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Gminna Strefowa
Rada Miejska Świebodzic 
przyjęła uchwałę w sprawie 
zaliczenia ul. Strefowej, od 
drogi wojewódzkiej nr 374 
do drogi powiatowej nr 2888 
D, do kategorii dróg gmin-
nych. Między innymi tej ulicy 
dotyczyła również uchwała w 
sprawie zabezpieczenia środ-
ków �nansowych w budżecie 
Świebodzic na rok 2015 na re-
alizację zadania „Budowa dróg i 
chodników wraz z uzbrojeniem 
na terenie strefy aktywizacji 
gospodarczej przy ul. Strze-
gomskiej - Przemysłowej, ul 
Strefowej w Świebodzicach”. 
Radni przyjęli też uchwałę w 
sprawie utworzenia dodat-
kowego obwodu głosowania 
w Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej „Mikulicz” w 
Świebodzicach. Ma to związek 
ze zbliżającymi się wyborami 
samorządowymi.

(RED)

Awanse Sybiraków
Uroczystości upamiętniające 
tragedię Sybiraków rozpo-
częła msza święta w kościele 
pw. św. Mikołaja w Świebo-
dzicach. Po nabożeństwie 
wszyscy zebrali się przy tabli-
cy upamiętniającej Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, gdzie w 
asyście sztandarów złożono 
kwiaty pod pomnikiem Sybira-
ków. Spod pomnika obchody 
przeniosły się do Miejskiego 
Domu Kultury. Obchody Dnia 
Sybiraka w Świebodzicach były 
okazją do wręczenia awansów 
na wyższe stopnie wojskowe. 
Z rąk ppłk. dypl. Krzysztofa 
Kowalskiego awanse odebrali 
dwaj kombatanci: Tadeusz Wi-
dła i Stanisław Dziduch, którzy 
otrzymali mianowanie na sto-
pień starszego sierżanta.

(RED)

Wprowadzenie nowej 
organizacji ruchu, po za-
kończeniu rewitalizacji Ryn-
ku i przyległych ulic, miało 
na celu zmniejszenie zagro-
żenia drogowego poprzez 
redukcję prędkości poru-
szających się pojazdów. 
Pomimo tego, niektórzy 
użytkownicy drogi wciąż 
jeździli „na pamięć”. Obec-
na zmiana, czyli powrót do 
stanu sprzed rewitalizacji, 
jest spowodowana wie-
loma prośbami i apelami 

mieszkańców, którzy argu-
mentowali, że wprowadze-
nie na skrzyżowaniu Prusa 
- Młynarska pierwszeństwa 
przejazdu dla pojazdów 
jadących ul. Młynarską, 
utrudnia ruch i powoduje 
zagrożenie z uwagi na zasła-
niające widoczność pojaz-
dy, zatrzymujące się wzdłuż 
krawędzi tejże ulicy, a także 
może być kłopotliwe zimą, 
gdy jadące z góry auta będą 
musiały hamować na śliskiej 
nawierzchni. W rezultacie 

tych opinii, wsłuchując się 
w głos mieszkańców, bur-
mistrz Świebodzic Bogdan 
Kożuchowicz zadecydował 
o przywróceniu organizacji 
ruchu drogowego sprzed 
rewitalizacji.

- W związku ze zmia-
ną prosimy o zachowanie 
szczególnej ostrożności i 
rozsądku – apeluje Tomasz 
Merchut, p. o. rzecznika pra-
sowego Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach.

(RED)

Po zajęciu 35. miejsca 
w rankingu gmin „Rzecz-
pospolitej”, Świebodzice 
zostały dostrzeżone po raz 
kolejny. Tym razem z uzna-
niem do sytuacji w mieście 
podeszła kapituła konkur-
su „Euro-Gmina”.

W Sali Koncertowej Radia 
Wrocław rozstrzygnięta zo-
stała pierwsza dolnośląska 
edycja prestiżowego kon-
kursu „Euro-Gmina”. Wśród 
nagrodzonych samorządów 

znalazły się również Świe-
bodzice, które wyróżnio-
ne zostały tytułem lidera 
w kategorii gospodarki i 
przedsiębiorczości. Kapitu-
ła najbardziej doceniła za-
angażowanie i pracę władz 
samorządowych w zakresie 
pozyskiwania nowych inwe-
storów i współpracy z pod-
miotami gospodarczymi już 
funkcjonującymi na terenie 
miasta, a także pozytywnie 
oceniła sposób pozyski-

wania środków unijnych 
i współpracę z sektorem 
pozarządowym. Nagrodę, 
podczas uroczystej gali, z 
rąk wicewojewody dolno-
śląskiej Ewy Mańkowskiej 
i sekretarza województwa 
dolnośląskiego Lilli Jasiń-
skiej odebrał burmistrz Bog-
dan Kożuchowicz, który nie 
krył radości i dumy z przy-
znanego Świebodzicom wy-
różnienia.

(RED)

Lider gospodarki

Uwaga! Zmiany w ruchu
Od 24 września na skrzyżowaniu ulic Prusa i Młynarskiej 

w Świebodzicach przywrócona została pierwotna 
organizacja ruchu. Oznacza to, że pierwszeństwo przejazdu 
na tej krzyżówce znów posiadają kierowcy poruszający się 

z Rynku w kierunku ul. Szkolnej.
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Po publikacji mojego felieto-
nu dotyczącego straży miejskiej 
(DB2010 nr 35 z 18.09.2014 r.) 
zgłosił się do mnie Pan Stefan Wit-
kowski, mieszkaniec Piaskowej 
Góry, który uważa, że został przez 
funkcjonariusza straży miejskiej 
fałszywie oskarżony o czyn (wy-
kroczenie), którego się nie dopu-
ścił. Efektem tego oskarżenia był 
wyrok nakazowy Sądu Rejonowe-
go w Wałbrzychu, skazujący pana 
Stefana na karę grzywny w wyso-
kości 200 zł oraz koszty sadowe w 
łącznej kwocie 80 zł. Razem 280 
zł, które pan Stefan musi zapłacić, 
chociaż do żadnego przewinienia 
się nie poczuwa.

Jest emerytem, a 13 maja 2014 
r. opuścił szpital, w którym prze-
bywał przez 30 dni z uwagi na 
udar mózgu, jaki go dopadł w wie-
ku 76 lat. Informacja ta ma istotne 
znaczenie dla całej sprawy, którą 
tu opisuję, ale o tym później. Zda-
rzyło się, że 11 dni po tym fakcie, 
w okolicy sklepu „Biedronka” na 
Piaskowej Górze zwrócił uwagę 
strażnikowi miejskiemu, że po-
ruszając się samochodem służ-
bowym dokonuje w sklepie tym 
prywatnych zakupów, a ponadto 
na jego mundurze  nie widzi iden-
tyfikatora służbowego, czego wy-
magają przepisy o strażach gmin-
nych. Nie jest tu istotna reakcja 
pana strażnika na zwróconą mu 
uwagę, bo istotne są wydarze-
nia, jakie nastąpiły po tym fakcie. 
Otóż pan Stefan chwilę później, 
kierując się do domu, chciał 
przejść przez ulicę, ale zauważył 
jadący radiowóz straży miejskiej 
kierowany przez strażnika, o któ-
rym wyżej mowa, przez co się za-
trzymał na chodniku. Po wylewie 
poruszał się przy pomocy laski, 
albowiem lewą stronę ciała miał 
jeszcze częściowo sparaliżowa-
ną. Następnie wszedł na jezdnię 
i gdy już dochodził do środka za-
uważył, że radiowóz gwałtownie 
zawraca i gwałtownie hamując 
zajeżdża mu drogę. Po tym fakcie 

dalsza rozmowa ze strażnikiem 
miała miejsce już na chodniku, 
gdzie strażnik zażądał okazania 
dowodu osobistego. Ponieważ 
pan Stefan żadnego wykrocze-
nia nie popełnił, a tylko w takiej 
sytuacji strażnik mógł żądać 
wylegitymowania się, okazania 
dokumentu odmówił. Ponadto 
stwierdził, że strażnik w dalszym 
ciągu nie ma identyfikatora i za-
żądał jego okazania, co też spo-
tkało się z odmową. Dlatego pan 
Stefan dwukrotnie telefonicznie 
interweniował u dyżurnego stra-
ży miejskiej, ale były to interwen-
cje bezskuteczne, bo pan strażnik 
w dalszym ciągu identyfikatora 
okazać nie raczył i pan Stefan 
zadzwonił na policję. W efekcie 
tego, po jakimś czasie pojawił się 
miejscowy dzielnicowy i być może 
dlatego pan strażnik wyciągnął 
łaskawie identy�kator z kieszeni, 
pokazując go panu Stefanowi (nr 
39), a następnie ponownie go do 
kieszeni schował. Dziwne tylko, że 
strażnik nie informował dzielnico-
wego o wtargnięciu na jezdnię. 10 
czerwca 2014 r. pan Stefan napi-
sał skargę do prezydenta Roma-
na Szełemeja, po czym został po-
wiadomiony (pismo z 10.06.br, nr 
BO.1510.15.2014), że skargę skie-
rowano do komendanta Straży 
Miejskiej w Wałbrzychu. Następ-
stwem tego było pismo komen-
danta straży miejskiej Kazimierza 
Nowaka (datowane na 25.06.br. 
nr. SM.1510.6.2014) informujące, 
że strażnik postąpił niewłaściwie, 
ale z przyczyn technicznych nie 
mógł on swego identyfikatora do 
munduru w dniu tym przypiąć. 
Dlaczego? Nie wiadomo, ale być 
może w dniu tym mundur ten 
z jakichś powodów mógł mieć 
konsystencję betonu i nijak tej 
blaszki przypiąć się nie dało. Ale 
to jeszcze nic, bo okazało się, że 
strażnik dokonywał zakupów 
wody mineralnej, za zgodą swego 
przełożonego, albowiem „w tym 
dniu była bardzo wysoka tempe-
ratura powietrza”. I tu się pan ko-
mendant wyraźnie poślizgnął, bo 
każdy może sobie sprawdzić w in-
ternecie (http://tvnmeteo.tvn24.
pl/archiwum-2014-05-24,1/), że 
24 maja br., na Dolnym Śląsku 
było wyjątkowo mokro, gradowo, 
burzowo i chłodno, więc chyba 

panu komendantowi coś się tro-
chę pomyliło. Ale mało tego, pan 
komendant poinformował pana 
Stefana, że akurat toczy się w jego 
sprawie postępowanie wyjaśnia-
jące przed skierowaniem sprawy 
do sądu o wykroczenie, polega-
jące na wtargnięciu na jezdnię 
pod maskę radiowozu i odmowę 
okazania dokumentu tożsamo-
ści. Dalibóg nie wiem dlaczego, 
bo przecież pan Stefan w przy-
tomności dzielnicowego dowód 
swój strażnikowi okazał, a tenże 
spisał jego dane personalne. Z 
akt sprawy wynika, że 3 lipca br. 
straż miejska skierowała do sądu 
wniosek o ukaranie, co ten w po-
stępowaniu nakazowym uczynił, 
skazując pana Stefana na wyżej 
wspomnianą grzywnę. W postę-
powaniu nakazowym tak stać się 
może, ale pana Stefana trapią inne 
wątpliwości, które ja całkowicie 
podzielam. Otóż okazało się, że ów 
strażnik 26 maja br. sporządził ja-
kąś notatkę urzędową, ale wezwa-
nie na przesłuchanie doręczono 
panu Stefanowi dopiero 12 czerw-
ca br., a więc po dwóch dniach od 
czasu, kiedy straż miejska uzyskała 
informację o skardze złożonej do 
prezydenta. I dlaczego dopiero 26 
czerwca 2014 r. komendant stra-
ży miejskiej K. Nowak informuje 
pana Stefana, że prowadzone są 
czynności wyjaśniające w sprawie, 
w której czynności takich nie na-
leżało przeprowadzać, bo prawo 
tak stanowi (zbyt mało tu miejsca 
abym wyjaśnił dlaczego), a po-
nadto w tej sprawie termin do jej 
załatwienia prawo określa na 30 
dni, a więc termin upłynął w dniu 
24 czerwca br.

