADALNIĄ, 
ŁAZIENKA, PRALNIA( DO WPRO-
WADZENIA) POZOSTAŁA CZĘŚĆ 
WYMAGA REMONTU. DODATKO-
WO DZIAŁKA: 2000 M2, BUDYNKI 
GOSPODARCZE: 172 M2, 102 M2. 
CENA: 329 000 ZŁ IDEALNE POD 
AGROTURYSTYKĘ(74) 666 66 06

BON - MIESZKANIE, PIASKOWA 
GÓRA, 29 M2, PIĘTRO 8, OGRZE-
WANIE 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.OGRZEWANIE 
GAZOWE, NOWE OKNA PCV, 
MOŻLWOŚĆ ADAPTACJI STRY-
CHU. 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: 97 000 ZŁ. (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – Polecamy do sprzedaży 
ziemia klasy 5 i 6.Ziemia znajduje 
się w Gminie Walim. Malownicze 
i spokojne miejsce .Powierzchnia 
ziemi: 11 0000 m2.( 11 ha)Cena: 
129 000 zł do negocjacji (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE, BIAŁY 
KAMIEŃ, 42 M2, 1 PIĘTRO, DWA 
POKOJE, WYSOKI STANDARD, 
DZIAŁKA 320 M2, OGRZEWANIE 
MIEJSKIE.CICHE I SPOKOJNE 
MIEJSCE. CENA 93 000 ZŁ (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON - DOM, PIASKOWA GÓRA- 
110 M2, 5 POKOI, JASNA KUCH-
NIA, PRZEDPOKÓJ, ŁAZIENKA 
I WC. DZIAŁKA: 520 M2. DWA 

ABC NIERUCHOMOŚCI
ul. Broniewskiego 65B

58-309 Wałbrzych
Tel: 74 307 03 16

kom. 694 845 618 , 602 826 652
SPRZEDAŻ, KUPNO, WYNAJEM, ZAMIANA 

Kawalerka po kapitalnym re-
moncie, z jasną kuchnią i dużym 
balkonem, na Piaskowej górze, 
cena: 76 tys! Tel.(74) 307 03 16, 
694 845 618

2 pokoje, świetna lokalizacja 
Piaskowej Góry, budynek 4-ro pię-
trowy, cena 82 tys ! Tel.(74) 307 03 
16,531 045 421 

2 pokoje ,po kapitalnym remon-
cie,na Piaskowej Górze, cena 99 
tys. tel.(74) 307 03 16, 694 845 618 

2 pokoje z jasną kuchnią w 
pełnym rozkładzie na Piaskowej 
Górze, 42m2,budynek 4-ro piętro-
wy, cena: 97 tys!  Tel.(74) 307 03 
16,531 045 421

3 pokoje z jasną kuchnią w bardzo 
dobrej lokalizacji Piaskowej Góry. 
57 m2,I-sze piętro w IV-ce ! Cena: 
149 tys! Tel.(74) 307 03 16,531 
045 421 

Kawalerka w odrestaurowanej 
kamienicy w świetnej cenie, 31 
m2 za 40 000! Tel. (74) 307 03 16, 
602 826 652

Komfortowe 2 pokoje w dosko-
nałej lokalizacji Nowego Miasta , 
cena 97 tys! Tel.(74) 307 03 16,531 
045 421

Komfortowa kawalerka na 
Krakowskim Osiedlu, w bardzo 
dobrej cenie 55 tys! Tel.(74) 307 
03 16,531 045 421

Komfortowy dom na P. Górze, 50 
m2, 3 pokoje, piękny ogród, cena: 
239 tys! Tel.(74) 307 03 16,531 
045 421 

Ładny dom na górnym Sobięcinie 
po remoncie, cena 247 tys! tel.(74) 
307 03 16, 694 845 618

Dom z bardzo ładną działką w 
zielonej części Podgórza, cena 
249 tys!tel.(74) 307 03 16, 694 
845 618 

Okazja, Boguszów - mieszkanie 80 
mkw, 4 pokoje po remoncie cena: 
115,000 zł. Tel. 519-121-104/ 74-
666-68-14
Mieszkanie w zielonej części 
Poniatowa, 44 mkw, po remon-
cie. 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/ 74-
666-68-14
Nowe Miasto, świetna lokalizacja, 
mieszkanie 2-pokojowe po re-
moncie, 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 remon-
cie, 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 miesz-
kanie do odświeżenia, 48 mkw, 
cena: 125,000 zł. Tel. 519-121-
102/ 74-842-12-84
Śródmieście, dom wolnostojący, 
146 mkw, cena: 370,000 zł. do 
negocjacji!Tel. 519-121-102/ 74-
842-12-84
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 wpro-
wadzenia, 43 mkw. Tel. 502-657-
640/ 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

