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POPIERAMY!
dr Roman Szełemej
prezydent Wałbrzycha

Waldemar Kujawa
burmistrz
Boguszowa-Gorc

.PL

Marek Fedoruk
burmistrz
Szczawna-Zdroju

Najbardziej pracowitą posłankę
w naszym regionie
z ludźmi,

dla ludzi

Roman Głód
burmistrz Głuszycy

Adam Górecki
wójt gminy Czarny Bór

Mirosław Lech
wójt gminy
Stare Bogaczowice

Adam Hausman
wójt gminy Walim

Materiał Wyborczy KW Platformy ObywatelskiejRP

REKLAMA
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• BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY
• EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE
• AUTO ZASTĘPCZE GRATIS
NA CZAS NAPRAWY
INFOLINIA: 882222228 • www.dcls.pl • ul. 1 go MAJA 62 A • 58-300 WAŁBRZYCH
MATERIAŁ WYBORCZY KW PSL

Lista nr 5

POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE

NR 1 do SEJMU RP

Kandydat do SENATU RP

STANISŁAW LONGAWA

MARIUSZ GREGORCZYK

40 lat, wykształcenie wyższe prawnicze (absolwent UJ w Krakowie) od urodzenia mieszkaniec gminy Kłodzko. Żona Iwona – wykształcenie wyższe (zarządzanie UJ w Krakowie), od 2001 pracownik administracji samorządowej, dwoje dzieci Przemek (16 l.) i Kaja (10 l.) Członek PSL od 2002 r. Z bogatym doświadczeniem
samorządowym, zdobytym dzięki pracy u Urzędzie Gminy Kłodzko (2002 – 2007 zastępca wójta; 2007-2009
kierownik referatu rozwoju lokalnego, 2010 – nadal wójt gminy), w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
(2006 – 2010 radny sejmiku, w tym 2006 – 2009 wiceprzewodniczący) oraz w Zarządzie Województwa Dolnośląskiego (2009 – 2010 wicemarszałek). Skuteczny w przygotowaniu projektów współfinansowanych z UE
i pozyskiwaniu wielomilionowych dotacji dla Gminy Kłodzko jako zastępca wójta, kierownik referatu rozwoju
lokalnego i wójt obecnej kadencji – efekt zrealizowanych inwestycji widać w krajobrazie wsi kłodzkich. Prekursor programu odnowy wsi na terenie gminy i powiatu. Ceniący aktywnych ludzi w swoich środowiskach, którzy
mają prawo mieć swoje zdanie w sprawach politycznych, społecznych.

Mieszkaniec Słotwiny, żona Iwona jest nauczycielem w Gimnazjum nr 2 w Świdnicy oraz
prowadzi firmę „Prymus” przygotowującą młodzież do egzaminów maturalnych. Córka
Joanna jest studentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a syn Piotr uczniem 3 klasy gimnazjum. Absolwent Akademii
Rolniczej we Wrocławiu, uzyskał stopień naukowy dr inż. nauk rolniczych. Obecnie pełni
funkcję Wiceprezesa Zarządu Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.
we Wrocławiu. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu obsługi pomocy finansowej
Unii Europejskiej. Posiada certyfikat Auditora ISO 9001:2008. Z bogatym doświadczeniem samorządowym i administracyjnym. Członek PSL, pełni funkcję Prezesa Zarządu
Powiatowego PSL w Świdnicy oraz członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL we
Wrocławiu.
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Wykonujemy
• strzyżenie damskie, męskie i dziecięce
• keratynowe prostowanie włosów

już w Galerii Victoria!

• wizaż

Wałbrzych,
ul. 1 Maja 68 (I piętro)
rejestracja telefoniczna:

• depilację pastą cukrową

535 115 115

• manicure artystyczny
• oczyszczanie na zimno metodą Anna Lotan

• szeroką gamę usług kosmetycznych
z wykorzystaniem m.in. najnowocześniejszego
w regionie kombajnu kosmetycznego ALL
INCLUSIVE GOLD II generacji, m.in.:
peeling kawitacyjny, jonoforeza, światło terapia LED, mezoterapia
bezigłowa, ultradźwięki, jonoforeza, galwan, mikrodermabrazja
diamentowa i korundowa, dermomasaż, liposukcja
ultradźwiękowa, infrared, fale radiowe (RF)
z laserem biostymulacyjnym, oxybrazja, tlenoterapia

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ KTÓREGO ZABIEGU POTRZEBUJE TWOJE CIAŁO!
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tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 793-793-005

Wałbrzych
ul. B. Chrobrego 2/1

(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)
czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

MINI - MAXI K A S A
do 15 000 zł

dla pracujących, emerytów, rencistów

Nowość!

Spodnie slim
– od święta i na co dzień!
jesienne promocje

Marynarki od 49 zł
Kurtki od 99 zł
Garnitury od 149 zł
Koszule od 15 zł

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a
Wałbrzych,
ul. Sienkiewicza 1,
tel.: 609-585-124
Zapraszamy:
pn-pt. 10 - 17,
sob. 10- 14

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

Tel. 509 52 60 11

Zawsze blisko ludzi

Społecznik, strażak, były
sołtys, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wałbrzyskiego. – Startuję
do Sejmu, bo chcę nadal
działać i pomagać. Jako poseł będę mógł to robić na
jeszcze szerszą skalę – mówi
Stanisław Janor.

Zakończyła się kolejna kadencja Sejmu RP. Polskie
Stronnictwo Ludowe współrządziło z Platformą Obywatelską. Czy Pana zdaniem
był to dobry okres dla Polski?
Stanisław Janor - Pozwoli Pan, że skupię się na tym,
co zrobił PSL. Dzięki naszym
staraniom wydłużony został
urlop rodzicielski. Zapewniliśmy 1000 zł miesięcznie
na dziecko. Wprowadziliśmy
zdrową żywność do polskich
szkół. Przypominam, że od 1
września 2015 roku w szkołach nie wolno już sprzedawać
„śmieciowego jedzenia”. Z
inicjatywy PSL Sejm uchwalił
ustawę uniemożliwiającą niekontrolowany wykup ziemi
przez cudzoziemców. Przywróciliśmy również 79 sądów
rejonowych. Twardo staliśmy

po stronie działkowców. To
chyba dowód na to, że zrobiliśmy wiele dobrego dla Polski
i Polaków.

Jesteście najstarszą liczącą
się nadal na polskiej scenie
politycznej partią polityczną. Od początku do dzisiaj
kojarzoną z rolnictwem.
- I jesteśmy z tego bardzo
dumni. Stawiamy na rozwój
obszarów wiejskich, o których
wiemy najwięcej. Chciałbym
jednak zaznaczyć, że dzisiaj
wieś to już nie tylko pola
uprawne. To również skuteczne wykorzystanie środków i
narzędzi z Unii Europejskiej.
To przecież Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 20072013 pozyskało dla kraju 290
miliardów złotych. Na lata
2014-2020 tylko dla polskich
rolników wywalczyliśmy kolejne 150 miliardów złotych. Broniliśmy i bronimy naszej ziemi.
Z inicjatywy PSL Sejm uchwalił
ustawę uniemożliwiającą niekontrolowany wykup ziemi
przez cudzoziemców. Nie będzie już w przetargach „słupów”, czyli osób podstawianych, które w rzeczywistości
nie były zainteresowane na-

byciem gruntów dla własnych
potrzeb.

Co Pan, jako poseł, chciałby
robić dla naszego regionu?
- To, co do tej pory. Od wielu
lat jestem społecznikiem. Pomagam mieszkańcom gminy
Czarny-Bór oraz całego powiatu. Organizowałem wsparcie
dla pogorzelców i powodzian.
Od ponad 40 lat jestem działaczem Ochotniczej Straży
Pożarnej. Byłem również jej
komendantem. Do Sejmu wystartowałem, bo chcę nadal
działać i pomagać. Jako poseł
będę mógł to robić na jeszcze
szerszą skalę.
Z jakim skutkiem?
- Proszę przejechać się po powiecie i zobaczyć. Praktycznie
w każdej gminie prowadzone są różnego rodzaju prace.
Na mostach, pomostach, poboczach czy drogach. Mam
świadomość, że wciąż jest
dużo do zrobienia. Ale wiele
już się zmieniło. Komunikacja
i bezpieczeństwo mają dla
nas duże znaczenie. Wszyscy członkowie wałbrzyskich
struktur PSL chcą, aby powstała droga ekspresowa na

południe od Wrocławia. Jako
posłowie będziemy mogli o to
skutecznie walczyć.
Polskie Stronnictwo Ludowe
to ugrupowanie dla młodych ludzi?
- Oczywiście. W naszych szeregach mamy młodych i starszych, ze wsi i z miast, rolników i lekarzy. W ten sposób
tworzymy wspólną siłę. Łączymy zapał i energię z dużym
doświadczeniem. Stawiamy
na młodych. Nasz kandydat na
prezydenta Polski miał 40 lat.
W naszych szeregach mile widziana jest każda osoba.
A jakie jest wałbrzyskie PSL?
- Polskie Stronnictwo Ludowe
w Wałbrzychu jest dziś partią
ludzi zaangażowanych i pełnych zapału do ciężkiej pracy.
Widzimy, że miastu potrzeba
nowego, świeżego spojrzenia
i nowoczesnego podejścia do
potrzeb mieszkańców. Znamy
się nawzajem, bo u nas nie ma
przysłowiowych spadochroniarzy. Tak jak ma to miejsce
na listach innych partii. Nigdy
nie zawiedliśmy naszych wyborców. Zawsze byliśmy blisko
ludzi. Może dlatego nam ufają.

REKLAMA

Doręczyciel korespondencji InPost
Jeśli jesteś osobą serdeczną, lubiącą poznawać nowych ludzi i bardziej
od siedzenia za biurkiem ceniącą aktywne życie ...

TO WŁAŚNIE PRACA DLA CIEBIE :)

Praca na terenie Wałbrzycha i okolicznych gmin.
Wymagania:
• dobra organizacja pracy
w tym prowadzenia
dokumentacji
• niekaralność,
• wysoka kultura osobista,
• dyspozycyjność
i punktualność,
• uczciwość i rzetelność,
• własny samochód
osobowy oraz czynne
prawo jazdy mile widziane
• doświadczenie w pracy
kurierskiej mile widziane.

www.kasacja.info

swoich sołectwach, gminach,
powiatach, że polityka ma sens
wtedy, gdy decyzje są podejmowane dla dobra publicznego, to będziemy wszyscy
razem odnosić sukces. Przykładem jest Jacek Cichura, starosta powiatu wałbrzyskiego.

REKLAMA

PRACA
LISTONOSZ

Wałbrzych, Sztygarska 10

Mamy 157 radnych w sejmikach, kolejnych 156 starostów
oraz ponad 250 burmistrzów.
To świadczy o zaufaniu, jakim
nas obdarzono i ciężkiej pracy, jaką wykonujemy każdego dnia. Dopóki, jako Polskie
Stronnictwo Ludowe, będziemy w stanie udowadniać w

Oferujemy:
• zatrudnienie
w dynamicznie
rozwijającej się firmie,
• pełne przeszkolenie,
• pracę w zgranym
i doświadczonym zespole,
• atrakcyjny, motywacyjny
i stabilny system
wynagrodzeń łącznie
z rozliczeniem
kilometrów.

Telefon kontaktowy 798303060

(RED)
REKLAMA

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej

„Biały Orzeł” w Sokołowsku
PRZYJĘCIA JUŻ TRWAJĄ!

