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W niedzielę głosujemy!
Już 16 listopada zostaną przeprowadzone wybory do samorządów lokalnych. Lokale
wyborcze otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00.
REKLAMA: SFINANSOWANE PRZEZ KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
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Codziennie nowe informacje
na sport.db2010.pl

W Wałbrzychu mieszkańcy wybierać będą radnych
Rady Miejskiej Wałbrzycha,
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz prezydenta
miasta. Z kolei mieszkańcy
gmin powiatu wałbrzyskiego będą wybierali radnych
rad miejskich lub gminnych,
radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego, radnych sejmiku
wojewódzkiego oraz wójtów
lub burmistrzów. Natomiast
mieszkańcy Świebodzic wybiorą nowych rajców miejskich, radnych Rady Powiatu
Świdnickiego, sejmiku wojewódzkiego oraz burmistrza.
Wyborcy, którzy mają
problemy z dostaniem się
do lokalu wynikające z niepełnosprawności, wieku czy
choroby, mogą skorzystać w
Wałbrzychu z bezpłatnego
dowozu transportem dostosowanym do przewozu
wózków inwalidzkich, który
będzie dostępny w godz. 9.0018.00. Potrzebę skorzystania z
transportu należy zgłaszać w
dzień wyborów pod numerem tel. straży miejskiej: 74 66
55 200 lub 986.
Wszyscy, którzy zauważą
nieprawidłowości podczas
wyborów, w szczególności
przyjmowanie korzyści majątkowych za głosowanie we
wskazany sposób, mogą zadzwonić na specjalny numer
policji – (74) 84 20 888.
(RED)
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KONSOLIDACJE
DO 20 LAT
POŻYCZKA BEZ BIK I KRD
- DO 2000 ZŁ DO 12 MIESIĘCY
- DO 20 TYS. ZŁ DO 36 MIESIĘCY

BIZNES POŻYCZKA

NA OŚWIADCZENIE DLA OSÓB
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DO 300 TYS. ZŁ

KREDYTY GOTÓWKOWE
REKLAMA: SFINANSOWANE PRZEZ KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
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Skarabeusz®

REKLAMA

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

Zostań agentem
ubezpieczeniowym PZU

Pożyczki gotówkowe

…wsparcie domowego budżetu

Licencjonowane przewozy osobowe

NIEMCY, HOLANDIA

Miejsce pracy: Wałbrzych

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
I UBEZPIECZENIA

 ekspresowa gotówka
 w domu klienta
 dogodne spłaty rat
 pożyczki od 300 zł
 ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
 akceptujemy różne formy dochodu

797 603 000*
 801 501 155*

Jakich osób szukamy:
• z doświadczeniem w obsłudze klientów
• komunikatywnych i łatwo nawiązujących kontakty
• z minimum średnim wykształceniem
• gotowych założyć własną działalność gospodarczą
lub poszerzyć obecnie prowadzoną

BELGIA, LUKSEMBURG

Co oferujemy:
• system wynagrodzeń oparty na atrakcyjnych prowizjach,
premiach i konkursach
• dodatkowe wsparcie finansowe w pierwszych 24 miesiącach pracy
• indywidualne stałe wsparcie kierownika sprzedaży
• bezpłatne szkolenia
• atrakcyjny program lojalnościowy
• indywidualną ścieżkę kariery
• elastyczne godziny pracy
• umowę agencyjną z największą firmą ubezpieczeniową w Polsce

Holandia

Luksemburg
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+48 888 208 688
+49 171 564 36 46

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres
mkulaszewicz@pzu.pl lub PZU, ul. Przemysłowa 12, 58-300 Wałbrzych
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

* Opłata za połączenie naliczana zgodnie z cennikiem operatora.

ZATRUDNIMY
DORADCÓW

REKLAMA

W aplikacji prosimy o wpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883)”.

Dni wyjazdu z Polski: ŚRODA, NIEDZIELA
Dni powrotu do Polski: CZWARTEK, PONIEDZIAŁEK

www.skarabeusz.biz.pl

REKLAMA: MATERIAŁ SFINANSOWANY PRZEZ KWW ARKADIUSZA MUCHY

Rozmowa z maratończykiem Arkadiuszem Muchą
325475-Prasa-Rekrutacja-Walbrzych-84x97-4.11-v3.indd 1

Witam, Wrocławski Maraton
zaliczony? Udało sie spełnić
postanowienie noworoczne? Proszę opisać wrażenia.
Osiem miesięcy przygotowań to krótki okres. Treningi odbywały się cztery razy
w tygodniu. W miesiącu
przebiegałem około 100
km. Systematyczność w treningach to bardzo ważna
sprawa, a jeżeli jest się tak
zapracowanym człowiekiem
jak ja, to proszę mi wierzyć,
wymagało to ogromnego
samozaparcia i determinacji. Czasami na krótsze trasy
8 kilometrowe zabierałem
mojego psa Zefira. Po 37
kilometrach maratonu nogi
odmówiły mi posłuszeństwa
i ostatnie 5 km do mety biegłem z niesłabnącym bólem. Wyznaczony cel został
osiągnięty, a satysfakcja i
radość z przekroczenia mety
32 Wrocławskiego Maratonu
jest nie do opisania. Ponad 5
tysięcy uczestników, a bieg
ukończyło jedynie 3.840
osób.
Po ostatniej naszej rozmowie w DB mówił Pan, że po
maratonie podejmie Pan
decyzje, czy w wyborach samorządowych starać się o
fotel Burmistrza Szczawna Zdroju, czy to miało istotny
wpływ na Pana decyzję?
Znaczący, w życiu trzeba wyznaczać sobie cele i dążyć do
ich realizacji, tak jak było to
w przypadku uczestnictwa w
maratonie. Wybory to święto demokracji, ale również
możliwość zweryfikowania

naszej dojrzałości obywatelskiej. Start w wyborach na
fotel burmistrza to dla mnie
ogromny zaszczyt. Szczawno -Zdrój powinno być aktywnie i skutecznie zarządzane i zasługuje, aby rozwijało
się w tempie jak inne gminy i
miasta w Polsce.
Jest Pan młodym przedsiębiorcą, czy nie za wcześnie
na start w wyborach, ma Pan
37 lat?
Zarządzanie firmą to też
nie lada wyzwanie, ale inne
niż samorządowe. Mimo
młodego wieku zdobyłem
spore doświadczenie. Byłem najaktywniejszym radnym Rady Powiatu kadencji
(2010-2012), a obecnie piastuję funkcję nieetatowego
Członka Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego. Podam
przykłady: w wieku 33 lat
od 2010r w Boguszowie-Gorcach burmistrzem jest
Pan Waldemar Kujawa. W
Szczawnie po 4 kadencjach
urzędowania w wieku 75 lat
Pan Tadeusz Wlaźlak startuje na radnego gminy z tego
samego Komitetu, co Pan
Mariusz Gawlik, a w wieku
81 lat Pan Stanisław Borkusz
startuje do rady gminy z komitetu kandydata na burmistrza Pana Marka Fedoruka,
to czemu nie można w wieku
37 lat zostać burmistrzem? można. Chciałbym być rzecznikiem przedsiębiorców w
Szczawnie-Zdroju i dać im
zielone światło do otwierania nowych firm oraz wspierać te, które już istnieją, bo

04.11.2014 13:40

każdy z nich daje nowe miejsca pracy i płaci podatki. Ci
którzy mnie znają z samorządu wiedzą, że nie „rzucam”
słów na wiatr.
Jakie inwestycje Powiat zrealizował jak był Pan nieetatowym Członkiem Zarządu?
I jak się układała współpraca
na linii Gmina-Powiat?
Samorząd to nie miejsce na
politykę, ale skuteczne zarządzanie finansami publicznymi i my to pokazaliśmy.
W latach 2013 – 2014 Powiat
Wałbrzyski wyremontował
ponad 11 kilometrów dróg
za kwotę 9 milionów 866
tys. zł, z czego aż 6 milionów 359 tys. zł pochodziło
z budżetu państwa. Powiat
zakończył prace związane z przebudową mostu w
Czarnym Borze gdzie prawie 80% dofinansowania
powiat pozyskał z rezerwy
celowej budżetu Państwa.
W ostatnim okresie czasu
przekazaliśmy środki finansowe w wysokości 100 tyś.
zł na I etap budowy obwodnicy Czarnego Boru. Jest
to kolejny dowód na dobrą współpracę samorządu
gminnego i powiatowego.
Zakończyliśmy również zadanie przy współudziale
Gminy Stare Bogaczowice,
związane z przebudową
chodnika w tej gminie. Zainwestowaliśmy w remont
Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju, który obejmował:
toalety (na kwotę 144 tysięcy), nowe ogrodzenie, sale
wykładowe i korytarz.

dodatkowe patrole policji.
Gminy ościenne nie posiadają straży miejskiej i funkcjonują z powodzeniem przez
lata bez niej. W ten sposób
można zaoszczędzić ponad 2
mln złotych (w ciągu kadencji) na potrzebne inwestycje
w Szczawnie.

członek zarządu Powiatu
wałbrzyskiego arkadiusz Mucha
na zdjęciu ze swoim psem
zeﬁrem.
Modne jest w całej Polsce
likwidowanie Straży Miejskiej, teraz ogólnopolskie
media ujawniły trochę faktów, a jak to wygląda w
Szczawnie?
Sprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
Szczawna
– Zdroju jest dla mnie najważniejsza, stąd pomysł na

Wygrał Pan prawybory organizowane przez Panoramę
Wałbrzyską „Kto powinien
być burmistrzem Szczawna
- Zdroju”, gdzie głosowali
również internauci. Proszę
powiedzieć w jaki sposób
chce Pan zwiększyć ruch turystyczny w Szczawnie?
Dziękuję wszystkim za oddane na mnie głosy, a szczególnie internautom. Chciałbym
uruchomić strefę Wi-Fi w
Szczawnie-Zdroju. Wiem, że
internet to marketing przyszłości, to nowoczesny instrument przekazu i promocji,
który jest skutecznym narzędziem. Piętnaście lat temu
napisałem pracę magisterską
„Turystyka
uzdrowiskowa
Szczawna-Zdroju”. Sam dużo

sondaż wyborczy na Burmistrza szczawna-zdroju przeprowadzony
na grupie 1500 respondentów:

1. Mucha arkadiusz

64 %

2. Marek fedoruk

12 %

3. Lidka Miedzielska

11 %

4. Marek Ćmikiewicz

10 %

5. Mariusz Gawlik

3%

podróżuje i wiem jak turystyka jest ważna dla regionu.
Najpierw gmina musi być
atrakcyjna turystycznie, poprzez odpowiednie inwestycje. Według moich zamierzeń
turystyka będzie główną siłą
napędową naszej gminy. Jak
na razie nie odgrywa takiej
roli, a wręcz przeciwnie. Od
paru lat do Szczawna – Zdroju przyjeżdża coraz mniej
turystów. Przyczyn jest dużo,
ale największym błędem
była decyzja o sprzedaży odkrytego basenu za bezcen.
Zamiast pozyskać środki i
zmodernizować to co było,
tak jak zrobiły to inne miasta
na Dolnym Śląsku np. Góra,
Środa Śląska, Bolesławiec,
Strzegom, to zamknięto go i
sprzedano.
Moim celem jest doprowadzenie do systematycznego
wzrostu
odwiedzających
Szczawno, co przyczyni
się do utworzenie nowych
miejsc pracy.
Czy chciałby Pan, aby
Szczawno było przyłączone do Wałbrzycha tak jak
kiedyś Cieplice do Jeleniej
Góry?
Nie wiem skąd ten pomysł,
ale coraz więcej osób mnie
o to pyta. Zdecydowanie jestem przeciwny i kandydaci,
z którymi startuję do Rady
Miasta Szczawna – Zdroju
również nie dopuszczą do
tego, aby Szczawno stało się
dzielnicą Wałbrzycha. Możemy być silnym partnerem
dla Wałbrzycha , ale nie jego
dzielnicą.
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KWW Arkadiusza Muchy - Wspólnie rozwiniemy nasze Szczawno-Zdrój
Program Wyborczy dla Szczawna-Zdroju

AKTYWNOŚĆ
SKUTECZNOŚĆ
DOŚWIADCZENIE
SAMORZĄDOWE

Arkadiusz

MUCHA

Kandydat na burmistrza Szczawna-Zdroju

„Szczęśliwa 13”
1.
2.
3.
4.

Ruch turystyczny zwiększony o 100%,
Trasy narciarskie, biegowe, rowerowe,
Nowoczesny odkryty basen,
Strefa darmowego Wi-Fi w centrum
Szczawna –Zdroju,
5. Więcej miejsc parkingowych,
6. Nowoczesne place zabaw dla dzieci,
7. Powstanie Ośrodka Sportu i Rekreacji,
8. Budowa Gimnazjum,
9. Obwodnica dla Szczawna –Zdroju,
10. Więcej Policji zamiast Straży Miejskiej,
11. Utworzenie Klubu Seniora,
12. Utworzenie filii Urzędu Pracy,
13. Więcej środków z Unii Europejskiej
szansą na rozwój Szczawna – Zdroju.

Kandydaci do Rady Miejskiej Szczawna - Zdroju
Okręg nr 1

Okręg nr 2

Okręg nr 3

Okręg nr 4

Okręg nr 5

Wioletta

Magdalena

Wiesława

Piotr

Krzysztof

Okręg nr 6

Okręg nr 7

Okręg nr 8

Okręg nr 9

Okręg nr 10

Agnieszka

Agnieszka

Anna

Ewa

Ramona

Okręg nr 11

Okręg nr 12

Okręg nr 13

Okręg nr 14

Marcin

Marta

Katarzyna

Tomasz

WARCHAŁ

WILK

DRZEWIECKI

PIETKIEWICZ

FRACH

ZARZECKA

TAŃSKA

SZPUREK

ROSTKOWSKA

WOJTKOWSKI

LUTOWSKA

SZKUDLAREK

PIETRZAK

BUKOWSKA-MUCHA

Prosimy
o głosy

16.11
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Pazerność i obłuda!

Nasza droga władza
Prawdziwą burzę wywołał artykuł „Ile nas kosztuje władza?”, który opublikowaliśmy w poprzednim numerze Tygodnika DB 2010 (nr 42/217 z 6 listopada 2014 r.). Głos w tej
sprawie zabrali nie tylko niektórzy włodarze gmin, których
zarobki opublikowaliśmy, ale przede wszystkim nasi Czytelnicy.
Przygotowując ubiegłotygodniową publikację nie ustrzegliśmy się błędu, na który zwrócił nam uwagę burmistrz Szczawna
– Zdroju.
- W opublikowanej tabeli, w danych dotyczących Szczawna,
jest błąd dotyczący liczby mieszkańców. To nie 4818, a 5589
osób - wyjaśnił burmistrz uzdrowiska Tadeusz Wlaźlak.
Skąd ta pomyłka? Bazowaliśmy na danych ze strony Państwowej Komisji Wyborczej i zamiast wpisać w tabelę liczbę mieszkańców Szczawna Zdroju, omyłkowo wpisaliśmy… liczbę osób
uprawnionych do głosowania w wyborach 16 listopada, za co
burmistrza i naszych Czytelników przepraszamy. Zmiana ta ma
istotny wpływ na inną pozycję w tabeli: roczny koszt utrzymania
szefa gminy na jednego mieszkańca, który w przypadku Szczawna za 2013 rok wynosił 22,46 zł, a nie jak pierwotnie obliczyliśmy
- 26,06 zł. By rozwiać wszelkie wątpliwości, poniżej publikujemy
w całości poprawioną tabelę:
Gmina

Stare Bogaczowice
– Leszek Świętalski
Czarny Bór – Adam Górecki
Walim – Adam Hausman
Szczawno Zdrój
– Tadeusz Wlaźlak
Jedlina – Zdrój – Leszek Orpel
Głuszyca – Alicja Ogorzelec
Boguszów – Gorce
- Waldemar Kujawa
Mieroszów - Andrzej Laszkiewicz
Wałbrzych – Roman Szełemej

Roczne zarobki Liczba
szefa gminy
mieszk.

REKLAMA: SFINANSOWANE PRZEZ KKW SLD LEWICA RAZEM

Koszt
na mieszkańca

148 643,04

4191

35,46

121 661,91
129 282,25

4843
5681

25,12
22,75

125 569,66

5589

22,46

159 293,29
95 216,53

4816
8913

33,07
10,68

146 769,18

15 712

9,34

118 237,20 6802
160 951,86 111709

17,38
1,44

Dochód na podstawie oświadczeń majątkowych z BIP. Obejmuje wyłącznie dochód z pełnienia funkcji wójta,
burmistrza lub prezydenta w roku 2013.

