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SUPERMOSKITIERY

Poszukujemy komunikatywnych 
i rzetelnych ludzi do sprzedaży 
detalicznej w Wałbrzychu.
Dobrze zaplanowana praca pozwoli Wam
także skorzystać z wakacji, 
wiec nie zwlekajcie i zgłoście się.
Gwarantujemy wsparcie marketingowe Gwarantujemy wsparcie marketingowe 
i szkoleniowe

Młodzieży!
Macie skończone 16 lat?

Zadzwońcie do nas 
lub napiszcie e-maila!

(74) 846 34 34
e-mail: supermoskitiery@gmail.com

Minął rok od rozpoczę-
cia działalności przez nową 
Radę Powiatu Wałbrzy-
skiego. W tym czasie aż 11 
z 17 radnych nie wykazało 
się żadną aktywnością na 
forum rady! Na drugim bie-
gunie znaleźli się Krzysztof 
Kwiatkowski i Beata Żoł-
nieruk, którzy złożyli naj-
więcej interpelacji, zapy-
tań i wniosków.

Przypomnijmy: w związku 
z odzyskaniem przez Wał-
brzych statusu miasta – po-
wiatu, od 1 stycznia 2013 
roku zmieniała się struktura 
ziemskiego powiatu wał-
brzyskiego, który obejmuje 
teraz gminy: Boguszów – 
Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, 
Jedlina – Zdrój, Mieroszów, 
Stare Bogaczowice, Szczaw-
no – Zdrój i Walim. Przez to 
konieczny był wybór nowej 
Rady Powiatu Wałbrzyskie-
go, w której dotychczas (w 
latach 2003 – 2012) zasia-
dali także przedstawiciele 
Wałbrzycha. Wybory odbyły 
się na początku marca, a 2 
kwietnia 2013 r. nowa rada 
powiatu spotkała się na 
pierwszej sesji.

Po 12 miesiącach działal-
ności nowych radnych po-
stanowiliśmy przyjrzeć się 
ich pracy. Okazuje się, że tyl-
ko 6 osób w tym czasie zło-
żyło interpelacje, zapytania 
i wnioski. Rekordzistami są 
Krzysztof Kwiatkowski, który 
złożył 18 interpelacji, 5 zapy-
tań i 14 wniosków oraz Be-
ata Żołnieruk, która złożyła 
10 interpelacji, 5 zapytań i 3 

Rada bezradnych?

Jedną z najaktywniejszych radnych w powiecie jest Beata Żołnieruk. 
– Ja codziennie pracuję dla powiatu – zapewnia wicestarosta Andrzej 
Lipiński.

wnioski. Aktywność czterech 
kolejnych radnych: Marka 
Tarnackiego (9 interpelacji, 
2 zapytania, 1 wniosek), Lon-
gina Rosiaka (4 interpelacje 
i 5 zapytań), Kamila Orpla (2 
zapytania i 5 wniosków) oraz 
Moniki Rejman (1 interpela-
cja, 1 zapytanie) i tak wyglą-
da nieźle na tle pozostałych 
11 radnych, którzy przez cały 
rok nie wykazali się jakąkol-
wiek aktywnością na forum 
rady.

- To, że nie złożyłem żad-
nej interpelacji, żadnego 
wniosku czy zapytania, nie 
oznacza, że nie pracowałem 
dla mieszkańców powiatu 
– zastrzega radny Andrzej 
Lipiński, który pełni funkcję 
wicestarosty. – Zgodnie ze 
statutem powiatu, interpela-

cje, zapytania i wnioski radni 
kierują do zarządu powiatu, 
więc trudno, bym kierował 
je sam do siebie. A pracując 
w zarządzie powiatu, razem 
ze starostą Józefem Piksą i 
członkiem zarządu Arkadiu-
szem Muchą, którzy też są 
radnymi powiatu, codziennie 
zajmujemy się najważniej-
szymi sprawami dla naszego 
powiatu i jego mieszkańców. 
Oczywiście, zawsze można 
powiedzieć, że należało zro-
bić więcej, ale nie zawsze 
pozwalają na to okoliczności. 
Na przykład �nanse powia-
tu, które nie wystarczają na 
wszystkie potrzeby.

- Rok 2013 był dla mnie 
trudny ze względów oso-
bistych – powiedziała nam 
radna Beata Żołnieruk. -Naj-

pierw zrezygnowałam z 
pełnienia funkcji wiceprze-
wodniczącej rady powiatu, 
wychodząc tym samych z 
koalicji, a później spotkały 
mnie z tego powodu same 
nieprzyjemności. Mówiąc 
prościej, ta niezależność 
sporo mnie kosztowała. Ale 
tak to już jest, gdy polityka 
staje się dla niektórych osób 
ważniejsza niż samorząd-
ność. Uważam, że nikt i nic 
nie powinien samorządow-
cowi narzucać swoich racji. 
Życzyłabym sobie i innym 
aby polityki - tej partyjnej 
oczywiście - w samorządach 
lokalnych było coraz mniej, 
więcej natomiast pragmaty-
zmu, a co za tym idzie sku-
tecznych działań. Jeśli chodzi 
o realizację inwestycji, ma-
jąc na uwadze cały powiat 
ziemski zrealizowano sporo, 
jednak ciągły brak środków 
�nansowych powoduje, że 
na pełnię szczęścia musimy 
jeszcze poczekać. Mam tu-
taj na myśli np. Głuszycę. Co 
prawda w budżecie na 2014 
r. znalazły się pieniądze na 
jeden z najbardziej potrzeb-
nych remontów, czyli most 
na drodze powiatowej w 
Sierpnicy, ale nakładów �-
nansowych wymagają kolej-
ne mosty, a droga, o której 
pisałam w ostatniej interpe-
lacji wymaga natychmiasto-
wej interwencji.

A już jesienią będzie ko-
lejna okazja do rozliczenia 
radnych podczas kolejnych 
wyborów samorządowych.

(RED)
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Andrzej
Basiński

R E K L A M A

10 lat gwarancji
na usługę

UWAGA ZMIANA SIEDZIBY!
Wałbrzych, ul. Prostopadła 4 

tel.: 509-610-501 lub 509-610-502 

zapraszamy do naszego 
sklepu internetowego: 

www.sklep.kominki-piotrowski.pl 
e-mail: e-mail: 

biuro@kominki-piotrowski.pl

R E K L A M A

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach.”

Szczere podziękowania 

Wszystkim Tym, 

którzy łącząc się z nami w bólu,

wspierali słowem, uśmiechem

i modlitwą oraz uczestniczyli

w uroczystości pogrzebowej naszego 

Syna, Brata, Wnuka

Bartka Sulewskiego

Pogrążona w smutku rodzina

R E K L A M A

Każdy z nas ma grani-
ce psychicznej tolerancji. 
Dlatego w pełni rozumiem 
mojego sąsiada z tej ko-
lumny. Słysząc słowo „Ukra-
ina”, odczuwam ostatnio 
skurcze żołądka, falowanie 
jelit i dławienie w przełyku, 
a całe jestestwo zaczyna 
się gwałtownie buntować. 
To już prawie pół roku tej 
swoistej karuzeli. Co by 
nie powiedzieć o ważności 
spraw związanych z naszym 
wschodnim sąsiadem i dra-
matach z nim związanych, 
oświadczam: na razie do-
syć. Wystarczy. I proszę mi 
nie imputować obojętności, 
nieczułości oraz braku em-
patii.

Dobrze jest znaleźć sobie 
miejsce, gdzie w podob-
nych momentach można 
się ukryć przed skrzeczącą 
rzeczywistością. Moim azy-
lem jest od dłuższego cza-
su serial „Ranczo”. Jestem 
nim zauroczony, dla mnie 
to najlepsza tego rodzaju 
polska produkcja. Świetny 
scenariusz, doskonała reży-
seria i gra aktorów. Dialogi, 
że boki zrywać, wiele z nich 
ma szansę stać się, jak to się 
zwykło określać coś wyjąt-
kowego, kultowymi, bo na 
długo zapadają w pamięć. 
Każdy odcinek to wypraco-
wana w każdym szczególe 
perełka. W „Ranczu” się nie 
chałturzy, nikt widza nie lek-

Planowane przerwy 
w dostawie energii elek-
trycznej: Walim, ulica Mic-
kiewicza –od 2 do 5.04. w 
godz. 9.00 – 14.00; Szczaw-
no-Zdrój, ulice: Łączyń-
skiego, Wałbrzych, ulice: 
Wieniawskiego, Ogrodowa, 
Podwale, Równoległa, To-
polowa - 2.04. w godz. 7.00 
– 18.00; Głuszyca, ulice: 11 
Listopada, Chrobrego, Gór-
nośląska, Ogrodowa, Sien-
kiewicza - 2.04. w godz. 8.00 
– 15.00; Wałbrzych, ulice: 
Kasprzaka, Wysockiego – 
3.04. w godz. 8.00 – 14.30; 
Wałbrzych, ulice: Duboisa, 
Korczaka, Przyjaciół Żoł-
nierza  – 7.04. w godz. 8.00 
– 14.00; Świebodzice, ulice: 
Białe Górki, Ciernie, Węglo-
wa – 7.04. w godz. 8.00 – 
16.00; Jedlina-Zdrój, ulice: 
Górnicza, Kłodzka, Krótka, 
Pokrzywianka, Włościańska 
- 8.04. w godz. 8.00 – 9.00; 
Jedlina-Zdrój, ulice: Górna, 
Kłodzka, Moniuszki, Mo-
stowa, Włościańska, Wał-
brzych, ulice: Noworudzka 
- 8.04. w godz. 8.00 – 15.00; 
Jedlina-Zdrój, ulice: Gór-
nicza, Kłodzka, Krótka, Po-
krzywianka, Włościańska - 
8.04. w godz. 14.00 – 15.00; 
Świebodzice, ulica Ciernie 
- 8.04. w godz. 8.00 – 16.00; 
Mokrzeszów - 9.04. w godz. 
8.00 – 16.00; Lubachów, Za-
górze Śląskie, ulica: Główna 
– 9.04. w godz. 8.00 – 14.00; 
Walim, ulice: 3 Maja, Cmen-
tarna, Warszawska, Wy-
spiańskiego – 9.04. w godz. 
8.00 – 14.00; Wałbrzych, 
ulica: Grabowskiej – 9.04. w 
godz. 8.00 – 14.00; Mokrze-
szów – 9.04. w godz. 8.00 – 
16.00, Lubachów, Zagórze 

Śląskie, ulica: Główna - 9.04. 
w godz. 8.00 – 14.00; Wał-
brzych, ulice: 1 Maja, Kasz-
tanowa, Przemysłowa, Skar-
żyska, Moniuszki - 10.04. w 
godz. 8.00 – 9.00 i w godz. 
13.00 – 14.00; Szczawno-
-Zdrój, ulice: Bukowa, Sien-
kiewicza, Jesionowa, Klo-
nowa, Kolejowa, Krótka, 
Lipowa, Skłodowskiej-Curie, 
Nizinna, O�ar Katynia, Ogro-
dowa, Ratuszowa, Słowiań-
ska, Spacerowa, Topolowa, 
Wojska Polskiego, Wolności 
- 10.04. w godz. 8.00 – 14.00; 
Głuszyca, ulice: Mazur-
ska, Sienkiewicza, Jedlina-
-Zdrój, ulice: Długa, Jasna, 
Moniuszki, Noworudzka - 
11.04. w godz. 8.00 – 15.00; 
Szczawno-Zdrój, ulice: Ko-
lejowa, O�ar Katynia, Spa-
cerowa - 11.04. w godz. 
8.00 – 14.00; Głuszyca, uli-
ce: Górnośląska, Pomorska, 
Sienkiewicza, Jedlina-Zdrój, 
ulice: Długa, Kłodzka, No-
worudzka, Świdnicka, Zam-
kowa - 11.04. w godz. 8.00 – 
9.00 i w godz. 14.00 – 15.00; 
Walim, ulica: Mickiewicza 
- 11.04. w godz. 9.00 – 14.00; 
Świebodzice, ulice: Jelenio-
górska, Kamiennogórska - 
11.04. w godz. 8.00 – 16.00; 
Wałbrzych, ulice: Glinicka, 
Mieroszowska, Podgórska - 
14.04. w godz. 8.00 – 17.00; 
Wałbrzych, ulice: Niepod-
ległości, Wałbrzyska, Wylo-
towa - 14.04. w godz. 8.00 
– 11.00; Wałbrzych, ulice: 
Glinicka, Mieroszowska, 
Podgórska - 23.04. w godz. 
8.00 – 17.00; Wałbrzych, uli-
ce: Niepodległości, Podgór-
ska, Wałbrzyska, Wylotowa - 
23.04. w godz. 14.00 – 16.00.