Przyjmujemy:
osoby pełnoletnie z ograniczeniem sprawności, oczekujące najwyższej jakości
usług opiekuńczych oraz bezpieczeństwa medycznego.
Oferujemy:
• 95 miejsc w przytulnych pokojach 1, 2, 3 osobowych z łazienkami,
z łóżkami rehabilitacyjnymi, systemem powiadamiania alarmowego
dla każdego pensjonariusza, udogodnieniami dla niepełnosprawnych
(windy, łazienki z uchwytami) oraz monitoring obiektu.
• Profesjonalną obsługę w oparciu o długoletnie doświadczenie, wyszkolony
personel, własną nowoczesną bazę rehabilitacyjną, wykorzystanie
najnowszych osiągnięć wiedzy i nauki w dziedzinie opieki krótko
i długoterminowej.
• Zabiegi z zakresu: elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii
krótkofalowej, magnetoterapii, laseroterapii, światłolecznictwa,
ciepłolecznictwa, kinezyterapii, krioterapii, hydroterapii oraz masażu.
• Możliwość skorzystania z zabiegów osobom spoza ośrodka na podstawie
skierowania NFZ lub pełnopłatnie!
• Pobyty długoterminowe i krótkoterminowe już od 7 dni, pobyty zastępcze
(w czasie urlopów opiekunów) oraz pobyty próbne (adaptacyjne).

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej
„Biały Orzeł”
ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko
tel: 74 845 82 40, kom. 660 679 538
Więcej na www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
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MATERIAŁ WYBORCZY KW KORWIN

Nie chodzi o to, aby zmienić Nie dla imigrantów
polityków przy korycie.
- tak dla repatriantów!
Chodzi o to, aby zlikwidować koryto!
Czy zastanawialiście kiedyś, dlaczego
po mimo tak dużej niechęci do obecnych
polityków na arenie sejmowej to właśnie
oni wciąż zasiadają w parlamentarnych
ławach? Dziwimy się, że telewizja ciągle
pokazuje te same twarze, ale jak przychodzi do wyborów to głosujemy na
tych samych! Najgorsze w tym wszystkim jest to, że później oczekujemy cudów w postaci zmian.
Jeśli chcecie mieć posłów, którzy nigdy nie podniosą Wam podatków, walczą z biurokracją i będą głosować, jako
jedyni w Waszej sprawie, zagłosujcie
i namówcie do głosowania na Partię
KORWIN.
W III RP funkcjonuje ustrój pasożytniczy. Wąska grupa polityków żyje wygodnie i zajmuje się wydawaniem pieniędzy,
na które pracują wszyscy Polacy. Ten system upadnie jak zabierzemy politykom nasze pieniądze. Najwyższy czas żeby Polacy
zaczęli sami korzystać z owoców swojej
pracy. Rządowe koryto nie ma dna. Nie
ma takich pieniędzy, które zaspokoiłyby
apetyty polityków. Im więcej nam obiecują
tym więcej przy najbliższej okazji nam zabiorą! Nadszedł już czas na zupełnie nowy
rozwój sytuacji. Zasługujemy na to, aby
żyć w dumnej i bogatej Polsce. Wierzę, ze
Polacy przestaną nabierać się na obietnice i zapragną w końcu wydawać swoje
pieniądze sami. Bez drogich, politycznych
pośredników. To podstawa programowa,
z którą Partia KORWiN idzie dobrych wyborów.
Założenia programowe Partii KORWiN
- Państwo Polskie powinno strzec swej
suwerenności i całości, dbać o podległe
sobie Ziemie Polskie, podtrzymywać
dziedzictwo cywilizacji łacińskiej, prze-

-

-

-

-

-

-

strzegać polskich tradycji, realizować
zasadę sprawiedliwości i służyć kolejnym pokoleniom swych obywateli.
Państwo polskie powinno chronić naturalne prawa swych obywateli – w szczególności ich życie, wolność i własność.
Państwo zapewnia obywatelowi ochronę życia od poczęcia aż do naturalnej
śmierci.
W czasie pokoju kara śmierci może być
wymierzona obywatelowi wyłącznie za
zabójstwo z winy umyślnej.
Wprowadzimy do konstytucji regułę,
zgodnie, z którą prawo sprzeczne z zasadą „Chcącemu nie dzieje się krzywda”
nie obowiązuje.
Obecna Konstytucja gwarantuje utrzymanie bałaganu kompetencyjnego i
uniemożliwia naprawę państwa Polskiego. Polska pilnie potrzebuje nowej
Konstytucji, by państwo mogło lepiej
funkcjonować.
Podstawowym wyzwaniem ustrojowym jest przywrócenie państwu sterowności. Mnogość organów władzy
powoduje, że ich kompetencje dublują
się i nie wiadomo, kto jest za co odpowiedzialny.
Oparcie państwa na zasadzie pomocniczości pozwoli na istotne przesunięcia
obecnych kompetencji rządu w dół – do
jednostek, rodzin i wspólnot samorządowych.
Zmniejszenie rzeczywistych kompetencji władz centralnych umożliwi łączenie
ich organów, a tym samym radykalne
zmniejszenie biurokracji.
Należy zabronić łączenia jakichkolwiek
stanowisk we władzy ustawodawczej,
wykonawczej i sądowniczej zarówno na
szczeblu ogólnopolskim, jak i samorządowym. W szczególności posłowie nie
powinni sprawować funkcji ministerialnych.

Media w sposób niezwykle delikatny
piszą np. o masowych gwałtach w niemieckich ośrodkach dla uchodźców. To
obrzydliwe uciekanie przed rzeczywistością, która nadchodzi! Nie pozwolimy na
to, by Polki stały się „zwierzyną łowną”
dla nielegalnych imigrantów. ZERO nielegalnych imigrantów w Polsce, ZERO obozów dla nich w Polsce, ZERO złotych z
podatków Polaków na tę inwazję. ZERO.
W związku z tym, że władze szykują
nam los niewolników we własnej ojczyźnie
- mam kilka pytań do rządu Ewy Kopacz:
1. Czy wie, dlaczego bogate kraje Zatoki
Perskiej nie przyjmują uchodźców?
2. Jaki rząd ma pomysł na zatrzymanie napływu imigrantów?
3. Według, jakich kryteriów imigranci
będą rozdzielani, a następnie przydzielani do Polski?
4. Ile będzie kosztowało polskiego podatnika monitorowanie i przetrzymywanie
siłą imigrantów w Polsce?

5. Dlaczego rząd Ewy Kopacz nie dba o
interesy narodu polskiego i realizuje
politykę Niemiec? Czy nadal jesteśmy
suwerennym krajem czy może zgodziliśmy się po cichu na to, by być lokajami
UE?
Tylko 16% imigrantów, to uchodźcy z
Syrii. Z drugiej jednak strony nawet tego
nie możemy być pewni, ponieważ zorganizowane grupy przestępcze zarabiają na
fałszowaniu dokumentów już od dawna. Ewa Kopacz nie ratuje imigrantów od
śmierci, ale od ponurego życia! Większość
z nich już dawno mieszka w Turcji i są bezpieczni! Ale mamieni zasiłkami i darmowym socjalem jadą do Niemiec, by zaznać
łatwego życia. Jeśli Niemcy sami zgotowali
sobie ten los, to niech teraz sami walczą z
tym problemem.
Pamiętajmy, że w pierwszej kolejności
musimy pomóc Polakom- repatriantom,
by mogli wrócić do swojej ojczyzny.
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MATERIAŁ WYBORCZY KW PIS

Praca i bezpieczeństwo
- Zmiana władzy, która najprawdopodobniej nastąpi, wynika z tego,
że ludzie oczekują godnej pracy oraz bezpieczeństwa zdrowotnego,
socjalnego i fizycznego – mówi Jerzy Langer, bezpartyjny kandydat
do Senatu RP, zgłoszony przez PiS.
Startuje Pan do Senatu z
hasłem „Praca i bezpieczeństwo”. Dlaczego właśnie na
te sprawy kładzie Pan tak
duży nacisk?
Jerzy Langer: - Po pierwsze,
dlatego, że to są dla ludzi najważniejsze oraz najbardziej
podstawowe potrzeby i wartości. Bez godnej i stabilnej
pracy oraz bez zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego, fizycznego i socjalnego, po
prostu, trudno jest żyć. Zajmuję się tymi sprawami od wielu
lat. Znam dokładnie przyczyny
opuszczania kraju przez rodaków, będących właśnie w wieku najbardziej efektywnym
dla naszej gospodarki. Wiem
też, co należy zmienić i jak
relatywnie szybko można poprawić jakość życia Polaków.
Chcę zadbać o to, aby przyszły
Senat zatwierdzał ustawy do-

bre dla obywatela. Zamierzam
korzystać z prawa inicjatywy
ustawodawczej tego organu.
W jaki sposób można polepszyć warunki pracy polskiego pracownika?
- Przede wszystkim są dwa
rodzaje rozwiązań. Jedne
są bezpośrednie, a drugie
mają charakter systemowy.
Zacznijmy od diagnozy, którą wszyscy znamy - umowy
śmieciowe, zatrudnienie za
pośrednictwem agencji pracy
tymczasowej, umowy o pracę
na czas określony oraz wszystko to, co mieści się w pojęciu
„pracy niepewnej”. Mamy już
opracowane projekty ustaw,
które bezpośrednio wpłyną
na preferowanie na rynku pracy umów mającymi charakter
stałej pracy. Między innymi
jest projekt dający upraw-

nienia Państwowej Inspekcji
Pracy do przekształcania tzw.
umów śmieciowych w regularne umowy o prace, w sytuacji stwierdzenia, że istnieje
stosunek pracy, a nie jest to
czynność doraźna. Wówczas
pracownicy otrzymają ochronę wynikającą z prawa pracy,
której teraz nie posiadają.
Czy to wszystko?
- Absolutnie nie. Należy w trybie pilnym podnieść płacę minimalną, która dziś jest jedną
z najniższych w całej Unii Europejskiej, znieść opodatkowanie najniższych emerytur i
zarobków poprzez podniesienie wolnej kwoty od podatku,
a także wrócić do corocznej
waloryzacji rent i emerytur.
Te zmiany można wprowadzić
bardzo szybko. Projekty ustaw
są gotowe, tylko obecnie rzą-

dzące ugrupowania odrzucają
te rozwiązania. Wyjście z tej
sytuacji jest tylko jedno - jeśli
nie można zmienić prawa na
korzystne, to trzeba zmienić
rządzących.
A rozwiązania systemowe?
- Rozwiązania systemowe
to takie, które w dłuższym
okresie spowodują, że będzie
więcej stabilnych i dobrze
płatnych miejsc pracy. Ten cel
osiągnąć można tylko w jeden
sposób - przez odbudowę w
Polsce przemysłu. Bezrobocia
nie zlikwiduje się unijnymi
programami - wydmuszkami.
W krajach rozwiniętych gospodarczo jedno miejsce pracy w przemyśle równoważy
się z około 4 miejscami pracy
w usługach i innych sektorach.
Likwidacja przemysłu, stoczni i
kopalń oznacza likwidację nie
tylko tych miejsc pracy. Liczbę
tych zlikwidowanych stanowisk pracy należy pomnożyć
przez pięć. Ludzie z regionu
Wałbrzyskiego dobrze to wiedzą, bo na własnej skórze doświadczyliśmy czym kończy
się zamykanie kopalń. Markety

nie tworzą dobrobytu, tylko
służą jego konsumpcji.
Jest Pan kandydatem bezpartyjnym. Dlaczego startuje Pan z listy PiS?
- Senat pełni funkcję nadzoru i
korekty tworzonego przez Sejm
prawa. Tutaj bezpartyjność jest
jak najbardziej pożądana. Natomiast start z komitetu Prawa
i Sprawiedliwości był dla mnie
logicznym ze względów programowych. Dzisiaj tylko PiS
proponuje rozsądny i realny

