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za dużo
za prąd?!

Trwa walka policjantów z pijanymi kierowcami. W ubiegłym tygodniu, w trakcie jednej doby
w powiecie wałbrzyskim wpadło 5, a w Świebodzicach 2 kierowców prowadzących pojazdy
po spożyciu alkoholu. W zwalczaniu tej plagi pomagają także samorządy, m.in. Boguszowa
Gorc i Świebodzic, kupując funkcjonariuszom urządzenia do kontrolowania trzeźwości.
- W ubiegłym tygodniu, w
trakcie jednej doby, wałbrzyscy
policjanci na terenie powiatu
zatrzymali pięciu nieodpowiedzialnych kierowców, którzy
prowadzili pojazdy pod wpływem alkoholu. Jeden z nich
spowodował kolizję. Uderzył w
przydrożny znak, a następnie
wpadł do rowu. Nie chciał dać
się przebadać, więc pobrano
mu krew na zawartość alkoholu. Rekordzistą okazał się
22-letni mieszkaniec Wałbrzycha, który kierował samochodem mając blisko 3 promile
alkoholu w organizmie. Kolejnego nietrzeźwego policjanci
zatrzymali na ulicy Batorego
w Wałbrzychu. To 59-letni kierowca VW Polo. Miał ponad 2
promile. Zapewne wiosenny
klimat miał również wpływ na
42-letniego mieszkańca Boguszowa Gorc, który mając blisko
2 promile alkoholu poruszał się
ulicami gminy, podobnie jak
43-letni nietrzeźwy kierowca z
Jedliny Zdroju, zatrzymany na
ulicy Piastowskiej. Jak widać
wiosenna aura co na niektórych wpłynęła niekorzystnie.
Przypomnijmy, że jeżeli stężenie alkoholu we krwi badanego kierowcy wynosi 0,2 do 0,5
promila, jest to wykroczenie,

Policjanci przeprowadzają coraz więcej kontroli trzeźwości kierowców.
za które grozi grzywna (505000 zł) oraz utrata uprawnień lub prawa jazdy na okres
od sześciu miesięcy do trzech
lat. Powyżej 0,5 promila to już
przestępstwo zagrożone karą
dwóch lat ograniczenia lub
pozbawienia wolności oraz
utratą prawa jazdy na czas od
roku do 10 lat (a dożywotnio w
przypadku spowodowania wypadku) – wyjaśnia asp. Joanna
Żygłowicz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w
Wałbrzychu.
Tymczasem gmina Boguszów- Gorce zakupiła Al-

coblow, czyli urządzenie do
stwierdzania trzeźwości. Aparat został przekazany Komendantowi Komisariatu Policji w
Boguszowie – Gorcach i urządzenie jest już w eksploatacji.
Z kolei akcje „Trzeźwy poranek” cyklicznie organizuje
świebodzicka policja. W ubiegłym tygodniu zmotoryzowani w tym mieście wypadli
zadziwiająco dobrze.
-Zatrzymaliśmy
tylko
dwóch nietrzeźwych kierujących, na ponad sto skontrolowanych pojazdów – cieszy
się Piotr Galicki, Komendant

Komisariatu Policji w Świebodzicach. – Do pracy zostało skierowanych aż 7 patroli,
zatem akcja był przeprowadzona na dość dużą skalę. W
trakcie kontroli zatrzymano
także jedną osobę poszukiwaną listem gończym, funkcjonariusze wystawili 4 mandaty
i zatrzymali kilka dowodów
rejestracyjnych. Do badania
stanu trzeźwości kierowców
został wykorzystany alkomat,
który kilka tygodni temu gmina Świebodzice zakupiła dla
komisariatu.
Kolejna taka akcja odbędzie się w tym tygodniu, a
policjanci będą kontrolowali stan trzeźwości świebodziczan
wspólnie
ze
strażą miejską. Co ciekawe,
policjanci odnotowują także
– z nieukrywanym zadowoleniem – wzrost zainteresowania badaniem alkomatem
stacjonarnym w komisariacie
w Świebodzicach. Najwięcej
chętnych do sprawdzenia
poziomu trzeźwości jest w
weekend. Każdy, kto chciałby
wykonać sobie takie badanie, może przyjść do komisariatu i zrobić to zupełnie
bezpłatnie.
(RED)
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Co potrafi czwarta władza

Zakrzykiwacze prawdy
Janusz
Bartkiewicz

Na samą myśl o Ukrainie i tym
wszystkim, co się wokół niej dzieje,
łapią mnie mdłości i torsje. A jeszcze
na dodatek 18 marca Putin na Kremlu
wystąpił i podpisał akt włączenia Krymu do Federacji Rosyjskiej. Występując przed deputowanymi powiedział
to, co i jemu, i milionom Rosjan w
duszy gra i na sercu leży. Słuchając go
miałem wrażenie, że czytał on to, co
ja wcześniej wielokrotnie pisałem w
rożnych mediach i na różnych spotkaniach mówiłem. Nie spodziewałem
się ze strony polskiej – przepraszam
za wyrażenie – klasy politycznej jakiejś wyważonej reakcji i komentarzy
na to, co Putin powiedział. Ii się nie
zawiodłem. Cała ta „klasa”, jak jeden
mąż, zarzuciła Putinowi same łgarstwa i co w III RP normalne, nie wskazała na czym owe łgarstwa miały niby
polegać. Chyba, że za łgarstwo nasi
politycy – mający widać takie same
wskazówki od tego samego zegarmistrza – uznali słowa Putina o naruszeniu przez zachodnie demokracje
suwerenności takich państw jak Irak,
Afganistan, Serbia czy Libia. Więcej
nie będę wymieniał, bo musiałbym
wymieniać bardzo długu. Wynika z
tego, że żadnych aktów agresji nie
było, a wszystko co się zdarzyło, działo się na gorącą prośbę władz tych
państw, które prawie na kolanach
prosiły, aby je obalić lub naruszyć ich
integralność terytorialną.
Zalew cynicznej obłudy płynącej z
polskich mediów nie ma chyba równego od momentu odrodzenia się
Polski po czasach zaborów. Od miesięcy chór kłamców nadaje na wszystkich kanałach i falach oraz prawie we
wszystkich gazetach i tygodnikach,
zagłuszając jakikolwiek głos rozsądku, próbujący wskazać, że na Ukrainie, czy w Rosji, nie jest tak, jak się
nam wmawia. Ten chór cyników nie
dziwi mnie już tak bardzo, bo wiem,
że w kraju wielbiącym okrutnych
morderców, nie razi już nikogo fakt,
że za Bugiem są oni również traktowani jak bohaterowie. Striłci UPA i
nasi żołnierze wyklęci, to w zbyt wielu
przypadkach ideowi pobratymcy. Powtarzam, w zbyt wielu przypadkach,
co nie oznacza, że wszyscy.

Wiem, o czym piszę i mówię, bo
osobiście się z tym problemem zetknąłem, albowiem ojciec mojej już
nieżyjącej (pierwszej) żony, był takim
„wyklętym”, a raczej przeklętym, jako
członek zbrojnej bandy działającej w
rejonie świdnickim. Bandzie przewodził niejaki D. od to którego nazwiska
banda zapisała się w pamięci świdniczan. W czasach gdy mieszkałem w
Świdnicy (1965 -1968) poznałem go
nawet osobiście. Był bardzo popularnym szewcem, który na wytwarzaniu
modnego wówczas obuwia dorobił
się sporego majątku. Miałem wówczas kolegę z liceum, syna funkcjonariusza MO ze Świdnicy, który przez
członków bandy został zastrzelony.
Nie w potyczce, lecz po prostu, zastrzelony w wyniku zamachu. Niestety, szczegółów już nie pamiętam.
Nazwisk nie wymieniam z ostrożności procesowej, albowiem wiem, że
w III RP za napisanie prawdy można
załapać się na wyrok karny i na dodatek ponosić spore konsekwencje
finansowe.
Bardzo dobrze natomiast poznałem historię jednego z najbardziej
aktywnych członków tej bandy, bo
był on ojcem mojej pierwszej śp. żony
i jak to naprawdę wyglądało, wiem z
bezpośredniej relacji byłej teściowej.
Mieszkali wtedy w Witoszowie, a mąż
jej w żadną politykę się nie bawił, bo
chodziło jedynie o to, aby się dobrze
obłowić, napić gorzały i zabawić z
panienkami. Często bez ich zgody i
pod lufą pistoletu. Grasowali tak (na
terenie całego kraju) bezkarnie przez
kilka lat, obrabiając niewielkie placówki pocztowe, sklepy GS-u itp., oraz
zwykłych obywateli, którym się trochę lepiej wiodło. Wielokrotnie moja
teściowa była przez niego brutalnie
bita i poniżana. Kiedyś w pijackim
amoku, wymachiwał bronią i grożąc,
że wszystkich wystrzela, najstarszą córeczkę (moją późniejszą żonę), wtedy
ok. 4 lat, trzymał za nogę nad studnią
z zamiarem jej utopienia. Niedługo
po tym wydarzeniu, ponieważ Służba Bezpieczeństwa deptała mu już
po pietach, uciekł do swojej kochanki w okolice (o ile dobrze pamiętam)
Bielska-Białej. Tam też go dopadła
bezpieka i KBW i w trakcie wymiany
ognia zastrzelili. Było to w roku 1953.
Rodzina nigdy nie dowiedziała się
gdzie jego zwłoki pochowano i - mówiąc prawdę - nigdy specjalnie się nie
starała oto, aby miejsce to ustalić. Dzisiaj ten człowiek, to jeden z „żołnierzy
wyklętych” uznanych przez Sejm III

RP za bohatera walki z komuną, czyli
bohatera walki o Polskę niepodległą
i demokratyczną. I chociaż wiem, że
był to zwykły bandzior, ale aby uczynić przyjemność panu prezydentowi
Komorowskiemu, panu premierowi
Tuskowi, a także panu Leszkowi Millerowi, będę namawiał córkę, aby
wystąpiła o odszkodowanie od Polski
za to, że tzw. „komuna” zamordowała jej dziadka, przez co pozbawiła
ją możliwości wychowywania się w
wartościach, jakie żołnierze wyklęcie
sobą prezentowali. A były to przecież
– wg władz III RP – wartości najwyższe. Przynajmniej tyle, dzięki temu
bohaterskiemu dziadkowi, który się
komunie nie kłaniał, mieć będzie, bo
za to, że drugi dziadek walczący we
wrześniu 1939, wywieziony na zsyłkę
do Kazachstanu, a następnie walczący i pod Lenino, i na gruzach Berlina
w 1945 r., żadnego odszkodowania
od Polski nie otrzyma. Bo był on w
komuszym wojsku, co oznacza, że
on Polskę niewolił, a nie wyzwalał.
Takich „bohaterów” jest niestety bez
liku i państwo, w którym przyszło mi
żyć oraz mieszkać, wypłaca teraz sowite odszkodowania ich żyjącym potomkom, odmawiając jednak zadość
uczynienia potomkom ofiar tychże
bohaterów. Tak samo, jak i żyjącym
jeszcze ofiarom (i ich potomkom)
rzezi wołyńskiej dokonanej rękoma
UPA, dzisiejszych bohaterów narodowych wolnej i demokratycznej
Ukrainy, której dumni przedstawiciele z partii Trzeci Sektor i Svoboda narzucają teraz Ukraińcom swój
nacjonalistyczny sznyt. Bo przecież
UPA, tak jak nasi „wyklęci” walczyła z
komuną, z sowiecką zarazą i dlatego
należą się im wszelkie zaszczyty. I nic
do tego mają ofiary w osobach malutkich polskich dzieci nabijanych żywcem na sztachety wiejskich zagród,
lub żywcem palonych w stodołach
lub rowach z benzyną. To był tylko
komuszy lub laszy pomiot. Taki sam,
jak tych 82 Białorusinów, bestialsko
zamordowanych przez bohaterskich
żołnierzy wolności z oddziału kpt. Romualda Rajsa ps. Bury, „walczących
o niepodległy byt Polski” (z wyroku
rehabilitacyjnego S.O. w Warszawie z
dn.04.06.96 syg. akt.293/95), którego
S.O. w Białymstoku z dn.18.11.2005,
prawomocnym wyrokiem, w powyższej sprawie, uznał za winnego zbrodni ludobójstwa. I co z tego, kiedy chór
cynicznych kłamców i obłudników
prawdę bez przerwy zagłusza.
Więcej na: www.janusz-bartkiewicz.eu

