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RATY

Nagrodzeni 
licealiści
Uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego w Świebodzi-
cach otrzymali Nagrodę Sta-
rosty Świdnickiego. Nagroda 
ma formę �nansową i przyzna-
wana jest za najlepsze wyniki 
na egzaminie maturalnym, a 
także za osiągnięcia w konkur-
sach przedmiotowych i zawo-
dach sportowych osiągnięte w 
roku szkolnym 2013/2014. W 
tym roku uhonorowanych zo-
stało nią 130 uczniów z powia-
tu świdnickiego, w tym dzie-
więcioro ze świebodzickiego 
liceum. Nagrody za najlepsze 
wyniki na maturze odebrali 
Mateusz Długosz i Michał An-
druszków. W kategorii konkur-
sów przedmiotowych uhono-
rowani zostali Natalia Misiak 
i Adam Budziak, a za osią-
gnięcia sportowe - Agnieszka 
Gajdowska, Marta Grzybek, 
Monika Węgrzyn, Katarzyna 
Jamrozińska i Dawid Skalny.

(RED)

Będzie jaśniej
Trwają sukcesywne prace 
przy uzupełnianiu oświe-
tlenia ulicznego w Świebo-
dzicach. Po zamontowaniu 
latarni na ul. Kamiennogór-
skiej oraz serwisowej wymia-
nie opraw w innych częściach 
Świebodzic, tym razem kolej-
ne lampy pojawiły się na ul. 
Wąskiej w śródmieściu oraz 
na Osiedlu WSK na Pełcznicy. 
Koszt wykonania inwestycji 
wyniósł 57 920 zł.

(RED)

Obecnie remontowany 
jest czterdziestometrowy 
odcinek kanalizacji na ul. 
Mieszka Starego na Osiedlu 
Piastowskim, naprzeciw by-
łej kaplicy para�alnej. W tym 
miejscu kanalizacja pocho-
dzi jeszcze z lat 80-tych i w 

efekcie upływającego czasu 
niezbędny był remont, po-
nieważ jej stan został naru-
szony w wyniku rozrostu ko-
rzeni znajdujących się w tym 
miejscu drzew. W efekcie, 
penetrując betonowe kana-
ły, korzenie doprowadziły do 

zatorów oraz rozszczelnień, 
w wyniku których zalewane 
były kanały ciepłownicze. W 
związku z tym Gmina Świe-
bodzice zleciła remont tego 
odcinka kanalizacji. Koszt in-
westycji to ok. 34 tys. zł.

(RED)

Kolorowy i bezpieczny, 
z rozmaitymi huśtawka-
mi, drabinkami do wspi-
nania i piaskownicą - taki 
jest nowy plac zabaw, z 
którego korzystać mogą 
podopieczni Domu Pomo-
cy Społecznej dla Dzieci w 
Świebodzicach. Otwarcie 
placu odbyło się 15 wrze-
śnia na terenie parku przy-
legającego do Pałacu Se-
idlów, w którym mieści się 
siedziba DPS.

Z okazji otwarcia placu 
odbyła się akademia przy-
gotowana przez chłopców 
będących podopiecznymi 
placówki oraz ich opieku-
nów. W uroczystości udział 

wzięło wielu zaproszonych 
gości, w tym władze Świe-
bodzic oraz Radosław Mo-
łoń - wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego i 
Andrzej Mańkowski z Wy-
działu ds. Osób Niepełno-
sprawnych Urzędu Marszał-
kowskiego.

Inauguracji nowego miej-
sca, w którym wolny czas 
mogą spędzać chłopcy ob-
jęci opieką Sióstr Szkolnych 
ze zgromadzenia de Notre 
Dame towarzyszyła uroczy-
sta atmosfera, bo i okolicz-
ność była wyjątkowa. Plac 
zabaw był bowiem tym, 
o czym od dawna marzyli 
podopieczni placówki. Stary, 

wysłużony zaczął niszczeć i 
tracić swoją funkcjonalność, 
a chłopcy nie mieli miejsca 
do beztroskiej zabawy. Jed-
nak dzięki zaangażowaniu 
sióstr oraz członków zarządu 
działającego przy DPS Sto-
warzyszenia Charytatywno-
-Opiekuńczego im. bł. Marii 
Teresy Gerhardinger, udało 
się zmaterializować budowę 
nowego, w pełni funkcjonal-
nego placu.

Plac powstał przy wyko-
rzystaniu środków z dotacji 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go i wsparciu Gminy Świe-
bodzice.

(RED)

Plac marzeń

Budują i remontują
Trwają zaawansowane prace przy kanalizacji sanitarno-deszczowej 

na terenie Świebodzic. Poza inwestycjami związanymi z budową 
nowych odcinków sieci w obszarach miasta 

dotychczas nieskanalizowanych - ul. Chmielna, Marii Skłodowskiej
-Curie czy O�ar Oświęcimskich, gmina na bieżąco realizuje 

remonty sieci już istniejących.
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Andrzej
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Od wielu lat, a właściwie od 
samego zarania straży miej-
skich, stałem i stoję na stanowi-
sku, że jest to organ całkowicie 
zbędny, nie mający żadnego 
racjonalnego uzasadnienia, co 
postaram się chociażby tylko w 
zarysie udowodnić.

Straże miejskie, w postaci 
umundurowanych formacji, za-
częto tworzyć od 1990 roku, a 
w Wałbrzychu zaczęła ona funk-
cjonować na podstawie uchwa-
ły rady miejskiej nr XI/80/90 z 21 
grudnia 1990 roku. Zgodnie z 
ustawą, powoływane są w celu 
ochrony porządku publicznego 
na terenach poszczególnych 
gmin. Jednakże nie wszystkie 
gminy w Polsce takie formacje 
powołały, co wynika zresztą z 
informacji pokontrolnej Naj-
wyższej Izby Kontroli (z 2011 r.) 
wykazującej, że postąpiła tak 
tylko co piąta gmina w Polsce. 
Już samo to stwierdzenie jasno 
wskazuje, że przywołany cel 
uzasadniający tworzenie straży 
jest raczej bardzo na wyrost, al-
bowiem do ochrony porządku 
publicznego powołana została 
policja, jako wysoko wyspe-
cjalizowana umundurowana i 
uzbrojona formacja, wyposażo-
na w szereg bardzo szczegól-
nych kompetencji. Po co zatem 
wydawać publiczne pieniądze 
na formację, która tylko dublu-
je (bo nie uzupełnia), i to tylko 
w wąskim zakresie, obowiązki 
policji?

Aktualnie w Wałbrzychu 
funkcjonuje 65 strażników 
miejskich, pracujących na dwie 
zmiany, z czego wynika, że na 
jednej zmianie zadania swo-
je wykonuje mniej niż 30 tych 
funkcjonariuszy, bo pewną ich 
liczbę trzeba odliczyć do wyko-
nywania podstawowych czyn-
ności administracyjnych. Jak 
na 120-tysięczne miasto jest to 
chyba ciut za mało, aby nało-
żone na nie ustawowe (i regu-
laminowe) zadania wykonywać 
w sposób prawidłowy. Ktokol-
wiek zadzwoni z interwencją do 
o�cera dyżurnego SM w Wał-
brzychu przekona się, że musi 
długo czekać zanim na miejscu 
pojawi się strażnik. Przekona-
łem się sam o tym kilkakrotnie, 
a ostatnia moja taka interwen-

Wyobraźcie sobie taką scen-
kę. Do idącego chodnikiem 
niepozornego i zachowującego 
się spokojnie Kowalskiego pod-
chodzi łysol o tępym wyrazie 
twarzy i kilkakrotnie wali go w 
twarz. Kowalski przewraca się 
i dostaje jeszcze kopniaka w 
oblicze. Napaści przygląda się 
grupka przechodniów, z któ-
rych jeden przywołuje prze-
chodzącego opodal policjanta. 
Relacja naocznych świadków 
nie wywołuje pożądanej reak-
cji stróża prawa, który słysząc 
odpowiedź łysola, że składał 
Kowalskiemu życzenia imieni-
nowe i całował w oba policzki, 
stwierdza beznamiętnie, że to 
tylko słowo przeciwko słowu i 
zezwala łysolowi na oddalenie 
się. Poszkodowany otrzymuje 
na koniec cios z buta w wątro-
bę, po czym łysol wywala po-
licjantowi język i gra na nosie. 
Ten odwraca się i odchodzi, bo 
typ jest jego sąsiadem i nie wia-
domo, co mu jeszcze strzeli do 
głowy, gdy stróż prawa będzie 
wieczorem wracał po służbie. 
Ale, żeby policji oszczędzić ob-
ciachu, postanawia potrakto-
wać łysola pouczeniem. 

Coś takiego dzieje się w 
innej, ogromnej skali, na Ukra-
inie. Kłamstwa, cynizm, kpi-
na, bezczelność, pogarda dla 
światowej opinii i ludzkiego 
rozumu. Przetworzone przez 
Moskwę do wielkości Tyrano-
zaura. Z czymś takim historia 
świata nie miała jeszcze do czy-
nienia, a to zapewne dopiero 
początek upiornego festiwalu 
natrząsania się z mieszkańców 
naszej planety. A przecież nie 
chodzi tu tylko o diabelski chi-
chot. Giną ludzie, rozgrywa się 
tragedia.

Jak już kiedyś w tym miejscu 
napisałem: Putin wszechświa-
towej wojny nie wywoła, bo 
mogłaby ona mieć tylko jeden 
�nał – powszechną zagładę, a 
więc i de�nitywny koniec Ro-
sji. Ale jeszcze nie raz pozna-
my, czym jest jego tęsknota 
za imperialną potęgą, która 
zaczęła się kurczyć po rozpa-
dzie ZSRR. Ale gdyby, w razie 
teraz nie przewidywanego roz-
woju wypadków, miała zostać 
użyta w stosunku do państw 

Czy warto?
Janusz
Bartkiewicz

cja (pisałem już o niej na łamach 
Tygodnika DB2010) pozwoliła 
mi uzyskać informację, że o�cer 
dyżurny SM ma do dyspozycji 
tylko jeden radiowóz, a strażnik 
z Podzamcza przemieszcza się 
jedynie „per pedes”, co powo-
duje, że na miejscu zdarzenia 
pojawić się może dopiero po 
kilkunastu minutach. O ile, oczy-
wiście, nie wykonuje jakichś 
innych zadań (interwencji) bo 
– niestety – na terenie ponad 
30-tysiecznego osiedla jest sam 
jak palec. Zresztą widuję nieraz 
(!!!) takiego funkcjonariusza, jak 
przez Podzamcze się przemiesz-
cza, a często jest to sympatycz-
na dziewczyna, której aparycja 
żadnego menela lub innego 
łamiącego prawo osobnika, nie 
odstraszy. Co najwyżej narazi 
ją (jego) na brutalną reakcję i 
poważne zagrożenie dla niej 
(niego) samej. Dlatego też nie 
dziwie się, że wielu zdarzeń 
(potencjalnie niebezpiecznych 
dla strażnika) starają się nie 
dostrzegać i dyskretnie, acz-
kolwiek nieśpiesznie, oddalają 
się z takich miejsc. Dziesiątki 
razy słyszałem takie opowieści, 
a i sam kilkakrotnie mogłem je 
osobiście zaobserwować. Ale 
do rzeczy. Jeżeli zatem straż-
nicy miejscy nie mogą podjąć 
każdej zgłaszanej interwencji, 
bo jest ich za mało i mają tyl-
ko jeden samochód będący w 
dyspozycji o�cera dyżurnego, 
to z całą odpowiedzialnością 
mogę stwierdzić, że realizację 
nałożonych na nich zadań tylko 
markują. Bo nie można prawi-
dłowo wykonywać tych zadań, 
jeżeli nie ma się odpowiednich 
sił, ani środków, co w przypad-
ku wałbrzyskiej straży miejskiej 
jaskrawo widać. Słynny bur-
mistrz Nowego Jorku - Rudolph 
Giuliani - swój program „Zero 
tolerancji” mógłby wrzucić do 
śmietnika, gdyby dysponował 
np. tylko 1/3 tych sil porządko-
wych, jakie miał do dyspozycji, 
albowiem nie byłyby one w 
stanie reagować na zdecydo-
waną większość przypadków 
naruszeń prawa. Jeżeli zatem 
straż miejska musi odpuścić 
sobie ileś tam interwencji, bo 
nie ma ani odpowiedniej liczby 
ludzi, ani stosownego sprzętu 
(radiowozy), to już z założenia 
staje się nieskuteczna, a wy-
konywane przez nią zadania w 
istocie są tylko pozoracją, co z 
kolei rodzi w stosunku do niej 
uzasadnioną niechęć społe-
czeństwa. Straż miejska stała się 
swego rodzaju formacją opre-
syjną, której zasadnicze działa-

nia skoncentrowały się na nakła-
daniu mandatów na kierowców 
za różnego rodzaju wykroczenia 
drogowe. Ale przecież od tego 
jest pion ruchu drogowego w 
komendzie policji, gdzie służy 
spora grupa funkcjonariuszy 
przygotowanych do tego w nie-
porównywalnie lepszy sposób 
i dysponująca o wiele lepszym 
specjalistycznym sprzętem, w 
tym radiowozami i radarami. Na 
utrzymanie SM budżet miasta 
co roku wydaje ponad 3 mln zł, 
w tym kilkaset tysięcy wyłożo-
no na tzw. monitoring miasta 
(kamery telewizyjne), którego 
efekty są nadzwyczaj mizerne, 
o czym dowiedziałem się stu-
diując treść kolejnych sprawoz-
dań z działalności prezydenta 
Wałbrzycha z lat 2008-2011 
(lat następnych, niestety, już 
nie znalazłem). Otóż w 2008 r., 
efektem takiego monitoringu 
było ujawnienie 6 przestępstw 
i 25 wykroczeń, 2009 – 6 prze-
stępstw i 14 wykroczeń, 2010 – 
7 przestępstw i 11 wykroczeń, a 
w 2011 mizeria ta była chyba tak 
wielka, że prezydent w swoim 
sprawozdaniu już efektów tych 
nie zamieścił…

Pytanie z rodzaju retorycz-
nych: czy warto wykładać tak 
wielkie pieniądze tylko dlatego, 
aby prezydent miasta miał swo-
ją własną policję miejską? Nie 
odpowiadam, bo jako się rzekło, 
pytanie było jak najbardziej re-
toryczne. Zapoznałem się też z 
informacją NIK z 2011 r., doty-
cząca efektów kontroli funkcjo-
nowania SM, w której Wałbrzych 
wyliczany jest 10 razy, jako mia-
sto, gdzie stwierdzono istotne 
mankamenty w jej funkcjono-
waniu. Brak tu miejsca, abym 
mógł przytoczyć bardziej kon-
kretne i szczegółowe zarzuty 
jakie przeciw istnieniu SM moż-
na wytoczyć, więc pozostanę 
przy tym, co wyżej napisałem. 
Jedno jest pewne, że gdyby – 
chociażby 1/3 – część środków 
wydawanych na SM przekazać 
policji (istnieją takie prawne 
możliwości), to efektywność 
prewencyjnego zabezpieczenia 
miasta wzrosłaby niepomiernie, 
bo funkcjonariusze na pewno 
zechcieliby podjąć dodatkowe 
(pełnopłatne) służby patrolowe, 
a możliwości i efekty ich oddzia-
ływania są nieporównywalne. 
Straż miejska jest powoływana 
przez radnych i również przez 
nich może być rozwiązana, co 
przyszłym wałbrzyskim rajcom 
przedstawiam pod szczególną 
rozwagę.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Uczucia mieszane
mniejszych broń tylko konwen-
cjonalna, bardzo możliwe, że 
udzielone im wcześniej gwa-
rancje Zachodu miałyby war-
tość rolki papieru toaletowego 
i to szarego oraz szorstkiego. 
Mam jednak nadzieję, że nadej-
dzie otrzeźwienie Europy i nie 
tylko jej.

Napisałem też kiedyś, że 
zwykli Rosjanie są, najkrócej 
określając, inni, lepsi od rzą-
dzących. Zaczynam tych słów 
żałować, chociaż w innej rze-
czywistości się sprawdzały. 
Niemal bezgraniczne poparcie 
dla moskiewskich zapędów bę-
dzie im na długo zapamiętane. 
Zdumieniem napawa fakt, że w 
dobie tak wielu nośników infor-
macji, jest tak wielu ślepych i 
głuchych na fakty i komentarze 
ze świata, wierzących bez za-
strzeżeń propagandzie płyną-
cej z dworu cara.

