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ŚWIEBODZICE

Gmina przejmie szkoły
Władze Świebodzic chcą przejąć od Powiatu Świdnickiego
działające w mieście szkoły: liceum ogólnokształcące, Zespół
Szkół im. Stanisława Prosińskiego i Zespół Szkół Specjalnych.
REKLAMA

Świebodziccy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przejęciem szkół od powiatu.

DB2010

.PL

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Codziennie nowe informacje
na sport.db2010.pl

Dostrzegając trudną sytuację organizacyjną placówek i zły stan techniczny
obiektów, w których prowadzą swoją
działalność dydaktyczną, gmina Świebodzice, na mocy umowy z 28 marca 2014
r. wsparła Powiat Świdnicki kwotą 300 tys.
zł, z przeznaczeniem na ich dalsze funkcjonowanie. Pomimo przekazanych środków, powiatowy organ prowadzący nie
dość, że nie zapewnił placówkom należytych warunków do funkcjonowania, to
na dodatek, na mocy uchwały w sprawie
programu naprawczego Powiatu Świdnickiego, podjętej na sesji rady powiatu
27 sierpnia br., zapadła decyzja likwidacji
jednej z nich. W odpowiedzi na działanie
Rady Powiatu Świdnickiego samorząd
Świebodzic wyraził zdecydowaną wolę
przejęcia przez gminę wymienionych
szkół. - Nie możemy tolerować sposobu,

w jaki traktowane są te placówki. Szkoły
to nie budynki, to dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. Starostwo nie może ich
nękać swoimi pomysłami na uzdrowienie
własnej sytuacji finansowej. Gdyby szkoły
należały do Gminy, dziś z pewnością prowadzone byłyby w nich kompleksowe remonty - podsumował burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
Rada Miejska Świebodzic uchwałę
przyjęła jednogłośnie. Nie oznacza to
jednak, że szkoły już definitywnie przeszły pod władanie gminy. - Uchwała to
dopiero intencja, wyraz woli podjęcia
negocjacji z Powiatem Świdnickim na
temat warunków przekazania placówek
oświatowych – wyjaśnia Tomasz Merchut,
pełniący obowiązki rzecznika prasowego
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
(RED)

Dla dużych rodzin
Rada Miejska Świebodzic przyjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Świebodzice programu dla rodzin
wielodzietnych. Dzięki decyzji
rady również świebodziczanie
będą mogli korzystać ze zniżek
na terenie naszego miasta. Celem
programu jest wspieranie rodzin
wielodzietnych, czyli złożonych z
trzech lub więcej dzieci, wzmocnienie ich funkcji społecznych oraz
promowanie ich pozytywnego wizerunku. Cel realizowany będzie
poprzez system ulg i zniżek na korzystanie z lokalnych dóbr, kultury, sportu i rozrywki. Świadczenie
obejmie np. zniżki za wejścia na
obiekty OSiR - tańsze bilety na basen czy kręgielnię, zniżki na udział
w sekcjach Miejskiego Domu Kultury oraz udział w letnich półkoloniach czy ulgi na przejazdy komunikacją miejską. W programie,
poza jednostkami miejskimi i instytucjami publicznymi uczestniczyć mogą także prywatni przedsiębiorcy, którzy przystępując do
programu stają się nie tylko jego
partnerem i zyskują szansę na pomoc rodzinom wielodzietnym, ale
również mają szansę na promocję
swojej oferty. Program wejdzie w
życie od 1 stycznia 2015 r.
(RED)

Rondo Solidarności
Tak na mocy uchwały rady miejskiej nazywać się będzie rondo
zlokalizowane przy zbiegu ulic
Strzegomskiej i Olszańskiej. To
hołd dla opozycjonistów, w tym
wielu świebodziczan, dążących do
odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności.
(RED)
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Policjant nasz przyjaciel?
Janusz
Bartkiewicz

W ubiegłym tygodniu opisałem przypadek pana Damiana Czemarnika, który
stanowczo twierdzi – i ma na to świadków
– że był bezpodstawnie zatrzymany przez
funkcjonariuszy Komisariatu I w Wałbrzychu, a następnie został przez nich po bity. I
to zarówno w momencie zatrzymania, jak i
na terenie samego komisariatu. W obu tych
przypadkach miał ograniczoną zdolność
swobody wykonywania ruchów, albowiem
został zakuty w kajdanki. Ktoś powie, że
większość tych, którzy nabroili opowiada, iż
policjanci zatrzymali ich bez żadnej podstawy, a na dodatek pastwili się nad nimi, jakby sprawiało to im wielką przyjemność. Być
może, coś w tym jest i nie wykluczam przypadków zwykłych pomówień, ale zbyt wielka ilość informacji dotyczących nagannego,
bo rażąco naruszającego prawo, zachowania
się funkcjonariuszy policji, nakazuje jednak
nielekceważenie żadnego takiego sygnału.
Wałbrzyszanie, w tym i ja, chcieliby wiedzieć, co przyniosło śledztwo w sprawie (domniemanego) pobicia 35-latka (09.08.2013),
który po opuszczeniu komisariatu V policji
zmarł na ulicy. To już ponad rok od tego
wydarzenia i w sprawie cicho, jak makiem
zasiał. A co jest ze sprawą (domniemanego)
pobicia na I KP 19-letnego Michała Zaborowskiego (czerwiec br.), a także 58-letniego
Dariusza B., który krótko po wyjściu z komisariatu (maj br.) zmarł? Przed śmiercią zdążył
powiedzieć swoim dzieciom, że został pobity na komisariacie.
Każdy, kto poruszy sprawę brutalności
policji usłyszy taką opowieść, popartą jakimś
z konkretnym przykładem. Prawda to, czy
tylko czarna legenda? Rozmawiam z kolegą zamieszkałym na Białym Kamieniu, który
ma bliski kontakt z jednym z bezdomnych
tułających się po tej dzielnicy. Wiele razy
opowiadał mu, że jest co jakiś czas zatrzymywany przez policjantów, gdzie regularnie
otrzymuje porządne manto. Za co? Sam nie
wie, ale już się przyzwyczaił. Do prokuratury
nie pójdzie, bo kto uwierzy bezdomnemu,
a poza tym bardzo się tych policjantów boi.
Nie będę mnożył przykładów, bo wołowej
skory nie starczy. Mając to w pamięci, ze
szczególną uwagą pochyliłem się nad protokołem zatrzymania pana Damiana Czemarnika, którego lektura okazała się nadzwyczaj
pasjonująca. Po pierwsze, zacząłem się zastanawiać z jakich to powodów przyjechało radiowozem dwóch policjantów z I KP, których
to następnie miał zelżyć pan Damian. Z treści
dokumentu wynika jednoznacznie, że przy-

jechali oni na tzw. interwencję, czyli pan Damian musiał dopuścić się jakiegoś przewinienia. Pytanie zasadnicze, jakiego? Dlaczego o
tej przewinie nie ma ani słowa? Czy policjanci
z I KP jeżdżą sobie po mieście i zatrzymują ludzi, ot tak sobie, po uważaniu? Dziwne. Drugą, jeszcze bardziej niepokojącą, sprawą jest
fakt, że od momentu zatrzymania do chwili
zwolnienia upłynęło 6 godzin i 40 minut. Czy
aż tyle czasu policjanci z I KP potrzebowali,
aby sporządzić protokół zatrzymania osoby, a następnie jej przesłuchania? Protokół
wskazuje, że zatrzymanie nastąpiło o godz.
15:00, sporządzenie i jego podpisanie o
godz. 17:00, a zwolnienie do domu o godz.
21:40. Co najmniej dziwne. Ale to nie wszystko. Otóż zatrzymania, czyli pozbawienie
obywatela wolności, dokonać można w ściśle przez prawo określonych przypadkach,
a jeżeli chodzi o pana Damiana, to policjant
z I KP , jako podstawę zatrzymania poddał,
że zachodziła obawa ukrywania się. Ok, jestem skłony przyjąć, że pan Damian jakieś
brzydkie słowo (w nerwach) powiedział. Ale
obraża moją inteligencję próba tłumaczenia,
że policjanci uznali, że z tego powodu pan
Damian będzie się ukrywał. A przecież mogli
spisać jego dane personalne, dane świadków
tego zdarzenia (bo byli w dosyć licznej grupie) i pojechać na komisariat, aby przeciwko
sprawcy wszcząć stosowne postępowanie,
następnie wysłać mu wezwanie na przesłuchanie, et cetera, et cetera. Pan Damian był
absolutnie trzeźwy, co potwierdził badanie
alkotestem przeprowadzone po zatrzymaniu. Jeżeli jednak zachodziła obawa, że pan
Damian będzie się ukrywał, to dlaczego został po prawie 7 godzinach zwolniony do
domu? Pan Damian twierdzi, że zgodził się
na propozycję funkcjonariusza, że jeżeli nie
będzie żądał badania lekarskiego (a to przysługuje osobie, która ma być umieszczona w
policyjnej izbie zatrzymań), to będzie mógł
spokojnie odejść. Wierzę panu Damianowi,
bo jaka może być inna przyczyna zwolnienia
do domu osoby, której przysługuje prawo
przebadania przez lekarza (art.15 ustawy
o policji), przed umieszczeniem jej w celi?
Czego zatem obawiał się funkcjonariusz, że
wolał zwolnić osobę, która może się ukrywać
(co sam w protokole zaznaczył), niż zezwolić,
aby przebadał ją lekarz? Czy tak udokumentowane postępowanie funkcjonariuszy policji nie wskazuje, że mogli się oni dopuścić
czynu określonego w kodeksie jako nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązku?
Chciałoby się mieć przekonanie, że policjant
to nasz przyjaciel, bo podstawowym i najważniejszym jego zadaniem jest stanie na
straży prawa i zapewnienie bezpieczeństwa
obywatelowi, który ma prawo sądzić, że na
każdym policjancie zawsze i wszędzie może
polegać. A czy tak jest faktycznie? Śmiem
wątpić.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Na gorąco i na zimno
Andrzej
Basiński

Konstruktywna i pożyteczna
polemika objawia się wówczas,
gdy wymieniający poglądy czynią
to przy pomocy argumentów, co
do słuszności których są przekonani, jednocześnie szanując poglądy swojego adwersarza, a nie
inwektyw i obelg, którymi chcą
adresata pognębić. Dlatego cenię
sobie wypowiedzi zawarte w felietonie Janusza Bartkiewicza pt.
„Mniej emocji Panie Redaktorze”,
zamieszczonym w nr 37 DB2010, a
odnoszące się do moich wywodów
w tekście pt. „Uczucia mieszane”.
Najkrócej mówiąc, Janusz Bartkiewicz zarzuca mi nadmierne
emocje podczas opisywania sytuacji na Ukrainie i uleganie w tym
względzie wpływom rodzimych
mediów i polityków. Rozumiem
jego stanowisko i opinię wyrobioną
sobie na podstawie moich sądów
dotyczących Ukrainy i reakcji Rosji,
ale jednocześnie liczę na zrozumienie dlaczego posłużyłem się takimi,
a nie innymi sformułowaniami.
Oburzyło mnie głównie to, że
Kreml w obliczu niewątpliwej tragedii, jaką jest śmierć i zniszczenia
na Ukrainie, zachowuje się tak, jakby nie miał z nimi nic wspólnego.
Użyłem w tym celu kilku soczystych
określeń. Abstrahuję tu od zasadności działań Ukraińców rozpoczętych gorączką na Majdanie. Chyba
większość ludzi, w tym ja, nie lubi,
jak się z nich robi wariata, wmawiając rzeczy niestworzone. Obecność wojska i ciężkiego sprzętu
przybywającego z Rosji, nielegalne
przekraczanie granicy i wspieranie
Rosjan na Ukrainie metodami dalekimi od legalności, to fakty nie podlegające dyskusji, a nie wytwór li
tylko oficjalnej polskiej propagandy. To mniej więcej tak, jakby po rosyjskim ataku bombowym na Warszawę, Putin stwierdził, że Polacy
histeryzują i mają omamy, a zresztą
on nie ma zamiaru odpowiadać za
tych swoich rodaków, którzy na
własną rękę postanowili ukarać
obywateli kraju przywiślańskiego
za niegodziwe sankcje, zastosowane przeciwko zawsze pokojowo
nastawionym Rosjanom. To mnie