(RED)

Rancza czar
ceważy. Niedawno ruszył w 
telewizji kolejny sezon se-
rialu, a jednocześnie można 
wrócić do odcinków z po-
przednich lat.

„Ranczo” to Polska w pi-
gułce, wynik trafnych ob-
serwacji społecznych. Jego 
twórcy pokazują szeroką 
paletę naszych narodo-
wych wad i śmiesznostek, 
ale także zalety, pragnienia, 
dążenia, sposoby radzenia 
sobie z kłopotami, przezwy-
ciężanie różnego rodzaju 
kryzysów, metody wycho-
dzenia z opresji. Poprzez 
losy serialowych bohaterów 
przebija się przesłanie, że 
warto mieć nadzieję na na-
dejście lepszych czasów, a 
zło i niesprawiedliwość zo-
staną przykładnie ukarane. 
Oglądając „Ranczo” chyba 
wielu wraz ze mną śmieje 
się w głos i ładuje się ni-
czym bateria w pozytywną 
energię. Może dzięki temu 
przedłużamy sobie pobyt 
na tym padole płaczu o dni 
lub tygodnie. A może nawet 
o czas dłuższy?

Wójt-senator/proboszcz, 
sztandarowa postać seria-
lu, grana popisowo przez 
Cezarego Żaka, to bezgra-
niczne umiłowanie wła-
dzy i gotowość do perfidii 
i największych świństw, 
by się z nią nie rozstawać, 
sztuka lawirowania, by za 
wszelka cenę utrzymać się 
na powierzchni. Ale i pro-
boszczowskie rozdwojenie 
na służbę wiernym i jedno-
czesną dbałość o wymierne 
korzyści, jak w przypadku 
niecodziennych i niezbyt 
etycznych sposobów gro-
madzenia pieniędzy na od-

budowę parafialnej kasy. 
Czerepach to kwintesencja 
cwaniactwa, bezczelności 
i dwulicowości, ale z do-
mieszką uczuć wyższych 
do księgowej Lodzi. Sole-
jukowa to dowód na nie-
przeciętne talenty tkwiące 
w prostej, cielesnej powło-
ce. Urzędnik gminny Duda 
przechodzi ewolucję z wa-
zeliniarza w jednostkę na-
wet sympatyczną. Zawsze 
można polegać na „Amery-
kance” Lucy, nowym wój-
cie, osobie prostolinijnej i 
otwartej na sprawy innych, 
jak też na jej życiowym 
partnerze, Kusym. W „Ran-
czu” znajdziemy pochwałę 
przedsiębiorczości na przy-
kładzie serowo-pierogowej 
kompanii współkierowanej 
przez trzy zaradne niewia-
sty oraz Witebskiego, autora 
poczytnego romansu i twór-
cy lokalnej telewizji interne-
towej („lepiej nie robić pro-
gramów o wybaczaniu, bo 
to się u nas nie przyjmie”), 
ale również przywódcę 
strajku. Sprawdza się w se-
rialu stara prawda, że w jed-
ności siła, kiedy mieszkańcy 
Wilkowyj rozbijają gang za-
grażający wsi. Radny Myćko, 
właściciel katastrofalnego 
bałaganu w swoim obej-
ściu, rozbrajająco twierdzi, 
że najlepiej wychodzi mu 
bezpardonowa krytyka 
każdej władzy. Michałowa, 
szczera do bólu gospodyni 
księdza, w swoim stylu wy-
rzuca swojemu szefowi, że 
Kościół dba o dzieci poczę-
te, ale o te późniejsze już 
mniej. W serialu dojmująco 
daje o sobie znać ludowa 
religijność, przejawiająca 

się absolutnym przekona-
niem, że Matka Boska była 
Polką, Jezus, jako, że jej syn 
– oczywiście Polakiem, a 
niewykluczone, że naszym 
rodakiem jest także sam 
Pan Bóg. Informacja księ-
dza, że Maria wywodzi się 
z Ziemi Izraela, powoduje 
wstrząs… Zazdrosna nie-
bywale o swojego męża, 
pani doktorowa, korzysta 
z pierwszej okazji, by go 
zdradzić z wójtem, a żyjąca 
przykładnie, ale już prze-
kwitająca, wójtowa rzuca 
się w ramiona lekarza, zdo-
pingowana jego nieśmia-
łymi, ale jakże trafiającymi 
w serce komplementami. 
Dotychczasowy wójt ma 
szanse na następną kaden-
cję, bo „też kradnie, ale jest 
swój, więc robi to z umia-
rem”. Kierowniczka sklepu 
więzi w domu swoją córkę, 
rzekomo w trosce o jej cią-
żę. Samo życie…

No i wreszcie ławeczka 
pod sklepem z czterema 
jej lokatorami: Pietrkiem, 
Hadziukiem, Solejukiem i 
Stachem.”Hejnaliści” wzno-
szący kolejne toasty �aszka-
mi „Mamrota”. Ich wymiana 
przemyśleń na temat przy-
jaźni, koleżeńskiej wierno-
ści, władzy i życia wsi, to 
kopalnia złotych myśli i głę-
bokich sentencji, diamenci-
ki humoru, którego warto 
robić zapasy przed konfron-
tacją z upiorami i udrękami 
codzienności.

„Nasz ławeczka to ostatni 
bastion narodowej zgody” – 
stwierdził z głębokim prze-
konaniem Stach. Kuruję się 
i sycę przepysznym „Ran-
czem”, czego i Wam życzę.

Bez prądu
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ul. Skarżyska 6
58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92
Godziny otwarcia:
pn-pt: 8.00 - 17.00
sb: 7.00 - 14.00

SILNIK
- remonty kapitalne silnika
- wymiana rozrządu
- diagnostyka komputerowa silnika
- naprawy bieżące - wymiana płynów eksploatacyjnych

ZAWIESZENIE
- dia- diagnostyka zawieszenia
- wymiana części eksploatacyjnych zawieszenia - bieżące naprawy

WULKANIZACJA
- sprzedaż opon (samochody osobowe, ciężarowe) - pełen serwis
- naprawa ogumienia
- wyważanie kół
- sezonowe przechowywanie opon
- p- prostowanie felg stalowych i aluminiowych

KLIMATYZACJA
- sprawdzanie szczelności klimatyzacji
- napełnianie układów klimatyzacyjnych
- ozonowanie i czyszczenie układów klimatyzacyjnych
- dezynfekcja układów klimatyzacyjnych

Szczegóły na nowej stronie

www.goliat.walbrzych.pl

R E K L A M A

Wahadło 
na Wrocławskiej
W związku z remontem wiaduktu ko-
lejowego w ciągu ul. Wrocławskiej w 
Wałbrzychu, przy skrzyżowaniu z ul. 
Piotrowskiego, do 29 kwietnia wy-
stępować będą utrudnienia w ruchu 
na tym odcinku drogi. Ruch samocho-
dowy na drodze pod wiaduktem pro-
wadzony jest wahadłowo na odcinku 
ok. 400 m z zastosowaniem sygnalizacji 
świetlnej, a ul. Piotrowskiego jest prze-
jezdna tylko w kierunku Poniatowa. 
Przejazd z Poniatowa do ul. Wrocław-
skiej odbywa się ul. Prostopadłą. Z po-
wodu remontu wiaduktu kolejowego 
w obrębie skrzyżowania ul. Wrocław-
skiej i Piotrowskiego zmianie uległa 
trasa przejazdu autobusów komunikacji 
miejskiej na linii nr 11 relacji Poniatów 
– Kozice. Tymczasowy projekt organi-
zacji ruchu polega na wprowadzeniu 
ruchu jednokierunkowego na ulicy Pio-
trowskiego, dlatego autobusy linii nr 
11 z Poniatowa w kierunku Śródmieścia 
kursują odjazdem przez ul. Prostopadłą 
(bez zatrzymywania się na przystankach 
położonych na trasie objazdu). Zmianie 
uległy również godziny odjazdów z Po-
niatowa. Remont wiaduktu kolejowego 
nad ul. Wrocławską w Wałbrzychu jest 
jednym z przedsięwzięć modernizacyj-
nych linii kolejowej nr 274, mających na 
celu usprawnienie połączenia z Wrocła-
wia do Jeleniej Góry. Prowadzony jest 
na zlecenie PKP. Koszt remontu wyniesie 
ok. 1 mln zł.

(RED)

Przypomnijmy: 18 listopada 
2013 roku Jerzy Kosek wjechał 
samochodem w dystrybutor pa-
liwa na stacji benzynowej przy 
ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu. 
Przybyły na miejsce patrol poli-
cji przeprowadził kontrolę trzeź-
wości kierującego, po którym 
okazało się, że alkomat wykazał 
w wydychanym powietrzu około 
2,3 promila alkoholu. Sprawa tra-
fiła do sądu, w którym dyrektor 
wałbrzyskiej filharmonii przyznał 
się do winy i przeprosił za swoje 
zachowanie. Podczas rozprawy 
tłumaczył, że po kolacji z przy-
jaciółmi, w trakcie której wypił 6 
piw, źle się poczuł i dlatego poje-
chał na stację paliw po lekarstwa. 
- Jest mi wstyd – powiedział Jerzy 
Kosek. 

26 marca zapadł wyrok: pół roku 
więzienia w zawieszeniu, grzywna w 
wysokości 5 tysięcy złotych i utrata 
prawa jazdy na 2 lata. Tym samym 
sąd odrzucił wniosek oskarżonego 
o warunkowe umorzenie sprawy. - 
W Wałbrzychu mamy do czynienia 
ze zbyt dużą liczbą takich zdarzeń, 
a ten wyrok ma być przestrogą dla 
skazanego i innych – tłumaczył sę-
dzia Bartosz Szeremeta, który prze-
wodniczył składowi sędziowskiemu 
orzekającemu w tej sprawie. – Pan 
jest osobą publiczną, a od takich 
osób oczekuje się więcej.

Wyrok nie jest prawomocny i 
dyrektorowi przysługuje prawo do 
złożenia apelacji. Na tym jednak 
nie koniec konsekwencji jazdy na 
podwójnym gazie. Władze woje-
wództwa dolnośląskiego, które są 

Wyrok ku przestrodze
Pół roku więzienia w zawieszeniu, grzywna 

w wysokości 5 tysięcy złotych i utrata prawa jazdy 
na 2 lata – to kara, jaką Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 

wymierzył dyrektorowi Filharmonii Sudeckiej 
w Wałbrzychu. Władze województwa dolnośląskiego 

chcą dymisji Jerzego Koska, choć wyrok jest 
nieprawomocny.