Jeśli chodzi o Ukrainę, mam 
mieszane uczucia. Nie wszystko 
tam jest jasne i jednoznaczne. 
Przechodzenie na stronę ro-
syjską ludzi odpowiedzialnych 
za porządek i bezpieczeństwo, 
akty agresji wobec ukraińskich 
jeńców w Doniecku, aktywność 
ludzi, dla których Bandera jest 
bohaterem, przypadki nieudol-
nego dowodzenia wojskiem, 
chaos, także na szczytach wła-
dzy. Krzysztof Materna w „New-
sweeku” pisze: „ (…) oddamy 
całą swoją krew Ukraińcom, 
nie zwracając uwagi na to, że 
nie wszyscy Ukraińcy oddaliby 
nam swoją”. Czasami należy 
zrozumieć i tych, którzy od 
dłuższego czasu włączają się w 
środku programów informacyj-
nych, gdyż wiedzą, co zajmuje 
ich czołówki. Mają tego powy-
żej uszu, jak kiedyś Majdanu.

Wracam na nasze podwór-
ko. Po moim felietonie „Jeszcze 
jest czas”, do redakcji nadszedł 
e-mail od niewiasty (chyba, są-
dząc po podpisie), która sobie 
pofolgowała, że hej. Liczyła za-
pewne, że osąd mojej skromnej 
osoby zostanie upubliczniony, 
więc nie chciałbym sprawić tej 
pani zawodu i przytaczam co 
bardziej soczyste treści.

A więc dopada ją odruch 
wymiotny, gdy czyta antypi-
sowskie wypociny tego, jak to 
określa, człowieczka, to znaczy 
mnie. Są one, jak pisze, żywcem 
przepisane z komunistycznych 
propagandowych szmatław-
ców i kiepską ramotą. Dodaje, 
że posługuję się stylem ucznia II 
klasy liceum i są to wynurzenia 
starzejącego się piernika, który 
chce sobie lokalnie porządzić. 

W jej opinii jestem szczeka-
czem propagandy politycznej, 
prorządowym „pacykarzem”, 
prostakiem (poza tym używa 
terminu „prostacki pro�l”) i 
trzeba mi pogonić kota, bym 
nie obrażał czytelników nie-
zdrowym chłamem. Dalej: po-
siadam niską kulturę osobistą i 
poczucie pszenno-buraczanej 
etyki zapaździałych (pisownia 
oryginalna) czworaków dwor-
skich na zapadłej rubieży. Moje 
teksty, zdaniem tej pani, osią-
gnęły poziom mułu bagienne-
go, najniższego osadu, najbar-
dziej trącącego zgnilizną. Pani 
nie ukrywa swoich politycz-
nych sympatii i twierdzi, że PO 
to chlewnia, partia oszustów i 
kanapowych pudli pod wodzą 
malarza kominów z Gdańska. 
Niezorientowanym dodam, że 
chodzi o nowego szefa Rady 
Europejskiej.

Szanowna Pani! Kwiecisty 
styl Pani wypowiedzi i wyszu-
kane porównania powalają na 
kolana nie tylko polonistów. 
Gdzie mi do Pani?! Także w 
podsycaniu do nienawiści, co 
mi Pani imputuje. Trzymając 
się kanonów dobrego wycho-
wania, zwracam się do Pani 
z dużej litery, chociaż Pani w 
mailu podkreśla, że zasługuję 
jedynie na pisownię z małej. 
Mam nadzieję, że trzyma się 
Pani dziarsko i daleko jej do 
piernika (pierniczki?), chociaż 
pewne symptomy odchodzą-
cej młodości nie dają się ukryć. 
Być może, już niedługo, po 
zwycięstwie swoich pupili, roz-
winie Pani skrzydła i da popalić 
takim jak ja lemingom. Ja tylko 
staram się ostrzegać ziomków 
przed tym, co może ich czekać, 
gdy za rok zachowają się nie-
roztropnie, ale mogę niewiele. 
Podyskutowałbym z Panią tak, 
jak to kiedyś miało miejsce na 
tych łamach z Panem Piotrem 
Sosińskim, jednym z tych ludzi 
w PiS, z którymi dyskurs jest 
możliwy. Ale ręce mi opadły i 
mógłbym naciskać nie te klawi-
sze komputera, co trzeba. Cóż, 
starcze niedołęstwo i demen-
cja.

Żywię nadzieję, że iście wul-
kaniczna erupcja spiętrzonych 
i intensywnych Pani uczuć, 
zakończyła się intelektualnym 
orgazmem, po którym nastą-
pi odprężenie i ostudzenie 
(głowy). A może wyzwolona w 
ten sposób energia zostanie 
w przyszłości skierowana ku 
celom bardziej szlachetnym, 
służącym dobru wspólnemu? 
Zachęcam!
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Od ekosceptyka do ekoentuzjasty
26 września w Krzyżowej od-

będzie się konferencja kończą-
ca projekt „Od ekosceptyka do 
ekoentuzjasty – czyli dlaczego 
budować energooszczędnie“, 
do�nansowany przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Realizatorem projektu 
oraz organizatorem konferencji 
jest Stowarzyszenie Wolna Przed-
siębiorczość. 

Ideą projektu było dostarcze-
nie i upowszechnienie wiedzy na 
temat budownictwa energoosz-
czędnego oraz zwiększenie świa-
domości ekologicznej. Uczestnicy 
mogli skorzystać z licznych usług 
i wsparcia ekspertów, zarówno 
on-line, jak i w formie warsztatów, 
czy spotkań organizowanych pod 

KONFERENCJA ENERGOOSZCZĘDNI 

Programy wsparcia dla budownictwa energooszczędnego 
oraz wdrażania technologii opartych na OŹE. Jak zaoszczędzić już dziś.

Niniejszy materiał został opublikowany w ramach przedsięwzięcia „Od ekosceptyka do ekoentuzjasty - czyli dlaczego budowaćenergooszczędnie” 
dzięki do�nansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Za jego treść odpowiada wyłącznie OTS Wolna Przedsiębiorczość. 

Więcej informacji, program konferencji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie: http://www.energooszczedni.fea.pl/Wydarzenia/Konferencja-konczaca-projekt-energooszczedni

hasłem „Dzień Domów Energo-
oszczędnych”. W ramach projektu 
powstały narzędzia takie jak bez-
płatna platforma e-learningowa, 
zgłębiająca i porządkująca tema-
tykę budownictwa energoosz-
czędnego, a także model 3D domu 
niskoenergetycznego.

Bloki tematyczne i prelegenci
Podczas konferencji pt. „Pro-

gramy wsparcia dla budownictwa 
energooszczędnego oraz wdraża-
nia technologii opartych na OŹE. 
Jak zaoszczędzić już dziś” zapre-
zentowane zostaną m.in. regio-
nalne, krajowe i międzynarodowe 
programy wsparcia dla wdrażania 
technologii opartych na OŹE oraz 
budownictwa energooszczędne-
go, a także rozwiązania obniżające 
emisyjność i poprawiające efek-
tywność energetyczną. Ponadto 
przedstawione zostaną główne 

rezultaty oraz efekty osiągnięte 
w trakcie realizacji projektu.

Wśród prelegentów znajdą się 
Cezary Lejkowski - dyrektor Depar-
tamentu Klimatu i Energii Wrocław-
skiego Centrum Badań EIT+, Łukasz 
Urbanek – dyrektor Departament 
Funduszy Europejskich w Urzędzie 
Marszałkowskim, Bogdan Plata 
- prezes INNPACT sp. z o.o., Tomasz 
Cioska - prezes INNOVENERGY 
sp. z o.o., Krzysztof Brzozowski 
- prezes Stowarzyszenia Wolna 
Przedsiębiorczość, Marek Rybiański 
- wiceprezes Stowarzyszenia Wolna 
Przedsiębiorczość oraz Sławomir 
Rataj - ekspert w Centrum Techno-
logii Energetycznych.

Po konferencji oraz lunchu za-
interesowani będą mogli wziąć 
udział w debacie na temat do-
brych praktyk i przykładów roz-
wiązań stosowanych w budownic-
twie energooszczędnym.

Szczegóły wydarzenia
Tytuł konferencji: Programy wsparcia dla budownictwa
energooszczędnego oraz wdrażania technologii opartych na OŹE. 
Jak zaoszczędzić już dziś.
Data: 26 września 2014, godz. 9:00 – 16:00
Miejsce: Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego, 
Krzyżowa 7
Organizator: Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

R E K L A M A

Starosta musi 
przeprosić
Sąd Apelacyjny we Wro-
cławiu, po rozpoznaniu 
sprawy z powództwa rad-
nej powiatowej Beaty Żoł-
nieruk przeciwko staroście 
wałbrzyskiemu o ochronę 
dóbr osobistych, nakazał Jó-
zefowi Piksie, aby - w miesiąc 
od uprawomocnienia wyro-
ku - na antenie TV Wałbrzych, 
bezpośrednio przed i po pro-
gramie ,,Gość dnia”, złożył 
oświadczenie o następującej 
treści: ,,Oświadczenie. Józef 
Piksa- Starosta Powiatu Wał-
brzyskiego- przeprasza Pa-
nią Beatę Żołnieruk - Radną 
Powiatu Wałbrzyskiego - za 
nieprawdziwe i naruszające 
jej dobre imię i godność, wy-
powiedzi zawarte w wywia-
dzie udzielonym w Telewizji 
Wałbrzych 10 stycznia 2014 
r., w programie „Gość Dnia”, 
sugerujące, że Beata Żołnie-
ruk była w koalicji z Klubem 
Nasz Powiat w zamian za 
co powiat miał wspomagać 
transport drogowy, tj. bran-
żę, w której prowadzi ona 
działalność gospodarczą”. 
Starosta rozważa złożenie 
wniosku o kasację wyroku.

(RED)

Na łamach Tygodnika DB 
2010 kilka razy opisywaliśmy 
problemy zarządców nieru-
chomości z Głuszycy, którym 
Gmina Głuszyca, jako właści-
ciel lokali komunalnych w 
wielu wspólnotach mieszka-
niowych, zalegała z opłata-
mi, m.in. za zarządzanie czy 
wodę. Groźba odłączenia 
wody lokatorom mieszkań 
komunalnych pojawiała się 
kilka razy, ale z reguły koń-
czyło się na groźbach. Jed-
nak kilka dni temu sytuacja 
uległa drastycznej zmianie.

- To nie stało się z dnia 
na dzień, bez uprzedzenia. 
Wysyłaliśmy Gminie Głuszy-
ca monity, wezwania do za-
płaty oraz nakazy zapłaty. I 
nic. Nie mogliśmy dopuścić 
do sytuacji, w której zadłu-
żenie rośnie, a za pobraną 
wodę i odprowadzone ście-

ki płacą inni. Dlatego mu-
sieliśmy podjąć decyzję o 
wstrzymaniu dostaw wody 
do kilkunastu wspólnot 
mieszkaniowych, w których 
były największe zaległości. 
Odłącznie wody podziałało 
natychmiast – tego samego 
dnia została spłacona część 
należności, a przedstawiciel 
gminy podpisał zobowiąza-
nie do regularnych spłat za-
dłużenia. Dlatego niezwłocz-
nie wznowiliśmy dostawy 
wody mieszkańcom. Mam 
nadzieję, że porozumienie 
będzie przez Gminę Głuszy-
ca realizowane i nie będzie 
już podobnych sytuacji – 
podkreśla Tomasz Senyk.

Ale to nie koniec kłopo-
tów gminy Głuszyca.

- O tej tragicznej dla nie-
których mieszkańców sytu-
acji dowiedziałam się od są-

siadów. Tak właśnie kończy 
się niegospodarność i życie 
na kredyt. Za bezmyślne 
decyzje burmistrza płaci 
społeczeństwo. W budże-
cie wykazywana jest jednak 
nadwyżka. Prawdopodobnie 
ten �nansowy zabieg ma 
na celu dalsze zadłużanie 
gminy. Po raz kolejny gmina 
sprzedała długi prywatnej 
�rmie, jednak i ta operacja 
na dłuższą metę mogła tylko 
opóźnić agonię. Potencjal-
ni kandydaci na burmistrza 
opowiadają bajki, jak można 
zagospodarować teren byłe-
go szpitala lub ciepłowni. A 
tymczasem są one obciążo-
ne kilkumilionową hipoteką 
i na zarządzających gminą 
spoczywa obowiązek za-
bezpieczenia spłaty zobo-
wiązań. W przypadku pro-
blemów gmina musi szukać 

Woda wróciła, długi zostały
- Po dokonaniu przez Gminę Głuszyca częściowej spłaty zadłużenia 

przywróciliśmy wspólnotom mieszkaniowym dostawy wody 
– powiedział nam Tomasz Senyk, wiceprezes Wodociągów 

Wałbrzyskich. Po raz kolejny mieszkańcy Głuszycy padli o�arą 
tragicznej sytuacji �nansowej gminy.

alternatywy. Często dzieje 
się tak, że gmina spłaca jed-
no zobowiązanie drugim zo-
bowiązaniem. Kłopoty z wo-
dociągami to nie wszystko. 
Nie są regulowane także fak-
tury za dowóz dzieci do szkół, 
składki do ZUS w jednostkach 
oświatowych i inne zobowią-
zania. We wtorek wysłałam, 
w ramach dostępu do infor-

macji publicznej, kilka pytań 
dotyczących stanu �nansów 
gminnych. Mam nadzieję, że 
niebawem otrzymam odpo-
wiedź, a wtedy będę mogła 
racjonalnie ocenić sytuację w 
jakiej znalazła się Głuszyca i 
przedstawić ją mieszkańcom 
– podkreśla Beata Żołnieruk, 
radna powiatowa z Głuszycy.

(RED)

Mieszkańcy Głuszycy, z powodu zadłużenia gminy, zostali czasowo 
pozbawieni dostaw wody. Problem powróci, jeśli gmina nie będzie 
spałacał zobowiązań.
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1. Wałbrzych, ul. Hetmańska 80 I 
 tel. 74 665 22 44

2. Wałbrzych, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy),
tel. 74 666 45 20, tel. 74 666 45 21

- U NAS TANIEJ!
- Nie prześpij niższych cen!
- Promocyjne raty 1%
- ZNIŻKI DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW
- Zamów bezpłatny pomiar i wycenę 

OKNA
   -3 SZYBA 

     GRATIS!
DRZWI JUŻ

OD 900 zł

z montażem

R E K L A M A

Nowy towar
19 września (piątek)

Wałbrzych, ul. Główna 13

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

Zgłoś uwagi
Wójt Gminy Walim przyjmuje 
uwagi mieszkańców dotyczące 
funkcjonowania linii komunika-
cyjnej nr 5 Walim – Wałbrzych. 
Wszystkie opinie należy składać 
w formie pisemnej w Urzędzie 
Gminy Walim. - Zaproponowany 
rozkład jazdy nie jest rozkładem 
ostatecznym, w razie propozycji 
jego zmiany będziemy rozmawiać 
z organizatorem transportu o 
możliwościach dokonywania ko-
rekt. Ze względu na remont drogi 
powiatowej nr 3356D autobus linii 
kom. nr 5 nie będzie jeździł do 
miejscowości Rzeczka do czasu 
zakończenia tych prac budowla-
nych – podkreśla wójt Adam Hau-
sman.

(RED)

Pocztówki z Głuszycy
CK-MBP w Głuszycy zaprasza na 
,,Głuszycę na starej pocztów-
ce”. 18 września, o godz. 18.00 
odbędzie się prelekcja Grzego-
rza Czepila nt. Głuszycy na starej 
pocztówce, połączona z wystawą 
przedwojennych kart poczto-
wych. Wstęp wolny.

(RED)

Pożyteczna rada
Wicestarosta Powiatu Wał-
brzyskiego Andrzej Lipiński 
otworzył 11 września pierwsze 
posiedzenie Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicz-
nego. W skład rady weszło 16 
członków, w tym 8 przedstawicie-
li organizacji pozarządowych, 4 
przedstawicieli Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego i 4 przedstawicieli 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Na 
spotkaniu wybrano prezydium 
rady, w którego skład weszli: 
Agnieszka Lechowicz, Fundacja 
Edukacyjno-Społeczna „Polny 
kwiat” – przewodnicząca; Monika 
Bisek-Grąz, Fundacja Osiem - za-
stępca przewodniczącej, Paweł 
Szudziński - Starostwo Powiatowe 
w Wałbrzychu - sekretarz.