Andrzej
Basiński

Polsce nie grozi wojna z Rosją.
Trzeba to, mimo całej absurdalności
tego rodzaju przypuszczeń, podkreślać systematycznie i z naciskiem. Ci,
co rodaków straszą, to albo pożałowania godni histerycy, albo amatorzy
sensacji za wszelką cenę, rekrutujący
się głównie spośród dziennikarzy
(chociaż niektórzy politycy też się
złowieszczych zapędów nie ustrzegli,
a ujęcia na tle myśliwców F-16 chwały im nie przynoszą).
Konstatuję to z zażenowaniem i
wstydzę się za tych kolegów po fachu, którzy gotowi są zrobić wszystko, by atmosfera pęczniała od napięcia, a nawet grozy. Życie dla wielu z
nas łatwe nie jest i zupełnie nie potrzeba nam dodatkowych zgryzot.
Co razi szczególnie i wystawia złe
świadectwo, są wśród nich przedstawiciele mediów centralnych, od których wymaga się więcej.
Sytuacja, jaka wytworzyła się na
Ukrainie, z pewnością nie ma precedensu w Europie co najmniej od kilkudziesięciu lat. Waży się przyszłość
sąsiadującego z naszym kraju, którego obywatele muszą wykazać się
wielką determinacją, wytrwałością,
odwagą i cierpliwością, by doczekać
się pomyślniejszych dla siebie czasów. Może to nastąpić nieprędko, bo
Rosja nie zrezygnuje z Ukrainy jako
obszaru swoich wpływów. Problem
leży w tym, do jakiego stopnia zdecyduje się na złagodzenie nacisku na
sąsiada i pogodzi z nowymi realiami,
ale tak, by zachować twarz. Zadaniem Polski jest wspieranie dążeń
Ukraińców, ale nie wybieganie przed
europejski szereg oraz zabezpieczenie naszych najżywotniejszych
interesów, przede wszystkim ekonomicznych, w kontaktach z Rosją. Czego absolutnie nie należy utożsamiać
z nadmierną uległością wobec niej i
zdradzaniem naszych wschodnich
sąsiadów, jak trąbią niektórzy nadpobudliwi rycerze prawicy, nie zdający
sobie sprawy na jakim świecie żyją i
jak wiele szkód mogłoby poczynić
ich buńczuczne wymachiwanie szabelką.
Sytuacja jest wyjątkowa, ale świat
drugiej dekady XXI wieku nie przy-

pomina świata lat 30. minionego
stulecia, chociaż niektórzy szermują
rzekomymi analogiami, widząc w
Putinie drugiego Hitlera. Putin niewątpliwie chciałby przejść do historii
jako ten przywódca, który przywróci
Rosji wielkość i międzynarodowe
znaczenie z okresu szczytowej potęgi
ZSRR. Prowokuje, testuje wytrzymałość zachodnich polityków, wykazuje
się butą, ale szaleńcem i samobójcą nie jest. Doskonale zdaje sobie
sprawę, że pewne granice są nie do
przekroczenia. Nie połknie Polski, bo
mu się to najzwyczajniej nie opłaca,
a dla narodu, któremu przewodzi,
awantura o globalnym zasięgu zakończyłaby się katastrofą. W konflikcie ogólnoświatowym, w którym w
końcu zostałaby użyta broń jądrowa,
nie byłoby zwycięzców. Przegraliby
wszyscy, a świat, a raczej nasza planeta, o ile przetrwałaby w jakiejś formie,
rozpoczęłaby pisanie swojej historii
od nowa. Bez miliardów ludzi, a więc
i bez Putina.
Wspomniałem o dziennikarzach
nieodpowiedzialnie
podgrzewających lęki i paranoje. Zapewne
jeszcze nie raz wyskoczą z jakimś
absurdem, by uzasadnić tworzenie
kolejnych „dzieł”. W ogóle nasze
dziennikarstwo, zwane czwarte władzą, znacznie się skiepściło. Pisałem
już o tym, ale ponieważ problem
się nasila, to przypomnę. Niektórzy
dziennikarze telewizyjni ciągle pomiatają swoimi gośćmi – przerywają
im bez uzasadnienia, zalewają słowotokiem, zagłuszają puenty swoich rozmówców i w ogóle demolują
ciekawie zapowiadające się wywiady. A więc zaprzeczenie profesjonalizmu. Czasami mamy do czynienia z
pospolitym chamstwem. „Odważni”
żurnaliści pokrzykują nawet na prezydenta RP, co jest już chamstwem
do kwadratu, albo i do sześcianu.
Oby nie był to przejaw tendencji
sprowadzającej czwartą władzę na
manowce.
Jedna z dziennikarek, która wyrobiła sobie w tym zawodzie wysoką
pozycję, tak już obrosła w pióra, że
uważa się prawdopodobnie za alfę i
omegę żurnalistyki, za gwiazdę, której wolno niemal wszystko. Szkoda,
bo jeśli w porę nie zejdzie z tej drogi,
to zapadnie w pamięć telewidzów
głównie za przyczyną imponującej
liczby zmienianych codziennie szpilek, które kamery, chociaż w dalszym
planie, zawsze pokazują na koniec
programu.
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Wojna podjazdowa
W Głuszycy trwają konsultacje społeczne w sprawie wydłużenia do tej
miejscowości trasy przejazdu autobusów linii komunikacyjnej nr 5, które ze
Szczawna Zdroju – przez Wałbrzych – jeżdżą dziś do Jedliny Zdroju. Z kolei w
Mieroszowie trwa dyskusja w sprawie kursowania do tego miasta autobusów
linii nr 15. – Musimy w końcu rozwiązać problem utrudnionego dostępu
mieszkańców Chwaliszowa i Cieszowa do transportu publicznego – denerwuje
się Leszek Świętalski, wójt gminy Stare Bogaczowice.
Zgodnie z decyzją Rady
Miejskiej Głuszycy, konsultacje społeczne, dotyczące wydłużenia linii autobusowej
nr 5 do Głuszycy, rozpoczęły
się 18 marca i potrwają do 28
marca.
- Są to konsultacje społeczne w sprawie przekazania przez gminę Głuszyca
zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie
gminy Głuszyca miastu
Wałbrzych i zawarcia w
tej sprawie porozumienia
międzygminnego. Podczas
konsultacji zostanie przeprowadzone
głosowanie
dotyczące uruchomienia dodatkowego połączenia na terenie Głuszyca - Wałbrzych.
Do udziału w głosowaniu
niezbędne jest posiadanie
dokumentu tożsamości np.
dowód osobisty – wyjaśnia
Alicja Ogorzelec, burmistrz
Głuszycy.
Do tej pory odbyły się
konsultacje w Łomnicy i
Grzmiącej, a kolejne odbędą
się w następujących terminach: Głuszyca Górna, Świetlica Wiejska, ul. Kłodzka 61
- 20.03.2014r. od godz.17.00
do godz. 19.00; Sierpnica,

Wkrótce wyjaśni się, czy autobusy miejskie z Wałbrzycha będą
dojeżdżały do Głuszycy i Mieroszowa.

Świetlica Wiejska, ul. Świerkowa 31 - 21.03.2014r. od
godz.17.00 do godz. 19.00;
Kolce, Świetlica Wiejska,
ul. Pamięci Narodowej 39 24.03.2014r. od godz.17.00
do godz. 19.00; Głuszyca,
Szkoła Podstawowa nr 3, ul.
Kolejowa 8 - 25.03.2014r.
od godz.17.00 do godz.
19.00; Głuszyca, Szkoła Podstawowa nr 2 - ul. Sienkiewicza 53 - 26.03.2014r. od
godz.17.00 do godz. 19.00;
Głuszyca, Centrum Kultury-MBP, ul. Grunwaldzka 55 -

27.03.2014r. od godz.17.00
do godz. 19.00; Urząd Miejski
w Głuszycy, ul. Grunwaldzka
55 - 28.03.2014r. od godz.
7.00 do godz. 15.00.
Za i przeciw
Radni, tak jak mieszkańcy,
są podzieleni. - Na pewno
jest to wygoda dla mieszkańców, którzy dojeżdżają
do Wałbrzycha do pracy czy
do szkoły. Jest to jednak obciążenie dla zrujnowanego
budżetu gminy, która musiałaby dopłacać do kuro-

wania tych autobusów. Poza
tym obawiam się, że może
się to negatywnie odbić na
prywatnych przewoźnikach,
którzy zatrudniają przecież
ludzi z naszej gminy – powiedział nam jeden z głuszyckich rajców (nazwisko
do wiadomości redakcji).
Podobna dyskusja toczy
się w gminie Mieroszów,
w kontekście wydłużenia
trasy autobusów linii nr 15.
Dziś do Rybnicy Leśnej i Andrzejówki kursują autobusy
linii na 12. Trwają jednak
zaawansowane rozmowy w
sprawie kursowania autobusów linii nr 15 z Glinika przez
Unisław Śląski, Kowalową i
Sokołowsko do Mieroszowa.
Pierwsze kursy planowane
są na początek maja tego
roku.
Bezkonkurencyjni
Stworzenie sprawnej i
nowoczesnej komunikacji
podmiejskiej jest jednym z
celów Aglomeracji Wałbrzyskiej, ale prywatni przewoźnicy, którzy od lat pracują na
podmiejskich liniach w okolicach Wałbrzycha podkreślają, że wiele podejmowanych w tej sprawie działań
jest niezgodnych z prawem.
- Prywatna firma z Górnego
Śląska, która wygrała przetarg na obsługę komunikacji miejskiej w Wałbrzychu,
jest dotowana przez gminy
z pominięciem procedur
przetargowych. Przez to
ceny biletów są niższe. Konkurowanie z tym przewoźnikiem jest tym trudniejsze, że
dostał on w użytkowanie od

Bez prądu
gminy Wałbrzych kilkadziesiąt nowych autobusów. Jakby tego było mało, nikt nie
konsultował - z działającymi
na tych liniach przewoźnikami - rozkładów jazdy, a
regułą jest ograniczanie nam
dostępu do większej liczby
przystanków w Wałbrzychu,
co też jest niezgodne z prawem. Do tego dochodzi jeszcze kwestia legalności kursowania autobusów miejskich
z Wałbrzycha do Głuszycy
i Mieroszowa, bo nie są to
gminy bezpośrednio sąsiadujące z sobą. A jeśli nasze
firmy padną, to zwiększy się
bezrobocie, a pasażerowie,
wobec braku konkurencji,
na pewno będą płacili dużo
drożej – zgodnie przestrzegają właściciele firm prowadzących przewozy do Walimia, Głuszycy i Mieroszowa.
Ze wsi do miasta
Z nieco innym problemem borykają się mieszkańcy i samorządowcy z
gminy Stare Bogaczowice.
- Przewracamy się na problemie dojazdu ludzi ze wsi
do Wałbrzycha. Uważam, że
nic nie stoi na przeszkodzie,
aby podpisać porozumienie
między powiatami i przekazać kompetencje, opracować plan zrównoważonego
transportu publicznego i
mieć jakieś panaceum na ten
problem – mówi wójt Leszek
Świętalski, który szuka rozwiązania problemu utrudnionego dostęp mieszkańców Chwaliszowa i Cieszowa
do transportu publicznego.