wkurzyło, chociaż, jak podkreśliłem w innym miejscu, jeśli chodzi
o Ukrainę, mam mieszane uczucia.
Janusz Bartkiewicz potraktował
moje wywody nieco wybiórczo,
wychodząc od kilku mocniejszych
moich ocen i formułując na tej
podstawie osąd, że stałem się jednym z chwalców nowej ukraińskiej
władzy. To nie tak. W poprzednich
tekstach, zamieszczanych w tym
miejscu Tygodnika DB2010, pisałem o, jak to określiłem, majdanokracji, nieustannym wiecowaniu w
Kijowie, mającym na celu tworzenie faktów dokonanych i wymuszanie na władzy (legalnej) realizację
żądań rozgorączkowanego tłumu.
Wyraziłem swoją dezaprobatę dla
tego rodzaju działań i nacisku, chociaż nie żywiłem sympatii do Janukowycza. To wszystko, o czym codziennie donosiły media, ocierało
się o anarchię lub tą anarchią było.
Ofiary Majdanu do pewnego stopnia ma na sumieniu tłum, gdzie byli
też chwalcy zbrodniczego Bandery,
którego poprzedni prezydent, Juszczenko, obwołał bohaterem. Nie
wyobrażam sobie, by w podobny
sposób tworzono prawo w Polsce.
Pisałem o tym jasno i wyraźnie, podobnie jak o Rzezi Wołyńskiej, podczas której Ukraińcy „wzbogacili”
światową „sztukę” zadawania cierpień bliźnim i skazywali Polaków na
niewyobrażalne męki, a co do dziś
jest zdecydowanie za słabo podkreślane przez naszych polityków
w imię rzekomo dobrosąsiedzkich
stosunków.
Dlatego nie biorę do siebie słów
Janusza Bartkiewicza: „Jestem przekonany, iż red. Basiński jest szczerym demokratą i dlatego z przerażeniem konstatuję, że popiera on
(…) ukraiński rząd i te siły, które
w zbrojny sposób obaliły demokratycznie wybranego prezydenta
oraz tak samo wybrany rząd tego
państwa”. Nie popieram rewolucji z całym bagażem związanych
z nią nieprawości i okrucieństw.
Powiem tylko, że Poroszenko
odpowiada mi bardziej niż jego
poprzednik na urzędzie prezydenckim i liczę, że Ukraińcy będą
honorować zasady demokracji oraz
że spodziewane jesienno-zimowe
kłopoty nie spowodują odejścia od
tych zasad.
Nie mam klapek na oczach i
zdaję sobie sprawę, że w konflikcie
ukraińsko-rosyjskim nie mamy do
czynienia tylko z bielą i czernią. W

felietonie, do którego odnosi się
Janusz Bartkiewicz, pisałem przecież, że nie wszystko na Ukrainie
jest jasne i jednoznaczne.
Mogę próbować zrozumieć lęki
Rosjan przed wstrętnym Zachodem i związane z tym uprzedzenia,
a nawet rozpacz Wielkorusów, że
na ich oczach rozpadło się imperium, które groziło, że boleśnie
się odgryzie na wszystkich, którzy
spróbują mu zagrozić. To wbijało
ich w dumę. Próbuję wczuć się w
ich sytuację i zrozumieć rozliczne
historyczne uwarunkowania, które
w jakiś sposób tłumaczyłyby ich
obecne zachowanie i masowe poparcie dla Kremla. Proszę mnie nie
posądzać o zbytni patos i pompatyczność, ale nie zrozumiem takich
słów i działań, które są skierowane
przeciwko Polsce. Wypowiedzi psychopatów z elity władzy o uderzeniu jądrowym na Warszawę, o konieczności nalotów dywanowych
na nasz kraj i o tym, jak szybko
można zmusić Polskę do kapitulacji, odbieram z oburzeniem. Nigdy
tych kretyństw z wyżyn Kremla nie
zdementowano. Potępiam Ukraińców za ich banderowskie ciągoty
i sentymenty, ale potępiam także
tych w Rosji, którym marzy się trzymanie świata za mordę i straszenie
moich dzieci i wnuków. Nie wierzę
w wojnę powszechną i odbieram
wspomniane słowa jako prymitywne połajanki, by nauczyć Polaków,
gdzie ich miejsce. Ale nie tylko ja
zapamiętam je na długo. Szkoda,
bo był czas, kiedy zwykłych Rosjan
uznawałem za gościnnych i życzliwych braci Słowian. Teraz to się
zmieniło.
„Coś, co powinno być uznawane za niedopuszczalną, dyskwalifikującą pogróżkę, staje się jedną
z możliwości. Zdumiewający jest
brak jakiejkolwiek reakcji. Nie tylko władz oficjalnych, lecz także
zwykłych ludzi. Oto grozi się, że
Rosja sprawniej zabije Polaków
niż faszystowskie Niemcy – i nikt
w Moskwie nie krzyczy i nie bije na
alarm. Coś głęboko złego dzieje się
z tym społeczeństwem” – powiedział w wywiadzie dla „Newsweeka” Włodzimierz Cimoszewicz,
senator, były premier.
I stąd między innymi moje słowa w tekście, do którego odnosi
się Janusz Bartkiewicz ,może zbyt
emocjonalne. Ale wymieniliśmy
poglądy, na zimno, bez awantur, i
tak być powinno.
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Zadzwoń!
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Wałbrzych: ul. Główna 11/28
tel. 74 847 17 80, 74 849 69 32
Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p. II
tel. 74 660 67 30, 74 635 10 52

Kopalnia za miedzą
- Zgodnie z przyznaną Koncesją Nr 8/2013/p oraz zaplanowanym
harmonogramem i podpisaną umową ze Skarbem Państwa
o ustanowieniu użytkowania górniczego, Spółka Coal Holding
na bieżąco realizuje zadania związane z projektem „Nowa Ruda
Węgiel Koksujący”. Wydaliśmy na ten cel już kilkanaście milionów
złotych – mówi wałbrzyszanin Andrzej Zibrow, dyrektor generalny
Spółki Coal Holding, która realizuje projekt budowy kopalni węgla
kamiennego w Ludwikowicach Kłodzkich.

Spółka Coal Holding wykona 7 otworów badawczych w rejonie Nowej Rudy.

O możliwości ponownego uruchomienia wydobycia
węgla w okolicach Nowej
Rudy była mowa wiele razy,
ale dopiero teraz projekt
budowy nowej kopalni nabiera konkretnych kształtów.
Wszystko za sprawą australijskiej Spółki Coal Holding,
która od wielu miesięcy prowadzi prace w Ludwikowicach Kłodzkich.

- Renomowana angielska
firma Wardell Armstrong
International, według międzynarodowych standardów
JORC, opracowuje wstępny
raport - ocenę wielkości i
jakości złoża węgla kamiennego w rejonie Nowej Rudy
– wyjaśnia Andrzej Zibrow.
- Podpisane zostały umowy
z Ministerstwem Środowiska
na korzystanie, za wynagro-

dzeniem, z informacji geologicznej dotyczącej złoża węgla kamiennego dla obszaru
Nowa Ruda Pola Piast Rejon
Wacław oraz obszaru Nowa
Ruda Pola Piast Rejon Lech.
Na bieżąco oraz zgodnie z
harmonogramem, realizowane są prace geologiczno-wiertnicze w rejonie obszaru koncesyjnego, polegające
na wykonaniu 5 otworów

badawczych do głębokości
około 1000 m każdy. Ukończyliśmy już 2 otwory, a wykonanie pozostałych 3 jest
znacznie
zaawansowane.
Termin ukończenia wszystkich 5 otworów zaplanowany jest do końca listopada
2014 r.
Na tym jednak nie koniec,
ponieważ Ministerstwo Środowiska pozytywnie rozpatrzyło nowy wniosek Spółki
Coal Holding, dotyczący projektu prac geologicznych, o
rozszerzenie obecnie posiadanej koncesji na wykonanie
dwóch dodatkowych otworów dla obszaru Nowa Ruda
Pole Piast Rejon Lech w celu
lepszego rozpoznania złoża.
- Łącznie do wykonania będzie 7 otworów badawczych.
Termin realizacji 2 dodatkowych otworów wstępnie zaplanowano do końca stycznia 2015 r. Zadanie wykona
renomowana spółka z Grupy
Kapitałowej Kopex „Dalbis”
specjalizująca się w pracach
wiertniczych. W otworach
wiertniczych na bieżąco prowadzone są pomiary geofizyczne przez Spółkę Geofizyka Kraków, a laboratorium
Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach i doświadczalna kopalnia „Barbara”
realizują zadania w zakresie
badania właściwości węgla
i skał z pobranych rdzeni
otworowych – mówi dyrektor generalny Spółki Coal
Holding.
Wiele dzieje się także w
zaciszach pracowni projektowych. - W oparciu o posiadaną

Historyczne pole Piast nieczynnej kopalni Nowa Ruda ma szansę na
ponowną eksploatację.

wiedzę została kompleksowo
opracowana dokumentacja
geologiczna dla złoża węgla
kamiennego w rejonie obszaru koncesyjnego. Na bieżąco dokumentowany jest
też przebieg prowadzonych
prac
geologiczno-wiertniczych. Zlecono wykonanie digitalizacji historycznych map
górniczych oraz dostępnej
dokumentacji geologicznej
w celu opracowania numerycznego
przestrzennego
modelu struktury złoża. Podjęliśmy także działania w celu
opracowania dokumentu pt.
„Wstępne studium wykonalności Projektu Nowa Ruda
Węgiel Koksujący” w zakresie finansowo-techniczno-górniczym. Główny Instytut
Górnictwa – Zakład Monitoringu Środowiska realizuje
również prace w zakresie
opracowania „Raportu o oddziaływaniu na środowisko”
dla planowej inwestycji. Nasza spółka podpisała umowę

z Centrum Badawczo Rozwojowym KGHM CUPRUM
na realizację opracowania
pt. „Projekt Zagospodarowania Złoża” dla przyznanego
obszaru koncesyjnego. Podpisana została też umowa
z Biurem Projektów Urbanistycznych na wykonanie
„analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” w obszarze koncesyjnym
oraz „opracowanie wstępnej
koncepcji zagospodarowania
terenu dla przyszłej kopalni
węgla kamiennego w Nowej
Rudzie” – wylicza Andrzej Zibrow.
Do końca II kwartału 2015
roku Spółka Coal Holding ma
w planie opracowanie i złożenie wniosku koncesyjnego
na eksploatację złoża węgla
kamiennego w rejonie Nowej Rudy.
(RED)
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TANIE
ZDJĘCIA !!!

19zł

99

SERWIS
KOTŁÓW
i KOTŁOWNI

za 8 sz

tuk

• DOWÓD OSOBISTY
• PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA
(na nośniku elektronicznym)

• DYPLOM, INNE

Zadzwoń i umów się z serwisantem!

FOTO ID Andrzej Wojciechowski
ul. Słowackiego 23-24 A, 58-300 Wałbrzych
budynek Biura Paszportowego
tel. 669 595 557

Tel. 501-518-606

www.facebook.com/andrzejwojciechowskifotoid

Zdjęcie w 3 minuty

Szansa dla małych firm

Wyrabiasz dowód osobisty, paszport lub prawo
jazdy? Nie masz zdjęcia?
- Firma „Foto – ID” ma dla
Ciebie dobrą ofertę: w ciągu
3 minut zrobimy 8 zdjęć za
kwotę 19,99 zł! Wystarczy
przyjść do naszej siedziby w
budynku wydziału paszportowego przy ul. Słowackiego 23 w Wałbrzychu – zaprasza Andrzej Wojciechowski,
właściciel firmy „Foto – ID”.
Legitymacja szkolna przez
lata była pierwszym dokumentem ze zdjęciem, który
każdy z nas musiał posiadać.
Potem były dowody osobiste,
prawa jazdy, studenckie indeksy, legitymacje branżowe
i paszporty. I na dobrą sprawę
do dziś wiele się w tej kwestii
nie zmieniło, choć – gdy już
możemy swobodnie podróżować po całym świecie – teraz
częściej pierwszym dokumentem ze zdjęciem jest paszport.
Wciąż jednak najważniejszym
składnikiem tych dokumentów jest zdjęcie właściciela.

Wałbrzyska Specjalna
Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” już po raz drugi
zorganizowała spotkanie
japońskich
inwestorów.
Rozmowy
poświęcone
były m.in. współpracy z
polskimi małymi i średnimi
przedsiębiorstwami.
- Podczas takich spotkań
mamy możliwość omówienia problemów z jakimi
spotykają się inwestorzy, a
następnie
podejmowania
działań, które je rozwiążą. W
ten sposób możemy również
wymieniać się informacjami
czy spostrzeżeniami - mówi
Barbara Kaśnikowska, prezes
WSSE „Invest-Park”.
Inwestorzy spotkali się
głównie po to, by przedyskutować możliwość współpracy z polskimi małymi i
średnimi przedsiębiorstwami. Omówiono także kwestie
zgłoszone przez japońskich
inwestorów na pierwszym
spotkaniu. - Problemy były
bardzo różne, jednak najczęściej dotyczyły dostosowania komunikacji do potrzeb
pracowników, którzy pracują
na zmiany i w różnych godzinach. I to nam się udało rozwiązać w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach - tłumaczy
prezes Barbara Kaśnikowska.
Na terenie wałbrzyskiej
strefy ekonomicznej działa
12 japońskich inwestorów,
dzięki którym zatrudnienie
w WSSE znalazło prawie 4
000 osób.
Branża
motoryzacyjna
jest jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki. Wydatki koncernów
samochodowych na rozwój
są wyższe niż w przemysłach

- Fotografie do dokumentów zawsze musiały spełniać
określone kryteria, ale w ostatnich latach są one bardzo wyśrubowane. Dlatego bardzo
ważne jest fachowe wykonanie
zdjęcia, by urzędnik wydający
dokument nie musiał nas odsyłać z kwitkiem. A w ofercie
naszego zakładu są zdjęcia
do wszystkich dokument ów
krajowych i zagranicznych, w
tym do wizy USA na nośniku
elektronicznym. Co ważne dla
naszych klientów, dajemy 100
procent gwarancji na prawidłowo wykonane zdjęcie, spełniające kryteria ICAO w zakresie
biometrycznego wizerunku w
paszportach i dokumentach
podróży – podkreśla właściciel
firmy „Foto – ID” Andrzej Wojciechowski. - Po dobre zdjęcia
do dokumentów, wykonane
szybko, a w dodatku w atrakcyjnej cenie, zapraszamy do naszej
siedziby przy ul. Słowackiego 23
w Wałbrzychu, w budynku wydziału paszportowego.
(TP)