Jerzy Kosek stracił prawo jazdy i stanowisko dyrektora Filharmonii Sudeckiej.

organem prowadzącym Filharmo-
nię Sudecką, domagają się dymi-
sji Jerzego Koska. Przypomnijmy, 
że przed sądem w Wałbrzychu 
toczy się także sprawa poprzed-

niego dyrektora. Dariusz M. został 
oskarżony o niezgodne z prawem 
wypłacanie sobie pieniędzy z kasy 
Filharmonii Sudeckiej.

(RED)
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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

R E K L A M A

Projekt: „Podniesienie kwali�kacji ICT osób słabo
wykształconych z terenu Dolnego Śląska”
Biuro Projektu: pl. Solidarności 1/3/5, lok. 245, 53-661 Wrocław
tel. 71 707 04 54, mail: biuro@karieranastarcie.pl

Rozpocznij kurs i zdobywaj bonusy !

Darmowe szkolenia
komputerowe
• pracujących, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo

• w wieku 25-64 lata
• posiadających wykształcenie najwyżej średnie

• zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego

dla osób:

www.karieranastarcie.pl

• Szkolenia odbywać się będą do czerwca 2015 r. w miastach:

•  Wałbrzych   •   Dzierżoniów   •   Wrocław  • 

R E K L A M A

Młodzież 
zaprzysiężona
W takcie ostatniej sesji 
Rady Miejskiej Wałbrzy-
cha odbyło się uroczyste 
zaprzysiężenie Młodzieżo-
wej Rady Wałbrzycha. W 
jej skład wchodzą uczniowie 
wałbrzyskich szkół, wyłonie-
ni w wyborach: Publiczne 
Gimnazjum nr 3 – Katarzy-
na Grzegorczuk, Publiczne 
Gimnazjum nr 4 – Sandra 
Czubowska, Publiczne Gim-
nazjum nr 6 – Jakub Kęcik, 
Zespół Szkół nr 5 – Pauli-
na Kowzowicz, III Liceum 
Ogólnokształcące – Damian 
Nowicki, Społeczne Gimna-
zjum Edukacji Europejskiej 
– Grzegorz Bogdanowicz, 
Zespół Szkół Politechnicz-
nych ENERGETYK – Piotr Ja-
roszewski, Zespół Szkół nr 7 
– Michał Radoń, Zespół Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi 
– Wojciech Buczel, Publiczne 
Gimnazjum nr 7 – Jolanta 
Woźniak, Publiczne Gimna-
zjum nr 1 - Paulina Ratajczak, 
Zespół Szkół nr 4 - Wojciech 
Posiłek, Zespół Szkół Tech-
niczno-Budowlanych – Arka-
diusz Skowroński. Kadencja 
Młodzieżowej Rady Wałbrzy-
cha będzie trwać 2 lata. W 
tym czasie radni będą pra-
cować na rzecz rozwijania 
i upowszechniania wśród 
młodzieży idei samorządno-
ści, umożliwiania aktywnego 
udziału młodzieży w życiu 
społecznym miasta, wspie-
rania inicjatyw młodzieży 
oraz wskazywania organom 
samorządowym i władzom 
istotnych zagrożeń, doty-
czących ludzi młodych i pro-
ponowania rozwiązań tych 
problemów.

(RED)

Klucze do nowego 
mieszkania w Wałbrzychu 
otrzymała zawodowa ro-
dzina zastępcza. Państwo 
Halina i Leszek Słusznia-
kowie mają pod opieką 4 
dzieci.

- Bardzo się ucieszyliśmy 
na wiadomość o nowym 
mieszkaniu. Dzieci chciały 
od razu się do niego wpro-
wadzić. Jest bardzo prze-
stronne, jasne - cieszyła się 
pani Halina Słuszniak.

Czteropokojowe miesz-
kanie ma około 100 metrów 
kwadratowych. Zostało wy-
remontowane przez miasto. 
- Chcemy zachęcić jak naj-
więcej wałbrzyskich rodzin 
do opieki nad dziećmi. Od-
chodzimy już od tradycyjnej 
formuły domów dziecka. 
Tworzymy warunki dla ro-
dzin zastępczych. To ogrom-
na odpowiedzialność i troska 

dla tych rodzin, ale podykto-
wana przede wszystkim ser-
cem - mówił prezydent Wał-
brzycha Roman Szełemej.

W Wałbrzychu jest 13 
zawodowych rodzin zastęp-
czych i 56 niezawodowych. 
Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej organizuje 
obecnie rekrutację do kolej-
nej grupy szkoleniowej. Po 
szkoleniu, które trwa około 
6 tygodni, rodzina zyskuje 
status niezawodowej rodzi-
ny zastępczej. Po upływie 
3 lat pełnienia tej funkcji 
może przekształcić się w ro-
dzinę zawodową, przy czym 
okres ten może być skróco-
ny. Szczegółowych infor-
macji dotyczących szkoleń 
udzielają Jadwiga Wąsik 
(tel. 74 664 08 47) oraz Mar-
ta Mazurek (tel. 74 664 08 
89).

(RED)

Zawodowe 
mieszkanie

Halina i Leszek Słuszniakowie odebrali od prezydenta Wałbrzycha 
klucze do nowego mieszkania.

Komisja Rewizyjna Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego 
wzięła pod lupę delegacje 
rozliczane przez członków 
Zarządu Powiatu Wałbrzy-
skiego. Radni dopatrzyli 
się nieprawidłowości w kil-
ku rozliczeniach dokona-
nych przez starostę Józefa 
Piksę i zarządzili szczegó-
łową kontrolę. Starosta za-
pewnia, że działał zgodnie 
z prawem.

Radny Marek Tarnacki, 
przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej Rady Powiatu Wał-
brzyskiego, w trakcie spraw-
dzania wydatków Zarządu 
Powiatu Wałbrzyskiego za 
2013 rok odkrył, że starosta 
Józef Piksa rozlicza delega-
cje za wyjazdy prywatnym 
samochodem w trakcie 
pełnienia obowiązków służ-
bowych. Z dostarczonych 
radnym dokumentów miało 
wynikać, że za 109 przejaz-
dów starosta zainkasował 
około 6 tysięcy złotych. Z 
relacji członków komisji re-
wizyjnej wynika, że Józef 
Piksa rozliczał, na przykład, 
wyjazdy z siedziby staro-
stwa powiatowego przy al. 
Wyzwolenia w Wałbrzychu 
do… Filharmonii Sudeckiej, 
która mieści się przy ul. Sło-
wackiego w Wałbrzychu. Jak 
łatwo sprawdzić, np. w inter-
netowym serwisie Google 
Maps, odległość dzieląca 
obie placówki w przypadku 
przejazdu samochodem to 
zaledwie 650 metrów (uli-
cami Buczka i Drohobycką) 
i 2 minuty jazdy, natomiast 
pieszo można dojść w 6 mi-
nut, pokonując 450 metrów. 

Rewizja delegacji

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wałbrzyskiego zarzuciła staroście 
Józefowi Piksie nieprawidłowości przy rozliczaniu delegacji.

Radni zwrócili także uwagę 
na rozbieżności w odległo-
ściach. Ich zdaniem co inne-
go wynikało z rozliczonych 
delegacji, a co innego np. z 
map wskazujących dystans. 
I co najważniejsze – według 
komisji rewizyjnej staro-
sta, by rozliczać delegacje, 
powinien mieć podpisaną 
umowę cywilno – prawną 
na korzystanie z prywatnego 
samochodu do celów służ-
bowych. A poza tym radni 
uważają, że starosta, który 
zarabia 10 700 zł powinien 
pokrywać koszty przejazdów 
z własnej kieszeni.

- Biorąc pod uwagę fakt, 
że od 1 stycznia 2013 roku 
siedziba starostwa powiato-
wego leży poza granicami 

powiatu ziemskiego, można 
przyjąć, że starosta mógł wy-
stawić delegację z Wałbrzy-
cha np. do Szczawna Zdroju. 
Ale delegacja ze starostwa 
do �lharmonii jest już jaw-
ną kpiną – powiedział nam 
jeden z byłych członków za-
rządu powiatu wałbrzyskie-
go (nazwisko do wiadomości 
redakcji).

Teraz komisja zbada 
wszystkie delegacje człon-
ków zarządu powiatu i – być 
może – o nieprawidłowo-
ściach powiadomi prokura-
turę. A starosta twierdzi, że 
działał zgodnie z prawem i 
nie zamierza komentować 
sprawy do czasu jej wyja-
śnienia.

(RED)
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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

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny 
na ustanowienie odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych: 

1. przy ul. 11-go Listopada 97/5 o powierzchni użytkowej 57,90 m² – 3 pokoje + kuchnia,  
I piętro. Cena wywoławcza wynosi 92 245,00 zł, wadium 4 612,00 zł. Przetarg odbędzie się 
w dniu 24.04.2014r. o godz. 11,00 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używanie w/w lokalu przez 
2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 475,05 zł. (w tym zaliczki za media).

2. przy ul. Fortecznej 36/34 o powierzchni użytkowej 55,40 m² – 3 pokoje + kuchnia, XI 
piętro. Cena wywoławcza wynosi 76 853,00 zł, wadium 3 843,00 zł. Przetarg odbędzie się  
w dniu 24.04.2014 r. o godz. 11,20 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używanie w/w lokalu przez 
2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 499,77 zł (w tym zaliczki za media).

3. przy ul. Grodzkiej 22/2 o powierzchni użytkowej 35,50 m² – 2 pokoje + kuchnia, parter. 
Cena wywoławcza wynosi 66 881,00 zł, wadium 3 344,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 
24.04.2014 r. o godz. 11,40 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używanie w/w lokalu przez 2 oso-
by naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 454,08 zł. (w tym zaliczki za media).

4. przy ul. Blankowej 44a/2 o powierzchni użytkowej 47,30 m² – 2 pokoje + kuchnia, parter. 
Cena wywoławcza wynosi 90 720,00 zł, wadium 4 536,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 
24.04.2014 r. o godz. 12,00 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używanie w/w lokalu przez 2 oso-
by naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 470,82 zł (w tym zaliczki za media).

Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówieniu się  
z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy 
Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 23.04.2014 r. lub w kasie 
Spółdzielni pok. nr 34 w dniu przetargu 24.04.2014 r. w godz. od 8.00 do 10.00.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu środków 
na rachunek bankowy Spółdzielni. 

Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg 
na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na 
konto spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer ra-
chunku bankowego nie później niż następnego dnia po dacie przetargu. Osobom, które wpłaci-
ły wadium w kasie Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone bezpośrednio 
po zakończeniu przetargu.
W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium w terminie jak wyżej. Wyjątek sta-
nowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, posiadający właściwe umocowa-
nie notarialne lub potwierdzone przez pracownika spółdzielni.
 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do peł-
nych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetar-
gu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny 
wyższej od ceny wywoławczej.
 Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada ( nie zostało dotychczas 
sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lokalu mieszkalnego, o 
którym mowa w art. 5 ust. 3-7 oraz art. 63 i 63 a ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane.
Osoba wygrywająca przetarg zawiera umowę odrębnej własności lokalu bez udostępnienia 
świadectwa, o którym mowa wyżej. 
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna przeniesienia odrębnej wła-
sności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni - w terminie do dwóch miesię-
cy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji -pełnej kwoty wylicytowanej w drodze prze-
targu, pomniejszonej o wpłacone wadium.
Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty są-
dowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 66-56-957 lub osobiście w pok. nr 21.
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD

Pani Krystyna nie wierzyła 
wcześniej w energoterapię, 
sama nigdy nie wpadła by na 
to, by wybrać się do uzdro-
wiciela. – Ale przyjaciółka 
widząc mój strach, zapisała 
mnie na wizytę do energo-
terapeuty. Kiedy jechałyśmy 
do Wałbrzycha, nie powie-
działa mi po co.  Ale gdy już 
byłam na miejscu, to we-
szłam. Pan Darek niczego nie 
obiecywał, powiedział tylko, 
żebym po czterech wizytach 
poszła na badania kontrolne. 
No i rzeczywiście, po czte-
rech tygodniach guz na USG 
zmniejszył się o połowę. Po 

kolejnych czterech nie było 
go wcale. Ręce pana Darka 
sprawiły, że zniknął. Te ręce 
uzdrawiają! 