Po ubiegłotygodniowej publikacji wielu naszych Czytelników
dzieliło się z nami swoimi uwagami i spostrzeżeniami, dotyczącymi zarobków szefów gmin, w których mieszkają.
- To skandal, że wynagrodzenie włodarzy nie zależy od kondycji gminnego budżetu – powtarzali najczęściej nasi Czytelnicy. A jeden z nich poszedł dalej i pokusił się o bardziej wnikliwą
analizę ubiegłorocznych oświadczeń majątkowych szefów gmin
powiatu wałbrzyskiego – jego list publikujemy obok.
(RED)

Z wielkim oburzeniem przeczytałem w ostatnim numerze
DB2010 (z 6.11.2014) artykuł o zarobkach włodarzy naszych
gmin i miast. Jestem mieszkańcem Starych Bogaczowic i to właśnie wójt naszej gminy znajduje się w gronie tych, którzy zarabiają najwięcej. Mało kto jednak wie, że budżet naszej gminy
jest dwukrotnie mniejszy niż np. Czarnego Boru. Nasza gmina
jest nie tylko najmniej liczna w regionie, ale ma też dużo mniej
pieniędzy do dyspozycji. Natomiast wójt zarabia najwięcej. Niestety, jest to zgodne z prawem. Ale czy jest to moralne? Podczas,
gdy nawołuje się nas do oszczędności, na terenie gminy wyłączane jest oświetlenie uliczne, a w szkole brakuje pieniędzy na
papier toaletowy, to znajdują się pieniądze na najwyższe możliwe według prawa wynagrodzenie dla wójta. To jest według
mnie obłuda i pazerność! W samej Strudze, skąd pochodzi wójt
Świętalski, jest wiele osób potrzebujących pomocy socjalnej.
Gdyby ograniczył się on ze swoimi zarobkami do poziomu innych wójtów z regionu, to mógłby w budżecie zapewnić środki
wystarczające na całoroczną pomoc nawet dla kilku rodzin!
Jednak tym, co wzbudza moje największe oburzenie, jest nie
tylko to, kto i ile zarobił w ostatnim roku, ale też, jaki majątek
zgromadził. Jako wyborcy powinniśmy wiedzieć, czy wójt, burmistrz czy też prezydent jest bogaczem, czy też może mieści się w
średniej krajowej. A może nie ma żadnego majątku? Przejrzałem
dokładnie wszystkie 9 oświadczeń majątkowych wójtów, burmistrzów i prezydenta z naszego regionu złożonych na koniec 2013
roku. Tylko czterech z nich posiada zasoby pieniężne przekraczające 100 tys. zł. Najwięcej oszczędności posiada wieloletni wójt
Starych Bogaczowic, Leszek Świętalski. Samych „pieniędzy” posiada on blisko 1 mln zł. W gotówce zadeklarował on ponad 350
tys. zł, oraz 45 tys. € i ponad 10 tys. dolarów kanadyjskich, a także
około 700 $ USA. Ponadto w papierach wartościowych posiada on
około 410 tys. (około, ponieważ podane są tylko jednostki uczest-

nictwa bez wyceny, którą zrobiłem samemu). Drugi w kolejności
jest Waldemar Kujawa – burmistrz Boguszowa-Gorc. Jego portfel
jest już kilka razy chudszy: 210 tys. zł i 2,1 tys. €. Na trzecim miejscu
jest wójt Walimia, Adam Hausman, deklarujący około 180 tys. zł i
1,7 tys. €. Czwartą pozycję zajmuje Tadeusz Wlaźlak – burmistrz
Szczawna Zdroju z przeszło 128 tys. zł.
Drugą istotną pozycją określającą majątek naszych włodarzy,
są nieruchomości. I tutaj na pierwszym miejscu jest wójt Walimia
(Adam Hausman) z nieruchomościami wartymi ponad 2,1 mln.
Następny jest Roman Szełemej z nieruchomościami wartymi
760 tys, potem Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdrój z nieruchomościami wartymi 420 tys. oraz Leszek Świętalski z domem
i garażem wartymi łącznie 410 tys. zł. Warto podkreślić, że tylko
Leszek Świętalski jako jedyny z włodarzy zgromadził znaczny
majątek w akcjach różnych przedsiębiorstw: 1870 akcji Tauron
S.A., 60 akcji PZU S.A., 50 akcji KGHM S.A. Ich wartość na dzisiaj
wynosi około 170 tys. zł.
Jak widać, wartość majątków poszczególnych włodarzy jest
bardzo różna. Proszę o opublikowanie tego listu, jako uzupełnienie państwa artykułu z dnia 6 listopada br. Dotarcie i porównanie do siebie poszczególnych oświadczeń majątkowych
zajmuje sporo czasu. Nie każdy mieszkaniec znajdzie na to siły
i nie każdy będzie umiał to zrobić. Tutaj jest właśnie miejsce na
ważną i odpowiedzialną rolę mediów, aby tę wiedzę wyborcom
dostarczać. Na pewno mieszkańcy nie będą żałować wójtowi,
burmistrzowi ani prezydentowi maksymalnego wynagrodzenia,
ani zgromadzonego majątku, jeśli ten będzie zarządzał skutecznie i z sukcesami. Nie będzie natomiast taryfy ulgowej dla tych,
którzy najpierw dbają o własną kieszeń, a dopiero (jeśli w ogóle)
później o wspólne dobro.
Mieszkaniec Gminy Stare Bogaczowice
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Wezwanie do sprostowania
Zgodnie z prawem wzywam Pana do natychmiastowego
sprostowania mylącej, niezgodnej z prawem i kłamliwej informacji zawartej w DB2010 z dnia 6 listopada 2014r. dot. nie
opublikowania na BIP - według ustawy- mojego oświadczenia
majątkowego za rok bieżący. Nie znając prawa, myli Pan obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego na koniec kadencji (a nie za rok) na dwa miesiące przed jej upływem z obowiązkiem opublikowania tegoż oświadczenia w BIP. Oświadczenie
to - w moim przypadku - składa się do właściwego wojewody.
Termin tego obowiązku w tej kadencji określono na 21 września
2014r.
Wojewoda w terminie nieokreślonym w ustawie, po sprawdzeniu oświadczenia , zwraca je do właściwej jednostki - celem opublikowania. Informuję, że oświadczenie majątkowe
na koniec kadencji złożyłem Wojewodzie Dolnośląskiemu

w wyznaczonym prawem terminie, na co mam pisemne poświadczenie.
Wójt Gminy Stare Bogaczowice
Leszek Świętalski

od redakcji:
W związku z pomówieniem naszej redakcji przez wójta
Leszka Świętalskiego o opublikowanie „niezgodnej z prawem i kłamliwej informacji”, bez wskazania w jakim zakresie
jest ona niezgodna z prawem i kłamliwa, w kolejnym wydaniu opublikujemy odpowiedź na te bezpodstawne zarzuty
wraz z wyjaśnieniem, dlaczego wójt miał obowiązek niezwłocznie opublikować swoje aktualne oświadczenie majątkowe w Biuletynie Informacji Publicznej.
Robert Radczak
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Po wielu namowach postanowiłem jednak startować w
wyborach samorządowych do
Rady Miejskiej Wałbrzycha.
Na stronie http://pawelorfin.
pl/ oraz na facebooku na bieżąco umieszczam informacje
o prowadzonych działaniach
i - przede wszystkim - przedstawiam szczegółowo swój
program wyborczy. Gorąco
zachęcam do kontaktu i dyskusji o tym, co można zrobić dla
naszego miasta. Każdy odzew
jest ważny – również krytyka.
Zapraszam do dyskusji, a poniżej przedstawiam drugą część
mojego programu.
Więcej pieniędzy na sport!
W naszym mieście sport od
dawna traktowany był jak niechciane dziecko. Wraz z upadkiem kopalń skończyło się finansowanie klubów sportowych.
W chwili obecnej kluby działają
tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu działaczy sportowych.
Zaangażowaniu nie tylko swojego
czasu, ale też prywatnych pieniędzy. Klubom brakuje środków na
podstawowe rzeczy. Musimy to
zmienić! Powinniśmy przeznaczyć
wystarczające środki na uprawianie sportu przez nasze dzieci.
Nie każdy musi osiągnąć poziom
mistrzowski. Dzięki sportowi na
pewno będą zdrowsze, ale przede
wszystkim ochronimy je przed
bezmyślnym zabijaniem nudy,

która często pcha ich w alkoholizm, narkomanię czy działalność
przestępczą. Wałbrzych na sport
(dz. 926 budżetu) przeznacza zaledwie 1,1% wartości budżetu
miasta. To strasznie mało jeśli porównamy inne miasta o podobnej
wielości: Gorzów Wielkopolski
2,48%, Zielona Góra 4,55% czy Elbląg 5,13%. Jeszcze gorzej wygląda dotacja dla klubów. Wałbrzych
zaledwie 0,18% (1,1 mln zł), a Gorzów Wielkopolski 0,54% (2,6 mln
zł), Zielona Góra 0,91% (4,9 mln zł)
czy Elbląg 0,88% (3,8 mln zł). Dane
zostały zebrane z budżetów 2014
umieszczonych w BIP poszczególnych miast. Jeśli będę miał
zaszczyt zostać radnym zrobię
wszystko, by dotacja dla klubów
i stowarzyszeń sportowych wzrosła dwukrotnie. Sądzę, że na to
powinniśmy przeznaczyć w pełni
opłaty alkoholowe, które płacą
nasze sklepy do budżetu miasta
(kwota 2,2 mln rocznie).
Zmiany w organizacji ruchu
drogowego
Czy poruszając się po Wałbrzychu nie pomyśleliście o złej
organizacji ruchu drogowego?
Nie denerwuje Was, że w ostatnich latach urzędnicy nie tylko nie
ułatwiają nam życia, tylko wręcz
utrudniają? Wyznaczane są przejścia dla pieszych w miejscach,
gdzie nie mają one sensu. Wprowadzany jest bezmyślnie ruch
jednokierunkowy, co utrudnia

życie nie tylko okolicznym mieszkańcom. Dlaczego nikt nie liczy się
z naszym zdaniem? Według mnie
najgorsze w tym wszystkim jest
to, że decyzję podejmuje ktoś jednoosobowo lub w bardzo wąskim
kilkuosobowym gronie. Dlaczego
nikt nas, mieszkańców nie pyta o
zdanie? Mało tego – gdy mieszkańcy zwracają się z problemem
do władz miasta są lekceważeni.
Konkretne przykłady znajdą Państwo na mojej stronie internetowej http://pawelorfin.pl/. Jeśli
będzie mi dane zostać Radnym
zrobię wszystko, aby organizacją
ruchu drogowego zajęli się fachowcy. Zapewnię, by urzędnicy
wsłuchiwali się w głosy mieszkańców i poważnie traktowali ich
wnioski.
Wykorzystać potencjał
turystyczny
Wałbrzych ma fantastyczne
położenie i należy to wykorzystać,
inwestując w rozwój turystyki.
Każda złotówka wydana w tym
kierunku przyczyni się do powstania atrakcyjnych miejsc pracy dla
mieszkańców naszego miasta.
Możemy zaoferować atrakcyjną
ofertę spędzania wolnego czasu
dla Wałbrzyszan, ale również przyciągnąć wielu turystów z Dolnego
Śląska i innych regionów Polski.
Wałbrzych leży w centrum interesującego regionu turystycznego.
Niemcy fantastycznie wykorzystywali możliwości naszego re-

gionu. Turystyka może być szansą
dla naszego miasta! Niewątpliwe
atrakcje w naszej okolicy to zamek
Książ i palmiarnia. Niestety, większość turystów na tym kończy
zwiedzanie i nie poznaje naszego
miasta. Centrum miasta, mimo
swego piękna, pustoszeje coraz
bardziej. Aby ożywić centrum
Wałbrzycha należy wyznaczyć
strefę pieszą (Rynek, pl. Magistracki i okolice), zapewniając jednak
wygodne parkowanie w pobliżu.
Parking na pl. Rycerskim to zbyt
mało, tym bardziej, że nie można
na niego wjechać od strony ulicy
Słowackiego. Preferencje podatkowe dla lokali gastronomicznych, klubów, kawiarni, ogródków piwnych – aby zachęcić do
spotkań w wolnym czasie. Należy
lepiej zagospodarować park Sobieskiego, czyniąc z niego modne miejsce spotkań Wałbrzyszan.
Jednak najlepszym sposobem
na przyciągnięcie dużej liczby
turystów jest budowa centrum
sportów górskich i zimowych na
Podgórzu (Borowa Góra, Barbarka, Wołowiec). Należy dążyć do
pozyskania prywatnego inwestora do budowy m.in. wyciągu
krzesełkowego na Borową i tras
narciarskich o zróżnicowanych
trudnościach. Góra Borowa to
najwyższy szczyt w naszych okolicach, leżący w granicach miasta.
Spora różnica wysokości pozwala
nie tylko na poprowadzenie tras
narciarskich i snowboardowych,

BEZPARTYJNY
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okręg nr 4:
Nowe Miasto,
Stary Zdrój,
Rusinowa,
Kozice,
Poniatów

Materiał wyborczy sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

Musimy wykorzystać potencjał miasta

REKLAMA

lista: 3 miejsce: 2

do Rady Miejskiej Wałbrzycha
ale również ułatwi wykorzystanie
Gór Wałbrzyskich na narciarstwo
biegowe, kolarstwo mtb, trasy
trekingowe i piesze. Często odwiedzane są wieże widokowe na
Chełmcu i Wielkiej Sowie. Wybudowanie takiej wieży na Borowej
z pewnością zwiększy zainteresowanie tą częścią Wałbrzycha, z
najpiękniejszą panoramą na nasze
miasto. Wraz z kompleksem prywatni przedsiębiorcy zbudowaliby infrastrukturę towarzyszącą:

sklepy, wypożyczalnie, lokale gastronomiczne, miejsca noclegowe
etc. – zapewniając wiele miejsc
pracy o atrakcyjnym wynagrodzeniu. Może się to udać przy dużym
zaangażowaniu miasta (praktyczne wykorzystanie obiektów przez
wałbrzyską młodzież – dotacja,
tzw. dźwignia finansowa), samorządu regionalnego (inwestycja z
urzędem marszałkowskim) i wykorzystaniu dotacji europejskich.
Paweł Orfin
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REKLAMA: MATERIAŁ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KWW NASZ POWIAT

Fotorelacja z Konwencji
Wyborczej KWW Nasz Powiat

na konwencję wyborczą przybyło ponad 150 sympatyków kww nasz Powiat, wśród nich przedstawiciele komitetu Honorowego
(od lewej: prof. jerzy detyna, justyna Piasecka, Leszek orpel)

kandydaci kww nasz Powiat z okręgu nr 1 (Boguszów-Gorce)

kandydaci kww nasz Powiat z okręgu nr 3 (stare Bogaczowice,
szczawno-zdrój)

Przewodniczący klubu „nasz Powiat” w radzie Powiatu wałbrzyskiego kamil
orpel przedstawił główne kierunki rozwoju powiatu wałbrzyskiego po wygranych
wyborach.

kandydaci kww nasz Powiat z okręgu nr 2 (Głuszyca, jedlina-zdrój, walim)

kandydaci kww nasz Powiat z okręgu nr 4
(czarny Bór, Mieroszów)

konwencję uświetnił występ utalentowanej piosenkarki a zarazem
kandydatki naszego Powiatu do rady Powiat wałbrzyskiego
– iwony sochackiej z czarnego Boru
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Silna reprezentacja Szczawna - Zdroju
w powiecie wałbrzyskim
Rozmowa z Markiem Fedorukiem, zastępcą burmistrza Jedliny
-Zdroju i kandydatem na burmistrza Szczawna-Zdroju.
Co łączy Szczawno-Zdrój i powiat
wałbrzyski?
- Powiat Wałbrzyski, tak jak Szczawno Zdrój, to stosunkowo niewielkie
jednostki samorządu terytorialnego, urokliwe krajobrazowo, bogate w zasoby natury, z dużą ilością
zabytków i wspaniałymi ludźmi. W
Szczawnie znajduje się jedyna powiatowa szkoła - Zespół Szkół czyli
dawny „Ceramik”.
Kim jest Marek Fedoruk?
- Jestem absolwentem Wydziału
Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Mam długoletnie doświadczenie samorządowca:
byłem wiceburmistrzem Szczawna
-Zdroju, wicestarostą Powiatu Wałbrzyskiego, a od 12 lat jestem zastępcą Burmistrza Jedliny-Zdroju.
Staram się ciągle uczyć, podpatruję
najlepsze rozwiązania. Współtworzyłem i wdrażałem w życie strategie rozwoju Szczawna-Zdroju oraz
przez ostatnie lata Jedliny.
W Szczawnie - Zdroju jest Pan bardziej znany jako wiceburmistrz Jedliny-Zdroju…
- Tak, wiele osób wie, że jestem wiceburmistrzem w Jedlinie-Zdroju,
która wspaniale się rozwija. Jedlina
to „siostra bliźniaczka” Szczawna-Zdroju. Piękna, ale niestety jest
to siostra biedniejsza. I pewnie
przede wszystkim dlatego musi
bardzo oszczędnie gospodarować
swoim budżetem. Mimo to szybko
się rozwija, przyciąga prywatnych
inwestorów, tworzy atrakcje dla
mieszkańców i turystów. To efekt
długofalowego i rozsądnego my-

ślenia o rozwoju gminy. Podstaw
związanych z rozwojem miejsc, w
których mieszkamy czyli: oszczędności, strategicznego myślenia o
przyszłości, przyciągania inwestorów nie tylko takich, którzy budują
markety, ale takich, którzy wspierają rozwój infrastruktury turystycznej. Sam uczestniczę w tym
procesie zmian w Jedlinie od kilkunastu lat i mam zamiar także takie
doświadczenia przenieść na grunt
miasta, w którym mieszkam od urodzenia – Szczawna - Zdroju.
Oprócz ubiegania się o stanowisko
Burmistrza Szczawna-Zdroju startuje Pan również w wyborach do
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z list
KWW Nasz Powiat. Dlaczego?
- Aby uciąć spekulacje, wyjaśniam:
nie robię tego z powodu przerostu

ambicji. Jest to sygnał, że kandydaci
znajdujący się razem ze mną na listach to osoby, którym zależy na dobrej współpracy w ramach powiatu i
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jeżeli uda
nam się uzyskać odpowiednią liczbę
mandatów, będziemy mieli wpływ
na rozwój powiatu i całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nic o nas, bez nas
– to mój, to nasz cel w wyborach do
Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
Co zyskają Szczawno i jego mieszkańcy na tym, że oddadzą głos na
reprezentantów KWW Nasz Powiat
w wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego?
- Szczawno, każda gmina Powiatu
Wałbrzyskiego i cały powiat mają
prawo być nowoczesnymi i dynamicznie rozwijającymi się miejscami w Polsce. Trzeba tylko chcieć.