Urząd powiadomi
Urząd Miejski w Wałbrzychu wprowadził nowe
rozwiązanie – elektroniczne
powiadomienie klientów.
Teraz mieszkańcy załatwiający sprawy związane z
uzyskaniem prawa jazdy lub
wydaniem dowodu rejestracyjnego będą otrzymywali
komunikatu SMS lub e-mail,
że odbiór dokumentu jest
już możliwy.
- Warunkiem otrzymania
powiadomienia jest wpisa-

REKLAMA

REKLAMA

ne we wniosku o wydanie
prawa jazdy lub we wniosku o rejestrację pojazdu
numeru telefonu komórkowego albo adresu e-mail,
na które ma zostać wysłane
powiadomienie.
Podanie
tych dodatkowych danych
jest dobrowolne - tłumaczy
Teresa Buła-Wojtanowska,
kierownik Biura Komunikacji
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
(RED)

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja
w super cenach.

ar
Nowy toaw
(piątek)

ik
17 październ

Wałbrzych,
ul. Główna 13

Japońskie firmy z WSSE chcą współpracy z polskimi małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

zbrojeniowym, farmaceutycznym i biotechnologicznym, nie dziwi więc, że na
terenach „Invest-Parku” ulokowały się globalne giganty
produkujące niemal wszystkie elementy do produkcji
auta od silników i skrzyń biegów, przez opony, po kulki
do łożysk i aluminiowe stopy
do produkcji metalowych
elementów silnika.
Pierwsza firmą, która zainwestowała w WSSE była Toyota Motor Manufacturing
Poland, producent silników i
skrzyń biegów. Roczne zdolności produkcyjne zakładu
wynoszą 371 tysięcy silników oraz 720 tysięcy skrzyń
biegów. To największa fabryka podzespołów firmy poza
Japonią. Niedawno z taśm
produkcyjnych zjechał milionowy egzemplarz silnika.
Natomiast
największy
na świecie producent opon

Bridgestone, który ma 56
fabryk na całym świecie, w
specjalnej strefie wytwarza
folie do paneli fotowoltaicznych. Marka swoją nazwę wzięła z dosłownego
tłumaczenia z japońskiego
nazwiska założyciela, pana
Ishibashi, które w angielskim
tłumaczeniu znaczy stone
bridge, czyli kamienny most.
Rekordzistą pod względem ekspansywnej działalności jest na terenie strefy
NIFCO. Koncern, który jako
pierwszy wprowadził tworzywa sztuczne do produkcji
zacisków, nitów i pierścieni,
otrzymał niedawno piąte
zezwolenie na rozszerzenie
działalności w specjalnej
strefie ekonomicznej.
To nie jedyna firma, która
z powodzeniem inwestuje
w kolejne przedsięwzięcia,
tylko w ostatnim półroczu
zezwolenia na rozszerzenie

działalności uzyskały u również Daicel Safety Systems i
AKS Precision Ball Polska. - O
atrakcyjności „Invest-Parku”
świadczą nie tylko dogodne
warunki inwestowania, czyli
korzystne ulgi podatkowe,
ale także opieka, jaką spółka otacza przedsiębiorcę.
Zostało to docenione przez
magazyn fDI grupy Financial
Times, który w najnowszym
rankingu z 2014, rekomendował spółkę jako najbardziej przyjazną inwestorom.
Doceniono nie tylko sposób,
w jaki konsultanci pomagając załatwić formalności
związane z ubieganiem się
o zezwolenie, ale również
tak zwaną „opiekę poinwestycyjną”, czyli działania
ułatwiające firmom dalsze
sprawne
funkcjonowanie
wyjaśnia Jacek Serdeczny z
WSSE Invet - Park.
(RED)
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Nasz Powiat rozpoczął kampanię

Czarny Bór gminą
roku?

W dzień po terminie
zgłaszania list do wyborów
samorządowych, Komitet
Wyborczy Wyborców „Nasz
Powiat” oficjalnie rozpoczął
kampanię wyborczą, prezentując pomysł na powiat
wałbrzyski w nowej kadencji.
- Zwykli ludzie mają dość
kłótni i przepychanek pomiędzy radnymi i dlatego złożyłem deklarację, że po wygraniu
wyborów, w nowym składzie
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
wszystkie ugrupowania, które
wejdą w jej skład, zostaną zaproszone do współrządzenia.
Ma to pozwolić na skupieniu
się na rozwiązywaniu problemów mieszkańców powiatu,
a nie na politycznych przepychankach - podkreśla lider
Naszego Powiatu Kamil Orpel.
Nasz Powiat przedstawił
w zarysie trzy filary programu
wyborczego. Pierwszy dotyczy
polityki społecznej i edukacji,
skierowany z jednej strony do
seniorów, a z drugiej do osób
młodych, które kończą naukę i
wchodzą na rynek pracy. Drugi

Decyzją Zarząd Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług, Gmina Czarny
Bór została nominowana do
nagrody Gmina Roku 2014
w ramach Ogólnopolskiego
Plebiscytu „Orły Polskiego
Samorządu 2014”. Plebiscyt
skierowany jest do gmin, które - realizując wzorcowo działania ustawowe oraz strategię
rozwoju na rzecz społeczności
lokalnej - podnoszą standard
życia mieszkańców oraz wykazują otwartość i przychylność
we współpracy z inwestorami i
przedsiębiorcami. Ogólnopolski
Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu 2014 realizowany jest w
ramach Narodowego Programu
Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Kancelaria Prezydenta RP.

Nasz Powiat chce zaprosić do współrządzenia wszystkie siły w Radzie
Powiatu Wałbrzyskiego.
to rozwój infrastruktury, który
powiat powinien realizować
w partnerstwie z gminami. W
końcu trzeci opiera się na budowie społeczeństwa obywatelskiego, a więc takiego gdzie
mieszkańcy sami mają wpływ
na to jak zmienia się ich bezpośrednie otoczenie.
Jedynkami Komitetu w
okręgach są: Mariusz Ilczuk z
Boguszowa-Gorce w okręgu nr

1, Kamil Orpel z Jedliny-Zdroju
w okręgu nr 2, Marek Fedoruk
ze Szczawna-Zdroju w okręgu
nr 3 i Jerzy Fedoruk z Mieroszowa w okręgu nr 4. Wśród
kandydatów Naszego Powiatu
znajduje się również pochodząca z Głuszycy Monika Rejman, obecna radna powiatu
wałbrzyskiego, która przeszła
do Naszego Powiatu z PiS-u.
(RED)

Wkrótce otwarcie
Dobiega końca realizacja największej gminnej inwestycji w Czarnym Borze.
Uroczyste otwarcie nowej
Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kulturalnego
Gminy Czarny Bór z odbędzie się 25 października.
Pomysł budowy gminnej
biblioteki publicznej pojawił się pod koniec 2011 roku.
Początkiem 2012 r. Grupa
Projektowa ISBA z Wrocławia
przygotowała projekt budynku. Prace budowlane rozpo-

częły się w połowie 2013 roku.
Gmina Czarny Bór na realizację inwestycji pozyskała środki zewnętrzne: - z Programu
Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” ze środków
finansowych
Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1,875 mln zł (w tym
500.000,00 zł w 2013 r., 1,35
mln zł w 2014 r.); - ze środków
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego w kwocie 850.000,00 zł (w

tym 350.000,00 zł w 2013 r.,
500.000,00 zł w 2014 r.). Całkowita wartość inwestycji wraz
z wyposażeniem wyniesie ok.
3,8 mln zł.
Oficjalne otwarcie nowoczesnego obiektu odbędzie się 25
października 2014 r. (sobota) o
godz. 12.00 przy ul. Sportowej
43 w Czarnym Borze. - Od godz.
16.00 budynek zostanie udostępniony mieszkańcom gminy
– mówi Joanna Jasiak z Urzędu
Gminy Czarny Bór.
(RED)

Nagrody dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, starosta wałbrzyski Józef Piksa, wicestarosta
Andrzej Lipiński oraz członek zarządu Arkadiusz Mucha wręczyli nauczycielom
podległym
powiatowym
placówkom, okolicznościowe nagrody. Już po raz drugi
obchody Dnia Nauczyciela
organizowane były wspólnie z miastem Wałbrzych.
W uznaniu osiągnięć dydaktycznych nagrody starosty
wałbrzyskiego z okazji Dania
Edukacji Narodowej otrzymali
w tym roku: Małgorzata Drażba – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
- jest to jedyna placówka w

REKLAMA

17 lat na rynku! Ponad 1700 ofert

(RED)

Uporządkują
gospodarkę
Gmina Mieroszów podpisała
z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
umowę o dofinansowanie
zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
ze studium wykonalności dla
inwestycji mających uporządkować gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracji
Mieroszów”. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 w wysokości 85 %
środków kwalifikowanych. Wartość projektu wynosi 393 600 zł,
a wartość dofinansowania 334
560 zł. Projekt będzie polegał
na sporządzeniu kompletnej
dokumentacji technicznej inwestycji, mającej na celu kompleksowe rozwiązanie z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Mieroszów.
(RED)

Integracyjna biesiada

Książ w Dolinie bogów
Podziękowania za wieloletnią
prace na rzecz działającej przy
szczawieńskiej szkole orkiestry Ceramik Band otrzymali
od starosty Eugeniusz Leć i
Mieczysław Noskowiak.
(RED)
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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
REKLAMA

(RED)

regionie, która uczy dzieci niedosłyszące i słabo słyszące;
Marlena Wolf – wicedyrektor
Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu; Ilona
Mróz – wicedyrektor Zespołu
Szkół w Szczawnie Zdroju.

SPRZEDAŻ

kupujemy nieruchomości za gotówkę

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, Zespół
Szkół Zawodowych Specjalnych i Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu
Dzieci i Rodzin Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej zapraszają na I Integracyjną Biesiadę Jesienną. Impreza
odbędzie się 16 października o
godz. 15.00 w Galerii Victoria w
Wałbrzychu.

Władze powiatu nagrodziły nauczycieli.

LICENCJA NR 2410
POLISA OC,
CZŁONEK DOSPON

Reżyser Lech Majewski wybrał zamek Książ do zdjęci
plenerowych na potrzeby
swojego najnowszego filmu.
Na zamkowych tarasach będzie
kręcona scena przyjęcia filmu
„Dolina bogów”, który powstaje w polsko - amerykańskiej kooperacji.
(RED)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim pracownikom placówek
oświatowych z Gminy Mieroszów
dziękuję za trud i zaangażowanie
w edukację i wychowanie
kolejnych pokoleń
oraz życzę satysfakcji z wykonywania
codziennych obowiązków
oraz wdzięczności uczniów
Andrzej Leszkiewicz
Burmistrz Mieroszowa
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Rekomendacje do tworzenia i realizacji polityk publicznych
w zakresie rynku pracy w mieście Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim
Fundacja Edukacji Europejskiej, we współpracy z
Powiatowym Urzędem Pracy
w Wałbrzychu, od lipca do
grudnia 2014 roku realizuje
projekt, skierowany do osób
bezrobotnych - mieszkańców powiatu wałbrzyskiego
i miasta Wałbrzycha oraz do
pracodawców. – Realizacja
tego projektu ma pomóc w
tworzeniu i realizacji polityki
publicznej w zakresie rynku
pracy w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim – mówi Grzegorz Kruszyński, koordynator projektu.
Trudna sytuacja na rynku
pracy w Wałbrzychu i powiecie
wałbrzyskim, migracja mieszkańców w poszukiwaniu pracy
i wiele innych powodów ekonomicznych i społecznych – z
tych powodów Fundacja Edukacji Europejskiej, wspólnie z
Powiatowym Urzędem Pracy w
Wałbrzychu, opracowała projekt badawczy, który otrzymał
dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
2014.
- Podstawowym celem
projektu jest likwidacja luki
informacyjnej,
dotyczącej
zależności na rynku pracy w
Wałbrzychu oraz powiecie
wałbrzyskim, a także opracowanie zestawu rekomendacji
związanych z kształtowaniem
polityk publicznych w zakresie wałbrzyskiego rynku pracy.
Szczegółowe cele projektu to
rozpoznanie przyczyn tworzenia i utrzymywania się wysokiego bezrobocia na terenie badanych obszarów terytorialnych,
poznanie zależności pomiędzy
rynkiem pracy powiatu oraz
miasta, opracowanie delimitacji
rynku pracy powiatu wałbrzyskiego oraz miasta Wałbrzych,
wszechstronna analiza rynku
pracy z perspektywy pracowników, pracodawców, bezrobotnych oraz osób zajmujących
się kształtowaniem polityki
rynku pracy. Osiągnięcie wyżej
wymienionych celów zadania
publicznego odbędzie się poprzez: badania wtórne, badania
pierwotne (metodą CATI: 500
mieszkańców, 400 pracodawców, metodą PAPI 400 osób
bezrobotnych), opracowanie
raportu z wyżej wymienionych

badań, przeprowadzenie panelu ekspertów rynku pracy
oraz ekspertyzy zawierającej
rekomendacje do tworzenia i
realizacji polityk publicznych w
zakresie rynku pracy w mieście
Wałbrzych i powiecie wałbrzyskim oraz upowszechnienie
wyników tych działań przez
konferencje oraz dystrybucje
publikacji zawierającej ekspertyzę i rekomendację – wyjaśnia
Grzegorz Kruszyński.
W ramach tego projektu,
w okresie od lipca do grudnia
tego roku przeprowadzone zostaną następujące działania:
1) przygotowanie narzędzie
badawczych oraz badania
wtórne - od lipca do sierpnia
2014 r.
2) przeprowadzenie
badań
społecznych – wrzesień
2014 r.
3) opracowanie raportu z badań i analiz - październik
2014 r.
4) organizacja panelu ekspertów - październik 2014 r.
5) opracowanie ekspertyz i rekomendacji - listopad 2014r.
6) upowszechnienie wyników
badań - grudzień 2014 r.
ZADANIE 1 - przygotowanie
metodologiczne i badana wtórne
Etap 1 - Raport metodologiczny lipiec 2014 r.
Opracowanie raportu metodologicznego, który będzie
zawierał szczegółowe pytania
badawcze, narzędzia badawcze, próby badawcze.
Etap 2 - Badania wtórne
- sierpień 2014 r.
Badanie wtórne (desk research) - metoda badań społecznych lub marketingowych,
która zakłada szczegółową
analizę istniejących już i dostępnych danych. Realizacja
projektu typu desk research
nie jest zatem związana z pozyskiwaniem nowych informacji,
a jedynie scaleniem, przetworzeniem i analizą danych rozproszonych dotychczas wśród
rozmaitych źródeł. Badanie
wtórne w tym przypadku dotyczyć będzie danych i analiz
gospodarczych, społecznych
związanych z rynkiem pracy
miasta Wałbrzych oraz powiatu wałbrzyskiego.

go zajmujących się zagadnieniami rynku pracy.