Osób, które powtarzają, 
że pan Darek  ma ręce, któ-
re uzdrawiają albo cudowne 
ręce, jest coraz więcej. On 
sam jednak ze smutkiem 
mówi, że jednak nie każde-
mu udaje się pomóc. Przeko-
nuje też, że najlepsze efekty 
są wtedy, gdy jego energia 
uzupełnia medycynę kla-
syczną, a nie ją zastępuje. 

- Od kilkunastu lat cierpię 
na cukrzycę. Po kilku wizy-
tach u pana Darka cukier 

unormował mi się poniżej 
stu. Ale gdy powiedziałam 
mu, że może odstawię leki, 
stanowczo zaprotestował, 
powiedział, że każdą taką 
decyzję mam konsultować 
ze swoim lekarzem – mówi 
pani Dorota Witecka z Wał-
brzycha i dodaje: - Miałam 
też bolesne żylaki i skoki ci-
śnienia. Jedno i drugie ustą-
piło pod dotykiem pana Dar-
ka. Moja lekarka nie może się 
nadziwić, mówi, że odmłod-
niałam od dobre dwadzie-
ścia lat. 

Pani Dorota przyprowa-
dziła tu też swojego wnu-

Zbliża się czas rekru-
tacji, a przede wszystkim 
czas egzaminów gimna-
zjalnych. Zespół Szkół Poli-
technicznych „Energetyk” 
w Wałbrzychu organizuje 
„Energetyczne Spotkania 
Naukowe” połączone z 
Dniem Otwartym Szkoły, 
który odbędzie się 4 kwiet-
nia 2014 r. (piątek) w go-
dzinach 9.00 – 14.00.

- Zapraszamy grupy zor-
ganizowane oraz indywidu-
alnie. Spotkania festiwalo-
we obejmują cykl prelekcji i 
warsztatów z następujących 
tematów: Magia matema-
tyki– warsztaty matema-
tyczne; kolorowa chemia 
– warsztaty chemiczne; �zy-
ka na co dzień  – warsztaty 
�zyczne; kolorowy świat 
– warsztaty plastyczne; jak 
działa elektrownia wiatro-
wa; tajemnicza pajęczyna 
– o sieciach komputero-
wych; inteligentna instala-
cja elektryczna; mój brat ro-
bot; jak działa twój telefon; 
programowanie – to łatwe; 
Magiczny świat fotogra�i 
cyfrowej; reklama dźwignią 

handlu; potyczki językowe. 
Dni otwarte w Zespole Szkół  
Politechnicznych „Ener-
getyk” są nie lada atrakcją 
dla Gimnazjalistów, którzy 
mogą zobaczyć „od kuch-
ni” jak wygląda nauka w 
powszedni dzień. Również 
szkoła ma szansę na bezpo-
średni kontakt z kandydata-
mi. Dzień ten jest doskonałą 
okazją do poznania szcze-
gółów kierunków kształ-
cenia i  sposobu naucza-
nia. Naszej szkole przede 
wszystkim zależy na ukaza-
niu i przekazaniu praktycz-
nych umiejętności  związa-
nych z określoną dziedziną 
nauki oraz zaprezentowaniu 
walorów placówki. Tego-
roczny dzień otwarty orga-
nizowany jest tuż przed eg-
zaminem. Wszyscy Ci, którzy 
jeszcze nie zdecydowali się 
na wybór szkoły, mają szan-
sę poznać wyjątkowe miej-
sce,  zdobyć podstawowe 
informacje na temat atrak-
cyjnych zawodów – podkre-
śla Roman Głód, dyrektor 
„Energetyka”.

(RED)

Energetyczne 
Spotkania Naukowe

Ręce, które uzdrawiają
- Będę się za pana Darka modliła. Tra�łam do niego z guzkiem 
w piersi, wielkości śliwki. Nie wiadomo jeszcze było, czy to guz 
złośliwy, ale bałam się strasznie raka, operacji, amputacji. Na 

szczęście tra�łam do pana Darka a guz pod jego dotykiem zaczął 
szybko maleć – opowiada pani Krystyna Piosnek z Legnicy. 

ka, cierpiącego na alergię: 
- Szymuś tak bardzo chciał 
mieć pieska albo kotka, ale 
jakikolwiek kontakt z tymi 
zwierzętami powodował, 
że  zaczynał się dusić. Ale 
po trzech wizytach u pana 
Darka pojechaliśmy do kuzy-
nów do Świdnicy, gdzie jest 
pies. I nic, Szymuś bawił się z 
nim normalnie. A od dwóch 
tygodni ma swojego wyma-
rzonego kota – mówi pani 
Dorota, dodając: - Ręce pana 
Darka to niesamowity dar!

Sam uzdrowiciel wyjaśnia, 
że ręce i talent to mało. Trze-
ba jeszcze mieć pragnienie 
pomagania ludziom, czyli to, 
co po chrześcijańsku nazywa 
się miłością bliźniego. Bo bez 
chęci uzdrowienia innego 
człowieka, nawet największy 
talent nic nie da. – Chociaż 
rzeczywiście, jedni rodzą się 
z talentem do muzykowania, 
inni do rysowania, jeszcze 
inni do sportu. A ja mam ten 
dar – mówi.

(ego)
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Podgląd sal dla każdego rodzica
Dni otwarte do 30.04.2014

Zapisz dziecko do najlepszego 
przedszkola na Dolnym Śląsku

ul. Grota-Roweckiego 8, Wałbrzych

Tel. 74 699 955 123
www.przedszkole-michalek.pl

ogłasza zapisy dzieci  
w wieku od 2,5 do 5 lat 

(w tym do oddziałów zerowych)
angielski co dzień, tenis ziemny, 

niemiecki, szkoła tańca, logopeda, dwóch 
nauczycieli w każdej grupie

R E K L A M A

Radosław Groński, mie-
szkaniec Czarnego Boru i 
student I roku Politechniki 
Wrocławskiej, zaprojekto-
wał misję na Marsa. I już 
w kwietniu będzie repre-
zentował Polskę podczas 
�nału prestiżowego mię-
dzynarodowego konkursu 
w Centrum Badawczym 
NASA Ames Research w 
Stanach Zjednoczonych. 
– Teraz szukamy sponso-
rów, którzy pomogą s�-
nansować wyjazd do USA 
– przyznaje utalentowany 
czarnoborzanin.

- W listopadzie, wraz z 
grupą starszych studentów 
Politechniki Wrocławskiej, 
przystąpiłem do konkursu 
ogłoszonego przez orga-
nizację Mars Society we 
współpracy z NASA. Mogły 
w nim wziąć udział drużyny 
studenckie z całego świata. 
Konkurs pod nazwą „Inter-
national Inspiration Mars 
Student Design Contest” 
polegał na pełnym zapro-
jektowaniu dwuosobowej 
misji kosmicznej, która w 
2018 roku miałaby polecieć 
w okolice Marsa, okrążyć 
go i wrócić bezpiecznie na 
Ziemię. Taką misję planuje 
Denis Tito, amerykański mi-

Z Czarnego Boru na Marsa

Od lewej: Aleksander Tuzik, Radosław Groński, Szymon Gryś, 
Aleksander Gorgolewski, Olaf Kowalski, Leszek Orzechowski. Na 
zdjęciu brakuje Doroty Budzyń i Konrada Cyprycha.

lioner, dlatego wraz z Mars 
Society ogłosił konkurs na jej 
projekt. Moja drużyna („Spa-
ce is More”), jako jedyna z 
Polski, dostała się do �nało-
wej dziesiątki - oprócz nas, 
znalazły się tam jeszcze 4 ze-
społy z USA oraz po jednym 
z Rosji, Niemiec, Holandii, Ja-
ponii i Indii. Będziemy więc 
reprezentować nasz kraj w 
�nale, który ma odbyć się 
już w kwietniu w San Jose w 
Kalifornii – mówi Radosław 
Groński. Zwycięzcy konkur-
su w San Jose dostaną w 
nagrodę 10 tys. dolarów i 
zaproszenie na konferencję 
The Mars Society w Houston, 
natomiast ekipy z miejsc 2-5 
zostaną nagrodzone kwota-

mi od 1000 do 5000 dolarów. 
Sukcesem studenta z Czar-
nego Boru i jego kolegów 
z Politechniki Wrocławskiej 
zainteresowały się już ogól-
nopolskie stacje radiowe i 
telewizyjne. - Mam nadzieję, 
że dzięki nagłośnieniu na-
szego wyczynu znajdą się 
osoby i �rmy, które zechcą 
nam zasponsorować wyjazd 
do Stanów Zjednoczonych. 
Dla studentów są to ogrom-
ne koszty… Osoby zaintere-
sowane naszym projektem 
oraz wsparciem zapraszam 
na naszą stronę interneto-
wą http://spaceismore.com/
inspirationmars/ – podkreśla 
Radosław Groński.

(RED)

Monitoring najważniejszy

Posiedzenie zespołu ds. bezpieczeństwa na wałbrzyskim Podzamczu.

Powstały niedawno z 
inicjatywy Rady Wspól-
noty Samorządowej Pod-
zamcze w Wałbrzychu ze-
spół ds. bezpieczeństwa 
oraz ładu i porządku (jego 
przewodniczącym został 
Jerzy Frajnagiel, a zastęp-
cą Henryk Czempkowski), 
za przedsięwzięcie priory-
tetowe uznał monitoring 
największej dzielnicy Wał-
brzycha.

Swoje drugie spotkanie, 
z udziałem przedstawicie-
li policji i straży miejskiej, 
poświęcono właśnie temu 
zagadnieniu, które będzie 
systematycznie omawiane i 

rozwijane w kolejnych tygo-
dniach.

Centrum monitoringu na 
Podzamczu, zostanie zlokali-
zowane w pomieszczeniach 
biblioteki przy ul. Kasztelań-
skiej (tego rodzaju placówki 
osiedlowe będą przeniesio-
ne w inne miejsce). Dokona-
no już lustracji tego obiektu 
pod kątem przydatności do 
nowych zadań. Jego poło-
żenie jest korzystne głównie 
dlatego, że sąsiaduje z po-
sterunkiem straży miejskiej. 
Być może, do obsługi moni-
toringu będą w przyszłości 
zatrudniane także osoby 
niepełnosprawne.

Na spotkaniu wstępnie 
omówiono zagadnienia 
związane z adaptacją biblio-
teki na centrum monitorin-
gu i sprawy techniczne, m.in. 
wskazano na konieczność 
instalacji połączeń światło-
wodowych. Na kolejnym 
spotkaniu przedstawiona 
zostanie mapa zagrożeń 
osiedla, a fachowcy od mo-
nitoringu podzielą się swo-
imi uwagami i doświadcze-
niami. W pracach zespołu 
pragnie uczestniczyć pro-
boszcz para�i pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła ks. 
Prałat Ryszard Szkoła.