Problemów do rozwiązania jest
bardzo dużo. Potrzeba inwestycji,
które uczynią region przyjaznym
dla mieszkańców oraz atrakcyjnym
dla turystów, a to jest kluczowe
z punktu widzenia gminy uzdrowiskowej, jaką jest Szczawno. Konieczne jest inwestowanie w system edukacji, brakuje obiektów
sportowych, ważne jest wsparcie
przedsiębiorców, ale jednocześnie
ochrona i pomoc dla starszych i
niepełnosprawnych. Bardzo ważna jest też profesjonalna promocja regionu. Widzę także potrzebę
prac nad wizją rozwoju powiatu.
Brak wizji na przyszłość rzuca się w
oczy. Bez wizji nie można mówić o
rozwoju. Trzeba współpracować z
kluczowymi partnerami i zjednywać sobie sprzymierzeńców. Mamy
zamiar poszukiwać nowych part-

Komitet Honorowy KWW Nasz Powiat

nerów i sprzymierzeńców, którzy
będą pomagać rozwiązywać nasze
problemy. To wszystko trzeba szybko wdrożyć i skierować powiat na
ścieżkę rozwoju. To plan minimum,
nastawiony na poprawę życia
mieszkańców i przyciągnięcie turystów oraz inwestorów. Ważne jest
aby Szczawno miało mocny głos
w dyskusji o tych sprawach, po to
aby zyskiwało na wprowadzanych
zmianach. Kandydaci Naszego Powiatu są najlepszą tego gwarancją.
Tak na koniec: jakie są główne zasady którymi kieruje się Pan w życiu?
- Jestem zwolennikiem dialogu i
partnerstwa. Mam głębokie przekonanie, że to jest najlepsza droga
do wypracowania najlepszych rozwiązań.
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Każda zmiana zaczyna się od małego kroku
Rozmowa z Józefem Szostakiem,
kandydatem do Rady Miejskiej Wałbrzycha.
Skąd decyzja o kandydaturze do Rady
Miejskiej Wałbrzycha?
Józef Szostak: - Na pewno nie była to decyzja pochopna i spontaniczna. Przez wiele
poprzednich lat udzielałem się na rzecz
Wałbrzycha, między innymi nieodpłatnie remontując Świetlicę Środowiskową dla Dzieci
przy ul. Chrobrego, remontując jadłodajnię
dla ubogich przy kościele św. Jerzego na Białym Kamieniu, przebudowując prezbiterium
w tym właśnie kościele, a także remontując
wiele innych budynków w naszym mieście.
W międzyczasie zdążyłem dość dobrze poznać mieszkańców, ich warunki bytowe i
bolączki dnia codziennego. Postanowiłem,
że muszę wziąć sprawy w swoje ręce i sam
zadbać o przyszłość mojej rodziny i wszystkich ludzi z mojego rodzinnego miasta. Do
decyzji musiałem dojrzeć, musiałem się
upewnić, że dam sobie z tym radę, że udźwignę odpowiedzialność powierzoną mi przez
ludzi, którzy oddadzą na mnie głos. Wreszcie,
po wielu rozmowach z ludźmi z dzielnic Biały
Kamień, Konradów i Sobięcin spisałem wiele
potrzeb tego miasta, które realnie jesteśmy
w stanie wspólnymi siłami zrealizować i zgłosiłem swoją kandydaturę.

drzwiami swoich domów. Ludzie również
otwarcie mówią, że nasze miasto w wielu
miejscach jest brzydkie - zaniedbane poprzez brak dotrzymywania obietnic przez
urzędników i regularnie demolowane.
Czują się, moim zdaniem - całkiem słusznie - zapomniani i oszukani.
Jakie są Pana pierwsze cele do realizacji?
- Moje cele są przede wszystkim realne,
niezbędne i nie są długoterminowe. W
pierwszej kolejności chcę zacząć pracę u
podstaw. Mam zamiar pozyskać od miasta i reaktywować dom kultury na Białym
Kamieniu, by zorganizować tam zajęcia
sportowe i kulturalne dla dzieci i młodzieży z okolicy, świetlicę, w której będę regularnie spotykał się z wyborcami celem
omówienia zmian teraźniejszych i przy-

szłych oraz stworzyć tam Salę Seniora,
gdzie ludzie w kwiecie wieku będą mogli
poczuć, że są dla miasta tak samo ważni,
jak wszyscy.
Moim kolejnym celem jest rozbudowa na
Sobięcinie ogólnodostępnego ośrodka
sportowego dotyczącego sportu cross
country, gdzie będą mogli rozwijać nowe
pasje sportowe. Chcę rozbudować go o
tor do motocrossu i żużla. A dlaczego?
Ponieważ jest to sport, który cieszy się
olbrzymim zainteresowaniem wśród
Wałbrzyskiej młodzieży. Nasi chłopcy są
obecnymi mistrzami i wicemistrzami Polski w tym sporcie! Oprócz tego chcę zagospodarować nieużywane tereny w pobliżu osiedli na place zabaw i urocze skwery,
gdzie będzie można iść na spacer. Trzeba
również odświeżyć to miasto - całe, nie

Z jakimi problemami borykają się
mieszkańcy tych dzielnic?
- Poza tymi głównymi, jak bezrobocie, a
co za tym idzie, brakiem pieniędzy, mieszkańcy nie czują się tu komfortowo. Gdy
zapada zmrok, poczucie bezpieczeństwa
spada o 100% i większość ludzi boi się
wtedy funkcjonować poza zamkniętymi

tylko z zewnątrz, ale również od podwórek - przecież tam się bawią dzieci, nie
można pozwolić, by przez zły stan techniczny obiektów zrobiły sobie krzywdę!
Bardzo ważna dla ludzi jest również poprawa bezpieczeństwa w mieście nocą.
W związku z tym mam zamiar dodatkowo oświetlić ul. Miłą i ul. Spacerową na
Konradowie. Chcę wykonać bezpieczne
i oświetlone dojście z ul. Przyjaciół Żołnierza do marketu Biedronka na Białym
Kamieniu. Mam zamiar zwiększyć też ilość
patroli policyjnych nocą.
Duży nacisk kładzie Pan na rozwój
świadomości sportowej wśród dzieci
i młodzieży. W jaki sposób ma się to
przyczynić do zmian na lepsze?
- Na co dzień prowadzę firmę budowlaną,
ale od kiedy pamiętam, czynnie zajmuję
się sportem - począwszy od ćwiczeń ruchowych, po gry zespołowe. Z własnego
doświadczenia wiem, ile pozytywnych
aspektów sport jest w stanie wnieść w
życie człowieka. Uważam, że pożytkując
w ten sposób naszą energię, a także nakierowując ją na pasje sportowe, można
wartościowo spędzić czas, który przełoży
się na efekty w postaci zdrowego i silnego ciała, wyzbyć się negatywnych myśli, zakorzenić w sobie zasadę fair-play,
jak również nabyć szacunek do siebie i
innych. Dlatego też wierzę, że ogólnodostępny ośrodek sportowy w dzielnicy
Sobięcin jest potrzebny. Wierzę, że dając
szansę na rozwój nowej pasji tym wszystkim młodym ludziom, będziemy w stanie
znacznie poprawić bezpieczeństwo tej
okolicy oraz w to, że wielu z nich wybierze
samorozwój.

Dlaczego ludzie powinni głosować
akurat na Pana?
- Przede wszystkim dlatego, że robię to
dla nas wszystkich, a nie dla pieniędzy.
Mam wyznaczone cele do realizacji, które są w 100% realne do wykonania. Chcę
zacząć pracę od podstaw, uważam, że to
miasto nie potrzebuje splendoru, dopóki
mieszkańcy mają problem z bazowym
funkcjonowaniem miasta, jak dziurawe
drogi, czy nieoświetlone ulice. Wałbrzych
to moje ukochane miasto, tu się urodziłem, a wychowałem w rodzinie górniczej
na Białym Kamieniu. Mam zamiar walczyć
o każdą dotację na realizację celów oraz
chcę regularnie spotykać się z moimi wyborcami, byśmy mogli wspólnie usiąść i
porozmawiać o tym, co już się zmieniło i
o tym, co będziemy robić dalej. Wierzę, że
celów nam nie zabraknie przez długi czas.

REKLAMA: MATERIAŁ SFINANSOWANO Z KWW LEPSZY WAŁBRZYCH

Komitet Wyborczy Wyborców

Lepszy Wałbrzych w Twoich Rękach
16 listopada zagłosuj na listę nr 12
Kandydaci do Rady Miejskiej Wałbrzycha

OKRĘG WYBORCZY NR 1

OKRĘG WYBORCZY NR 2

OKRĘG WYBORCZY NR 3

OKRĘG WYBORCZY NR 4

OKRĘG WYBORCZY NR 5

1. DOBROWOLSKI Zdzisław

1. MAROSZ Danuta

1. PAWEŁEK Stefania

1. BEKIER Dorota Małgorzata

1. NOWACZYK Zygmunt Józef

2. AUGUSTYNIAK Teresa

2. MASIUK Kazimierz

2. KUŹNIAR Stanisław Piotr

2. LUBIŃSKA Mirosława Anna

2. ROZMUSKI Robert

3. SOLAREK Leszek

3. CZUPRYN Bogusława Barbara

3. POLEWSKA Elżbieta Jadwiga

3. BARTOSZYŃSKA Krystyna

3. SAWICKA Magdalena Alina

4. POLEWSKA Elżbieta Bożena

4. HUBCZAK Andrzej Leszek

4. DUDA Katarzyna Joanna

4. KOBIELEC Krzysztof Maciej

4. ŻAK Maciej Władysław

5. FILIPEK Henryk Kazimierz

5. WYSOWSKA Elżbieta

5. KACAŁA Mariusz

5. SIATKOWSKI Jerzy Józef

5. PODCZASIAK Marek Franciszek

6. WAWRZYNIAK Zofia Bożena

6. ROGOWSKI Piotr Ireneusz

6. SZOSTAK Józef Stefan

6. KARCZEWSKI Wojciech

6. SKRĘŻYNA Tadeusz

7. HENCZKA Marek Antoni

7. JUSZCZYSZYN-SROKA Anna

7. KOPIEL Joanna Zofia

7. ZBOROWSKI Grzegorz

7. RADŁOWSKA Wanda Urszula

8. NOWOROLSKA-LIBAL
Halina Antonina

8. FLOREK Zbigniew Leopold

8. CHALIŃSKI Ryszard Józef

8. GARDZIELEWSKA Irena Maria

8. OLSZEWSKA Katarzyna

9. SIWAK Zdzisław

9. ZIEGLER Teresa Zofia

9. SOCHAŃSKI Jacek Radomir

9. KULIŃSKA Mirosława Jolanta

9. GRUSIECKA-HOŁDA Violetta Ewa

10. KRAJEWSKI Wojciech

10. DOLAT Marek

10. WERNER Jolanta Danuta

10. BIELAWSKI Wiesław

(Podzamcze, Książ, Lubiechów)

10. FRAJNAGIEL Jerzy Józef

(Piaskowa Góra, Szczawienko)

(Biały Kamień, Sobięcin)

(Stary Zdrój, Nowe Miasto, Poniatów,
Rusinowa, Julianów, Kozice)

(Śródmieście, Podgórze, Glinik)

GŁUSZYCA

ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ...

Nazywam się Ewa Dorosz –jestem Dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Głuszycy, w nadchodzących wyborach samorządowych kandyduję na stanowisko Burmistrza.
Chciałabym opowiedzieć o moim –naszym programie wyborczym. Podkreślam to -naszym, ponieważ przy powstaniu
tego programu uczestniczyło wiele osób. Przede wszystkim
kandydaci na głuszyckich radnych skupieni w KWW Ewy Dorosz, byli to także przedsiębiorcy, pracownicy oświaty i kultury, głuszyccy sportowcy.
GŁUSZYCA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ to nasze hasło wyborcze. Jest ono kwintesencją naszej oceny przeszłości i ambitnych pomysłów na przyszłość.
Nasz program oparliśmy na 3 filarach:
• PARTNERSTWIE,
• ZAUFANIU,
• WSPÓŁPRACY.
Poruszamy w nim obszerne spektrum problemów naszego miasta oraz prezentujemy pomysły na rozwój Głuszycy.
Najważniejszą i najpilniejszą sprawą jest wg nas kwestia
bardzo wysokiego zadłużenia. Tym zajmiemy się niezwłocznie po ewentualnej wygranej.
Niezbędna będzie jego restrukturyzacja i obniżenie kosztów obsługi długu. Wycofamy się ze współpracy z para-bankami.
Zwiększymy skuteczność Urzędu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Jako priorytet postawimy sobie wspieranie i rozwój przedsiębiorczości. Postaramy się ograniczyć obciążenia podatkowe dla przedsiębiorców.
Podjęte zostaną starania zmierzające do utworzenia podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej w Głuszycy.
Przygotujemy pakiet preferencji dla podmiotów tworzących miejsca pracy i inwestujących w Gminie.
Pomożemy przedsiębiorcom w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Uprościmy formalności związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nawiążemy współpracę z instytucjami wspierającymi
przedsiębiorczość.
Priorytetem w realizacji inwestycji będzie sięganie po
środki zewnętrzne. W tym celu wyodrębnimy specjalną komórkę w urzędzie.
Spółki gminne otrzymają należne wsparcie. Zmienimy styl
pracy i relacje z lokatorami mieszkań gminnych ZUMIK-u. W
„mieszkaniówce” nastąpią istotne zmiany. Wszelkie remonty i inwestycje będą realizowane w oparciu o fundusze BGK.
Skorzystamy ze państwowych środków finansowych, wspierających budownictwo komunalne. Rozpoczniemy budowę
mieszkań komunalnych.
Udrożnimy system zamiany mieszkań. Ułatwimy osobom
w trudnej sytuacji materialnej odpracowywanie zadłużenia
czynszowego.
Nie dopuścimy do sytuacji w której dostawcy mediów
grożą ich odcięciem z powodu braku płatności.
Postawimy także na rozwój turystyki –naszego głuszyckiego skarbu. Agroturystyce wskażemy źródła pozyskiwania
środków na rozwój, zajmiemy się promocją naszych przedsiębiorców z tej branży.
Żaden z mieszkańców Głuszycy znajdujący się w trudnej
sytuacji nie zostanie pozostawiony samemu sobie. Będziemy wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej korzystali ze

wszystkich możliwych projektów, aktywizujących i pomagających naszym mieszkańcom. Zapewnimy niezbędny w takich przypadkach wkład własny.
Bezpieczeństwo mieszkańców to kolejny priorytet naszego programu. Podejmiemy szerszą współpracę z Policją, a
pierwsze kamery monitoringu w Głuszycy pojawią się już w
2015r.
Położymy nacisk na rozwój sportu w naszej Gminie.
Udzielimy wszelkiego wsparcia klubom sportowym. Zwiększymy liczbę ogłaszanych konkursów na szkolenie młodzieży i sportowców. Dla młodzieży wykonamy skate-park, a dla
starszych tzw. „siłownię terenową”.
Podkreślam, że podstawą naszego działania będzie dialog
i konsultacje społeczne. Postawimy na cykliczne spotkania z
mieszkańcami z uczestnictwem zarządców nieruchomości,

służb bezpieczeństwa i innych – nie tylko przed wyborami
ale w trakcie całej kadencji.
Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w godzinach popołudniowych aby umożliwić uczestnictwo jak największej
liczbie mieszkańców.
W naszym komitecie jest wielu Głuszyczan z doświadczeniem samorządowym, biznesowym i dają oni rękojmię rzetelnej i uczciwej pracy na rzecz naszej Gminy. Wszyscy kandydaci na przyszłych rajców są od lat zaangażowani w pracę
na rzecz naszej „małej ojczyzny”.
Zachęcam wszystkich do zapoznania się z naszym programem na stronie www: ewadorosz.pl. Mówimy tam także o
oświacie, kulturze, komunikacji i pozostałych ważnych tematach.