ZADANIE 2 - przeprowadzenie
badań pierwotnych ilościowych
Etap 1 - Badania CATI,
500 mieszkańców
pow. wałbrzyskiego
i m. Wałbrzych - wrzesień 2014 r.
Badanie CATI wśród mieszkańców zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej
grupie 500 respondentów,
mieszkańców Wałbrzycha i
powiatu wałbrzyskiego. Próba
taka gwarantuje wyniki obarczone 4% błędem statystycznym, co pozwoli na skuteczne
opracowanie odpowiednich
ekspertyz.
Etap 2 - Badania CATI,
400 pracodawców
w pow. wałbrzyskim
i m. Wałbrzych - wrzesień 2014 r.
Badanie wśród pracodawców zostanie przeprowadzone
na reprezentatywnej grupie
400 pracodawców działających
na terenie miasta Wałbrzych i
powiatu wałbrzyskiego. Próba
taka gwarantuje wyniki obarczone 3% błędem statystycznym, co pozwoli na skuteczne
opracowanie odpowiednich
ekspertyz.
Badanie CATI – wywiadzie
telefonicznym ankieter przeprowadza rozmowę z respondentem nie spotykając się z
nim osobiście, a pośrednio,

poprzez kontakt telefoniczny. Wywiady telefoniczne są
wspomagane komputerowo
(CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). Ankieterzy używając telefonu, zadają
widoczne na ekranie pytania
kwestionariusza wywiadu i za
pomocą klawiatury zapisują
(i/lub nagrywają) odpowiedzi
respondentów, które są automatycznie wprowadzane do
pamięci komputera. Badanie
CATI w tym wypadku obejmie
dwie grupy, do których w sposób najprostszy i najbardziej
ekonomiczny będzie możliwe
dotarcie, by przeprowadzić z
nimi badania. Badaniem CATI
zostaną objęci pracownicy wałbrzyskiego rynku pracy (miasta
i powiatu) oraz pracodawcy
funkcjonujący na tym obszarze.
Etap 3 - Badania PAPI,
400 os. zarejestrowanych w PUP
w Wałbrzychu - IX 2014
PAPI - wywiad bezpośredni
polega na osobistej, bezpośredniej (twarzą w twarz) rozmowie
z respondentem, przeprowadzanej przez ankietera przy
użyciu specjalnego przygotowanego formularza - ustrukturalizowanego kwestionariusza,
zawierającego (zazwyczaj) wystandaryzowane pytania dotyczące określonego problemu
lub zagadnienia, uporządkowa-

ne w odpowiedniej kolejności
i pogrupowane w pewne bloki
tematyczne. Badanie PAPI zostanie wykorzystane przy badaniu z osobami bezrobotnymi
z miasta Wałbrzych i powiatu
wałbrzyskiego.
W przypadku każdego badania próba zostanie podzielona w taki sposób, by możliwe
było przeprowadzenie analiz
zbiorczych oraz osobno dla
miasta i powiatu. Dzięki temu
możliwe będzie zidentyfikowanie zależności oraz różnic i
podobieństw na rynku pracy w
mieście i powiecie.
ZADANIE 3 - opracowanie raportu
z badań i analiz oraz panel
ekspertów
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz
zostanie opracowany raport
zawierający wyniki w postaci
zestawień tabelarycznych, wykresów oraz grafik i ich interpretacji. Raport ten zostanie
przedstawiony ekspertom rynku pracy na panelu ekspertów,
którego efektem będą wstępne
rekomendacje do tworzenia i
realizacji polityk publicznych w
zakresie rynku pracy w mieście
Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. W panelu ekspertów
wezmą udział przedstawiciele
PUP, DWUP, starostwa, gmin
powiatu, świata akademickie-

Zadanie 4 - opracowanie
ekspertyzy i rekomendacji
Po przeprowadzonym panelu ekspertów i na podstawie
przeprowadzonych badań zostanie opracowana ekspertyza
zawierająca praktyczne rekomendacje do tworzenia i realizacji polityk publicznych w
zakresie rynku pracy w mieście
Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. Rekomendacje te powstaną na podstawie zaobserwowanych w trakcie badań i analiz
zależności występujących na
obszarze lokalnego rynku pracy i zostaną przedstawione w
formule zgodnej z wytycznymi
Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju: obszar problemowy – wniosek – rekomendacja
- status i sposób wdrożenia-jednostka odpowiedzialna za
wdrożenie. Każda z rekomendacji zostanie dogłębnie opisana, tak aby mogła stanowić
wskazówkę dla władz i instytucji zajmujących się kształtowaniem polityki rynku pracy.
ZADANIE 5 - konferencja
podsumowująca
i upowszechnienie
Projekt zakończy się konferencją prezentującą wyniki
badania i upowszechniającą
rekomendacje do tworzenia i
realizacji polityk publicznych
w zakresie rynku pracy. Przeprowadzone badania i analizy
oraz zestaw rekomendacji pozwolą na prowadzenie bardziej
skutecznej i efektywnej polityki
publicznej w zakresie lokalnego
rynku pracy, a co za tym idzie
przyczynią się do zmniejszenia
zjawiska bezrobocia, a na pewno do podejmowania działań,
które w tym kierunku zmierzają. Projekt przyczyni się do
zwiększenia wpływu obywateli
na kształtowanie polityki publicznej w zakresie rynku pracy
poprzez udział organizacji pozarządowych we współrządzeniu i wsparciu instytucji rynku
pracy. Ponadto poprzez szerokie badania społeczne możliwe
będzie poznanie opinii mieszkańców, a co za tym idzie zaangażowanie ich w kształtowanie
polityki publicznej.
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Mamy pomysł na Strugę
3 aktywne kobiety ze Strugi mają plan jak skończyć z marnowaniem pieniędzy, poprawić
kontakt władz gminy z mieszkańcami, oraz wykorzystać szansę na lepsze jutro.
Rozmawiam z trzema aktywnymi i zdecydowanymi kobietami. Kim jesteście i dlaczego startujecie do Rady Gminy Stare
Bogaczowice?
Renata Radzikowska: Ze Strugą jestem związana od pokoleń.
Mieszkali tu moi dziadkowie, mieszkają tu moi rodzice, a teraz
ja wychowuję tutaj z mężem swoje dzieci. To już czwarte pokolenie i chcę, żeby dorastali tu i chcieli tutaj zostać. Jeśli nie
ożywimy naszej wsi, a Nasza Gmina nie zacznie się rozwijać, to
po prostu młodzi ludzie będą stąd uciekać. Wiele pieniędzy zostało utopionych w zupełnie bezsensownych „inwestycjach”, z
których nikt nic nie ma, a we wsi nie ma zrobionych podstawowych rzeczy. Nie możemy marnować pieniędzy oraz energii
społecznej naszych mieszkańców. To się musi zmienić.
Izabela Kamińska (z domu Owsianka): Ja także jestem związana ze Strugą od pokoleń. Władze gminy muszą mieć więcej
wyczucia w sprawach bezpieczeństwa i potrzeb społecznych.
Podczas zbierania podpisów przed wyborami usłyszałam od
ludzi o wielu problemach, które ich trapią, a którymi nikt się
nie interesuje. Dlatego chcę być radną, która jest łącznikiem
między ludźmi, a Urzędem Gminy. Obecni radni to „radni bezradni”. To nie moje słowa – tak mówią ludzie. A tutaj chodzi o
to, żeby do władz gminy skutecznie docierało, jakie są nasze
lokalne problemy. Jednym zdaniem – więcej wyczucia na potrzeby społeczne i więcej kontaktu z ludźmi.
Emilia Kmiecik: W Strudze część osób w ogóle jest jakby wyłączona z życia społecznego. Jakby ich potrzeby się nie liczyły.
Dlatego zgadzam się, że musi być więcej wyczucia i kontaktu
społecznego, ale też musi być więcej profesjonalizmu i zdecydowania. Na przykład: władze gminy zamieniły ostatnio salę
wiejską na magazyn drzewek do zasadzenia, które leżą tam
już drugi miesiąc. Przez to nie można zrobić imprezy, z której
dochód miał pójść na prezenty mikołajkowe dla dzieci. Obecni
radni nie potrafią nic z tą sprawą zrobić, a przecież Sala Wiejska
ma służyć przede wszystkim mieszkańcom wsi. Według mnie
sytuacja dojrzała do tego, że musi nastąpić zmiana. Do głosu
muszą dojść osoby bardziej energiczne, mniej pokorne i mające kontakt z wszystkimi mieszkańcami, niezależnie od ich
wieku.
Mówicie o zmarnowanych pieniądzach i nietrafnych inwestycjach. O co dokładnie chodzi?
Renata Radzikowska: Najbardziej wyrazistym przykładem jest
nowe boisko. Kosztowało około 320 tys. zł, a nie spełnia żadnych norm. Teraz zarasta nieużywane. Zresztą zostało tak zrobione, że się nie nadaje do użytku. Proszę spojrzeć, że pośrodku jest studzienka, tutaj jest jakiś rów zasypany, a tutaj wystaje
z ziemi metalowy pręt. To jakiś skandal - tu się można uszkodzić, a nie grać w piłkę! Za połowę tej kwoty można by zrobić
w Strudze cały szereg rzeczy, z których by wszyscy skorzystali.
Nie dość, że pieniędzy jest mało, to jeszcze wyrzuca się kilkaset
tysięcy dosłownie w błoto.

tuacja życiowa, choroby, uzależnienia, darmowe porady prawne); drzwi otwarte w Urzędzie Gminy.

Rzeczywiście wygląda to strasznie. Zrobimy zresztą zdjęcia
dla czytelników. A dlaczego uważacie, że obecnym władzom
gminy brak jest wyczucia na sprawy mieszkańców?
Emilia Kmiecik: Proszę popatrzeć na dzieci schodzące na przystanek z osiedla Kolonia. Przechodzą przez ruchliwą drogę na
ostrym zakręcie. To cud, że jeszcze nic się nikomu nie stało. W
kluczowych miejscach muszą powstać chodniki i oznakowane
przejścia dla pieszych. Poza tym brakuje oświetlania nocą, brakuje działającej dłużej świetlicy szkolnej oraz nie ma żłobko-przedszkola gminnego. Tymi sprawami chcę się zająć.
Czy zmiana pokoleniowa przyniesie zmianę na lepsze? Dlaczego nowi radni mają być lepsi od „starej gwardii”?
Izabela Kamińska: Radni muszą mieć dobry kontakt ze wszystkimi mieszkańcami. Chodząc po moim okręgu rozmawiam ze
wszystkimi, nawet z tym, którzy mówią, że na mnie nie zagłosują. Odpowiadam im, że to, jak zagłosują, to ich sprawa. Mnie
interesuje to, jakie mają problemy, potrzeby i pomysły. Bo jak
będę radną, to będę zajmować się sprawami wszystkich mieszkańców, a nie tylko tych, którzy na mnie głosowali. Poza tym
wiem, że o niektóre sprawy trzeba będzie się odważnie upomnieć i powalczyć. Będę „radną mieszkańców”, a nie „radną
wójta”.
A jak zapatrujecie się na kwestię łączenia funkcji radnego i
sołtysa? Spora liczba obecnych radnych jest także sołtysami. Czy da radę łączyć obie te funkcje?
Emilia Kmiecik: Absolutnie nie. Jak ktoś chce coś robić, to wystarczy mu obowiązków tytułem jednej z nich. Zresztą sołtys
ma zupełnie inny zakres kompetencji i zadań niż radny. Pamiętam, że 7 lat temu dostałam propozycję, żebym była Sołtysem,
ale się nie zdecydowałam ze względu na małe dziecko. Nie
można brać na siebie obowiązków, których potem nie będzie
kiedy wykonywać. Teraz, jako radna chcę pilotować kilka ważnych spraw, a między innymi uruchomienie gminnego żłobko-przedszkola w Strudze. Nie wyobrażam sobie, że jeszcze miałabym pracować i być sołtysem. Poza tym w życie społeczne
musi być zaangażowanych jak najwięcej osób, a nie jedna,
która ma zrobić wszystko, za wszystkich, a w efekcie nic z tego
nie wychodzi.
Czy macie listę problemów mieszkańców Strugi?
Renata Radzikowska: Tak - na podstawie naszych rozmów
z mieszkańcami stworzyliśmy listę problemów. Zresztą ciągle chodzimy i rozmawiamy, więc ta lista rośnie. Najczęściej
wymieniane to: brak chodników i brak bezpieczeństwa (brak
oświetlania nocą); dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych przy szkole; dodatkowy przystanek na żądanie przy ul.
Głowna 32; brak żłobko-przedszkola oraz działającej dłużej
świetlicy dla dzieci; brak połączeń autobusowych z Wałbrzychem i przepełnione „nyski”; brak zajęć i rozrywek dla ludzi
młodych oraz dla seniorów; lepsza pomoc socjalna (ciężka sy-