Andrzej Basiński
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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

Projekt:  „Kształcenie w zakresie ICT - szansą rozwoju
dorosłych osób z Dolnego Śląska”
Biuro Projektu: pl. Solidarności 1/3/5, lok. 245, 53-661 Wrocław
tel. 71 715 23 38, mail: biuro@siegajpoawans.pl

Jeżeli jesteś osobą pracującą lub nieaktywną

zawodowo w wieku 25 - 64 lata
mieszkasz w woj. dolnośląskim

Szkolimy w miastach:
• DZIERŻONIÓW • WAŁBRZYCH • WROCŁAW

Sięgaj po awans! Zgłoś się!

R E K L A M A

Kierownika
Działu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Od kandydatów oczekujemy:
-	 wyższego	wykształcenia	technicznego,
-	 min.	3-	letniego	stażu	na	stanowisku	kierowniczym	związanym		

z	gospodarką	mieszkaniową,	zarządzaniem	wspólnotami	mieszkaniowymi,	
gospodarką	komunalną	itp.,

-	 wskazane	posiadanie	uprawnień	budowlanych,	energetycznych,	
-	 znajomość	prawa	budowlanego,	przepisów	BHP	i	p.poż.,		

ustawy	o	nieruchomościach,	ustawy	o	ochronie	praw	lokatorów,
-	 znajomości	programów	komputerowych	MS	Office,	Excel,	Word,
-	 prawo	jazdy	kategorii	B

Szczegółowe informacje nt. naboru są umieszczone na naszej 
stronie internetowej: www.zgkimmieroszow.pl
Oferty prosimy kierować do dnia 18 kwietnia 2014 r. na adres:
Zakład	Gospodarki	Komunalnej	i	Mieszkaniowej	„Mieroszów”	Spółka	z	o.o.,	
58-350	Mieroszów,	ul.	Wolności	27	A,	tel./fax.	74	84	58	287,	221

Zakład	Gospodarki	Komunalnej	i	Mieszkaniowej	
„Mieroszów”	Spółka	z	o.o.	w	Mieroszowie

zatrudni na stanowisko:

R E K L A M A

Prosto do Dzikowca
Powiat wałbrzyski otrzymał 
ponad 1 mln 149 tys. zł na 
kompleksową przebudowę 
ulic Reymonta i Żeromskie-
go w Boguszowie-Gorcach. 
Droga prowadząca od granicy 
Wałbrzycha do wyciągu nar-
ciarskiego Dzikowiec  zostanie 
wyremontowana w ramach 
narodowego programu prze-
budowy dróg lokalnych. Sta-
rosta Józef Piksa zapewnienie 
o przyznaniu środków otrzy-
mał we Wrocławiu od nowe-
go wojewody dolnośląskiego, 
Tomasza Smolarza. Inwestycja 
powiatu wałbrzyskiego zna-
lazła się wśród 41 projektów 
do�nansowanych w ramach 
drugiego etapu (bezpieczeń-
stwo -dostępność- rozwój) 
Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych. Do-
�nansowanie przebudowy 
ul. Reymonta i Żeromskiego 
opiewa na kwotę 1 mln. 149 
tys. zł. Drugie tyle powiat 
musi przekazać ze środków 
własnych. Partnerem w inwe-
stycji jest gmina Boguszów-
-Gorce, która również będzie 
w niej partycypować i za swo-
je  pieniądze (400 tys. zł) wy-
kona nowe oświetlenie drogi 
oraz częściowo wyremontuje 
chodnik. -Bardzo cieszymy się 
z przyznania tych pieniędzy, 
ponieważ ulice Reymonta i 
Żeromskiego, leżące na tere-
nie dzielnicy Boguszowa-Gorc, 
Kuźnice Świdnickie, prowadzą 
do jednej z większych atrakcji 
naszego powiatu jaką jest wy-
ciąg narciarski Dzikowiec. To 
ważne, aby turyści i mieszkań-
cy przemieszczali się po rów-
nej i bezpiecznej nawierzchni  
- wyjaśnia starosta wałbrzyski 
Józef Piksa.

(RED)

Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Mieroszowie 
otrzymała  w konkursie 
„Mam 6 lat” certy�kat 
„Szkoły przyjaznej sześcio-
latkom”. Również docenio-
na została Rada Rodziców 
w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Mieroszowie, 
która uzyskała tytuł Fina-
listy w kategorii „Sześcio-
latek w Przyjaznej Szkole”.

- Jesteśmy w obliczu 
zmiany w polskiej oświacie, 
czyli obniżenia wieku szkol-
nego dzieci. Od 1 września 
2014 r. dla dzieci sześcio-
letnich rozpoczyna się obo-
wiązek szkolny. Jak zatem 
przygotować się na wpro-
wadzenie zmiany? Czy dzieci 
sześcioletnie są gotowe do 
podjęcia nauki w szkole? I 
najważniejsze pytanie: Czy 
polska szkoła jest gotowa na 
przyjęcie dzieci sześciolet-
nich? Dla wszystkich pełnych 
wątpliwości osób mam do-
brą wiadomość - Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Mie-
roszowie otrzymała w kon-
kursie „Mam 6 lat” certy�kat 
„Szkoły przyjaznej sześcio-
latkom”. Również docenio-
na została Rada Rodziców 
w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Mieroszowie, 
która uzyskała tytuł Finalisty 
w kategorii „Sześciolatek w 
Przyjaznej Szkole” – mówi z 
dumą Elżbieta Urbanik, dy-
rektor szkoły.

Uroczystość podsumo-
wująca etap wojewódzki 
III konkursu „Mam 6 lat” 
odbyła się w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu i zostały na nią 
zaproszone dzieci oraz rodzi-
ce, dyrektorzy szkół i przed-

Szkoła na 6

Dyrektor szkoły Elżbieta Urbanik 
odebrała wyróżnienie 
wraz z  Marzanną Dziedzińską 
i Elżbietą Gutkowską.

szkoli biorących udział w 
konkursie, a także przedsta-
wiciele organów prowadzą-
cych szkoły, przedstawiciele 
mediów oraz członkowie 
kapituły powołanej przez 
Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty. Na konkurs wpłynę-
ło kilkanaście projektów rad 
rodziców i 150 prac uczniów, 
które oceniła kapituła kon-
kursu. Celem konkursu jest 
wyłonienie i wypromowa-
nie najciekawszych działań 
wspierających adaptację 
dzieci sześcioletnich do edu-
kacji szkolnej oraz osiągnięć 
uczniów klas I-III którzy roz-
poczęli naukę w szkole w 
wieku 6- lat.

- Jest to duże wyróżnie-
nie, na które zapracowali na-
uczyciele, rodzice i dyrekcja 
szkoły, organizując najmłod-
szym uczniom jak najlepsze 
warunki do nauki – podkre-
śla Elżbieta Urbanik.

(RED)

W Jedlinie-Zdroju odbyło 
się seminarium „Geotermal-
ny Klaster Uzdrowiskowy 
Aglomeracji Wałbrzyskiej”, 
którego organizatorem była 
Dolnośląska Agencja Rozwo-
ju Regionalnego. W semina-
rium uczestniczyli przedsta-
wiciele władz wojewódzkich, 
władz gmin należących do 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
przedstawiciele samorządu 
terytorialnego, przedsiębior-
cy, naukowcy, przedstawi-
ciele Uzdrowiska Szczawno-
-Jedlina S.A. i Polskiej Grupy 
Uzdrowisk. W jego trakcie 
omawiano - między innymi 
- planowane inwestycje w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020, dotyczące 
wykorzystania potencjalnie 
występujących na terenach 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
źródeł geotermalnych.

O wykorzystaniu źródeł 
geotermalnych w koncep-
cji pod nazwą Sudety Zdrój 
mówił dr Jerzy Tutaj – czło-
nek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, a burmistrz 
Jedliny-Zdroju Leszek Orpel 
przekonywał o możliwo-
ściach wykorzystania źródeł 

geotermalnych podczas 
wykładu pt.: „Koncepcje 
wykorzystania źródeł geo-
termalnych jako czynnika 
stymulującego rozwój Aglo-
meracji Wałbrzyskiej”.

- Termy to pomysł na 
poszerzenie oferty uzdro-
wiskowej, która wpłynęłaby 
znacząco na rozwój regionu. 
Powstanie kompleksu well-
nes spa wiąże się z budową 
całej infrastruktury, która 
wygenerowałaby kilkaset 
miejsc pracy. To także wy-
korzystanie ciepła do gene-
rowania energii elektrycznej 
oraz innych zastosowań – 
wyliczał korzyści Leszek Or-
pel.

O źródłach geotermal-
nych mówił również prof. dr 
hab. inż. Wojciech Ciężkow-
ski – dziekan Wydziału Geo-
inżynierii, Górnictwa i Geolo-
gii Politechniki Wrocławskiej 
w wykładzie „Możliwość 
uzyskania wód termalnych 
w Jedlinie-Zdroju”, a prof. 
dr hab. Leszek Romański z 
Instytutu Inżynierii Rolniczej 
Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wrocławiu opisywał 
„Energię geotermalną jako 
odnawialne źródło ener-
gii w Polsce i na świecie”. 

W programie seminarium 
znalazł się także wykład do-
tyczący wykorzystania wód 
termalnych w lecznictwie 
uzdrowiskowym na przy-
kładzie uzdrowisk Grupy 
PGU. Sylwester Andrzejak 
ze Stowarzyszenia Współ-
pracy Komunalnej I Między-
regionalnej Austria-Poland 
Cooperation w Wiedniu wy-
głosił wykład: pt.: „Wykorzy-
stanie źródeł geotermalnych 
jako katalizatora rozwoju re-
gionalnego. Doświadczenia 
Austrii”. Omówiono również 
perspektywy wsparcia dla 
przedsiębiorstw działają-
cych w oparciu o geotermię 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskie-
go w latach 2014-2020, a 
także potencjał partnerstwa 
publiczno-prywatnego jako 
sposób na realizację projek-
tu gospodarczego wykorzy-
stania źródeł geotermalnych 
w Polsce oraz perspektywy 
wsparcia rozwoju przed-
siębiorstw inwestujących 
w geotermię w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w latach 2014-
2020.

(RED)

Jedlina 
jak Uniejów?

Bukowina Tatrzańska i Uniejów to gminy, które od kilku lat 
przyciągają tysiące turystów za sprawą basenów z wodą 

geotermalną. Czy ich śladem podąży także Jedlina-Zdrój?
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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 A

Wałbrzych 
ul. Sienkiewicza 1 

Sklep czynny:
pn-pt. 10 - 17, sob. 10- 14

najtańsze garnitury
w mieście!!! 

totalna wyprzedaż 

Wnioski 
obszarowe
Od 8 kwietnia w budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy ul. Kamienngórskiej 22 
w Czarnym Borze rusza Punkt 
Przyjęć dotyczący Wypełnia-
nia Wniosków Obszarowych, 
w którym będą dyżurować 
pracownicy Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu Powiatowy Ze-
spół Doradców w Wałbrzychu. 
Zapraszamy zainteresowanych 
rolników z terenu gminy Czar-
ny Bór w każdy wtorek w godz. 
9.00 do 14.00 od 8 kwietnia do 
13 maja 2014 r.