Materiał sﬁnansowany przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

MATERIAŁ WYBORCZY KW ZJEDNOCZONA LEWICA

Godne życie dla wszystkich

program gospodarczy oraz gotowe jest prowadzić dobrą politykę społeczną. Natomiast Platforma i PSL zupełnie się zużyły,
a poza tym po prostu oszukano
Polaków i wiele rzeczy zepsuto.
Trzeba to naprawić.
Patrząc na liczbę billboardów, to prowadzi Pan dosyć
oszczędną kampanię...
- Mój budżet wyborczy jest na
pewno wielokrotnie mniejszy
od mojego głównego konkurenta z PO. Ale pomaga mi to,
że ludzie chcą zmiany i mają
już dość afer, roztrwonionych
pieniędzy i haseł, że trzeba
oszczędzać, ale oczywiście
tylko na najbiedniejszych,
nie dotykając elit i korporacji
oraz banków. Moja kampania oparta jest na minimalnej
liczbie billboardów, banerów i
ulotek wyborczych. Natomiast
skupiamy się na dziesiątkach
spotkań z wyborcami. Mówię
w liczbie mnogiej, ponieważ
prowadzimy wspólne działania z kandydatem na posła
– mecenasem Maciejem Badorą. W ten sposób działamy
skuteczniej i ekonomicznej.
Rozumiem, że jako kandydat na senatora popiera Pan
kandydata do Sejmu Macieja Badorę?
- Tak, jako mieszkaniec Wałbrzycha rekomendują oddanie na niego głosu. To bardzo
dobry prawnik. Będzie uczciwym i skutecznym, a prawdopodobnie także jedynym posłem z Wałbrzycha z listy PiS.
Potrzebujemy takich ludzi w
Sejmie, a mieszkańc y potrzebują mieć też blisko siebie posła z obozu rządzącego. Ja na
niego głosuję – na Macieja Badorę - lista nr 1 (PiS), miejsce 4.
Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję wzajemnie i proszę
wszystkich mieszkańców regionu o udział w wyborach.
Zapraszam także na moją stronę internetową:
www.jerzylanger.pl.
(RED)
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Dobra robota!
Nasz Region zobowiązuje. Wie o tym doskonale Agnieszka Kołacz-Leszczyńska,
która od zawsze troszczy się o swoją Małą Ojczyznę. Minione cztery lata były
dla Pani Poseł intensywnym czasem pełnym wyzwań, a ich efektem są liczne
inwestycje i pozytywne zmiany w naszym regionie.

Ostatnie rozmowy z Waldemarem Sługockim- Ministrem
Infrastruktury i Rozwoju przed podpisaniem porozumienia z GDDKiA
w sprawie dokończenia budowy zachodniego odcinka obwodnicy
Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska aktywnie i konsekwentnie
włączyła się w pozyskanie dofinansowania na rewitalizację Parku
Wielokulturowego "Stara Kopalnia"

Czarny Bór i nowoczesna biblioteka to także jeden z sukcesów Pani
Poseł

Spotkanie z Prezesem Zarządu WZK „Victoria” S.A. Andrzejem Warzechą
podsumowujące działania zmierzające do zwiększenia efektywności
energetycznej Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej
oraz znacznego obniżenia kosztów funkcjonowania Spółek

REKLAMA

Nawet w 24 godziny!

Całkowita wymiana
asortymentu.

do 25 000 zł
szybko i uczciwie

728 874 282

*

www.wroclaw.proficredit.pl

*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

Twoje pieniądze

Ostatnie rozmowy w Sejmie przed decyzją rządu o przyznaniu
dla Miasta Wałbrzycha praw grodzkich
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Pani Poseł wsparła i zaangażowała się w budowę Centrum Aktywnego
Wypoczynku „Aqua Zdrój”

Pani Poseł od zawsze wspiera infrastrukturę sportową. Jednym z
owoców Jej działań jest nowoczesne boisko przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 30 w Wałbrzychu

REKLAMA

PRACA

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl
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Pani Poseł, wspólnie z innymi parlamentarzystami, wywalczyła
dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na budowę
nowego komisariatu policji dla północnych dzielnic Wałbrzycha oraz
Szczawna Zdroju
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Rozmowa z Moniką Wielichowską, posłem na Sejm RP.
W swojej pracy parlamentarnej była Pani bardzo
skoncentrowana na pracy
dla regionu.
Monika Wielichowska: - Rozpoczynając pracę parlamentarną wyszłam z założenia, że
w Sejmie dla naszego regionu
będę mogła zrobić dużo więcej. I to się udaje, efekty pracy,
współpracy są dzisiaj widoczne. W Sejmie i regionie dużo
pracy poświęcam infrastrukturze drogowej. Zbudowana
obwodnica Nowej Rudy jest
faktem, za chwilę rozpocznie się budowa obwodnicy
Kłodzka, ruszają prace nad
obwodnicą Wałbrzycha. W pobliżu Aglomeracji Wałbrzyskiej
trwają już intensywne prace
budowlane na S3, a w miniony
poniedziałek został ogłoszony
przetarg na prace projektowe
i dokumentacyjne, dotyczące
rozbudowy drogi krajowej nr 8
na odcinku Wrocław - Kłodzko.
Inwestycja zakłada budowę
pasów 2+2, 2+1 oraz budowę
kilku obwodnic. Szacunkowy
koszt inwestycji wynosi 1 miliard 700 milionów złotych.
Te wszystkie inwestycje będą

służyć nam wszystkim. Inwestycje drogowe to rozwój naszego regionu – musimy dobrze skomunikować wszystkie
korytarze drogowe. To długie
procesy inwestycyjne, ale bardzo widoczne.
Pracuje Pani w Sejmie w 2
komisjach, 6 podkomisjach,
5 grupach parlamentarnych,
8 zespołach parlamentarnych, jest Pani Sekretarzem
Sejmu, aktywnie również

udziela się Pani lokalnie. Czy
doba nie jest dla Pani trochę
za krótka? Jak znajduje Pani
na to czas? Jak godzi Pani
pracę w Warszawie z pracą
w terenie?
- Rzeczywiście moja aktywność
w Sejmie wykracza poza ramy
minimalne. Jestem członkiem
dwóch sejmowych komisji: infrastruktury oraz finansów publicznych. Do tego dochodziła
praca w wielu podkomisjach
stałych. W trakcie funkcjono-

KREDYT
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wania Sejmu pojawiają się
także komisje nadzwyczajne,
które zajmują się ściśle określonym tematem i są czasowe.
Poza komisjami w parlamencie funkcjonują zespoły parlamentarne oraz tematyczne
grupy. Kieruję Polsko-Czeską
Grupą Parlamentarną, jestem
wiceprzewodniczącą Zespołu Parlamentarnego Polska-Stany Zjednoczone oraz w
Polsko-Mozambickiej Grupie
Parlamentarnej. Na brak pracy w Sejmie nie narzekam, bo
oprócz licznych posiedzeń
komisji, podkomisji (czasami
jest ich 8, 9 w ciągu dnia) zespołów, jestem sekretarzem
posiedzeń Sejmu, przygotowuję się do wystąpień oraz
spotkań w poszczególnych
resortach dotyczących naszego regionu. A jeśli chodzi o
region to rzeczywiście czasem
doba jest za krótka. Spotykam
się z mieszkańcami w biurach.
Jest ich kilka. Tylko na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej
funkcjonują dwa moje biura,
a kolejne punkty w Kłodzku i
Ząbkowicach. Biorę udział w
licznych konferencjach, w tym
również międzynarodowych
spotkaniach, spotykam się z
burmistrzami, wójtami, starostami, radnymi – najczęściej
w urzędach poszczególnych
gmin. To szczególnie cenne
spotkania, to one nadają ton
i rytm mojej i współpracowników pracy – bo to samorządowcy znają problemy gmin,
sołectw i powiatów, to od
nich czerpię wiedzę i tematy
do parlamentarnych zadań.
Za co im serdecznie dziękuję.
Dziękuję za każde spotkanie z
Państwem, podczas codziennej pracy i podczas jubileuszy
i uroczystości. Każde spotkanie
jest cenne i wnosi w moją pracę wiele spraw ważnych dla nas
wszystkich. Uczestnictwo w

PRACA

W NIEMCZECH
DLA FACHOWCÓW

preferowana znajomość języka niemieckiego

- spawacz (E, MIG, MAG)
- ślusarz
- kierowca kat. C
Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
Tel. 74 663 8293, 727 010 114
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

najważniejszych wydarzeniach
w naszym regionie wymaga
czasu. Tak naprawdę nie pamiętam, kiedy miałam wolną
sobotę i niedzielę. Mam świadomość, że powinnam odrobinę zwolnić, bo zaczynam odczuwać potrzebę odpoczynku i
deficyt czasu dla mojej rodziny,
która i tak jest dla mnie bardzo wyrozumiała z powodu
mojej ciągłej nieobecności w
domu. Jednak nie narzekam –
lubię pracować z ludźmi i dla
regionu, jestem dumną Dolnoślązaczką, ponieważ mogę
współuczestniczyć w budowie
Dolnego Śląska.
www.monikawielichowska.pl
– tam znajdziecie Państwo
wszelkie sprawozdania z pracy
w Sejmie i regionie.
Czym zajmie się Pani w kolejnej kadencji jeśli otrzyma
Pani poselski mandat?
- Pracą. Moją aktywność w
regionie determinują ludzkie
sprawy i problemy. Będę się
z nimi zmierzała dzień pod

KRAZ 7765

Ludzkie sprawy i problemy

REKLAMA

dniu, tak jak do tej pory. Codzienny kontakt z człowiekiem, z jego problemem, to
moje credo bycia posłem. A
w parlamencie chcę tworzyć
takie uregulowania, takie prawo, by Polacy mogli mówić, że
żyją w nowoczesnym i przyjaznym państwie.
Jaka jest Monika Wielichowska prywatnie? Jakie są Pani
marzenia?
- Jestem zwyczajną kobietą,
jak tysiące kobiet. Staram się
być dobrą żoną, mamą i kobietą spełniającą się zawodowo.
Kocham zwierzęta, mam dwa
cudowne alaskan malamute:
Tocho i Oomashkę i dwie kotki. Marzeń nie mam wielkich.
Uważam, że na smak życia
składają się wszystkie radości
i te małe, i te większe. Żyjemy
tu i teraz, i ważne byśmy o tym
nie zapominali, goniąc za wielkimi marzeniami. Bo możemy
nie zauważyć, kiedy życie
ucieknie nam między palcami.
(RED)
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O region walczy społecznik z duszą przedsiębiorcy

Wciąż walczy Pan o obwodnicę Świdnicy.
Robert Jagła: - To, że nie została ona wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych
na lata 2014-23 nie oznacza,
że jest spisana na straty. Rządowy program uwzględnia
przede wszystkim inwestycje, które mają wyższy stopień zaawansowania prac
planistycznych i dokumentacyjnych nad nimi. Dlatego
nadal będę zabiegał o do-