Wiecie jak poprawić jakość życia mieszkańców w Strudze.
Jak chcecie to osiągnąć?
Izabela Kamińska: Przede wszystkim poprzez współpracę w
terenie, współpracę z ludźmi. Tu nie chodzi o to, żeby wydać
pieniądze i otworzyć klub sportowy, a potem na siłę szukać zainteresowanych. Tutaj trzeba stworzyć warunki do tego, żeby
ludzie sami mogli działać. Na przykład wiem, że młodzież chce
mieć salkę i stół do ping-ponga. Zapewnienie tego, to minimalne koszty. Ale jak naprawdę chcą, to niech się włączą i na przykład pomalują pomieszczenie i ustalą dyżury sprzątania. To nie
ma być tak, że my mamy coś zrobić dla innych. My będziemy
z ludźmi współpracować i reprezentować ich w gminie, załatwiać sprawy organizacyjne i formalne, ale działamy wszyscy.
Nie robimy nic na siłę. Jeśli ludzie mówią, że potrzebują przejścia dla pieszych i przystanku, to nie będziemy w zamian im
drugiego boiska budować.
A co z budową żłobko – przedszkola. To większa inwestycja.
Czy rzeczywiście realne jest to, aby je uruchomić?
Emilia Kmiecik: Jest to nie tylko realne, ale wręcz konieczne.
Ono powstanie. Zresztą, jak się chce i ma wiedzę, jak się do tego
zabrać, to nie jest to takie trudne. Będzie to przykład dobrze
wydanych pieniędzy. Zapewni też dodatkowe miejsca pracy w
Naszej Gminie. Będzie ono dofinansowywane i dostępne dla
wszystkich dzieci w gminie. Nie będzie takich absurdów, że
trzeba będzie przynieść zaświadczenie od pracodawcy, żeby
dostać miejsce. Wiemy, że wiele osób pracuje na umowy zlecenia i inne, także na czarno. Miejsce w żłobku, przedszkolu i
świetlicy szkolnej nie będzie uzależnione od takich nierealnych
często wymagań.
Widać, że macie plan i wiecie, jak działać. Jaką macie jednak
gwarancję, że się Wam uda? Przecież radni nie rządzą, tylko
wójt.
Renata Radzikowska: Po pierwsze mamy umowę z naszym
kandydatem na wójta Mirosławem Lechem. Ustaliliśmy, że
żadna rzecz w Strudze nie będzie robiona z ominięciem radnych. Ustaliliśmy, że to my będziemy decydować o priorytetach i kolejności działania. Zresztą tak powinno być. Mirosław
Lech to rozumie i wie na czym polega skuteczne zarządzanie
nowoczesną gminą.
Emilia Kmiecik: Po drugie, to mit, że radni nic nie mogą. My
postanowiliśmy sprawę jasno. Chcemy działać dla dobra naszej wsi i jesteśmy gotowe się tego podjąć. Nas nie interesuje
tylko chodzenie na posiedzenia rady gminy. Znamy przepisy i
wiemy, jakie mamy kompetencje.
Izabela Kamińska: No i po trzecie, ważna jest inicjatywa. Spotykam się z uwagami typu: „jeśli jest coś robione, to wszystko
w gminie, w Starych Bogaczowicach, a u nas nic”. Ludzie czują
się pominięci. My będziemy działać w interesie naszych mieszkańców. Będziemy aktywne i skuteczne.
Przypomnijcie na koniec z jakich okręgów startujecie.
Emilia Kmiecik - okręg nr 9. Struga ul. Główna 1-29F;
ul. Kolejowa; ul. Kolonia.
Izabela Kamińska - okręg nr 10. Struga ul. Główna 30-54;
ul. Wiejska; ul. Huzarów; ul. Herbowa; ul. Dragonów; ul.
Legionów; ul. Ułańska.
Renata Radzikowska - okręg nr 11.
Struga ul. Główna 56 - 111.
Wychodzicie poza schemat. Życzę Wam i mieszkańcom Strugi Waszego zwycięstwa.
- Dziękujemy!

Materiał przygotowany i sfinansowany przez KWW „Współpraca dla Rozwoju”
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ŚWIEBODZICE

Szlak zapomnianych
nekropoli

Pomóż pogorzelcom
W nocy z 25 na 26 września 2014 r.
oraz w nocy z 12 na 13 października
2014 r. ogień strawił dachy budynków przy ul. Kłodzkiej 2 i ul. Kłodzkiej
3 w Głuszycy. Szczęśliwie nie ucierpiał
żaden mieszkaniec, jednak lokatorzy
najwyższych kondygnacji budynków
ponieśli straty w podstawowych sprzętach gospodarstwa domowego. Dlatego też zwracamy się do Czytelników o
wsparcie w formie pomocy rzeczowej.
Najpilniejszą sprawą dla poszkodowanych rodzin są: wersalki, meble i inne
przedmioty gospodarstwa domowego. Osoby, które zechciałyby wesprzeć
poszkodowanych prosimy kontakt z
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuszycy pod numerami telefonu: 74 8456
343 lub 74 8808295 do godz. 15.00 każdego dnia roboczego.

Dawna ewangelicka nekropolia Grund w gminie Walim
zostanie odtworzona. Społecznie pracują nad tym uczestnicy
cyklicznych akcji. – Trzecia i ostania akcja zaplanowana jest
na 18 października. Zaczynamy o godzinie 9.00 – mówi Łukasz
Kazek, pomysłodawca przedsięwzięcia.
- Pochodzący z 1846 roku, dawny ewangelicki cmentarz Grund dziś Grządki w gminie Walim - jest
pierwszym z cmentarzy, który wejdzie w skład szlaku zapomnianych
nekropolii na terenie gminy Walim.
Będzie to szlak historyczny i ekumeniczny, szlak historii zwykłych
ludzi, którzy jako młynarze, szewcy,
krawcy, tkacze, czy rolnicy, żyli tutaj
przed dziesiątkami lat i kształtowali
tę ziemię – wyjaśnia Łukasz Kazek,
założyciela Fundacji na rzecz dziedzictwa kultury „Świat, którego już
nie ma...”, który zorganizował akcję. - Do tej pory wykarczowaliśmy
0,10 h zarośli. Przy tym odkryliśmy
20 grobowych kwater i kilka tablic
z nazwiskami ludzi tam pochowanych. Podczas drugiej akcji odkry-

liśmy 20 kolejnych kwater i zrekonstruowaliśmy kilkanaście tablic
nagrobnych oraz dwa kute krzyże
nagrobne. Udało się też uzyskać
kontakt z dwiema rodzinami, które
mają tam pochowanych swoich bliskich. Dostaliśmy od nich piękny list
z podziękowaniami za to co robimy
i pomoc w dokumentacji cmentarza. Trzecia akcja ma na celu ogrodzenie cmentarza płotem, wyczyszczenie do końca kwater grobowych
oraz wbicie tablicy z informacjami:
jakiego wyznania jest to nekropolia,
z którego pochodzi roku, ile możliwych było w nim pochówków oraz
ukazania na archiwalnych zdjęciach
jak wyglądał dawniej, przed dewastacją. Tablica będzie wykonana
w trzech językach: polskim, nie-

(RED)

Młodzież
z pomysłem
Dzięki wolontariuszom, dawna ewangelicka nekropolia Grund w gminie Walim
odzyskuje należny jej wygląd (fot. Tomasz J.Kostyła).

mieckim i angielskim. Przy okazji
ogromne podziękowania należą się
naszemu mecenasowi - Danielowi
Gajewskiemu, właścicielowi firmy
Enforest - który wykonał bezpłatnie
całe ogrodzenie na zapomnianą
nekropolię Grund. Trzecia, ostania akcja została zaplanowana na

18 października. Rozpoczynamy o
godzinie 9.00 i każdy, kto ma ochotę, może przyjść i pomóc. Stałymi
pomocnikami są, między innymi,
uczniowie ze szkoły w Radkowie,
pod kierownictwem Marzeny Dudzik.
(RED)

Grupa młodych fanów jazdy na deskorolce złożyła wizytę burmistrzowi Jedliny Zdroju. Celem spotkania
było przekazanie wniosku dotyczącego
uwzględnienia budowy skateparku w
planach inwestycyjnych gminy Jedlina
Zdrój na najbliższe lata. W kilku punktach młodzi pasjonaci uzasadnili swoją
inicjatywę, pod którą podpisało się ponad 500 mieszkańców Jedliny-Zdroju.
Najmłodsi przedstawili projekt w formie rysunku i przekazali go burmistrzowi Leszkowi Orplowi.
(RED)
REKLAMA

Półprawdy i mity wójta Świętalskiego
Podziwiam tupet, z jakim
wójt Świętalski ustosunkował
się do artykułu z 9 października br. opisującego fakt, że
przez blisko 4 lata jak Wójt
Gminy Stare Bogaczowice
nie odpowiedział na petycje
mieszkańców Chwaliszowa.
Ponieważ sprawa dotyczy interesów mieszkańców naszej
wsi, jestem zobowiązana do
sprostowania różnych insynuacji i półprawd, którymi pan
Świętalski obficie nas uraczył.
Kłamliwa insynuacja
Panie Świętalski, napisał Pan:
„w ogóle, łatwo jest przejawiać
swoją aktywność w okresie wyborów, wcześniej nie mieszkając
na terenie sołectwa, nie uczestnicząc w jego życiu (zebrania
wiejskie) i meldując się na jego
terenie przed wyborami”. Jakim
prawem sugeruje Pan, że nie jestem mieszkanką Chwaliszowa?
Mieszkam tutaj od urodzenia,
czyli od 25 lat i ciągle jestem tutaj zameldowana. To, że piastuje
Pan urząd wójta, nie daje Panu
prawa do sugerowania czytelnikom, że nie jestem mieszkańcem
wsi i nie mam rozeznania w sprawach lokalnych. Jest dokładnie
na odwrót - znam je bardzo dobrze.
Półprawda, czyli co?
Pan Świętalski wyraża zdumienie i sugeruje, że odpowiedział mieszkańcom (i mi, jako

ich reprezentantowi) na petycję. Tylko, że jak czytamy dalej,
to dowiadujemy się, że tak naprawdę nie odpowiedział na petycję podnoszącą pilnie problem
kradzieży i bezpieczeństwa w
związku z brakiem nocnego
oświetlenia, tylko pół roku później na zebraniu wiejskim rzekomo temat oświetlenia poruszył,
rozwinął, przekuł w strategię i
stworzył plan długoterminowy.
„Mieszkańcom przedstawiono
sposób, w jaki Gmina rozwiązuje
i będzie rozwiązywała zadanie
oświetlania dróg publicznych”,
po czym następuje litania pobożnych życzeń. Tymczasem ja
specjalnie upominałam się w
Urzędzie Gminy o odpowiedź
na tą petycję, podawałam swój
adres, lecz do tej pory odpowiedzi na nią nie ma. Oświetlenia w
nocy zresztą też nie.
Sfera mitów, czyli niezły odlot
Odpowiedź wójta Świętalskiego jest obszerna i obfita w
szczegóły, ale treści w niej, jak na
lekarstwo. Odnosząc się do sprawy zorganizowania transportu
zbiorowego można przeczytać:
„(...) co do tego czasu obecne
władze gminy zrobiły, a zrobiły
naprawdę dużo”, a między innymi „problemem zainteresowano
i włączono w proces rozwiązania Marszałka Województwa,
Starostów Powiatu Grodzkiego
i Ziemskiego Wałbrzyskiego”,
„nawiązano i utrzymywany jest

bezpośredni kontakt z przewoźnikami wykonującymi kursy
na terenie gminy”, „nakreślono
plan działania na najbliższe 2
lata mający na celu rozwiązanie
problemu”.
Podejmuję wyzwanie tak dogłębnego postrzegania problemu i zapytam:
1) Czy problemem zainteresowano już premiera i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? A może powinniśmy
ten problem starać się poruszyć także na sesji Parlamentu Europejskiego?
2) Czy kontakt z przewoźnikami
wykonującymi kursy na terenie gminy utrzymywany jest
regularnie i za pomocą jakich
środków? Czy jest plan, strategia i harmonogram tych
kontaktów na najbliższe lata?
3) Czy 2 lata nie jest zbyt krótką perspektywą czasową na
rozwiązanie tak skomplikowanego problemu jak dotowanie połączeń busem z
Chwaliszowa do Świebodzic
lub Wałbrzycha? Ja bym proponowała dać przynajmniej
10 lat, a nawet 15.
Powiedzmy sobie serio - ludzie chcą efektu, a nie planów,
a tym bardziej potoku zdań,
które wprawdzie sugerują działanie, ale nic konkretnego z nich
nie wynika (np.: „nakreślono
plan działania na najbliższe 2
lata mający na celu rozwiązanie problemu”). Planem nikt do