Radziłbym panom strażnikom 
i panu komendantowi, aby się 
dobrze zapoznali ze stosownymi 
przepisami zawartymi w kodeksie 
postępowania administracyjne-
go, kodeksie wykroczeń, kodeksie 
postępowania w sprawach o wy-
kroczenia, oraz kodeksie karnym, 
albowiem pan Stefan mocno się 
zastanawia, czy w stosunku do 
niego nie dopuszczono się czynu 
określonego w kodeksie karnym 
jako fałszywe oskarżenie i tworze-
nie dowodów w celu skierowania 
przeciwko niemu ścigania o wy-
kroczenie.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Przygody pana Stefana
Janusz
Bartkiewicz

Siła napędowa 
aglomeracji
„Krajobraz jako siła napędowa 
Aglomeracji Wałbrzyskiej” to 
tytuł konferencji, która odbę-
dzie się 26 września 2014 r. o 
godz. 10.30 w sali Jana Henryka 
na III piętrze zamku Książ w Wał-
brzychu. Aglomeracja Wałbrzyska 
jest obszarem gospodarczym o 
bezprecedensowej skali wyzwań. 
Upadek przemysłu, który przez kil-
ka stuleci był motorem jej rozwoju 
pozostawił wiele poważnych pro-
blemów związanych z degradacją 
przestrzeni zarówno w wymiarze 
krajobrazowym jak i gospodar-
czym. Podjęty trud wspólnego 
zmierzenia się z tymi problemami 
w ramach zintegrowanych inwe-
stycji terytorialnych daje nadzieje 
na odwrócenie niekorzystnych 
zjawisk na jej obszarze, a szcze-
gólne położenie poszczególnych 
samorządów prowokuje do nowe-
go spojrzenia na rolę krajobrazu 
w gospodarce. Stąd pierwszym 
zagadnieniem omawianym na 
spotkaniu będzie krajobraz jako 
potencjał rozwoju gmin. Przed-
stawione zostaną przykłady wy-
korzystania go jako lokomotywy 
rozwoju.

(RED)

Miliony dla szpitala
Szpital Ginekologiczno – Po-
łożniczy w Wałbrzychu zdobył 
grant z funduszy norweskich. 
Pieniądze w kwocie około 11 mi-
lionów złotych zostaną przezna-
czone między innymi na szkolenia, 
którymi objęci zostaną lekarze 
– położnicy, siostry położne i neo-
natolodzy oraz na inwestycje. W 
planach jest budowa przy szpitalu 
centrum diagnostyki dla kobiet 
i noworodków i sali gimnastycz-
nej dla szkoły rodzenia. W trakcie 
konferencji zaplanowane zostały 
wykłady m.in.: Książ – krajobraz 
lokomotywą rozwoju - prof. Alina 
Drapella-Hermannsdorfer; Soko-
łowsko - prof. Tomasz Ossowicz; 
Wałbrzych - mgr inż. Robert Szy-
mala; Głuszyca – Walim - Jedlina 
- mgr Zdzisław Łazanowski oraz 
Kotlina Kamiennogórska - mgr inż. 
Janusz Korzeń.

(RED)

Głuszyczanie 
na ekranie
Pamiętacie wielkie widowisko pt. 
,,Riese – pamięci o�ar” realizo-
wane w sierpniu Ludwikowicach 
Kłodzkich? Film, który wówczas 
powstał z udziałem mieszkańców 
Głuszycy, będzie można obejrzeć 
już w czwartek o godz. 18.00 w 
Centrum Kultury – Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Głuszycy. Wstęp 
wolny. - Tym razem w tworzeniu 
kina historycznego w Głuszycy 
swój udział mieli sami mieszkańcy: 
w realizowanym z wielkim rozma-
chem przez TVP Wrocław, OKiS i 
Stowarzyszenie ,,Riese” fabulary-
zowanym dokumencie pt. ,,Riese – 
pamięci o�ar” wzięli udział głuszy-
czanie, m.in. seniorzy działający na 
co dzień w Centrum Kultury-MBP. 
Już w najbliższy czwartek będzie-
my mogli obejrzeć �lm, jaki po-
wstał w Ludwikowicach Kłodzkich 
w sierpniu br. Oprócz spotkania z 
aktorami, swój udział zapowiedzie-
li także członkowie Stowarzyszenia 
,,Riese”- wyjaśnia Monika Biesk – 
Grąz, dyrektor głuszyckiego Cen-
trum Kultury-MBP.

(RED)

Minister edukacji 
na basenie
Jaonna Kluzik - Rostkowska, 
minister edukacji narodowej i 
prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej dokonali uroczystego 
otwarcia krytej pływalni w IV 
Liceum Ogólnokształcącym na 
Piaskowej Górze w Wałbrzychu. 
- Pływalnia została kompleksowo 
zmodernizowana kosztem 4,3 mln 
zł. Inwestycja realizowana przez 
rok obejmowała m.in. remont niec-
ki basenowej, wykonanie posadzki, 
montaż urządzeń i instalacji tech-
nologii wody basenowej, remont 
zaplecza sanitarno - szatniowego 
oraz prace termomodernizacyj-
ne. Rezultat przeszedł najśmielsze 
oczekiwania. Obiekt jest nie tylko 
nowoczesny, ale też bardzo efek-
towny kolorystycznie – wyjaśnia 
Anna Żabska, asystent prezydenta 
Wałbrzycha.

(RED)
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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
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Nowy towar
26 września (piątek)

Boguszów, ul. Fornalskiej 43

29 września (poniedziałek)

Wałbrzych, ul. Chrobrego 14

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

Poćwiczą 
na Dzikowcu
26 września na terenie 
ośrodka narciarskiego Dzi-
kowiec w Boguszowie Gor-
cach odbędą się ćwiczenia 
pod kryptonimem „Dzi-
kowiec 2014”. - Ćwiczenia 
będą polegać na ewakuacji 
różnymi technikami osób 
przebywających na kana-
powej kolei linowej oraz na 
poszukiwaniu dwóch osób, 
które zginęły w pobliskim 
kompleksie leśnym. W ćwi-
czeniach, które rozpoczną 
się o godzinie 12.00, wezmą 
udział ratownicy Specjali-
stycznej Grupy Poszukiwaw-
czo-Ratowniczej Wałbrzych 
1, Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Wałbrzychu, ochotniczych 
straży pożarnych z powiatu 
wałbrzyskiego, Jednostka 
Ratownictwa Specjalistycz-
nego OSP Wrocław z psami 
poszukiwawczymi szkolony-
mi do poszukiwań w terenie, 
Wałbrzysko-Kłodzkiej Grupy 
Górskiego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego, po-
gotowia ratunkowego oraz 
przedstawiciele policji, Nad-
leśnictwa Wałbrzych, Urzędu 
Miejskiego w Boguszowie 
Gorcach – wylicza Paweł Ka-
liński z Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wałbrzychu.

(RED)

Szansa 
na przygodę
Zespół Pieśni i Tańca Wał-
brzych prowadzi nabór 
nowych członków. Spotka-
nie organizacyjne dla grupy 
tanecznej i chóralnej zostało 
zaplanowane na 29 wrze-
śnia. – Uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych 
i podnadgimnazjalnych 
oraz studentów zapraszamy 
do siedziby Wałbrzyskie-
go Ośrodka Kultury przy ul. 
Andersa 185 w Wałbrzychu. 
Spotkamy się w sali numer 
36. A kandydatów do grupy 
tanecznej proszę o zabranie 
z sobą obuwia zmiennego 
– mówi Joanna Świątek-
-Czwojdzińska, dyrektor 
Zespołu Pieśni i Tańca Wał-
brzych. Osoby, które dostaną 
się do zespołu mogą liczyć 
na niezwykła przygodę nie 
tylko ze sztuką. Wałbrzyski 
zespół koncertuje bowiem w 
całym świecie – w ostatnich 
latach był m.in. w wielu kra-
jach Europy, a także w Turcji, 
Brazylii i Chinach.

(RED)

- Wałbrzych jest krajo-
wym prekursorem – powie-
działa Minister Edukacji 
Narodowej Joanna Kluzik-
-Rostkowska, otwierając na 
osiedlu Podzamcze Centrum 
Edukacyjno - Kulturalne „Od 
Juniora do Seniora”. Jej zda-
niem wałbrzyska koncepcja 
integracji pod jednym da-
chem wszystkich pokoleń 
to pomysł znakomity, wart 
ogólnopolskiej promocji.

Początki tej inicjatywy się-
gają 2012 roku, kiedy Urząd 
Miejski w Wałbrzychu wraz 
z Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową im. Angleusa Si-
lesiusa przygotował pierwszą 
sondę miejską w Wałbrzychu. 
Studenci wałbrzyskiej PWSZ 
przeprowadzili ankietę wśród 
mieszkańców Podzamcza. 
Główne pytanie dotyczyło 
zagospodarowania budynku 
po byłym liceum nr 5 na ulicy 
Kasztelańskiej. Jego cześć była 
już zagospodarowana przez 
Gminę Wałbrzych. Akurat po-
wstał tam bezpłatny Integra-
cyjny Żłobek Samorządowy 
dla 75 dzieci. Mieszkańcy w 
głosowania wybrali przezna-
czenie obiektu. Wskazali na  
centrum edukacyjno-kultural-

ne z biblioteką, multimediami, 
klubem seniora, przedszkolem 
i ośrodkiem pomocy dla osób 
starszych. Inwestycja realizo-
wana od listopada ub. roku 
kosztował Gminę Wałbrzych 
6,5 miliona zł.

Zakres wykonanych robót: 
przebudowa budynku – seg-
ment III na bibliotekę, prze-
budowa segmentu IV i V na 
przedszkole samorządowe, 
przebudowa segmentu V na 
świetlicę środowiskową, prze-
budowa instalacji c.o., wodno 
- kanalizacyjnej, elektrycznej 
i wentylacji mechanicznej, 
dobudowa łącznika, budowa 
wjazdu i miejsc postojowych, 
przebudowa kanalizacji desz-
czowej, przebudowa ogro-
dzenia, budowa węzła ciepl-
nego, nasadzenia, plac zabaw, 
wyposażenie w meble, sprzęt 
komputerowy i multimedial-
ny, wyposażenie gastrono-
miczne. Efekty: bultimedialna 
�lia biblioteczna, przedszkole 
samorządowe 4-oddziałowe 
dla 100 dzieci, dzienny dom 
pomocy dla osób dorosłych, 
świetlica placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i mło-
dzieży.

(RED)

Pierwsze takie centrum

- Wałbrzych jest krajowym prekursorem – chwaliła minister Joanna 
Kluzik-Rostkowska.