Złożył Pan kilka interpelacji, m.in. o planowanych
inwestycjach drogowych
oraz kolejowych. Jakie są
efekty?
- Są obietnice złożone nam
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Przede
wszystkim dotyczące odcinka
drogi krajowej nr 35 Świdnica – Wrocław, związane z remontami, poprawą oznakowania i bezpieczeństwa oraz
budową ciągów pieszo – rowerowych. Zapowiadana jest
też modernizacja infrastruktury kolejowej, która ma objąć m.in. odcinki: Kamieniec
Ząbkowicki – Międzylesie,
Jaworzyna Śląska - Świdnica
Miasto, Kłodzko - Polanica
Zdr. oraz Wałbrzych - Jedlina Zdrój - Głuszyca - Nowa
Ruda – Kłodzko. Kolejnym
ważnym problemem, nad
którym trzeba się skupić na
szczeblu wojewódzkim, jest

komunikacja autobusowa i
kolejowa. Trzeba przywrócić
zlikwidowane połączenia do
małych miejscowości. Załatwianie naszych codziennych spraw w stolicach gmin
i powiatów, a także wizyty w
placówkach służby zdrowia
nie mogą być ograniczane
brakiem połączeń.
Skupia się Pan na wspieraniu firm w regionie. Czego
potrzeba przedsiębiorcom?
- Przede wszystkim poczucia
bezpieczeństwa dla firm, czyli prostych przepisów prawnych oraz wsparcia finansowego, np. w postaci ulg i
dotacji przy tworzeniu miejsc
pracy oraz w realizowaniu
cennych inwestycji. Jako
poseł pracuję m.in. w sejmowych komisjach Gospodarki
oraz Komisji Innowacyjności
i Nowoczesnych Technologii, bo zależy mi na budowaniu polskiej gospodarki w
oparciu o silne fundamenty.
Ponadto cenne są też działania na rzecz biznesu, jakie
realizuje np. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Instytucja,
którą kieruję, w ostatnich 5 latach tylko do firm skierowała
łącznie ponad 131 milionów

złotych wsparcia. Pieniądze
trafiły do ok. 950 podmiotów.
Będę nadal szeroko rozwijał
działalność FRW, wsłuchując
się w potrzeby przedsiębiorców, służąc im wsparciem i
doradztwem.
Nie pomija Pan też działań
prospołecznych. Co tutaj
jest priorytetem?
- Skupiam się na konkretnym
programie dla seniorów i młodych oraz opiece zdrowotnej
i pomocy społecznej. To bardzo ważne, aby w momencie,
kiedy tracimy zdrowie, mieć
poczucie
bezpieczeństwa,
w postaci łatwego dostępu
dobrej opieki medycznej. A
w chwili załamania sytuacji
życiowej, móc liczyć na pomoc państwa. Wsparcie powinni dostawać ci, którzy go
faktycznie potrzebują, a nie
ci, którzy unikają pracy. Staram się być posłem dostępnym dla ludzi, o czym świadczy moje zaangażowanie w
rozwiązywanie problemów
społecznych. Potwierdziła to
także inicjatywa bezpłatnych
porad prawnych, prowadzonych w moim Biurze Poselskim w Świdnicy.
(RED)
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pracowanie projektu, by móc
walczyć o jego realizację w
najbliższym możliwym terminie. Podjąłem już działania w
różnych jednostkach administracji państwowej, a przede
wszystkim w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju.

Materi

Ubiegając się ponownie o mandat posła, Robert Jagła stawia sobie 4
konkretne cele, na 4 lata
kadencji Sejmu RP: seniorzy i młodzi, opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
przedsiębiorczość i miejsca
pracy oraz drogi i komunikacja. -Deklaruję swoje
zaangażowanie w budowanie lepszej, bezpiecznej
przyszłości – podkreśla
parlamentarzysta, który intensywnie pracuje na rzecz
rozwoju regionu. -Chcę
nadal być posłem społecznym, czyli takim, który za
sprawowanie mandatu nie
pobiera wynagrodzenia –
podkreśla.
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Kandydat do SEJMU RP
www.robert-jagla.pl
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MATERIAŁ WYBORCZY KW PSL

Odpowiednie miejsce na biznes
W Gminie Kłodzko, na terenie objętym
Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną,
rozpoczęła działalność firma Kayser Automotiv Systems Polska. Powstała na terenach
inwestycyjnych, które zostały włączone do
specjalnej strefy ekonomicznej w 2009 roku,
ale współpraca z „Invest-Parkiem” rozpoczęła
się jeszcze wcześniej. Od samego początku
spółka zarządzająca strefą dała się poznać z
bardzo dobrej merytorycznej pracy. Współdziałanie wszystkich instytucji samorządowych i zarządu wałbrzyskiej strefy, a także
wybudowanie tu przez „Invest-Park” gotowej
hali dla przedsiębiorców tworzą odpowiedni
klimat dla inwestorów. Pierwsza firma już z
tego korzysta. Cieszymy się wszyscy, ale od
pierwszego dnia po finalizacji rozmów z firmą
Kayser pracujemy nad kolejnymi projektami.
Pozyskanie odpowiednio przygotowanych pracowników w miejscu, w którym
działa firma, jest coraz częściej problemem
inwestorów. Przewagę Wałbrzycha w konkurencji o inwestora na pewno stanowi nienasycony rynek pracy. Okolice miasta to bardzo

atrakcyjne tereny do życia, ale niemała grupa mieszkańców dojeżdża do pracy nawet
do miejscowości oddalonych o kilkadziesiąt
kilometrów. Jeśli otrzymają oferty pracy bliżej domu, z pewnością chętnie z tego skorzystają, co pozytywnie wpłynie na ich życie
rodzinne. Oczywiście od pracodawcy zależy,
czy pozyska tych najlepszych. Pracownicy
oczekują stabilniejszych form zatrudnienia,
czyli umów na czas nieokreślony zamiast na
przykład tygodniowych umów cywilnoprawnych, tak zwanych śmieciówek. Wynagrodzenie także musi mieć związek z jakością
świadczonej pracy. Ten pracodawca, który tę
tendencję zrozumie, wygra, pozyskując wartościowych ludzi. A tych tu nie brakuje.
Można powiedzieć, że jeśli ktoś szuka
dobrego miejsca na biznes, w którym miałby dostęp do potencjalnych pracowników,
zaplecze surowcowe i przyjazne otoczenie
instytucjonalne – to jest to niewątpliwie Wałbrzych i okolice. A jeśli ktoś chce prowadzić
biznes i mieszkać w najpiękniejszym zakątku
Europy, to zapraszam…

Stanisław Longawa
Urodził się 27 kwietnia 1975 roku w Kłodzku, mieszka we wsi Szalejów Dolny w gminie Kłodzko. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2002-2007 był zastępcą wójta gminy Kłodzko,
w latach 2006-2010 radnym Sejmiku Dolnośląskiego, w latach 2009-2010 wicemarszałkiem dolnośląskim. Od 2010 roku jest wójtem gminy Kłodzko.
Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Stanisław Longawa z wicepremierem i ministrem gospodarki
Januszem Piechocińskim.
MATERIAŁ WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Walka o fotel senatora
Mamy sondaż przedwyborczy, który obrazuje jak kształtują się obecnie
tendencje wśród wyborców – mieszkańców Wałbrzycha,
w wyborach do Senatu RP, które odbędą się 25.10.2015r.
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* Sondaż przeprowadzono metodą wywiadu ulicznego w dniach 16-18.10.2015 r. na reprezentatywnej grupie mieszkańców Wałbrzycha na
zlecenie KW Jerzego Langera

Muszę, przyznać, że i dla mnie ten wynik jest małym
zaskoczeniem, ale odzwierciedla on trend w nastrojach
społecznych. Do sondaży zawsze trzeba podchodzić
spokojnie, tym bardziej w tym wypadku, jeszcze 18%
respondentów ciągle nie określiło swojego wyboru.
Jeżeli w najbliższą niedzielę ten wynik znajdzie swoje
potwierdzenie w wyniku wyborów w naszym okręgu,
oznaczać to będzie, że i Wałbrzych będzie miał swój
udział w pozytywnych przemianach, na które czekają
Polacy. Przecież hasło „czas na zmianę” dotyczy i naszego okręgu wyborczego. Przy okazji już teraz chcę
bardzo podziękować tym wyborcom, z którymi miałem
okazję rozmawiać podczas tej kampanii. Dla mnie to
kolejne dobre doświadczenie życiowe. Dziękuję .
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ul. Grunwaldzka 20 A, 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300, tel./fax 74 844 78 89
info@zolnieruk.pl, www.zolnieruk.pl

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:

Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł
Minimum formalności
Gotówka od ręki

działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice

AnaNas zawsze możesz liczyć

Wystarczy zadzwonić

• Doradztwo na rynku nieruchomości

662 832 466, 530 814 335

• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Dojeżdżamy do klienta!

• Zarządzaniem nieruchomościami
• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.

Creditia sp. z o.o., ul. Żeromskiego 21, 60-544 Poznań

więcej informacji na creditia.pl

• Przewóz osób

Społecznik i samorządowiec
Rozmowa z Markiem Tarnackim wieloletnim radnym
powiatu
wałbrzyskiego,
obecnym przewodniczącym
Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
Jak podsumuje Pan swoją
kampanię wyborczą?
Marek Tarnacki: - Podjąłem
działania, aby przekazać jak
największej liczbie wyborców
informacje o sobie, o moich
działaniach i dokonaniach.
Posiadam wieloletnie doświadczenie samorządowe,
pełniłem wiele funkcji społecznych, obecnie pełnie funkcję przewodniczącego Rady
Powiatu Wałbrzyskiego. Cenię
sobie oddolne działania społeczne, włączam się często w
takie działania. Przez ostatnie
5 lat zajmowałem się prowadzeniem Puntu Bezpłatnych
Porad prawnych dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego.
Nie chce Pan nadal realizować swojej funkcji w radzie
powiatu?
- Nie należy rozpatrywać
mojego kandydowania do
Sejmu w takich kategoriach.
Myślę że region wałbrzyski
potrzebuje silnej reprezenta-

zapewnienia bezpieczeństwa
państwa.
A co z płacą minimalną?
- Jeżeli społeczeństwo polskie nie będzie miało możliwości godnego zarobku
pozwalającego na zabezpieczenie swoich potrzeb bytowych oraz możliwość inwestowania, nie nastąpi rozwój
gospodarki kraju. Gospodarka potrzebuje ożywienia, a
to jest możliwe jedynie wówczas kiedy nastąpi podniesienie płacy minimalnej. Innej
drogi nie ma.

cji w parlamencie, potrzeba
tam odważnych ludzi, którzy czują potrzebę działania
na rzecz rozwoju, umiejących mówić o problemach,
jak również wskazujących
metody rozwiazywania tych
problemów. Region wałbrzyski boryka się z wieloma
problemami społecznymi, a
najistotniejszym z nich jest
utrwalone przez ostatnie
dwudziestolecie bezrobocie,
sięgające obecnie w powiecie wałbrzyskim 25 %. Ten
problem jest możliwy do rozwiązania jedynie z poziomu
parlamentarnego.