(RED)

Zmienili budżet
Podczas XXXIX Sesji Rady 
Gminy Walim, radni uchwa-
lili zmiany w budżecie gminy 
Walim na 2014 rok, między 
innymi zwiększając docho-
dy o kwotę 427830 złotych, 
pozyskaną na modernizację 
oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych ze 
środków Unii Europejskiej, w 
ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Projekt 
realizowany będzie od marca 
do grudnia 2014 r. Dodatko-
wo gmina otrzymała dotację 
celową w wysokości 118 381 zł 
z budżetu państwa na wydat-
ki bieżące oddziałów przed-
szkolnych. Łącznie na oddziały 
przedszkolne w szkołach pod-
stawowych dochody zostały 
zwiększone o kwotę 546 211 
zł. Po dokonaniu zmian bu-
dżet po stronie dochodów wy-
nosi 31 240 139 zł, a po stronie 
wydatków 31 136 650 zł.

(RED)

Po raz kolejny w nie-
konwencjonalny sposób 
głuszyckie CK-MBP przy-
bliża intrygujące fragmen-
ty naszej historii! Tym ra-
zem gościem specjalnym 
będzie dr Witold Pronobis 
– historyk i dziennikarz Ra-
dia Wolna Europa. Z kolei 
Fundacja ,,Świat, którego 
już nie ma…” zaprezen-
tuje �lm ,, Święty Ogień” - 
dokument o samospaleniu 
żołnierza AK Wojciecha Ba-
dylaka  - informację o tym 
dramatycznym akcie jako 
pierwsze podało właśnie 
Radio Wolna Europa. Spo-
tkanie poprowadzą: Sta-
nisław Michalik i Łukasz 
Kazek.

Organizowane przez 
głuszyckie CK-MBP wraz 
z Fundacją Łukasza Kaz-
ka ,,Świat, którego już nie 
ma…” pod patronatem 
,,Wiedzy i życie. Inne Ob-
licza Historii” spotkania z 
kinem historycznym cieszą 
się coraz większym zainte-
resowaniem, co przekłada 
się także na sugestie wi-
dzów w kwestii tematyki 
kolejnych przedsięwzięć.  
Stąd też z inicjatywy Stani-
sława Michalika kolejnym 
gościem specjalnym ,,Spo-
tkań z historią” będzie dr 
Witold Pronobis – historyk 
specjalizujący się w naj-
nowszej historii Polski i 
Niemiec, dziennikarz Radia 
Wolna Europa i współpra-
cownik paryskiej ,,Kultury”, 
autor wielu publikacji hi-
storycznych, w tym pod-
ręcznika o najnowszej hi-
storii Polski i świata.

Tematem przewodnim 
będzie dyskusja nt. kto i 

dlaczego mordował pra-
cowników Radia Wolna 
Europa oraz żołnierzy AK? 
Dr Witold Pronobis będzie 
także promował swoją naj-
nowszą książkę ,,Generał 
Grot. Kulisy zdrady i śmier-
ci”, którą oczywiście będzie 
można nabyć po spotka-
niu. Książka jest rodzajem 
historycznego reportażu, 
przedstawia okoliczności 
prowadzanego przez auto-
ra  wieloletniego śledztwa, 
mającego wyjaśnić okolicz-
ności tej  brzemiennej dla 
losów Polski zdrady i powo-
jenne losy członków agen-
turalnej siatki warszaw-
skiego Gestapo, winnych 
zadenuncjowania setek  
osób - żołnierzy Armii Kra-
jowej. Autor przebadał też 
dziesiątki  ignorowanych 
do tej pory tropów, któ-
re pozwoliły mu wyjaśnić  
większość tajemnic związa-
nych ze śmiercią gen. Stefa-
na Roweckiego.

Uzupełnieniem dyskusji 
będzie projekcja �lmu pt. 
,,Święty Ogień” w reżyserii 
Macieja Grabysy i Jarosława 
Mańki. Dokument opowia-
da o samospaleniu Walente-
go Badylaka w marcu 1980 
r. na Rynku w Krakowie w 
proteście przeciwko kłam-
stwu katyńskiemu i władzy 
komunistycznej w Polsce. 
Wiadomość o krakowskim 
wydarzeniu jako pierwsze 
podało właśnie Radio Wol-
na Europa. 

Spotkanie będzie miało 
miejsce 10 kwietnia o godz. 
18.30 w głuszyckim Cen-
trum Kultury-MBP. Wstęp 
wolny.

(RED)

Pronobis w GłuszycyKonwent sołtysów
Sołtysi z gminy Stare Bogaczowice podzielili między poszczególne 

sołectwa 50 tys. zł wsparcia z budżetu gminy.

Uczestnicy konwentu sołtysów gminy Stare Bogaczowice.

Sołtys to najstarszy funk-
cjonariusz na ziemiach Pol-
ski. Pojawił się w średnio-
wieczu, często funkcję tę 
otrzymywał zasadźca nowo 
lokowanej wsi i. Był przed-
stawicielem pana feudalne-
go, miał udział w dochodach 
feudała  oraz sporo upraw-
nień gospodarczych np. pra-
wo do prowadzenia karczmy 
lub młyna. Z czasem stop-
niowo tracili znaczenie stając 
się łącznikiem miedzy wsią a 
władzami gminy. Sołtys jest 
wybierany przez walne zgro-
madzenie wszystkich doro-
słych mieszkańców sołec-
twa, a oprócz wykonywania 
zarządzeń gminy, posiada 
pewne uprawnienia admi-
nistracyjne. Dzięki takim 
gospodarzom sołectw wieś 
zmienia swoje oblicze. Co-
dziennie, mając pod opieką 
swoją małą ojczyznę, starają 
się rozwiązywać problemy 
mieszkańców wsi. W gminie 
Stare Bogaczowice, spośród 

8 sołtysów, 5 pełni równo-
cześnie funkcję radnych.

Pierwszy tegoroczny kon-
went sołtysów gminy Stare 
Bogaczowice dotyczył pla-
nów działania na rok bieżą-
cy. Sołectwa otrzymały do 
dyspozycji wsparcie �nanso-
we w wysokości ok. 50 tys. 
zł i środki te przeznaczą na 
zakup sprzętu i materiałów. 
Poszczególne sołectwa w 
tym roku wydadzą pieniądze 
na: zakup traktorka-kosiarki 
- Nowe Bogaczowice; zakup 
regałów do świetlicy i tablic 
informacyjnych – Jabłów; 
zakup materiałów do odtwo-
rzenia pomnika poległych 
mieszkańców wsi, doposaże-
nia kuchni świetlicy i zakup 
trawy do obsiania płyty bo-
iska – Lubomin; wykonanie 
kanalizacji sali widowiskowej, 
placu zabaw i umieszczenie 
tablic kierunkowych – Struga; 
ogrodzenie placu zabaw, wy-
posażenie w meble świetlicy 
– Cieszów; wymianę drzwi 

wejściowych na świetlicę, 
wykonanie tablicy informacji 
turystycznej – Chwaliszów; 
zakup kosiarki i dokończenie 
ogrodzenia placu zabaw – 
Gostków; uporządkowanie 
terenu pod plac zabaw i jego 
ogrodzenie oraz odwodnie-
nie piwnic pod salą sołecką 
- Stare Bogaczowice.

Podczas konwentu, z 
okazji dnia sołtysa prze-
wodniczący rady gminy Jan 
Makosiej i wójt gminy Le-
szek Świętalski złożyli sołty-
som życzenia oraz wyrazy 
wdzięczności i szacunku za 
pracę oraz zaangażowanie. 
Również Rady Sołeckie otrzy-
mały życzenia powodzenia 
w realizacji zamierzonych 
planów, sukcesów w pracy 
na rzecz swoich wspólnot, 
satysfakcji z wykonywania 
codziennych obowiązków 
opiekuna wsi, przyjaznych 
relacji z mieszkańcami oraz 
wszelkiej pomyślności.

(RED)
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Sportowy raport

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 AR E K L A M A

• Siatkarze Victorii PWSZ 
Wałbrzych przegrali w No-
wej Soli z Astrą 1:3 w ostat-
nim meczu II etapu rozgry-
wek II ligi. Teraz wałbrzyszanie 
przygotowują się do turnieju 
pół�nałowego o awans do I 
ligi, który zostanie rozegrany 
w dniach 2-4 maja. Wałbrzyski 
klub wystąpił o organizację 
tego turnieju, w którym 2.05 
Victoria zagra z Morzem Szcze-
cin, 3.05. z Gwardią Wrocław, a 
4.05. z Olimpią Sulęcin.
• Victoria Świebodzice ule-
gła AZS AWF Poznań  19:31 
w spotkaniu 12 kolejki II ligi 
piłkarek ręcznych. Następny 
mecz świebodziczanki roze-
grają 6 kwietnia w Gnieźnie z 
MKS MOS.
• Wyjazdowym meczem z 
AZS II Wrocław piłkarki noż-
ne AZS PWSZ Wałbrzych za-
inaugurują rundę wiosenną 
rozgrywek o mistrzostwo II 
ligi. Mecz odbędzie się 5 kwiet-
nia, o godz. 15.00.
• Piłkarze Górnika Wałbrzych 
przegrali w Bytowie z Byto-
vią 1:2 i spadli na 3 miejsce w 
tabeli II grupy II ligi. Od 29 min. 
wałbrzyszanie grali z przewa-
gą jednego zawodnika, a w 
60 min. objęli prowadzenie po 
rzucie karnym wyegzekwowa-
nym przez Grzegorza Michala-
ka. Niestety,  w 73 min. Mariusz 
Kryszak doprowadził do remi-
su, a w 76 min. zwycięskiego 
gola zdobył Janusz Surdykow-
ski. W sobotę o godz. 15.00 na 
stadionie przy ul. Ratuszowej w 
Wałbrzychu Górnik będzie po-
dejmował Calisię Kalisz.
• W piłkarskiej klasie okrę-
gowej seniorów Victoria 
Świebodzice uległa 3:4 Zjed-
noczonym Żarów, a Karolina 
Jaworzyna Śląska przegrała 
0:2 ze Skalnikiem Czarny 
Bór. Skalnik jest na 3 miejscu 
(27 pkt.) w tabeli, a Victoria na 
7 (25 pkt.). W sobotę o godz. 
16.00 czarnoborzanie będą 

podejmowali Spartę Ziębice, 
a świebodziczanie zagrają o 
tej samej porze w Jaszkowej z 
Iskrą.
• Wyniki 18 kolejki piłkarskiej 
klasy A: Włókniarz Głuszyca - 
Nysa Kłaczyna 4:1, Cukrownik 
Pszenno - Czarni Wałbrzych 
3:1, Granit Roztoka - Biały Orzeł 
Mieroszów 1:2, Zdrój Jedli-
na Zdrój - Gwarek Wałbrzych 
2:1, Górnik Boguszów-Gorce 
- Sudety Dziećmorowice 2:1, 
Wenus Nowice - KS Walim 3:2, 
Grom Witków - Unia Jaroszów 
2:1, Zieloni Mrowiny - Tęcza 
Bolesławice 0:1. Następna 
kolejka: Włókniarz Głuszy-
ca - Górnik Boguszów-Gorce 
(6 kwietnia, 16:00); Gwarek 
Wałbrzych - Granit Roztoka 
(6 kwietnia, 16:00), KS Walim 
- Sudety Dziećmorowice (6 
kwietnia, 16:00), Biały Orzeł 
Mieroszów - Cukrownik/Polo-
nia Pszenno (6 kwietnia, 16:00), 
Czarni Wałbrzych - Grom Wit-
ków (6 kwietnia, 11:00), Tęcza 
Bolesławice - Zdrój Jedlina 
Zdrój (6 kwietnia, 11:00), Nysa 
Kłaczyna - Zieloni Mrowiny (6 
kwietnia, 14:00), Unia Jaroszów 
- Wenus Nowice (6 kwietnia, 
16:00).
• W ten weekend do rywa-
lizacji powracają zespoły z 
piłkarskiej klasy B. Oto ze-
staw par 10 kolejki: Podgórze 
Wałbrzych - Grodno Zagórze 
Śląskie, Płomyk Borówno - 
Unia Stare Bogaczowice, Vic-
toria II Świebodzice - Zagłębie 
Wałbrzych, Iskra Witków Śląski 
- Husaria Grzędy, Włókniarz II 
Głuszyca - Joker Jaczków.
• W dniach 11-13 kwietnia w 
Przemyślu rozegrany zostanie 
pół�nałowy turniej o awans 
do II ligi koszykarzy. Rywalami 
Górnik TRANS.EU Invest-Park 
Wałbrzych będą w grupie II: UKS 
Regis Wieliczka, KS Pogoń Ruda 
Śląska oraz Sorbos-MCS Daniel 
Gimbaskets 2 Przemyśl.