(RED)

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej: ulice: Wałbrzych, ulica Palisadowa
– 19.03. w godz. 8.00 – 15.00;
Szczawno-Zdrój, ulice: Klonowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Ofiar Katynia, Słowiańska,
Wolności – 20.03. w godz. 8.00
– 14.00; Szczawno-Zdrój, ulice: Pocztowa, Ratuszowa, Kościuszki, Zacisze – 21.03. w godz.
8.00 – 15.00; Szczawno-Zdrój,
ulice: Sienkiewicza, Ogrodowa, Topolowa – 21.03. w godz.
8.00 – 14.00; Wałbrzych, ulice:
gen. Bema – 24.03. w godz.
8.00 – 14.00; Wałbrzych, ul. Armii Krajowej – 24.03. w godz.
8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulice:
Azaliowa, Makowa – 25.03. w
godz. 8.00 – 16.00; Wałbrzych,
ul.: Armii Krajowej – 25.03. w
godz. 8.00 – 15.00; Wałbrzych,
ul. Beethovena – 25.03. w godz.
8.00 – 15.00; Świebodzice, ul.
Ciernie 43 do 118 ; ul. Boczna
; i dz. nr 227/6; 225/5; 227/1;
227/7; 710/5; 717/3; 717/5;
717/8; 724/4; 725/1; 734/3;
754;434/1; 434/2; 478/1; 479/3;
499; 517; 635/1; 755 – 25.03. w
godz. 8.00 – 10.00; Mokrzeszów
– 25.03. w godz. 8.00 – 16.00;
Wałbrzych, ul.: Ludowa – 26.03.
w godz. 8.00 – 14.00; Wałbrzych, ulice: Sokołowskiego,
Boya-Żeleńskiego – 27.03. w
godz. 8.00 – 15.00; Świebodzice
ul. Ciernie 43 do 118; ul. Boczna i dz. nr 227/6; 225/5; 227/1;
227/7; 710/5; 717/3; 717/5;
717/8; 724/4; 725/1; 734/3;
754;434/1; 434/2; 478/1; 479/3;
499; 517; 635/1; 755 – 27.03. w
godz. 13.00 – 15.00; Jugowice,
ulice: Gazowa, Główna, Górna,
Zarzecze – 28.03. w godz. 8.00
– 14.00; Jedlina-Zdrój ulice:
Zagórska, Olszyniec ulice: Kościelna, Świdnicka, Wałbrzyska
– 31.03. w godz. 8.00 – 17.00.
(RED)
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!
porady, reprezentacja w sądach
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań
Najwyższy poziom usług
za przystępną cenę!

POŻYCZKI ODDŁUŻENIA KONSOLIDACJE

Jeżeli jesteś osobą pracującą lub nieaktywną
zawodowo w wieku 25 - 64 lata
mieszkasz w woj. dolnośląskim

Sięgaj po awans! Zgłoś się!
Szkolimy w miastach:
• DZIERŻONIÓW • WAŁBRZYCH • WROCŁAW
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

tel. 74 660 62 88, 601 570 621,

Komputerowe prawo jazdy
– bezpłatne kursy komputerowe!
Posiadanie prawa jazdy zwiększa szansę na znalezienie dobrej
pracy. Co do tego nikt nie powinien mieć wątpliwości, wystarczy
przejrzeć dowolne ogłoszenia rekrutacyjne. Pracodawcy chętnie
zatrudniają pracowników mobilnych i dyspozycyjnych, ponieważ
wiąże się z tym oszczędność czasu.
(w dosłownym tłumaczeniu
„Europejskie Komputerowe
Prawo Jazdy”), w skrócie
ECDL. Niektórzy twierdzą,
że jest to pewien rodzaj recepty na zwiększenie swoich
możliwości pośród dokumentów aplikacyjnych, których stos ląduje na biurku u
potencjalnego pracodawcy.
Dla innych to możliwość pięcia się wyżej po szczeblach
kariery, w pracy, którą wykonują zawodowo na co dzień.
Udział w certyfikowanym
kursie komputerowym ECDL
pozwala na rozwinięcie swoich umiejętności w czterech
lub siedmiu (w zależności
od wybranego stopnia ECDL
Start lub ECDL Core) modułach komputerowych, począwszy od podstaw pracy z
komputerem, przez edytory
tekstu i arkusze kalkulacyjne, skończywszy na bazach
danych, tworzeniu prezentacji, edycji multimediów i
tworzenia oraz obróbki grafiki menedżerskiej.
Dolnośląski
Inkubator
Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. uruchomił dwa
nowe projekty finansowane
ze środków Unii Europej-

Kredyty
Na kłopoty finansowe
wyjście mamy
kredytowe!

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

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

Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)

A co z umiejętnościami
obsługi komputera? Wprawa w korzystaniu z edytora
tekstów, zdolność tworzenia
arkuszy kalkulacyjnych czy
zarządzania bazami danych
są przydatne w każdego rodzaju pracy biurowej. Znajomość pracy z komputerem
pozwala na zaoszczędzenie
cennego czasu oraz uniknięcie przykrych sytuacji, takich
jak na przykład utrata danych i wyników naszej ciężkiej pracy. Krótko mówiąc,
staje się niezbędna przy
wykonywaniu codziennych
obowiązków, maksymalizuje uzyskiwane efekty.
Jakie możliwości mają ci,
którzy chcą rozwinąć swoje
umiejętności komputerowe? Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z
kursu, który zakończy się
uznawanym przez pracodawców certyfikatem. Dokumentem, który będzie
świadczył o tym, że jego
posiadacz nabył niezbędne
kompetencje i obsługa komputera nie stanowi dla niego żadnego problemu. Takim kursem jest „European
Computer Driving License”

REKLAMA

skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
które umożliwiają podniesienie umiejętności komputerowych przez udział w
kursach i uzyskanie wspomnianego certyfikatu ECDL.
Pierwszy projekt to: „Kariera
na starcie”, skierowany do
początkujących, którzy po
jego skończeniu otrzymają
certyfikat ECDL Start. Drugi
to „Sięgaj po awans!”, kursy
komputerowe o szerszym
programie, który umożliwia
uzyskanie certyfikatu ECDL
Core.
W projektach mogą wziąć
udział osoby w wieku od 25
do 64 lat. Bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz pracujące. Zapraszamy również
osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Kursy odbywać się będą
w Wałbrzychu. Rekrutacja
trwa. Więcej informacji znajdziecie na stronach www.karieranastarcie.pl oraz www.
siegajpoawans.com i telefonicznie: (71) 70-70-454 lub
(71) 715-23-28.

Ewelina Płoskonka
Igor Waniurski
Koordynatorzy projektów

Mammobus w powiecie
Na początku kwietnia mieszkanki powiatu wałbrzyskiego będą mogły wykonać
badanie mammograficzne
w mammobusach które odwiedzą: Szczawno-Zdrój – 1
kwietnia na głównym Deptaku
(między Białą Salą a halą spacerową), ul. Kościuszki; Czarny
Bór – 2 kwietnia przy Gimnazjum, ul. Sportowa 44; Stare
Bogaczowice – 3 kwietnia przy
szkole, ul. Główna 170A; Boguszów-Gorce – 4 kwietnia przy
straży pożarnej, ul. Buczka 15.
Nie dostała pani imiennego
zaproszenia na badanie? Nie
szkodzi! Jeśli jest pani w wieku
pomiędzy 50 a 69 rokiem życia
(roczniki 1945 – 1964) i w ciągu
dwóch lat nie miała pani wykonywanej mammografii, przysługuje pani bezpłatne badanie. Zachęcamy do rejestracji!
Aby nie musiały panie czekać
w kolejce przy mammobusie,
rekomendujemy wcześniejszą
rejestrację pod nr tel. 58 666 2
444. Call Center czynne jest 7
dni w tygodniu. Informacje o
badaniach dostępne również
na stronie internetowej www.
fado.pl.
(RED)

Szukają dyrektorów
Prezydent Wałbrzycha ogłosił konkurs na dyrektorów
kolejnych
wałbrzyskich
szkół. Konkurs dotyczy kandydatów na stanowiska dyrektorów: Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 17 im. Marii
Konopnickiej w Wałbrzychu
przy ul. 1-go Maja 105 oraz Publicznego Gimnazjum Nr 4 w
Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja
105. Ofert należy składać w terminie do 7.04.2014 r. w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
(RED)

czynne
9-17

Rycerska zamknięta

Kończy się inwestycja prowadzona na ul. Rycerskiej w Wałbrzychu.
W celu wykończenia robót przed odbiorem końcowy całej inwestycji,
wykonawca robót budowlanych na pl. Rycerskim planuje całkowite
zamknięcie parkingu od 20 marca br. - Utrudnienia mogą potrwać do
końca miesiąca. W tym czasie kierowcy mogą korzystać z bezpłatnych
miejsc parkingowych przy ul. Kasztanowej, zatoce placu Teatralnego.
Do dyspozycji są także odpłatne parkingi przy al. Wyzwolenia oraz
miejsca postojowe na drogach publicznych w obszarze stref płatnego
parkowania – wylicza Anna Żabska, asystent i rzecznik prasowy
prezydenta Wałbrzycha.

(RED)

Auchan da 10 tys. zł
Tylko do poniedziałku,
24 marca, przyjmowane są
wnioski o granty, na które
Centrum Handlowe Auchan
Wałbrzychu, w ramach misji
„Społecznie odpowiedzialni”, planuje przeznaczyć 10
000 zł netto.
Granty zostaną przyznane na realizację projektów
o charakterze edukacyjnym,
kulturalnym lub sportowym
w ramach obchodów Dnia
Matki i Dnia Dziecka. O granty mogą się ubiegać lokalne
fundacje,
stowarzyszenia,
instytucje kulturalno-oświatowe, media itp. C.H. Auchan
zapewni zwycięskim projektom promocję w postaci lokalnej kampanii reklamowej.
Szczegółowe informacje i
wniosek o przyznanie grantów znajdują się stronie inter-

netowej www.um.walbrzych.
pl, w zakładce aktualności
pod adresem: http://um.walbrzych.pl/strony/do_druku/
aktualnosci/2014/02/042.php.
Projekt granty C.H. Auchan realizuje agencja X5 Productions,
www.x-5.pl. Wniosek o przyznanie grantu należy przesłać
do dnia 24.03.2014 roku na adres: X5 Productions sp. z o.o. ul.
Kujawska 7, 85-031 Bydgoszcz
(budynek TVP) lub e-mail: info@x-5.pl – wyjaśnia Marta
Jakubczak, która koordynuje
projekt. Informacje na temat
projektu można uzyskać pisząc
na adres e-mail: m.jakubczak@x-5.pl oraz telefonicznie,
pod numerem: 669 200 064. - Z
przyjemnością odpowiemy na
wszystkie państwa pytania –
dodaje Marta Jakubczak.
(RED)
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Dotyk niosący zdrowie
Coraz częściej usłyszeć można w Wałbrzychu
i okolicy o tym uzdrowicielu. Bo rzeczywiście
coraz więcej ludzi potwierdza jego skuteczność.
I to potwierdzają je nie tylko słowami, ale także
wynikami medycznych badań.
- Wcześniej byłam u kilku
uzdrowicieli. Obiecywali poprawę, zniechęcali do wizyt
u lekarzy. Pan Darek odwrotnie. Niczego nie obiecywał,
zamiast tego powiedział,
żebym po czterech wizytach
poszła po prostu na badania
kontrolne. Poszłam. I jakież

było moje zdziwienie, jaka
radość. Tarczyca grożąca
operacją zmniejszyła się wyraźnie, cukier się poprawił, ciśnienie unormowało. A to, że
kręgosłup boli dużo mniej, to
sama poczułam – pani Magda Konopczyk z Wałbrzycha
nie kryje swojej radości.