Ewa Dorosz liderem sondaży przedwyborczych w Głuszycy
Portal Walbrzych4you.pl postanowił zweryfikować
oczekiwania wyborcze mieszkańców Głuszycy i przeprowadził kolejny sondaż wyborczy. Ankieterzy tym razem
stanęli w pobliżu sklepu Biedronka oraz w pobliżu sklepu Dino. Łącznie przepytali 921 osób. Tym razem ankieta
była stosunkowo prosta.

Wyniki sondażu przedstawiają się następująco:
kandydaci

ilość głosów

procent

Monika Bisek-Grąz

178

19,33

ewa dorosz

365

39,63

roman Głód

189

20,52

92

9,99

nie pójda na wybory
niezdecydowani

A tak wyglądają wyniki na wykresie:

97

10,53

921

100,00

Kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Ewy Dorosz
Już 16 listopada wszyscy udamy się do urn wyborczych. Będziemy wybierali swoją reprezentację
radnych w Głuszycy.
Pozwólcie więc Państwo, że w sposób może
trochę osobisty przedstawię naszą drużynę. A są
w niej zarówno osoby młode jak i z doświadczeniem życiowym.
Jedno mogę zagwarantować –wszyscy będą
ciężko pracować na rzecz naszego miasta. Nasza
lista –to gwarancja sukcesu Guszycy. Gorąco polecam
Ewa Dorosz

Paweł Gawron

Edyta Popek

Anna Dobrzyńska

Okręg wyborczy nr 2
ul. Ogrodowa, 11 Listopada, Piastowska.

Okręg wyborczy nr 3
ul. Sienkiewicza 1-17, 19-63 nieparzyste.

Super dziewczyna, ciekawa świata, lubiąca ludzi. O swoim mieście mówi moja ukochana Głuszyca. Znamy się z Edytką już wiele
lat, najpierw gdy jako rodzic przychodziła na wywiadówki, a teraz
już jako dobre koleżanki, które połączyła wspólna sprawa walki o
nasze miasto. Warto postawić na człowieka z charakterem, który
widzi super potencjał drzemiący w Głuszycy i chce go wykorzystać

Anna głęboko wierzy, że wszyscy chcemy dla naszego miasta
jak najlepiej, dlatego chce być wśród tych, którzy zmieniają
Głuszycę. Mówić to mało, trzeba mówić do rzeczy. A więc zacznijmy działać i pokażmy na co nas stać. To dobra kandydatka
do rady miejskiej.

Wojciech Żołopa

Katarzyna Pawlaczyk

Okręg wyborczy nr 4 ul. Bohaterów Getta, Dąbrowskiego,
Niecała, Parkowa, Przemysłowa.

Okręg wyborczy nr 5
ul. Kolejowa, Pionierów

Wojtek to młody energiczny człowiek, który chce mieszkać i pracować w Głuszycy. Mówi, że jego miasto jest miejscem niewykorzystanych możliwości i należy to zmienić. Chce mieć wpływ na to co
dzieje się w mieście. Jest moim byłym uczniem i wie, że bez pracy nie
ma kołaczy. Planuje zaangażować się w rozwój sportu w Głuszycy twierdząc, że drzemie w nas wielki potencjał sportowy. Marzy o
budowie skate-parku dla młodzieży głuszyckiej. Zaraża nas wszystkich swoim entuzjazmem i pomysłami. Młodzież jest zwiastunem
lepszej i przyjaznej Głuszycy.

Katarzyna Pawlaczyk posiada wyższe wykształcenie z zarządzania
i przedsiębiorczości. Kasia jest osobą przedsiębiorczą, pracowitą,
ciepłą, która wsłuchuje się w to co się do niej mówi i wyciąga wnioski. Wspólnie z Państwem chce zmienić na lepsze Nasze Miasto, ponieważ Głuszyca Zasługuje Na Więcej!

Ewa Dżygała

Jacek Mikołajczyk

Okręg wyborczy nr 6
ul. Łukasiewicza 1-39 nieparzyste

Okręg wyborczy nr 7
ul. Łukasiewicza 18-24 parzyste,
Łukasiewicza od 41 do końca

Dewizą Ewy jest pomoc ludziom i zwykła życzliwość. Jako nauczycielka i Głuszyczanka zna potrzeby dzieci, młodzieży i ich rodzin.
Warto iść na wybory, warto głosować na ludzi, których znacie którym ufacie, ludzi którzy będą reprezentować nasze wspólne interesy.

Materiał sfinansowano ze środków KWW Ewy Dorosz Głuszyca zasługuje na więcej

Okręg wyborczy nr 1
ul. Bolesława Chrobrego, Górnośląska, Mazurska, Pomorska,
Sienkiewicza 18-36 parzyste, Sienkiewicza od 65 do końca
Pawła znam od wielu lat, mój uczeń. Młody, energiczny, który zna
problemy Głuszycy i chce podjąć trud rozwiązania ich. To jego atuty. Ma swoje marzenia i chce wcielić je w życie. Umie „grać” zespołowo.

Jacka znam od „zawsze” i jego rodziców również, byłam jego wychowawcą. Jestem dumna, że miałam swój wkład w to co ten młody człowiek osiągnął. Ten ambitny, aktywny młodzieniec postawił
sobie za cel, aby swoją pracą radnego wpłynąć na dynamiczny rozwój miasta i osiedla, na którym mieszka. Naszej grupie przyszłych
radnych powiedział, że tylko naszym wspólnym wysiłkiem można
to zmienić. Reprezentuje niebanalne podejście, podkreślające jego
wartość jako człowieka.

Nasz program to 3 filary:

GŁUSZYCA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ
Sylwia Skupin
Okręg wyborczy nr 8 ul. Adolfa Warskiego,
Janka Krasickiego, Łomnicka, Warszawska i wieś Łomnica

Sylwia nie godzi się na bierne przyjmowanie tego co niesie los, jest wojownikiem i wyznaje zasadę, że jeśli coś robić to tylko na 100%, nigdy
„na pół gwizdka”, w związku z tym chciałaby dzięki wsparciu swoich
Wyborców spróbować sił jako Radny Gminy Głuszyca. Swoich wyborców zapewnia, że będzie zabiegać przede wszystkim o powstanie świetlicy wiejskiej w Łomnicy, poprawę bezpieczeństwa i porządku, montaż
ławek i oświetlenia na drodze prowadzącej do Łomnicy, zagospodarowanie wyciągu narciarskiego w Łomnicy, organizację różnorodnych
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Chce się spotykać, rozmawiać
i być Państwa głosem w głuszyckiej Radzie Gminy. Sylwia liczy więc
nie tylko na Państwa głosy, bo to dopiero wstęp, ale także codzienną
wspólną pracę oraz dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami.

Mariusz Kostrzyca
Okręg wyborczy nr 9
ul. Częstochowska, Górna, Grunwaldzka 1-31, Leśna, Włókniarzy, Wysoka
Mariusza znamy wszyscy i zaopatrujemy się u niego w sklepie.
Przedsiębiorczy, zaradny, miły, serce ma na dłoni. Dużo mówi o
tym co chce zmienić w swoim mieście. Całej naszej grupie radnych
dodaje wigoru. Ważne jest dla niego wspieranie przedsiębiorczości, ulgi podatkowe, pomoc przy pisaniu projektów, a i dzięki temu
nowe miejsca pracy. Zależy mu na rozwoju Głuszycy. Świetny kandydat.

Dorota Skrabka

Ela Chilińska

Okręg wyborczy nr 10
ul. Dolna, Grunwaldzka 32-64, Polna

Okręg wyborczy nr 11
ul. Cmentarna, Gdańska, Grunwaldzka od 65 do końca,
Kościuszki

Dorota Skrabka kolejna kandydatka do Rady Miejskiej Głuszycy.
Wykształcenie wyższe magisterskie, nauczyciel matematyki. Ze
względu na swoją pracę posiada doskonały kontakt z mieszkańcami naszej miejscowości. Dostrzega problemy, z jakimi borykają się
ludzie dorośli i młodzież. Swoją wiedzą i doświadczeniem chciałaby
służyć naszej społeczności.

Ela to osoba energiczna i pracowita. Znają Ją prawie wszyscy Głuszyczanie. Ze swojej pracy czerpie dodatkową wiedzę na temat
codziennych problemów i bolączek mieszkańców Głuszycy. Chce
służyć swoim czasem, doświadczeniem i umiejętnościami. Wierzę,
że warto z nich skorzystać.

Anna Łaszkiewicz

Konrad Czemarnik

Okręg wyborczy nr 12
ul. Dworcowa, Kłodzka 1-40A, Zielona (wieś Głuszyca Górna)

Okręg wyborczy nr 13
ul. Graniczna, Kłodzka od 41 (wieś Głuszyca Górna)

Ania to osoba ciepła, sumienna, oddana swojemu miastu i problemom jego mieszkańców. Swoja energią i młodością chce zarazić
innych. Liczymy na nią jako przyszłą radną Głuszycy.

Konrad jest absolwentem Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego,
pracował w Straży Granicznej. Jego wielką pasją jest sport, któremu poświęca każdą wolną chwile. Chce pracować nad rozbudową
strefy rowerowej MTB, tras narciarskich i zagospodarowaniu „Kamyków”. Swoje umiejętności i doświadczenie wykorzysta na rzecz
swojego kochanego miejsca na świecie, Głuszycy. Jego marzeniem
jest pozyskanie inwestorów dla miasta. Twierdzi, że jeśli ludzie pracują, zarabiają, to życie się kręci i człowiek jest szczęśliwszy. Świetnie się rozumiemy i wiem, że Konrad to bardzo dobry kandydat na
radnego. Lubi ludzi, chce pomagać i pracować na ich rzecz.

Małgorzata
Trojanowska

Ewa Pogorzelska

Okręg wyborczy nr 14
wieś Kolce i wieś Sierpnica

Ewa kandyduje ze stron szczególnie dla mnie drogich, bo Grzmiąca to wspomnienia dziecięcych lat, babci i dziadka. Ewę znam od
dziecka, to człowiek czynu, dużo nie mówi, ale bardzo dużo angażuje się w sprawy Grzmiącej. Wiem, że sprawdzi się jako radna.

Małgosia posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Reprezentuje mieszkańców Sierpnicy w Radzie Sołeckiej i w Stowarzyszeniu
NASZA SIERPNICA. Twierdzi, że mieszka tu z wyboru, zauroczona
tutejszymi pięknymi terenami. Będzie się starała o poprawę bytu
mieszkańców sołectw. To osoba, na która zawsze można liczyć i
godna zaufania.

Okręg wyborczy nr 15
wieś Grzmiąca

PARTNERTWO, ZAUFANIE, WSPÓŁPRACA.

Nasz program to 3 filary: PARTNERTWO, ZAUFANIE, WSPÓŁPRACA.

Program KWW EWY DOROSZ: GŁUSZYCA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ
Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Głuszyca!
Przedstawiamy Państwu propozycje programowe Komitetu
Wyborczego Wyborców Ewy Dorosz. Nasz program jest syntetyczny i stawiamy w nim na identyfikację i rozwiązanie najpilniejszych problemów jakie stoją przed naszą Gminą.
Dziś możemy stwierdzić jedno…… Głuszyca zmarnowała
ostatnie kilka lat. Będziemy je musieli nadrobić, ale wspólna praca Radnych Miejskich i przyszłego Burmistrza daje nadzieję na
zdecydowane przyspieszenie.
Hasło wyborcze naszego komitetu to: GŁUSZYCA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ. A realizacja naszego programu zapewni naszej
gminie stabilizację i dynamiczny rozwój.
Opracowany przez nas program jest zamierzeniem ambitnym, ale jednocześnie realnym. Będzie on oparty na trzech filarach:
• PARTNERSTWIE,
• ZAUFANIU,
• WSPÓŁPRACY.
A przecież wyzwań, przed którymi stoi Głuszyca nie brakuje.
W naszym komitecie jest wielu Głuszyczan z doświadczeniem samorządowym, biznesowym i dają oni rękojmię rzetelnej
i uczciwej pracy na rzecz naszej Gminy. Spośród nich wybraliśmy
najlepszych możliwych kandydatów na radnych. Wszyscy kandydaci na przyszłych rajców są od lat zaangażowani w pracę na
rzecz naszej „małej ojczyzny”. Wyrażamy nadzieję, że po zapoznaniu się z naszym Programem pójdziecie Państwo do urn 16
listopada i oddacie swój głos na Komitet Wyborczy Wyborców
EWY DOROSZ.

GŁUSZYCA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ !
WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Jako priorytet Gmina postawi sobie wspieranie i rozwój przedsiębiorczości. W ramach dostępnych możliwości postaramy się ograniczyć obciążenia podatkowe dla przedsiębiorców.
Podjęte zostaną starania zmierzające do utworzenia podstrefy
specjalnej strefy ekonomicznej w Głuszycy.
Przygotowana zostanie uchwała dające preferencje dla podmiotów tworzących miejsca pracy i inwestujących na terenie Głuszycy.
Przedsiębiorcy otrzymają niezbędną pomoc związaną z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
Uproszczone zostaną do minimum formalności związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nawiązana zostanie przez Gminę szeroka współpraca szkoleniowo-informacyjna z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego w
Wałbrzychu i finansowo-kredytowa z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego w Wałbrzychu.
Ułatwimy przedsiębiorcom kontakt z Dolnośląskimi Pracodawcami.

INWESTYCJE
Zgodnie z obowiązującym systemem prawnym, Gmina ma ograniczone możliwości inwestycyjne. Jednak do jej zadań własnych należy inwestowanie choćby w infrastrukturę drogową. Zwiększenie
aktywności Gminy w tym zakresie będzie jednym z priorytetów w
nadchodzącej kadencji.
Zostanie nawiązana współpraca ze wszystkimi zarządcami dróg,
ustalimy plan działania w zakresie realizacji remontów i odtworzeń
dróg.
W tym zakresie także priorytetem będzie sięganie po środki zewnętrzne.

DYNAMICZNE SPÓŁKI GMINNE
Rozwój gminnych spółek komunalnych to jeden z ważniejszych
punktów naszego programu. Gmina w ramach możliwości prawnych będzie minimalizowała zlecenia zewnętrzne (sprzątanie, utrzymanie zimowe dróg i chodników itp.) zwłaszcza dla podmiotów
spoza Głuszycy. W ramach zadań własnych będzie przekazywała
do realizacji swoim spółkom, głównie ZUMIK-owi wszelkie możliwe

prace. Jeżeli pojawi się konieczność dokapitalizowania w tym celu
naszych podmiotów, takie dokapitalizowanie zostanie przekazane.
Podziemne Miasto Osówka również uzyska pełne nasze wsparcie. Rozwiniemy marketing internetowy, zmienimy stronę WWW i
zwiększymy ilość odwiedzających.
Wszyscy pracownicy gminnych spółek mogą się czuć bezpiecznie – pracy nie zabraknie !

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W gospodarce mieszkaniowej nastąpią istotne zmiany. Wszelkie
remonty i inwestycje będą realizowane w oparciu o fundusze Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina będzie korzystać ze środków
finansowych, które na wsparcie budownictwa komunalnego przeznacza państwo polskie. Rozpoczniemy budowę mieszkań komunalnych.
Udrożnimy także system zamiany mieszkań. Ułatwimy osobom
w trudnej sytuacji materialnej odpracowywanie zadłużenia czynszowego.
Nie dopuścimy do sytuacji w której dostawcy mediów grożą ich
odcięciem z powodu braku płatności.
Zostanie podjęta szersza niż do tej pory współpraca z innymi
zarządcami nieruchomości na terenie Gminy oraz ze spółdzielniami
mieszkaniowymi.

TURYSTYKA
Podmioty działające w gospodarce turystycznej na terenie gminy Głuszyca, otrzymają pełne wsparcie Gminy. Wykreowany zostanie specjalistyczny internetowy portal informacyjny, w którym będzie można nieodpłatnie promować usługi turystyczne.
Zostanie też udzielone wsparcie merytoryczne przy pisaniu
wniosków, umożliwiających skorzystanie ze wsparcie unijnego.
Zwiększymy promocję naszej największej atrakcji turystycznej
jaką jest Podziemne Miasto OSÓWKA.

POMOC SPOŁECZNA
Żaden z mieszkańców Głuszycy znajdujący się w trudnej sytuacji
nie zostanie pozostawiony samemu sobie. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma pełne wsparcie Gminy. Będziemy wspólnie korzystali ze wszystkich możliwych projektów, aktywizujących i pomagających naszym mieszkańcom. Gmina zapewni niezbędny w takich
przypadkach wkład własny.

AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
Gmina w szerszym niż do tej pory zakresie będzie korzystała z
prac społecznie użytecznych i aktywizacji osób bezrobotnych. Programy realizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
przyczynią się do zmiany wizerunku naszego miasta.
Nawiążemy współpracę z wymiarem sprawiedliwości celem odpracowywania wyroków i zaangażowania osób z wyrokami do prac
porządkowych na terenie Głuszycy.