(RED)

W kompleksie boisk Orlik 
w Walimiu drużyny repre-
zentujące miasta i gminy ry-
walizowały ze sobą podczas 
Turnieju Miast i Gmin Po-
wiatu Wałbrzyskiego. Rywa-
lizację wygrała ekipa Jedliny 
Zdroju, a ostatnie miejsce 
zajął zespół Starostwa Po-
wiatowego w Wałbrzychu.

Do jubileuszowej, bo roz-
grywanej w tym roku już po 
raz dwudziesty, edycji turnie-
ju oprócz gospodarza, czyli 
Gminy Walim, przystąpiły: 
Stare Bogaczowice, Jedlina 
Zdrój, Mieroszów, Boguszów 
Gorce, Szczawno Zdrój oraz 
Starostwo Powiatowe w Wał-
brzychu. Na drużyny czekało 
wiele ciekawych, zaskakują-
cych i często tylko pozornie 
łatwych wyzwań. Zawodnicy 
próbowali swych sił w: biegu 
kelnerów, skoklandzie, biegu 
farmera, rzucie ziemniaka do 
wiaderka z wodą, skoczku, 
żarłoku, nawijaniu piwa na 
patyk, celnym rzucie urzęd-
nika oraz układaniu budżetu. 
Przy czym ta ostatnia konku-
rencja zarezerwowana była 

dla burmistrzów, wójtów lub 
ich zastępców. Wszyscy za-
wodnicy zagwarantowaną 
mieli nagrodę w postaci nie-
zapomnianych wspomnień, 
lecz na zdobywców trzech 
pierwszych miejsc, czekały 
karty podarunkowe o wartości 
kolejno: 1000 zł, 800 zł oraz 500 
zł. Triumfatorem tegoroczne-
go turnieju okazała się Jedlina 
Zdrój zdobywając 66 punktów. 
Zaraz za nią uplasował się Wa-
lim z 62 punktami oraz Szczaw-
no Zdrój z liczbą 56 punktów. 
Jednakże zawodnicy z Walimia 
jednogłośnie ustalili, iż będąc 
tegorocznymi gospodarzami, 
przekazują swoją nagrodę o 
wartości 800 zł, ekipie z Bo-
guszowa Gorc, która zajęła IV 
miejsce. Obdarowana druży-
na, w ramach wdzięczności za 
otrzymane wyróżnienie, odzia-
ła wójta Gminy Walim Adama 
Hausmana w koszulkę swojej 
drużyny. Ostatnie miejsce za-
jęło Starostwo Powiatowe w 
Wałbrzychu, które tym samym 
w 2015 roku będzie gospoda-
rzem kolejnej edycji turnieju.

(RED)

Triumf Jedliny

Za rok turniej zorganizuje Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

Uzdrowisko Szczawno-
-Jedlina S.A. oraz Teatr 
Zdrojowy w Szczawnie-
-Zdroju zapraszają na Fe-
stiwal Krystyny Jandy. W 
dniach 18 – 21 września wi-
dzowie zobaczą 4 spekta-
kle w znakomitej obsadzie.

W ramach Festiwalu Kry-
styny Jandy zaprezentowa-
ne zostaną cztery spektakle: 
18 września .„Shirley Valen-
tine” - czas trwania: 145 mi-
nut, jedna przerwa; obsada: 
Krystyna Janda.

Shirley Valentine, któ-
ra kiedyś miała marzenia 
(chciała zostać stewardes-
są!), od lat wiedzie życie kury 
domowej i żony. Wspomina, 
przygotowując obiad i po-
pijając wino. Nie ma jednak 
dość odwagi, by zacząć re-
alizować swoje dawne ma-
rzenia. Aż pewnego dnia... 
Krystyna Janda jako kura 
domowa?!!! To całkiem moż-
liwe... ale nie do końca.

19 września „Chodź ze 
mną do łóżka” z Sonią Boho-
siewicz 

Opowieść o kobiecie, 
która znajdując się z sytuacji 
ekstremalnej mówi między 
innymi: „Nie wierzy mi pan? 
Wie pan co? Zróbmy tak: pan 
mnie uruchomi, a ja dam 
panu wszystko. Wiem, że 
nie można kochać na zawo-
łanie, ale nam to się uda. To 
uczciwa propozycja. Wstanę, 
wezmę prysznic, a potem 
będę już tylko pana. Będę na 
każde zawołanie, będzie pan 
mógł robić ze mną wszyst-
ko…

20 września „Czerwony 
Kapturek” - czas trwania: 

50 minut (bez przerwy), ob-
sada: Matylda Damięcka, 
Katarzyna Kołeczek, Agata 
Sasinowska, Bartłomiej Mag-
dziarz, Jarosław Sacharski.

„Czerwony Kapturek” to 
powszechnie znana bajka w 
niezwykle zabawnym opra-
cowaniu Jana Brzechwy. 
Realizacja Grupy Dochodze-
niowej stawia na młodych, 
uzdolnionych wokalnie ak-
torów, którzy postanowili 
opowiedzieć ją po swojemu, 
wracając do czasów własne-
go dzieciństwa i kultowego 
winylowego wydania bajki 
z narracją Ireny Kwiatkow-
skiej. W ten sposób młodzi 
artyści chcą wciągnąć w te-
atralną przygodę nie tylko 
najmłodszych widzów, ale 
także ich rodziców, wujków, 
ciocie oraz całe rodziny.

21 września „Kobiety w 
sytuacji krytycznej” - czas 
trwania spektaklu: 75 mi-
nut (bez przerwy), obsada: 
Dorota Pomykała, Joanna 
Pokojska, Małgorzata Zającz-
kowska, Maria Seweryn, Li-
dia Stanisławska oraz Janusz 
Bogacki.

Przyszła panna młoda, 
wyczerpana młoda matka, 
samotna wdowa, porzuco-
na przez męża zapalczywa 
hodowczyni kaktusów i pio-
senkarka...  Jak to często w 
życiu bywa, tak i tu wszystko 
wychodzi na opak: panna 
młoda tuż przed wygłosze-
niem małżeńskiej przysięgi 
próbuje sama siebie prze-
konać, że kocha przyszłego 
męża. Im dalej w las tym 
wyraźniej widać, że bohater-
ka ani trochę nie wie czego 

chce. Wychodzi za mąż, bo 
tak wypada, bo już zamó-
wiono dania na przyjęcie i 
wybrano bukiet kwiatów. Ze 
zdumieniem odkrywa, że na-
wet zapach przyszłego mał-
żonka ją drażni. Nie rozumie 
tylko czemu nie dostrzegła 
tego wcześniej. Pierwsza z 
kobiet całymi dniami siedzi 
zamknięta w domu z dwój-
ką „ukochanych dzieci”. W 
wolnych chwilach czyta ko-
lorową prasę dla gospodyń 
domowych. Jest naszpiko-
wana frazesami żywcem z tej 
prasy wyjętymi. Uważa się za 
dobrą matkę , dobrą żonę i 
gospodynię. Żałuje, że nie 
ma czasu na uprawianie jogi, 
aby być jeszcze bardziej per-
fect. Szybko okazuje się, że 
tak naprawdę jest zupełnie 
załamaną kobietą, siedzącą 
w pustym domu, która cza-
sem ma zamiar udusić swoje 
„słodkie dzieci”. Niestety zni-
kąd nie widać pomocy. Po-
rzucona przez męża Muszka 
namiętnie hoduje kaktusy. 
Wygłasza długie monolo-
gi na temat kaktusów. Pod 
tym abstrakcyjnym tema-
tem ukrywa się jej samot-
ność i nadciągające wraz ze 
starością zdziwaczenie. Pięć 
monologów i pięć różnych 
głosów, w których Murray-
-Smith przełamuje stereo-
typowy obraz współczesnej 
kobiety, ukazując Jej praw-
dziwe, często tragikomiczne, 
choć i wzruszające oblicze.

Bilety na spektakle są do 
nabycia w Teatrze Zdrojo-
wym w Szczawnie-Zdroju 
(tel. 74 840 24 45).

(RED)

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

R E K L A M A

Uśmiechnięte buzie i 
radosny gwar – tak dzieci 
z Przedszkola Językowe-
go Chatka Małolatka II 
przy ul. Uczniowskiej 16 w 
Wałbrzychu witają gości 
i stęsknionych rodziców. 
– Maluchy nie mają czasu 
za nami tęsknić. Co wię-
cej, trudno im się rozstać z 
przedszkolem – śmieją się 
rodzice.

Za podopiecznymi 
Przedszkola Językowego 
Chatka Małolatka II, które 
od początku września spra-
wuje opiekę nad maluchami 
z Wałbrzycha, gmin powiatu 
wałbrzyskiego i Świebodzic, 
prawie trzy tygodnie spę-
dzone w najnowocześniej-
szej placówce przedszkolnej 
w regionie. W nowocze-
snym biurowcu Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Invest – Park przy 
ul. Uczniowskiej 16 do ich 
dyspozycji są przestronne 
sale o powierzchni ok. 70 
metrów kwadratowych z 
pełnym zapleczem socjal-
nym oraz monitorowanym 
placem zabaw. Cały obiekt 
jest chroniony, a rodzice 
mają do dyspozycji prze-

Przedszkole jakiego nie było

stronny parking. Ponadto, 
w razie konieczności, także 
dowóz dzieci do określo-
nych części miasta.

- Zależy nam na tym, by 
pobyt dziecka w naszym 
przedszkolu był komforto-
wy tak dla dzieci, jak i ich 
rodziców – podkreśla Iwona 
Puszkar, dyrektor Przedszko-
la Językowego Chatka Mało-
latka II.

Ale przedszkole to przede 
wszystkim nauka przez 
zabawę. Dzieci twórczo i 
aktywnie spędzają czas w 
niezbyt licznych grupach, w 
komfortowych i znakomicie 
wyposażonych salach. Nad 
ich rozwojem czuwają po 2 
nauczycielki oraz personel 
pomocniczy. W bardzo bo-
gatej ofercie edukacyjnej 
dzieci mają między innymi: 

język angielski codziennie 
dla wszystkich grup, rytmikę, 
taniec, spotkania z teatrem  
cykliczne spotkania z �lhar-
monią i minikoszykówkę. 
Dodatkowo w ofercie jest 

także mini judo, zumba oraz 
tenis ziemny z dowozem na 
korty.

- Wszystkich zaintereso-
wanych naszą ofertą zapra-
szamy na stronę internetową 

www.chatkamalolatka-wal-
brzych.pl oraz do kontaktu 
telefonicznego pod nume-
rem 793 39 08 54 – zachęca 
Iwona Puszkar.

(TP)

Wypłacą 
odszkodowania
Naczelny Sąd Administracyjny po-
twierdził słuszność argumentacji 
prezydenta Wałbrzycha w sprawie 
odszkodowań za nieruchomości 
wykupione pod budowę obwod-
nicy miasta. 9 spraw, które rozpa-
trywał NSA, zostało przez prezydenta 
wygranych. - W wyroku NSA potwier-
dził, że odszkodowania za wywłasz-
czone nieruchomości pod obwod-
nicę Wałbrzycha winna wypłacić 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad. Orzeczenie jest prawo-
mocne. Stanowisko NSA zakłada 
stałą linię orzeczniczą w tym zakre-
sie. W ten sposób kończy się prawny 
spór między GDDKiA a prezydentem 
Wałbrzycha. Decyzje w tej sprawie 
już spływają do gminy. Pierwszych 
wypłat odszkodowań mieszkańcy 
mogą się spodziewać w ciągu 14 
dni od doręczenia decyzji – wyjaśnia 
Anna Żabska, asystent prezydenta 
Wałbrzycha.

(RED)

Wielkie gody
Prawie 150 par będzie świętowało 
złote gody w Wałbrzychu. Będzie 
to największa tego typu uroczystość 
na Dolnym Śląsku. W zamku Książ 
blisko 300 osób odbierze medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie. Uro-
czystość dobędzie się 20 września w 
trzech turach o godzinie 10.00, 12.00 
oraz 14.00.

(RED)

Tak opowiada na przykład pani 
Mariola Kurkosz z Wałbrzycha. - 
Przyszłam do pana Darka z kilkoma 
chorobami, bo to i nadciśnienie, i 
cukrzyca, i tarczyca i miażdżyca. I 
jeszcze kręgosłup mnie tak bolał. 
Ten ból zresztą zelżał już po pierw-
szej wizycie, a po trzeciej nie czu-
łam go prawie wcale. Po trzeciej też 
okazało się, że ciśnienie mi się ob-
niżyło i unormowało na prawidło-
wym poziomie. A gdy poszłam na 
badania, to lekarz potwierdził, że 
mi wole tarczycowe maleje. Teraz, 
po siedmiu wizytach jest jeszcze 
mniejsze! Pan Darek mi pomógł 

na kręgosłup, tarczycę, nadciśnie-
nie. Tylko z cukrzycą nie ma żadnej 
zmiany.

- A mnie dla odmiany pod jego 
dotykiem cukrzyca się uspokoiła. 
Zanim zaczęłam tu chodzić, cukier 
stale skakał mi pod dwieście. Te-
raz rzadko przekracza sto, chociaż 
zmniejszyłam dawkę leków – od-
powiada pani Magda Pajączek. 
Ponadto przestało ją boleć kolano, 
które doskwierało od kilku lat. - Ja 
miałam w piersi guza. Wielkości 
śliwki. Bałam się operacji, więc za 
namową cioci poszłam do pana 
Darka. Po czterech wizytach pan 

Fantastyczne uzdrowienia
Nikomu nie obiecuje wyzdrowienia, zamiast 
tego mówi: proszę po czterech wizytach iść 

na badania kontrolne. One powiedzą, 
czy pomogłem czy nie. Po badaniach sporo 

ludzi wraca do niego ze łzami radości i mówi: 
panie Darku, to fantastyczne, 

choroba się cofnęła.

Darek powiedział, żebym 
poszła na USG. I rzeczy-
wiście, badanie pokazało, 
że guzek jest o połowę 
mniejszy. Więc chodziłam 
dalej. Po kolejnych pię-
ciu był już maluteńki, jak 
pestka wiśni. Po jeszcze 
czterech znikł – opowiada 
wzruszona Anna ze Świd-
nicy.

Zaraz jednak dodaje, 
że i tak będzie tu zaglą-
dać, bo teraz przywozi 
na wizyty swoją mamę i 
ciocię. Mama pani Anny 
ma cukrzycę i kilka innych 
chorób. Skaczące ciśnie-
nie, puchną jej nogi. Też jest już po 
pierwszych badaniach i wiele wy-
ników krwi się poprawiło. Obniżyła 
dawki przyjmowanych lekarstw, a 
mimo to dobre wyniki się utrzymu-
ją.

 – Ale poza wynikami jest też 
samopoczucie. A czuję się dużo 
lepiej. Jeszcze przed Bożym Naro-
dzeniem tak mnie nogi bolały, że 
zakupy w hipermarkecie to była ka-
torga, a teraz potra�ę iść na dwu-
godzinny spacer. Jestem dziesięć 

lat młodsza. I miałam taką chro-
powatą skórę na rękach, egzemę 
jakąś. Też zniknęła!

Sam uzdrowiciel dodaje jednak, 
że niezależnie od energoterapii, 
chorzy powinni pozostawać pod 
opieką lekarzy. – Dla medycyny 
akademickiej mam ogromny sza-
cunek. Nie zamierzam się z nią 
ścigać, tylko dla dobra chorych 
współpracować, na ile tylko się da 
– wyjaśnia.

(ego)
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28 września - WROCŁAW, 29 września - WAŁBRZYCH
30 września - JELENIA GÓRA, 1 października - LUBIN I GŁOGÓW

www. r-bus.pl
e-mail: info@r-bus.pl

cena od
 179zł / 45€

Licencjonowane przewozy osobowe
NIEMCY, HOLANDIA
BELGIA, LUKSEMBURG

Z ADRESU
NA ADRES

Holandia

Belgia

Luksemburg

Niemcy
co 6 przejazd 50% taniej

 179zł / 45€

nowymi 

busami

+48  888 208 688
+49 171 564 36 46

Dni wyjazdu z Polski: ŚRODA, NIEDZIELA
Dni powrotu do Polski: CZWARTEK, PONIEDZIAŁEK
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Fundacja Edukacyjno - 
Społeczna „Polny Kwiat” z 
gminy Stare Bogaczowice 
złożyła projekt „Pasje łączą 
pokolenia” do Programu 
Działaj Lokalnie, ktróry re-
alizowany jest za pośred-
nictwem Stowarzyszenia 
Kulturalno - Społecznego 
„Granica” z Lubawki. Gmin-
ne Centrum Edukacyjno - 
Społeczne jest partnerem 
Fundacji w tym projekcie.