W ubiegły czwartek, oko-
ło godziny 20.00, funkcjona-
riusze z Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu zostali 
powiadomieni o zaginięciu 
dwóch małych chłopców, 
w wieku 4 i 10 lat. Z relacji 
rodziny zgłaszającej zagi-
nięcie wynikało, że chłopcy 
pobiegli do pobliskiego lasu 
za psem. Od tego momentu 
ślad się po nich urwał.

- Dolnośląscy policjanci 
niezwłocznie rozpoczęli in-
tensywne poszukiwania za-
ginionych chłopców. Działa-
nia prowadzone przez blisko 
300 funkcjonariuszy, wspie-
rali też policjanci z ościen-
nych jednostek. Ponieważ 
rejon poszukiwań, to około 
4 kilometry kwadratowe te-
renu, w tym kompleks leśny, 
podczas poszukiwań funk-
cjonariusze wykorzystywali 
również policyjne psy tro-
piące i śmigłowiec z kamerą 
termowizyjną. Policjantów w 
działaniach wspierali także 
ratownicy GOPR, funkcjona-
riusze straży pożarnej, straży 
miejskiej oraz wolontariusze. 
Prowadzone nieprzerwanie 
poszukiwania zakończyły się 
sukcesem. Najpierw odna-

Podziękowania 
za ratunek

Prezydenta Wałbrzycha Roman Szełemej spotkał się w ratuszu 
z funkcjonariuszami i ratownikami GOPR, którzy brali udział 

w skutecznym poszukiwaniu dwóch małych chłopców, 
którzy zaginęli w Wałbrzychu 18 września 2014 roku.

leziony został, w czwartek 
późnym wieczorem, starszy 
z chłopców, a w piątek rano 
policjanci przy drodze, na te-
renie Świebodzic, odnaleźli 
4 – latka. Obaj cali i zdrowi 
przekazani zostali rodzicom 
– relacjonuje nadkomisarz 
Magdalena Korościk z wał-
brzyskiej policji.

Przedstawiciele służb, 
które brały udział w ubiegło-
tygodniowej akcji, spotkali 

się w wałbrzyskim ratuszu. 
- Gorąco dziękuję za zaan-
gażowanie w akcję poszu-
kiwawczą. Proszę przyjąć 
życzenia wielu sukcesów za-
wodowych i pomyślności w 
życiu osobistym - mówił pre-
zydent Roman Szełemej do 
zgromadzonych funkcjona-
riuszy policji, straży pożarnej 
i straży miejskiej oraz ratow-
ników GOPR. Na spotkaniu 
był również Wojtuś – jeden 
z odnalezionych chłopców. 
Jego mama, nie kryjąc wzru-
szenia, także złożyła podzię-
kowania wszystkim funkcjo-
nariuszom.

Wśród wyróżnionych zna-
leźli się policjanci: st. asp. To-
masz Grzesiak, asp. szt. Piotr 
Pańczak, st. asp. Damian 
Karaś, kom. Marcin Głąb, st. 
asp. Violetta Tomczyk, st. 
asp. Dariusz Kelner, kom. 
Dorota Bochenek, asp. szt. 
Robert Kaczmarski, st. asp. 
Dawid Kała, sierż. szt. Ma-
riusz Pośnik, st. asp. Ireneusz 
Jasiurkowski; strażacy: mł. 
bryg. Paweł Kaliński, mł. asp. 
Daniel Malinowski, mł. asp. 
Rafał Babiarz, st. sekc. Jacek 
Babula; ratownicy GOPR: ra-
townik ochotnik - instruktor 
GOPR Krzysztof Tim, ratow-
nik ochotnik – instruktor 
GOPR Łukasz Pokorski oraz 
strażnicy miejscy: specjalista 
Sławomir Kubik i mł. strażnik 
Karol Bielski.

(RED)

Odnaleziony Wojtuś przyszedł z mamą do ratusza na spotkanie 
z ludźmi, którzy prowadzili akcję poszukiwawczą.
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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

Filharmonia 
zaprasza
Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Sudeckiej w 
Wałbrzychu wystąpi pod 
dyrekcją Krzysztofa Koza-
kiewicza 26 września o go-
dzinie 19.00 na trzecim w 
nowym sezonie artystycz-
nym koncercie symfonicz-
nym. Jako soliści wystąpią: 
Paweł Tuliński - trąbka, Ostap 
Popovych - trąbka oraz na 
marimbie Mateusz Bednar-
czyk. Program najbliższego 
koncertu Filharmonii Sudec-
kiej, złożony został specjalnie 
dla melomanów niezależnie 
od wieku i upodobań. Na 
początek usłyszymy uwertu-
rę do opery „Wesele Figara” 
W.A.Mozarta oraz jego Sym-
fonię „Jowiszową” C-dur, na 
zakończenie wieczoru. Nad-
to A.Vivaldiego koncert na 
dwie trąbki i orkiestrę smycz-
kową w wykonaniu Pawła 
Tulińskiego - trąbka, muzyka 
solisty Orkiestry Symfonicz-
nej Filharmonii Sudeckiej 
oraz Ostapa Popovycha, 
- trąbka, muzyka Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii 
Poznańskiej. Osobnej uwa-
dze Państwa polecamy dwie 
kompozycje wykorzystują-
ce interesujące instrumen-
tarium, z których pierwsza 
Concertino na dwie trąbki, 
kwintet, perkusję, fortepian i 
czelestę P.J.Lawrence’a przy-
pomina ważny ze względu 
na brzmienie instrument 
perkusyjny orkiestry, czele-
stę. Druga kompozycja to, 
Ney’a Rosauro I Koncert na 
marimbę i orkiestrę smycz-
kową (1986). Brazylijski per-
kusjonista, kompozytor i 
pedagog w charakterystycz-
nym dla siebie stylu łączy 
ujmujące melodie z chwytli-
wymi rytmami, wykorzystu-
jąc elementy folkloru brazy-
lijskiego.

(RED)

Weekend w teatrze
Teatr Dramatyczny im. J. 
Szaniawskiego w Wałbrzy-
chu zaprasza na weeken-
dowe spektakle. 26 wrze-
śnia (piątek) o godz. 19.00 
na Scenie Kameralnej po-
kazani zostaną „Emigranci” 
Sławomir (obsada: Czesław 
Skwarek, Michał Kosela). 
Natomiast 27 (sobota) i 28 
września (niedziela) o godz. 
18.00 na Dużej Scenie za-
prezentowany zostanie „De-
kalog: VOLARE” (tekst, reży-
seria: Marcin Wierzchowski). 
Rezerwacja biletów: tel. 74 
664 96 95; e-mail:biuro@te-
atr.walbrzych.pl; www.teatr.
walbrzych.pl/bilety/.

(RED)

• Na stadionie w Czarnym 
Borze druhowie zrzeszeni w 
jednostkach ochotniczych 
straży pożarnych rywalizo-
wali w Powiatowych Zawo-
dach w Sporcie OSP. Zawod-
nicy konkurowali drużynowo 
m.in. w sztafecie oraz ćwicze-
niach bojowych. W szranki 
stanęło 12 ekip – 5 jednostek 
OSP z gminy Czarny Bór oraz 
drużyny z Mieroszowa, Zagó-
rza Śląskiego, Gorc, Boguszo-
wa i Głuszycy Górnej (w tym 2 
młodzieżowe z Gorc i Zagórza 
Śląskiego). Bezkonkurencyjni 
okazali się zawodnicy OSP z 
Jaczkowa, na drugiej pozycji 
uplasowała się drużyna z Bo-
guszowa, III miejsce przypadło 
ochotnikom z Witkowa. W ry-
walizacji młodzieżowej trium-
fowała drużyna OSP z Zagórza 
Śląskiego.
• Podpisana została umo-
wa na realizację zadania 
„Rozbudowa budynku re-
mizy strażackiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Głuszycy 
Górnej przy ul. Kłodzkiej 
15”. Rozbudowa budynku 
remizy polega na dobudo-
waniu do istniejącego obiek-
tu, jednokondygnacyjnego 
pomieszczenia garażowego 
wraz z ogrzewaniem z prze-
znaczeniem dla wozu bojo-
wego ratowniczo – gaśnicze-
go. Powierzchnia zabudowy 
wynosi 55,60 m2, natomiast 
powierzchnia użytkowa 44,84 
m2. Obiekt wyposażony bę-
dzie w bramę rolowaną o na-
pędzie nasadowym. Zakoń-
czenie robót planowane jest 
do 14 listopada br. Rozbudo-
wa remizy miejscowej OSP jest 
kontynuacją projektu pn. „Po-
prawa bezpieczeństwa miesz-
kańców pogranicza poprzez 
zakup średniego samochodu 

pożarniczego z napędem 4×4 
oraz blokadą mechanizmu 
różnicowego osi przedniej 
i tylnej dla OSP w Głuszycy 
Górnej na terenie Gminy Głu-
szyca”.
• 25 wychowanków Domu 
Dziecka „Catharina” w No-
wym Siodle wyjechało do 
Ośrodka Rehabilitacji i Le-
czenia Schorzeń Dróg Od-
dechowych dla Dzieci w 
Jarnołtówku. Ośrodek umiej-
scowiony jest w rejonie Parku 
Krajobrazowego Gór Opaw-
skich i zajmuje się leczeniem 
oraz pro�laktyką schorzeń 
górnych dróg oddechowych 
pacjentów w wieku od 5 do 18 
lat. Turnus rehabilitacyjny w 
ośrodku trwa 21 dni, a koszty 
zabiegów refundowane są z 
właściwego dla miejsca za-
mieszkania oddziału NFZ. 
• Stowarzyszenie Kwiat Lnu 
zorganizowało konkursy na 
prezentacje wsi, pamiątkę z 
regionu oraz kulinaria pod-
czas IX Jarmarku Tkaczy Ślą-
skich i Kwiatu Lnu w Chełm-
sku Śląskim. W kategorii 
pamiątka z regionu zwyciężył 
pomysł Marii Włodarczyk z 
Mieroszowa na torbę lnianą 
z haftem wstążeczkowym. 
Drugie miejsce zajęła Irena 
Kurowska i jej jaja malowane. 
Na trzecim miejscu uplasował 
się wieniec jabłkowy i skrzy-
neczka z kwiatami wykona-
nymi z lnu Renaty Żywczak z 
Unisławia Śląskiego. Wyróż-
nienia oraz nagrody rzeczowe 
otrzymały także: Małgorzata 
Mirosz, Jadwiga Jurkin, Graży-
na Stankiewicz, Mieczysława 
Wasik, Krystyna Łozowska i 
Bożena Krauze. Wszystkie pa-
nie należą do sekcji rękodzieła 
działającej w MCK Mieroszów.

(RED)

Raport z naszych gmin

Zebranych gości powitał 
fundator Fundacji „Zielo-
ne Wzgórze” –  Roman Lu-
dwiczuk, który przedstawił 
ramowy program projektu 
oraz zarząd fundacji. In-
auguracyjny wykład prze-
prowadziła Nadkomisarz 
Komendy Miejskiej w Wał-
brzychu, pani Magdalena 

Korościk opowiadając o tym 
jak należy chronić się przed 
nieuczciwymi ludźmi, o me-
todach jakimi posługują się 
osoby, które dla własnych 
korzyści nie mają skrupułów 
w wykorzystywaniu innych. 
Piosenki z lat 30 i 40, w wy-
konaniu muzyka, aktora i 
reżysera Roberta Delegie-

Aktywni seniorzy
W Hotelu Maria w Wałbrzychu odbyła się uroczysta inauguracja projektu 

„Aktywni Seniorzy”, który realizowany jest przez Fundację „Zielone 
Wzgórze”. Projekt jest współ�nansowany ze środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Uczestników projektu „Aktywni Seniorzy” oraz gości powitał Roman Ludwiczuk.

wicza zakończyły pierwsze 
spotkanie „Aktywnych Se-
niorów”.