WZROST BEZPIECZEŃSTWA
Bezpieczeństwo mieszkańców to kolejny priorytet naszego programu. Gmina podejmie szerszą niż do tej pory współpracę z Policją,
polegającą m.in. na dodatkowych patrolach.
Głuszyca nareszcie doczeka się monitoringu. Planujemy zainstalowanie kamer monitoringu wizyjnego w naszym mieście już w
pierwszym kwartale 2015r.
Przeanalizowany zostanie też systemowo stan bezpieczeństwa
na drogach leżących na terenie Gminy. Zostanie uzupełnione oznakowanie, w miejscach szczególnie niebezpiecznych zainstalowane
barierki ochronne i progi zwalniające.

ROZWÓJ OŚWIATY
Wszystkie nasze jednostki oświatowe otrzymają pełne wsparcie,
polegające na zwiększaniu działań wpływających na podniesienie
jakości kształcenia oraz na zwiększeniu naboru nowych uczniów.
Postaramy się uruchomić nowe kierunki kształcenia.
Wpłyniemy na to, żeby cały proces kształcenia przebiegał bezproblemowo. Będziemy poprzez granty i środki unijne poszerzać
możliwości edukacyjne naszych jednostek oświatowych.

SPORT DO PRZODU
Położymy szczególny nacisk na rozwój sportu w naszej Gminie.
Klubom sportowym zostanie udzielone wszelkie możliwe wsparcie.
Zwiększymy liczbę ogłaszanych corocznie konkursów na szkolenie
młodzieży i sportowców.

Nasze plany to sport dla ludzi w każdym wieku poprzez utworzenie „siłowni” terenowej, organizację zajęć sportowych dla seniorów.
Powstanie Skatepark dla młodzieży.

KULTURA NA WYŻSZY POZIOM
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna doczeka się
wreszcie remontu swojej siedziby. Księgozbiór biblioteki będzie
wzbogacony, dokonamy zakupu nowych pozycji, a także doprowadzimy do cyklicznej wymiany części posiadanej literatury z sąsiednimi gminami.
Gmina podejmie starania w celu uruchomienia kina 3D.
Będziemy starali się poszerzać ofertę kulturalną dla naszych
mieszkańców. Przy wsparciu środków zewnętrznych chcemy powrócić do organizacji imprez charakterystycznych dla Głuszycy –
Czeskie Jadło, Kamyki, Dni Głuszycy, Senioralia.

LEPSZA KOMUNIKACJA
Podejmiemy działania polegające na rozwoju współpracy z
przewoźnikami obsługującymi komunikację na terenie Gminy. Priorytetem w tej sprawie będą potrzeby mieszkańców. Gmina będzie
częściowo finansować komunikację na trasie Głuszyca – Specjalna
Strefa Ekonomiczna.
Zostanie zapewniona także bezpłatna komunikacja dla dzieci i młodzieży uczącej się, dojeżdżającej do szkół. A zobowiązania
w stosunku do przewoźników będą płacone zgodnie z zawartymi
umowami i bez zbędnych opóźnień.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Gmina zaangażuje się w poprawę jakości powietrza – przyjmiemy program gospodarki niskoemisyjnej we współpracy z WFOŚiGW
oraz przy wsparciu środków unijnych – dopłaty dla osób zmieniających ogrzewanie na ekologiczne, budowa kanalizacji sanitarnej,
ekologicznych oczyszczalni ścieków – podłączenie budynków do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy współpracy z WPWiK.

OCHRONA ZDROWIA
Nawiążemy współpracę z przychodniami w zakresie poprawy jakości
usług medycznych dla mieszkańców, współpraca przy organizowaniu
bezpłatnych akcji prozdrowotnych. Realizacja programów profilaktycznych, przy współpracy szkół, komisji ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych, służących propagowaniu życia bez nałogów wśród młodzieży.

BEZPŁATNY INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW
Przyjmiemy program, który każdemu mieszkańcowi gminy gwarantuje bezpłatny Internet. Sukcesywnie co roku 1000 gospodarstw
(ok. 3500 osób) otrzyma nieodpłatnie dostęp do internetu bezprzewodowego. Jest to element naszego programu edukacyjnego, który
długofalowo powinien wpłynąć na możliwości rozwoju mieszkańców.

PROBLEMY GMINY
Systematycznie będą rozwiązywane problemy Gminy, spośród
których na czołowe miejsce wysuwa się zadłużenie, do którego dopuściła obecna ekipa rządząca. Niezbędna będzie jego restrukturyzacja i obniżenie kosztów obsługi długu. Wycofamy się najszybciej
jak to będzie możliwe ze współpracy kredytowej z para-bankami.
Zwiększymy skuteczność Urzędu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – dla realizacji zadań infrastrukturalnych i społecznych
w mieście i sołectwach.
Wreszcie zagospodarujemy budynek byłego szpitala położony
przy ul. Grunwaldzkiej 39. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego zostanie pozyskany inwestor, który oprócz zagospodarowania
nieruchomości stworzy także kilkadziesiąt miejsc pracy. Oczywiście
miejsc pracy dla mieszkańców Głuszycy.
Uregulujemy w drodze porozumienia temat mieszkania w siedzibie ZUMIK-u.

OTWARCI NA DIALOG I WSPÓŁPRACĘ
Podstawą naszego działania będzie dialog i konsultacje społeczne. Nic o mieszkańcach Głuszycy bez nich. Zostanie uruchomiona
specjalna strona internetowa celem wymiany informacji. Będą odbywały się także cykliczne spotkania z mieszkańcami z uczestnictwem zarządców nieruchomości, służb bezpieczeństwa i innych –
nie tylko przed wyborami ale w całym okresie trwania kadencji.
Sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w godzinach popołudniowych aby umożliwić uczestnictwo jak największej ilości mieszkańców.

DB2010

Czwartek, 13 listopada 2014 r.
www.db2010.pl

Pół żartem, pół serio

Więcej 2

Jutro o północy rozpoczyna się cisza wyborcza, która kończy kampanię wyborczą przed niedzielnymi wyborami
samorządowymi. Kampania toczyła się praktycznie od zakończenia wakacji, a my postanowiliśmy ją podsumować
zgodnie z tytułem: pół żartem, pół serio.
Jeden z naszych Czytelników, postanowił w inny sposób podsumować kończącą
się właśnie kampanię wybor-

- Dość tych awantur wyborczych. Trochę humoru.
Mam pytanie do moich wrogów i sympatyków. Która z
tych dwóch ulotek wyborczych jest lepsza? Proszę nie
esemesować na mój numer.
Mam nadzieję że ten widok
widoczny każdego lipca nad
Bałtykiem nikogo nie zgorszy – napisał na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych radny Rady
Miejskiej Wałbrzycha Robert
Rozmuski, który ponownie
ubiega się o miejsce w gronie miejskich rajców.
Swój wpis opatrzył dwoma zdjęciami, które prezentujemy.
Co ciekawe, wśród osób
komentujących ten żart,
przeważały panie. Wszyscy,
bez względu na płeć i wiek,
opowiedzieli się za „plażową
ulotką”. Czy aby na pewno
chodziło o tęsknotę za latem
i morzem?
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czą. W naszej ocenie nadesłany przez niego rysunek jeszcze długo będzie aktualny…
(RED)

Prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej i burmistrz Boguszowa – Gorc Waldemar Kujawa
podpisali list intencyjny, wyrażający wolę kontynuowania
współpracy w zakresie świadczenia usług na linii komunikacji miejskiej nr 2 pomiędzy
Gminą Boguszów-Gorce i Gminą Wałbrzych. W podpisanym
liście intencyjnym obie strony
zgodnie zadeklarowały, że będą
dążyć do zwiększenia liczby
kursów na linii autobusowej nr
2 do Boguszowa – Gorc, wprowadzenia linii autobusowej łączącej Stary Lesieniec i Kuźnice
Świdnickie z Wałbrzychem oraz
wprowadzenia specjalnych ulg
dla rodzin wielodzietnych z
Gminy Boguszów – Gorce.
(RED)

Taniej za śmieci
Uchwałą Rady Gminy Czarny
Bór, od 1 stycznia 2015 roku
obniżeniu ulegną stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypominamy mieszkańcom gminy o
konieczności wypełnienia deklaracji dotyczącej tej opłaty.
Deklaracje należy złożyć do końca grudnia 2014 roku w Biurze
Podawczym Urzędu Gminy w
Czarnym Borze, parter, pokój nr
1. Informacje o zmianach dotyczących opłat dostępne pod nr
telefonu 74 8450-029.
(RED)
REKLAMA: MATERIAŁ SFINANSOWANO Z KWW EWY DOROSZ GŁUSZYCA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ

Głuszyca zasługuje na więcej!
Rozmowa z Ewą Dorosz, kandydatką na burmistrza Głuszycy.
Jesteśmy już na ostatniej prostej, do wyborów pozostało
niewiele – tylko nieco ponad
2 dni.
Ewa Dorosz: - Rzeczywiście
kampania wyborcza zmierza ku
końcowi, ale odetchnę dopiero
w piątek o 24.00, kiedy nastąpi
cisza wyborcza. Ostatnie dwa
dni kampanii przeznaczam na
spotkania z wyborcami.
Jak mieszkańcy Głuszycy komentują Pani start?
- Spotykam się z wieloma dowodami bezinteresownej sympatii:
ludzie przyglądają mi się na ulicy, podchodzą, gratulują decyzji
startu i deklarują głosowanie na
mnie. Jestem bardzo pozytywnie tym zaskoczona. To zwiększa mój optymizm.
Pani jedyna z kandydatów
przyjęła model bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami
Głuszycy?
- Uważam, że bilbordy i banery
nie zastąpią osobistego kontaktu. Razem z radnymi docieram
do mieszkańców, prezentujemy
nasz program, rozmawiamy i
zachęcamy do pójścia na wybory. Wszędzie jesteśmy bardzo
miło przyjmowani, ale to było

wiadomo od samego początku.
Wszyscy wiemy, że mieszkańcy
Głuszycy to mili i sympatyczni
ludzie.
Okazuje się, że właśnie ten
model prowadzenia kampanii
zaczyna procentować.
- W 3 sondażach, które do tej
pory zostały przeprowadzone w Głuszycy, zajmowałam
pierwsze miejsce. To oczywiście
powoduje u mnie dodatkową
mobilizację i zachęca do wytężonej pracy. Staram się nie
spoczywać na laurach i nadal
realizuję swój plan wyborczy,
czyli spotkania z ludźmi. Np. w
Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy nasz komitet wyborczy
miał swoją konwencję. Przybyło
bardzo wiele osób, padł rekord
ilości osób, które pojawiły się na
spotkaniach wyborczych w naszym mieście. Ponad 200 osób
–to bardzo duża populacja w
przypadku Głuszycy. Dziękuję
wszystkim obecnym, nie zawiodę Państwa zaufania. Byli też zaproszeni goście: Marek Dyduch,
który udzielił mi zdecydowanego poparcia, był przepiękny występ naszej absolwentki – piosenkarki śpiewającej w Piwnicy
Pod Baranami – Moniki Ogrod-

nik. Ale pojawiła się też Prezes
Fundacji Maj – Joanna Ziejło-Augun, która zadeklarowała
pomoc i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Głuszyca
na pewno wykorzysta te szanse
i możliwości. Na konwencji mogliśmy także zaprezentować
naszą drużynę kandydatów na
radnych, a także przypomnieć
program wyborczy. Kolejne
spotkanie wyborcze odbyło
się w Szkole Podstawowej nr 2
i także zakończyło się pełnym
sukcesem.
Ale były też przykre wydarzenia w kampanii wyborczej…
- W ubiegłym tygodniu otrzymałam informację o zerwaniu
mojego banera wyborczego.
Trochę mnie to zdeprymowało,
ale wierzę i jestem pewna, że
tego nie dokonał nikt z konkurentów. Nie sądzę też, że mógłby to zrobić któryś z mieszkańców Głuszycy. Baner został już
powieszony i mam nadzieję, że
takie incydenty już się nie powtórzą.
Od czego pani zacznie, gdy
znajdzie się Pani w urzędzie
i obejmie stanowisko burmistrza?

- To dosyć trudne pytanie, bo
jestem osobą skromną i chociaż
walczę o wygraną, to nie jestem
jej pewna.
Ale jest Pani znana z pragmatyzmu i zapewne jakiś scenariusz działania został przez
Panią przygotowany. Co będzie pierwszą rzeczą jaką Pani
zaplanowała do wykonania?
- Jeżeli wyborcy obdarzą mnie
zaufaniem, to w pierwszym
rzędzie musimy zmierzyć się z
istniejącym zadłużeniem, czyli
pilnie zakończyć współpracę
z para-bankami. Musimy przeprowadzić
restrukturyzację
istniejącego zadłużenia, czyli
obniżyć koszty jego obsługi.
Cały nasz plan działania, czyli
program wyborczy naszego komitetu prezentujemy na stronie
www.ewadorosz.pl. Zapraszam
wszystkich do zapoznania się z
nim.
A co wg Pani –kandydata na
stanowisko burmistrza Głuszycy jest w nim najważniejsze?
- Poruszamy wiele wątków: począwszy od problemów restrukturyzacji zadłużenia, o którym
już mówiłam, poprzez kwestie
ułatwień dla przedsiębiorców,
wzmocnienia spółek gminnych,
a także pomysłów na oświatę

głuszycką. Szczegóły na stronie
www.ewadorosz.pl.
Żeby realizować swoje plany i
programy wyborcze potrzebna jest większość w radzie
miejskiej. Ile mandatów mogą
uzyskać kandydaci na radnych Pani komitetu?
- Nie lubię wróżyć z fusów, ale
biorąc pod uwagę nasz program
i to, że nasi kandydaci zostali
dobrani starannie – są to bardzo
wartościowe osoby, mamy realne szanse na bardzo dobry wynik. Sądzę, że w nowym układzie
jednomandatowych okręgów
jesteśmy w stanie wywalczyć
80-90% mandatów. Więc nie
powinno być problemu z konstruktywną większością w radzie
miejskiej. A poza tym zawsze
jestem otwarta na współpracę
ze wszystkimi środowiskami,
którym bliska jest przyszłość
Głuszycy. Nastawiam się na
współpracę i kompromis. Taki
styl pracy zaprocentuje nam
wszystkim.
Czyli czekamy na drugą turę?
- Z natury jestem optymistką i
mam nadzieję, że wybory rozstrzygną się już w pierwszej
turze. Widzę zachowanie Głuszyczan, rosnące poparcie mojej
kandydatury, wyniki sondaży, a
także wsparcie wszystkich kan-

dydatów na radnych. To pozwala sądzić, że być może wystarczy
jedna tura wyborów. I to byłoby
najlepsze rozwiązanie dla Głuszycy. Naprawdę szkoda dziś kolejnych dwóch zmarnowanych
tygodni. Nasza gmina nie ma już
czasu. Musimy się wszyscy zmobilizować i działać skutecznie, a
przede wszystkim szybko.
Co chciałaby Pani przekazać
na zakończenie swoim wyborcom?
- Chcę przede wszystkim zachęcić wszystkich Głuszyczan do
pójścia na wybory. Własnych
spraw nie możemy powierzać
przypadkowi. Idźmy więc na wybory 16 listopada, oddajmy głos
na swojego kandydata, bo w
końcu GŁUSZYCA ZASŁUGUJE
NA WIĘCEJ!
Dziękuję za rozmowę.
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Jestem pod wrażeniem
- W niedzielę uczestniczyłem w uroczystości
otwarcia Parku Wielokulturowego Stara
Kopalnia w Wałbrzychu - być może
największego przedsięwzięcia, które udało
się zrealizować Naszemu Prezydentowi
podczas jego pierwszej kadencji – napisał
do naszej redakcji Witold Radke,
emerytowany inżynier - górnik.
Jestem pod ogromnym
wrażeniem monumentalnej
wielkości tego dzieła, w którym trud, pot i krew wielu
pokoleń górników zaklęte
zostały niczym w najszlachetniejszym bursztynie.
Jestem pod wrażeniem
słów Prezydenta wygłoszonych na otwarciu Parku.
Słów nie chwalących siebie,
lecz gloryfikujących wielotysięczne rzesze wałbrzyskich
górników na przestrzeni wieków. Słów pełnych pochwał
dla wykonawców, zarówno
dyrektorów, jak i robotników, wreszcie słów uznania
dla poprzedniego prezyden-

ta, inicjatora powstania projektu Starej Kopalni.
Szkoda, że słów Prezydenta nie mogli słyszeć
wszyscy wałbrzyszanie związani z górnictwem. Bo mnie,
choć jestem twardym człowiekiem, zaszkliło się coś w
oczach, gdy pod wpływem
słów Prezydenta przed moimi oczami, jak na przyspieszonym filmie, przebiegło 30
lat mojej pracy na kopalni i
życia z nią związanego.
Jestem pod wrażeniem
uznania wyrażonego Prezydentowi, jakie przebijało z
każdego słowa przemówień
przedstawicieli najwyższych

REKLAMA

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!
porady, reprezentacja w sądach
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań
Najwyższy poziom usług
za przystępną cenę!
Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

wych, dla których zabrakło
miejsc na parkingach.