Podobnie jak pan Stefan
Paszkiewicz z Wrocławia.
Który o dotyku energoterapeuty mówi: - On zdziałał
cuda!
Pan Stefan w uzdrowicieli
nie wierzył. I od lat cierpiał
na chorobę niedokrwienną
serca. Stałe duszności, ból

w klatce piersiowej, wysokie tętno, szybie zmęczenie,
skoki ciśnienia a na koniec
zawał serca – to był dopiero
początek. W ubiegłym roku
lekarze powiedzieli mu, że
musi się poważnie liczyć z
operacją by-passów.
- Mój brat miał by-passy, a pół roku później był
pogrzeb. Więc strasznie się
przestraszyłem, i wtedy żona
dowiedziała się od jakiejś koleżanki o panu Darku. Pojechaliśmy, bo tonący brzytwy
się chwyta. A on niczego nie
obiecywał, powiedział tylko,
że spróbuje. A po kilku wizytach powiedział, żebym poszedł na badania kontrolne.
Badania wywołały zdumienie u pana Stefana, ale
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też jego lekarzy. Ciśnienie się
wyrównało i uspokoiło, EKG
wykazywało znaczną poprawę. – I sam też czułem, że
boli coraz mniej. Więc dalej
jeździłem do pana Darka.
Po dziewięciu wizytach
lekarze stwierdzili uznali, że
operacja jest zbędna. Mocno
obniżyli też dawki leków. – A
ja czuję się o dwadzieścia lat
młodszy. Znów normalnie
funkcjonuję, bez bólu, bez
zadyszki. Poprawiły mi się
także wyniki prostaty, z którą
od kilku lat mam problemy.
I pomyśleć, że nie wierzyłem
w dar pana Darka – mówi
Stefan Paszkiewicz.
- A na moich USG widać,
jak guzek na jajniku maleje. Najpierw był jak orzech

włoski, po czterech wizytach
jak wiśnia, na kolejnym USG
nie ma po nim śladu. A co
najdziwniejsze, w poprzednich latach całą zimę miałam
katary, kaszle, grypy. A tym
razem nic, zdrowa jak koń. –
opowiada pani Elwira Musińska z Opola.
Uzdrowiciel o którym
opowiadają z takim entuzjazmem potwierdza, że
każdego namawia do badań
kontrolnych: - Po pierwsze
dobrze jest przecież aparaturą medyczną zdiagnozować stan swojego zdrowia.
Po drugie ta aparatura daje
odpowiedź, czy i na ile pomagam chorym ludziom –
mówi.
(ego)

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

Nowy cennik
w Aqua Zdroju
Zakończyła się przerwa
technologiczna w Centrum
Aktywnego Wypoczynku
Aqua Zdrój w przy ul. Ratuszowej Wałbrzychu. W
tym czasie wykonany został przegląd i konserwacja urządzeń basenowych,
a także, specjalnie dla
osób uczących się pływać,
spłycono jeden tor basenu
sportowego.
Zmiany objęły również
cennik. Przede wszystkim
uległ znacznemu uproszczeniu, co ułatwi klientom
korzystanie z usług Aqua
Zdroju.
- Pamiętając o dużej frekwencji w godzinach popołudniowych, wzmacniamy
również system zachęt do
odwiedzania Centrum w godzinach porannych. Dzięki
temu największe korzyści
klienci zyskują w weekendy,
kiedy preferencyjne ceny biletów porannych (do godziny 10:00 w parku wodnym

i aż do godz. 14.00 w strefie
sport) będą takie same, jak
w dni powszednie do godz.
14.00. Zdecydowanie największe zniżki można uzyskać w strefie saun, gdzie
bilet normalny w weekendy
do godz. 10.00 kosztuje jedynie 8 zł za godzinę, a za
2 godziny tylko 12 zł! Nowością będą również stałe
dodatkowe atrakcje w strefie saun – ceremonie zapachowe, masaże relaksacyjne
oraz godziny tylko dla pań.
Dla osób, które regularnie
korzystają z parku wodnego wprowadzamy kolejną
korzyść w postaci programu
lojalnościowego. Przy każdej wizycie klient otrzyma
naklejkę – hologram, a po
zebraniu dziesięciu naklejek,
jedenaste wejście otrzymuje
gratis – wyjaśnia Artur Wylandowski z Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua
Zdrój w Wałbrzychu.
(RED)

Dzięki karcie lojalnościowej 11 wizyta w Aqua Zdroju będzie bezpłatna.
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TANIE
ZDJĘCIA !!!

REKLAMA

99

za 8 sz

tuk

• pracujących, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo
• w wieku 25-64 lata
• posiadających wykształcenie najwyżej średnie
• zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

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

(na nośniku elektronicznym)

• DYPLOM, INNE

1SBDPXOJBVM#FFUIPWFOB
CVEZOFL7JDPUFMV

Rozpocznij kurs i zdobywaj bonusy !
• Szkolenia odbywać się będą do czerwca 2015 r. w miastach:

•

Wałbrzych

•

Dzierżoniów

•

Wrocław

•

Projekt: „Podniesienie kwalifikacji 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

www.karieranastarcie.pl

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

www.facebook.com/andrzejwojciechowskifotoid

Najlepsi
w zawodzie

Do woja marsz!
W powiecie wałbrzyskim
powoli dobiega końca kwalifikacja wojskowa, która
zakończy się 24 marca 2014
roku. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka
Powiatowa Komisja Lekarska
w Wałbrzychu. 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: poniedziałki,
środy i piątki od godziny 13.00
we wtorki i czwartki od godziny 8.00. W najbliższym czasie
kwalifikacja wojskowa będzie
prowadzona w gminach: w
Szczawnie – Zdroju - 20.03
oraz w Walimiu - 21.03. Kobiety
mają się stawić przed komisją
kwalifikacyjną 24.03. Z kolei
kwalifikacja wojskowa na terenie Wałbrzycha odbędzie się
w dniach 1 - 28 kwietnia 2014
r. Powiatowa Komisja Lekarska
Wałbrzych Miasto pracować
będzie w Wałbrzychu przy ul.
Matejki 3, II piętro. Telefon kontaktowy do komisji kwalifikacji
wojskowej – 519 69 30 42.
(RED)

Szykują jubileusz

Uczniowie wałbrzyskiego „Energetyka” triumfowali w konkursie
„Najlepsi uczniowie w zawodzie”.

Pucia. W tym doborowym
gronie zabrakło informatyków w osobach: Piotra
Jaroszewskiego, Kacpra Obrzuta, Jakuba Niewiadomskiego, których nieznacznie
wyprzedzili rówieśnicy z
Dzierżoniowa - różnicą jednego punktu - i zajęli drugie
miejsce w gronie 14 drużyn,
które zgłosiły się do rywalizacji – relacjonuje Roman
Głód, dyrektor „Energetyka”.
Tak dobre wyniki uczniów
i świetna organizacja kon-

dla osób:

Jakub Juchniewicz

• DOWÓD OSOBISTY
:: PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA

W Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk”
w Wałbrzychu w ramach
projektu „Modernizacja
Kształcenia Zawodowego
na Dolnym Śląsku II” odbyły się cztery etapy regionalne konkursu „Najlepsi
uczniowie w zawodzie”.
Do jednej z najbardziej
renomowanych wałbrzyskich placówek zjechali się
najzdolniejsi informatycy,
teleinformatycy, elektrycy
i elektronicy. Gospodarze
okazali się mało gościnni,
zwyciężając w trzech konkursach, a w czwartym zajmując 2 miejsce.
- Uczniowie rywalizowali
ze sobą, rozwiązując wcześniej przygotowane zadania praktyczne. Konkurs ten
miał na celu wyłonić reprezentację subregionu wałbrzyskiego na finały, które
odbędą się w pierwszych
dniach kwietnia bieżącego
roku. Uczniowie wałbrzyskiego „Energetyka” znów
okazali się najlepszymi w
regionie, gdyż trzy zespoły zajęły pierwsze miejsca.
Region wałbrzyski będzie
reprezentowany przez teleinformatyków: Pawła Redmana, Mateusza Pietrasa,
Bartosza
Śmigielskiego,
elektryków: Marka Góralczyka, Artura Kulę i Przemysława Wojtczaka oraz elektroników: Kamila Grzybka,
Mateusza Waca i Dawida

Darmowe szkolenia
komputerowe

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne

19zł

FOTO ID Andrzej Wojciechowski
ul. Słowackiego 23-24 A, 58-300 Wałbrzych
budynek Biura Paszportowego
tel. 669 595 557
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kursu spowodowały, że
organizatorzy - Dolnośląskie Centrum Informacji
Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli - powierzyli
przeprowadzenie
finałów
wojewódzkich
Zespołowi
Szkół Politechnicznych w
dwóch zawodach: technik
informatyk oraz technik teleinformatyk. W pierwszych
dniach kwietnia Wałbrzych
będzie gościł elitę techników z naszego województwa.
(RED)

Dyrektor Zespołu Pieśni i
Tańca „Wałbrzych” zaprasza
wszystkich absolwentów zespołu, którzy chcą uczestniczyć w przygotowaniach i w
Koncercie Jubileuszowym z
okazji 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, na
spotkania organizacyjne, które odbędą się w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie
18.00 w siedzibie Zespołu
przy ul. Andersa 185. Osoby
zainteresowane proszone są
o kontakt telefoniczny pod nr.
728 36 58 74 lub mail: dyrektor.
zpit@wp.pl.
(RED)

Targi kariery
dla młodych
Po raz drugi w Świebodzicach zorganizowane
zostaną targi edukacyjne, skierowane przede
wszystkim do młodzieży. 20 marca w Miejskim
Domu Kultury, w godzinach 10.00-14.00, kilkanaście uczelni wyższych
i szkół ponadgimnazjalnych z regionu będzie
prezentować swoją ofertę
edukacyjną.
- Wybór dalszej ścieżki
kształcenia jest niezmiernie
ważny. W przypadku młodych ludzi to szczególnie
trudna decyzja, dlatego
mam nadzieję, że spotkanie
w jednym miejscu kilkunastu
placówek choć trochę ułatwi
podjęcie decyzji - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz,
który jest inicjatorem tej imprezy.
Do udziału w targach
zaproszono najważniejsze
uczelnie wyższe z województwa a także szkoły ponadgimnazjalne z całego
regionu. Do odwiedzenia
prezentacji zachęcamy młodzież nie tylko ze Świebodzic, ale także gmin ościennych: Wałbrzycha, Starych
Bogaczowic itp. W ubiegłym
roku podczas targów prezentowało się aż dwadzieścia uczelni wyższych, a ich
stoiska odwiedziło kilkuset
młodych ludzi.
Organizatorem II Świebodzickich Targów Przedsiębiorczości i Planowania
Kariery jest Urząd Miejski w

Świebodzicach wraz z Powiatowym Urzędem Pracy Filią w Świebodzicach.
Tegoroczni wystawcy to:
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. A.Silesiusa
w Wałbrzychu, Wałbrzyska
Wyższa Szkoła Zarządzania i
Przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu,
Wyższa Szkoła Techniczo-Ekonomiczna w Świdnicy,
Politechnika Wrocławska-Filia w Wałbrzychu, Społeczna Akademia Nauk w
Świdnicy, TEB Edukacja w
Świdnicy, Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy,
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Wałbrzychu, Świdnickie
Centrum Edukacji , Sudecka
Izba Przemysłowo-Handlowa, Młodzieżowe Centrum
Kariery w Świebodzicach Centrum Edukacji Młodzieży w Wałbrzychu, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Świebodzicach,
Powiatowy Urząd Pracy-Filia w Świebodzicach,
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku, Liceum
Ogólnokształcące w Świebodzicach, Zespół Szkół
w Świebodzicach, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych
Szkoła Policealna Służb
Społeczno-Medycznych w
Świdnicy oraz Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie.
(RED)
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Nagrobki granitowe
według wzoru zamawiającego
w różnych grubościach i kolorach

www.granit-kempinski.pl

REKLAMA

OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI

U NAS JUŻ
WIOSNA!