Uczestnikami  projektu 
są ludzie starsi, którzy ukoń-
czyli 60 rok życia, nieczynni 
zawodowo. Działania zostały 
zaplanowane w dwóch blo-
kach, jeden to rekreacja, a 
drugi to edukacja. Przez zor-
ganizowany cykl wykładów 
- pogadanek uczestnicy do-
wiedzą się m.in. jak zadbać 
o swoje zdrowie, jak zadbać 
o swoje bezpieczeństwo 
ekonomiczne - �nansowe. W 
czasie krótkich kursów senio-
rzy będą mieli okazję poznać 
techniki pamięci, nauczą się 
podstawowych słów i zwro-
tów w języku angielskim 
oraz będą uczęszczać na 
zajęcia komputerowe. Reali-
zacja zadania ma pobudzić 
seniorów do wyjścia z domu 
i do ruchu, dlatego uczestni-
cy projektu odwiedzą mię-
dzy innymi: kręgielnię, basen 
i wybiorą się na dwie piesze 
wycieczki, a także do teatru.

- Niestety, realizacja koń-
czy się już w grudniu, ale 
mamy nadzieję, że kolejna 
edycja „Aktywnych Senio-
rów” będzie cieszyła się ta-
kim samym zainteresowa-
niem – podkreśla Roman 
Ludwiczuk.

(RED)



Czwartek, 25 września 2014 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

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

ZAPRASZAMY: 
poniedziałek – piątek 
od 10:00 do 19:00
sobota od 10:00 do 16:00, 
niedziela od 9:00 do 14:00

27 września (sobota) 
duża dostawa bluzek damskich z wyceny. 

2 października (czwartek) 
duża dostawa obuwia zimowego z wyceny. 

4 października (sobota) 
duża dostawa kurtek zimowych damskich 
i męskich z wyceni męskich z wyceny.

Największy sklep 
w Wałbrzychu - już otwarty! 
Powierzchnia ponad 1000m2

towar dokładany
codziennie !

Wałbrzych, ul. Długa 103

- Najbardziej bolały mnie 
nogi. Łydki i stopy, bo mam 
miażdżycę nóg. A to tego ko-
lana, w których mam zmia-
ny zwyrodnieniowe. Czasem 
nawet dziesięciu kroków nie 
mogłam zrobić. Kaleka i tyle. 
Mam swoje lata, to i cukrzy-
ca, i nadciśnienie, i szumy w 
uszach. I jaskra, i parę innych 
chorób. Od lekarstw wysiadała 
mi już wątroba. W takim stanie 
trafiłam do pana Darka. Z na-
dzieją, że może choć trochę mi 
ulży – pani Wanda Panasiewicz 
ze Świdnicy opowiada o swojej 
pierwszej wizycie u wałbrzy-
skiego uzdrowiciela. I dodaje:

- Po pierwszej wizycie nogi 
bolały mnie w nocy jak szalone. 
Ale rano przeszłam ze dwieście 
metrów bez odpoczynku. Idę i 
idę, cudowne uczucie… No i jak-
by w lewym uchu mniej szumia-
ło. Po kolejnych wizytach szum 
w uszach minął, unormowało się 
ciśnienie, a łydki i stopy prawie 
całkiem przestały boleć. Kolana 

bolą, choć też jakby mniej. I cu-
kier mam lepszy. Tylko, chociaż 
byłam już osiem razy, z jaskrą nie 
ma żadnej poprawy. Ale na pozo-
stałe choroby pan Darek bardzo 
mi pomógł!

Takich opowieści w poczekalni 
wałbrzyskiego gabinetu można 
usłyszeć wiele. Pani Monika Stu-
dzieniec pokazuje wyniki swoich 
badań USG. W lipcu miała w piersi 
guza wielkości śliwki, we wrześniu 
był jak czereśnia, w grudniu nie 
było go wcale. Znikł po siedmiu 
wizytach. A pan Janusz Maliś z 
Wałbrzycha mówi o bólach kręgo-
słupa, które minęły pod dotykiem 
pana Darka. Podobnie jak ciśnie-
nie. – A jaki to skromny człowiek. 
Mówi, że może spróbować, ale ni-
czego nie obiecuje. A potem cho-
roby cofają się, jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki.

Sam uzdrowiciel prostuje, 
informując, że rzeczywiście nie 
zawsze okazuje się skuteczny. 
Dlatego bezwzględnie domaga 
się, żeby nie rezygnować z wizyt 

u lekarzy i przyjmowania leków. 
Zresztą o medycynie wypowiada 
się z ogromnym szacunkiem: - 
Energoterapia ma ją wspierać, a 
nie zastępować – wyjaśnia swój 
punkt widzenia. Dlatego też na-
mawia, żeby po czterech, pięciu 
wizytach udać się na badania 
kontrolne. 

- Badania dadzą najlepszą od-
powiedź czy jestem skuteczny, 
na ile poprawiło się nasze zdro-
wie – mówi. Chociaż pan Janusz 
Maliś zapewnia, że i bez badań 
wie, bo przecież kręgosłup bo-
lał, a nie boli. Jednak przy innych 
chorobach takie badania to na-
macalny efekt. – Gdyby nie te trzy 
USG, to nigdy bym nie uwierzyła, 
że guz w piersi może mi zniknąć 
od samego dotyku – cieszy się 
pani Monika Studzieniec. Dla-
tego przyprowadziła tu bratan-
ka mającego chroniczny katar. I 
chociaż chłopiec miał go od 2011 
roku, minął już po drugiej wizycie 
u pana Darka.

(ego)

Choroby znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki

Ręce zdrowia
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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

R E K L A M A

Zapisy i informacje  od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00, Zapisy i informacje: 693-788-894 i 784-609-208 

JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych fi lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni 
członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego 
nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania 
cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie.
Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, 
deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka 
i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, 
udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem 
z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły badania  
USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana 
JUNA wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji. 
Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to 
skromnej osobie Pana Juna.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.
Wielu z nas boryka się z problemami zdro-
wotnymi, wobec których jesteśmy bezrad-
ni. Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia, 
sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale 
również umęczonej duszy. Z pomocą po-
szukującym przychodzą znane od lat me-
tody stosowane przez fi lipińskiego uzdro-
wiciela. 
Uzdrawianie bez bólu, operacje bez użycia 
skalpela stosowane są przez Filipińczy-
ków, zwanych także wybrańcami dobrych 
duchów, od czasów starożytnych, jednak 
do tej pory fenomen i tajemnica wyko-
nywania tych zabiegów pozostaje nieod-
kryta. Haelerzy, bo tak również nazywani 
są uzdrowiciele, podczas swoich praktyk 
nie używają żadnych środków znieczu-
lających. Zabiegi polegają na energe-

tycznym wzmocnieniu chorych orga-
nów i tkanek, wzmocnieniu systemu 
odpornościowego, oczyszczeniu organizmu
z toksyn. Jednym z najpopularniejszych
i najskuteczniejszych haelerów, znanym
w całej Europie jest Filipińczyk Jun Lita-
wen, który posiada wieloletnie doświad-
czenie i ogromną wiedzę przekazywaną
w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Fi-
lipińczyk podróżuje po całej Polsce, by 
pomagać ludziom szukającym pomocy
w leczeniu najróżniejszych dolegliwości. 
Jego metody opierają się głównie na inten-
sywnej koncentracji, przez co wytwarza się 
ogromna energia eteryczna wokół jego rąk.
– Chociaż medycyna akademicka poczy-
niła wielkie postępy, to ciągle pewne ob-
szary ludzkiego wnętrza są niezbadane. 

Nie wszystko można zbadać empirycznie. 
Moje ręce podczas zabiegów zachowują 
się jak bieguny elektryczne. Powodują kon-
trolowany przepływ energii przez organizm 
pacjenta – podkreśla uzdrowiciel. Ogrom-
na charyzma, modlitwa oraz medytacja 
sprawiają, że terapeuta wprowadza się
w stan religijnej żarliwości. Emanuje z niego 
potężna uzdrawiająca siła. Głęboka ducho-
wa postawa pacjenta jest bardzo pomoc-
na w uzdrawianiu. Dopóki pacjent wierzy
w istnienie sił ponadludzkich i jest otwar-
ty na działania uzdrowiciela – zawsze 
może osiągnąć pożądany efekt. Filipiński 
uzdrowiciel działa na cały organizm.
Znajduje zaburzenia energetyczne różnych 
organów i skutecznie je eliminuje. Wzmac-
nia naturalne siły obronne pacjenta, udraż-

nia kanały energetyczne i je oczyszcza. 
Niespotykane umiejętności, intuicja i sku-
teczność uzdrawiania, a także dar przeka-
zywania cudownej i pozytywnej energii za-
trzymały u tysięcy ludzi rozwój najcięższych 
chorób. Efektywność jego działania jest 
ogromna i pomocna przy rozmaitych cho-
robach w szerokim i nieograniczonym za-
kresie. Uzdrowiciel stosuje również zabiegi 
refl eksologiczne, które immunologicznie 
oddziaływają na schorowane i wycieńczo-
ne chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje ulgi
w cierpieniu, może się do niego zgłosić. Wy-
starczy zadzwonić i umówić się na wizytę. 
Każdy pacjent przyjmowany jest indywidu-
alnie, a uzdrawianie jest dostosowane do 
potrzeb danej osoby, w zależności od tego, 
jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.

UZDROWICIEL z FILIPIN
JUN LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

Zapisy i informacje
od poniedziałku do soboty
w godzinach
od 8.00 do 13.00
i od 15.00 do 20.00

6 maja OLKUSZ
7 maja KRAKÓW;

8 maja NOWY TARG

22 maja WADOWICE
24 maja OŚWIĘCIM

25 maja CHRZANÓW

14 maja NOWY SĄCZ
15 maja TARNÓW
17 maja BOCHNIA

JUN LITAWEN JOSEPH SANTIAGO PALITAYAN CLAVER PALITAYAN PE

Zapisy i informacje:
784 608 979, 784 608 847

Zapisy i informacje:
693 788 813, 784 609 208

Zapisy i informacje:
784 609 208, 506 536 270

Przyjmujemy: 12 października - WROCŁAW, 13 października - WAŁBRZYCH, 
14 października - JELENIA GÓRA, 15 października - ZGORZELEC i BOLESŁAWIEC
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Wyższa Szkoła Ekono-
miczno – Humanistyczna 
w Bielsku Białej oraz Sto-
warzyszenie Mieszkańców 
Gminy Walim zorganizo-
wały ogólnopolską konfe-
rencję naukową w Walimiu. 
Naukowcy, biznesmeni, 
politycy i samorządowcy 
przyjechali z różnych stron 
naszego kraju po to, aby 
podzielić się swoimi do-
świadczeniami, spostrzeże-
niami i uwagami na temat 
„Zarządzania jednostkami 
samorządu terytorialnego 
w dobie globalizacji XXI 
wieku”.