Witold Radke - górnik,
maratończyk, wałbrzyszanin

władz państwowych, w tym
wicepremiera i ministrów.
Jestem wreszcie pod wrażeniem tłumów, które już po

części oficjalnej wypełniły
teren Starej Kopalni i sznurów samochodów zaparkowanych na ulicach dojazdo-

P.S. Pierwsza kadencja Prezydenta Romana Szełemeja
zbliża się do końca. Wydaje
się aż nie do wiary, że w tak
krótkim czasie można było
zrobić tyle wspaniałych rze-

czy, że z zapyziałego kopciucha Nasze Miasto nie wiedzieć kiedy tak wypiękniało i
nabrało blasku.
Dlatego też zastanawiam
się już teraz, pod jakim jeszcze znajdę się wrażeniem,
gdy w następnej kadencji
Pan Prezydent będzie realizować swoje kolejne dzieła.
W.R.

REKLAMA: MATERIAŁ SFINANSOWANO Z KW PO RP

zapraszamy
wszystkich
mieszkańców powiatu
wałbrzyskiego
do udziału
w głosowaniu,
które odbędzie się

16 listopada.
nie pozwólmy, by inni
za nas decydowali.
Każdy głos jest ważny
więc nie pozwólmy,
by został zmarnowany!
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KWW INICJATYWA OBYWATELSKA DLA MIEROSZOWA
Szanowni Państwo

Andrzej

LASZKIEWICZ

Kandydat na Burmistrza
Mieroszowa

Agnieszka

Anna

KOZŁOWSKA

WĘGIERSKA

Okręg wyborczy nr 1
Lista nr 19

Okręg wyborczy nr 3
Lista nr 19

Samorząd Gminy działa po to, aby zaspakajać zbiorowe potrzeby
swoich mieszkańców w zakresie: dróg, zaopatrzenia w wodę, odbiór
ścieków, odpadów, organizację szkół i przedszkoli, domów kultury.
I to my mieszkańcy poprzez wybór osób zasiadających w organach
samorządowych Gminy stajemy się współgospodarzami.
Stając do wyborów pragniemy własną wiedzę i doświadczenie
wykorzystać w skutecznym zarządzaniu Gminą i zaspakajaniu potrzeb jej mieszkańców.
Będziemy kontynuować zapoczątkowany rozwój naszej Gminy
poprzez realizację zadań wpisanych w strategię rozwoju Gminy
w obszarze rozwoju turystyki wraz z porządkowaniem infrastruktury, w tym realizację porządkowania gospodarki wodno-ściekowej
w Aglomeracji Mieroszów.

Zamierzamy:

Wiesława

LEŚNIAK

Michał

CICHOSZ

Henryk

MIZERA

Okręg wyborczy nr 5
Lista nr 19

Okręg wyborczy nr 7
Lista nr 19

Okręg wyborczy nr 8
Lista nr 19

Ilona

Bogdan

Dorota

HENKO

SARNECKI

NAGÓRNA

Okręg wyborczy nr 9
Lista nr 19

Okręg wyborczy nr 10
Lista nr 19

Okręg wyborczy nr 11
Lista nr 19

Wioleta

Tadeusz

Dorota

KUCHTA

Okręg wyborczy nr 12
Lista nr 19

KOTLARSKI

Okręg wyborczy nr 13
Lista nr 19

CZARNECKA

Okręg wyborczy nr 15
Lista nr 19

1. Uporządkować gospodarkę wodno-ściekową poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Golińsku i podłączeniu do niej Sokołowska, Kowalowej i północno-zachodniej części Mieroszowa
obejmujące między innymi ulicę Powstańców, Wysoką i Leśną
oraz wymianę sieci wodociągowej w Sokołowsku.
2. Kontynuować modernizację MCK przy ul. Żeromskiego 28 z remontem biblioteki i wykonaniem termomodernizacji obiektu
oraz remont Filii Biblioteki w Unisławiu Śląskim i Sokołowsku.
3. Wybudować ul. Reymonta z wykonaniem kanalizacji oraz wykonać remont ul. Dąbrowszczaków w Mieroszowie.
4. Zabiegać o dalszą gazyfikację Mieroszowa i Sokołowska.
5. Zabiegać u zarządcy rzek RZGW Wrocław o udrożnianie koryt,
regulację i remont umocnień brzegowych Ścinawki i Sokołowca.
6. Zabiegać o budowę chodników w ciągu drogi krajowej nr 35
w Kowalowej i Unisławiu Śląskim
7. Zabiegać o remont drogi powiatowej - ul. Głównej w Sokołowsku.
8. Wybudować zaplecze sanitarno-techniczne przy stadionie
w ul. Sportowej w Mieroszowie.
9. Kontynuować budowę Gminnego Centrum Edukacyjno-Sportowego przy ul. Hożej.
10. Zrealizować termomodernizację zarówno budynków publicznych jak również budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji Mieroszowa i Sokołowska.
11. Budowa budynku mieszkalnego TBS przy Pl. Niepodległości.
12. Dostosować istniejącą infrastrukturę do potrzeb niepełnosprawnych.
13. Wspierać rozwój i działalność klubów seniora.
14. Sukcesywnie poprawiać stan nawierzchni, chodników i dróg
na terenie gminy.
15. Wspierać inicjatywy kierowane do naszej młodzieży.
16. Skutecznie promować atrakcyjność naszej Gminy poprzez wykorzystanie:
• Wydawnictw promocyjnych,
• Zagospodarowania Góry Parkowej z poszerzeniem o budowę 18 metrowej wieży widokowej,
• Systematyczne utrzymywanie i budowę nowych tras do narciarstwa biegowego,
• Tras rowerowych w szczególności w nowoutworzonej strefie
MTB Sudety,
• Budowę wieży widokowej na Lesistej Wielkiej w ramach projektu flagowego „Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy,

www.mieroszow.org/
InicjatywaObywatelska
sfinansowano ze środków KWW INICJATYWA OBYWATELSKA DLA MIEROSZOWA
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My gola – Wy gola
My gola – Wy gola, taka integracji rola – to kolejne zadanie projektu, realizowanego przez Fundację
„Zielone Wzgórze” z Wałbrzycha, w którym wzięło udział ponad 200 uczestników. - W rozgrywkach
i konkurencjach sportowych rywalizowali z sobą podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy
oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wałbrzycha i ze Świebodzic, przedszkolaki oraz młodzież z Zespołu
Szkół nr4 w Wałbrzychu – wylicza Roman Ludwiczuk, fundator Fundacji „Zielone Wzgórze”.

w integracyjnej zabawie uczestniczyli m.in. młodzi koszykarze Górnika
wałbrzych.

na zwycięzców czekały nagrody.

- Projekt „Drzwi szeroko
otwarte - program integracji i aktywizacji społecznej
osób niepełnosprawnych
intelektualnie i ich rodzin”

zaburzeniami
psychicznymi”. Dzięki pomocy Ministerstwa
podopieczni
Środowiskowych Domów
Samopomocy oraz Warsz-

został dofinansowany w
ramach realizacji programu Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z

tatów Terapii Zajęciowej
z Wałbrzycha i ze Świebodzic mogli wziąć udział
w wyjeździe nad jezioro
Sławskie, opiekunowie i

REKLAMA

OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI

JESIENNA
PROMOCJA

10 % rabatu

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

rodzice mieli możliwość
uczestniczenia w warsztatach psychologicznych,
odbyła się także wycieczka
do parku linowego i kopalni złota w Złotym Stoku. To
ostatnie wydarzenie dało
ogromną dawkę emocji. W
chwili obecnej w ramach
projektu trwają zajęcia –
warsztaty z zakresu pracy

w glinie, tworzenia biżuterii z filcu, decupag`u oraz
ikebany. Mamy nadzieję,
że wszystkie cudeńka, które powstaną na zajęciach
warsztatowych będziemy
mogli pokazać na ostatnim
spotkaniu w ramach realizacji projektu – w grudniu
– mówi Roman Ludwiczuk.
(KD)

REKLAMA: MATERIAŁ SFINANSOWANO Z KWW MONIKI BISEK-GRĄZ

Realny i skuteczny plan dla Głuszycy
- Nie boję się wzięcia odpowiedzialności za Głuszycę
– mówi Monika Bisek-Grąz, kandydatka na burmistrza
Głuszycy. I dodaje: - Głuszyca jest w kryzysie. Dlatego
podstawa to ustabilizowanie sytuacji finansowej gminy. Dzięki temu będziemy mogli korzystać - tak jak inne
gminy – ze środków unijnych i dotacji. Widzę więc potrzebę codziennej ciężkiej i skutecznej pracy na rzecz
Głuszycy i jej mieszkańców.
Czy nie przeraża Pani trudna sytuacja finansowa gminy?
Monika Bisek: - O tym, że nie jest łatwo, wiemy wszyscy.
Doświadczają tego mieszkańcy, ale też i firmy na co dzień
współpracujące z gminą. Bardziej niepokojący jest jednak
fakt, że nie znamy tak naprawdę do końca prawdziwej sytuacji finansowej gminy, w tym np. stanu majątku. Warto więc
zlecić audyt. Wyniki kontroli pozwolą na podjęcie działań
ograniczających wydatki. Uważam, że najważniejszym zadaniem jest ustabilizowanie finansów. Obecnie wydatki
bieżące są większe od dochodów bieżących. To niedopuszczalna sytuacja, odbijająca się na gminie i mieszkańcach.
W jaki sposób chce Pani ograniczyć wydatki?
- Kiedy zaczęłam pełnić obowiązki dyrektora Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, też musiałam zmierzyć się z wynikami audytu zleconego przez
dyrektor placówki. I tak skutecznie zarządzać finansami,
aby widzieć konkretne efekty oszczędzania: m.in. scentralizowałam zamówienia dla wszystkich – wówczas dziesięciu
obiektów – oraz poszukałam innych źródeł dochodu, np.
poprzez realizację projektów. Prowadzimy także działalność gospodarczą, co również pozwoliło na zwiększenie
dochodów. Najważniejsze: oszczędności nie odbyły się
kosztem ludzi. Wręcz przeciwnie: dzięki realizacji projektów
w okresie blisko dwóch lat zatrudniłam dodatkowo ponad
20 osób, a pieniądze na ich pensje były pozyskane z ze-

wnątrz. Udało się wyremontować większość pomieszczeń
i na bieżąco, pomimo niepełnej dotacji z gminy, realizować
zadania na rzecz mieszkańców.
Skąd chce Pani pozyskać środki na inwestycje w gminie?
- Przed nami ostatnie ,,rozdanie” środków unijnych, więc i
ostatnia szansa, aby po nie sięgnąć. Możemy wnioskować
i do Regionalnego Programu Operacyjnego, i do funduszy
krajowych, ale także korzystać z faktu, że jesteśmy członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Możliwości jest dużo. Ale warunek jeden: najpierw należy ustabilizować naszą sytuację
finansową, bo inaczej nie spełnimy wymogów, aby móc
korzystać z dotacji.
Stawia sobie Pani bardzo realne i konkretne cele.
- Tak. Stabilizacja finansów i skuteczne zarządzanie. Nie
ma czasu na eksperymenty. Trzeba korzystać ze sprawdzonych rozwiązań, aby gmina przede wszystkim służyła
mieszkańcom. Dlatego po ustabilizowaniu sytuacji finansowej, należy zadbać o Głuszycę: potrzebujemy remontów
budynków i dróg, budowy placów zabaw i oświetlania ulic.
Ogromnym, a niewykorzystanym do końca, potencjałem
są nasze uwarunkowania krajobrazowo-kulturowe. Dlatego stawiam na rozwój turystyki i aktywizację zawodową
mieszkańców wokół tej branży. To nisza, jaka u nas jeszcze
nie została wypełniona. Wizerunek Głuszycy musi się zmienić: to ma być miejsce, gdzie chce się żyć i pracować. I to
stawiam sobie za główny cel.
Wybory już za kilka dni…
- Dlatego zachęcam do udziału w wyborach. Każdy głos ma
znaczenie. Bo przecież to mieszkańcy decydują, kto będzie
mógł im służyć przez kolejne 4 lata.

Dziękuję za rozmowę
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To ludzie mają rację
- Jako społeczeństwo zrozumieliśmy, że wybory są po to, aby władzę
rozliczać i wybierać według własnej oceny
– mówi Mirosław Lech kandydat KWW Współpraca dla Rozwoju
na wójta Gminy Stare Bogaczowice.
Zegar wyborczy tyka. Jak
nastrój przed wyborami?
- Dziękuję. Kończymy tę
kampanię mając poczucie
solidnie wykonanej pracy.
Udało nam się wykorzystać przebudzenie społeczne na określenie nowych
kierunków rozwoju dla
naszej gminy. Ten rok, to
dobry czas na zmiany. Gołym okiem widać, że zaszła
zmiana w nas wszystkich.
Zmiana na lepsze. Dlatego
samo to jest już dla nas sukcesem. Wynik wyborczy,
mam nadzieję, będzie potwierdzeniem tej zmiany.
Skąd takie poczucie, że
jest dobrze?
- Z rozmów z ludźmi. Jesteśmy małą gminą i po
rozmowach z mieszkańcami widać, jakie są nastroje
społeczne. Tu nie chodzi
tylko o to, że ludzie mówią,
że będą głosować na mnie i
na kandydatów na radnych
z komitetu „Współpraca dla
Rozwoju”. Ważniejsze jest
to, że my wszyscy (także
ja) odkryliśmy, że możemy
władzę w naszej własnej
gminie zmienić. Że to my –
społeczeństwo - decydujemy. Zrozumieliśmy, że wybory są po to, aby władzę
rozliczać i wybierać według
własnej oceny.
Widać jednak, że wójt
Świętalski także się zaktywizował. Wysłał list do
mieszkańców. Jak ustosunkujecie się do jego argumentów?
- Pan Świętalski próbuje
prowadzić kampanię polegającą na obrażaniu każdego, kto ma inne zdanie niż
on. Ale to nie działa. Wszyscy pamiętamy, jaką dostał
ripostę od Darii Mickiewicz,
którą najpierw pomówił,
że nie jest mieszkańcem
naszej gminy, a potem
swoim typowym słowotokiem starał się przykryć jej
argumenty w sprawie petycji mieszkańców Chwaliszowa. Daria po prostu
wyśmiała jego wywody

wskazując na to, że tak naprawdę są stekiem bredni
ubranych w urzędniczą nowomowę. To może kiedyś
działało, ale teraz ludzie się
z tego śmieją. Teraz w swoim liście do ludzi napisał, że
nie prowadzi polemiki „bo
na pewnym poziomie się
nie dyskutuje”. Jak rozumiem, to on po prostu nie
chce słyszeć o takich sprawach, jak dodatkowy przystanek autobusowy, dziura
w drodze, brak przejścia
dla pieszych. Tylko nie
wiem, po co on kandyduje,
skoro tego typu problemy
„to nie jego poziom”.
Jednak przy tym wójt
Świętalski zarzuca, że próbujecie „dzielić ludzi”. Jak
to jest – czy ktoś dzieli ludzi?
- Co do podziałów, to jedynym podziałem, jaki u
nas istnieje, jest przepaść
pomiędzy kilkuosobową
ekipą wójta Świętalskiego,
a resztą mieszkańców. A
fakty są takie, że część ludzi
nie zna go nawet z widzenia. Taki to wójt, którego
znają z telewizji w Wałbrzychu, znają go podobno w
Warszawie, znają ponoć też
w Brukseli, ale od lat już go
nie widzieli w Cieszowie,
czy Lubominie. Tylko, że to
są zapóźnienia, których nie
da się nadrobić. Dlatego
ich odpowiedzią jest atak,
żeby odwrócić uwagę.
Ale skąd ta zapiekłość wójta Świętalskiego?
- Powiedzmy sobie wyraźnie: oni przyrośli do
stołków. Po tylu latach ma
się skłonności do myślenia, że „wójt to ja”. A tak
nie jest. To mandat dany
przez wyborców i trzeba
się z tymi ludźmi liczyć.
Trzeba znać ich obawy,
potrzeby i marzenia. Nie
trzeba być dobrą wróżką,
ale czasem po prostu trzeba być. A naszego wójta
po prostu w terenie nie
ma. No chyba, że tydzień
przed wyborami…

A może w tej metodzie
wójta Świętalskiego i jego
ludzi jest jakiś zamysł?
- Na pewno jest. Według
mnie chodzi o to, żeby ludziom po raz kolejny wmówić, że nikt inny nie może
zarządzać gminą, tylko oni.
To już praktycznie na ludzi
nie działa, ale dalej próbują. Ale ja mam na to prostą receptę: 3 razy NIE. Po
pierwsze: nie dajmy sobie
wmówić, że jesteśmy podzieleni. Po drugie: nie dajmy sobie wmówić, że nie
ma pieniędzy. Po trzecie:
nie dajmy sobie wmówić,
że nic nie umiemy. Jesteśmy bardzo fajnym społeczeństwem, w którym nie
ma większych konfliktów
i podziałów, ale za to jest
cała masa świetnych ludzi,
którzy mają wiedzę nie tylko jak zarządzać gminą, ale
pewnie poradziliby sobie
ze średniej wielkości miastem. A co do finansów,
to już niech lepiej się pan
Świętalski nie wypowiada.
I najlepiej niech trzyma się
od nich z daleka.
Kandydatów na wójta jest
tylko dwóch, ale komitetów lokalnych jest więcej.
Dlaczego?
- Tak już jest. Z jednej strony to efekt większej aktywizacji społecznej, a z drugiej
dużego rozproszenia sił
na dużym obszarze naszej
gminy. Lokalnie powstają
różne pomysły na działanie. Niektóre bardziej
sensowne, inne wyraźnie
bardziej spontaniczne. To
dobrze, że ludzie chcą.
Na kogo więc rekomenduje Pan głosowanie do Rady
Gminy Stare Bogaczowice?
Na których kandydatów?
- Oczywiście, że rekomenduję głosowanie na
kandydatów na radnych
wystawionych przez Komitet Wyborczy Wyborców
„Współpraca dla Rozwoju”.
Ci są najlepsi. Ale to, na
kogo zagłosują mieszkańcy, to ich wybór. To będą

ich radni. Za naszych kandydatów ręczę, ale nie mówię, że wszyscy inni są źli.
To znaczy, że wyobraża
Pan sobie współpracę jako
wójt z radnymi z listy Świętalskiego?
- Oczywiście, że tak. Część z
nich znam i współpracowaliśmy z nimi jako stowarzyszenie, klub albo fundacja.
Podkreślam jednak - my
mamy lepszych kandydatów. Proszę głosować na
nich.
Uważa Pan, że nie należy
łączyć funkcji sołtysa i radnego gminnego. Dlaczego?
- To są dwie różne funkcje. Ludzi u nas nie bra-

kuje, więc niech angażuje
się nas jak najwięcej. Nie
wyrywajmy sobie łopaty.
Niech jeden robi łopatą,
a drugi grabiami. Poza
tym nie można robić kilku
rzeczy jednocześnie. Po
pewnym czasie człowiek
się wypali, będzie czuł się
niedoceniony... Jesteś dobrym sołtysem - rób to.
Jesteś radnym - bądź radnym w 100%, a nie w 70%.
Poza tym – jeśli wygramy
– skończą się czasy stagnacji. Będzie „się działo”
i jestem pewien, że jedna
osoba po prostu nie da
rady wszystkiego „obskoczyć”.
Jak Pan zachęci ludzi do
udziału w wyborach?