Wałbrzycha nie dojedzie, a strategią nikt sobie ulicy nie oświetli. Pozostaje nam mieszkańcom
tylko pociecha, że „Marszałka
Województwa, Starostów Powiatu Grodzkiego i Ziemskiego
Wałbrzyskiego” zainteresowano
tą sprawą...
Takie to mądre,
że aż bez sensu
Wracając do tematu oświetlenia, wójt przytacza, że wydatki gminy na oświetlenie uliczne wzrosły. Z 91 tys. zł w roku
2011 do 129 tys. zł w 2013 r., a
przewidywane wydatki w roku
2014 wyniosą około 140 tys. zł.
W ciągu 3 lat wzrost o ponad
55%. Jednocześnie wymienione
zostały żarówki na energooszczędne. Wyłoniono tańszego
dostawcę energii. Czytam i ręce
same się do oklasków składają.
Po prostu postęp, skuteczność i
wzrost dobrobytu. Tylko coś się
tutaj nie zgadza – latarnie dalej
po północy gasną. Świecą tak
samo długo, jak w 2011 roku.
Jakby nie liczyć, to za każdą
godzinę oświetlenia płacimy o
55% więcej niż w 2011 roku. Pieniądze są wydawane, a światła
nie ma. Jak to już skomentował
jeden z mieszkańców: „na placu
zabaw latarnia nie świeci od 3
miesięcy - ta na pewno jest energooszczędna”. Nie rozumiem
też, jak w jednym artykule można argumentować wyłączanie
oświetlenia po północy koniecz-

nością oszczędzania, a kilka zdań
później wskazywać, że większe
wydatki to sukces. Sukcesem
będą niższe wydatki i oświetlenie działające całą noc. To, co
jest teraz, to porażka.
Atak jako strategia obronna
Są tacy ludzie, którzy uważają, że atak jest najlepszą formą
obrony. Na pewno sprawdza się
to na ringu, ale panie Świętalski
- niech mnie Pan tak na oślep
nie atakuje. Zarzuca mi Pan, że
aktywizuję się tylko w czasie wyborów, wiedząc, że jestem kandydatką na radną i upominam
się w interesie mieszkańców naszej wsi. Na pewno byłoby Panu
wygodniej, żeby kandydaci z
konkurencyjnego komitetu wyborczego aktywizowali się kiedy
indziej, ale tak już jest, że są wybory i niewygodnych pytań oraz
opinii będzie coraz więcej. To, że
nie odpowiada Pan już czwarty
rok na petycje 229 mieszkańców
Chwaliszowa, jest naszą sprawą
i mamy prawo publicznie o to
pytać, czy się to Panu podoba,
czy nie.
Podsumowując
Wójt Świętalski ma wyraźnie
problem w komunikacji z mieszkańcami. Pisze „uruchomiono
w drodze eksperymentu dodatkowe połączenia wykonywane
przez nowego przewoźnika (nie
zaakceptowane przez mieszkańców – dlaczego ?)”. Jak rozu-

miem, wypowiedź ta sugeruje,
że inicjatywa była dobra, trafna
i przemyślana, tylko „to ludzie
są do niczego”. Nawiasem mówiąc to, jak ludzie komentują ten
„eksperyment” nie nadaje się do
cytowania w gazecie... Faktem
natomiast jest, że połączenia nie
ma. Wracając na koniec do sprawy oświetlenia Chwaliszowa, to
pozostaje się tylko zastanawiać,
czy szybciej wójt się zmieni, czy
może prędzej światło włączą, czy
też może odpowiedź na petycje
wreszcie nadejdzie. Jeśli o mnie
chodzi, to najchętniej widziałabym te trzy rozwiązania razem w
pakiecie.
Daria Mickiewicz
Kandydat KWW Współpraca
dla Rozwoju
do Rady Gminy Stare
Bogaczowice
Materiał przygotowany i sfinansowany
przez KWW Współpraca dla Rozwoju
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OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI

JESIENNA
PROMOCJA

10 % rabatu

z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo
promocja ważna do 30 listopada

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF
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NJFSOJDUXBHØSOJD[FHP
TLBOPXBOJB QMPUPXBOJB
JPCSØCLJDZGSPXFKNBQ
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LTFSPLPQJJXJFMLPGPSNBUPXFK

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

Sportowy raport
społu: AZS PWSZ II i Victoria
Aglomeracja. A w rozegranym awansem meczu 7 kolejki Akademia Orlik Jelenia
Góra pokonał Zdrój Jedlina
Zdrój 6:0. Następna kolejka: 18-19 października: AZS
PWSZ II Wałbrzych - Akademia Orlik Jelenia Góra, Zdrój
Jedlina Zdrój - Piast Nowa
Ruda, Victoria Aglomeracja
Wałbrzyska - Grom Udanin,
Bielawianka Bielawa - Polonia-Stal Świdnica.
• - Grali jak nigdy, skończyło
się jak zawsze - powiedział
Jerzy Cyrak, trener piłkarskiego Górnika Wałbrzych, po
piątkowym spotkaniu swoich
podopiecznych z Zagłębiem
Sosnowiec. Piłkarze „biało –
niebieskich” przegrali na własnym boisku 0:2 i była to już
dziesiąta porażka w dwunastu kolejkach II ligi. Następny
mecz Górnik zagra w sobotę,
18 października w Kołobrzegu z miejscową Kotwicą.
• Michel Nykiel, który w
barwach Górnika Wałbrzych grał w piłkarskiej
ekstraklasie, zginął wraz
z żoną podczas urlopu w
Egipcie. 56 - letni Michel
Nykiel rozegrał 29 spotkań w
ekstraklasie w latach 19831986. Reprezentował także
Zagłębie Wałbrzych, Lechię
Dzierżoniów i Bielawiankę
Bielawa. Po zakończeniu kariery zajmował się również
pracą trenerską, prowadząc
m.in. w klasie okręgowej
seniorów Koksochemię Wałbrzych. Był nauczycielem,
a w latach 2006 – 2010 był
radnym Rady Miejskiej Wałbrzycha.
• Siatkarze Victorii Wałbrzych we środę rozegrali
kolejny mecz I ligi z Pek-

Biuro Rachunkowo-Doradcze

Jakub Juchniewicz

1SBDPXOJBVM#FFUIPWFOB
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• W ostatnim meczu rundy
jesiennej I ligi na własnym
boisku, piłkarki nożne
AZS PWSZ Wałbrzych pokonały Widok Lublin 4:1.
Na zakończenie rozgrywek,
26 października, wałbrzyszanki zagrają w Krakowie
z Wandą. - Daria Antończyk
strzela gola, nasz zespół
wygrywa i zostaje wiceliderem I ligi. W bardzo dobrych
nastrojach pożegnały się z
kibicami nasze piłkarki, które w niedzielę w południe
zagrały ostatni swój ligowy
mecz I rundy w Wałbrzychu.
Nasza drużyna w niedzielę
wygrała mecz I ligi z Widokiem Lubin 4:1. Tym razem
dziewczyny podzieliły się
golami, bramki zdobyły bowiem Kamila Okoń, Aleksandra Bosacka, Klaudia
Miłek i... nasza bramkarka
Daria Antończyk (z rzutu
karnego). To jest już druga
bramka Darii w tym sezonie.
To było pewne, kontrolowane zwycięstwo, które podtrzymuje wysokie miejsce
w tabeli naszej drużyny –
mówi Marcin Gryka, trener
wałbrzyskich akademiczek.
• UKS Bielawianka Bielawa uległ AZS PWSZ II Wałbrzych 1:3 w najciekawszym meczu 5 kolejki III ligi
piłki nożnej kobiet. Tymczasem na pierwsze punkty w rozgrywkach czekają
dziewczęta ze Zdroju Jedlina
Zdrój, które uległy Gromowi Udanin 0:2. W innym sobotnim meczu Piast Nowa
Ruda uległ Orlikowi Jelenia
Góra 0:5, natomiast w niedzielę Polonia Stal Świdnica
uległa Victorii Aglomeracja
Wałbrzyska aż 0:6. Na czele
tabeli są dwa wałbrzyskie ze-
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polem Ostrołęka (relacja na sport.db2010.pl).
Wcześniej, w 3 kolejce, nasz
zespół zagrał na wyjeździe z
Krispolem Września. Współlider I ligi pokonał Victorię PWSZ 3:2 (21:25, 18:25,
26:24, 25:22, 15:10). W następnej kolejce, 18 października, wałbrzyszanie zagrają
w Świdniku z Avią.
• Koszykarze Górnik Trans.
eu TWS Mazbud Wałbrzych odnieśli drugie
zwycięstwo w II lidze. Tym
razem w Nowej Soli pokonali
tamtejszych Muszkieterów
66:55. W środę Górnik zagrał w Wałbrzychu z Sudetami Jelenia Góra (relacja na
sport.db2010.pl), natomiast
18 października o godz.
17.30 zagra na wyjeździe z
RKKS Rawia Rawag Rawicz.
(RED)

• Tylko 36 sek. zabrakło
do brązowego medalu mistrzostw Polski w jeździe
dwójkami na czas Krzysztofowi Skibińskiemu i Pawłowi Przewiędzie, juniorom
LKKS Górnik Wałbrzych DSR
Author. W liczącej 30 km rywalizacji, która odbyła się w
Opatówku koło Kalisza nasi
zawodnicy zajęli 5. miejsce.
Skibiński kończy sezon także innymi, znaczącymi osiągnięciami. Najpierw wygrał
Czasówkę
Gorzanowicką
(4300 m pod górę), 5. był
Przewięda, a 8. Kamil Gorzawski. Następnie zwyciężył w kryterium ulicznym w
Bolkowie, a junior młodszy
Michał Nowak był 3. W kategorii elita drugie miejsce zajęła Karolina Piotrowska, a ta
sama lokata stała się udziałem juniorki Moniki Lasoty.
(BAS)

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

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!!!

45. stolica Witolda Radke
Witold Radke przebiegł
w tych dniach maraton w
Bukareszcie. Była to jego
45. europejska stolica organizująca rywalizację na
tym dystansie. – Na dziś
mam wszystkie stolice.
Tym samym zrealizowałem
jeden z życiowych celów,
ale jest prawdopodobne,
że w przyszłości będę musiał niejako aktualizować
to przedsięwzięcie – powiedział 71-letni wałbrzyski długodystansowiec.
Zorganizowany po raz
siódmy Raiffeisen Bank Bucharest International Marathon, zgromadził prawie
tysiąc biegaczy, którzy wystartowali z Placu Konstytucji, jednego z największych
w Europie, spod ogromnego
budynku rumuńskiego parlamentu. Potem w większości płaska trasa prowadziła
szerokimi ulicami stolicy
Rumunii, m.in. obok stadionu klubu Steaua. Dopiero w
końcówce maratończyków
czekał podbieg.
Zwyciężył Kenijczyk Kipyego Kipkorkir w czasie
2:13,36. Witold Radke z rezultatem 4:07,36 wygrał w
kategorii 70-latków. Wyniki
biegu dowodzą, że byłby
najlepszy także wśród 65-latków i trzeci w kategorii 60
lat.
Mimo tego, Witold Radke
nie ma z wyprawy do Bukaresztu przyjemnych wspomnień. Głównie za sprawą
fatalnych warunków pobytu
i zakwaterowania w pokoju
przypominającym więzienną celę. Kilkaset metrów od
centrum z okazałymi budowlami, gęsto jest od brud-

Radke w stroju, w którym biegł
do Medjugorie, gdzie znajduje się
sanktuarium maryjne.

nych domostw na krawędzi
upadku. Poza tym strona organizacyjna zawodów pozostawiała sporo do życzenia.
W 1996 r., po uporaniu
się z ciężką choroba serca,
Witold Radke podjął się wyjątkowego zadania. Postanowił przebiec maratony
we wszystkich europejskich
stolicach, które je organizują. Zaczął w 1997 r. od maratonu w Pradze. Gdy w danym
kraju takiej stolicy nie było,
Radke zaliczał sobie do kolekcji inne maratońskie miasto w tym państwie. Tak było
w przypadku Szwajcarii (Lozanna zamiast Berna), Cypru
(Pafos zamiast Nikozji), Malty
(Sliema zamiast La Valetty)
oraz Bośni i Hercegowiny,
gdzie zamiast maratonu w
Sarajewie pobiegł na trasie z
Mostaru do Medjugorie.
Pozostała mu jeszcze albańska Tirana, ale start w
niej będzie możliwy dopiero
po reaktywowaniu maratonu w tej stolicy. Poza tym
na razie biegu na dystansie
42 km 195 m nie organizuje
się w księstwach San Marino, Andora, jak również w

kosowskiej Pristinie i Kiszyniowie w Mołdawii. Jak już
Radke wspomniał, gdy tylko
coś się w tej sprawie zmieni,
będzie kontynuował swoje
przedsięwzięcie. Na razie ma
komplet stolic.
Przygotowując się do występu w Bukareszcie, Radke
uczestniczył w tym roku w
23 biegach, w większości
górskich. Zwyciężył w swojej
kategorii w Maratonie Gór
Stołowych w Pasterce (50
km), Półmaratonie Górskim
w Jedlinie-Zdroju oraz w Półmaratonie Gór Sowich w Sokolcu. Poza tym m.in. wbiegł
(10 km) na Monte Cassino,
rywalizował w półmaratonie
w Szklarskiej Porębie (Wielka
Pętla Izerska) i maratonach z
Goerlitz do Zgorzelca i w Łodzi, a także w biegu z Kowar
na przełęcz Okraj i 47-kilometrowym Maratonie Karkonoskim, w którym należy
pokonać Śnieżkę.
- Dotychczas przebiegłem
93 maratony, z czego 75 za
granicą. W Europie najdalszą
podróż odbyłem do Reykjaviku, stolicy Islandii, uczestniczyłem w zmaganiach w
metropoliach, ale i w małych
księstwach, jak np. w górskim maratonie w Liechtensteinie i w Thorshavn na Wyspach Owczych. Zdobyłem
Koronę Maratonów Świata
biegnąc w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku, Bostonie i
Chicago. Byłem w Tokio i Rio
de Janeiro. Jeśli tylko zdrowie pozwoli, liczba maratonów, podobnie jak biegów
na innych dystansach, się
powiększy – zakończył Witold Radke.
Andrzej Basiński
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Wójt Gminy Walim
podaje do publicznej wiadomości,
że w Urzędzie Gminy w Walimiu
ul. Boczna nr 9, został wywieszony
na okres od 16.10.2014 r.
do 06.11. 2014 r. wykaz
numer 15/2014 nieruchomości
gminnych przeznaczonych
do sprzedaży oraz wykaz numer
16/2014 nieruchomości gminnych
przeznaczonych do dzierżawy.