Uczestników powitała, w 
imieniu organizatorów, pre-
zes Stowarzyszenia Miesz-
kańców Gminy Walim, prof. 
dr hab. Elżbieta Weiss oraz 
dr Iwona Kłóska z Wyższej 
Szkoły Ekonomiczno – Hu-
manistycznej w Bielsku – Bia-
łej. Przez dwa dni trwały wy-

kłady i dyskusje dotyczące 
rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego, roli organizacji 
pozarządowych, zarządzania 
pracownikami w admini-
stracji, zarządzania jakością. 
Duża część uwagi została 
poświęcona tematowi, który 
dotyczy procesu przekształ-
cania się gminy z modelu 
centralistycznego w model 
wspólnotowy, obywatelski. 
Zostało poruszonych bardzo 
wiele innych tematów, ta-
kich jak: szkolnictwo, budżet 
zadaniowy, bezpieczeństwo 
lokalne, wpływ funduszy 
unijnych czy współdziałanie 
i kooperacja przedsiębiorstw 
jako czynnik rozwoju gminy. 
Dwa dni gorących dyskusji, 
wymiany doświadczeń, no-
watorskich pomysłów – tak 
można podsumować pierw-
szą konferencję naukową w 
Walimiu.

(RED)

Naukowo w Walimiu

W podwałbrzyskich 
uzdrowiskach: Szczawnie 
Zdroju i Jedlinie Zdroju 
zostały oddane do użyt-
ku siłownie terenowe. W 
Szczawnie można ćwiczyć 
w Parku Szwedzkim, na 
ścieżce zdrowia między uli-
cami Ratuszową i Wojska 
Polskiego oraz w komplek-
sie boisk przy ul. Topolo-
wej, natomiast w Jedlinie 
na początku Promenady 
Słonecznej przy ul. Chopi-
na.

„Jedlina – Zdrój źródło 
aktywności” - tak brzmi ha-
sło promujące zdrowy styl 
życia w tym mieście, a uru-
chomienie nowej siłowni 
terenowej jest tego naj-
lepszym potwierdzeniem. 
Nowe miejsce do ćwiczeń 
na świeżym powietrzu przy 
ul. Chopina jest kolejnym 
tego tupu obiektem w Je-
dlinie Zdroju. Tym razem do 
dyspozycji mieszkańców, ku-
racjuszy i turystów oddany 
został przepięknie położo-
ny obiekt. Osoby ćwiczące 
mogą w trakcie treningu 
podziwiać panoramę Gór 
Wałbrzyskich, a potem, ko-
rzystając z odnowionej Pro-
menady Słonecznej, pobiec 
lub przejść w inne miejsca, 
np. do parku linowego, wie-
ży wspinaczkowej, całorocz-
nego toru saneczkowego, 
czy kolejnej siłowni w Parku 
Północnym. Oddaniu do 

Źródła aktywności

Nową siłownię w Jedlinie – Zdroju przetestowała, w asyście burmistrza 
Leszka Orpla, posłanka Agnieszka Kołacz – Leszczyńska.

skiego, za Domem Zdrojo-
wym. Urządzenia tj. biegacz, 
wahadło, wioślarz, orbitrek, 
twister, cieszą się ogrom-
ną popularnością zarówno 
wśród mieszkańców, jak i 
kuracjuszy. Oprócz dwóch 
ścieżek zdrowia, gdzie moż-
na poćwiczyć na świeżym 
powietrzu i poprawić kon-
dycję, kluczowym miejscem 
i ośrodkiem sportu jest 
kompleks boisk przy ul. To-
polowej. To tutaj każdego 
dnia dzieci, młodzież i do-
rośli uprawiają sport. W tym 
miejscu też postanowiono 
utworzyć siłownię zewnętrz-
ną, początkowo z myślą o 
mamach, które przyprowa-
dzają swoje pociechy na tre-
ningi i mają półtorej godziny 
wolnego czasu dla poprawy 
własnej kondycji. Siłownia 
zlokalizowana została w pa-
sie zieleni naprzeciw orlika i 
cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem, nie tylko mam, 
ale także dzieci i młodzieży, 
a nawet kuracjuszy. Usta-
wionych zostało 6 urządzeń: 
biegacz, wahadło, stepper/
prasa nożna; stepper/prasa 
ręczna; motyl A/prasa ręcz-
na; motyl B/wyciąg górny 
oraz pylon – tablica informa-
cyjna. A kolejna ścieżka zdro-
wia powstanie na Wzgórzu 
Gedymina, gdzie trwają pra-
ce związane z jego zagospo-
darowaniem.

(RED)

użytku nowej infrastruktury 
towarzyszyły: marsz nordic 
walking, rekreacyjny bieg 
wokół Promenady Słonecz-
nej i trening zumby. Na ak-
tywnych uczestników impre-
zy czekały nagrody i porcja 
zupy.

Pierwsze urządzenia �t-
ness w Szczawnie-Zdroju 

pojawiły się w Parku Szwedz-
kim. Mieszkańcy i kuracjusze 
chętnie z nich korzystają, 
zwłaszcza rodzice, którzy 
odwiedzają z dziećmi plac 
zabaw. Kolejna siłownia ze-
wnętrzna – ścieżka zdrowia 
powstała przy deptaku pro-
wadzącym z ul. Ratuszowej 
w kierunku ul. Wojska Pol-

Stowarzyszenie Mieszkanców Gminy Walim zorganizowało 
ogólnopolską konferencję naukową w Walimiu.
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Dlaczego zdecydował się 
Pan startować w wyborach 
na wójta? 

Mirosław Lech: - Sam pomysł 
pojawił się ponad rok temu. 
Wiele osób zaczęło sugero-
wać, że powinienem wystar-
tować, ponieważ sytuacja w 
gminie Stare Bogaczowice 
tego wymaga. Ludzie widzą, 
jak nasza gmina marnuje 
szanse na rozwój, że jeste-
śmy daleko w tyle w porów-
naniu do okolicznych gmin. 
Mieszkańcom przeszkadza 
też, że na odcinku społecz-
nym praktycznie nic się nie 
dzieje. Na wiosnę te sugestie 
były na tyle duże, że musia-
łem się zadeklarować.

A co miało decydujący wpływ 
na to, że Pan kandyduje?

- Na moją decyzję decydują-
cy wpływ miało to, że jestem 
ogólnie znany przez miesz-
kańców naszej lokalnej spo-
łeczności i mam realne szanse, 
aby te wybory wygrać. Zga-
dzam się, że nadszedł czas, 
aby wreszcie coś z tym zro-
bić i przestawić naszą gminę 
na właściwe tory. Zależy mi 
przede wszystkim nie na mo-
jej wygranej, ale na tym, aby 
nasza gmina miała uczciwego 
i sprawnego w zarządzaniu 
wójta, który gwarantuje wy-
korzystanie szansy na rozwój.

Jednak, żeby coś zmienić, 
trzeba zostać nie tylko wój-
tem, ale też mieć radę gmi-
ny, która Pana popiera. 

- Oczywiście. Dlatego zor-
ganizowałem wokół siebie 
zespół kompetentnych i do-
świadczonych w działalności 
społecznej osób. Pochodzą 
oni ze wszystkich sołectw i 
są dobrze znani przez swo-
ich sąsiadów. To kobiety i 
mężczyźni, którzy autentycz-
nie chcą działać dla dobra 
naszej lokalnej społeczno-
ści. Wszystkich ich znam i 
wiem, że nie tylko chcą, ale 
też potra�ą działać dla do-
bra wspólnego. Praca z nimi 
będzie owocna i skuteczna. 
Zarejestrowaliśmy teraz Ko-
mitet Wyborczy Wyborców 
„Współpraca dla Rozwoju” 
i pod tym szyldem idziemy 
razem do wyborów.

Skąd ta nazwa: „Współpraca 
dla Rozwoju”? O jaką współ-
pracę i jaki rozwój chodzi?

Musimy nadrobić stracony czas
Rozmowa z Mirosławem Lechem, kandydatem KWW „Współpraca 

dla Rozwoju” na Wójta Gminy Stare Bogaczowice.
- Nazwa powstała podczas 
rozmów o tym, czego w na-
szej gminie brakuje. Wszyscy 
zgadzają się, że trwamy w 
jakiejś stagnacji i w oderwa-
niu od tego, co się dzieje w 
naszym regionie. W Wałbrzy-
chu od 2 lat trwa olbrzymie 
przyśpieszenie i widać, że 
można sprawnym działa-
niem nadrobić stracony czas. 
Ponadto powstała Aglome-
racja Wałbrzyska, zrzeszająca 
okoliczne gminy, w której 
są planowane i realizowa-
ne bardzo ważne projekty, 
w których my nie uczestni-
czymy. Natomiast w samej 
naszej gminie także nie ma 
żadnej aktywności i atmos-
fery współpracy. Skutkuje to 
tym, że nie jest realizowany 
ani jeden ambitny projekt 
z wykorzystaniem środków 
unijnych, natomiast te nie-
liczne rzeczy, które zostały 
zrobione w ogóle nie funk-
cjonują, ponieważ powstały 
w oderwaniu od naszej lokal-
nej społeczności.

Co konkretnie ta „Współpra-
ca dla Rozwoju” ma ozna-
czać? Proszę podać przykła-
dy.

- Współpracę rozumie-
my przede wszystkim jako 
współdziałanie wewnętrz-
ne ze wszystkimi lokalnymi 
inicjatywami, przedsiębior-
cami, a także osobami in-
dywidualnymi, które mają 
pomysł i chęć działania. Ale 
tutaj chodzi też o atmosfe-
rę w urzędzie gminy, która 
otworzy tę instytucję dla lu-
dzi. Będą uruchomione pro-
jekty rozwojowe i zarówno 
wszyscy obecni, jak i nowi 
pracownicy do nowych za-
dań, będą współpracować 
dla dobra mieszkańców. 
Współpraca będzie miała 
także wymiar zewnętrzny, w 
postaci aktywnego udziału w 
projektach Aglomeracji Wał-
brzyskiej oraz w wykorzysta-
niu naszych dobrych relacji 
z wałbrzyskim ratuszem. Bę-
dzie też intensywna współ-
praca z powiatem w zakresie 
rozwoju społecznego, edu-
kacji, komunikacji publicznej 
i turystyki. Nawiążemy też 
współpracę z innymi gmi-
nami z Polski i z zagranicy, 
aby uruchomić wymianę do-
świadczeń oraz wyjazdy dla 
młodzieży.

To „współpraca”. A jak rozu-
miecie „rozwój”?

- Rozwój to rozbudowa in-
frastruktury technicznej oraz 
budynków użyteczności pu-
blicznej, to projekty społecz-
no-kulturalne, to maksymal-
ne wykorzystanie środków z 
Unii Europejskiej. Podam kilka 
rzeczy, które trzeba pilnie zre-
alizować. Przede wszystkim 
gminne żłobko-przedszkole 
w Strudze. Jest ono bardzo 
potrzebne. Po drugie: pro-
gram „Aktywna Gmina”, skie-
rowany do dzieci i młodzieży, 
w ramach którego będą środ-
ki celowe na wszelkie inicjaty-
wy zgłoszone oddolnie przez 
samych zainteresowanych. 
Po trzecie: skomunikowanie z 
Wałbrzychem i Boguszowem 
miejscowości ościennych: 
Struga, Cieszów, Chwaliszów i 
Jabłów poprzez przedłużenie 
linii miejskich z Wałbrzycha. 
Wreszcie cykl corocznych 
imprez rozrywkowo–integra-
cyjnych, a nie tylko Dożynek i 
Święta Jaja, na które i tak teraz 
prawie nikt nie przychodzi. 
Rozwój, to także maksymal-
ne wykorzystanie środków z 
Unii Europejskiej i otworze-
nie punktu informacyjnego 
o środkach unijnych. Chodzi 
tutaj przede wszystkim o 
wykorzystanie tych środków 
na cele społeczne, edukacyj-
ne i aktywizację zawodową. 
Gmina tutaj musi pomóc i 
zainicjować działalność ludzi 
i instytucji pozarządowych. W 
planach jest także powołanie 
Gminnego Ośrodka Sportu, 
Turystyki i Rekreacji, w któ-
rym powstaną nowe miejsca 
pracy, będzie przy nim punkt 
informacji turystycznej.