- Bardzo prosto. Jeśli
chcesz zmiany na lepsze,
to idź i zagłosuj. Jesteśmy
tego warci, żeby sami o sobie decydować. A jeśli nie
chcesz na mnie głosować,
to proszę Cię tylko o zastanowienie się nad tym faktem: Ty masz kartę do głosowania, możesz nas za 4
lata odwołać. Czy naprawdę nie warto jest sprawdzić,
czy nie będzie lepiej? Natomiast tych, którym nie chce
się iść do wyborów, proszę:
zróbcie do dla mnie. Proszę
was, ponieważ ja sam chcę
mieszkać w gminie, przed
którą stoi lepsza przyszłość.
Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję. Spotkajmy się
na wyborach!

Publikacja przygotowana i sﬁnansowana przez kww współpraca dla rozwoju.
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Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz
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1SBDPXOJBVM#FFUIPWFOB
CVEZOFL7JDPUFMV
tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

Jesienny Maraton Fitness
Czterogodzinny
Jesienny
Maraton Fitness, zorganizowany przez Annę Szczypek-Jagosz oraz Stowarzyszenie „Radość Życia” ściągnął
do Sali Pałacowej hotelu
Maria w Wałbrzychu aż 100
osób. - Była to doskonała
okazja, aby pozbyć się zbędnych kilogramów, ale również świetna zabawa - mówi
Anna Szczypek-Jagosz, zarządzająca klubem Fitness
Zdrój w Szczawnie Zdroju.
Maraton poprowadzili doświadczeni instruktorzy z
Wałbrzycha, Nowej Rudy oraz
z Wrocławia. - Program imprezy był różnorodny, od fat
burningu, body pump, cardio
extreme, aerobox poprzez rytmiczną zumbę, a kończąc na
body art stretching. Program
odzwierciedlał więc najintensywniejsze, a zarazem najbardziej popularne zajęcia w
klubach fitness. Uczestnicy po
raz pierwszy mieli możliwość
uczestniczenia w zajęciach
body pump, tj. zajęciach z
wykorzystaniem sztang (zajęcia te po raz pierwszy były
zaprezentowane na maratonie w Wałbrzychu – dop. red.).
Podczas
czterogodzinnego

Praca od zaraz
dla Opiekunki
osoby starszej w Niemczech.
Specjalne bonusy świąteczne!

Tel. 509 892 436

maratonu rozlosowano kilkadziesiąt nagród dla uczestników, w tym dla najmłodszej uczestniczki - Natalii (13
lat). Na zakończenie imprezy
na każdego uczestnika czekał do odebrania certyfikat
uczestnictwa, który stanowił
niezapomnianą pamiątkę po
wydarzeniu. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować
naszym patronom: pani poseł
na Sejm RP Agnieszce Kołacz-Leszczyńskiej oraz prezesowi
Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Robertowi Jagle. Ponadto gorące podziękowania
dla wszystkich sponsorów tj:
Stacji Demontażu Pojazdów
Darwód z ul. Sztygarskiej w
Wałbrzychu, Gekon, L’biotica, Montech, Uzdrowisko
Szczawno-Jedlina S.A., RECON, Bira-Tech, TRISTONE,
ACTIV, SQUASH CLUB Wałbrzych, Metamorfoza Niezależni Dystrybutorzy Herbalife,
Biuro Regionalne Oriflame w
Wałbrzychu, Decathlon, Hotel
i Restauracja Maria oraz patronów medialnych: DAMI INFO.
NWW, Tygodnik Wałbrzyski,
Tygodnik DB2010 – podkreśla
Anna Szczypek-Jagosz.
(RED)

Sportowy raport
• Nie udał się siatkarzom
Victorii PWSZ Wałbrzych telewizyjny debiut. W meczu,
który z Krakowa transmitowała TVP Sport, wałbrzyszanie
ulegli AZS AGH Kraków 2:3 i
spadli na 4 miejsce w tabeli I
ligi - relacja na sport.db2010.
pl. W niedzielę o godz. 17.00
Victoria PWSZ będzie w Wałbrzychu podejmowała Kęczanina Kęty.
• Koszykarze Górnika Trans.
eu TWS Mazbud Wałbrzych
odnieśli 6 z rzędu zwycięstwo w II lidze, ale tym razem wydarli je w ostatnich
sekundach Basketowi Suchy
Las. Wałbrzyszanie zwyciężyli 68:67 i z kompletem zwycięstw prowadzą w grupie D
- relacja na sport.db2010.pl.
Następny mecz nasz zespół
rozegra 15 listopada o godz.
19.30 w Lesznie z Polonią.
• Pierwszoligowy zespół AZS
PWSZ uległ ekstraklasowemu AZS Wrocław 3:4 w meczu 1/8 finału piłkarskiego

Pucharu Polski kobiet. Wrocławianki w ćwierćfinale zagrają w Bydgoszczy z KKP Bydgoszcz. Po wyrównanej grze
w I połowie, zespoły schodziły
na przerwę przy prowadzeniu
wałbrzyszanek. Jedynego gola
zdobyła w 37 min. niezawodna Klaudia Miłek. Ale po zmianie stron na boisku przy ul.
Kusocińskiego w Boguszowie
Gorcach dominowały wrocławianki, które najpierw szybko
doprowadziły do wyrównania,
a potem wypunktowały beniaminka z niższej klasy. Przy
stanie 1:4 podopieczne trenera
Marcina Gryki nie załamały się
i ruszyły do odrabiania strat.
Gole Klaudii Miłek i Edyty Bator
pozwoliły zmniejszyć dystans
do jednego gola, ale na odrobienie wszystkich strat zabrakło już czasu i mecz zakończył
się wygraną AZS Wrocław 4:3.
• Piłkarski Górnik Wałbrzych
potrzebował zaledwie 14
minut by zaaplikować Legionovii trzy gole. Osta-

KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.

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

HIPOTECZNE, DLA FIRM,
ODDŁUŻENIOWE,

KONSOLIDACJE
DO 20 LAT
POŻYCZKA BEZ BIK I KRD
- DO 2000 ZŁ DO 12 MIESIĘCY
- DO 20 TYS. ZŁ DO 36 MIESIĘCY

BIZNES POŻYCZKA

NA OŚWIADCZENIE DLA OSÓB
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DO 300 TYS. ZŁ

KREDYTY GOTÓWKOWE

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!

tecznie podopieczni trenera
Jerzego Cyraka zwyciężyli na
własnym boisku 3:1, a bramki
zdobywali: 1:0 Sawicki (3), 2:0
Orłowski (7), 3:0 Śmiałowski
(17), 3:1 Odunka (64) - relacja
na sport.db2010.pl. W następnym meczu Górnik zagra w
Brzesku z miejscowym Okocimskim. Spotkanie zostanie
rozegrane w sobotę, 15 listopada, o godz. 12:00.
• Radosław Cielemęcki z
Górnika Wałbrzych został
powołany do piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 12.
Trener Bartłomiej Zalewski
powołał utalentowanego wałbrzyszanina na towarzyskie
spotkanie ze Słowacją, które
zostanie rozegrane 17 listopada we Wrocławiu.
• Walka Rafała Kaczora z
Piotrem Gudelem, podczas
sobotniej Polsat Boxing Night w Kraków Arena, zakończyła się porażką na punkty
pięściarza z Wałbrzycha. Tym
samym Gudel zrewanżował

się wałbrzyszaninowi za ubiegłoroczną porażkę na punkty.
Już w I rundzie Gudel posłał
Kaczora na deski. Po tym liczeniu, bardziej doświadczony pięściarz z Wałbrzycha nie
był w stanie narzucić rywalowi
swojego stylu walki. Najmłodszy uczestnik krakowskiej gali
kontrolował przebieg starcia
i zadawał więcej celnych ciosów. W IV rundzie Gudel bliski był doprowadzenia rywala
do kolejnego liczenia, ale ten
ustał po lewym sierpowym
na szczękę. W końcówce walki Rafał Kaczor przyspieszył i
podwójnym lewym prostym
starał się odwrócić losy tej
konfrontacji, ale po końcowym gongu sędziowie niejednogłośnie uznali zwycięzcą
Piotra Gudela. Po sobotniej
walce obaj zawodnicy mają
taki sam bilans walk w zawodowym ringu: 2 zwycięstwa i
jedną porażkę w kategorii junior lekkiej (do 58,967 kg).
(RED)

RATY
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USŁUGI
(2) Usługi hydrauliczne – Tel. 798485-282.
(6) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ, DYWANÓW,
WYKŁADZIN, CZYSZCZENIE
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ
– KONKURENCYJNE CENY! TEL:
535-424-624.
(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchn1ie, szafy, garderoby, zamówienia indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.

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

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

SPRZEDAM
(1) Sprzedam nowy wózek
inwalidzki, koncentrator tlenu,
nowy materac przeciwodleżynowy, obrotowe krzesło
kąpielowe na wannę. Tel. 501
356 145.

(3) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(3) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(3) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

NIERUCHOMOŚCI
(3) Do wynajęcia - Piaskowa
Góra - 2 pokoje + kuchnia w pełni
wyposażone. Tel. 662-143-445.
(3) Do wynajęcia pokoje w
Wałbrzychu. Numer telefonu
kontaktowego: 693-069-486.
Sprzedam mieszkanie w
Szczawnie Zdroju, na parterze, blisko parku, 41 m kw, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, co
gazowe, okna PCV. Tel. 601 888
154.
(1) Sprzedam mieszkanie w Mieroszowie, 33 m kw., po remoncie,
niskie opłaty (72 zł msc.). Cena 60
tys. zł. Tel. 695-360-626.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. Obiekt posiada bardzo
dobrą lokalizację , położony
jest w centrum Wałbrzycha,
składa się z trzech pomieszczeń
biurowych , holu, łazienki , WC,
dogodny parking. Dostępne
media : energia elektryczna,
woda , własne c.o., linie telefoniczne oraz Internet. Tel. 74 847
60 32.

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

BON - BIAŁY KAMIEŃ, MIESZKANIE,
64 M2, 3 PIETRO, 3 POKOJE, JASNA
KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. OGRZEWANIE WĘGLOWE.
CENA: 99 000 ZŁ (NR: 1876)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – BOGUSZÓW GORCE,
MIESZKNAIE, 56 M2, 2 PIĘTRO, 2
POKOJE, KUCHNIA W ZABUDOWIE,
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ.
OGRZEWANIE GAZOWE. DODATKOWO STRYCH, DWIE PIWNICE.
CENA: 99 000 ZŁ (NR: 1858)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON - SZCZAWNO ZDRÓJ, MIESZKANIE, 47 M2, PARTER, 3 POKOJE,
KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. OGRZEWANIE C.O NA OPAŁ
STAŁY. DO MODERNIZACJI. CENA:
65 000 ZŁ (NR: 1890)- (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON - MIEROSZÓW, MIESZKANIE,
32 M2, 2 PIĘTRO, 1 POKÓJ, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ.
OKNA PCV, OGRZEWANIE C.O Z
WŁASNEJ KOTŁOWNI. CENA: 43 000
ZŁ (NR: 1903)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - NOWE MIASTO, MIESZKANIE,
33 M2, PARTER, 1 POKÓJ, WIDNA
KUCHNIA, ŁAZIENKA Z PRYSZNICEM, PRZEDPOKÓJ. OGRZEWANIE
KOMINKOWE Z ROZPROWADZENIEM. WYSOKI STANDARD. CENA:
83 000 ZŁ (NR: 1912)- (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
BON - WAŁBRZYCH, DOM WOLNOSTOJĄCY, 150 M2, DZIAŁKA:
1900 M2, 4 POKOJE, KUCHNIA
Z SALONEM, TARAS, ŁAZIENKA,
BALKON, OGRZEWANIE GAZOWE
PLUS KOMINEK, OGRÓD. CENA: 590
000 ZŁ (NR: 1900)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - WALIM, DOM W ZABUDOWIE
BLIŹNIACZEJ, 120 M2, DZIAŁKA:
1200 M2, 3 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, TARAS. ORZEWANIE
GAZOWE PLUS KOMINEK. OGRÓD,
PIWNICA. CENA: 170 000 ZŁ (NR:
1826)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - UNISŁAW ŚLĄSKI, DOM
WOLNOSTOJĄCY, 128 M2, DZIŁKA:
688 M2. 4 POKOJE, KUCHNIA, DUŻA