jm
dom

agencja nieruchomości

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 pomieszczenie na parterze w centrum
Wałbrzycha, 170 m2 74 6660919,
607 212 315
JMDOM do sprzedania dom, 160
m2, Stare Bogaczowice, 290 000
zł, 74 666 0919, 607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
2-pokojowe, 36 m2, Piaskowa
Góra, 1 piętro, 110 000 zł, do
zamieszkania, 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM sprzedam kawalerka z
jasną kuchnią i balkonem, 30 m2,
Piaskowa Góra, 1 piętro, 80 000 zł,
do zamieszkania, 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM mieszkanie, 83 m2, dwupoziomowe Świebodzice z działką
i garażem 205 000 zł, 607 212 315,
74 666 09 19
JM DOM sprzedam dom, Stare Bogaczowice, działką i garażem, 370
000 zł, 607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 81 m2, Jedlina Zdrój, 3 pokoje, 115. 00 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, Piaskowa Góra 180 m2, z ogrodem i
garażem 260 000, 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, 126
000 zł, 607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 2-pokojowe,
40 m2, Śródmieście, po generalny
remoncie, 72 000, 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM mieszkanie 2-pokojowe,
50 m2, Stary Zdrój, ul. Bardowskiego, do zamieszkania, 99 900
zł, 607 212 315, 74 666 09 19

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. Niepodległości, 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 52
000zł. – do negocjacji! co gaz, 74
666 42 42, 515 510 032
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży
poniemiecki dom pod Świebodzicami, 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.Nałkowskiej, 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, 115 tys .zł. –74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy dom wolnostojący, 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
Podzamczu po remoncie, 36m2,
słoneczne na 8 piętrze, 129 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 Bardowskiego, po remoncie - 87 000
zł. 74 666 42 42, 515 510 032.
WILLA – Sprzedamy 38 m2, 2
pokoje po remoncie na Nowym
Mieście, 92 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę po
remoncie 42m2, zielona lokalizacja Wałbrzycha, Kozice, cena 65
tys.zł. – do 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 – Pół bliźniaka, 3
pok.74m2, działka 262m2, Górny
Sobięcin, cena 190tys.zł. 74 666
42 42 , 507 153 166.
WILLA- Sprzedam 3 pok. 72m2 na
Podzamczu, parter, 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 Głuszycy, 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, 507
153 166.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę
na Szczawienku, 26 m2, 42 tys.zł.
CENA DO NEGOCJACJI ! 74 666
42 42, 515 510 032.
WILLA – Sprzedamy dom w Lubominie, 7 pokoi, powierzchnia 200
m2, działka 1800 m2, cena 220
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

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 Podzamczu, może być zadłużone, lub z
zajęciem komorniczym !!! tel. 606
97 66 30
OKAZJA!!! Piaskowa Góra, wysoki
standard – umeblowana kawalerka, cena 74 tys. Tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! wysoki standard !!!
Podzamcze- 2 pokojowe mieszkanie o pow 38m po kapitalnym
remoncie, meble kuchenne w
zabudowie wraz ze sprzętem AGD
w cenie mieszkania, cena 117 tys,
tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! Piaskowa Góra 45M 3
pokoje 1- piętro, cena 88000. Tel.
606 976 630
OKAZJA!!! Piaskowa Góra 2 pok.
do remontu o pow. 37M, cena 76
tys. Tel 606 97 66 30
OKAZJA!!! Piaskowa Góra 2 pok.
po kapitalnym remoncie, umeblowane, cena 107 tys. Tel. 606
97 66 30
OKAZJA!!! Wyremontowana
kamienica ul. Wyszyńskiego, 2
pokoje po remoncie 29m, cena 59
tys. Tel. 606 97 66 30
Piaskowa Góra 2 pok. o pow. 42M,
pełen rozkład, ul. Hirszfelda, cena
94 tys.tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! Piaskowa Góra 2 pokoje
52m. Makuszyńskiego, doskonała
lokalizacja, cena 129 tys. Tel. 606
97 66 30
OKAZJA!!! wysoki standard !!! MS1249 Głuszyca ul. Łukasiewicza o
pow. 49M2 po kapitalnym remoncie, I piętro, zabudowa kuchenna
wraz ze sprzętem AGD w cenie,
cena 117 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
Piaskowa Góra 3 pokoje 45m I
piętro w 4 cena 94 tys, tel. 606
97 66 30
MS-1716 Podzamcze 3pokoje o
pow. 62M, 3 piętro z windą. cena
125tys. Tel. 534 210 153
OKAZJA!!! Podzamcze 54m. 3
pokoje wyremontowane i umeblowane, cena 143 tys.tel. 534
210 153
Piaskowa Góra 3 pokoje o pow.
83M2 po kapitalnym remoncie,
cena 139 tys. 606 97 66 30
MS-1665 Sobięcin 3-pokoje o
pow.52 wysoki standard z ogrzewaniem miejskim, cena 155 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
Sprzedam dom wolnostojący
o pow 150m z działką 1100m z
wolnostojącym garażem, cena
237 tys. Tel 606 97 66 30
Sprzedam wyremontowaną
szeregówkę na Piaskowej Górze,
doskonała lokalizacja, cena 289
tys.tel. 606 97 66 30
Działki budowlane bogata oferta
Wałbrzych i okolice cena już od
50 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 Wałbrzycha przy największym parkingu
w mieście, cena 4500. tel. 606
976 630

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. Blankowa, 2 pokoje, 48m2, 5 piętro w
10, cena 120.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 2
pokoje z jasną kuchnią i z balkonem, rozkładowe 41m2, 5 piętro
w 10, 115.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, 2 pokoje z jasną kuchnią
i z balkonem, 31m2, parter w 4,
75.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
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
i z balkonem, 41m2, 3 piętro w
4, 92.000zł, 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 – BIAŁY KAMIEŃ okolice
Bema, 35m2 z ogrodem, 2 pokoje,
1 piętro w 1, cena 69.000zł, 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 SZEREGÓWKA 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 – SZEREGÓWKA NA
PIASKOWEJ GÓRZE ul. Orłowicza,
160m2, 5 pokoi, cena 470.000zł
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje, 51m2, 2 piętro
w 4, cena 134.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 1 piętro
w 4, cena 127.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 4 pokoje, 86m2, 2 piętro w
4, cena 179.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 2 pokoje, 51m2, 10 piętro
w 11, 118.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blankowa, 3 pokoje, 68m2, 7 piętro w
10, cena 132.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 2 pokoje, 54m2, 4 piętro
w 4, cena 122.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje, 48m2, 5 piętro w
10, cena 125.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

Głuszyca, ul. Grunwaldzka 20A,
tel./fax: 74 8447889
oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84
Sprzedam mieszkanie w Jugowicach, 1 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 mieszkanie w Głuszycy Górnej- parter,
33 m2. Cena 50 tys. zł. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam działki budowlane w
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam dom w Łomnicy 330
m2, działka 1500 m2, 5 pokoi (
pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne). Cena 850 tys. zł tel.882
068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Jedlince
blisko Głuszycy 60 m2 cena 50
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam komfortowe mieszkanie 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 Mieroszowie 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, pierwsze 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 remontutaras, 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 budowlane 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 apartament w Głuszycy 60 m2, 2 pokoje,
kominek, 1 piętro, garderoba.
Cena 155 tys. tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam 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 remontu 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 Piaskowej Górze, 41 m2, 2 pokoje,
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel.
882 068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe ul. Wańkowicza, 40m2,
2 pokoje, 2 piętro. Cena 90 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
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Do wynajęcia
w Wałbrzychu

BON - PIASKOWA GÓRA, MIESZKANIE, PARTER, 40 M2, 2 POKOJE,
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC,
BALKON. OGRZEWANIE MIEJSKIE.
DO REMONTU. CENA : 82 000
ZŁ(74) 843 33 33,(74)666 66 06
BON - BOGUSZÓW GORCE,
MIESZKANIE, 34 M2, 1 PIETRO,1
POKÓJ, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC,
PRZEDPOKÓJ. DO DROBNEGO
REMONTU, OKNA PCV, OGRZEWANIE GAZOWE. CZYNSZ : 120 ZŁ.
CENA : 52 000 ZŁ - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON – PODGÓRZE,MIESZKANIE,
42 M2, 2 PIĘTRO, 2 POKOJE,JASNA
KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, OGRZEWANIE GAZOWE, PO REMONCIE,
ZIELONA OKOLICA. CENA : 90 000
ZŁ - (74) 843 33 33 - (74) 666 66 06
BON – NOWE MIASTO, MIESZKANIE, 1 PIĘTRO, 35 M2, 1 POKÓJ,
KUCHNIA, PRZEDPOKÓJ, WC.
OGRZEWANIE GAZOWE. CENA: 49
000 ZŁ - (74) 843 33 33 - (74) 666
66 06
BON - BIAŁY KAMIEŃ, MIESZKANIE,64 M2, 3 PIĘTRO, 3 POKOJE,
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC,
PRZEDPOKÓJ. ZIELONA LOKALIZACJA, NIE PRZY GŁÓWNEJ DRODZE.
CENA 109 000 ZŁ- (74) 666 66 06
BON - NOWE MIASTO, MIESZKANIE, 43 M2, 2 POKOJE,KUCHNIA,
ŁAZIENKA Z WC. 2 PIĘTRO,OGRZEWANIE GAZOWE. CENA 65 000 ZŁ
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – PODGÓRZE, MIESZKANIE,
PARTER, 42 M2, 1 POKÓJ, DUŻA
KUCHNIA, OGRZEWANIE PIECOWE.
CENA 30 000 ZŁ- (74) 666 66 06
BON - SOBIĘCIN, MIESZKANIE, 35
M2, 3 PIĘTRO, 1 POKÓJ,ANEKS KUCHENNY, ŁAZIENKA, PO REMONCIE.
CZYNSZ : 100 ZŁ. CENA 34 000 ZŁ (74) 843 33 33 , (74) 666 66 06
BON - PIASKOWA GÓRA, KAWALERKA PO KAPITALNYM REMONCIE, 20
M2,DO WPROWADZENIA,UMEBLOWANE.10-TE PIĘTRO CENA : 55 000
ZŁ - (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – GŁUSZYCA, 49 M2,MIESZKANIE DWUPOZIOMOWE,WYSOKI
PARTER, PIERWSZE PIĘTRO 2
POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA, WC
OSOBNO, PRZEDPOKÓJ. CZYNSZ:
100 ZŁ. OGRZEWANIE WĘGLOWE.
CENA 85 000 ZŁ - (74) 843 33 33 ,
(74) 666 66 06
BON - PIASKOWA GÓRA, MIESZKANIE, 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 - ŚRÓDMIEŚCIE, LOKAL GASTRONOMICZY, ŚCISŁE CENTRUM,
181,25 M2. CENA NAJMU 2719 ZŁ (74) 843 33 33 , (74) 666 66 06
BON - STARY ZDRÓJ,LOKAL BIUROWO-USŁUGOWY. BEZPOŚREDNIO
W GŁÓWNYM CIĄGU KOMUNIKACYJNYM.34 M2. CENA NAJMU 1600
ZŁ - (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – BOGUSZÓW GORCE,
MIESZKANIE, 56 M2, 2 PIĘTRO, 2
POKOJE, KUCHNIA W ZABUDOWIE,

obiekt handlowy o pow.
90m2 z pełnym zapleczem
soc. W atrakcyjnym miejscu
Podzamcza ul. JP II.
Tel. 74/842-65-92,
607-712-722.
MIESZKANIE PO KAPITALNYM REMONCIE. OGRZEWANIE GAZOWE.
CENA 99 000 ZŁ - (74) 843 33 33 ,
(74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, SZCZAWNO
ZDRÓJ, 3 POKOJE, KUCHNIA,
ŁAZIENKA. 47 M2,DO REMONTU,
PARTER.OGRZEWANIE CO WĘGLOWE. CENA : 65 000 ZŁ - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON – DZIAŁKA BUDOWLANA,
OKOLICE WAŁBRZYCHA, 1827 M2,
REGULARNE KSZTAŁTY, DZIAŁKA
OGRODZONA Z DWÓCH STRON.
OKAZYJNA CENA: 33 000 ZŁ- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON - WAŁBRZYCH, DZIAŁKI, 2116
M2, 2114 M2. DZIAŁKI BUDOWLANE, SPOKOJNA OKOLICA, NOWE
DOMKI JEDNORODZINNE. WSZYSTKIE MEDIA. CENA ZA DZIAŁKĘ: 100
000 ZŁ (NR.1697)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - OKOLICE STRZEGOMIA,
DZIAŁKA BUDOWLANA, POWIERZCHNIA DZIAŁKI 1000 M2,MEDIA: WODA, PRĄD, GAZ, SZAMBO,
TEREN PŁASKI, MOŻLIWOSĆ DOKUPIENIA SĄSIEDNIEJ DZIAŁKI. CENA:
30 000 ZŁ (NR.1855)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - SZCZAWNO-ZDRÓJ,
DOM,165 M2, 5 POKOI, KUCHNIA,
ŁAZIENKA, 2 WC. DUŻY OGRÓD:
930 M2, GARAŻ WOLNOSTROJĄCY.
OGRZEWANIE GAZOWE. CENA
NAJMU: 2200 ZŁ LUB SPRZEDAŻ:
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.1593)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