10 % rabatu

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

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

Mieszkania
do wzięcia
Można już pobierać
wnioski o przyznanie nowego mieszkania komunalnego w Wałbrzychu. Są
one dostępne na stronie
www.nasznowydom.walbrzych.eu oraz w biurze
obsługi klienta wałbrzyskiego urzędu na ul. Sienkiewicza. Termin składania
wniosków upływa z końcem kwietnia tego roku.
W nowym budynku przy
ul. Staszica na Nowym Mieście do dyspozycji wałbrzyszan będzie 19 mieszkań o
powierzchni do 65 metrów
kwadratowych. Na Białym
Kamieniu, przy ul. Wiejskiej
powstanie 19 mieszkań
wskutek przebudowy obiektu po byłej Szkole Podstawowej nr 2. Kolejnych 51 w
położonych po sąsiedzku
trzech nowych budynkach.
Powierzchnia lokali zamknie
się w granicach 40 – 55 metrów kwadratowych. Najwięcej, bo aż 4 budynki zostaną
zbudowane na Podzamczu
przy ul. Jana Pawła II, gdzie
znajdzie się 120 mieszkań o
powierzchni 40 - 50 metrów
kwadratowych.
Zasady i kryteria przyznawania mieszkań określi
uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha. Z kolei zarządzenie prezydenta Wałbrzycha
określa sposób realizacji
wniosków o przydział mieszkań. Wiadomo już dziś, że na

Zatrudnią 104 osoby
Na aktywizację zawodową
osób bezrobotnych Wałbrzych
otrzymał 818 623 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Planowany udział finansowy
miasta wynosi dodatkowo 129
253, 62 zł. Gmina Wałbrzych, jako
organizator robót publicznych,
zaplanowała
zorganizowanie
prac dla 104 osób przez 4 miesiące. Wytypowano dwie jednostki
jako pracodawców do zatrudnienia tych osób: Urząd Miejski
w Wałbrzychu - 4 osoby oraz Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta - 100 osób. Miesięczne wynagrodzenie wynosi 1
680 zł brutto. W marcu ZDKIUM
przyjął do pracy 39 osób. W maju
i w sierpniu przyjęte będą dodatkowe 63 osoby. Pracownicy
zatrudnieni są głównie przy pracach porządkowych.
(RED)

Z Czechami o S3

Przy ul. Jana Pawła II w Wałbrzychu powstaje 120 mieszkań
o powierzchni 40 - 50 m kwadratowych.

korzystną punktację mogą
liczyć młodzi wałbrzyszanie
wychowujący dzieci, osoby
starsze od lat zamieszkałe w
Wałbrzychu, a także niepełnosprawni. Wszystkie osoby
starające się o nowe mieszkanie nie mogą mieć zaległości czynszowych.
Pozytywną lub negatywną kwalifikacją wniosków
będzie się zajmować Społeczna Komisja Mieszkaniowa, wyłoniona z różnych
środowisk miasta. W jej skład
weszli: Dorota Staniszewska
- Społeczna Rada ds. Osób

Niepełnosprawnych; Józef
Sakowicz - Wałbrzyska Rada
ds. Seniorów; Jolanta Szewczyk - radca prawny; Teresa
Ziegler - Gminna Rada Pożytku Publicznego; Jolanta
Pabisz - Biuro Lokalowe;
Krzysztof Kalinowski - Biuro
Lokalowe; Wacław Skotnicki
- Miejski Zarząd Budynków.
Więcej informacji na temat nowych mieszkań i zasad ich przydziału można
znaleźć na stronie internetowej www.nasznowydom.
walbrzych.eu.
(RED)

Prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej, lider Aglomeracji
Wałbrzyskiej oraz Lubomir
Franc, hetman Kraju Kralowohradeckiego
podpisali
porozumienie o współpracy.
Zakłada ono rozbudowywanie
sieci kontaktów w regionach,
wzmocnienie powiązań gospodarczych i handlowych, intensywną wymianę doświadczeń
na polu naukowym, kulturalnym, edukacyjnym i ochrony
zdrowia, rozwijanie ruchu turystycznego. Strony porozumienia są zainteresowane rozwijaniem wzajemnych stosunków,
zwłaszcza na polu infrastruktury, ruchu turystycznego. - Ważnym tematem , którym chcemy
zająć się w pierwszej kolejności,
jest budowa połączenia drogi ekspresowej S3 po stronie
polskiej (od Bolkowa przez Lubawkę) i drogi R11 po stronie
czeskiej (do Hradec Kralove).
Chcemy wspólnie pracować na
rzecz tej inicjatywy- powiedział
Roman Szełemej.
(RED)

Miliony
dla Aglomeracji
Gmina Wałbrzych otrzymała ponad 2, 5 mln zł. na
realizację projektu „Rozwój
Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeracji Wałbrzyskiej
poprzez opracowanie dokumentów strategicznych
wspierających integrację
23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego
Programu Transportu Publicznego”.
Dotacja pochodzi ze
środków Unii Europejskiej
przyznanych w ramach
„Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki
samorządu terytorialnego w
zakresie planowania współpracy w ramach miejskich
obszarów funkcjonalnych”,
ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i
Rozwoju. Wartość projektu
wynosi 3 miliony złotych,
natomiast wartość dotacji
stanowi 90 procent, czyli 2
miliony 700 tysięcy złotych.
Termin realizacji projektu
zaplanowany został na lata
2013-2015.
Główne działania, które
zostaną sfinansowane z tych
środków to: opracowanie
„Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla
Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Aglomeracji Wałbrzyskiej”
oraz opracowanie „Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”. - Opracowywane dokumenty mają

na celu dalszą integrację
i zacieśnianie współpracy
gmin w ramach AW oraz
wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego
rozwoju obszaru funkcjonalnego.
Dodatkowym
atutem jest fakt, że te dokumenty będą podstawą
do ubiegania się o środki
Unii Europejskiej w latach
2014-2020- mówi Roman
Szełemej, prezydent Wałbrzycha.
Liderem projektu jest
gmina Wałbrzych. W ramach projektu pozyskano
100% środków na zatrudnienie 2 pracowników do
realizacji działań projektu.
Od 1 marca 2014 zatrudniony jest koordynator projektu, odpowiedzialny za
terminowość i poprawność
realizacji działań wniosku
zgodnie z zawartą umową
o dofinansowanie oraz kontakty z gminami partnerskimi i wykonawcami. Obecnie
trwa nabór na drugie stanowisko do obsługi projektu - specjalisty do spraw
realizacji działań i promocji
projektu.
W realizację projektu
będą zaangażowani dodatkowo pracownicy urzędu, m.in. Biura Zarządzania
Strategicznego,
Nadzoru
Właścicielskiego, Funduszy
Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu i Referatu Zamówień
Publicznych.
(RED)
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BURMISTRZ
MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
nieruchomości – lokalu mieszkalnego numer 2, położonego na I piętrze budynku przy ul. Wolności 12 w Mieroszowie o powierzchni użytkowej 56,60 m2, składającego
się z trzech pokoi, kuchni, schowka, łazienki i przedpokoju, wyposażonego w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną, grzewczą.
Udział we wspólnych częściach budynku i jego urządzeniach wynosi 4.738/10.000 i we własności działki
gruntu nr 62/2 o powierzchni 451 m2 – udział wynosi
4.738/10.000.
Lokal posiada przynależności: przyległe wc na I p.
1,00 m2 p.u., piwnicę 9,40 m2 p.u., komórkę na posesji
6,20 m2 p.u.
Budynek składa się z dwóch lokali mieszkalnych.
Nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą
Kw nr 2104/2.
Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
I przetarg ustny nieograniczony – 14 lutego 2014 r.

CENA WYWOŁAWCZA − 63.500 zł
Wadium − 5.000 zł
Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu,
które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 25 kwietnia 2014 r. o godzinie 1200 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie
wadium w gotówce lub przelewem, na konto Gminy
Mieroszów w Mieroszowie nr 74 2030 0045 1110 0000
0087 7690 w Banku Gospodarki Żywnościowej S. A.
Oddział Wałbrzych przy ul. 11-go Listopada 5, nie później niż 18 kwietnia 2014r., stwierdzenie przez komisję
przetargową, że wpłaty dokonano w terminie; okazanie
dowodu wpłaty, dowodu tożsamości oraz aktualnego wypisu z KRS-u (nie starszy niż sprzed 3 miesięcy) w przypadku osób prawnych, przed otwarciem przetargu.
Sprzedawca zastrzega:
− wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie
oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i
ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się,
że stawający do przetargu akceptują aktualny stan
nieruchomości bez zastrzeżeń;
− zobowiązuje się kupującego do poniesienia opłaty
notarialnej i sądowej za przeniesienie prawa własności;
− zaliczenie wadium kandydata na nabywcę na poczet
ceny nieruchomości;
− przepadek wadium na rzecz sprzedającego, jeżeli
uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli się od
zawarcia umowy;
− wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu,
którzy przetargu nie wygrali;
− możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,
z uzasadnieniem przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie- pokój nr 8, II piętro lub telefonicznie pod numerem (074) 8 494 315 lub końcówka 317
(w sprawie mpzp).

Wybuchowe stawy
Kolejnych kilkanaście pocisków artyleryjskich z II
wojny światowej zabrali z
Głuszycy saperzy z Głogowa. Tym razem na poligon
wywieziono pociski artyleryjskie kaliber 76 mm, 2 pociski
artyleryjskie kaliber 105 mm,
1 pocisk artyleryjski kaliber
150 mm i 2 sztuki amunicji
przeciwlotniczej. Niewybuchy znaleziono w czwartym
stawie, w miejscu, które
kiedyś stanowiło zaplecze
logistyczne dla działających
na terenie miasta zakładów
przemysłowych i zaopatrywało w wodę niezbędną dla
produkcji. Od kilku miesięcy
trwa oczyszczanie głuszyckich stawów. Na początku
roku saperzy zabezpieczyli
w jednym z nich ponad 400
sztuk pocisków artyleryjskich, kilkadziesiąt granatów
moździerzowych, zapalników, miny przeciwpancerne
i 300 sztuk amunicji strzeleckiej.
(RED)

Wielkanocne
konkursy
Mieroszowskie Centrum
Kultury ogłosiło dwa wielkanocne konkursy. Pierwszy z nich skierowany został
do miłośników słodkich
wypieków. Do konkursu na
„Najlepsze ciasto wielkanocne” można zgłaszać się do 10
kwietnia br, a wypieki należy
dostarczyć do siedziby MCK
12 kwietnia 2014 r. w godzinach od 10.00 do 13.00. Drugi konkurs skierowany jest
do dzieci, młodzieży i dorosłych, a jego tematem jest
pisanka wielkanocna. Prace
konkursowe przyjmowane
będą do 9 kwietnia 2014
roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
www.mck.pl.
(RED)

Szkoła otwiera się
22 marca, Zespół Szkolno
– Przedszkolny im. Janusza
Korczaka w Sokołowsku
zaprasza rodziców, przedszkolaków i uczniów do
zapoznania się z ofertą tej
placówki. – W trakcie drzwi
otwartych, w godz. 11.00 13.00 zaprezentujemy naszą
placówkę i jej walory: wysoki
poziom nauczania i bogatą
ofertę edukacyjną, bezpieczne i przyjazne otoczenie
nieliczne oddziały klasowe,
indywidualne podejście do
ucznia, dodatkowe zajęcia
sportowe i pozalekcyjne –
zachęcają organizatorzy.
(RED)

Pierwsi stypendyści
Burmistrz Mieroszowa i przewodniczący Rady Miejskiej Mieroszowa wręczyli
stypendia przyznane za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom
uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Mieroszów.