Wystarczy, to rzeczywiście 
długa lista. Ktoś może jednak 
powiedzieć, że łatwo obie-
cać, a trudniej zrealizować. 
Może obecny wójt Leszek 
Świętalski nie jest wcale taki 
zły i po prostu pewnych rze-
czy nie da się zrobić? 

- Pan Świętalski potra� bar-
dzo przekonująco mówić. 
Szkoda tylko, że cały wysi-
łek wkłada w tłumaczenie 
wszystkim naokoło, że każdy 
pomysł, który nie jest jego, 
jest nierealny. Początkowo lu-
dzie dawali się na to nabrać, 
że nic się nie da zrobić. Ale 
teraz po prostu widać, że w 
innych gminach (np. w Wali-

miu, Jedlinie, Czarnym Borze) 
można zrobić naprawdę bar-
dzo dużo. W czasach, kiedy 
inni się modernizują, wspie-
rają inicjatywy społeczne, bu-
dują chodniki, wykorzystują 
środki unijne na ogromną 
skalę, to u nas - chyba w je-
dynej gminie w Polsce - gasi 
się w nocy oświetlenie ulicz-
ne. To może jeszcze zwińmy 
asfalt, żeby samochody dróg 
nie rozjeżdżały? Być może 
pan Świętalski jest dobrym 
sąsiadem i znajomym. Ale to 
nie wystarczy. Wójt jest od 
tego, aby działać. Musi mieć 
dobry kontakt z wszystkimi 
mieszkańcami. Dzisiaj mamy 
czasy samorządu i trzeba być 
kreatywnym i pomysłowym. 
Wójt ma być lokalnym lide-
rem i dobrym gospodarzem, 
a nie naczelnikiem gminy.

No dobrze, następuje zmia-
na wójta. Czy zamierza Pan 
wprowadzić swoich ludzi i 
zmienić urzędników w gmi-
nie?

- Ależ skąd! To są wybory 
do władz gminy, a nie wy-
bory pracowników. Zresztą, 
znam tych ludzi i  wiem, że 

to dobrzy specjaliści i przez 
ostatnie lata to na ich bar-
kach spoczywała cała gmina. 
Obecny wójt nie jest zbyt czę-
sto obecny w urzędzie gminy. 
Mówię wyraźnie: nie tylko nie 
będzie zwolnień, ale będą 
nowe miejsca pracy! Przy 
uruchomieniu projektów roz-
wojowych trzeba będzie za-
trudniać dodatkowe osoby. 
Gmina musi się rozwijać, a do 
tego potrzebni są specjaliści.

Wróćmy do spraw zwią-
zanych z Pana planami. 
Obiecuje Pan wzorową 
współpracę z Aglomeracją 
Wałbrzyską. Skąd ta pew-
ność, że tak będzie?

 - Mam bardzo dobry kon-
takt z lokalnymi liderami z 
ościennych gmin. Rozma-
wiałem także z prezydentem 
Wałbrzycha Romanem Sze-
łemejem, który jest liderem 
i głównym inicjatorem Aglo-
meracji Wałbrzyskiej. Rozu-
miemy się, mamy wspólny 
język i potra�my konkretnie 
rozmawiać. Bardzo ważne 
jest to, aby nasza gmina przy-
stępowała do projektów, a 
nie tylko deklarowała współ-

pracę. Teraz nasza obecność 
tam jest martwa. Na szcze-
blu samorządowym trzeba 
umieć współpracować i szu-
kać konsensusu, a nie tylko 
obstawać przy swoim. Wójt 
jest po to, aby działać, a nie 
tylko tłumaczyć, dlaczego 
nie może niczego zrobić i 
dlaczego według niego inni 
nie mają racji. Dość już stra-
ciliśmy przez takie gadanie. 

Załóżmy, że wygrywa Pan 
wybory. Jak będzie Pana 
pierwsza myśl? 

- Na pewno pomyślę, że to 
nie ja wygrałem, tylko, że to 
my wszyscy razem wygra-
liśmy, wszyscy mieszkańcy. 
Nie byłoby mojej kandyda-
tury gdyby nie poparcie, 
jakie otrzymałem i ciągle 
otrzymuję ze strony miesz-
kańców. To bardzo mocno 
motywuje i zobowiązuje. A 
moją drugą myślą będzie, że 
trzeba się wziąć do roboty. 
Przede mną i przed naszym 
zespołem dużo pracy. Musi-
my nadrobić stracony czas.

A gdy przegracie?
- Do wyborów idzie się po to, 
aby wygrać. Jednak wiem, 
że nie wystarczy, żeby ludzie 
mi udzielali tylko słowne-
go poparcia. Trzeba jeszcze 
pójść na wybory i głosując 
potwierdzić swoje poparcie 
dla „Współpracy i Rozwoju”. 
Dlatego proszę wszystkich 
mieszkańców o udział w 
wyborach i potwierdzenie 
tego poparcia dla mnie i dla 
idących ze mną kandydatów 
na radnych do Rady Gminy 
Stare Bogaczowice. Pójdźmy 
do wyborów i wybierzmy 
lepszą przyszłość dla dobra 
nas wszystkich!

Jak Pan sobie wyobraża ko-
lejne wybory za 4 lata? 

- Myślę, że za 4 lata będzie 
piękna jesień. Lubię każdą 
porę roku, ale tylko jesie-
nią kolory w górach są takie 
piękne. Ale teraz skupmy się 
na tych wyborach i na tym, 
co jest na najbliższe 4 lata do 
zrobienia.

Materiał przygotowany i sfinansowany przez KWW „Współpraca dla Rozwoju”
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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
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Obywatelskie Świebodzice 
– taką nazwę przyjęło Sto-
warzyszenie. Obywatelskie, 
czyli przewidujące czynne 
uczestnictwo mieszkańców 
w podejmowanych działa-
niach, a tym samym w życiu 
miasta. Jak to uczestnictwo 
świebodziczan widzi twórca 
stowarzyszenia?

Ireneusz Zyska: - Misja stowa-
rzyszenia zawiera się w słowie 
obywatelskie. W mieszkańcach 
Świebodzic drzemie ogromny 
potencjał. Energia, która mam 
wrażenie została uśpiona. 
Podstawą tego twierdzenia są  
rozmowy przeprowadzone z 
wieloma mieszkańcami, dzięki 
którym wiem, że ludzie mają 
mnóstwo pomysłów i chęci do 
działania. Brakuje natomiast 
dobrego partnera w samo-
rządzie, z którym wspólnie 
mogliby realizować projekty 
zarówno w sferze społecz-
nej, jak i kultury, czy biznesu. 
Dziś pomysły zgłaszane przez 
mieszkańców tra�ają do szu-
�ady burmistrza i czekają na 
jego przychylność.

Czy działania, które zamier-
zacie realizować jako sto-
warzyszenie, nie są walką 
z wiatrakami? Wszak ludzi 
dziś ciężko zmotywować do 
wspólnych działań. Co ma 
być tym motorem napędo-
wym?

- Lokalny patriotyzm i głos 
mieszkańców.

Sprawnie działający sa-
morząd, to jaki samorząd? 
To jedno z podstawowych 
pytań, na które powinien 
odpowiedzieć kandydat na 
burmistrza, a Pan zamierza 
powalczyć o fotel burmi-
strza Świebodzic w jesien-
nych wyborach samorządo-
wych.

- Sprawnie działający samo-
rząd powinien zapewnić 
jednostkom i lokalnej spo-
łeczności możliwość rozwoju. 
Lider samorządowy wszyst-
kimi zmysłami powinien być 
otwarty na głos mieszkań-
ców, słuchać ich i wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym. Powinien pro-
wadzić aktywny dialog ze 
społeczeństwem. To władza 
blisko ludzi – trzeba skończyć 
z podziałem na „my” i „oni”. 
Przecież „my” to „oni”, a „oni” 
to „my”. To szybkie diagnozo-
wanie potrzeb i podejmowa-
nie trafnych decyzji. Spraw-
nie działający samorząd 
wykorzystuje potencjał za-
angażowania mieszkańców. 
Marnowanie ludzkiej energii 
jest największym zaniedba-
niem ze strony lidera samo-
rządowego. Każdy sprawnie 
działający samorząd powi-
nien opracować i wprowa-

Jaki burmistrz, 
takie miasto

Rozmowa z Ireneuszem Zyską, prezesem i założycielem 
Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice.

dzić jasną i spójną koncepcję 
rozwoju gminy, którą zarzą-
dza. Ja taką koncepcję mam.

Potrzebna jest zmiana wła-
dzy w Świebodzicach?

- Bardzo. Uważam, że w sa-
morządzie powinna być 
ograniczona liczba kadencji 
– maksymalnie do dwóch. 
Dlaczego? Bo nawet najlepsi 
po prostu się wypalają, popa-
dają w rutynę, pewne sche-
maty myślowe, działania, 
zaczyna też brakować pomy-
słów na przyszłość. Tworzą 
się lokalne zależności i ukła-
dy. Niechętnie współpracuje 
się wtedy ze środowiskami 
opozycyjnymi, krytycznie 
nastawionymi do władzy, a 
przecież to nasze wspólne 
miasto. Trzeba też powie-
dzieć, że obecny burmistrz 
nie ma wizji rozwoju miasta, 
a podejmowane działania są 
często przypadkowe.

Czego potrzebuje miasto?
- Rozwoju. Powiewu świe-
żości. Nowych pomysłów, 
których realizacja pozwoli 
miastu prężnie się rozwijać. 
Świebodzice potrzebują pie-
niędzy, a pamiętajmy, że to 
ostatni okres programowa-
nia funduszy unijnych na lata 
2014 – 2020. Do realizacji za-
dań stojących przed miastem 
niezbędna jest profesjonalna 
kadra urzędnicza. Mieszkań-
cy potrzebują miejsc pracy 
i mieszkań. Wreszcie wyda-
rzenia kulturalne z obszaru 
kultury wysokiej powinny 
znajdować się w stałej ofer-
cie gminy. Możliwości reali-
zacji swoich pasji przez ludzi 
uzdolnionych. Rozwój lokal-
nej turystyki. To wszystko na-
leży rozwijać i wspierać, a 
podstawą do tego są: współ-
działanie z mieszkańcami i 
stworzenie możliwości do re-
alizacji ich pomysłów, otwar-
tość na zmiany i aktywność - 
ciągłe poszukiwanie lepszych 
rozwiązań.

Praca w samorządzie to dla 
Ireneusza Zyski misja i powo-
łanie. Rzadko słyszy się tego 
typu słowa z ust kandydatów 
– większość z nich chyba tak 
nie myśli o swojej kandyda-
turze. Ireneusz Zyska jest 
„inny”?