GARAŻE Z KANAŁEM W BRYLE 
BUDYNKU.CENA: 350 000 ZŁ (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON - DOM, PIASKOWA GÓRA, 
ZABUDOWANIE SZEREGOWE.. 
POWIERZCHNIA MIESZKALNA : 85 
M2, DZIAŁKA: 200 M2, 3 POKOJE, 
KUCHNIA, ŁAZIENKA, PRZED-
POKÓJ. OGRZEWANIE GAZOWE 
PLUS PIECYK NA DRZEWO. CENA: 
295 000 ZŁ(74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON - DOM, RUSINOWA, 170 M2, 
DZIAŁKA: 1912 M2, 4 POKOJE-
,DUŻA KUCHNIA Z JADALNIĄ Z 
KUCHNI BEZPOŚREDNIE WYJŚCIE 
NA OGRÓD,DODATKOWO NA 
POSESJI ZNAJDUJE SIĘ STODOŁA. 
OGRZEWANIE WĘGLOWE PLUS 
KOMINEK. CENA : 280 000 ZŁ (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE, ŚRÓDMIE-
ŚCIE, POWIERZCHNIA: 67 M2, 
PARTER, 3 POKOJE, JASNA KUCH-
NIA, ŁAZIENKA Z WC. STANDARD: 
BARDZO DOBRY. OGRZEWNIE CO 
WĘGLOWE. CENA 119 000 ZŁ DO 
NEGOCJACJI (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – MIESZKANIE, JEDLINA 
ZDRÓJ. 49 M2, 2 POKOJE, JASNA 
KUCHNIA, ŁAZIENKA, WC. PO 
KAPITALNYM REMONCIE. TA-
RAS- PIĘKNY WIDOK. STYLOWA 
KAMIENICA. CENA: 89 000 ZŁ DO 
NEGOCJACJI(74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – DOM, CZARNY BÓR- 
NOWY, 98 M2, DZIAŁKA: 850 M2, 
3 POKOJE, JASNA KUCHNIA ( Z 
WYPOSAŻENIEM),ŁAZIENKA, 2 
WC. GARAŻ WOLNOSTOJĄCY. 
WYSOKI STANDARD.CO WĘGLO-
WE. CENA: 365 000 ZŁ(74) 843 33 
33,(74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE, NOWE MIA-
STO, 50 M2, 3 POKOJE, PARTER. 
PO REMONCIE, NOWE INSTALA-
CJE, STANDARD BARDZO DOBRY. 
CO WĘGLOWE. CZYNSZ: 220 ZŁ . 
CENA: 105 000 ZŁ(74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE, SZCZAW-
NO ZDRÓJ, 70 M2, 3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA I 
PRZEDPOKÓJ. WYSOKI PARTER, 
BALKON,PIWNICA.OGRZEWANIE 
MIEJSKIE. CENA 199 000 ZŁ DO 
NEGOCJACJI (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06 

BON – PÓŁ DOMU, SZCZAWIEN-
KO, 130 M2, 5 POKOI, DZIAŁKA 
360 M2, GARAŻ. OGRZEWANIE 
GAZOWE I KOMINKOWE. KUPUJĄ-
CY NIE PŁACI PROWIZJI. CENA 210 
000 ZŁ (74) 843 33 33 

BON- DOM W ZABUDOWIE SZE-
REGOWEJ, SZCZAWNO ZDRÓJ, 
120 M2,STAN SUROWY ZAMKNIĘ-
TY, GARAŻ W BRYLE, DZIAŁKA OD 
170 M2 DO 220 M2. CENA: 298 
000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

MOTORYZACJA

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

SPRZEDAM 
DZIAŁKI 

BUDOWLANE
PO ATRAKCYJNYCH 

CENACH
CZARNY BÓR

TEL.  791 75 21 14

Wójt Gminy Walim 
podaje do publicznej wiadomości, 

że w Urzędzie Gminy w Walimiu 
ul. Boczna nr 9, został  wywieszony  

na okres od  13.03.2014 r.  
do  03.04.2014 r.  wykaz  

numer  7/2014 z dnia  13.03.2014 r.
  nieruchomości gminnych 

przeznaczonych  do  sprzedaży. 

Burmistrz Mieroszowa informuje, 
że dnia 13 marca 2014 roku, 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie Plac Niepodległości 1 

– II piętro, obok pokoju nr 8 
wywieszono wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do najmu, dzierżawy, 
sprzedaży lub oddania w użytkowanie 

wieczyste.
Wykaz podlega wywieszeniu 

na okres 21 dni.

POŻYCZKA 

Pozabankowa 

do 25 000 zł

660-676-243
* Koszt połączeniawg. taryfy operatora