Za wyniki w nauce w I
semestrze roku szkolnego 2013/2014 stypendium
otrzymali: Klaudia Sułkowska
z klasy V b Publicznej Szkoły
Podstawowej w Mieroszowie
(średnia ocen 5,54), Kacper
Gałązka z klasy VI b Publicznej Szkoły Podstawowej w
Mieroszowie (średnia ocen
5,50) oraz Weronika Gierczak
z klasy I b Publicznego Gimnazjum im. K. Kieślowskiego
w Mieroszowie (średnia ocen
5,30). Natomiast za osiągnięcia sportowe w I semestrze
roku szkolnego 2013/2014
stypendium dostała Mar-

celina Bandurska z klasy IV
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku, która zajęła V miejsce
w Dolnośląskich Igrzyskach
w Narciarstwie Biegowym w
Szklarskiej Porębie a ponadto osiągnęła bardzo dobre
wyniki w nauce i godnie reprezentowała szkołę i gminę
w licznych zawodach sportowych. Podczas uroczystości
przedstawiciele władz gminy
wręczyli listy gratulacyjne rodzicom stypendystów.
- To historyczny moment
dla naszej gminy, bo po raz
pierwszy w ten sposób wy-

różniamy naszą uzdolnioną
młodzież. Gratuluję pierwszym stypendystom, ich rodzicom, nauczycielom oraz
dyrektorom szkół. Jestem
przekonany, że będziecie
dobrym przykładem dla waszych kolegów – powiedział
podczas uroczystości burmistrz Andrzej Laszkiewicz.
Rangę tego wydarzenia
podkreślali także nagrodzeni
uczniowie i ich rodzice.
- Dziękujemy wszystkim
radnym za docenienie wysiłku naszych dzieci – podkreślały mamy stypendystów.
(RED)

Inwestują w drogi
Budżet gminy Walim
na 2014 rok przewiduje
wiele zadań zmierzających do polepszenia terenów gminy, a także inwestycji poprawiających
walory infrastrukturalne
oraz turystyczne. Zostały
rozstrzygnięte przetargi
na odbudowę czterech
dróg gminnych. Wszystkie
prace finansowane będą z
budżetu gminy Walim.
Trwają prace na ul. Zarzecze w Jugowicach. Zły stan
drogi utrudnia poruszanie
się mieszkańcom i właścicielom firm, dlatego na odcinku
ok. 125 metrów bieżących
drogi zostanie wykonana
podbudowa z kruszywa kamiennego,
odwodnienie
pobliskich budynków oraz
zostanie wykonana warstwa
nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej.
W najbliższym czasie rozpoczną się prace w kolejnych miejscach. Na ul. Adama Mickiewicza w Walimiu
inwestycja polegać będzie
na odbudowie ok. 215 metrów bieżących nawierzchni, poprzez zerwanie starej

W gminie Walim trwają prace drogowe.

nawierzchni asfaltowej, regulację rowu przydrożnego,
poszerzenie miejsc parkingowych oraz odbudowę nawierzchni. Na Placu Łokietka
w Walimiu zadanie będzie
polegało na odbudowie ok.
34 metrów bieżących drogi,
poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego oraz wykonanie warstwy
asfaltowej. Natomiast droga

gminna na działce 242 w
miejscowości Dziećmorowice – dotychczas gruntowa
i mocno uszkodzona, wymaga natychmiastowej naprawy. Prace wykonane w
technologii masy asfaltowej
zabezpieczą ją przed skutkami ulewnych opadów deszczu, które często pojawiają
się na naszym terenie.
(RED)
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Sportowy raport
• W II lidze piłkarskiej Zagłębie Sosnowiec pokonało Górnika Wałbrzych
3:1 (0:1). Prowadzenie wałbrzyszanom dał w 33 min.
Dariusz Michalak, a po przerwie gole dla Zagłębia zdobyli: Mateusz Wrzesień (46
min.), Łukasz Tumicz (65),
Wojciech Wojcieszyński (77).
A już w tę sobotę, 22 marca
o godz. 14.00 Górnik będzie
podejmował Jarotę Jarocin.
• Piłkarze MKS Szczawno
Zdrój wznawiają rozgrywki o mistrzostwo IV ligi. 23
marca o godz. 14.00 zespół z
uzdrowiska zagra na wyjeździe z KP Brzeg Dolny.
• W 17 kolejce piłkarskiej
klasy okręgowej Skalnik
Czarny Bór będzie podejmował Nysę Kłodzko (22
marca o godz.15.00 na stadionie w Boguszowie-Gorcach), a LKS Bystrzyca Górna
zagra z Victorią Świebodzice
(23 marca, godz. 15.00).
• Mecze 17 kolejki piłkarskiej klasy A: Nysa Kłaczyna
- Górnik Boguszów-Gorce
(23 marca, godz. 14.00), Tęcza Bolesławice - Włókniarz
Głuszyca (23 marca, 11.00),
Gwarek Wałbrzych - Zieloni
Mrowiny (23 marca, 15.00),
Biały Orzeł Mieroszów Zdrój Jedlina Zdrój (23 marca, 15.00), Czarni Wałbrzych
- Granit Roztoka (23 marca,
14.00), Unia Jaroszów - Cukrownik Pszenno (23 marca,
15.00), KS Walim - Grom Witków (23 marca, 15.00), Sudety Dziećmorowice - Wenus
Nowice (23 marca, 15.00).
• Piłkarki ręczne Victorii
Świebodzice w 10 kolejce
rozgrywek II ligi rozgromiły
we własnej hali KS Środa Śląska 50:1 (22:0).
• Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych pokonali Gwardię Wrocław 3:1. Ostatni
mecz II etapu rozgrywek o
mistrzostwo II ligi wałbrzyszanie rozegrają 29 marca
w Nowej Soli z Astrą. Nasz
zespół już wcześniej zapewnił sobie pierwsze miejsce w
grupie II.
• W ostatnim meczu sezonu zasadniczego koszykarze Górnika pokonali w
Wałbrzychu WSTK Wschowa 93:64. Punkty dla Górnika zdobyli: Niedźwiedzki 30,
Krzymiński 14, Józefowicz
14, Myślak 10, Stochmiałek
8, Glapiński 7, Ratajczak 4,

Narnicki 2, Maryniak 2, Iwański 2, Karwik 0, Olszewski 0.
Wałbrzyszanie z bilansem 13
zwycięstw i 1 porażki wygrali
rozgrywki grupy dolnośląsko – lubuskiej III ligi.
• W Kraśniku odbyły się
międzynarodowe
mistrzostwa Polski kadetek
i juniorek w zapasach. Dobrze zaprezentowały się w
nich wychowanki trenera
Zbigniewa Grabowskiego z
Zagłębia Wałbrzych. Należy
dodać, że turniej był mocno
obsadzony. Najlepiej wypadła juniorka Laura Robocińska, która w kategorii 67
kg zdobyła srebrny medal,
przegrywając w finale po
wyrównanej walce z aktualną wicemistrzynią świata z
Litwy. Z kolei wśród kadetek
krążek tego samego koloru
wywalczyła Magda Błaszczyszyn (40 kg), wygrywając
z zawodniczkami z Łotwy,
Ukrainy i Polski. Pozostałe
kadetki z Wałbrzycha zajęły
5. miejsca: Weronika Szewczyk i Natalia Pupek (52), ale
po bardzo kontrowersyjnych
werdyktach sędziów oraz
Kamila Kulwicka (60).
(BAS)

• W Jeleniej Górze-Cieplicach odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska w Kolarstwie Przełajowym oraz
XII Memoriał Jana Kozłowskiego, zaliczany do przełajowego Pucharu Polski.
Przyjemną niespodziankę
sprawili najmłodsi zawodnicy, którzy tej zimy dołączyli
do ekipy LKKS Górnik Wałbrzych DSR Author. Paweł
Dunicz w kategorii dzieci od
9 do 10 lat dwukrotnie zajął
II miejsce, natomiast Karol
Woźniak w kat. dzieci od 11
do 12 lat (żacy) pierwszego
dnia wygrał, a następnego
stanął na drugim stopniu
podium.
(BAS)

• Kolarze LKKS Górnik Wałbrzych DSR Author, przygotowują się do nowego
sezonu. Na obozie kadry
wojewódzkiej młodzików w
Twardogórze, wraz z trenerem Piotrem Mrozem przebywały: Wiktoria Węgrzynowska, Kinga Rynia i Nikola
Bartków. Pogoda dopisała,
więc większość treningów
przeprowadzono na świeżym powietrzu (jazda na
rowerze, biegi po lesie, gry i
zabawy terenowe), a pozostałe w hali. Ciekawe zajęcia
zorganizowano na lodowi-

REKLAMA

sku i strzelnicy sportowej.
Natomiast ich starsi koledzy:
Paweł Przewięda i Krzysztof Skibiński, przebywali na
zgrupowaniu
świdnickiej
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,
gdzie oprócz jazdy na rowerze biegali na nartach, w
tamtym rejonie zachowały
się bowiem resztki śniegu.
Najstarsza zawodniczka, orliczka Karolina Piotrowska,
wraz z zawodnikami KKW
Jama Wałbrzych, trenowała
w Chorwacji przy… 20-stopniowej temperaturze. Pozostali kolarze ćwiczyli w Wałbrzychu pod okiem trenera
Jarosława Nowickiego.
(BAS)

• Trzecie miejsce drużyny
z Czarnego Boru podczas
Ogólnopolskich
Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, to tylko przedsmak tego co wydarzyło się 13 marca, kiedy to
w Ogólnopolskich Spotkaniach Uczniowskich Klubów
Sportowych nasi sportowcy
zdobyli złoty medal. Pierwsze miejsce drużyna UKN
Melafir, pod wodzą trenerów
- Zdzisława Kotasa i Marcina
Urbaniaka, w składzie: Wojciech Janik, Wojciech Filip,
Damian Marczak i Przemysław Pancerz wywalczyła w
narciarskim biegu sztafetowym na dystansie 4x2km
MIX (pierwsze dwie zmiany
stylem klasycznym, kolejne
dwie dowolnym).
• Znakomicie zaprezentowała się Nikola Okopniak - zawodniczka MKS
Szczawno Zdrój - w najważniejszym
turnieju
podsumowującym sezon
halowy supermasters. Zawody rozgrywane były w
pabianickiej hali tenisowej,
a na starcie zameldowali
najwyżej notowani zawodnicy w kat 12,13 i 14-latków.
Możliwość udziału w tym
prestiżowym turnieju przysługuje tylko 6 najwyżej notowanym zawodnikom w
danej kat wiekowej. Nikola
w swojej kat jest notowana
na trzeciej pozycji w Polsce.
Zmagania toczyły się systemem grupowym, a Nikola
- pokonując Julię Wedrochę
oraz Martynę Kubkę - zajęła 1 miejsce w swojej grupie. W półfinale przyszło jej
rywalizować z Aleksandrą
Nadajewską, a wychodząc
z tej potyczki zwycięsko zapewniła sobie miejsce w finale, gdzie czekała już na nią
Maja Chwalińska. Finałowa

rozgrywka była jednak zbyt
trudna i ostatecznie Nikola
przegrała z Mają, lecz drugie
miejsce w tak prestiżowych
zawodach to na pewno jeden z większych sukcesów
Nikoli. Wynik ten potwierdza przynależność Nikoli do
ścisłej czołówki krajowej. W
nadchodzącym sezonie letnim celem Nikoli jest awans
w rankingu europejskim.
• 22 marca, o godzinie
16.00, w Centrum Sportu
i Rekreacji w Walimiu odbędzie się Piłkarski Turniej
Charytatywny. - Okażmy
swoje dobre serce i przyjdźmy wesprzeć tę wspaniałą
inicjatywę! – apelują organizatorzy.
• W Wałbrzychu odbył
się trzeci turniej Grand
Prix w tenisie stołowym,
ostatni przed mistrzostwami Polski, które odbędą się
w Raszkowie koło Ostrowa
Wielkopolskiego w drugi
weekend kwietnia. W grze
pojedynczej kobiet Antonina Szymańska (GLKS Nadarzyn) pokonała w finale Katarzynę Grzybowską (MKS TS
Polkowice) 4:1 (13:11, 11:6,
2:11, 11:6, 11:9). Miejsca 3-4
zajęły ex aequo Marta Smętek (Bronowianka Kraków)
i Monika Pietkiewicz (Warmia Lidzbark Warmiński).
Zwycięzcą singla mężczyzn
został Paweł Fertikowski (Bogoria Grodzisk Mazowiecki),
który w finale zwyciężył Jakuba Perka (Pogoń Lębork)
4:2 (11:7, 8:11, 11:7, 10:12,
11:8, 11:8). Lokaty 3-4 zajęli:
Tomasz Lewandowski (AZS
Politechnika Rzeszowska) i
Mateusz Gołębiowski (ZKS
Drzonków).
W turnieju uczestniczyło 191
zawodniczek i zawodników.
(BAS)

• 22 marca w Hali Sportowej Gimnazjum Miejskiego
przy ul. Słowackiego 5 w
Jedlinie-Zdroju odbędą się
VII Otwarte Mistrzostwa
Jedliny - Zdroju w Tenisie
Stołowym. Turniej rozpocznie się o godzinie 10.00 i ma
charakter otwarty, prawo
startu mają dzieci, młodzież
oraz dorośli nie zrzeszeni w
PZTS. W zawodach mogą
wziąć udział wszyscy chętni,
którzy zapoznają się z regulaminem i zobowiążą się go
przestrzegać oraz dokonają
terminowego zgłoszenia do
zawodów w dniu 22 marca
od godziny 9.00 do 9.45.
(RED)

BURMISTRZ
MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
nieruchomości – lokalu mieszkalnego numer 1, położonego na I piętrze budynku przy ul. Słonecznej 2 w Sokołowsku o powierzchni użytkowej 59,0 m2, składającego
się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju,
wyposażonego w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną, grzewczą.
Udział we wspólnych częściach budynku i jego urządzeniach wynosi 2.125/10.000 i we własności działki
gruntu nr 76/3 o powierzchni 439 m2 – udział wynosi
2.125/10.000.
Lokal nie posiada przynależności.
Budynek składa się z trzech lokali mieszkalnych i dwóch
lokali użytkowych.
Budynek przy ul. Słonecznej 2, umieszczony jest w wykazie zabytków.
Nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą
Kw nr 24421/0.
Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
I przetarg ustny nieograniczony – 11 grudnia 2013 r.
II przetarg ustny nieograniczony – 14 lutego 2014 r.