(RED)

15. Antarctica Marathon 
ukończył na 13. miejscu i 3. 
w swojej kategorii wiekowej 
w czasie 4:50,50. Na trasie 
był jednym z 6 Polaków, z 
których Bartosz Mazerski ze 
Sztumu zwyciężył w rywali-
zacji (3:17,55). Sklasy�kowa-
no 129 biegaczy z 25 państw.

Niecodzienny wyczyn 
miał dla niego także senty-
mentalne znaczenie. – Od 
dziecka podziwiałem polar-
ników i zaczytywałem się 

w książkach na temat ich 
wypraw i surowej przyrody 
– dodał. Przygotowania do 
startu na Antarktydzie różni-
ły się od dotychczasowych.  
- Moje zgłoszenie zostało 
przyjęte dopiero po 4 latach. 
Start wymagał specjalnego 
przygotowania mentalnego 
i �zycznego. Często wbie-
gałem na Chełmiec. Poza 
tym musiałem być przy-
gotowany na spore koszty 
– zaznaczył. Uczestnicy bie-

Antarktyda na 50. urodziny
Krzysztof Mazur, lekarz ze Szczawna-Zdroju, zrealizował swój 

tegoroczny cel. – Na 50. urodziny przebiegłem maraton na Antarktydzie. 
Sprawdziłem się w ekstremalnych zawodach i warunkach. Teraz mogę 

jeszcze wyżej zawiesić poprzeczkę – powiedział. 

Krzysztof Mazur na Antarktydzie z flagą Szczawna-Zdroju.

metalu. Błoto nabrało kon-
systencji twardniejącego 
gipsu. Raz biegliśmy w górę, 
a raz w dół. Jedna osoba 
straciła przytomność i była 
ratowana w szpitalu bazy 
chilijskiej, kilku innych wy-
magało pomocy lekarskiej. 
Na szczęście, ominął mnie 
kryzys – podkreślił. Maraton 
na Antarktydzie był 35. w 
karierze dr Mazura. - Pierw-
szym był IV Maraton Pokoju 
w Warszawie w 1982 roku. 
Do biegania wróciłem 8 lat 
temu. Zdobyłem Koronę Ma-
ratonów Polskich – w 2009 
roku przebiegłem maratony 
w Dębnie, Krakowie, Wrocła-
wiu, Warszawie i Poznaniu – 
poinformował.

Spośród maratonów za-
granicznych najbardziej 
utkwiły mu w pamięci biegi 
w Amsterdamie, Turynie, 
Tokio i Monachium, gdzie 
ustanowił rekord życiowy 
3:55,47 oraz ubiegłorocz-
ny występ w Berlinie, gdzie 
Kenijczyk Wilson Kipsang 
Kiprotich ustanowił rekord 
świata 2:03,23. Jakie wyzna-
czył sobie maratońskie cele? 
- Na razie nie chcę o nich 
mówić zbyt głośno, by nie 
narazić się zbytnio rodzinie, 
którą zaniedbałem przygo-
towaniami do maratonu na 
Antarktydzie. Ale bardzo 
chciałbym przebiec marato-
ny na siedmiu kontynentach. 
Dr Mazur serdecznie dzięku-
je za wsparcie burmistrzowi 
Szczawna-Zdroju Tadeuszo-
wi Wlaźlakowi oraz tym, 
którzy dodawali mu otuchy 
w realizacji jego odważnego 
przedsięwzięcia.

Andrzej Basiński

gu spotkali się najpierw w 
Buenos Aires. - Powitał nas 
pomysłodawca i dyrektor 
maratonu, Thomas Gilligan, 
który zapoznał uczestników 
ze sprawami, na które nale-
żało zwrócić uwagę. Wolny 
czas przeznaczyliśmy na 
zwiedzanie miasta, m.in. sta-
dionu klubu Boca Juniors, na 
którym karierę rozpoczynał 
Diego Maradona.

Kolejnym etapem po-
dróży na Antarktydę było 
miasto Ushuaia na Ziemi 
Ognistej, skąd ekipa wy-
płynęła rosyjskim statkiem 
polarnym „Akademik Vavi-
lov”. Po pokonaniu Cieśniny 
Drake’a, zacumował w Za-
toce Maxwella przy Wyspie 
Króla Jerzego. - Start i metę 
wyznaczono w pobliżu ro-
syjskiej bazy naukowej Bel-
linghausena. Potem trasa 
przebiegała przez bazę uru-
gwajską, chilijską i chińską 
Wielkiego Muru. Rozpo-
częliśmy w temperaturze 
3 stopni. Podłoże było tak 
błotniste, że przytrzymywa-
ło buty jak klejem. Później 
zerwał się wiatr osiągający 
90 km/ godz. Musiałem biec 
pochylony, aby zaczerpnąć 
powietrza.

Potem było jeszcze trud-
niej. - Temperatura spadła 
do 5 st. poniżej zera, a śnieg 
podczas wichury, uderzał 
w twarz niczym ostre opiłki 
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Wójt Gminy Walim 
podaje do publicznej wiadomości, 
że w Urzędzie Gminy w Walimiu 

ul. Boczna nr 9, został wywieszony 
na okres od 03.04.2014 r. 

do 24.04.2014 r. wykaz numer 8/2014 
z dnia 03.04.2014 r. nieruchomości 

gminnych przeznaczonych do sprzedaży 
oraz wykaz numer 9/2014 z dnia 

03.04.2014 r. nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do sprzedaży i do 

oddania w użytkowanie wieczyste.
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elektryczna, woda , własne c.o., 
linie telefoniczne oraz Internet. 
Tel. 74 847 60 32.

(6) 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) Sprzedam 2 pok. mieszkanie 
na Szczawienku - I p. 42 m2 przy 
ul. M. Dąbrowskiej.  Tel. 798 
027-177. 

Super okazja! Uzbrojone działki 
budowlane, usługowe – rejon 
Poniatów. Tel. 609-461-816. 
  

MOTORYZACJA

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

OGRZEWANIE GAZOWE. CENA: 
61 800 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 – MIESZKANIE, ŚRÓDMIE-
ŚCIE, 51 M2, PARTER, DWA POKO-
JE, JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA. 2 
PIWNICE I STRYCH. CENA: 89 000 
ZŁ(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE, NOWE 
MIASTO, 1 PIĘTRO, 2 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z 
WC. STANDARD BARDZO DOBRY, 
NOWA INSTALACJA, PO REMON-
CIE. CENA: 102 000 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 - PÓŁ DOMU- SZCZAWIEN-
KO, 181 M2, PIERWSZE PIĘTRO, 
5 POKOI, KUCHNIA, JASNA 
ŁAZIENKA Z WC, DZIAŁKA 600 
M2, OGRZEWANIE GAZOWE I KO-
MINKOWE. ŁADNIE ZAGOSPODA-
ROWANY OGRÓD. CENA: 210 000 
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 – DZIAŁKA BUDOWLA-
NO- SIEDLISKOWA, STARE 
BOGACZOWICE. 1,10 HA. MEDIA: 
WODA, PRĄD, KANALIZACJA. 
MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU NA DWIE 
DZIAŁKI. CENA: 80 000 ZŁ.(74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON – DZIAŁKA BUDOWLANA, 
WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO, 586 
M2, MEDIA NA GRANICY DZIAŁKI, 
CICHA I ZIELONA OKOLICA. CENA: 
55 000 ZŁ(74) 843 33 33,(74) 666 
66 06

ABC NIERUCHOMOŚCI
ul. Broniewskiego 65B

58-309 Wałbrzych
Tel: 74 307 03 16

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

Domy w zabudowie szerego-
wej w doskonałej lokalizacji 
na  Piaskowej Górze, ceny od 
279 tys ! Duży wybór! Tel.(74) 
307 03 16, 694 845 618

Piaskowa Góra , 3 pokoje , 82 m2, 
1piętro, doskonała lokalizacja, 
spokojna część Piaskowej Góry, 
plus ogródek działkowy. Cena 135 
tys do negocjacji. Tel.(74) 307 03 
16, 694 845 618

Bardzo ładne 40 m2 na Szcza-
wienku-doskonała lokalizacja ! 
Cena 77 tys ! Tel. (74) 307 03 16, 
602 826 652

Piaskowa Góra, komfortowe 
mieszkanie 32 m2, z ogródkiem, 
teren ogrodzony, cena 59 tys! Tel. 
(74) 307 03 16, 602 826 652

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 z balkonem i jasną kuch-
nią, świetna lokalizacja Piaskowej 
Góry, budynek 4-ro piętrowy, 
cena 77 tys !  Tel.(74) 307 03 
16,531 045 421 

2 komfortowe pokoje z balkonem 
na Piaskowej Górze, w budynku 
4-ro piętrowym, 33 m2, cena: 93 
tys! Tel.(74) 307 03 16, 694 845 
618 

BON – DZIAŁKA BUDOWLA-
NA,MODLISZÓW, 1827 M2, 
REGULARNE KSZTAŁTY, ZIELONE 
TERENY, DZIAŁKA OGRODZONA, 
MEDIA: PRĄD, WODA. CENA: 55 
000 ZŁ(74) 843 33 33,(74) 666 
66 06

BON – DZIAŁKA BUDOWLANA, 
WITOSZÓW, 1290 M2, MEDIA W 
DRODZĘ. CENA: 69 000 ZŁ(74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON – DZIAŁKA BUDOWLANA, 
MIEROSZÓW, POWIERZCHNIA: 
1500 M2, MEDIA W DRODZĘ. 
CENA: 60 000 ZŁ (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06 

BON – DOM, KONRADÓW,PO-
WIERZCHNIA MIESZKALNA 
125M2, DZIAŁKA 700 M2, 4 
POKOJE, NOWE OKNA DREWNIA-
NE, STAN BARDZO DOBRY, CO 
WĘGLOWE, GARAŻ. CENA: 380 
000 ZŁ(74) 843 33 33 

BON- DZIAŁKI BUDOWLANE 5 KM 
OD ŚWIDNICY. POWIERZCHNIA 
DZIAŁEK: 1139 M2, 1064 M2, 
MEDIA NA GRANICY DZIAŁEK, 
DZIAŁKI UZBROJONE. CENA ZA 
DZIAŁKĘ : 50 000 ZŁ NETTO(74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

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

BON - MIESZKANIE,WYNAJEM, 
PODZAMCZE, DWA POKOJE, 
JASNA KUCHNIA . 3 PIĘTRO. 
CENA NAJMU : 900 ZŁ (74) 843 33 
33,(74)666 66 06

BON- MIESZKANIE,ŚRÓDMIEŚCIE, 
86 M2, 3 POKOJE, JASNA KUCH-
NIA, DWIE ŁAZIENKI, OGRZEWA-
NIE GAZOWE. CENA : 135 000 ZŁ 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE, SZCZAW-
NO ZDRÓJ, 50 M2,2 PIĘTRO, 3 
POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA, 
PRZEDPOKÓJ - MIESZKANIE DWU 
POZIOMOWE, STRYCH, GARAŻ, 2 
KOMÓRKI, OGRÓD, GARAŻ.CENA: 
199 000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – MIESZKANIE, BIAŁY KA-
MIEŃ, 84 M2, 3 POKOJE, PIĘTRO 
3. CENA: 84 000 ZŁ (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON - MIESZKANIE, SZCZAWNO 
ZDRÓJ, 68 M2, PARTER, 3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA, 
PRZEDPOKÓJ. OGRÓD, PIWNICA, 
STRYCH. CENA: 119 000 ZŁ(74) 
666 66 06

BON - MIESZKANIE, BIAŁY 
KAMIEŃ, 44 M2, 1 PIĘTRO, 2 PO-
KOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC. 