A może jednak będzie sterowana „z tylnego siedzenia”
przez prezesa Jarosław Kaczyńskiego?
- Mówienie o sterowaniu „z
tylnego fotela” to mit i propaganda wyborcza PO, to próba
zdyskredytowania działań PiS.
Na szczęście Polacy nie boją

się już straszenia PiS-em, dostrzegają potencjał jaki posiadają Prawo i Sprawiedliwość
oraz działacze naszej partii.
Jak Pan realnie ocenia swoje
szanse na mandat posła?
- To zależy od wyborców. Mam
nadzieję że moje prawie dziesięcioletnie działania społeczne
i samorządowe zostaną zauważone i docenione oraz będą
mieć realny wpływ na wynik
wyborczy. Czy będzie to wystarczające na uzyskanie mandatu?
Zobaczymy 25 października.
(RED)

MATERIAŁ WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Jest Pan kandydatem PiS,
dlaczego wybrał Pan Prawo
i Sprawiedliwość?
- Jestem od 2006 roku członkiem PiS, nigdy nie byłem w
żadnej innej partii i nie zamierzam, więc nie mógłbym
inaczej.
Jakie najważniejsze elementy programu PiS chciałby
Pan wcielić w życie będąc
posłem?
- To przede wszystkim działania na rzecz rozwoju społecznego, wsparcia rodzin, możliwości godnego zatrudnienia,
walki z patologią społeczną,

REKLAMA

REKLAMA

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!
58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65c tel.728-765-048
58-300 Wałbrzych ul. Konopnickiej 16 tel. 796-600-006
58-100 Świdnica ul. Budowlana 2 tel. 792-900-010

Czy uważa Pan, że Beata
Szydło będzie dobrym premierem?
- To kompetentna, dobrze
wykształcona i doświadczona osoba. Najlepszy możliwy
wybór.

Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

REKLAMA
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MATERIAŁ WYBORCZY KW KORWIN

Drodzy wyborcy Zawalczmy o Naszą Polskę o Polskie Rodziny, o przyszłość naszych dzieci i wnuków.
O naszą kulturę i nasze wartości, o to co dla nas jest najważniejsze. Zawalczmy za kraj ludzi wolnych, ludzi pracy.
Gdzie uczciwa praca będzie nagradzana, a nie karana podatkami.
Zawalczmy o Wolność, Własność, Sprawiedliwość, Zagłosuj na bezpartyjnego kandydata do Senatu.
REKLAMA

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

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

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

KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.
HIPOTECZNE, DLA FIRM,
ODDŁUŻENIOWE,

POŻYCZKI POZABANKOWE
DO 24 TYS.
POŻYCZKI OD 100 ZŁ
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.
58-160 ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

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

Dwie racje
W odpowiedzi na Oświadczenie Starosty wałbrzyskiego
powiatu ziemskiego.
Dobrze się stało, że Pan Starosta odpowiedział na moje zarzuty
postawione w felietonie „Po co
nam ten powiat?” i za to dziękuję.
Można wnosić z tej odpowiedzi, że
Zarząd Powiatu działał w dobrej
wierze i racja jest po jego stronie.
Najprostsze rozwiązanie, to zamknąć szkołę w Głuszycy, przejąć
jej majątek ruchomy, a budynek
wystawić do sprzedaży w drodze
przetargu. Garstkę uczniów i niektórych nauczycieli przerzucić do
Szczawna-Zdroju.
Jest jednak druga racja i dobrze byłoby, gdyby Szanowny Zarząd zechciał się nad nią pochylić.
Powiat jest organem samorządowym. Oznacza to, że jego ważne
decyzje powinny zapadać za zgodą Rady Powiatowej. Taka decyzja
jak sprzedaż drogocennego mienia, które znajduje się na obszarze

gminy wchodzącej w skład powiatu, powinna być podejmowana
przez Radę Powiatu w porozumieniu z samorządem gminnym.
Jak się dowiedziałem obydwa
warunki nie zostały dopełnione,
a decyzja Zarządu o wpisaniu budynku poszkolnego w Głuszycy
przy ul Parkowej 9 na listę przetargową, moim zdaniem, została
podjęta zbyt pochopnie. Oznacza
ona, że bezcenna dla miasta rzecz,
jaką był ten obiekt oświatowy
może pójść ścieżką innych dawnych budynków byłych zakładów
włókienniczych w Głuszycy, które
zostały sprywatyzowane , a tym
samym stracone przez miasto.
Jeżeli już do szkoły w Głuszycy w tym roku szkolnym nie
przeprowadzono naboru i została
ona przeniesiona gdzie indziej, to
wcale nie znaczy, że należało ją
pozbawić majątku ruchomego i
śpieszyć się z przetargiem zwłaszcza, że formalnie nie uległa ona
likwidacji. Przez kolejny rok lepiej
było spróbować poszukać innych
rozwiązań, pozwalających wykorzystać bazę szkolną na inne cele

WSZYWANIE

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

ESPERALU

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

507 943 593

oświatowo-kulturalne. Być może
znalazłaby się fundacja, która z
pocałowaniem ręki przejęłaby
prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej w tym budynku z nowym rokiem szkolnym.
Wiem, że w Głuszycy są inicjatywy
i pomysły na takie wykorzystanie
obiektu.
Moje pytanie dotyczy tego,
komu ma służyć samorządowy
powiat: samemu sobie, czy też
społecznościom gmin, które
wchodzą w skład powiatu?
Nie będę już przytaczał osobistych powodów emocjonalnych związanych z tą szkołą,
która była jednym z pierwszych
moich miejsc pracy. Od 1959
roku myśmy ją budowali od podstaw. Szkoła spełniała wszystkie warunki przez ponad 50 lat,
nagle okazało, że należy ją natychmiast zamknąć i spieniężyć.
Jeśli pan Starosta poczuł się tak
bardzo urażony epitetami, które
zresztą nie dotyczyły Jego imiennie, a Zarządu Powiatu i były po
prostu odzwierciedleniem opinii
jaka krąży po mieście, to przepraszam. Skojarzenie z dzikim
zachodem wynikało z faktu tajnego ogołocenia szkoły z mebli i
sprzętu, co zdarzało się nagminnie u nas na Ziemiach Zachodnich w pierwszych latach powojennych, stąd nazwanie tych
ziem epitetem znanym z amerykańskich westernów. Wciąż
uważam, że nie należało tego
robić bez uzgodnienia z burmistrzem i samorządem gminnym
Głuszycy.
Nie mam podstaw podważać
dokumentu, z którego wynika że
szkoła nagle przestała spełniać
wymogi techniczno-sanitarne i
zagraża bezpieczeństwu uczniów,

ale myślę, że nowy użytkownik dałyby sobie z tym radę.
Nie przekonuje mnie argument o braku inwentaryzacji, bo
przecież decyzja o jej przeprowadzeniu mogła być podjęta wcześniej w porozumieniu z gminą.
I jeszcze jedno. Sugestia co do
jakichkolwiek politycznych intencji mojego felietonu jest zupełnie
nie na miejscu. Napisałem felieton
z czysto osobistych pobudek, podobnie jak zrobiłem to samo parę
lat temu, gdy ówczesny Zarząd
Powiatu chciał zlikwidować szkołę
w Głuszycy. W obu przypadkach
wynikało to z mojej troski o dobro
publiczne mojego miasta, którego
miałem zaszczyt być burmistrzem,
a następnie reprezentantem w radzie powiatowej.
Ma Pan, Panie Starosto do wyboru dwie racje:
negatywną – czyli sprzedaż
budynku szkolnego w Głuszycy
dla doraźnych celów finansowych
powiatu ziemskiego,
pozytywną – czyli pozostawienie budynku do dalszego wykorzystania przez miasto w celach
oświatowo-kulturalnych.
Każdą z tych decyzji Głuszyca
- drugie co do wielkości miasto w
powiecie ziemskim wałbrzyskim,
nigdy Panu nie zapomni. Pierwszą
przyjmie negatywnie, a drugą pozytywnie.
Jestem przekonany, że piszę to
w imieniu tysięcy uczniów i dziesiątków nauczycieli tej szkoły, a
także zdecydowanej większości
mieszkańców gminy Głuszyca.
Niech Pan z uwagą posłucha opinii radnych zarówno powiatu jak
i gminy i spróbuje szukać zgody,
pamiętając o tym, że tylko zgoda
buduje, a niezgoda rujnuje.
Stanisław Michalik
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USŁUGI

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE

100 % GWARANCJI

serwis motocykli, skuterów i qadów

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:
• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon
• naprawę ogumienia
• wyważanie kół
• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych
• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji
ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92
www.goliat.walbrzych.pl

DREWNO

(2) Dla pracującego i dla emeryta, prosta pożyczka do 25 tys.
zł. Tel. 728 874 282
Instalacje: gaz, c.o., woda. Od
projektu, przez montaż, po odbiór. Serwis kotłów, przeglądy.
Tel: 509 107 337, 501 252 870.
(2) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(2) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(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.
(2) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

ROZPAŁKOWE

(2) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.

TEL: 695-079-900

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

Eurokontakt (nr lic.1109)

do pracy
za granicą:

monterów instalacji, wentylacji
i klimatyzacji z angielskim
i brygadzistów dla tych
grup, spawaczy, murarzy,
dociepleniowców, zbrojarzy,
szpachlarzy, tynkarzy, malarzy,
elektryków, hydraulików,
płytkarzy, regipsiarzy, dekarzy,
stolarzy, cieśli, tapicerów
meblowych, lakierników,
kominiarzy, pracowników
tartaku, pracowników rozbiórki,
pracowników i supervisora
produkcji , osób do zbiorów
pieczarek z językiem francuskim.

ogloszenia@euro-kontakt.eu
Tel. 713 384 263

PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

MOTORYZACJA
(2) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

PRACA
(2) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce,
wałbrzyski. Studnia, energia, tel.
Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.
(2) Do wynajęcia lokal użytkowy
w centrum Wałbrzycha, 45 m2 na
dowolną działalność, wszystkie
media. Tel. 668-549-462.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

58-309 Wałbrzych, Główna 11,
74 842 90 60,
KUP U NAS PROWIZJA 0%
WGN mieszkanie na Piaskowej, 2
pokoje, 38 na 2 piętrze , bardzo
dobra lokalizacja, cena 105 tys.
neg. PROWIZJA 0%. 74 842 90
60.
WGN Nowe Miasto, mieszkanie
2 pokoje, 46m, parter, ogrzewanie gazowe, wolne, cena 79 tys.
ul. Truskawiecka, 74 842 90 60,
PROWIZJA 0%
WGN mieszkanie w śródmieściu,
2 pokoje, 46m, parter, ogród, ,
cena 75 tys. do negocjacji, okolice
Jagiellońskiej, 74 842 90 60, PROWIZJA 0%.
WGN Wrocław, Bielany ul. Sosnowa, nowe mieszkanie 43m, 2
pokoje, 2 piętro, cena 237 tys. zł
74 842 90 60, PROWIZJA 0%
WGN Śródmieście, okolice Zakopiańskiej, mieszkanie do wprowadzenia , 3 pokoje, 1 piętro, ogród,
dobra lokalizacja, 229 tys. 74 842
90 , PROWIZJA 0%.
WGN mieszkanie na Piaskowej
Górze, 2 pokoje, 33m, 4 piętro/4p.
wolne od zaraz, cena 83 tys. zł ,
tel. 74 842 90 60, PROWIZJA 0%,
WGN mieszkanie w śródmieściu
51m, 3 pokoje, 3 piętro, wymaga
remontu, cena 49 tys. do negocjacji, tel. 74 842 90 60, PROWIZJA
0%.
WGN Sobiecin, 1 Maja, mieszkanie 68m, 3 pokoje na 1 piętrze,
cena okazyjna 50 tys. zł, tel. 74
842 90 60, PROWIZJA 0%.
WGN Mieroszów, wieś Różana
dom 200m, działka 0,5 ha cena
ofertowa 340 tys. do negocjacji,
tel. 74 842 90 60, PROWIZJA 0%..
WGN sprzedam dom Szczawienko, nowy, bardzo ładny 170m,
działka ca 10 a, cena 749 tys. zł.
tel. 74 842 90 60, PROWIZJA 0%.
WGN dom szereg na Szczawienku
240m, działka 365m, do wprowadzenia od zaraz, okazyjna cena
449 tys. zł, tel. 74 842 90 60,
PROWIZJA 0%.
WGN sprzedam mieszkanie w
śródmieściu, 2 pokoje, 35 m, 1
piętro, do wprowadzenia, Cena
52 tys. zł , tel. 74 842 90 60, PROWIZJA 0%..
WGN Komorów, bardzo ładne
nowe mieszkanie 51m, 3 piętro, 2
pokoje, wolne od zaraz, cena 168
tys.zł 74 842 90 60, PROWIZJA
0%.
WGN Nowe Miasto, mieszkanie
43m, 2 pokoje, po kapitalnym
remoncie, 2 piętro, dobra lokalizacja, cena 115 tys.zł, 74 842 90 60,
PROWIZJA 0%..
WGN Sady, dom 7 pokoi, 320m,
działka 2,5 ha, bardzo atrakcyjna
oferta , cena 310 tys. zł, tel 74
842 90 60, PROWIZJA 0%.