Fundacji udało się pozy-
skać na ten cel ponad 5 tys. 
złotych. Głównym celem za-
dania jest poprawa jakości ży-
cia społeczno – kulturalnego 
młodzieży i osób starszych, 
przez udział w warsztatach z 
rękodzieła ludowo – artystycz-
nego. Celami szczegółowymi 
zadania są: zagospodarowa-
nie czasu wolnego młodzie-
ży i osób starszych w sposób 
kreatywny, pożyteczny i ak-
tywny, poprawa sprawności 
manualnej młodzieży i osób 
starszych, rozwijanie u nich 
kreatywności i otwartości na 
piękno sztuki, integracja mło-
dzieży z osobami starszymi. 
Dobrem wspólnym będzie na-
wiązanie pozytywnych relacji 
młodzieży z osobami starszy-

mi oraz wzrost szacunku mło-
dych do osób starszych.

- W ramach projektu od-
będą się warsztaty z rękodzie-
ła, dzięki którym uczestnicy 
nauczą się m.in. wykonywać 
biżuterię z �lcu i lnu, pamiątki 
i ozdoby z decoupage, haftu 
wstążeczkowego. Na zakoń-
czenie, podczas Targów Lokal-
nej Twórczości, będzie możli-
wość zaprezentowania swoich 
umiejętności, a także poznania 
osób z pasjami z ościennych 
gmin. Wspólnie spędzony czas 
powinien zaowocować nowy-
mi znajomościami i umiejęt-
nościami, będzie możliwość 
wymiany wiedzy i doświad-
czeń międzypokoleniowych. 
Zadanie będzie realizowane 
w okresie wrzesień - grudzień 
2014 roku w budynku Gmin-
nego Centrum Edukacyjno 
- Społecznego w Starych Bo-
gaczowicach. Pierwsze zajęcia 
odbyły się już 16 i 17 września. 
Były to warsztaty haftu wstą-
żeczkowego w GCES – mówi 
Agnieszka Lechowicz, specjali-
sta do spraw edukacji społecz-
nej Gminnego Centrum Eduka-
cyjno – Społecznego w Starych 
Bogaczowicach.

(RED)

- W związku z licznymi 
uwagami sołtysów, kierow-
ników jednostek organiza-
cyjnych oraz mieszkańców 
gminy Mieroszów, już w lu-
tym tego roku zwróciłem się 
do Komendanta Miejskiego 
Policji w Wałbrzychu z pi-
semną prośbą o zwiększe-
nie patroli policji na terenie 
całej gminy Mieroszów, w 
szczególności w okolicach 
obiektów użyteczności 
publicznej, przystanków 

autobusowych i placów 
zabaw. Powyższe sygnały 
od mieszkańców wynikały 
z obserwacji zdarzeń nie-
bezpiecznych oraz braku 
poczucia bezpieczeństwa 
– wyjaśnia Andrzej Laszkie-
wicz, burmistrz Mieroszowa. 
– Tymczasem od września, 
po wprowadzonej w życie 
decyzji dotyczącej reorgani-
zacji jednostek policji, w tym 
Komisariatu Policji w Miero-
szowie, w ocenie mieszkań-

Dzielnicowi zamiast 
komisariatu
Fiaskiem zakończyły się starania władz Mieroszowa 
o utrzymanie w tej gminie komisariatu policji. Teraz 

nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa 
w sumie 5 funkcjonariuszy. – Zmiany wynikają 

z reorganizacji struktur całej policji 
– wyjaśnia nadkomisarz Magdalena Korościk, o�cer 

prasowy Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu.

ców gminy Mieroszów, a w 
szczególności miasta Miero-
szowa, następuje dalsze po-
gorszenie stanu bezpieczeń-
stwa, zwłaszcza w godzinach 
wieczornych i nocnych przez 
co wzrasta poziom obaw 
z tego tytułu. W związku z 
powyższym, także pisemnie, 
poprosiłem komendanta An-
drzeja Baszturę o zapewnie-
nie bezpieczeństwa poprzez 
zwiększenie patroli policyj-

nych, szczególnie w godzi-
nach wieczornych i nocnych.

Przedstawiciele policji za-
pewniają, że dzięki wprowa-
dzonym zmianom będzie w 
gminie bezpieczniej.

- Do tej pory w Mieroszo-
wie było 2 dzielnicowych, 
a teraz będzie w urzędzie 
miejskim punkt przyjęć, w 
którym będą przyjmowali 
mieszkańców 4 dzielnicowi i 
kierownik rewiru. Natomiast 
wszystkie interwencje i tak 
były zgłaszane pod nume-
rem 997 do komendy miej-
skiej w Wałbrzychu, skąd 
dyżurny wysyłał najbliższy 
radiowóz na miejsce zgło-
szenia. W tym zakresie nic 
się nie zmieni. Proszę pamię-
tać, że w Mieroszowie działał 
malutki komisariat i nie za-
wsze odzwierciedlał potrze-
by mieszkańców, mając do 
dyspozycji jeden radiowóz. 
Teraz do pierwszego kon-
taktu są dzielnicowi, którzy 
najlepiej znają środowisko. 
Poza tym będzie wsparcie 
z komisariatu w Boguszo-
wie - Gorcach, zwłaszcza w 
przypadku przestępstw. A 
część pracowników przecho-
dzi właśnie do Boguszowa 
– Gorc – podkreśla nadkom. 
Magdalena Korościk.

W tym tygodniu policjan-
ci wzięli udział w spotkaniu 
z seniorami w Sokołowsku. 
- Funkcjonariusze przepro-
wadzili prelekcję na temat 
bezpieczeństwa starszych i 
samotnych osób. Omówio-
ne zostały metody działania 
oszustów na tak zwanego 
„wnuczka”, podpisywania 
umów na odległość oraz 
bezpieczeństwa obsługi 
kont w internecie. Uczestni-
cy spotkania żywo reagowali 
na przekazywane przez poli-
cjantów informacje i okazali 
duże zainteresowanie przed-
stawionymi zagadnieniami 
– relacjonuje starszy aspirant 
Joanna Żygłowicz.

(RED)

Policjanci spotkali się z seniorami w Sokołowsku.

Pasje łączą pokolenia

Projekt zakłada poprawę jakości życia społeczno – kulturalnego 
młodzieży i osób starszych, przez udział w warsztatach z rękodzieła 
ludowo – artystycznego.
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Nasza oferta to: 
:: Kotły  :: Grzejniki 

:: Podgrzewacze wody 

:: Pompy :: Armatura 

:: Filtry   :: Automatyka 

Sprzedaż :: Montaż :: Projekt :: Serwis
Salon sprzedaży: Wałbrzych, ul. Andersa 166, 

tel./fax 74/8446332, 501518606

R E K L A M A

Wałbrzych, ul. Sienkiewicza 1

tel.: 609-585-124

OKAZJE CENOWE 

Zapraszamy: pn-pt. 10 - 17, sob. 10- 14

Garnitury
już od 69 zł!

Dziś druga część pytań 
naszych Czytelników z gminy 
Stare Bogaczowice, na któ-
re odpowiada wójt Leszek 
Świętalski.

Dlaczego gmina nie do�nan-
sowuje działań ekologicz-
nych, np. inwestycji w tzw. 
solary i ogniwa słoneczne?
Leszek Świętalski: - W Polsce 
kwestie do�nansowania nie-
których element ów odnawial-
nych źródeł energii są w zakre-
sie polityki państwa. I poprzez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz banki współpracują-
ce z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego, przy pozytywnej 
opinii gminy, można uzyskać 
wsparcie �nansowe. Skorzysta-
ło z niego wiele gospodarstw 
na naszym terenie. Nasza gmi-
na organizowała szereg otwar-
tych spotkań i prezentacji, 
zachęcających do ogranicze-
nia kosztów zużycia energii w 
drodze instalacji ze wsparciem 
przede wszystkim solarów.

Dlaczego gmina zgadza się 
na budowę fermy norek w 
Gostkowie 
- Ta inwestycja jest na razie w 
fazie projektów �rmy Aktiw z 
Gostkowa. Ma ona wymiar biz-
nesowy i ekologiczny. Z jednej 
strony nie możemy blokować 
powstawania nowych miejsc 
pracy i źródeł dochodów dla 
mieszkańców i samej gminy, 
a z drugiej musimy zadbać o 
ochronę środowiska. Wokół 
ferm norek narosło wiele mi-
tów i niesprawdzonych infor-
macji o charakterze aferalnym. 
Ale ręczę, że gdyby miała taka 
ferma powstać na naszym tere-
nie, to musiałaby ona spełniać 
wszystkie wymogi w zakresie 
ochrony środowiska, a także 

Mieszkańcy pytają wójta (2)

normy budowlane określone 
dla tego typu przedsięwzięć. 
Zapewniam, że obecne rozwią-
zania techniczne i technolo-
giczne znacznie odbiegają od 
tych, które obowiązywały 10 
czy 15 lat temu, gdy powsta-
wały sytuacje kon�iktowe. Cała 
sprawa jest jednak na razie w 
sferze planów.

To dlaczego gmina zgodziła 
się na budowę turbin wiatro-
wych?
- Gmina nie zgodziła się jeszcze 
na żadną budowę. Tylko część 
planów dotyczących zagospo-
darowania terenu przewiduje 
możliwość takiej inwestycji. 
Przewiduje, co nie oznacza, że 
na pewno będzie. I tu znów 
patrzymy na sprawy ekologii, 
związane z ograniczeniem 
emisji zanieczyszczeń oraz 
uzyskania z tego tytułu nie-
złych dochodów. A z drugiej 
strony ochrona środowiska i 
mieszkańców. Przy tej okazji 
przypomnę, że kilka lat temu 
protestowano przeciwko bu-
dowie masztów telefonii ko-
mórkowej, a dziś mieszkańcy 
przychodzą z prośbą o zwięk-
szenie pokrycia siecią tych 
miejsc, w których dziś nie ma 
zasięgu. Zapewniam, że jeśli 
będą powstawały u nas turbi-
ny, to z zachowaniem najbar-
dziej wyśrubowanych norm. 
Nie zmieni naszego stanowi-
ska nawet perspektywa utraty 
przez gminę dużych wpływów 
do budżetu.

A dlaczego gmina tak słabo 
zachęca do likwidacji da-
chów z eternitu?
- Wiele lat temu stworzyliśmy 
specjalny program, dotyczący 
wsparcia procesu likwidacji 
i utylizacji eternitu. Podkre-
ślam, że jest to wsparcie, a nie 

przejęcie od właścicieli nieru-
chomości obowiązku �zycznej 
likwidacji azbestu oraz s�nan-
sowania tego procesu. Każde-
go zainteresowanego poinfor-
mujemy o zasadach wsparcia 
i przeprowadzimy przez cały 
proces legalnego pozbycia się 
tego problemu. Każdy może 
liczyć na do�nansowanie tej 
operacji z gminnych środków 
na ochronę środowiska. Przy-
pomnę, że ustawowy termin 
usunięcia eternitu upływa w 
2022 roku. Wówczas wkroczą 
służby nadzoru budowlanego, 
które będą zmuszać, pod groź-
bą kar, do usunięcia azbestu.

Dlaczego w gminie nikt nie 
zajmuje się rowami meliora-
cyjnymi?
- Wiele lat temu, przy okazji 
reformy Balcerowicza, z dnia 
na dzień zlikwidowano pod-
miotowość spółek wodnych 
oraz zniesiono obowiązkową 
opłatę melioracyjną. Na efekty 
nie trzeba było długo czekać. 
Za stan rowów melioracyjnych 
odpowiadają ich bezpośred-
ni właściciele oraz właścicie-
le gruntów, z których woda 
tymi rowami jest dostarczana 
lub odprowadzana. Nikt nie 
chce pamiętać, że - zgodnie z 
prawem wodnym - za wodę 
znajdującą się na działce od-
powiada właściciel tej działki. 
Nasze próby reaktywacji spół-
ek wodnych, czy wspólnego 
rozwiązywania problemu wód 
opadowych, szczególnie w na-
szej gminie tak doświadczonej 
przez powodzie, nie spotkały 
się z pozytywnym odzewem, 
bo uczestnictwo w spółce wią-
że się z opłatą. Stan urządzeń 
melioracyjnych w całym kraju 
jest zły i dlatego propozycje 
zmiany prawa wodnego idą 
w kierunku reaktywacji spółek 

wodnych i podatku melioracyj-
nego.

Nic się nie robi by przywrócić 
świetność zalewu.
- Jeżeli ktoś ma na myśli świet-
ność, czyli powrót do prze-
szłości, gdy zalew pełnił rolę 
kąpieliska, to musimy o tym 
zapomnieć. Dzisiejsze przepisy 
i wymagania dla takich obiek-
tów są tak wygórowane, że ta-
niej byłoby wybudować basen 
niż dostosować do tego tereny 
zalewu. Takich pieniędzy gmi-
na nie ma, nie mają też inwe-
storzy prywatni. Od lat poszu-
kujemy inwestora, oferta jest 
ciągle dostępna na wszystkich 
poziomach promocji, od gminy 
po Krajową Agencję Inwestycji. 
W tym roku pojawił się zain-
teresowany inwestor, gmina 
nawet zmieniła część prawa 
miejscowego, ale – jak w wielu 
przypadkach - skończyło się na 
deklaracjach. Małym pociesze-
niem jest to, że wiele innych 
gmin ma ten sam problem. Np. 
w Szczawno i Wałbrzych.

Dlaczego wciąż nieoświetlo-
na jest obwodnica do Wał-
brzycha.
- Z tym pytanie należy się 
zwrócić nie do wójta gminy, 
który nie jest właścicielem tej 
obwodnicy, ale do marszałka 
województwa. Przede wszyst-
kim należy zadać pytanie: czy 
potrzeba i czy stać nas na wy-
datek oświetlania szczerego 
pola, bez zabudowy, w obliczu 
potrzeby doświetlenia wielu 

miejsc w gminie, w których 
mieszkają ludzie. Ale jeśli mar-
szałek województwa wywiąże 
się ze swoich zadań, to wów-
czas Gmina Stare Bogaczowice, 
w części obwodnicy na naszym 
terenie, wywiąże się ze swoje 
zadania oświetlenia tej drogi.

Dlaczego są wycinane stare 
drzewa przy drogach?
- W tym przypadku mamy to 
samo, co w przypadku kosze-
nia poboczy dróg. Zezwolenia 
na wycinkę drzew i zakrzewie-
nia wydawane są przez gminę 
bez zwłoki, praktycznie od ręki.

Po co wydano tyle pieniędzy 
na Ochotniczą Straż Pożarną 
w Jabłowie?
- Nie ma kwoty, w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpowo-
dziowego i przeciwpożarowe-
go, która byłaby za duża. Wiele 
lat walczyliśmy o to, by reakty-
wować OSP w Jabłowie, co jest 
dziś bardzo trudne z uwagi na 
ochotników, których braku-
je. Większość woli siedzieć w 
domu i oczekiwać na bezpłatną 
pomoc w chwili zagrożenia. Do 
czynnego włączenia się w sys-
tem bezinteresownej pomocy 
chętnych jest niewielu. Dlate-
go zależało nam na stworzeniu 
optymalnych warunków, co 
sprawiło, że znaleźli się chętni 
do pełnienia tej służby. Jeśli 
efektywność OSP Jabłów bę-
dzie wyższa, to nakłady na nią 
będą się zwracały. Jestem prze-
konany, że są to bardzo dobrze 
zainwestowane pieniądze.