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

2 pokoje na Piaskowej Górze, po 
gruntownym remoncie, 38 m2 w 
nietypowym rozkładzie, wraz z 
umeblowaniem, cena 108 tys! Do 
negocjacji! Tel.(74) 307 03 16,531 
045 421 

3 pokoje, 45 m2, ładne, 1-sze 
piętro w 4-ce  cena: 114 tys! Tel. 
(74) 307 03 16, 602 826 652

Komfortowa kawalerka, wysoki 
standard wykończenia, spokojna 
część Białego Kamienia, cena : 59 
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 95 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

Kawalerka w zielonej i pięknej 
okolicy Boguszowa-Gorc , po 
gruntownym  remoncie, w odno-
wionej kamienicy. Cena: 40 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 

USŁUGI

(2) Korepetycje z języka angiel-
skiego. 30 zł za pełną godzinę - w 
tym dojazd i pomoce. Tel 723 00 
83 33.

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

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

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

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

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

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

(4) 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

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam pilnie komfor-
tową, rozkładową kawalerkę 
po kapitalnym remoncie w 
idealnej lokalizacji N. Miasta 
37m2, CO miejskie. Cena 67 tys. 
Tel: 511-500-578. 

(1) 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.

(5) 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.  

Pomieszczenia biurowe do 
wynajęcia. Obiekt posiada bardzo 
dobrą lokalizację , położony jest 
w centrum Wałbrzycha, składa się 
z trzech pomieszczeń biurowych , 
holu, łazienki , WC, dogodny par-
king. Dostępne media : energia 

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

Sprzedam sklep 
w centrum Świebodzic 
41,1m2, duża witryna, 

zaplecze, toaleta. 
Nowa obniżona cena: 

120 tys. zł. 
Tel. 609-443-029 

lub bezpośrednio: 
500-237-783.

SPRZEDAM 
DZIAŁKI 

BUDOWLANE
PO ATRAKCYJNYCH 

CENACH
CZARNY BÓR

TEL.  791 75 21 14
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Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 

kom.507 153 166
 e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl, 

www.willawalbrzych.gratka.pl

PROWIZJA BIURA DO NEGOCJACJI!

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z 
jasną kuchnią P.Góra, po kapital-
nym remoncie z wyposażeniem, 
2 piętro w czteropiętrowcu, cena 
123 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 2 pokoje, 
48m2, P. Góra, w czteropiętrowcu 
po kapitalnym remoncie, 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 – Okazja! Sprzedamy 2 
pokoje z ogródkiem, 41m2 , 
Podgórze, I piętro, cicha okolica, 
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 139 
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!!! 
– do negocjacji, 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 

jm dom
agencja nieruchomości

JM DOM Dolnośląskie Centrum 
Obrotu Nieruchomościami

Pl. Tuwima 1,58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 09 19, 
tel. 607 212 315

www.jmdom.otodom.pl

JMDOM do wynajęcia 2-pokojowe 
mieszkanie 29 m2  Piaskowa góra  
750 zł 74 6660919, 607212315

JMDOM do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe Piaskowa Góra 1000  zł 
74 6660919, 607 212 315

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

JMDOM do sprzedania kawalerka 
z jasną kuchnią  Piaskowa Góra  26 
m2  62.000  74 666 0919, 607 212 
315

JMDOM do sprzedania mieszkanie 
2-pokojowe Piaskowa Góra 48 m2  
ul. Nałkowskiej IV-piętro  139.000 
74 666 0919, 607 212 315

JM DOM sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe 42 m2  Szczawno Zdrój 

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
60 m2, 2 pokoje- po remoncie z 
wyposażeniem, 2 piętro. Cena 118 
tys zł. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam działki budowlane w 
Głuszycy- Zimna Woda. 1485 m2 – 
38 ty zł i 3395m2 – 130 tys. zł tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

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 mieszkanie w spokojnej 
okolicy w Głuszycy 52 m2, wysoki 
parter, 2 pokoje, ogródek. Cena 110 

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

oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84

140.000 zł  do zamieszkania   607 
212 315, 74 666 09 19

JM DOM mieszkanie 83 m2 dwupo-
ziomowe Świebodzice z działką  i 
garażem 205.000 zł 607 212 315, 74 
666 09 19

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

JMDOM sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe wysoki standard ul. 
Kosteckiego Sobięcin nowe bu-
downictwo 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 43 m2  2- po-
kojowe ul. Bardowskiego   119.000 
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 95 m2  3- 
pokojowe  1 piętro, Jedlina Zdrój 
199.000 zł 607 212 315, 74 666 
09 19

JM DOM mieszkanie  40 m2, 2- po-
kojowe Śródmieście po general-
nym remocie, ogrzewanie gazowe 
85.000 zł 607 212 315, 74 666 09 19

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

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

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 pokój z kuch-
nią okolice Żeromskiego, co gaz, 
po remoncie, 31m2, St.Zdrój, cena 
65 000zł. do negocjacji 74 666 42 
42,  515 510 032

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 – OKAZJA! 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 -  Sprzedamy kawalerkę na 
Szczawienku, 26 m2, cena 45 tys.
zł.   74 666 42 42, 515 510 032.

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, 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 – PIASKOWA GÓRA,  
29m2, 2 pokoje, 1 piętro w 4, cena 
85.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 085 
489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 2 
pokoje, 42m2, 2 piętro w 4, cena 
95.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 085 
489

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowe 
budownictwo, 2 pokoje, 55m2, 9 
piętro w 10, , cena 110.000zł, tel. 74 
840 40 40, 509 530 885

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowe 
budownictwo, kawalerka, 27m2, 
parter i 2 piętro w 10 cena 68.000zł 
i 73.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – NOWE MIASTO, okolice 
Psiego Pola, 2 pokoje, 57m2, parter 
w 2, cena 55.000zł, 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

tys zł tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w 
Głuszycy 67 m2, 1 piętro. Cena 137 
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 część domu do remontu 
w Ścinawce Dolnej, 107 m2, 4 po-
koje, tarasy. Cena 110 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 agroturystyczne). 
Cena 850 tys. zł tel.882 068 300 - 600 
186 884 numer licencji 19411

Sprzedam komfortowe mieszkanie 
w Szczawnie- Zdrój pow. 58 m2, 
2 pokoje, dwie łazienki, 2 tarasy, 
parter. Bardzo atrakcyjna cena! 
tel.882 068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411

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

Sprzedam dom w Kamiennej Górze, 
7 pokoi, działka o pow. 700m2. Cena 
425 tys. zł tel.882 068 300 - 600 186 
884 numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
40 m2, 2 pokoje- do remontu, par-
ter. Cena 35 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 50 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 Krajobra-
zowy 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

www.eurodom.walbrzych.pl
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-1348 Sobięcin bliżniak o 
pow.80m.działka 378m po kapi-
talnym remoncie. Cena 249 tys.
Tel. 793 111 130

MS-1372 Piaskowa Góra kawaler-
ka z jasną kuchnią po kapitalnym 
remoncie o pow. 28m. Cena 
84900 Tel.606 976 630

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

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

I piętro, cena 125 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-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-1330 Podzamcze 2 pokoje do 
wprowadzenia o pow.36m. Cena 
115 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

MS-1379 Podzamcze 2-pokoje o 
pow. 48M na parterze cena 139 
tys. Tel.883 334 481

MS-1357 Biały Kamień 3-pokoje 
po remoncie o pow. 65m. Cena 
179 tys. Tel. 793 111 130

MS-1381 Śródmieście 3-pokoje w 
rozkładzie o pow.76m. Cena 145 
tys.donegocjacji. Tel. 793 111 130

MS-Podzamcze 3-pokoje, 6 piętro 
o pow. 62,6m. Cena 139 tys. 
Tel.883 334 481

MS-1299 Piaskowa Góra 3-pokoje 
o pow. 45M do odświeżenia, cena 
122 tys. Tel. 793 111 130

MS-1322 Podamcze 3-pokoje 
ładne ,3piętro o pow. 63m. Cena 
155 tys. 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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PRZYJMĘ DO PRACY 
W WAŁBRZYCHU 

SZLIFIERZA 
KAMIENIA 

TEL: 74/846-47-59

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 

I USZKODZONYCH

oraz motocykli

tel. 696 473 695

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.

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

RATY

R E K L A M A

KREDYTY z NISKĄ RATĄ
bez ograniczenia wieku

Pożyczki dla zatrudnionych 
na umowę 

o pracę TYMCZASOWĄ

KONSOLIDACJA
możliwość połączenia

kilku rat w jedną-niższą
KREDYT-BOX, Piaskowa-Góra

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

DB2010 .PL
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Redakcja
 i biuro ogłoszeń

Tygodnika DB 2010
 

ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(koło Starej Kopalni)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
w godz. 10.00 - 15.00

 
tel. 790 709 590

 
www.db2010.pl

Znasz dobrze język niemiecki? 
Zostań OPIEKUNKĄ osób starszych 

w NIEMCZECH! 
• Legalne zatrudnienie 
• Atrakcyjne wynagrodzenie: 
   850 - 1200 € „na rękę” 
• Elastyczne terminy wyjazdów 
• Rezerwujemy i pokrywamy koszty    
   przejazdu w obie strony 

Zadzwoń i dowiedz się więcej! 
InterKadra Sp. z o. o.: 666 826 237 

Sprzedaż 
wędlin 

tradycyjnych
Sklep u Szczepaniaka

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

JAJKA WIEJSKIE 
  Z WOLNEGO WYBIEGU 
  PEŁNA EKOLOGIA 

sery i chleby wiejskie
DOWÓZ DO KLIENTA 
       GRATIS! 
         TEL: 881-519-716 

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 

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

WEŹ TANI KREDYT
NA WIOSENNE WYDATKI!

• nawet dla osób
bez zdolności kredytowej

• okres do 12 lat
• oprocentowanie od 6%

BEZPŁATNE DORADZTWO 

ul.Nowy Świat 1A, IIp.
796 600 006

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

Burmistrz Mieroszowa informuje, 
że dnia 03 kwietnia 2014 roku, 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie Plac Niepodległości 1 

– II piętro, obok pokoju nr 8 wywieszono 
wykaz nieruchomości przeznaczonych 

do sprzedaży, dzierżawy, oddania 
w użytkowanie wieczyste lub najem.

Wykaz podlega wywieszeniu 
na okres 21 dni.