Szukam budowlańców:
- do wykończenia wnętrz
- tynkarzy
- elektryków
- hydraulików

tel. 600 887 454, 694 721 720

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
OKAZJA-OKAZJA-OKAZJA !!! Do
sprzedania prawie nowy wolno-

stojący, pawilon handlowy o pow.
24M, doskonały pod działalność
gastronomiczną, oraz handlowo-usługową, cena 16 100 zł (cena
nowego 40 tys.) tel. 606 976 630
OKAJA-2322 Nowe mieszkanie w
apartamentowcu, ul. Odlewnicza!
120 m2, dwupoziomowe, cena
200 000 zł tel. 606 976 630
OKAZJA MS-2324 Mieszkanie
Biały Kamień 50m2, 2 piętro, 2
pokoje, cena 79 000, Tel. 606 976
630
OKAZJA !!! MS-2206 Piaskowa
Góra, 4 pokoje, 57m2, 5 piętro,
cena 118 000, Tel. 883 334 486
OKAZJA !!! MS-2312 Piaskowa
Góra, kawalerka po kapitalnym
remoncie, 2 piętro, cena 69 tys.
Tel. 883 334 481
OKAZJA!!! DS-2277 Piaskowa Góra
SZEREGÓWKA, 80m2, po kapitalnym remoncie cena 349 tys. Tel.
883 334 486
MS-2325 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
51m2, duży balkon, cena 139 tys.
Tel. 883 334 481
MS-2326 Biały Kamień, kawalerka
z ogródkiem I garażem, 26 m2, 1
piętro, cena 59 900
MS-2254 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
36m2, wysoki parter z balkonem,
do wprowadzenia, cena 115 tys.
Tel. 793 111 130
MS-2268 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, po kapitalnym remoncie,
cena 120 tys. Tel. 606 976 630
MS-2270 Gaj, 3 pokoje, 65m2,
ogródek, garaż, do odświeżenia,
cena 145 tys. Tel. 883 334 481
MS-2250 4 pokoje Nowe Miasto,
ogrzewanie miejskie, 78m2, cena
120 tys. Tel. 883 334 486
OKAZJA !!! MS-1578 Nowe Miasto,
spokojna zielona okolica, 1 piętro,
2 pok. 47M2 do remontu cena 59
900 Tel. 883 334 486
MS-1743 Nowe Miasto, 44m2, 2
pokoje, garaż, cena 119 900 tys.
Tel. 883 334 486
MS-2208 Konradów dom wolnostojący z 2011 r. działka 700m,
stan idealny, garaż, cena 480 tys.
Tel. 883 334 486
OKAZJA !!! MW-2194 Mieszkanie
do wynajęcia w Szczawnie Zdroju,
53m2, 2 pokoje, umeblowane,
cena 1000 zł. Tel. 883 334 481
LS-2258 Podzamcze, lokal na
sprzedaż, pow. 27m2, cena 38 tys.
Tel. 793 111 130
LW-2251 Centrum- Śródmieście,
lokal do wynajęcia, pow. 38m2,
cena 1500 zł. Tel. 793 111 130

piętrze do wprowadzenia, 37,50
m2: 105,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102
5. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
2 pokoje, 48,50m2 na III piętrze,
do wprowadzenia: 130,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102
6. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
51m2, 3 pokoje z balkonem do
częściowego remontu: 140,000
zł. Możliwość kupna ogródka. DO
NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102
7. SOWA&VICTORIA Bliźniak z
piękną działką na Nowym Mieście.
Cena 258,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-353
8. SOWA&VICTORIA Bliźniak na
Nowym Mieście, pięć pokoi,ładna
działka, cena 250 tys,do negocjacji. Tel: 502-657-353
9. SOWA&VICTORIA Szereg na Piaskowej Górze, stan idealny cena
349,000 zł. Tel.502-657-353
10. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w Śródmieściu 100 m2, I piętro,
idealne również na kancelarię.
Cena 145,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-353
11.SOWA&VICTORIA Piękne dwupokojowe mieszkanie w pięknej
kamienicy w Śródmieściu. C.O gaz
+ kominek. 56m2 za 80 000zł Tel:
502-665-504
12. SOWA&VICTORIA Do częściowego remontu 3 pokojowe
mieszkanie w pełnym rozkładzie
w odrestaurowanej kamienicy
na Piaskowej Górze. 89 000zł 89
000zł Tel: 502-665-504
13. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie po remoncie w
pełnym rozkładzie na Podzamczu.
41,5m2 za 115 000zł Tel: 502665-504
14.SOWA&VICTORIA SUPER OFERTA! Czteropokojowe mieszkanie
w Świebodzicach, wymagające
niewielkiego wkładu finansowego, 84m2 za 169 000zł !!! Tel:
502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Biały
Kamień, 2 pokoje, 60m2, do kapitalnego remontu: 56,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Dom w okolicach Świdnicy wraz z zabudowaniami o powierzchni 300 m2,
na działce o pow. 3800 m2, cena:
220,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel:
506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Sokołowsko, rozkładowe mieszkanie 94
m2, 3 pokoje, do remontu, cena:
200,000 zł. Tel:506-717-014
18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
do remontu na ul. Batorego w
Wałbrzychu, 3 pokoje, 74m2, cena
170000 zł Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Dwupoziomowe mieszkanie w Świebodzicach na Osiedlu Piastowskim,
62m2, cena 230000 Tel: 519-121104
20. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w Śródmieściu po kapitalnym
remoncie, 45 m2, 2 pokoje, cena
115000 zł Tel: 519-121-104

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 2 pokoje, 51m2, 10 piętro
w 11, cena 112.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 3 pokoje, 66m2, 3 piętro
w 4, cena 150.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro
w 10, cena 154.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 42m2, parter w
10, cena 115.000zł, po remoncie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje,
48m2, parter w 10, cena 99.900zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł,
po remoncie, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro
w 4, cena 117.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Broniewskiego „Mrówkowiec”,
2 pokoje, 35m2, 10 piętro w 10,
cena 95.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA - PIASKOWA GÓRA, ul.
Wrocławska, 2 duże pokoje z
jasną kuchnią, 65m2, 1 piętro w
2, 52.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Kruczkowskiego, 2 pokoje, 37m2,
2 piętro w 4, cena 102.000zł po
remoncie!, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, okolice Wyszyńskiego,
40m2, C.O. Gaz, 3 piętro w 3,
50.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – OKAZJA! BIAŁY KAMIEŃ, ul. Daszyńskiego, 2 pokoje,
50m2, C.O. Gaz, parter w 2, ogród
300m2, cena 45.000zł tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO, okolice Ogińskiego, 2 pokoje z jasną
kuchnią, 41m2, wysoki parter,
C.O. Gaz 63.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, w
okolicy ul. LOTNIKÓW, 70m2, 3
pokoje, całe 1 piętro, ogródek,
bez czynszowe, po kapitalnym
remoncie, cena 229.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE okolice
LOTNIKÓW, 65m2, 3 pokoje, 2
piętro, cena 105.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

1. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
komfortowe po kapitalnym
remoncie, 3 pokoje z dużym balkonem, w pełni urządzone wraz
z wyposażeniem: 160,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640
2.SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 2 pokoje, z widną kuchnią,
41 m2 po kapitalnym remoncie:
120,000 zł. DO NEGOCJACJI! 502657-640
3. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
Osiedle Sudeckie, kawalerka z
widną kuchnią: 68,000 zł. DO
NEGOCJACJI, Tel:502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 2 pokoje z balkonem na II

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 – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje,
48m2, 4 piętro w 4, cena 95.000zł,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA! ŚWIEBODZICE, 37m2, 1 piętro w 2, C.O. miejskie, cena 60.000zł, możliwość
zakupu z garażem tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – DOM W LUBOMINIE
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM NA BIAŁYM
KAMIENIU UL. BEMA, 200m2, 7
pokoi, działka 600m2, garaż, cena
495.000zł tel. 74 840 40 40, 693
223 424
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Biały Kamień, 41m2, kawalerka
z dużym balkonem, 2 piętro,
odstępne 10.000zł. Mieszkanie z
WTBS. Kontakt 535- 311- 265