ZAPRASZAMY
NIERUCHOMOŚCI-JASIAK,
WAŁBRZYCH,
ul. LEWARTOWSKIEGO 5,
W GODZ. 9-17.
TEL. 74 665 03 88
JASIAK – OKAZJA ! MIESZKANIE W
ZIELONEJ CZĘŚCI PODGÓRZA 1
POKÓJ, 40 M2 Z OGRÓDKIEM, 33
000,- TEL. 603-861-411
JASIAK–OKAZJA ! SPRZEDAM BUDYNEK 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

Wynajmę
lub sprzedam
halę 800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu
(koło Starej Kopalni).

Sprzedam
sklep
w Jabłowie
z pełnym
wyposażeniem.

Tel. 606 478 000

Tel.74/845 -03 -75

I ZIELONEJ CZĘŚCI SZCZAWNA
ZDROJU, CENA 279 900,- TEL. 603861-411
JASIAK-GRUNTY POD PENSJONAT
I ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ, 13
ZŁ/M2, CENA TYLKO DO POŁOWY
WRZEŚNIA TEL. 603-861-411
JASIAK–WAŁBRZYCH, PODZAMCZE, 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. 730303-888 MS-0751N
JASIAK–WAŁBRZYCH, PODZAMCZE, 3 POKOJE,54 M2, DO
ODŚWIEŻENIA 129 900,- TEL. 730303-888 MS-747N
JASIAK–WAŁBRZYCH, PIASKOWA 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
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 NEGOCJACJI, 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 POKOJE, 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, OGRÓDEK, DRUGIE PIĘTRO, ŁADNY
STANDARD-159.000 ZŁ TEL.
535-586-888. MS-0757B
JASIAK – DZIAŁKA 6100 M2 OBJĘTA PLANEM ZAGOSPODAROWANIA NA ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ
W BOGUSZOWIE (U PODNÓŻA
CHEŁMCA) Z ZABUDOWANIAMI.
CENA 50.000,- ZŁ OKAZJA! TEL.
535-586-888 RS-0039B
JASIAK - OKAZJA! PIĘKNE SŁONECZNE MIESZKANIE DWUPOKOJOWE W UNISŁAWIU ŚLĄSKIM
Z MOŻLIWOŚCIĄ ADAPTACJI
PODDASZA I OGRÓDKIEM. PIERWSZE PIĘTRO. CENA 89.000,- DO
NEGOCJACJI! TEL. 535-586-888.

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych
tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12
12. Kawalerka po kapitalnym
remoncie w Boguszowie Gorcach
na 1 piętrze. Częściowo urządzona,
cena: 36 000 PLN Tel: 502-665-504
13. Piaskowa Góra mieszkanie po
kapitalnym remoncie, 4 pokoje,
78m2 w cenie:198,000zł. Do
negocjacji. Tel: 506-717-014
14. Sobięcin kawalerka po kapitalnym remoncie, 34m2, cena:
30000 zł. Tel: 506-717-014

2. Biały kamień atrakcyjna
lokalizacja, 2 pokoje 33,50 m2 na
I piętrze, 76,500 zł do negocjacji!Tel: 502-657-640
3. Psie Pole, 2 pokoje, 34 m2 po
remoncie, cena: 90,000 zł. do
negocjacji!Tel: 502-657-640
4. Biały Kamień 2 pokoje, 40,50
m2 na III piętrze w wieżowcu,
świetna lokalizacja, cena: 99,000
zł. do negocjacji. Tel: 502-657-640
5. Dom w zabudowie szeregowej
na Piaskowej Górze w bardzo
dobrym stanie,cena 320 tys. do
negocjacji. Tel:502-657-353

16. Sobięcin, lokal użytkowy do
remontu, 120 m2, cena 144,000 zł
ewentualny wynajem lub zamiana. Tel: 506-717-014

18. Stare Bogaczowice, 120 m2 do
remontu, w cenie 70,000 zł. Tel:
519-121-104
19. Piaskowa Góra, 2 pokoje 42
m2 po remoncie, wysoki parter,
cena: 130,000 zł. Tel: 519-121-104
20. Szczawno Zdrój, dwupoziomowe mieszkanie 90 m2, 4 pokoje, na I piętrze w cenie:320,000 zł.
Tel: 519-121-104

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

6. Działka w pobliżu Szczawna
Zdroju ze stawem 4800m2 cena
116 tys. Tel: 502-657-353

WGN Podzamcze, mieszkanie
27m, pokój z kuchnią, niskie
koszty utrzymania, 3 piętro,
atrakcyjna cena 69,9 tys. zł tel. 74
842 90 60.

7. Kawalerka na Białym Kamieniu.
cena 66 tys.do negocjacji. Tel:
502-657-353

WGN Piaskowa, mieszkanie 3
pokoje, 51m. rozkładowe, ładne,
bardzo dobra lokalizacja,

8. Parter domu w Szczawnie
Zdroju.4 pokoje, ponad 100m2 z
garażem. Tel: 502-657-353

cena 149,9 tys. zł, tel. 74 842 90
60.

9. Centrum Wałbrzycha, stan do
odświeżenia, budynek ocieplony.
2 pokoje + kuchnia + łazienka.
Cena: 79 900 PLN Tel: 502-665504
10. Duża kawalerka, górny
Sobięcin z widokiem na góry i
las. Nowocześnie urządzona po
kapitalnym remoncie. Cena: 79
000 PLN. Tel: 502-665-504
11. Na sprzedaż mieszkanie, trzy
pokoje, 60,7 m2, Podzamcze po
kapitalnym remoncie, pełen rozkład. Budynek ocieplony. Cena:
175 000 PLN Tel: 502-665-504

na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

15. Mieroszów, 32 m2, II piętro,
cena 43,000 zł. Tel: 506-717-014

17. Biały Kamień, 2 pokoje, 44m2,
do odświeżenia, cena: 62,000 zł.
Tel: 519-121-104
1. Piaskowa Góra 3 pokoje 58,50
m2 z jasną kuchnią na II piętrze
po kapitalnym remoncie, 159,000
zł do negocjacji!Tel: 502-657-640

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

WGN Piaskowa Góra, mieszkanie
do wprowadzenie, po remoncie,
2 pokoje, 37m, pierwsze piętro,
winda, 110 tys. zł tel. 74 842 90
60 .
WGN Podzamcze, sprzedaż
mieszkania 60m, 3 pokoje, 4
piętro/10, ładne, rozkładowe,
duży balkon, cena 145 tys. zł, tel.
74 842 90 60.
WGN działka budowlana w
Szczawnie-Zdroju, 1508m, cena
151 tys. zł, tel. 74 842 90 60.
WGN Nowe Miasto, bardzo ładne
mieszkanie 2 pokoje do wprowa-

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71
dzenia, 2 piętro, cena 115 tys. do
negocjacji. tel. 74 842 90 60.
WGN Szczawno, ładne duże
mieszkanie 3 pokoje, 93 m, na
pierwszym piętrze , wyjątkowo
atrakcyjna cena 132 tys. zł., tel. 74
842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, małe
mieszkanie 19m, 1 piętro, balkon,
winda, okazyjna cena 53,5 tys. zł,
tel. 74 842 90 60, /3601/.
WGN Piaskowa, mieszkanie 4 pokojowe, 60m, na parterze, widna
kuchnia, dobra cena 155 tys. zł
tel.74 842 90 60.
WGN Świebodzice, mieszkanie
osiedle piastowskie, 51m, 3 pokoje ,kuchnia, łazienka, cena 139 tys.
zł tel. 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, 64 m, cena
65 tys zł, .ładne duże mieszkanie,
stare budownictwo, 1 piętro, 2
pokoje, tel. 74 842 90 60,/3611/.
WGN Piaskowa Góra, mieszkanie
29m, po remoncie, idealne pod
wynajem , 3 piętro, cena 85 tys.zł
tel. 74 842 90 60.
WGN Nowe Miasto, bardzo ładne
mieszkanie 2 pokoje do wprowadzenia, 2 piętro, cena 115 tys. do
negocjacji. tel. 74 842 90 60.
WGN Nowe Miasto, mieszkanie
z ogródkiem, bardzo ładne 66m,
3 pokoje, 1 piętro, ogrzewania
gazowe,, 189 tys. tel. 74 842 90 60.
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DREWNO
ROZPAŁKOWE
RATY
USŁUGI
(10) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, DYWANÓW, WYKŁADZIN, CZYSZCZENIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ – KONKURENCYJNE CENY!
TEL: 535-424-624.
(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(2) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(2) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(2) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.

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 parking. Dostępne media : energia
elektryczna, woda , własne c.o.,
linie telefoniczne oraz Internet.
Tel. 74 847 60 32.

TEL: 695-079-900
lub 502-545-090

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

SKŁAD WĘGLA

MAXIMUS

Serwis Motoryzacyjny Goliat

zatrudni
WULKANIZATORA

z doświadczeniem
ul. Skarżyska 6, Wałbrzych
tel. 74 842 65 92

KREDYTY z niską ratą

wiele banków w jednym miejscu

KONSOLIDACJE

POŻYCZKI pozabankowe
bez zdolności kredytowej
CHWILÓWKI na dowód
pierwsza za darmo na 30 dni
Wałbrzych, Piaskowa Góra
Hala Manhattan, BOX 54
wejście naprzeciw Rossmann
Tel. 600 731 232 w godz. 9-16

DB2010

MOTORYZACJA

Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010

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

660-676-243

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

TANIE KREDYTY NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ

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

ZA GOTÓWKĘ

BEZ PORĘCZYCIELI, BEZ OGRANICZENIA WIEKU

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

I USZKODZONYCH

TEL: 696-473-695

PRACA

Burmistrz Mieroszowa informuje,

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

że dnia 16 października 2014 roku,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Mieroszowie Plac Niepodległości 1

(2) Do wynajęcia – P. Góra – 2
pokoje + kuchnia w pełni wyposażone, 850 zł + media. Tel.
662-143-445.
(3) Do wynajęcia lokal - 45 m2 w
centrum Wałbrzycha na dowolną
działalność: sklep, usługi, biuro,
wszystkie media. Tel. 668 549 462.
Sprzedam mieszkanie w
Szczawnie Zdroju, na parterze, blisko parku, 41 m kw, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, co
gazowe, okna PCV. Tel. 601 888
154.
(5) Sprzedam mieszkanie w Mieroszowie, 33 m kw., po remoncie,
niskie opłaty (72 zł msc.). Cena 60
tys. zł. Tel. 695 360 626.

okres do 12 lat, do 350.000 zł bez zabezpieczeń
28 banków i 12 ﬁrm bez BIK W JEDNYM MIEJSCU

CAŁYCH

ORAZ MOTOCYKLI.

– II piętro, obok pokoju nr 8 wywieszono
wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, dzierżawy, oddania
w użytkowanie wieczyste lub najem.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

.PL

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

SKUP AUT

NIERUCHOMOŚCI

OFERUJE TYLKO POLSKI WĘGIEL KAMIENNY,
KOKS OPAŁOWY i MIAŁ W DOBRYCH CENACH
ul. Topolowa 23A
Wałbrzych - Piaskowa Góra, Teren Giełdy
tel. 74 665 82 02, 603 195 875
WĘGIEL WORKOWANY po 25 kg
TRANSPORT, RATY, DREWNO ROZPAŁKOWE
www.maximus.walbrzych.pl

BIURO Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

DORADZWTO BEZ OPŁAT ! Sprawdź naszą ofertę !



ul. Broniewskiego 65C,
728 765 048, 74 664 83 85
ul. Konopnickiej 16, 796 600 006
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!

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
do 150 tys. zł
CHWILÓWKI do 3 tys.
od 1 do 12 miesięcy
Bez BIK, KRD
Wałbrzych,
pl. Magistracki 3/7
tel. (74) 837 40 53
GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

Masz firmę i płacisz za dużo za prąd?!

Zadzwoń:
791 87 34 77

Pomożemy Ci obniżyć rachunki!

ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00
tel. 790 709 590
www.db2010.pl
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