W gminie nie uporządkowa-
no nazewnictwa ulic, przez co 
ciężko tra�ć w wiele miejsc…
- Gdyby to zależało od woli 
wójta i rady gminy, nie byłoby 
problemu. Zadaję sobie spra-
wę, że dostosowanie nazew-
nictwa do zmieniającego się 
otoczenia i rozbudowy sołectw, 
tworzenia ulic i wprowadzenia 
logicznych znaków ma wymiar 

nie tylko porządkowy, ale ma 
również wpływ na bezpieczeń-
stwo – łatwiej tra�ć służbom 
(policji, straży, pogotowiu) w 
razie sytuacji kryzysowej. Ale 
- jak to u nas bywa - problem 
pojawia się z pieniędzmi i wła-
ścicielami. Na zmianę nazwy i 
numerów muszą wyrazić zgodę 
właściciele, którzy będą musieli 
pokryć koszty wymiany wszel-
kich dokumentów, w których 
istnieje adres. I to jest główna 
przeszkoda.

Dlaczego gmina nie inwestu-
je w sport i nie zakłada klu-
bów, np. w Strudze?
- Osiągnięcia sportowe, szcze-
gólnie kolarskie, które są 
związane z gminą, nie byłyby 
możliwe bez funkcjonowania 
klubów sportowych. Kluby są 
organizacjami pozarządowymi 
lub inicjatywami prywatnymi, a 
gmina może je wspierać �nan-
sowo i rzeczowo, co czyni na 
szeroką skalę. Wydatki na kluby 
i przedsięwzięcia sportowe są 
na poziomie sołectw i z budże-
tu gminy. W sumie na wsparcie 
sportu wydajemy kwotę ok. 65 
tys. zł, poza nakładami inwesty-
cyjnymi, np. na budowę boiska 
w Jabłowie i w Strudze, hali 
sportowej w Starych Bogaczo-
wicach czy modernizację bo-
iska w Starych Bogaczowicach. 
Wsparcie gminy jest zawsze 
reakcją na aktywność lokalną. 2 
lata temu powstał klub piłkarski 
w Starych Bogaczowicach, który 
jest wspierany pieniędzmi oraz 
nieodpłatnym użytkowaniem 
obiektów sportowych. Z my-
ślą o piłkarzach rozpocznie się 
udowa zaplecza sanitarno -so-
cjalnego na boisku w Starych 
Bogaczowicach. Klub sportowy 
działający w zespole szkół ukie-
runkowany jest na kolarstwo, 
co doceniają także mieszkańcy 
okolicznych gmin, posyłając 
dzieci do naszych szkół, by mo-
gły tu rozwijać swoje talenty.

(RED)
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17 lat na rynku! Ponad 1700 ofert
LICENCJA NR 2410
POLISA OC, 
CZŁONEK DOSPON

SPRZEDAŻ

SOWA – Wałbrzych, ul. Słowackiego 5, Tel: 74/842-12-84, 601-570-621
Victoria – Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 2, Tel: 74/666-68-14, 601-655-705

KOMFORTOWY DOM 

WOLNOSTOJĄCY,185m2, 

5 km OD ŚWIEBODZIC

kupujemy nieruchomości za gotówkę

R E K L A M A

19 września o godz. 
10.00, odbędzie się akcja 
pod nazwą „Rower bez ba-
rier” organizowana przez 
Fundację PRO BONUM przy 
współpracy z Urzędem Miej-
skim w Wałbrzychu oraz Ze-
społem Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi. Akcja skie-
rowana jest głównie do dzie-
ci niepełnosprawnych, które 
prawdopodobnie nigdy 
wcześniej nie miały możli-
wości jeździć na rowerze. 
Specjalnie dla nich z Wrocła-
wia sprowadzone zostaną 
rowery integracyjne dosto-
sowane do różnych rodza-
jów niepełnosprawności.

O godz. 12.00 rowerzyści, 
mieszkańcy Podzamcza oraz 
młodzież wspólnie dokonają 
otwarcia ścieżki pieszo-rowe-
rowej wokół osiedla Podzam-
cze.

Przypominamy, że 20 
września w sobotę odbędą 
się uroczyste obchody Euro-
pejskiego Dnia bez Samocho-
du. W akcji pod patronatem 
prezydenta miasta Romana 
Szełemeja mogą wziąć udział 
wszyscy chętni. O godz. 10.00 
w wałbrzyskim Rynku odbę-
dzie się zbiórka rowerzystów. 
Każdy otrzyma pamiątkową 
koszulkę. Następnie uczest-
nicy przejadą, w eskorcie po-
licji i straży miejskiej na trasie:  
Rynek - ul. Kościuszki - Aleja 
Wyzwolenia - ul. Wysockie-
go - ul Andersa - ul. Ratuszo-
wa - Aqua Zdrój. Na terenie 
Aqua-Zdroju przewidziano 
wiele niespodzianek i konkur-
sów. Poznamy zwycięzców 
konkursu plastycznego „Bez 
spalin w Wałbrzychu- zielone 
miasto” i „Konduktora na me-
dal”. Będzie można obejrzeć 

Bez samochodu i barier

Prace nad stworzeniem 
Strefy MTB Sudety trwały 
ponad dwa lata. O�cjalne 
otwarcie Strefy MTB Sudety 
nastąpiło 14 września. Uro-
czystego otwarcia dokonali 
przedstawiciele 8 dolnoślą-
skich gmin i 4 nadleśnictw, w 
których pasjonaci kolarstwa 
górskiego ze Stowarzysze-
nia Strefa MTB Sudety zbu-
dowali system 21 tras MTB. 
Podmioty te reprezentowali: 
burmistrz Mieroszowa An-
drzej Laszkiewicz, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Głuszycy Janusz Rech, dyrek-
tor Centrum Sprotu w Wali-
miu Artur Jarczok, burmistrz 
Pieszyc Mirosław Obal, wójt 
gminy Dzierżoniów Marek 
Chmielewski, zastępca bur-
mistrza Bielawy Mariusz Pach 
oraz wójt Stoszowic Marek 
Janikowski. Nadleśnictwa re-
prezentowali: Nadleśnictwo 
Jugów - nadleśniczy Jan Le-
nart, Nadleśnictwo Świdnica 
- nadleśniczy Jan Dzięcie-
lewski, Nadleśnictwo Bardo 
- Roman Warzecha. Przedsta-
wiciele gmin i nadleśnictw, 
wraz z członkami zarządu 
Stowarzyszenia Strefa MTB 
Sudety, połączyli na scenie 
fragmenty mapy tras rowero-
wych, przypadające na każdą 
gminę, obejmujące swym 
zasięgiem obszar od Miero-
szowa do Srebrnej Góry. Było 
to symbolem budowania 
wspólnego produktu sporto-
wo-turystycznego dla amato-
rów i zawodników MTB.

Po tej uroczystości wielbi-
ciele kolarstwa górskiego ry-
walizowali w I Wyścigu MTB 
„Podziemia Osówki” i w I Fi-
nale Pucharu Strefy MTB Su-
dety. Organizatorem tego hi-
storycznego wydarzenia było 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Głuszycy. Zawody zostały ro-
zegrane na dystansach Mini 
(26 km) i Mega (38 km). Tra-
sa, ze względu na całonocną 
ulewę, stała się bardzo trud-
na. Duża ilość błota i wody 
spowodowała, że odcinki 
techniczne stały się jeszcze 
trudniejsze. Mimo to nie do-
szło do żadnego poważnego 
wypadku. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Głuszycy zorgani-
zowało imprezę na poziomie 
najlepszych, komercyjnych 
maratonów MTB w kraju. Nie-
wątpliwym sukcesem było 
zgromadzenie na starcie po-
nad 130 zwodników, w tym 
kilkudziesięciu amatorów z 
samej Głuszycy i ościennych 
miejscowości, co wpisuje się 
w dobrze rozumianą promo-
cję zdrowego stylu życia.

Wśród kobiet na dystan-
sie Mega triumfowała Pa-
trycja Piotrowska KKW Jama 
Wałbrzych. Patrycja tym sa-
mym wygrała Puchar Strefy 
MTB Sudety i odebrała na-
grodę w wysokości 1000 zł, 
ufundowaną przez Stowa-
rzyszenie Turystyczne Gmin 
Gór Sowich. Wśród męż-
czyzn dystans Mega prze-
jechał najszybciej Robert 
Bachmatiuk z Głuszycy. Ro-

Rowerowy raj 
Strefa MTB Sudety - największy w Polsce system górskich tras rowerowych 

- już służy wielbicielom dwóch kółek. Do ich dyspozycji jest 21 tras 
o łącznej długości ok. 450 kilometrów!

bert - podobnie jak Patrycja 
- wygrał Puchar Strefy MTB 
Sudety i odebrał nagrodę w 
wysokości 1000 zł ufundo-
waną przez Stowarzyszenie 
Turystyczne Gmin Gór So-
wich. Dystans Mini wygrała 
Sylwia Rekowska z Głuszycy, 
a wśród mężczyzn Marcin 
Fesyk z Głuszycy. Ogółem na 
starcie stanęło 137 zawodni-
czek i zawodników. Zawody 
ukończyły 124 osoby.

Po starcie głównych dy-
stansów, na terenie boiska 

zostały zorganizowane 
zawody dla dzieci. Każde 
dziecko otrzymało nagro-
dy, dyplomy, a zwycięzcy 
swoich kategorii oryginal-
ne medale. Zawody były 
zabezpieczane przez Grupę 
Wałbrzysko-Kłodzką GOPR, 
policję, służby medyczne 
organizatora i ponad dwu-
dziestu wolontariuszy, z 
czego pokaźną grupę sta-
nowili uczniowie wałbrzy-
skiego „Energetyka“.

(RED)

wystawę zdjęć Miłośników 
Komunikacji Miejskiej z Wał-
brzycha: „Komunikacja miej-
ska w obiektywie”. Odbędą 
się także warsztaty bezpiecz-
nego poruszania się rowerem 
w ruchu drogowym. Zapre-
zentowane zostaną rowery 
elektryczne.

Należy pamiętać, że kie-
rowcy samochodów osobo-
wych uczestniczący w akcji 
„Dzień bez samochodu”, 
przypadającej na 22 września, 
mogą w tym dniu korzystać 
bezpłatnie  z komunikacji 
publicznej. Warunkiem jest 
okazanie konduktorowi waż-
nego dowodu rejestracyjnego 
samochodu osobowego oraz 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość właściciela, współ-
właściciela lub użytkownika 
pojazdu wpisanego do dowo-
du rejestracyjnego. Ponadto 
w Wałbrzychu od 1 maja br. 
wprowadzone zostały bez-
płatne przejazdy komunikacją 
publiczną każdego pierwsze-
go dnia miesiąca. Bene�cjen-
tami są także kierowcy samo-
chodów osobowych.

(RED)

Przedstawiciele gmin i nadleśnictw otworzyli Strefę MTB Sudety.
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Magdalena Kownacka-Gul
ul. Ciernie 161B,  58-160 Świebodzice
tel. 0 693 997 792  fax. 0 693 997 791
www.biuro-magma.pl, e-mail: magdalenagul@op.pl

Biuro Rachunkowo-Doradcze

Zacznij działać jeszcze dziś:
• założenie i zarejestrowanie w KRS 
 spółki z o.o. w 24 godziny!!!
• założenie i zarejestrowanie działalności 
 gospodarczej w CEIDG w 1 godzinę !!!
• pozyskiwanie środków unijnych 
  oraz z Urzędu Pracy na start !!! oraz rozwój !!!
• prowadzenie bieżącej obsługi 
 rachunkowo – księgowej oraz kadrowej
• doradztwo finansowe

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

10 % rabatu z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo

promocja ważna do 31 SIERPNIA

OKNA z Wałbrzycha

JESIENNA
PROMOCJA

20 LAT TRADYCJI

R E K L A M A

Sportowy raport
• Siatkarze Victorii PWSZ 
Wałbrzych wygrali Turniej o 
Puchar Prezesa Wałbrzyskich 
Zakładów Koksowniczych 
VICTORIA SA, który został ro-
zegrany w kompleksie Aqua-
-Zdrój w Wałbrzychu. W turnie-
ju, poza Victorią PWSZ, zagrały 
AZS Stal Nysa i młodzieżowy 
zespół Jastrzębskiego Węgla, 
wzmocniony dwoma zawod-
nikami z Plus Ligi. Wałbrzysza-
nie najpierw pokonali gości z 
Jastrzębia Zdroju 3:0 (25:17, 
25:19, 25:19), a potem AZS Stal 
Nysa także 3:0 (25:21, 25:22, 
27:25). Drugie miejsce w tur-
nieju zajął zespół z Nysy, który 
pokonał jastrzębską młodzież 
3:1 (25:23, 25:21, 21:25, 25:15).
• Koszykarze Górnika Wał-
brzych rozegrali kolejne 
mecze kontrolne. Najpierw 
tegoroczny beniaminek II ligi 
rozgromił ubiegłorocznego 
beniaminka - Gimbasket Wro-
cław - 71:29, a potem pod-
opieczni trenera Arkadiusza 
Chlebdy rozgromili w stolicy 
Dolnego Śląska drugi zespół 
ekstraklasowego Śląska aż 
81:46. Oba zespoły spotkają 
się ponownie 4 października w 
Wałbrzychu, w meczu inaugu-
rującym rozgrywki II ligi.
• 20 września w hali przy ul. 
Hożej w Mieroszowie roze-
grany zostanie I Turniej Ko-
szykówki na Wózkach Mie-
roszów Przełamuje Bariery. 
Imprezę rozpocznie o godz. 
11.00 mecz pokazowy Saluare 
Wrocław - Mad Devils Miero-
szów, a o godz. 12.00 urzędnicy 
zmierzą się z :”wózkersami” w 
meczu gwiazd. Na godz. 13.00 
zaplanowano wręczenie meda-
li i pucharów, a na godz. 13.30 
wspólną biesiadę przy ognisku.
• Dolnośląscy młodzicy byli 
bardzo blisko wygranej w 
trójmeczu Dolny Śląsk – Li-
berec – Saksonia. Zasługa w 

tym także lekkoatletów LKS 
Górnik Wałbrzych. W Zgorzel-
cu wystąpiło czworo wałbrzy-
szan w pięciu konkurencjach. 
Najlepiej wypadł Piotr Pytlak, 
który wygrał konkurs pchnię-
cia kulą z wynikiem 14,60 m. 
Drugie miejsce zajęła Justyna 
Bryłka w skoku wzwyż (155 
cm). Trzecia była Michalina 
Wróblewska w kuli z wynikiem 
11,20 m. Czwarte miejsce wy-
walczyła Martyna Paulińska 
w rzucie dyskiem (30,39 m), 
a piąte miejsce zdobył Pytlak 
w rzucie dyskiem (40,20 m). 
Ostatecznie Dolny Śląsk zajął 
drugie miejsce (249 punktów), 
nieznacznie ustępując Saksonii 
(257 pkt.) i wyraźnie wygry-
wając z Libercem (158 pkt.). W 
sobotę nasi młodzicy wystę-
pują we Wrocławiu w Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska.
• W niedzielę, 21 września 
startuje Jedliński Jesienny 
Maraton na Raty 2014 „Bie-
giem na Biegówki”. Poszcze-
gólne etapy JJMnR odbędą się 
w 4 niedziele w okresie wrze-
sień-listopad, według następu-
jącego harmonogramu: etap 
I - 21.09.ł etap II - 05.10.; etap III 
- 26.10., etap joker - 09.11.2014 
r. Więcej o imprezie na sport.
db2010.pl. A dzień wcześniej 
nastąpi uroczyste otwarcie 
nowej siłowni terenowej przy 
ul. Chopina w Jedlinie Zdroju. 
Impreza rozpocznie się o godz. 
16.00 w kompleksie sportowo-
-rekreacyjnym przy ul. Kłodz-
kiej, a towarzyszyć jej będą: 
treningi na nowej siłowni pod 
okiem instruktora, marsz nor-
dic walking, bieg rekreacyjny 
wokół Promenady Słonecznej, 
warsztaty zumby oraz losowa-
nie atrakcyjnych nagród dla 
wszystkich uczestników mar-
szu i biegu, którzy zostaną tak-
że poczęstowani gorącą zupą.

(RED)

Zwycięski powrót
Daria Antończyk z AZS 
PWSZ Wałbrzych rozegra-
ła całe spotkanie w bram-
ce reprezentacji Polski w 
piłce nożnej kobiet. Polki 
w meczu eliminacji do mi-
strzostw świata pokonały w 
Toruniu Irlandię Północną 
4:0.