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
OKAZJA !
Cena obniżona o 10tys zł. Śródmieście 45m2, 1 piętro. Kamienica w super stanie, klatka po
remoncie. Cena 41000 zł Kontakt
535-416-014
Do wynajęcia luksusowe mieszkanie w willowej część białego
kamienia. Metraż 65m2 plus taras.
Mieszkanie jest zupełnie nowe!
Cena 1500,-zł/1m-c Dostępne
od listopada. Kontakt 535-416014
APARTAMENT DWUPOZIOMOWY
w Szczawnie Zdroju, pow. 60
m2,osiedle zamknięte, wysoki
standard, zabudowa kuchenna
w cenie, 249 tys. zł. Kontakt 535416-014
Dom wolnostojący w Jugowicach,
pow. 90m2 5pokoje działka
2500m2. Cisza spokój, cena
200.000,-zł Kontakt 535-416-014
OKAZJA! BOGUSZÓW-GORCE 2
pokoje, OSIEDLE, OGRZEWANIE
MIEJSKIE, parter, 42 m2, słoneczne mieszkanie w rozkładzie,
65.000 tys. Tel: 535-285-514
BIAŁY KAMIEŃ, 2 piętro, 2 pokoje,
44 m2, centralne ogrzewanie
gazowe, kilkurodzinna kamienica,
urokliwa lokalizacja, SUPER CENA
97.000 ZŁ, tel. 535- 285 -514
ŚWIEBODZICE, DWUPOZIOMOWE
mieszkanie w doskonałej lokalizacji, 4 pokoje, 85 m2, 1 i 2 piętro,
kameralna kamienica, osiedle w
sąsiedztwie lasu, DO WPROWADZENIA!, CENA 199 tys. Zł do neg,
TEL. 535- 285 -514
SZCZAWIENKO, DOSKONAŁA
LOKALIZACJA, kamienica kilkurodzinna, po elewacji, 41 m2, 2
pokoje, 2 PIĘTRO, widna kuchnia,
ogrzewanie GAZOWE, CENA
93.000,-zł Kontakt 535-285-514
PIASKOWA GÓRA, 2 PIĘTRO
w bloku czteropiętrowym, po
remoncie, 2 pokoje, 38 m2,
ogrzewanie miejskie, cena 102
tys., Tel: 535-285-514
DOM 90m2, cicha lokalizacja,
garaż, ogród, 4 pokoje, CENA
195.000,-zł zł! tel. 530-998-374
PODGÓRZE, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, 2 mieszkania na piętrze,
ogrzewanie gazowe, super lokalizacja CENA 35.000,- zł Kontakt
530-998-374
PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z
balkonem, OGRZEWANIE MIEJSKIE, po remoncie, CENA 63.000zł
kontakt 530- 998-374
Świebodzice, 38m2, po remoncie,
ogrzewanie miejskie, centrum
CENA 52.000 zł. Kontakt 530-998374
Dom wolnostojący, 5km od
Świdnicy, 330m2- możliwość
podzielenia na dwa a nawet trzy
niezależne mieszkania, 2 garaże,
1250m2 działki. Cena 540.000zł
do negocjacji. Tel 535-311-265
Biały Kamień, 3 pokoje, 67m2,
parter z samodzielnym wejściem
do mieszkania, dwa ogródki! bardzo atrakcyjna lokalizacja, cisza,
spokój, Cena 130.000zł DO NEGOCJACJI! Kontakt 535- 311- 265
OKAZJA. Nowe Miasto, spokojna lokalizacja, 3 pokoje, 57m2,
wysoki parter, cena 105.000zł DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
Biały Kamień, 3 pokoje, 85m2,
garaż, duży potencjał, dwa
mieszkania w cenie jednego
(66m2+19m2), cena 125.000zł DO
NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265

BON – Szczawno Zdrój, 28m2, 2
piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia
w zabudowie, łazienka z wc oraz
prysznicem. Cena: 79 000 zł (nr:
2079)- (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
BON - Nieruchomość za spłatę
zadłużenia: Piaskowa Góra 39 000
zł . (74) 666 66 06, (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33
BON – Szczawno Zdrój, 60 m2, 3
pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 179 000 zł.Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON - Piaskowa Góra, 48 m2, 3
piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia,
łazienka z wanna , osobno wc,
balkon. Cena: 89 000 zł (nr : 2070)
- (74) 666 66 06, (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33
BON - Nowe Miasto, 30,5 m2,
wysoki parter, pokój, jasna
przechodnia kuchnia, łazienka
z kabina prysznicową oraz wc.
Cena: 67 000 zł. (nr: 2062) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – Śródmieście, 32 m2,
3 piętro, pokój, przechodnia
kuchnia, łazienka z wc oraz kabiną
prysznicową. Cena: 55 000 zł. (nr:
2066)- (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – Boguszów Gorce, 40 m2,
parter, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z wc oraz prysznicem. Cana: 39
000 zł (nr: 2081) - (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33
BON – Głuszyca, 54 m2, 1 piętro, 2
pokoje, kuchnia, łazienka z wanną
i wc. Cena: 73 000 zł (nr: 2082) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - Kołobrzeg, 37 m2, 3 piętro,
2 pokoje, kuchnia, łazienka,
balkon. Zamienię na mieszkanie
w Wałbrzychu lub w Szczawnie
Zdroju. - (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON - Boguszów Gorce, 40 m2,
wysoki parter, 2 pokoje, jasna
kuchnia w zabudowie, łazienka
z kabiną prysznicową i wc oraz
przedpokój. Cena 77 000 ( nr:
2069 )- (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON - Biały Kamień,50 m2, wysoki
parter, 2 pokoje, jasna kuchnia,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc, przedpokój.Cena: 87 000 zł
(nr: 2064) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON – Szczawno Zdrój, Dom w
zabudowie szeregowej, 120 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Możliwy kredyt
MDM Cena: 298 000 zł (nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - Głuszyca, Dom wolnostojący, 150 m2, Działka 1600 m2,
garaż w bryle budynku. Cena: 215
000 zł (nr: 2004) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON- Biały Kamień, dom wolnostojący, 133 m2, działka 1454 m2.
Cena: 295 000 zł (nr: 2051) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON - Piaskowa Góra,dom wolnostojący, 160 m2,działka 1400 m2,
garaż w bryle budynku. Cena: 400

000 zł (nr: 2057) - (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON - Biały Kamień, dom wolnostojący, 120 m2 , działak 600 m2.
Cena: 380 000 zł (nr: 2058) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON - Piaskowa Góra, dom w
zabudowie szeregowej, 107 m2,
działka 170 m2, garaż. Cena: 439
000 zł (nr:2049) - (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – Boguszów-Gorce, działka
inwestycyjna, 3167 m2. Media: woda na działce, energia
elektryczna ok 10 m od działki,
ścieki na sąsiedniej działce. Droga
dojazdowa: gminna. Cena: 58 000
zł (nr: 1993) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09
BON - Śródmieście, 50 m2, parter,
3 pomieszczenia biurowe, wc,
hall. Sąsiedztwo Zesp. Adwokackich. Cena najmu: 1300 zł Cena
sprzedaży: 179 000 zł (nr: 1124) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74)
666 66 09
BON - Zagórze Śląskie, działka
budowlana, 2800 m2, droga asfaltowa. Woda- studnia, kanalizacjaszambo, prąd- na działce. Cena:
196 000 zł. (nr:2012) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON – 7 km od granicy Wałbrzycha budynek stodoły (3*250m2)
kryty dachówką na działce 2500
m2. Cena: 79 000 zł ( nr: 2023) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON- Wałbrzych, działka budowlana, 1827 m2. Media: prąd i woda
w znajdują się w bezpośrednim
sąsiedztwie działki.Cena: 25 000
zł (nr: 1371) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33

Głuszyca ul. Grunwaldzka
20A tel./fax 748447889,
882068300, 600186884
e-mail:info@zolnieruk.pl
Nieruchomość tygodnia:
Sprzedam mieszkanie na osiedlu
w Głuszycy- 4 piętro. W skład
lokalu wchodzą dwa pokoje,
łazienka z WC, kuchnia otwarta
na salon. Kuchnia w zabudowie.
Ogrzewanie miejskie- kotłownia.
Piec gazowy- ciepła woda. W pokoju szafa w zabudowie, podłogipanele, łazienka- terakota. Klatka
schodowa zadbana. Zapraszamy
na prezentację. Cena 80 tys. zł.
Powierzchnia 39,69m2.

Oferujemy naszym Klientom
bezpłatną pomoc w załatwieniu
formalności związanych z uzyskaniem kredytu na zakup nieruchomości. Ponadto proponujemy
bezpieczne i sprawne przejście
przez cały proces zakupu aż do
momentu umowy końcowej związanej z jej nabyciem. Oferujemy
pomoc w sprawdzaniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów do kredytu i Notariusza.
Pomagamy w negocjacjach ceny i
warunkach transakcji z właścicielem. Polecamy i zapraszamy do
bliższej prezentacji!
Posiadamy mieszkania i domy
do sprzedaży w Głuszycy w
atrakcyjnych cenach! Mieszkania
jedno- dwu- trzy i czteropokojowe do zamieszkania i do remontu.
Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy.

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy
Górnej na parterze. Cena 60 tys.
Pow. 46 m2
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy.
Cena 55 tys. 45,67 m2 – czynsz
46 zł
Sprzedam dom w Głuszycy z dużą
działką. Cena 260 tys. zł. Pow. 186
m2, część warsztatowa 80m2,
dział. 673m2
Sprzedam mieszkanie Głuszyca ul.
Ogrodowa, 2 pokoje, 35m2. Cena
85 tys. zł
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
Sprzedam ½ domu w Głuszycy.
Pow. 180 m2- Cena 260 tys.zł.
Sprzedam lokal mieszkalny w Jedlinie-Zdrój- pow. 37.10 m2, przy
Pl. Zwycięstwa- cena 70 tys. zł.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Kolcach. 3000 m2. Cena
70 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie w centrum
Jedliny- Zdrój. 59 m2- 2 pokoje.
Cena 79 tys.
Sprzedam dom w Jugowicach,
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy
1983. NOWA CENA 200 tys.
Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej w Głuszycy 105 m2 działka
361 m2. Cena 290 tys. zł.
Sprzedam działki budowlane w
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam lokal użytkowy w
Głuszycy 200 m2, przy głównej
drodze, parter. Cena 99 tys.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację.

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

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z
ogródkiem, Jedlina-Zdrój, 63m2,
cicha okolica, cena 55 000 zł. 74
666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje,
53m2, Nowe Miasto, 4 piętro,
cena 55000zł!!! - Cicha lokalizacja,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 1piętro w
czteropiętrowcu, balkon, j. kuchnia, cena 98zł. - do negocjacji, 74
666 42 42, 507153166 .
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
39m2, P.Góra, 3 piętro , cena 50
tys.zł. – do negocjacji! ogrzewanie
gazowe, 74 666 42 42, 881 788
200.
WILLA- Sprzedamy duży poniemiecki dom pod Świebodzicami,
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2,
wnętrza po remoncie, cena 265
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje
na Rusinowie, 58 m2, cena 50 tys.
zł. parter, ogród, osobne wejście,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
po remoncie 34m2, kawalerka na
Nowym Mieście, co gaz, cena 60
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy po remoncie
2 pokoje, 39m2, Śródmieście,
2piętro, cena 69 tys.zł. z wyposa-

żeniem, 74 666 42 42, 881 424
200.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2,
działka: 722m2 cena 210 tys.zł. 74
666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Nowe Miasto, 25m2 , 33
tys.zł. stan dobry, 74 666 42 42,
507153166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
j.kuchnia, balkon, po remoncie,
P.Góra, 26m2, 2p(4). cena 76 tys.zł
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na P.Górze, po remoncie, 19m2,
parter, cena 64 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
w Gorcach, blok, 4 piętro, 38m2,
cena 65 tys.zł. ogrzewanie miejskie, 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy parter domu
w Śródmieściu okolice Lotników,
4 pokoje, ogród, cena 159 tys.zł.
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2,
P.Góra, parter, cena 99 tys.zł. 74
666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
40m2 z ogrodem w Śródmieściu,
do wprowadzenia, cena 59 tys.
zł. – do negocjacji! 666 42 42, 507
153 166.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 37m2 na
P.Górze, 2 pokoje, ul.Dunikowskiego, 2 piętro w czteropiętrowcu, 99 tys. zł. do negocjacji, 74 666
42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie z ogrodem i garażem,
42m2, Podgórze, cicha lokalizacja,
cena 85500zł. 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
po remoncie 41m2, Biały Kamień,
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro,
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 4 pokoje, działka
765m2, cena 310 tys.zł. - do negocjacji 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 4
pokoje, 57m2, Piaskowa Góra, 5
piętro, 122,500zł. 74 666 42 42 ,
507 153 166.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy do
remontu 3 pokoje, 63m2, B.Kamień, parter, co gaz, 45 tys.zł!!! 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy dom wolnostojący wraz z trzema budynkami
gospodarczymi w Głuszycy, 12
pokoi, działka 5000m2, cena
199tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – OKAZJA!Sprzedamy
Boguszów - Gorce, kawalerka po
remoncie, 29m2, parter, cena 29
tys.zł. 666 42 42, 507153166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze,
3 piętro, cena 60 tys.zł. – do negocjacji! 666 42 42, 881 788 200.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro,
65tys.zł. do zamieszkania, 74 666
42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
Szczawno-Zdrój, 54m2, po
remoncie, b.dobra lokalizacja,
cena 140 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507
153 166.