- Tak. Kiedy pełniłem funkcję 
zastępcy burmistrza Świebo-

dzic, praca dla mieszkańców 
dawała mi ogromną satysfak-
cję. Mogę wręcz powiedzieć, 
że jest to moja pasja, a świa-
domość odpowiedzialności 
za podejmowane decyzje 
w sprawach gminy nie po-
zwalała mi przejść obojętnie 
obok spraw przeciętnego 
mieszkańca, a tym bardziej 
wobec spraw ważnych dla 
całego miasta. Nie ubiegam 
się o stanowisko burmistrza 
dla pieniędzy – nie traktuję 
tego, jako sposobu na życie. 
Walczę o fotel burmistrza, 
by zmienić miasto, w którym 
mieszkam.

Czy przez te niespełna trzy 
lata, od kiedy nie ma Pana w 
samorządzie, zauważył Pan 
jakieś zmiany w mieście: roz-
wój, a może narastającą sta-
gnację?

- Uczciwie mówiąc: przez ten 
czas zostało zrealizowanych 
wiele projektów, w których 
przygotowaniu wcześniej 
uczestniczyłem. Wśród nich 
jest m.in. przebudowa ul. 
Strzeleckiej. Współtworzyłem 
także projekty: rewitalizacji 
miejskich murów obron-
nych, których turystyczny 
potencjał do dziś nie został 
wykorzystany, termomoder-
nizacji budynków kultural-
no-oświatowych, Centrum 
Rehabilitacji Społecznej, czy 
też projekt przebudowy ulic 
w przyległych do Rynku. 
Obecnie w Świebodzicach 
realizuje się inwestycje, jakby 
trochę zapominając, że to nie 
wystarczy. W parze z teraź-
niejszością, powinna iść wizja 
przyszłości. Ponadto mówi 
się, że urząd miejski nie jest 
przyjazny mieszkańcom – to 
słowa tych, którzy przycho-
dzą po raz enty do ratusza 
ze swoją sprawą i nie mają 
z kim rozmawiać. Urząd nie 
jest dostatecznie dostępny 
dla wszystkich - powinien być 
otwarty raz w tygodniu do 
godz. 18.00, poza tym wiele 
spraw można byłoby załatwić 
elektronicznie. Mam także 

wrażenie, że wiele rzeczy 
robi się na „sztukę” – „odbyło 
się - odfajkowane”. Trzeba to 
zmienić. Rynek został prze-
budowany, ale coraz więcej 
lokali usługowo-handlowych 
stoi pustych. Przyczyn tego 
zjawiska jest wiele, ale może 
to również świadczyć o bra-
ku wsparcia samorządu dla 
lokalnych małych przedsię-
biorców. Wreszcie najgorsze 
jest „zawłaszczanie” miasta, 
wyrażające się w twierdze-
niu, że wszystko co się dzieje 
„zawdzięczamy” burmistrzo-
wi. Tak dalej być nie może. 
Mieszkańcy muszą być trak-
towani podmiotowo.

Jak do Świebodzic przycią-
gnąć inwestorów? Z tym 
pytaniem musi zmierzyć się 
chyba każdy kandydat na 
burmistrza czy prezydenta 
miasta. Inwestor to rozwój, a 
rozwój to miejsca pracy.

- Trzeba aktywnie poszuki-
wać inwestorów. Postawić na 
innowacyjność. Aktywne po-
szukiwanie to współpraca ze 
środowiskami biznesowymi 
w Polsce i za granicą, orga-
nizacjami i izbami gospodar-
czymi, Ministerstwem Gospo-
darki, Ministerstwem Pracy i 
Polityki Społecznej, urzędem 
marszałkowskim i wojewódz-
kim, Polską Agencją Informa-
cji i Inwestycji Zagranicznych. 
Coraz popularniejsze stają 
się centra obsługi biznesu, 
których celem są działania 
stymulujące aktywność go-
spodarczą, popularyzację 
i promowanie miasta jako 
dogodnego i atrakcyjnego 
miejsca do podejmowania 
działalności gospodarczej i 
inwestycyjnej, a Świebodzi-
ce mają świetną lokalizację 
w regionie wałbrzyskim, do-
stępność komunikacyjną, 
uzbrojone i możliwe do wy-

korzystania tereny, a także 
drzemiący w nich potencjał 
turystyczny, który czas wydo-
być. Miasto ma też tradycję 
przemysłową. Świebodzice 
to miasto robotnicze. W la-
tach 70-tych XX wieku było 
trzecim najbardziej uprze-
mysłowionym miastem w 
Polsce. W Świebodzicach w 
dalszym ciągu mieszka wielu 
wykwali�kowanych pracow-
ników związanych z różnymi 
gałęziami przemysłu.

Jakie środowiska chcecie 
przede wszystkim do siebie 
przekonać?

- Miasto tworzą ludzie – 
mieszkańcy. Tu nie ma po-
działu na grupy i środowiska. 
Każdy jest integralną częścią 
miasta, tworzy jego historię. 
A ja chcę, żebyśmy zaczęli ją 
tworzyć wspólnie.

Wszyscy obiecują przed 
wyborami. Dlaczego miesz-
kańcy Świebodzic, a jedno-
cześnie wyborcy, mieliby za-
ufać i postawić na Ireneusza 
Zyskę?

- Jak mówi prawo powiązania 
„Jak na górze, tak i na dole. 
Jak na dole, tak i na górze”. 
Jaki burmistrz, takie miasto. 
Pasja, zaangażowanie, wizja 
rozwoju i pomysł na Świebo-
dzice – ja to mam. Nie będę 
niczego obiecywał, a realizo-
wał i uczciwie mówił, co jest 
możliwe do zrobienia, a cze-
go zrobić się nie da, albo że 
będzie można osiągnąć to w 
dłuższym czasie. Mogę za to 
obiecać, że moje zdjęcia nie 
będą publikowane na każdej 
stronie gazety samorządowej 
i w każdym newsie na stronie 
internetowej miasta, za to 
będę blisko ludzi i blisko ich 
spraw, będę dostępny dla 
każdego mieszkańca.

(walbrzych4you, RED)
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Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl

Sportowy raport
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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 30 listopada

OKNA z Wałbrzycha

JESIENNA
PROMOCJA

20 LAT TRADYCJI

R E K L A M A

Zrekonstruowana przez 
wałbrzyszanina Jerzego 
Mazura jego ciężarówka z 
Rajdu Paryż-Dakar z 1988 r., 
stała się atrakcją imprez mo-
torsportu.

Odtworzony pojazd Jerzy 
Mazur pokazał ostatnio na 
warszawskiej imprezie „Ve-
rva Street Racing-Dakar na 
Narodowym”. – Usłyszałem 
wiele pochlebnych opinii na 
temat mojej pracy, wyrażo-
nych zarówno przez kierow-
ców, jak np. Adama Małysza i 
Marka Dąbrowskiego, którzy 
świetnie wypadli w Rajdzie 
Dakar, jak też pasjonatów 
motorsportu. Jestem dumny 
ze swego dzieła – powiedział 
wałbrzyski kierowca.

Wcześniej replika cięża-
rówki Star 266 zrobiła furorę 
na innych tego rodzaju im-
prezach: Moto Classic Topacz 
2014, Baja Poland w Szcze-

cinie, będącej jedną z rund 
Pucharu Świata FIA i Summer 
Cars Party na katowickim lot-
nisku Muchowiec.

W katowickim magazynie 
rajdowym „WRC”, odtworzoną 
przez Mazura ciężarówkę na-
zwano „Big Starem”. – Słowo 
star, zdaniem dziennikarzy, 
ma oznaczać gwiazdę, a do 
tego wielką. Bardzo mi po-
chlebia taka ocena. Zachęca 
do podjęcia kolejnych tego 
rodzaju prac – stwierdził.

Jerzy Mazur jest pierw-
szym polskim kierowcą, który 
ukończył Rajd Paryż-Dakar, 
przyjeżdżając do stolicy Sene-
galu na 15. miejscu wśród 120 
ciężarówek. Potem Star gdzieś 
zaginął. – Odnalazłem podob-
ny pojazd na jednym z poli-
gonów wojskowych i odtwo-
rzyłem go z najdrobniejszymi 
szczegółami – wyjaśnił. 

Andrzej Basiński

Big Star Mazura

Jerzy Mazur w towarzystwie Adama Małysza i Marka Dąbrowskiego 
podczas imprezy „Dakar na Narodowym”.

• Siatkarze Victorii PWSZ 
Wałbrzych przygotowują 
się do inauguracji rozgry-
wek I ligi. W turnieju w Ny-
sie wałbrzyszanie pokonali 
innego pierwszoligowca – 
Wartę Zawiercie  – 3:1, a w 
meczu o I miejsce przegrali 
z AZS Stal Nysa  0:3. Oba 
zespoły spotkają się w Wał-
brzychu 4 października, w 
II kolejce rozgrywek I ligi. A 
już w ten weekend wałbrzy-
szanie zadebiutują w I lidze 
w Suwałkach meczem ze 
Ślepskiem.

• Reprezentacja Polski w 
piłce nożnej kobiet po-
konała Bośnię i Hercego-
winę 3:1 w meczu, który 
kończył eliminacje do mi-
strzostw świata. Całe spo-
tkanie w polskiej bramce 
rozegrała Daria Antończyk z 
AZS PWSZ Wałbrzych. Polki 
zajęły 3 miejsce i nie awan-
sowały do turnieju �nało-
wego.

• Porażka i remis – z ta-
kim bilansem wróciła ze 
Szwajcarii reprezentacja 
Polski do lat 17 w piłce 
nożnej kobiet. W obu spo-
tkaniach wystąpiły piłkarki 
AZS PWSZ Wałbrzych: Edy-
ta Bator i Klaudia Miłek. W 
pierwszym spotkaniu, prze-
granym 0:2, do 72 minuty 
grała Klaudia Miłek, a Edyta 
Botor pojawiła się na boisku 
w 55 minucie. Z kolei w re-
wanżu, zremisowanym 0:0, 
od pierwszej do ostatniej 
minuty grała Botor, a Miłek 
od pierwszej do 72 minuty.

• Trwa bardzo dobra pas-
sa piłkarek nożnych AZS 
PWSZ Wałbrzych w I lidze. 
Na dwa mecze wyjazdowe 
nasze akademiczki oba wy-
grały - tym razem AZS PWSZ 
pokonał MUKS Tomaszów 
Mazowiecki 3:0 i utrzymał 
pozycje wicelidera (relacja 
na sport.db2010.pl). W nie-
dzielę, 28 września o godz. 
15.00, AZS PWSZ podejmuje 
na stadionie przy ul. Ratu-
szowej w Wałbrzychu KKS 
Bogdańczowice. 

• W III lidze piłki nożnej 
kobiet AZS PWSZ II Wał-
brzych wygrał zaległe 
spotkanie i dogonił lidera. 
Wałbrzyszanki pokonały Po-
lboto Grom Udanin 7:0 i w 
kolejnym meczu zmierzą się 
z Piastem Nowa Ruda (sobo-
ta, godz. 15.00 w Boguszo-
wie). Tymczasem w ponie-
działek AZS PWSZ II zagrał 
z Polonią - Stalą Świdnica 
w Pucharze Polski na Dol-
nym Śląsku i odniósł kolejne 
efektowne zwycięstwo 9:1. 
Teraz wałbrzyszanki zagra-

ją na szczeblu centralnym 
z mistrzem Opolszczyzny, a 
potem czekają już zespoły 
ekstraklasy.