(RED)

Derby dla AZS 
PWSZ
W najciekawszym meczu 3 
kolejki III ligi piłki nożnej 
kobiet Victoria Aglomera-
cja Wałbrzyska uległa AZS 
PWSZ II Wałbrzych 2:3 (re-
lacja na sport.db2010.pl). Z 
kolei Bielawianka Bielawa 
rozgromiła Zdrój Jedlina 
Zdrój 25:2. W następnej ko-
lejce (27-28 września) AZS 
PWSZ II Wałbrzych będzie 
podejmował Piasta Nowa 
Ruda, Victoria Aglomeracja 
Wałbrzyska podejmie Bie-
lawiankę Bielawa, a Zdrój 
Jedlina Zdrój zagra na wła-
snym boisku z Polonią Stal 
Świdnica. Natomiast mło-
dziczki Victorii Aglomeracji 
Wałbrzyska zdobyły pierw-
szy punkt w Lidze Terenowej 
Młodzików, remisując 2:2 z 
chłopcami Zdroju Jedlina 
Zdrój.

(RED)

W końcu wygrają?
Piłkarze Górnika Wał-
brzych przegrali w Stalo-
wej Woli ze Stalą 1:3. Był 
to pierwszy mecz, w którym 
jedynego dolnośląskiego 
drugoligowca poprowadził 
nowy trener Jerzy Cyrak. 
Bramki: 0:1 Orłowski (14 - k), 
1:1 Czarny (18), 2:1 Sekulski 
(28), 3:1 Czarny (42). Górnik, 
z zaledwie jednym punktem, 
po ośmiu kolejkach zajmuje 
ostatnie miejsce w II lidze. 
Następny mecz biało – nie-
biescy zagrają u siebie w 
sobotę, 20 września o godz. 
16.00 ze Zniczem Pruszków.

(RED)

MTB Szczwno 
zaprasza
Powstał Klub Sportowy MTB 
Szczawno Zdrój. Pierwsze 
walne zgromadzenie, otwar-
te dla wszystkich chętnych, 
odbędzie się 21 września w 
hali spacerowej w Szczaw-
nie Zdroju. Więcej informacji 
na dniach na stronach MTB 
Szczawno Zdrój i Osymetric.

(RED)

Henryk Fortoński, kolarz 
z Wałbrzycha, inwalida po-
sługujący się protezą lewej 
nogi, po chorobie planu-
je kolejne, niecodzienne 
wyzwania. W swoim śro-
dowisku znany jest jako 
„Żelazny Henryk”. – Przy-
gotowuję się do wyścigu 
z Przemyśla do Świera-
dowa-Zdroju, najdłuższej 
jednoetapówki w Polsce. 
Optymistycznie nastawiło 
mnie niedawne dwukrotne 
zdobycie mistrzostwa Pol-
ski – powiedział.

14 stycznia 1985 r. pod-
czas pracy na ścianie w Kopal-
ni Węgla Kamiennego „Tho-
rez”, przenośnik wciągnął mu 
nogę. Konieczna była am-
putacja. Nieszczęście go nie 
załamało. – Nie rozpaczałem 
długo, a do normalnego życia 
wróciłem dzięki uprawianiu 
sportu i wytyczaniu sobie 
kolejnych celów – podkreślił 
57-letni Henryk Fortoński, po-
dejmujący dalekie rowerowe 
wyprawy po Europie i rywali-
zujący w wyścigach podczas, 
których od 2000 r. przejechał 
ponad 200 tys. km.

Po ośmiomiesięcznym 
leczeniu kręgosłupa i barku 
(bardzo chwali sobie kriote-
rapię), wiosną wrócił do tre-
ningów i startów. – Do dziś 
mam w nogach 15 tys. km. 
Największy sukces odnio-
słem w mistrzostwach Polski 
osób niepełnosprawnych 
koło Andrychowa. Zdobyłem 
dwukrotnie złoty medal w 8- 
kilometrowej jeździe indywi-
dualnej na czas i wyścigu ze 
startu wspólnego na 48 km. 
Były to trofea za zwycięstwo 
w kategorii C4, amputantów.

Przed zawodami trenował 
m.in. z Harkowską, trzykrotną 

Powrót Żelaznego Henryka

srebrną medalistką Igrzysk 
Paraolimpijskich w Londynie. 
– Jest bardzo życzliwa i kon-
taktowa. Ja korzystałem z jej 
doświadczeń, a ona z moich 
– stwierdził.

Wystartował także w 7 
maratonach szosowych o Pu-
char Polski, m.in. w Klasyku 
Kłodzkim, który przejechał po 
raz dziesiąty. W czasówce na 
przełęczy Okraj ustanowił re-
kord życiowy, lepszy o 3 min. 
od poprzedniego. Do końca 
roku zamierza ścigać się w 
dwóch maratonach MTB.

Już teraz rozpoczął przy-
gotowania do przyszłorocz-
nego wyścigu z Przemyśla 
do Świeradowa Zdroju, który 
odbędzie się po raz pierwszy. 
– Będzie to najdłuższa jedno-
etapówka w Polsce. Górska 
trasa prowadzi południem 
kraju i liczy ponad 1100 km.

Nie obawia się takiego 
wyzwania. – Pokonałem już 
trzykrotnie trasę Ultramara-
tonu  Bałtyk-Bieszczady Tour 

o długości 1008 km. Mój re-
kord życiowy to 55 godzin i 5 
minut – poinformował.

Określenie „Żelazny Hen-
ryk” ma swoje solidne podsta-
wy. Najpierw objechał Polskę 
(3485 km), później dotarł do 
Portugalii i z powrotem, po-
konując prawie 9 tys. km. W 
kolejnych rowerowych podró-
żach dojechał do Watykanu 
na urodziny Jana Pawła II, do 
wioski olimpijskiej w Atenach 
oraz osiągnął najdalej na pół-
noc wysunięty punkt Europy 
– Nordkapp w Norwegii. - Do-
jechałem też do Stambułu, Gi-
braltaru oraz do Foggi, miasta 
partnerskiego Wałbrzycha. 
Często podczas wypraw by-
łem goszczony przez środowi-
ska polonijne – wyliczył.

W swoim dorobku ma 
też ponad 70 maratonów o 
Puchar Polski. W klasy�kacji 
wszech czasów, biorąc pod 
uwagę wszystkie kategorie, 
jest na 7. miejscu, wyprzedza-
jąc wielu pełnosprawnych. 
Poza tym uczestniczy w bie-
gach przełajowych i narciar-
skich, np. w Biegu Piastów i 
Biegu Gwarków.

Henryk Fortoński często 
pomaga innym sportow-
com niepełnosprawnym, 
jak w przypadku Marcina 
Balcerowskiego, byłego ko-
szykarza Górnika Wałbrzych, 
który po wypadku samo-
chodowym stracił władzę w 
nogach. Dzięki długim roz-
mowom i opiece, jego „pod-
opieczny” przełamał kryzys i 
wystąpił w reprezentacji Pol-
ski na Igrzyskach Paraolimpij-
skich w Londynie, a dziś jest 
trenerem reprezentacji Polski 
koszykarzy na wózkach.

- Nadzieja umiera ostat-
nia. Wiem, że to trudne, ale 
cierpieniom nie można się 
poddawać, a sport spełnia 
tu wielką rolę – podsumował 
„Żelazny Henryk”, który ro-
werem pięciokrotnie okrążył 
ziemię.

Andrzej Basiński

Henryk Fortoński  w koszulce mistrza Polski.
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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

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
54m2,  Podgórze, ul. Niepodległo-
ści, 1 piętro, cena 55 tys.zł. -  DO 
NEGOCJACJI! 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
36m2, Podzamcze, parter, balkon, 
cena 83tys.zł. po częściowym 
remoncie, 74 666 42 42, 515 510 
032 .
WILLA-  Sprzedamy 2 pokoje, 
40m2, B.Kamień, 3 piętro w bloku 
, cena 90 000zł. 74 666 42 42, 515 
510 032
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży 
poniemiecki dom pod Świebo-
dzicami, 240m2, 7 pokoi, działka 
1700m2, wnętrza po remoncie, 
cena 290 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Okazja! Sprzedamy 2 
pokoje z aneksem kuchennym, 
41m2 , Podgórze, I piętro, cicha 
okolica, ogródek, cena - 49 000 
zł!!! 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Do sprzedania 3 pokoje, 
po remoncie, P.Góra, ul.Nałkow-
skiej, 50,8 m2, cena 160 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 3 pok. 63m2 
na Podzamczu, 6 piętro, cena 139 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 3 
pokoje, 84m2, B.Kamień, cena 72 
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, 515 510 032.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
Rusinowie do remontu, 48m2, 
cena 65 tys. do negocjacji!  74 666 
42 42, 515 510 032
WILLA – Sprzedamy rozkładowe 2 
pokoje, 2 piętro, 37m2 , Piaskowa 
Góra, 110 tys .zł. –74 666 42 42, 
515 510 032.
WILLA – Sprzedamy dom wolno-
stojący, Piaskowa Góra, 5 pokoi, 
działka 520m2, cena 350 tys.zł!!! 
– do negocjacji, 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
z łazienką i wc na N. Mieście, 1 
pięrto, 36m2, cena 42 tys.zł. cicha 
lokalizacja, 74 666 42 42, 507 153 
166
WILLA – Sprzedamy pokój z kuch-
nią na N.Mieście, 36m2, 1 piętro,  
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA - Sprzedamy 2 pokoje na 
Nowym Mieście, 52m2, słoneczne 
na 1 piętrze, 119 tys.  74 666 42 
42, 515 510 032.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 2 balkony , Podzamcze 
, 52 m2, 135 tys. zł. 74 666 42 42 , 
507 153 166 
WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA –  Sprzedamy 42m2 na Bar-
dowskiego, po remoncie -  87 000 
zł.  74 666 42 42, 515 510 032.

jm dom
agencja nieruchomości

Sprzedam mieszkanie w Jugowi-
cach, 2 piętro , 2 pokoje, garaż. 
Cena 29 tys. zł tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 
w Głuszycy na Osiedlu- parter, 61 
m2. Cena 100 tys. zł. tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411
Sprzedam dwupokojowe miesz-
kanie w Głuszycy Górnej- parter, 
33 m2. Cena 50 tys. zł. tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411
Sprzedam dom w Łomnicy 330 
m2, działka 1500 m2, 5 pokoi ( 
pensjonat, gospodarstwo agrotu-
rystyczne). Cena 850 tys. zł tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Jedlince 
blisko Głuszycy 60 m2 cena 50 
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

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

oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84

Ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

Wszystkie oferty biura na stronie:  
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Po-
selska, 3 pokoje, 63m2, 4 piętro w 
10, po remoncie, cena 159.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 3 pokoje, 51m2, 1 piętro 
w 4, cena 129.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 4 pokoje, 86m2, 2 piętro w 
4, cena 179.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 2 pokoje, 51m2, 10 piętro 
w 11, 119.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna,  3 pokoje, 63m2, 9 piętro 
w 10, cena 126.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 4 pokoje, 84m2, 7 piętro w 
10, cena 170.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Het-
mańska, 2 pokoje, 48m2, 5 piętro 

w 10, cena 125.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 3 pokoje, 51m2, 1 piętro 
w 4, cena 160.000zł, po kapital-
nym remoncie, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Hetmańska, kawalerka, 27m2, 3 
piętro w 4, cena 75.000zł, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Hetmańska, lokal użytkowy, 56m2 
z witryną, cena 136.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA 
GÓRA,  4 pokoje, 57m2, 3 piętro w 
4, 135.000zł, po remoncie, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA 
GÓRA,  2 pokoje z jasną kuchnią, 
41m2, 3 piętro w 4, 85.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Okrzei,  2 pokoje z jasną kuchnią, 
51m2, 1 piętro w 10, 104.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ okolice 
Piasta, 52m2, 2 pokoje, parter w 
2, cena 98.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424
RENOMA –  NOWE MIASTO ul. 
Namysłowskiego, 2 pokoje, 42m2, 
po remoncie, 1 piętro, cena 
105.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA – Szczawno-Zdrój, 4 
pokoje, 116m2, całe drugie piętro 
w kamienicy, ogród i garaż, cena 
210.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA –   SKRAJNA SZERE-
GÓWKA NA SZCZAWIENKU Ul. 
Witosa, 160m2, 5 pokoi, cena 
499.000zł 74 840 40 40, 693 223 
424
RENOMA – DOM BIAŁY KAMIEŃ  
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi, 
160m2, cena 385.000zł MOŻLIWA 
ZAMIANA NA 3 POKOJE 74 840 40 
40, 693 223 424
RENOMA – DOM PIASKOWA 
GÓRA WOLNOSTOJĄCY, 5 pokoi, 
110m2, działka 520m2, cena 
350.000zł 74 840 40 40, 693 223 
424
RENOMA –  SZEREGÓWKA NA 
PIASKOWEJ GÓRZE ul. Orłowicza, 
160m2, 5 pokoi, cena 470.000zł 
74 840 40 40, 512 085 489

Sprzedam komfortowe mieszka-
nie w Głuszycy 98m2, 3 pokoje, 
pierwsze piętro. Cena 195 tys. 
zł tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

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

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 
75 m2, 2 pokoje, ogródek, pierw-
sze piętro. Cena 139 tys. zł tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411

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

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 
110 m2, 3 pokoje do remontu- 
taras, ogródek. Cena 140 tys. zł 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie na parterze 
w Głuszycy 65 m2, 3 pokoje z 
tarasem i ogródkiem. Cena 130 
tys. zł tel.882 068 300 - 600 186 
884 numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 
36 m2, 2 pokoje. Cena 95 tys. zł 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam dwie  działki budow-
lane w Bolesławicach blisko 
Świdnicy. Cena 50 zł/m2 netto. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
97 m2, 3 pokoje- 1 piętro. Cena 
150 tys zł. tel.882 068 300 - 600 
186 884 numer licencji 19411

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

Sprzedam komfortowy aparta-
ment w Głuszycy 60 m2, 2 pokoje, 
kominek, 1 piętro, garderoba. 
Cena 155 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 część domu do remon-
tu w Ścinawce Dolnej, 107 m2, 
4 pokoje, tarasy. Cena 110 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 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 Pia-
skowej Górze, 41 m2, 2 pokoje, 
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel. 
882 068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411

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

Euro Dom Nieruchomości
Pl. Zamenhofa 1/28 

(Hala Targowa Manhatan)
58-309 Wałbrzych

www.eurodom.walbrzych.pl
Skup mieszkań za gotówkę na 
Piaskowej Górze, lub Podzam-
czu, może być zadłużone, lub z 
zajęciem komorniczym !!! tel. 606 
97 66 30
Sprzedam dom wolnostojący o 
pow 150m z działką 1100m na 
Podgórzu, cena 237 tys. Tel 606 
97 66 30
Sprzedam wyremontowaną 
szeregówkę na Piaskowej Górze, 
doskonała lokalizacja, cena 299 
tys.tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! wysoki standard !!! 
Podzamcze- 2 pokojowe miesz-
kanie o pow 38m po kapitalnym 
remoncie, meble kuchenne w 
zabudowie wraz ze sprzętem AGD 
w cenie mieszkania, cena 119 tys, 
tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! wysoki standard !!! MS-
1249 Głuszyca ul. Łukasiewicza o 
pow. 49M2 po kapitalnym remon-
cie, I piętro, zabudowa kuchenna 
wraz ze sprzętem AGD w cenie,  
cena 119 tys. Tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! Piaskowa Góra kawaler-
ka o pow. 24M do zamieszkania. 
Cena 59900. Tel. 606 976 630
Piaskowa Góra- kawalerka z jasną 
kuchnią o pow. 25M, po kapital-

nym remoncie. Cena 69 tys. Tel. 
793 111 130
Piaskowa Góra 2 pok. o pow. 37M, 
cena 76 tys. Tel 606 97 66 30
Piaskowa Góra 2 pok. o pow. 39M, 
1p w 4p, doskonała lokalizacja, 
cena 96 tys.tel. 606 97 66 30
MS-1712 Piaskowa Góra 2 pokoje 
w pełni rozkładowe o pow. 42m. 
Cena 96 tys. Tel. 606 976 630
Piaskowa Góra 3 pokoje 45m I 
piętro w 4 cena 94 tys, tel. 606 
97 66 30
Ms-1594 Piaskowa Góra 2-pokoje 
po kapitalnym remoncie pow. 
33m. Cena 94 tys. Tel. 793 111 130
Ms 1691 Biały Kamień 2-pokoje 
pow. 48m. Do wprowadzenia, 
cena 65 tys. Tel. 883 334 486
Ms-1564 Szczawienko 2-pokoje z 
dużą kuchnią pow. 52M, cena 70 
tys. Tel. 793 111 130
MS-1716 Podzamcze 3pokoje o 
pow. 62M, 3 piętro z windą. cena 
125tys. Tel. 534 210 153
OKAZJA!!! Ms-1647 Piaskowa Góra 
3-pokoje z jasną kuchnią pow. 
58,5m. Cena 120 tys. Tel. 793 111 
130
MS-1708 Biały Kamień 3-pokoje 
do wprowadzenia pow. 78m. 
Cena 168 tys. Tel. 793 111 130
Ms-1682 Podzamcze 4-pokoje 
bardzo ładne pow. 70,7m. Cena 
185 tys. Tel. 793 111 130
Działki budowlane bogata oferta 
Wałbrzych i okolice  cena  już od 
25 tys. Tel. 793 111 130
Bogata oferta wynajmu, ceny już 
od 600 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź, 
tel. 793 111 130
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o 
pow. 320 m w  Centrum Wałbrzy-
cha przy największym parkingu 
w mieście, cena 4500. tel. 606 
976 630