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych
tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

Pracuj jako Opiekun Seniorów
w Niemczech, Anglii, Polsce.
Od października do grudnia
specjalne bonusy. Zarób
1518EURO na rękę za miesiąc!
tel. 509 892 436

Sprzedam w Jabłowie
lokal sklepowy
50 m kw. z zapleczem
50 m kw.,
które można
zaadoptować
na mieszkanie.
Tel. (74) 845 03 75

DB2010
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Polityka to misja
Rozmowa z Jerzym Franckiewiczem, kandydatem KW Nowoczesna
Ryszarda Petru w wyborach do Senatu RP.
Wiele osób zadaje sobie
pytanie: po co Pan – biznesmen zatrudniający setki
osób – idzie do polityki?
Jerzy Franckiewicz: - Muszę
przyznać, że to pytanie zaczyna mnie już denerwować
(śmiech)…
Dlaczego?
- W rozwiniętych demokracjach zachodnich to jest
normalny etap w karierze
człowieka, który osiąga jakiś
sukces. Czyli nabył doświadczenie i ustabilizował sytuację
w firmach, w których zarządzają młodsi i zdolniejsi (tak
jak u mnie się to dzieje). I teraz,
kiedy widzę, że mam więcej
czasu, gdy chcę podzielić się
ze społeczeństwem tym swoim doświadczeniem, słyszę:
po co ci to?! Nie oczekuję pochwał, ale zbyt rzadko słyszę,
że dobrze robię…
Może te reakcje wynikają z
postrzegania polityki jako
czegoś złego i brudnego?
- To prawda. Ale jestem nie
tylko przedsiębiorcą, ale także politycznym zwierzem.
Obserwuję życie polityczne,
dużo czytam i oglądam. Obserwowałem też jak działali
niektórzy nasi przedstawiciele
w parlamencie i mam krytyczne uwagi, ponieważ nie tak
powinno to wyglądać. Były we
mnie emocje, które w końcu
wybuchły. Musiał być jednak
jakiś impuls. Musiało się stać
to, co się stało z Platformą
Obywatelską, musiało się w
moich firmach tak poukładać,
żebym miał więcej czasu i wtedy nastąpił przełom: powiedziałem sobie, że nie mogę
stać z boku i tylko patrzeć na
to co się dzieje. Postanowiłem
więc spróbować zaangażować
się, by mieć choćby minimal-

ny wpływ na to, co dzieje się w
naszym regionie.
Co – według Pana – stało
się w naszej polityce, że jest
ona tak źle postrzegana i
odbierana?
- Wydarzyła się katastrofa
smoleńska, która została wykorzystana do kopania rowu
między dwoma opcjami politycznymi. Poza tym do polityki
trafia zbyt wielu ludzi, dla których stała się ona narzędziem
do zarabiania pieniędzy i
robienia kariery zawodowej.
Moim zdaniem w polityce nie
powinno się zarabiać, za to
powinno się w niej pełnić misję społeczną. Powinno się to
odbywać z pełnym zaangażowaniem, ze świadomością, że
można mieć wpływ na zmiany w naszym społeczeństwie.
Niestety, teraz w polityce jest
wiele osób, które mówią: teraz
jest mój czas, teraz się odkuję!
Kosztem wyborców, społeczeństwa?
- Nie, mając układy. Niestety,
w naszym państwie jest za
dużo etatyzmu, jest za dużo
firm, które są łupem powyborczym. Proszę zobaczyć
ile tysięcy osób na różnych
stanowiskach zostanie wymienionych, jeśli Platforma
Obywatelska przegra niedzielne wybory i straci władzę.
Politycy nie chcą pozbyć się
tych łupów, bo obsadza się na
tych posadach rodzinę i znajomych…
Może Pan zbyt idealistycznie podchodzi do polityki?
- Być może. Skuteczna polityka
to twarda w gra na zasadzie:
jak wykiwać przeciwników, by
moje było na wierzchu. Ale ja
nie mam ambicji bycia rozgrywającym. Nie chcę tego. Nie

jest też moją ambicją robienie
furory w Warszawie, bo wydaje mi się, że nie mam do tego
talentu, wiedzy i doświadczenia. Chciałbym jednak zdobyć
tam autorytet polityczny, który tu – w regionie – pozwoli mi
pomóc młodym, obywatelom
– ludziom, którzy mają problemy. Bo powiedzmy sobie
szczerze: senator nie ma żadnych mocy sprawczych.
To po co Pan kandyduje do
Senatu RP?!
- Po to, by zdobyć uprawnienia, które wykorzystam do
tego, by pomagać ludziom
gdy - na przykład - władze
samorządowe popełnią jakiś
błąd w stosunku do takiego
obywatela. Wówczas senator
ma prawo interweniować i
wpływać na pewne decyzje.
Poza tym senator jedzie do
Warszawy głosować i powiedzieć, że dana ustawa jest dobra lub zła. I na tym jego rola
się kończy. Dlatego trochę
denerwuje mnie taka zabawa w kotka i myszkę: co pan
dla nas zrobi, jaki most czy
aquapark pan zbuduje? Przecież senator nie ma żadnych
funkcji wykonawczych! Mają
je przedstawiciele władzy samorządowej: wójt, burmistrz,
prezydent miasta. Więcej
mocy sprawczych ma poseł
niż senator – taki mamy ustrój.
Nie ukrywam, że obserwowałem działalność naszego
dotychczasowego senatora i
nie mogę zrozumieć, dlaczego 300 tysięcy ludzi tu mieszkających w tym regionie nie
potrafi wybrać spośród siebie
reprezentanta, tylko musimy
mieć kogoś dojeżdżającego
do nas z Wrocławia. Nie znalazłem żadnych materiałów
świadczących o jego wysokiej
aktywności. Ale kilka dni temu

w wywiadzie odkrył się i powiedział, że jego największą
aktywnością było spotykanie
się raz na miesiąc, czy dwa, ze
wszystkimi wójtami, burmistrzami i prezydentami. A co
z tego ma wyborca? Jeśli wyborcy mnie powierzą mandat,
to moja kadencja będzie wyglądała zupełnie inaczej.
Czyli jak?
- Najprawdopodobniej w
Świdnicy powstanie bardzo
aktywne biuro senatorskie, w
którym dyrektor wykonawczy
i wolontariusze będą zajmowali się różnymi tematami.
Wolontariuszami będą nie tylko studenci, ale także np. seniorzy, którzy już deklarują, że
chcą ze mną współpracować.
Trzeba im tylko stworzyć warunki, a oni pomogą mi reprezentować interesy obywateli.
Chcę, by mieszkańcy Świdnicy, Świebodzic, Wałbrzycha i
innych miejscowości naszego regionu mieli możliwość
spotkania senatora lub osoby
przez niego uprawnionej,
która poprowadzi ich sprawy.
Mnie nie interesują samorządowcy, tylko zwykli ludzie. Nie
mówię, że się nie spotkam z
jakimś wójtem, burmistrzem
czy prezydentem. Jak trzeba
będzie, to do nich pójdę. Ale
mamy przecież telefony, komputery i możemy się za ich pośrednictwem komunikować,
by załatwić konkretne sprawy.
Dzięki temu możemy oszczędniej gospodarować czasem i
poświęcać go sprawom naprawdę ważnym. I teraz mogę
złożyć deklarację – nikt nigdy
nie zrobi mi zdjęcia podczas
przecinania wstęgi, bo senator
nic nie wybudował! Dla mnie
jest żenujące, gdy wyasfaltują
500 metrów drogi o szerokości
7 metrów, a stoi tam 10 parlamentarzystów oraz samorządowców i przecinają wstęgę,
kłócąc się przy ty, kto ma to
zrobić pierwszy, a kto ostatni.

MATERIAŁ FINANSOWANY PRZEZ KW NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU

Stawiają mikrofony i głośniki,
choć z reguły nie ma tam publiczności…
Ale są dziennikarze…
- I to jest też wasza wina dziennikarzy, bo pomagacie
im celebrować puste święta.
Przecież to jest ich obowiązek,
bo oni nie wydają swoich pieniędzy, tylko pieniądze pochodzące z naszych podatków!
Jaki problem uważa Pan za
najważniejszy dla naszego
regionu, którym chciałby się
Pan zająć jako senator?
- Jestem świdniczaninem i do
tej pory dobrze poznałem to,
co dzieje się w powiecie świdnickim. Dobrze znam tutejsze
problemy, z którymi zetknąłem się w czasie dotychczasowej działalności zawodowej,
społecznej i filantropijnej. Ale
w trakcie tej kończącej się
kampanii, która była dla mnie
niesamowitym przeżyciem,
w której poznałem mnóstwo
wspaniałych ludzi, poznałem
także Wałbrzych. Znałem to
miasto z wizyt w filharmonii
na koncertach rotarian, w teatrze, Rynku, w centrach handlowych, czy w tamtejszym
bardzo dobrym szpitalu. Teraz
poznałem środowiska i dzielnice, których dotąd nie znałem. Dowiedziałem się, że jest
tam tzw. „Palestyna”, bo byłem na Sobięcinie i na Białym
Kamieniu. I spotkałem się tam
z osobami, które na co dzień
pomagają tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy
w codziennym życiu. Bardzo
mnie ujęli i bez względu na
to, czy zostanę senatorem, czy
nie, będę im pomagał bezinteresownie. To jest poryw serca.
I z tych porywów serca jest
Pan najbardziej znany. Jest
Pan przecież - między innymi - kawalerem orderu
uśmiechu, oddanym pracy
na rzecz dzieci.

- Chcę się dzielić tym, co mam.
W ten sposób spłacam dług
wdzięczności, jaki mam wobec społeczeństwa. Mam dwie
dobre firmy, w których mam
dobry kontakt z pracownikami
i w których dbam o pracowników. I jak pomagam komuś, to
nie za pieniądze z firmy, ale za
swoje prywatne. Tak powinno
to funkcjonować.
A co – jako senator – zrobi
Pan dla przedsiębiorców?
- Na pewno będę popierał
ustawy dające swobodę gospodarczą. Ona spowoduje,
że ludzie będą odważniej zakładać firmy i zarabiać większe
pieniądze. I trzeba Polaków do
tej przedsiębiorczości zachęcać.
Wynik wyborów zmieni
Pana życie?
- Nie wiem jak zareaguję na
wynik wyborów. Nie wiem, czy
odetchnę z ulgą, że zrobiłem
dobry wynik, ale nie zostałem
wybrany i nic się nie zmieniło, czy też odetchnę z ulgą,
bo zostałem wybrany… Jeśli
nie zostanę wybrany, to nic
się nie zmieni. Natomiast jeśli
wyborcy zaufają mi i powierzą
mi mandat, to na pewno moje
życie będzie musiało się zmienić. Bez względu na wynik wyborów planuję założenie fundacji, która będzie pomagała
młodym ludziom chcącym
prowadzić swoją działalność
gospodarczą oraz osobom potrzebującym pomocy w życiu.
Na pewno pozostanę społecznikiem, ale jeszcze bardziej zaangażowanym.
(RED)