• Piłkarze Górnik Wał-
brzych zremisowali u sie-
bie ze Zniczem Pruszków 
1:1. Była to pierwsza zdo-
bycz punktowa biało – nie-
bieskich u siebie i pod wo-
dzą trenera Jerzego Cyraka, 
która pozwoliła wałbrzysza-
nom opuścić ostatnie miej-
sce w tabeli II ligi (relacja na 
sport.db2010.pl). W sobotę, 
27 września o godz. 16.00, 
Górnik zagra w Wałbrzychu 
z Wisłą Puławy.

• Kacper Majchrowski, 
wychowanek Włókniarza 
Głuszyca, został włączony 
do kadry pierwszoligowe-
go Zagłębia Lubin. 17-let-
ni bramkarz w poprzednim 
sezonie grał w rezerwach 
lubińskiego klubu, a teraz 
został zgłoszony do pierw-
szego zespołu na mecze Pu-
charu Polski.

• Drużyna Lekkoatletów 
LKS Górnik Wałbrzych za-
jęli trzecie miejsce w Ma-
kroregionalnych Mistrzo-
stwach Młodzików. Na 6 
medali aż 5 nasi lekkoatleci 
zdobyli w rzucie dyskiem 
i pchnięciu kulą! Moda na 
Włodarczyk, Fajdka i Ma-
jewskiego trwa w najlepsze 
także w Wałbrzychu. Jedyne 
zwycięstwo w MMM odniósł 
w dysku Piotr Pytlak, który 
uzyskał 45,86 m. Trzeci był 
jego brat Paweł z wynikiem 
39,70 m. Trzecia w dysku 
była także Michalina Wró-
blewska (34,36 m). Piotr po-
nadto był drugi w kuli (13,24 
m), podobnie jak Paulina 
Chmielewska (11,57 m). 
Szósty medal, tym razem 
brązowy, zdobyła Justyna 
Bryłka w skoku wzwyż (145 
cm). Blisko medalu były: Mi-
chalina Wróblewska w kuli, 
sztafeta dziewcząt 4×100 m 
i Oliwia Głód w biegu na 300 
m ppł, które zajęły czwarte 
miejsca. W sumie nasi repre-
zentanci zajęli 22 miejsca 
w najlepszej „10” w swoich 
konkurencjach.

• Jako ostatni wystąpią 
w swoich mistrzostwach 
najmłodsi lekkoatleci LKS 
Górnik Wałbrzych. Młodzi-
cy w Zielonej Górze roze-
grają Mały Memoriał Kuso-
cińskiego - dla tej kategorii 
wiekowej są to mistrzostwa 
kraju. Ta impreza zostanie 
rozegrana w ostatni week-
end września. Natomiast 
w pierwszy weekend paź-
dziernika, także w Zielonej 
Gorze, odbędą się zawody 

wielobojowe. Wystąpi w 
nich Weronika Grzelak, któ-
ra cały prawie sezon odpu-
ściła z powodu kontuzji. Te-
raz chce jednak wystąpić w 
pełnym wieloboju, by wal-
czyć o stypendium Polskie-
go Związku Lekkiej Atletyki 
na przyszły rok. Tymczasem 
w Wałbrzychu podsumowa-
no międzypowiatowe zma-
gania szkół. W wałbrzyskiej 
rywalizacji powiatów zwy-
cięstwa indywidualne ze 
szkół wałbrzyskich odnieśli: 
Ada Stawiarz, Emilia Ewiak, 
Klaudia Nizińska, Weronika 
Kaczor, Martyna Czarnow-
ska, Filip Ruszkiewicz, Jakub 
Kornik, Miłosz Gerke, Szy-
mon Molak. Organizatorem 
zawodów była Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 26 w 
Wałbrzychu.

• Jak już informowaliśmy, 
Patrycja Piotrowska (KKW 
Jama Wałbrzych), uczest-
niczyła na swój koszt w mi-
strzostwach świata w nor-
weskim Ha�ell. - Wyścig 
bardzo trudny, podjazdy 
siłowe, wyczerpujące, zjaz-
dy techniczne. Ciągle trzeba 
było być skupionym, aby nie 
popełnić błędu. Pogoda do-
pisała, 24 stopnie to dobra 
temperatura do ścigania. Na 
metę dojechałam jako 32. 
zawodniczka. Po zawodach 
miałam okazję trenować m. 
in. z Mają Włoszczowską. Z 
Norwegii wracam z wielkim 
bagażem doświadczeń, któ-
re na pewno wykorzystam 
– powiedziała po powro-
cie. Pierwsze koty za płoty. 
Trzymamy kciuki za kolejne 
występy utalentowanej Pa-
trycji. 

(BAS)

• To był bardzo udany 
weekend dla wałbrzy-
skiego kolarza szoso-
wego Michała Nowaka. 
Zawodnik Górnika DSR 
Author Wałbrzych dwu-
krotnie stawał na podium 
w kategorii junior młod-
szy. W sobotę, 20 września, 
Michał Nowak znakomicie 
spisał się w Czasówce Kar-
konoskiej, zajmując pierw-
sze miejsce w rywalizacji 
juniorów młodszych. Na-
tomiast dzień później, w 
Prudniku, zajął drugą loka-
tę w Kryterium Kolarskim 
- Memoriale Stanisława 
Szozdy.

• XVI Puchar Melafiru i Wo-
jewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Biathlonie 
Letnim już w ten week-
end w Czarnym Borze. 
Program zawodów: Woje-
wódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików (1998, 1999, 2000 
r.) - 26.09.2014 r.: przystrze-
liwanie broni-godz. 12:00 
-12:30; bieg indywidualny 
- godz.12:40. Wojewódz-
kie Mistrzostwa Młodzi-
ków (1998, 1999, 2000 r.) 
- 27.09.2014 r.: przystrzeli-
wanie broni - godz. 09:20 
- 9:50; sprint - godz.10:00. 
Puchar Mela�ru 27.09.2014 
r.: przystrzeliwanie broni 
- godz.11:00 -11:40; super-
sprint - godz.12:00 - senio-
rzy, juniorzy, juniorzy młod-
si oraz seniorki, juniorki i 
juniorki młodsze. Kolejność 
startu uzależniona od ilości 
zgłoszonych zawodników, 
zostanie ogłoszona w dniu 
zawodów. Dekoracja i wrę-
czenie nagród - około godz. 
14:00.

(RED)
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Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl, 
www.willawalbrzych.gratka.pl

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 kawalerkę, 
34m2, Rusinowa, parter , cena 53 
000zł. – do negocjacji! co gaz, 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 137 
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, 5 piętro, 42m2 , po 
remoncie, duży balkon, Piaskowa 
Góra, 125 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 3 pokoje w 
bloku,  B.Kamień, 65m2, parter z 
wyjściem na ogródek,  cena 160 
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, Podzamcze, 48 m2, 
1100 zł, 74 6660919, 607 212 315

JM DOM do wynajęcia pomiesz-
czenie na parterze w centrum 
Wałbrzycha, 170 m2, 74 6660919, 
607 212 315

JMDOM do sprzedania 2 pokojo-
we mieszkanie, Piaskowa Góra, 
41 m2, 85 000, 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 general-
nym remoncie, 72 000, 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 dużym ogrodem, Śródmieście, 
cena 139tys.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 , 25m2, 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 Lubo-
minie, 7 pokoi, powierzchnia 200 
m2, działka 1800 m2, cena 220 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

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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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, 2 POKOJE, 50M2, 6 PIĘTRO, 
130 000 ,- DO NEGOCJACJI TEL. 
730-303-888 MS-0798N
JASIAK–BOGUSZÓW GORCE, 2 
POKOJE, 58 M2, Z OGRÓDKIEM I 
SAMODZIELNYM WEJŚCIEM, 57 
000,- DO NEGOCJACJI TEL. 730-
303-888 MS-0751N
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, STARY 
ZDRÓJ, 70,50M2, 3 POKOJE, 2 
PIĘTRO, OGRZEWANIE GAZOWE.  
STAN DO WPROWADZENIA. CENA 
125 000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI. 
TEL. 535 985 088. MS – 0622K
JASIAK – SZCZAWNO ZDRÓJ, 2 
POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA, 
OGRZEWANIE GAZOWE, NOWE 
INSTALACJE, 2 PIĘTRO.CENA 85 
000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI. TEL. 
535 985 088. MS – 0591K

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, PARTER, 
PO CZĘŚCIOWYM REMONCIE. 
IDEALNA LOKALIZACJA.  CENA 
99 000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI. TEL. 
535 985 088. MS – 0788K

JASIAK – WAŁBRZYCH, SOBIĘCIN, 
53M2, W PEŁENI ROZKŁADOWE, 
2 POKOJE, KUCHNIA Z OKNEM, 
NOWE BUDOWNICTWO, 2 PIĘTRO, 
STAN DO ZAMIESZKANIA. CENA 
115 000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI. 
TEL. 535 985 088. MS – 796K

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, 119 900, 
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-

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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Oferujemy  ubezpieczenia komunikacyjne, 
majątkowe oraz na życie 

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

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

TANIE UBEZPIECZENIA
Pojemność cena przy zniżce 60%

do 700cm3 194zł
701-900cm3 230zł

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

powyżej 2400cm3 548zł

I INNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) 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

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

SPRZEDAM

(2) Sprzedam nowy aparat 
słuchowy szwajcarskiej �rmy 
Bernafon, na gwarancji. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 570 307 258 lub 
786 176 772.

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam gospodarstwo rolne 
w Strudze - dom 135 m kw. wraz 
z zabudowaniami gospodarczymi 
i 4 ha pola - 270 tys. zł. Tel. 519 
82 95 51 

(2) Wynajmę komfortową kawa-
lerkę po remoncie, umeblo-
waną, w pełni wyposażoną, w 
dobrej cenie - 600 zł. Wałbrzych 
Podgórze, blisko Śródmieścia 
(bardzo dobra lokalizacja). Tel. 
508 072 243. 

(3) 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.

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

POŻYCZKA bez BIK
szansa z komornikiem

CHWILÓWKI na dowód
także dla osób bez dochodu

KREDYTY KONSOLIDACYJNE
łączenie kilku rat w jedną-niższą

Wałbrzych, Piaskowa Góra
Hala Manhattan, BOX 54

wejście naprzeciw Rossmann
Tel. 600 731 232 w godz. 9-16

Burmistrz Mieroszowa informuje, 
że dnia 25 września 2014 r. , 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie Plac Niepodległości 1 

– II piętro, obok pokoju nr 8 
wywieszono wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do najmu, dzierżawy, 
sprzedaży lub oddania w użytkowanie 
wieczyste.Wykaz podlega wywieszeniu 

na okres 21 dni.

Sprzedam 
sklep 
w Jabłowie 

z pełnym 
wyposażeniem. 
Tel.74/845 -03 -75

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

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 

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 

ATRAKCYJNA 
POŻYCZKA 

OD 200 ZŁ DO 25 000ZŁ 
 ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ SMS 

O TREŚCI KASA 

TEL: 734125864 

Atrakcyjna 
pożyczka 
do 25000 zł 

na dowolny cel. 
tel.733-818-528 

USŁUGI REMONTOWO
- WYKONCZENIOWE
TYPU: malowanie, 

gładzie, płytki, 
su�ty podwieszane,
panele, tapety itp.
TEL: 694-922-059

RATY

Masz �rmę i płacisz 

za dużo za prąd?!

Zadzwoń: 

791 87 34 77

Pomożemy Ci 

obniżyć rachunki!