JM DOM do wynajęcia kawalerka 
w nowym budownictwie 26 m2 
Biały Kamień, 750 zł, 74 6660919, 
607212315

JMDOM do wynajęcia mieszkanie 
2 pokojowe Piaskowa Góra ul. 
Nałkowskiej, 850 zł, 74 6660919, 
607 212 315

JMDOM do wynajęcia mieszkanie 
2 pokojowe Podzamcze, 48 m2, 
1100 zł, 74 6660919, 607 212 315

JMDOM do sprzedania 2 pokojo-
we mieszkanie Piaskowa Góra, 41 
m2, 85.000 zł, 74 666 0919, 607 
212 315

JM DOM sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe, 36 m2, Piaskowa 
Góra, 1 piętro, 110.000 zł do 
zamieszkania, 607 212 315, 74 
666 09 19

JM DOM sprzedam kawalerka z 
jasną kuchnią i balkonem, 30 m2, 
Piaskowa Góra 1, piętro, 80.000 zł  
do zamieszkania, 607 212 315, 74 
666 09 19 

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

JM DOM sprzedam dom Stare 
Bogaczowice, z działką i garażem, 
390.000 zł, 607 212 315, 74 666 
09 19

JM DOM mieszkanie 81 m2, Jedli-
na Zdrój, 3 pokoje, 115.000 zł, 607 
212 315, 74 666 09 19

JM DOM dom na Podgórzu, 
okolice ul. Fałata, z ogrodem i 
garażem, 460.000 zł, 607212315, 
74 666 09 19

JMDOM sprzedam pół domu, Pia-
skowa Góra, 180 m2 z ogrodem i 
garażem, 260.000 zł, 607 212315, 
74 666 09 19

JM DOM mieszkanie 33 m2, pokój 
z kuchnią i łazienką, Nowe Miasto, 
49.000 zł, 607 212 315, 74 666 
09 19

JM DOM mieszkanie 65 m2, 3- 
pokojowe, 9 piętro, Podzamcze, 
148.000 zł, 607 212 315, 74 666 
09 19

JM DOM mieszkanie 2-pokojowe 
40 m2, Śródmieście, po generalny 
remoncie, 72.000 zł, 607 212 315, 
74 666 09 19 

JM DOM mieszkanie 2-pokojowe 
50 m2, Stary Zdrój, ul. Bardow-
skiego, do zamieszkania, 99.900 
zł, 607 212 315, 74 666 09 19.

WILLA – Sprzedamy 38 m2, 2 
pokoje po remoncie na  Nowym 
Mieście, 92 tys.zł.  74 666 42 42, 
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy bliźniaka 
Śródmieście okolice Batorego, 80 
m2, 4 pok. po remoncie, cena 270 
tys.zł. – do dużej negocjacji! 74 
666 42 42, 515 510 032.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje w 
spokojnej okolicy Nowego Miasta, 
słoneczne 52m2, cena 119 000zł. 
do negocjacji 74 666 42 42,  515 
510 032
WILLA – Mieszkanie 4 pok.102m2 
z ogrodem 1250m2, Śródmieście, 
cena 140tys.zł.  74 666 42 42 , 507 
153 166.
WILLA-  Super lokalizacja! Sprze-
dam 3 pok. 72m2 na Podzamczu, 
cena 169 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę  na 
Białym Kamieniu, po remoncie, co 
gaz, 39m2,  cena 75tys zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy dom w Głu-
szycy, 12 pokoi, działka 5000m2, 
cena 250tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 5 
pokoi po remoncie, B.Kamień, 
79m2, cena 125000zł.  666 42 42, 
515 510 032.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę po 
remoncie, 1p/4p , 28m2, Piaskowa 
Góra, 80 tys.zł. 666 42 42, 515 
510 032.
WILLA -  Sprzedamy kawalerkę 
na Szczawienku, 26 m2, 45 tys.zł. 
CENA DO NEGOCJACJI !  74 666 
42 42, 515 510 032.
WILLA – Sprzedamy dom w 
Starych Bogaczowicach, 7 pokoi, 
powierzchnia 200 m2, działka 
1800 m2, cena 220 tys.zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.

Wynajmę 
lub sprzedam 

halę 800 m z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu 

(koło Starej Kopalni). 

Tel. 606 478 000 
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JASIAK – OKAZJA ! MIESZKANIE W 
ZIELONEJ CZĘŚCI PODGÓRZA 1 
POKÓJ, 40 M2 Z OGRÓDKIEM, 33 
000,- TEL. 603-861-411

JASIAK–OKAZJA ! SPRZEDAM BU-
DYNEK MIESZKALNO USŁUGOWY, 
DWUPOZIOMOWY, W DOBREJ 
CZĘŚCI BOGUSZOWA-GORC, 175 
M2, 120 000,- TEL. 603-861-411

JASIAK – KOMFORTOWE, PO 
KAPITALNYM REMONCIE, 82 M2, 
165 000,- PIASKOWA GÓRA TEL. 
603-861-411

JASIAK-SPRZEDAM PÓŁ DOMU Z 
MAŁYM OGRÓDKIEM, W CICHEJ 
I ZIELONEJ CZĘŚCI SZCZAWNA 
ZDROJU, CENA 279 900,- TEL. 603-
861-411

JASIAK-GRUNTY POD PENSJONAT 
I ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ, 13 
ZŁ/M2, CENA TYLKO DO POŁOWY 
WRZEŚNIA TEL. 603-861-411

JASIAK–WAŁBRZYCH, PODZAM-
CZE, 3 POKOJE, 62M2, 9 PIĘTRO, 
126 000 ,- DO NEGOCJACJI TEL. 
730-303-888 MS-0759N

JASIAK–WAŁBRZYTCH, PIASKO-
WA GÓRA, 3 POKOJE, 45 M2, 10 
PIĘTRO, 97 000 ,- DO NEGOCJACJI 
TEL. 730-303-888 MS-0648N

JASIAK–WAŁBRZYCH, POD-
ZAMCZE, 3 POKOJE,54 M2, DO 
ODŚWIEŻENIA 129 900,- TEL. 730-
303-888 MS-747N

JASIAK–WAŁBRZYCH, PIASKO-
WA GÓRA, 3 POKOJE, WYSOKI 
PARTER, 45 M2, 99 999,- DO 
NEGOCJACJI. TEL. 730-303-888 
MS-0795N

JASIAK – WAŁBRZYCH, PODZAM-
CZE, 51M2, 3 POKOJE ROZ-
KŁADOWE, 2 PIĘTRO. STAN DO 
WPROWADZENIA. CENA 139 000,- 
ZŁ. DO NEGOCJACJI. TEL. 535 985 
088. MS – 0784K

JASIAK – BOGUSZÓW-GORCE, 
DOM 140M2, 5 SYPIALNI, SALON, 
KUCHNIA Z JADLNIĄ. DZIAŁKA 
380M2. STAN BARDZO DOBRY. 
CENA 520 000,- ZŁ. DO NEGOCJA-
CJI. TEL. 535 985 088. DS – 0191K

58-309 Wałbrzych, Kusocińskiego 5,
walbrzych@wgn.pl   74 842 90 60, 

WGN Piaskowa, bardzo ładne, 
2 pokoje rozkładowe, 37m, na 
pierwszym piętrze, po kapitalnym 
remoncie, 115 tys. tel.74 842 90 60.
WGN Nowe Miasto, mieszkanie 2 
pokoje, kuchnia łazienka, ogrze-
wanie gazowe, 1 piętro, zielona 
okolica, cena 80 tys. zł 74 842 90 60.
WGN Podzamcze, ładne 3 pokoje, 
60m, rozkładowe, dobra lokalizacja, 
czwarte piętro, winda,
cena 145 tys.do negocjacji, 74 842 
90 60.
WGN  Nowe Miasto, do wprowa-
dzenia  mieszkanie 65m, 3 pokoje , 
rozkładowe ,1 piętro, ogródek ,189 
tys. zł. tel. 74 842 90 60.
WGN mieszkanie 2 pokoje, 43m, 
Nowe Miasto, po kapitalnym 
remoncie, do wprowadzenia, dobra 
lokalizacja, 115 tys. tel. 74 842 90 
60. 
WGN  Podzamcze, bardzo ładne 
mieszkanie, 51m, 2 pokoje, rozkła-
dowe, cena 125 tys. zł, negocjacje, 
dobra lokalizacja, 74 842 90 60.
WGN Podzamcze, mieszkanie 27m, 
pokój, kuchnia, łazienka z wc, niskie 
koszty 230,-zł mc,
3 piętro, cena 73 tys. neg. 74 842 
90 60.
WGN Szczawno, dom 4 pokoje, 
70m, sprzedam za 290 tys. zł lub 
zamienię na  mieszkanie w Wał-
brzychu z dopłatą, tel. 74 842 90 60, 
WGN mieszkanie na Piaskowej 
Górze, 65 m, 2 ładne duże pokoje,  
pierwsze piętro, cena tylko  65 tys. 
zł tel. 74 842 90 60, SM/3611.
WGN Piaskowa , bardzo ładne 
mieszkanie, do wprowadzenia od 
zaraz , 82m, 3 pokoje, stare budow-
nictwo, 165 tys. 74 842 90 60.
WGN Piaskowa , sprzedam 3 
pokoje, widna kuchnia, 51m, parter, 
bardzo dobra lokalizacja, cena  do 
uzgodnienia. , 74 842 90 60. 
WGN mieszkanie w Szczawnie, 
93m, na 1 piętrze, 3 ładne pokoje, 
bardzo okazyjna cena 132 tys. zł, 
tel. 74 842 90 60.
WGN Boguszów, ładne duże 
mieszkanie 71m, pierwsze piętro, 2 
pokoje, przystępna cena 70 tys. zł 
tel. 74 842 90 60.
WGN sprzedam mieszkanie Piasko-
wa Góra, 41m, dwa pokoje, widna 
kuchnia, czwarte  piętro, cena 86 
tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN dom w okolicach Strzegomia,  
4 pokoje, działka 3900m, cena ofer-
towa 230 tys. zł, tel. 74 842 90 60.
WGN Świebodzice, bardzo ładne 
mieszkanie wysoki standard, 53m, 2 
pokoje, bardzo dobra  cena 130 tys.
okazja,  74 842 90 60, 
WGN Wszystkie oferty w siedzibie 
biura Wałbrzych, Kusocińskiego 5, 
Piaskowa Góra, tel. 74 842 90 60, 
Kupujesz – Sprzedajesz, zapytaj 
74 842 90 60, napisz walbrzych@
wgn.pl. 

Z A P R A S Z A M Y
NIERUCHOMOŚCI-JASIAK, 

WAŁBRZYCH, 
ul. LEWARTOWSKIEGO 5, 

W GODZ. 9-17. 
TEL. 74 665 03 88

BON – RUSINOWA, DOM, 250 M2, 
DZIAŁKA : 1000 M2 WYBUDOWANY 
W 2011 ROKU. 6 POKOI, JASNA 
KUCHNIA W ZABUDOWIE, DWIE 
ŁAZIENKI, WYSOKI STANDARD. 
OGRZEWANIE GAZOWE PLUS KO-
MINEK. GARAŻ W BRYLE BUDYNKU. 
CENA 690 000 ZŁ- (74) 843 33 33 
- (74) 666 66 06
BON - MIEROSZÓW, MIESZKANIE, 
46 M2,1 PIĘTRO, DWA POKOJE, 
JASNA OTWARTA KUCHNIA, ŁA-
ZIENKA, WC, PRZEDPOKÓJ. GARAŻ. 
CENA : 75 000 ZŁ- (74) 666 66 06
BON - GŁUSZYCA, DOM, PO-
WIERZCHNIA MIESZKALNA 175 M2, 
DODATKOWO POMIESZCZENIA 
GOSPODARCZE, 6 POKOI, 2 KUCH-
NIUE, 2 ŁAZIENKI, OGRZEWANIE 
GAZOWE I WĘGLOWE. MOŻLI-
WOŚĆ ZAKUPIENIA DZIAŁEK 3894 
HA, 1542 HA WRAZ Z ZABUDOWA-
NIEM GOSPODARCZYM, CENA ZA 
DZIAŁKĘ 30 000 ZŁ. CENA ZA DOM 
: 170 000 ZŁ- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06
BON – GAJ, MIESZKANIE, 37 M2, 1 
PIĘTRO, 2 POKOJE, JASNA KUCH-
NIA, PRZEDPOKÓJ, ŁAZIENKA Z 
WC. UMEBLOWANE, PO REMONCIE. 
CENA : 88 000 ZŁ DO NEGOCJACJI- 
(74) 666 66 06
BON - BOGUSZÓW GORCE, 
DOM,170 M2, DZIAŁKA 540 M2 
(PIĘKNIE ZAGOSPODAROWANY 
OGRÓD), 5 POKOI, 2 KUCHNIE, 2 
ŁAZIENKI, 3 WC, DOM W PEŁNI 
UMEBLOWANY I WYPOSAŻONY. 
CENA 498 000 ZŁ- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06
BON - PIASKOWA GÓRA, KAWALER-
KA PO KAPITALNYM REMONCIE, 20 
M2,DO WPROWADZENIA,UMEBLO-
WANE.10-TE PIĘTRO CENA : 58 000 
ZŁ - (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – ZAMIENIE MIESZKANIE NA 
MNIEJSZE Z DOPŁATĄ 29 000 ZŁ. 
(MOŻLIWE RÓWNIEŻ KOMUNAL-
NE).ŚRÓDMIEŚCIE, 92 M2, 1 PIETRO, 
3 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z 
WC. OGRZEWANIE WĘGLOWE. - 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE, 
57 M2,3 PIĘTRO. 2 POKOJE, KUCH-
NIA W ZABUDOWIE, ŁAZIENKA, 
PRZEDPOKÓJ. STAN BARDZO 
DOBRY, NOWA INSTALACJA, 
OGRZEWANIE GAZOWE.CENA: 99 
500 ZŁ - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06
BON - DOM, OKOLICE KAMIEŃCA 
ZĄBKOWICKIEGO, 160 M2, DO 
WPROWADZNIA,PIĘKNA I ZIELONA 
OKOLICA. DZIAŁKA 1200 M2. CENA: 
345 000 ZŁ - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06
BON - PIASKOWA GÓRA, MIESZKA-
NIE, KAMIENICA, 74 M2, PARTER, 4 
POKOJE, KUCHNIA W ZABUDOWIE, 
ŁAZIENKA Z WC I PRZEDPOKÓJ. 
WYDZIERŻAWIONY OGRÓD. CENA 
96 000 ZŁ- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06
BON – SOKOŁOWSKO,MIESZKANIE, 
56 M2, 3 POKOJE, PARTER, CO MIEJ-
SKIE. CENA: 69 000 ZŁ - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06
BON – MODLISZÓW, DZIAŁKA 
BUDOWLANA,1827 M2, MEDIA, 
DROGA ASFALTOWA,REGULARNE 
KSZTAŁTY, DZIAŁKA OGRODZONA 
Z DWÓCH STRON. CENA : 35 000 ZŁ 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – CHWALISZÓW, DZIAŁKI 
ROLNE, POWIERZCHNIA DZIAŁEK: 
16700 M2, 12400 M2, 12500 M2. 
CENA ZA M2 - 3 ZŁ OKAZJA!! - (74) 
843 33 33,(74) 666 66 06
BON – OKOLICE STRZEGOMIA- 
DZIAŁKA BUDOWLANA, 1000 M2, 