CENA WYWOŁAWCZA − 44.500 zł
Wadium − 4.000 zł
Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu,
które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 25 kwietnia 2014 r. o godzinie 1100 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie
wadium w gotówce lub przelewem, na konto Gminy
Mieroszów w Mieroszowie nr 74 2030 0045 1110 0000
0087 7690 w Banku Gospodarki Żywnościowej S. A.
Oddział Wałbrzych przy ul. 11-go Listopada 5, nie później niż 18 kwietnia 2014r., stwierdzenie przez komisję
przetargową, że wpłaty dokonano w terminie; okazanie
dowodu wpłaty, dowodu tożsamości oraz aktualnego wypisu z KRS-u (nie starszy niż sprzed 3 miesięcy) w przypadku osób prawnych, przed otwarciem przetargu.
Sprzedawca zastrzega:
− wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie
oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i
ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się,
że stawający do przetargu akceptują aktualny stan
nieruchomości bez zastrzeżeń;
− zobowiązuje się kupującego do poniesienia opłaty notarialnej i sądowej za przeniesienie prawa własności;
− zaliczenie wadium kandydata na nabywcę na poczet
ceny nieruchomości;
− przepadek wadium na rzecz sprzedającego, jeżeli
uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli się od
zawarcia umowy;
− wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu,
którzy przetargu nie wygrali;
− możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,
z uzasadnieniem przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie- pokój nr 8, II piętro lub telefonicznie pod numerem (074) 8 494 315 lub końcówka 317
(w sprawie mpzp).

DB2010

Czwartek, 20 marca 2014 r.
www.db2010.pl

.PL

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

Pomóżmy żonie Marka
Marek Swoboda, wałbrzyski zawodnik należący jeszcze niedawno do
krajowej czołówki długodystansowych
biegaczy
górskich, zwraca się za naszym pośrednictwem do
ludzi dobrej woli z prośbą
o pomoc jego żonie, ciężko
doświadczonej chorobą.
- 2 lipca 2012 roku moja
ukochana żona, Anna, doznała bardzo ciężkiego urazu
mózgu. Po operacji, która
uratowała jej życie, ma sparaliżowaną prawą stronę ciała, nie mówi, ma ograniczony
kontakt z otoczeniem, potrzebuje stałej opieki. Dalsze
jej leczenie wymaga intensywnej i długiej rehabilitacji
w specjalistycznych ośrodkach. Dlatego proszę o przekazanie 1 proc. podatku na
rzecz Fundacji Avalon, organizacji pożytku publicznego
zajmującej się bezpośrednią
pomocą niepełnosprawnym
(nr KRS: 0000270809, z dopiskiem Swoboda, 1715). Tym
samym możecie Państwo
pomóc mojej żonie w pokonaniu skutków udaru powro-

USŁUGI
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(7) USŁUGI REMONTOWE
ŁAZIENKI, KUCHNIE KOMPLEKSOWO. TEL. 790-542-123.
(3) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(4) „DIGISAT” - Montaż anten
satelitarnych i naziemnych. Tel.
501-674-338 i 74/854-17-12.
(2) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 874 992.
(2) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590.

PRACA
(2) Jesteś emerytem, rencistą, a
może studentem, mamy pracę dla
Ciebie. Tel: 503-196-778.

Piaskowej Góry, budynek 4-ro piętrowy, cena 77 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:
145 tys! Tel.(74) 307 03 16,531
045 421
3 pokoje, 45 m2, ładne, po gruntownym remoncie, cena: 114 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 doskonałej 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

Anna Swoboda 6 razy w tygodniu poddawana jest ćwiczeniom
rehabilitacyjnym.

cie do zdrowia i odzyskaniu
sprawności fizycznej umożliwiającej jej w miarę samodzielne
funkcjonowanie.
W ubiegłym roku 420 osób
przekazało 1 proc. podatku

na subkonto Ani w Fundacji
Avalon. Z góry z całego serca
dziękuję za okazaną pomoc
– powiedział nam Marek
Swoboda.

(2) Opiekunka osób starszych Niemcy. Atrakcyjne wynagrodzenie! Praca od zaraz. Kontakt: 725
248 935.

linie telefoniczne oraz Internet.
Tel. 74 847 60 32.

NIERUCHOMOŚCI
(4) Sprzedam 2 pok. mieszkanie
na Szczawienku - I p. 42 m2 bud.
docieplony Tel. 798 027-177.
Sprzedam pilnie komfortową,
rozkładową kawalerkę po kapitalnym remoncie w idealnej
lokalizacji N. Miasta 37m2, CO
miejskie. Cena 67 tys. Tel: 511500-578.
(2) Sprzedam garaż w zabudowie
szeregowej 19m2 ul. Prostopadła
(za „Liskiem”). Tel: 74/84-251-81
dzwonić po 18.00.
(3) Pilnie sprzedam mieszkanie 2
pok. w nowym bud. na B. Kamieniu 38m2, II piętro (podjazd dla
inwalidów w bramie wejściowej).
Tel 74/843-92-67 i 728-516-673.
Cena do uzgodnienia.
(2) Tanie pokoje do wynajęcia
w centrum Wałbrzycha. Tel.
693-069-486.
(7) Zamienię mieszkanie
własnościowe pok. z kuch.
łazienka+wc. W Boguszowie
(blisko centrum, spokojna okolica) na podobne w Wałbrzychu
na P. Górze lub Podzamczu
(w 4 piętrowcu na pierwszym
lub drugim piętrze) może być
zadłużone – spłacę. Tel. 607839-690.
Pomieszczenia biurowe do
wynajęcia. Obiekt posiada bardzo
dobrą lokalizację , położony jest
w centrum Wałbrzycha, składa się
z trzech pomieszczeń biurowych ,
holu, łazienki , WC, dogodny parking. Dostępne media : energia
elektryczna, woda , własne c.o.,

(BAS)

Kawalerka w zielonej i pięknej
okolicy, niedaleko podnóża góry
Dzikowiec, po gruntownym
remoncie, w odnowionej 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

(8) Okazja - 49 tys. zł! Sprzedam mieszkanie 30 m kw. w
Boguszowie Gorcach: kuchnia,
pokój, łazienka i wc. stan dobry
– do zamieszkania. Niski czynsz
– 78 zł miesięcznie. Tel. 607 839
690.
(1) Do wynajęcia mieszkanie
2-pok.(kuchnia, łazienka) 50m2, I
piętro w domu dwu rodzinnym,
Nowe Miasto – Psie Pole. Tel. 504782-455.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

MOTORYZACJA
(2) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. TEL. 889-093-150

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 remoncie, 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
kuchnią, świetna lokalizacja

DZIAŁKA: 800 M2, 4 POKOJE,
ŁAZIENKA Z WC, OSOBNO WC
NA PIERWSZYM PIĘTRZE. DOM W
IDEALNYM STANIE. CENA: 265 000
ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – DOM, PIASKOWA GÓRA,
POWIERZCHNIA MIESZKALNA : 85
M2, DZIAŁKA: 200 M2, 3 POKOJE,
KUCHNIA, ŁAZIENKA, PRZEDPOKÓJ. OGRZEWANIE GAZOWE PLUS
PIECYK NA DRZEWO. CENA: 295
000 ZŁ (74) 666 66 06
BON - DZIAŁKA, RODZAJ: SIEDLISKOWA. OKOLICE WAŁBRZYCHA
( OKOŁO 10 KM OD ) 1310 M2,
WSZYSTKIE MEDIA, DROGA DOJAZDOWA: ASFALT. CENA: 50 000
ZŁ(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – DZIAŁKA BUDOWLANA,
GŁUSZYCA, 1240 M2, REGULARNE
KSZTAŁTY, TEREN PŁASKI. PRĄD
I WODA. CENA 86 800 ZŁ DO
NEGOCJACJI (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON – DZIAŁKA BUDOWLANA,
NIEOPODAL WALIMIA, 1750
M2,NA DZIAŁCE ZABUDOWANIE
GOSPODARCZE( W DOBRYM
STANIE, Z CZERWONEJ CEGŁY).
WSZYSTKIE MEDIA. DROGA
ASFALTOWA. CENA 75 000 ZŁ (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON - MIESZKANIE WYNAJEM,
SZCZAWNO ZDRÓJ, PARTER, 60
M2, 2 POKOJE, JASNA KUCHNIA,
OGRZEWANIE GAZOWE,KOMINEK. STAN: BARDZO DOBRY.CENA
1200 ZŁ DO NEGOCJACJI. (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON - DOM, NIEOPODAL WAŁBRZYCHA- 130 M2,DZIAŁKA: 1600
M2, 6 POKOI,KUCHNIA, ŁAZIENKA,
WC. GARAŻ W BRYLE BUDYNKU,
OKNA PCV,PANELE. CENA: 199
000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - DOM, RUSINOWA, 170 M2,
DZIAŁKA: 1912 M2, 4 POKOJE,
OGRÓD, OGRZEWANIE WĘGLOWE
PLUS KOMINEK. CENA : 280 000
ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON - MIESZKANIE, SZCZAWNIENKO, 33 M2, PIERWSZE PIĘTRO,
DWA POKOJE, JASNA OTWARTA
KUCHNIA, ŁAZIENKA I PRZEDPOKÓJ. OGRZEWANIE GAZOWE, DO
WPROWADZENIA. CENA : 75 000
ZŁ 74) 843 33 33,(74)666 66 06
BON- DZIAŁKA BUDOWLANA,
MIEROSZÓW, 1500 M2.KSZTAŁT
DZIAŁKI: ROMB. CENA: 60 000
ZŁ(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, PIASKOWA
GÓRA, 48 M2, 4 PIĘTRO, 3 POKOJE, JASNA KUCHNIA, ŁĄZIENKA
I PRZEDPOKÓJ.DUŻY BALKON.
CENA 119 000 ZŁ (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON – DZIAŁKA BUDOWLANA,
OKOLICE STARYCH BOGACZOWIC, 1436 M2, DROGA ASFALTOWA, MEDIA: PRĄD, WODA. TEREN
PŁASKI. CENA: 85 000 ZŁ (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON - MIESZKANIE, BIAŁY KAMIEŃ, 3 PIĘTRO, 2 POKOJE, 45 M2,
DO REMONTU.OKNA PCV, PIEC
GAZOWY. MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA STRYCHU, TEN SAM POZIOMDUŻY POTENCJAŁ. CENA : 52 000
ZŁ (74) 666 66 06
BON - DOM- SOBIĘCIN, CICHA I
ZIELONA OKOLICA, POWIERZCHNIA MIESZKALNA: 90 M2,

BON – DZIAŁKA BUDOWLANA,
DZIEĆMOROWICE, 11000 M2, NA
DZIAŁCE STARE FUNDAMENTY.
DOSTĘP DO WSZYSTKICH MEDIÓW. CENA : 35 000 ZŁ (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON – OKAZJA !!!! KUPUJĄCY NIE
PŁACI PROWIZJI. PÓŁ DOMUSZCZAWIENKO, 181 M2, PIERWSZE PIĘTRO, 5 POKOI, KUCHNIA,
JASNA ŁAZIENKA Z WC, DZIAŁKA
1160 M2, OGRZEWANIE GAZOWE
I KOMINKOWE. ŁADNIE ZAGOSPODAROWANY OGRÓD. CENA:
265 500 ZŁ DO NEGOCJACJI(74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – DOM, CZARNY BÓRNOWY, 98 M2, DZIAŁKA: 850 M2,
3 POKOJE, JASNA KUCHNIA ( Z
WYPOSAŻENIEM),ŁAZIENKA, 2
WC. GARAŻ WOLNOSTOJĄCY.
WYSOKI STANDARD.CO WĘGLOWE. CENA: 365 000 ZŁ(74) 843 33
33,(74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, BIAŁY
KAMIEŃ, 42 M2, 1 PIĘTRO, DWA
POKOJE, WYSOKI STANDARD,
DZIAŁKA 320 M2, OGRZEWANIE
MIEJSKIE.CICHE I SPOKOJNE
MIEJSCE. CENA 93 000 ZŁ (74) 666
66 06
BON – DZIAŁKI W JUGOWICACH
NA OBSZARZE NOWO PROJEKTOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW
JEDNORODZINNYCH. DZIAŁKI OD
700 DO 1361 M2. CENA DZIAŁKI:

35 000 ZŁ DO NEGOCJACJI (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, KONRADÓW,
67 M2, 1 PIĘTRO, 3 POKOJE,
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z
WC, PRZEDPOKÓJ. CO Z WŁASNEJ
KOTŁOWNI.CICHA I ZIELONA
OKOLICA. CENA: 99 000 ZŁ (74)
843 33 33
BON- DOM, NIEOPODAL ŚWIDNICY, IDEALNY POD INWESTYCJE.
150 M2, 5 POKOI, DZIAŁKA 1900
M2 + STODOŁA 100 M2. DOM W
POŁOWIE WYREMONTOWANY.
CENA : 130 000 ZŁ LUB ZAMIANA
NA MIESZKANIE 2 POKOJE +
DOPŁATA(74) 843 33 33, (74) 666
66 06

Okazja, Boguszów - mieszkanie 80
mkw, 4 pokoje po remoncie cena:
115,000 zł. Tel. 519-121-104/ 74666-68-14
Mieszkanie w zielonej części
Poniatowa, 44 mkw, po remoncie. Do mieszkania przynależy
ogródek, cena: 120,000 zł. Tel.
519-121-104/ 74-666-68-14
Szczawno Zdrój mieszkanie do
remontu, 86 mkw, cena: 109,000
zł. Tel. 519-121-104/ 74-666-68-14
Osiedle Górnicze, mieszkanie
2-pokojowe, 54 mkw, cena:
99,900 zł. Tel: 519-121-104/ 74666-68-14
Nowe Miasto, świetna lokalizacja,
mieszkanie 2-pokojowe po remoncie, 45 mkw, cena: 130,000 zł.
do negocjacji! Tel: 502-657-640/
74-842-12-84
Biały Kamień, 3 pokoje, 55 mkw,
cena: 135,000 zł do negocjacji!
Tel. 502-657-640/ 74-842-12-84
Świebodzice, 2 pokoje po remoncie, 45 mkw, cena: 120,000 zł. Tel.
502-657-640
Biały Kamień, kawalerka po
remoncie, 43 mkw. 69,000 zł, do
negocjacji! Tel. 519-121-102
Śródmieście, 2 pokoje do
remontu, 61 mkw, 58, 000 zł. Tel.
519-121-102/ 74-842-12-84
Podzamcze, 2- pokojowe mieszkanie do odświeżenia, 48 mkw,
cena: 125,000 zł. Tel. 519-121102/ 74-842-12-84
Śródmieście, dom wolnostojący,
146 mkw, cena: 370,000 zł. do
negocjacji!Tel. 519-121-102/ 74842-12-84
Okolice Dobromierza, dom
wolnostojący, stan bardzo dobry!
cena: 1555,000 zł. do negocjacji!
Tel: 502-657-353/ 74-666-68-14
Stary Zdrój, 2 pokoje, do wprowadzenia, 43 mkw. Tel. 502-657640/ 74-666-68-14
Świebodzice, 2-pokojowwe
mieszkanie z ogródkiem, tarasem
i garażem, 48 mkw, cena: 158,000
zł!Stan idealny!Tel. 502-657-640
/74-666-68-14
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Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl
PROWIZJA BIURA DO NEGOCJACJI!

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z
jasną kuchnią P.Góra, po kapitalnym remoncie z wyposażeniem,
2 piętro w czteropiętrowcu, cena
123 tys.zł. 74 666 42 42, 790 217
670.

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie

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

Wałbrzycha, 74 666 42 42

JM DOM mieszkanie 83 m2 dwupoziomowe Świebodzice z działką
i garażem 229.000 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 Podzamczu, 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 – Sprzedamy 2 pokoje z
tarasem w spokojnej okolicy B.Kamienia, 52,5m2, cicha lokalizacja,
149900 zł. 74 666 42 42, 790 217
670.

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- Sprzedamy 2 pokoje,
48m2, P. Góra, w czteropiętrowcu
po kapitalnym remoncie, cena
145 000zł. 74 666 42 42, 608 318
866

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

WILLA- Sprzedamy duży poniemiecki dom pod Świebodzicami,
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2,
wnętrza po remoncie, cena 340
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – 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 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 wolnostojący, Piaskowa Góra, 5 pokoi,
działka 520m2, cena 360 tys.zł!!!
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 66m2, 4 piętro, Podzamcze, cena 142 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166
WILLA – Sprzedamy pokój z kuchnią 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- Sprzedamy 2 pokoje na
Podzamczu, 36m2, 2 piętro, cena
99tys zł. 74 666 42 42, 608 31 88
66

JM DOM sprzedam mieszkanie
3-pokojowe 60 m2, blok IV-piętrowy wysoki standard Piaskowa
Góra ul. Długosza 165.000 zł
607212 315, 746660919
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 36 m2 2pokojowe parter, Piaskowa Góra
89.000 zł 607 212 315, 74 666
09 19
JM DOM mieszkanie 78 m2 dwupoziomowe 3- pokojowe, wysoki
standard, spokojna część Białego
Kamienia 220.000 zł 607 212 315,
74 666 09 19

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje,
62m2, Nowe Miasto, cicha lokalizacja, cena 135tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 5 pokoi po
remoncie, B.Kamień, 79m2, cena
130000zł. 666 42 42, 608 31 88
66.
WILLA- Sprzedamy śliczne, 2
pokojowe mieszkanie, 40m2, Oś.
Górnicze, Rusinowa, co gaz, po
remoncie, cena 120 tys.zł. 666 42
42, 608 31 88 66.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę na
Szczawienku, 26 m2, cena 45 tys.
zł. 74 666 42 42, 515 510 032.

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

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 pokojowego 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 wprowadzenia, cena 299 tys. Tel. 793
111 130
DS-1348 Sobięcin bliżniak o
pow.80m.działka 378m po kapitalnym remoncie. Cena 249 tys.
Tel. 793 111 130
Okazja! Biały Kamień, kawalerka o
pow. 28M, po kapitalnym remoncie, 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

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

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

JMDOM do sprzedania mieszkanie 2-pokojowe 40 m2 okolice
ul. Zamkowej Śródmieście po
generalnym remoncie 85.000 74
666 0919, 607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
2-pokojowe 42 m2 Szczawno

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
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-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

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

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

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

OKAZJA! MS-1178 Piaskowa Góra
2 pokoje o pow. 36m po kapitalnym remoncie, cena 112 tys. Tel.
606 97 66 30
MS-1334 Piaskowa Góra kawalerka ul. Norwida o pow. 26m. cena
70 tys. Tel. 534 210 153
MS-1317 Nowe Miasto 2-pokoje
n a 1 piętrze o pow. 48M Cena 59
tys. Tel 534 210 153

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

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

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

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

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

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

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy,
40 m2, 2 pokoje- nowe okna, parter. Cena 31 tys zł. tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411

RENOMA – NOWE MIASTO, okolice
Psiego Pola, 2 pokoje, 57m2, parter
w 2, cena 55.000zł, tel. 74 840 40 40,
509 530 885

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

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 SZEREGÓWKA 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 – OKAZJA! DOM PIASKOWA GÓRA WOLNOSTOJĄCY, 5
pokoi, 110m2, działka 520m2, cena
360.000zł 74 840 40 40, 693 223 424

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

Sprzedam dom w Łomnicy 330 m2,
działka 1500 m2, 5 pokoi ( pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne). Cena 850 tys. zł tel.882 068 300
- 600 186 884 numer licencji 19411

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

RENOMA – DOM PIASKOWA GÓRA
skrajna szeregówka z garażem, 3
pokoje, 80m2, cena 299.000zł 74
840 40 40, 509 530 885
Ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885

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

Głuszyca, ul. Grunwaldzka 20A,
tel./fax: 74 8447889
oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84
Sprzedam komfortowy apartament
w Głuszycy 60 m2, 2 pokoje, kominek, 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 Głuszycy 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

Sprzedam dom na Podgórzu pod
lasem, 842 m2 działka, 5 pokoi,
zadbany ogród. Cena 282 tys zł.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam dom z budynkiem na
działalność gosp. w Domanowie
powiat kamiennogórski. Cena 160
tys zł. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam budynek mieszkalny (5
mieszkań) w Walimiu - działka 4400
m2 cena 205 tys. tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam działkę budowlaną w
Walimiu 5000 m2 cena 150 tys.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Jedlince
blisko Głuszycy 60 m2 cena 55
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam przytulne, zadbane
mieszkanie blisko Szczawna-Zdrój
32 m2 cena 78 tys. tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam dom z działka 1,5
ha blisko Bolkowa 5 km – Park
Krajobrazowy Chełmy. Cena 250
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie na Piaskowej
Górze, 41 m2, 2 pokoje, balkon, 4
piętro. Cena 96tys. tel. 882 068 300
- 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam 2 pokojowe, umeblowane i wyposażone mieszkanie
w Śródmieściu 69 m2 cena 150
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe ul. Wańkowicza, 40m2,
2 pokoje, 3 piętro. Cena 90 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
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NAPRAWA

SKUP AUT

(odbiór i dowóz)

ZA GOTÓWKĘ

SKUTERÓW I QUADÓW

Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031
58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7

irciawol@wp.pl

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.
REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM
NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA
INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI,
OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport

WSZYWANIE
ESPERALU

CZĘŚCI DO SKUTERÓW

CAŁYCH

GLOBAL  AUTO
Ul. Traugutta 12B
BOGUSZÓW GORCE
Tel. (74) 844 52 33,
722-181-622

I USZKODZONYCH

Hamburger Recycling
Polska sp. z o.o.

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

Skup makulatury
i folii
ul. Skarżyska 3, Wałbrzych

tel. 696 473 695

Sprzedaż
wędlin
tradycyjnych

Kupię!!!!

PO ATRAKCYJNYCH
CENACH
CZARNY BÓR
TEL. 791 75 21 14

może być do remontu,

BUDOWLANE

twoją nieruchomość,
mieszkanie, dom
zadłużone, z komornikiem,
spółdzielcze, własnościowe
Zadzwoń! Tel. 723 453 276

na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Tel. 695 038 230

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

507 943 593

oraz motocykli

SPRZEDAM
DZIAŁKI

GABINET
KOSMETYCZNY

RATY

mgr kosmetolog

i inne...

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

ul. Szmidta 1/2

(przy Pl. Grunwaldzkim)

Tel: 608-065-074

JAJKA WIEJSKIE
Z WOLNEGO WYBIEGU
PEŁNA EKOLOGIA
DUŻE, ŚREDNIE, MNIEJSZE

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

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

POŻYCZKA
Pozabankowa
516-326-337
* Koszt połączeniawg. taryfy operatora

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.

KREDYTY do 99 lat
Kredyty bankowe z NISKĄ RATĄ
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

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

WIOSENNA PROMOCJA
KREDYTOWA !!!

Znasz dobrze język niemiecki?
Zostań OPIEKUNKĄ
osób starszych w NIEMCZECH!

• tanie kredyty na spłatę
zobowiązań + gotówka
• oprocentowanie od 8,0%
• na dowolny cel

• 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

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

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

PRZYJMĘ DO PRACY
W WAŁBRZYCHU

SZLIFIERZA
KAMIENIA
TEL: 74/846-47-59

PRACA

STAŁA
LUB DODATKOWA
Tel: 660-676-243
koszt połączenia wg taryfy operatora.