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE, 
115 M2, 2 PIETRO, 4 PKOJE, JASNA 
KUCHNIA, DUŻA ŁAZIENKA (WAN-
NA, PRYSZNIC), CZYNSZ 220 ZŁ(74) 
843 33 33,(74)666 66 06

BON - SZCZAWIENKO, PÓŁ DOMU, 
76 M2, PARTER, 3 POKOJE, ANEKS 
KUCHENNY, ŁAZIENKA Z WC, PO 
REMONCIE. BARDZO DOBRA LO-
KALIZACJA, Z DALA OD GŁÓWNEJ 
DROGI, TERENY ZIELONE. GARAŻ 
WOLNOSTOJĄCY. DZIAŁKA 600 
M2, OGRZEWANIE GAZOWE. CENA: 
290 000 ZŁ - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – BIAŁY KAMIEŃ, MIESZKANIE, 
1 PIETRO, 45,5 M2, 2 POKOJE,ŁA-
ZIENKA Z WC, KUCHNIA, PRZED-
POKÓJ. OGRZEWANIE WĘGLOWE. 
CENA : 70 000 ZŁ - (74) 843 33 33 
- (74) 666 66 06

ul. Broniewskiego 65B

58-309 Wałbrzych

Tel.(74) 307 03 16, 694 845 618
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZ-
KAŃ W WAŁBRZYCHU I OKOLI-
CACH DLA ZDECYDOWANYCH 
KLIENTÓW! TEL.(74) 307 03 16, 
694 845 618

Piaskowa Góra 2 pokoje pełny 
rozkład,  42 m2, 1 piętro. Cena 
87 tyś. Tel: (74) 307 03 16, 602 
826 652

Podzamcze, 3 pokoje, 48 m2,  
cena: 109 tys! Tel. (74) 307 03 16, 
694 845 618

Piaskowa Góra 3 pokoje , 2 piętro 
w budynku 4-ro piętrowym, 54 
m2, cena: 139 tys. Tel. (74) 307 03 
16, 694 845 618

Podzamcze, kawalerka 27 m2, 
piętro 3, blok 4 piętrowy. cena: 
75 tyś! Tel. (74) 307 03 16, 602 
826 652

Podzamcze, 3 pokoje , 63 m2. 
Blok po termomodernizacji.  cena: 
115 tyś! (74) 307 03 16, 530 478 
500

Wałbrzych, Śródmieście 44 m2, 2 
pokoje po kapitalnym remoncie 
cena: 79 tys!(74) 307 03 16, 602 
826 652

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 29 m2, 
piętro 4, cena 75 tyś. Tel. (74) 307 
03 16, 694 845 618

Rusinowa, super lokalizacja, zielo-
na okolica,43 m2,  2 pokoje, piętro 
2. cena: 65 tys. Tel.(74) 307 03 16, 
694 845 618

SUPER OFERTA !! Wolnostojący 
dom na działce 1000 m2, na 
Poniatowie, cena: 99 tys. Tel.(74) 
307 03 16, 694 845 618

Biały Kamień 2 pokoje , 2 piętro, 
budynek 3 piętrowy, 50 m2, cena 
107 tyś. Tel. .(74) 307 03 16, 694 
845 618

kiem na zieleń, 48m2, II-piętro, 
po remoncie. Cena 135 000 do 
negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 
502-665-504, 74 842-12-84

SOWA, Boguszów Gorce, kawa-
lerka,26m2, I piętro do wprowa-
dzenia w nowym budownictwie. 
Cena 69 000 do negocjacji. 
Licencja nr 2410, tel. 502-657-640, 
74 842-12-84

SOWA, Świebodzice, 2 pokoje, 
40m2. Cena 71 000 do negocjacji. 
Polecam !!!! Licencja nr 2410, tel. 
502-657-640, 74 842-12-84

SOWA, Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, IV piętro. Cena 99 000 do 
negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 
502-657-640, 74 842-12-84

SOWA, Podzamcze, 3 pokoje do 
wprowadzenia, 63m2. Cena 139 
000 do negocjacji. Licencja nr 
2410, tel. 502-657-640, 74 842-
12-84

SOWA, Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
43m2. Cena 120 000 do negocja-
cji. Licencja nr 2410, tel. 519-121-
102, 74 842-12-84

SOWA, Nowe Miasto , kawalerka, 
36m2. Cena 42 000 do negocjacji. 
Licencja nr 2410, tel. 519-121-102, 
74 842-12-84

SOWA,Śródmieście, 1 pokój, 
37m2. Cena 50 000 do negocjacji. 
Licencja nr 2410, tel. 519-121-102, 
74 842-12-84

SOWA, Nowe Miasto, 1 pokój, 
52m2. Cena 68 000. Licencja nr 
2410, tel. 519-121-102, 74 842-
12-84

VICTORIA, Kuźnice, ładne , duże 
mieszkanie , 4 pokoje, 76m2, I pię-
tro. Cena 140 000 do negocjacji.  
Licencja nr 2410, tel. 519-121-104, 
74 842-12-84

VICTORIA, Boguszów , śliczne 
wyremontowane mieszkanie, 
4 pokoje, 80m2, niskie koszty 
utrzymania. Cena 115 000 do 
negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 
519-121-104,  74 842-12-84

VICTORIA , Szczawno Zdrój, spo-
kojna okolica, 100m2, 3 pokoje, 
duża weranda z wyjściem do 
ogrodu. Cena 299 000 do nego-
cjacji. Polecam!! Licencja nr 2410, 
tel. 519-121-104, 74 842-12-84

VICTORIA, Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 40m2, po remoncie, 3 piętro. 
Cena 159 000 do negocjacji!!! 
Licencja nr 2410, tel. 519-121-104, 
74 842-12-84

VICTORIA, Piaskowa Góra, 33m2, 
wysoki parter. Cena 69 000 do 
negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 
502-657-353, 74 842-12-84

VICTORIA, Szczawno Zdrój, 
okolice, działka ze stawem, 
pow. 4800m2. Cena 139 000 do 
negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 
502-657-353, 74 842-12-84

VICTORIA, okazja, Stary Zdrój, ul. 
Bardowskiego, 2 pokoje. Licencja 
nr 2410, tel. 502-657-353, 74 
842-12-84

VICTORIA, Świebodzice, 78m2, 
2pokoje do wykończenia. Cena 
115 000 do negocjacji. Licencja 
nr 2410, tel. 502-657-353, 74 
842-12-84

WSZYSTKIE MEDIA. CENA: 30 000 
ZŁ- (74) 666 66 06
BON – SZCZAWNO- ZDRÓJ, DOM, 
SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM, 165 M2, 
5 POKOI, KUCHNIA Z WYJŚCIEM NA 
TARAS NAZIEMNY ORAZ OGRÓD 
(950 M2), OGRZEWANIE GAZOWE, 
GARAŻ WOLNOSTOJĄCY. CENA 
NAJMU : 2200 ZŁ, CENA ZAKUPU 
: 530 000 ZŁ - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06 
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ, DOM 
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, 120 
M2, GARAŻ, DZIAŁKA OD 170 M2 
DO 220 M2. CENA 298 000 ZŁ (NR. 
OFERTY 1593) - (74) 843 33 33 
BON- OKOLICE KAMIENNEJ GÓRY, 
DZIAŁKA ROLNA (MOŻLIWOŚĆ 
PRZEKSZTAŁECENIA NA BUDOW-
LANĄ) POWIERZCHNIA 12234 M2, 
OKOŁO 30 M OD DZIAŁKI WSZYST-
KIE MEDIA. CENA 48 000 ZŁ -(74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

JASIAK – WAŁBRZYCH, NOWE 
MIASTO, 44M2, 2 POKOJE, DUŻA 
KUCHNIA, ŁAZIENKA, OGRZEWA-
NIE GAZOWE, 1 PIĘTRO. CICHA 
OKOLICA. CENA 80 000,- ZŁ. DO 
NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088. 
MS – 0675K

JASIAK – WAŁBRZYCH, PIASKOWA 
GÓRA, 42M2, 2 POKOJE, KUCHNIA 
Z OKNEM. STAN DO ZAMIESZ-
KANIA. ŚWIETNA LOKALIZACJA. 
CENA 125 000,- ZŁ. DO NEGOCJA-
CJI. TEL. 535 985 088. MS – 792K

JASIAK-OKAZJA, KAWALERKA-
,27M2, 7 PIĘTRO, PIĘKNY WIDOK, 
ŚRÓDMIEŚCIE, 65.000 DO NEGO-
CJACJI, TEL 883-981-344

JASIAK-OKAZJA, 2 POKOJE, 41M2, 
1 PIĘTRO, NOWE BUDOWNICTWO, 
OKOLICE BEMA, CENA 93 000ZŁ 
TEL. 883-981-344

JASIAK- PIASKOWA GÓRA, 2 
POKOJE, 34M2,3 PIĘTRO, DO 
WPROWADZENIA, CENA 105 
000ZŁ, KONTAKT 883-981-344

JASIAK - BIAŁY KAMIEŃ, 3 POKO-
JE, 1 PIĘTRO, 6OM2, MOŻLIWOŚĆ 
DOKUPIENIA GARAŻU, 129 900, 
KONTAKT 883-981-344

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH W 
ZIELONYCH ZAKĄTKACH MIASTA, 
NAJCHĘTNIEJ Z OGRÓDKAMI. TEL. 
535-586-888. PILNE!

JASIAK – DWUPOZIOMOWE 
MIESZKANIE W SZCZAWNIE-
-ZDROJU, CENTRUM, 50M2, 
OGRZEWANIE GAZOWE, OGRÓ-
DEK, DRUGIE PIĘTRO, ŁADNY 
STANDARD-159.000 ZŁ TEL. 535-
586-888. MS-0757B

JASIAK – DZIAŁKA 6100 M2 OBJĘ-
TA PLANEM ZAGOSPODAROWA-
NIA NA ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ 
W BOGUSZOWIE (U PODNÓŻA 
CHEŁMCA) Z ZABUDOWANIAMI. 
CENA 50.000,- ZŁ OKAZJA! TEL. 
535-586-888 RS-0039B

JASIAK - OKAZJA! PIĘKNE SŁO-
NECZNE MIESZKANIE DWUPO-
KOJOWE W UNISŁAWIU ŚLĄSKIM 
Z MOŻLIWOŚCIĄ ADAPTACJI 
PODDASZA I OGRÓDKIEM. PIERW-
SZE PIĘTRO. CENA 89.000,- DO 
NEGOCJACJI! TEL. 535-586-888. 

SOWA, Piaskowa Góra, śliczne,  po 
remoncie kapitalnym, 3 pokojowe 
mieszkanie, II piętro, 58m2. Cena 
169 000 do negocjacji. Licencja 
nr 2410, tel. 502-665-504, 74 
842-12-84

SOWA, Piaskowa Góra, śliczne, po 
remoncie kapitalnym, 2 pokojowe 
mieszkanie z jasną kuchnią, II 
piętro , 40m2. Cena 139 000 do 
negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 
502-665-504, 74 842-12-84

SOWA, Podzamcze, śliczne , 
rozkładowe, po remoncie kapi-
talnym, 3 pokoje, II piętro, 54m2.
Cena 162 000 do negocjacji.  
Licencja nr 2410, tel. 502-665-504, 
74 842-12-84

SOWA, Podzamcze, mieszkanie 
2-pokojowe z pięknym wido-

Do wynajęcia 
w Wałbrzychu 

obiekt handlowy o pow. 
90m2 z pełnym zapleczem 

soc. W atrakcyjnym miejscu 
Podzamcza ul. JP II. 

Tel. 74/842-65-92, 
607-712-722.
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SPŁACASZ RATY ?
WEŹ KREDYT NA SPŁATĘ

• bez zdolności
• okres do 12 lat

BEZ OPŁAT !!!
Sprawdź ofertę już dziś

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

NOWY ADRES:
ul. Konopnickiej 16

796 600 006
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USŁUGI

(4) Usługi hydrauliczne – tel. 798 
485 282.

(4) INSTALACJE SANITARNE, CO 
doradztwo, prowadzenie robót, 
rozliczenia, sprawdzanie materia-
łów, faktur, urządzeń oraz jakość 
robót, opinie. TEL: 798-485-282

(14) „SZOP PRACZ” PRANIE 
TAPICERKI MEBLOWEJ, DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, CZYSZCZE-
NIE TAPICERKI SAMOCHODO-
WEJ – KONKURENCYJNE CENY! 
TEL: 535-424-624. 

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

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

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

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

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

(2) Naprawy sprzętu radiowo- 
telewizyjnego, wszystkie �rmy, 
gwarancja, dojazd do klienta. 
Kontakt: 505 87 49 92. 

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

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

PRACA

(5) Opiekunka osób starszych w 
Niemczech. Od zaraz. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. Tel: 725-248-935.

NIERUCHOMOŚCI

(4) Sprzedam ładne mieszkanie w 
Mieroszowie, po remoncie, 33 m 
kw., wysoki parter, duże nowocze-
sne okna, miłe sąsiedztwo, niskie 
opłaty (72 zł msc.). Cena 60 tys. zł. 
Tel. 695 360 626.

(1) Do wynajęcia pokój dla 
osoby pracującej, na Podgórzu. 
Tel.74/84-950- 69. 

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

Pomieszczenia biurowe do 
wynajęcia. Obiekt posiada bardzo 
dobrą lokalizację , położony jest 
w centrum Wałbrzycha, składa się 
z trzech pomieszczeń biurowych , 
holu, łazienki , WC, dogodny par-
king. Dostępne media : energia 
elektryczna, woda , własne c.o., 
linie telefoniczne oraz Internet. 
Tel. 74 847 60 32.

MOTORYZACJA
Sprzedam samochód Subaru 
Forester 2 L, 1999 r., benzyna, 
automat, bogate wyposażenie, 
właściciel PL, zadbany, cena 
11500 zł. Tel. 668 292 848

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

SZYBKA POŻYCZKA
1400 zł za darmo na 30 dni

oddajesz tylko tyle ile pożyczasz
w ciągu 15 minut pieniądze 

będą na Twoim koncie
wystarczy dowód osobisty, 

numer konta, numer telefonu 
Wałbrzych, Piaskowa Góra

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

Burmistrz Mieroszowa informuje, 
że dnia 18 września 2014 roku, 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie Plac Niepodległości 1 

– II piętro, obok pokoju nr 8 
wywieszono wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, 
dzierżawy, oddania w użytkowanie 

wieczyste lub najem.
Wykaz podlega wywieszeniu 

na okres 21 dni.

Sprzedam 
sklep 
w Jabłowie 

z pełnym 
wyposażeniem. 
Tel.74/840-50-375

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

TANI - DOBRY 

WĘGIEL 
W WORKACH!!!

TRANSPORT I WNIESIENIE 
GRATIS!!!

TEL. 888 322 334

DREWNO 
ROZPAŁKOWE 
TEL: 695-079-900 

lub 502-545-090 

SKŁAD WĘGLA 
MAXIMUS

OFERUJE TYLKO POLSKI WĘGIEL KAMIENNY, 
KOKS OPAŁOWY i MIAŁ W DOBRYCH CENACH

ul. Topolowa 23A
Wałbrzych - Piaskowa Góra, Teren Giełdy

tel. 74 665 82 02, 603 195 875
WĘGIEL WORKOWANY po 25 kg

TRANSPORT, RATY, DREWNO ROZPAŁKOWE
www.maximus.walbrzych.pl

montaż anten 
satelitarnych 
i naziemnych 
tel.: 501-674-338 

i 74-854-17-12

NAPRAWA 
SKUTERÓW I QUADÓW 

(odbiór i dowóz)
CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 12B 

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel. (74) 844 52 33, 

722-181-622 

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

Praca od zaraz
 dla Opiekunki 
osoby starszej 
w Niemczech. 

Wysokie zarobki. 
Tel. 509 892 436.

660-676-243

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.
Pierwsza pożyczka 

do 1 tys. zł za darmo!

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

POŻYCZKA 

POZABANKOWA 

TEL: 734125864 

SZYBKA 
POŻYCZKA 

biznesowa 
i konsumencka 

tel.733-818-528 

Masz �rmę i płacisz 

za dużo za prąd?!

Zadzwoń: 

791 87 34 77

Pomożemy Ci 

obniżyć rachunki!