ŁAZIENKA, TARAS, BALKON W SYPIALNI. OGRZEWANIE C.O NA OPAŁ
STAŁY. GARAŻ, OGRÓD. CENA: 450
000 ZŁ (NR: 1819)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - SZCZAWIENKO, DOM WOLNOSTOJĄCY, 76 M2, DZIAŁKA: 600
M2, 3 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA
OSOBNO WC, OGRZEWANIE
GAZOWE. PO REMONCIE. STRYCH,
GARAŻ. CENA: 290 000 ZŁ (NR:
1854)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - WAŁBRZYCH, DZIAŁKA
BUDOWLANA, 1827 M2. PRĄD
I WODA W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE. BEZPOŚREDNI DOJAZD
DO DZIAŁKI. CENA: 25 000 ZŁ (NR:
1371)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - WALIM, DZIAŁKA BUDOWLANA, 4000 M2. WŁASNE PRZYŁĄCZE
ENERGETYCZNE ORAZ UJĘCIE
WODY. DOSTĘP DO DROGI. MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU NA 3 DZIAŁKI.
CENA: 35 ZŁ/M2 (NR: 1891)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – ZAGÓRZE ŚLĄSKIE, DZIAŁKA
BUDOWLANA. 3000 M2, MEDIA:
PRĄD, GAZ. CENA: 25 ZŁ/M2 (NR:
1897)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – STRZEGOM, DZIAŁKA
BUDOWLANA, 1000 M2. MEDIA:
WODA, PRĄD, SZAMBO. ISTNIEJE
MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA SĄSIEDNIEJ DZIAŁKI. CENA: 30 000 ZŁ (NR:
1855)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – GŁUSZYCA, DZIAŁKA, POWIERZCHNIA 5969 M2. MEDIA 50
M OD DZIAŁKI. CENA: 59 000 ZŁ DO
NEGOCJACJI (NR: 1847)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON - LUBIECHÓW, DZIAŁKI OD
1000 M2 DO 1200 M2. SPOKOJNA
CZĘŚĆ WAŁBRZYCHA, POŁOŻONE
BLISKO DROGI ASFALTOWEJ W
BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE
LASU. CENA 90 ZŁ/M2 (NR: 1877)(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, LOKAL
BIUROWY, 52 M2, PARTER, SALA
SPRZEDAŻY, BIURO, MAGAZYN,
ZAPLECZE SOCJALNE. CENA NAJMU: 1200 ZŁ+ MEDIA, ZARZĄDCA
(NR: 1831)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - BOGUSZÓW GORCE, WYNAJMĘ OBIEKT Z HALĄ WARSZTATOWO-SPRZEDAŻOWĄ, Z CZTEREMA
BIURAMI, ZAPLECZEM SOCJALNYM, WC. POWIERZCHNIA 192 M2.
CENA NAJMU: 1900 ZŁ (NR: 1880)(74) 843 33 33,(74) 666 66 06
BON - ŚWIEBODZICE, GARAŻ
WOLNOSTOJĄCY,POWIERZCHNIA
26 M2, MUROWANY. PRZY ULICY
ZAMKOWEJ. CENA: 15 000 ZŁ (NR:
1895)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, LOKAL BIUROWY, 50 M2, PARTER, 2 POMIESZCZENIA BIUROWE, KUCHNIA, WC,
HALL. OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE.
CENA NAJMU: 1600 ZŁ, CENA
SPRZEDAŻY: 168 000 ZŁ (NR: 1124)(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, 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 89 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, KAWALERKA PO KAPITALNYM REMONCIE,3 PIĘTRO, GARAŻ, KONTAKT
883-981-344
JASIAK - SŁONECZNE I PRZESTRONNE MIESZKANIE W
SZCZAWNIE-ZDROJU O POW.
84M2 PO REMONCIE, OKNA PCV,
C.O. GAZOWE, MIESCE PARKINGOWE, SUPER LOKALIZACJA.
CENA 174.000,- ZŁ DO NEGOCJACJI! MS-819B.
JASIAK - APARTAMENT W DZIEĆMOROWICACH, 1. PIĘTRO, 76M2,
TRZY POKOJE, KOMINEK, C.O.,
OKNA PCV, OGRÓDEK, GARAŻ.
CENA 220.000,- ZŁ DO NEGOCJACJI! MS-0822B
JASIAK - JASIAK - KAWALERKA
NA BIAŁYM KAMIENIU, 9 PIĘTRO
Z PIĘKNYM WIDOKIEM, 27 M2,
OGRZEWANIE MIEJSKIE, OKNA
PCV, CENA 49.900,- DO NEGOCJACJI! MS-0808B
JASIAK - MIESZKANIE W ŁADNYM
BUDYNKU W CENTRUM MIEROSZOWA 37M2, DWA POKOJE,
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC,
PRZEDPOKÓJ, OKNA PCV, CENA
55.000,- ZŁ DO NEGOCJACJI!
MS-0807B
JASIAK - GARSONIERA NA PIASKOWEJ GÓRZE W WAŁBRZYCHU,
18M2, BALKON. PO GENERALNYM
REMONCIE Z WYPOSAŻENIEM!
CENA 69.000,- ZŁ DO NEGOCJACJI! MS-0806B
JASIAK – OKAZJA !!! WAŁBRZYCH,
PODZAMCZE , 2 PIĘTRO W BLOKU
4 PIĘTROWY, 51M2 3 POKOJE,
PEŁEN ROZKŁAD. ATRAKCYJNA
LOKALIZACJA. CENA 139 000,- ZŁ.
DO NEGOCJACJI. TEL. 535 985
088. MS – 0784K
JASIAK – WAŁBRZYCH, NOWE
MIASTO, 31M2, 2 POKOJE, JEDEN
Z ANEKSEM KUCHENNYM,
ŁAZIENKA. PO KAPITALNYM
REMONCIE, CICHA, ZIELONA
OKOLICA. CENA 92 000,- ZŁ. DO
NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088.
MS – 0820K
JASIAK – WAŁBRZYCH, PODZAMCZE, 60M2, 3 POKOJE. BARDZO
DOBRA LOKALIZACJA. CENA 145
000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI. TEL.
535 985 088. MS – 0597K
JASIAK – WAŁBRZYCH, NOWE
MIASTO, PRZYTULNE PO KAPITALNYM REMONCIE, 38M2. CENA
89 000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI. TEL.
535 985 088. MS – 0815K
JASIAK-BOGUSZÓW GORCE, 3 POKOJE, 74 M2, CICHA I SPOKOJNA
OKOLICA, 99 900,- DO NEGOCJACJI TEL 730-303-888.
JASIAK-BOGUSZÓW GORCE, 2
POKOJE, 42 M2, NOWE BUDOWNICTWO, 69900,- DO NEGOCJACJI
TEL 730-303-888.
JASIAK-BOGUSZÓW GORCE,
KRAKOWSKIE OSIEDLE, 2 POKOJE,
2 PIĘTRO, DO ODŚWIEŻENIA 85
000,- DO NEGOCJACJI TEL 730303-888.
JASIAK- BOGUSZÓW GORCE,
KUŹNICE, 2 POKOJE, 54 M2, DO
ODŚWIEŻENIA, 59 000,- DO NEGOCJACJI TEL 730-303-888.
JASIAK- SPRZEDAMY LOKAL
UŻYTKOWY W CENTRUM BOGUSZOWA GORC, 75 000tyś, 42M2,
TEL. 603-861-411
JASIAK- SPRZEDAMY LOKAL
UŻYTKOWY W PIĘKNEJ CZĘŚCI
BOGUSZOWA GORC, 600M2
POWIERZCHNI, DZIALKA

2225M2,138 000ZŁ, TEL 603-861411
JASIAK-2 POKOJE, CENTRUM
WAŁBRZYCHA, 61,5M2, 89 000ZŁ
TEL. 603-861-411

1. Świebodzice, Osiedle Piastowskie
3 pokoje 60 m2 na I piętrze!!!cena:
150,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel:
502-657-640
2. Piaskowa Góra, 2 pokoje 33 m2,
na wysokim parterze! Cena: 73,000
zł. DO NEGOCJACJI Tel: 502-657640
3. Podzamcze, 2 pokoje 36 m2 po
kompleksowym remoncie! II piętro
w wieżowcu!cena: 119,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
4. Pięknie położone działki budowlane na obrzeżach Świebodzic, z
widokiem na Zamek Książ! W cenie:
80 zł za mkw. DO NEGOCJACJI!Tel:
502-657-640
5. Szereg na Piaskowej Górze, Stan
bardzo dobry, wymienione instalacje, nowa elewacja z dociepleniem,
nowy dach. Cena 320 tys. do
negocjacji. Tel:502-657-353
6. Mieszkanie czteropokojowe na
Podzamczu po kapitalnym remoncie, Tel: 502-657-353

19. Biały Kamień ul. Ludowa 2
pokoje, kuchnia, wysoki parter
powierzchnia 44m2 cena 62000
Tel: 519-121-104
20. Piaskowa Góra, okolice ul.
Nałkowskiej i Hirszfelda, 2 pokoje,
jasna kuchnia, duży balkon,
nieruchomość usytuowana jest
na wysokim parterze. Mieszkanie
rozkładowe, cena 130000 zł do
negocjacji. Tel: 519-121-104

58-309 Wałbrzych,
Kusocińskiego 5,
walbrzych@wgn.pl
74 842 90 60,
WGN Boguszów, sprzedam mieszkanie 71m, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka,przedpokój,1 piętro,
cena 69 tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, mieszkanie
po kapitalnym remoncie, 29m, do
wprowadzenia, dobra lokalizacja,
85 tys. 3pietro, tel. 74 842 90 60.
WGN Stary Zdrój, mieszkanie
42m, bardzo dobra lokalizacja,
zielona okolica, ogrzewanie gazowe, cena 85 tys. tel. 74 842 90 60.
WGN Podzamcze mieszkanie
36m, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z wc, na 2 piętrze, cena 93 tys. zł ,
tel. 74 842 90 60.

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

WGN Nowe Miasto, mieszkanie
41m, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, 1 piętro, okazyjna cena

8. Działka na Poniatowie,uzbrojona
z zatwierdzonym pozwoleniem na
budowę. Tel. 502-657-353

70 tys. zł. Tel. 74 842 90 60.

9. Kawalerka na II piętrze do
remontu w ścisłym Śródmieściu
Wałbrzycha, cena: 41 000 zł. Tel:
502-665-504
10. Szczawienko, 2 pokoje po
remoncie, 48m2 cena 69 000 zł, DO
NEGOCJACJI! Tel: 502-665-504

WGN Piaskowa Góra, małe mieszkanie 25m, na czwartym piętrze,
dobra lokalizacja i cena 69 tys. zł,
tel. 74 842 90 60.
WGN mieszkanie 64m na Piaskowej Górze ,stare budownictwo, 2
duże pokoje, 1 piętro, cena 65 tys.
zł tel. 74 842 90 60.

11. Duża Kawalerska w dzielnicy
Rusinów, do odświeżenia, cena:
59 000 DO NEGOCJACJI, Tel: 502665-504

WGN Biały Kamień, ładne mieszkanie 40m, w kamienicy na 3
piętrze, ogrzewanie gazowe, po
remoncie, 75 tys. tel. 74 842 90 60.

12. Dwupoziomowe mieszkanie w
spokojnej części Białego Kamienia
po remoncie, 185 000 DO NEGOCJACJI Tel: 502-665-504

WGN Biały kamień, mieszkanie
42m, 2 pokoje, zielona okolica, 1
piętro, wymaga remontu, cena 62
tys. zł tel. 74 842 90 60.

13.Podzamcze 3 pokoje, 51 m2
na II piętrze po remoncie, cena:
130,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel:
506-717-014
14. Dom w Śródmieściu 140 m2, 5
pokoi, do częściowego remontu, w
cenie 330,000 zł, DO NEGOCJACJI!Tel: 506-717-014
15. Boguszów-Gorce, kawalerka,
34 m2 ,w cenie 29,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 506-717-014
16. Stara część Piaskowej Góry,
4 pokoje, 82 m2, po kapitalnym
remoncie w cenie: 200,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 506-717-014
17. Piaskowa Góra, 39m2, 2
pokoje na 3 piętrze z windą, duży
balkon, jasna kuchnia. Nieruchomość znajduje się w okolicach ul.
Nałkowskiej. cena 129.000zł Tel:
519-121-104
18. Stare Bogaczowice - 1/2 domu
o powierzchni 120m2 z zabudowaniami gospodarczymi do kapitalnego remontu. cena 55000zł Tel:
519-121-104

WGN mieszkanie na Gaju,
48m,bardzo ładne na 1 piętrze,
ogrzewanie gazowe, cena 95 tys.
zł, tel. 74 842 90 60.
WGN Stary Zdrój, mieszkanie
40m, bardzo ładne mieszkanie
i spokojna lokalizacja, 1 piętro,
cena 80 tys. tel. 74 842 90 60.
WGN Stary Zdrój, mieszkanie w
poszukiwanej lokalizacji 32m, po
remoncie kapitalnym, 1 piętro,
cena 89 tys. tel. 74 842 90 60.
WGN mieszkanie w okolicach
politechniki, 32m, 1 piętro, ładne,
zadbane, cena 69 tys. zł, tel. 74
842 90 60.
WGN Nowe Miasto, okazyjna
sprzedaż mieszkania 2 pokoje,
44m, wysoki parter, zielona okolica, 68 tys. tel.74 842 90 60.
WGN Głuszyca do sprzedania
dom w centrum Głuszycy, 90m,
4 pokoje, działka 328m, cena do
uzgodnienia, tel. 74 842 90 60.
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Burmistrz Mieroszowa
informuje, że dnia 13 listopada 2014
roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie Plac
Niepodległości 1 – II piętro, obok pokoju
nr 8 wywieszono wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży,
dzierżawy, oddania w użytkowanie
wieczyste lub najem.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres
21 dni.

jm
dom

agencja nieruchomości

JM DOM do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe 40 m2 Osiedle
Górnicze 750 zł 74 6660919,
607212315
JM DOM do wynajęcia mieszkanie
3 pokojowe Podzamcze 54 m2
1200 zł 74 6660919, 607 212 315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie
2 pokojowe Piaskowa Gora 38 m2
750 zł 74 6660919, 607 212 315
JM DOM do wynajęcia pomieszczenie na parterze w centrum
Wałbrzycha 170 m2 74 6660919,
607 212 315
JM DOM do wynajęcia pomieszczenie na I piętrze w centrum
Wałbrzycha 20 m2 390 zł 74
6660919, 607 212 315
JMDOM do sprzedania dom 160
m2 Stare Bogaczowice 290.000 ,
74 666 0919, 607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
2-pokojowe 40 m2 Piaskowa
Góra 1 piętro 110.000 zł po
remoncie 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 mieszkanie 81 m2 Jedlina Zdrój 3 pokoje, 115.000 zł 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM dom na Podgórzu okolice ul. Fałata z ogrodem i garażem
460.000, 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 3pokojowe 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

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 3 pokoje na
Podzamczu, 62m2, 7 piętro, po remoncie 169 tys.zł. – do negocjacji!
74 666 42 42, 515 510 032
WILLA – Sprzedamy dom wolnostojący w Mieroszowie 120m2,
działka 2300m2, cena 210 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 w Śródmieściu,
3 piętro, 34m2, cena 55 tys.zł.
ogrzewanie miejskie, 74 666 42
42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy pokój z kuchnią na N.Mieście, 43m2, 2 piętro,
ul. Piłsudskiego, cena 39 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy 2 pokoje na
Podzamczu po remoncie, 36m2,
słoneczne na 7 piętrze, 119 tys.
74 666 42 42, 515 510 032.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 2 balkony , Podzamcze
, 52 m2, 135 tys. zł. 74 666 42 42 ,
507 153 166
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 42m2 na
Bardowskiego, po remoncie, co
gaz - 84 000 zł. 74 666 42 42, 515
510 032.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z
werandą, 68,5m2, N.Miasto, cicha
lokalizacja, cena 76 tys.zł., 74 666
42 42, 515 510 032.

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 3 pokoje,
100m2, Podgórze z osobnym
wejściem, garażem, balkonem, 70
tys.zł. 74 666 42 42, 604 298 497.
WILLA- Sprzedamy dom w Głuszycy, 12 pokoi, działka 5000m2,
cena 250tys.zł. – do negocjacji! 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 z
jasna kuchnią po remoncie, 1p/4p
, 25m2, Piaskowa Góra, 80 tys.zł.
666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy 2 pokoje w
Śródmieściu, 39 m2, 55 tys.zł.
CENA DO NEGOCJACJI ! 74 666
42 42, 604 298 497.
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
Sprzedam dom wolnostojący przy
ul. Kochanowskiego o pow 150m
z działką 1100m z wolnostojącym
garażem, cena 237 tys. Tel 606 97
66 30
OKAZJA!!! Piaskowa Góra, wysoki
standard – umeblowana kawalerka, cena 74 tys. Tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! wysoki standard !!!
Piaskowa Góra- w pełni rozkładowe 2 pokojowe ul. Hirszfelda o
pow 42m po kapitalnym remoncie,
meble kuchenne w zabudowie
wraz ze sprzętem AGD w cenie
mieszkania, cena 129 tys, tel. 606
97 66 30
OKAZJA!!! Piaskowa Góra 45M 3
pokoje 1- piętro, cena 89 tys. Tel.
606 976 630
OKAZJA!!! Piaskowa Góra 2 pok. do
remontu o pow. 42M, cena 72 tys.
Tel 606 97 66 30
OKAZJA!!! Piaskowa Góra 2 pok. po
kapitalnym remoncie, umeblowane, cena 107 tys. Tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! Piaskowa Góra 82m, do
odświeżenia, cena 145 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 !!! Nowe Miasto 2 poziomowe mieszkanie o pow. 58M,
cena 139 tys, tel. 793 111 130

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
Okazja!!! W pełni rozkładowe wyremontowane 3 pokoje na Piaskowej
Górze, pow. 52M, cena 149900. Tel.
606 97 66 30
OKAZJA EDN-MS 1756 !!! Piaskowa
Góra 2-pokoje po kapitalnym
remoncie pow. 33m. Cena 74 tys.
Tel. 883 334 486
MS-1770 Piaskowa Góra 2-pokoje
do odswieżenia pow. 41,5 m cena
99 tys. Tel. 793 111 130
ul. Batorego 4 pokoje o pow. 92
m, garaż I ogródek, po remoncie,
cena 390 tys. Tel. 793 111 130
Ms 1691 Biały Kamień 2-pokoje
pow. 48m. Do wprowadzenia, cena
65 tys. Tel. 883 334 486
MS-1716 Podzamcze 3pokoje o
pow. 62M, 3 piętro z windą. Cena
125 tys. Tel. 534 210 153
MS-598 Podzamcze 3 pokoje o
pow. 66,5m w bloku 4-piętrowym
cena 139 tys. Tel. 793 111 130
Piaskowa Góra 3 pokoje o pow.
83M2 po kapitalnym remoncie,
cena 139 tys. 606 97 66 30
Ms-1682 Podzamcze 4-pokoje
bardzo ładne pow. 70,7m. Cena
185 tys. Tel. 793 111 130
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
Wynajem 2 pokoje Piaskowa Góra
750 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź, tel.
534 210 153
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, 33m2, 2 piętro w 4,
75.000zł, 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, 37m2, parter w
4, 75.000zł, 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 ul.
Wolności, 39m2, 2 pokoje, 2
piętro w 2, po remoncie, cena
106.000zł, 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 z garażem,
80m2, 3 pokoje, cena 310.000zł
lub zamiana na 3 pokoje na Podzamczu 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje, 51m2, 2 piętro
w 4, cena 130.000zł, 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. Blankowa, 4 pokoje, 86m2, 7 piętro w
10, cena 190.000zł, 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. Senatorska, 3 pokoje, 65m2, 4 piętro
w 4, cena 139.000zł, 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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REKLAMA

SKŁAD WĘGLA

MAXIMUS

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

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

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

wszywanie
esPeraLu
507 943 593
pomieszczenia biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem

Nawet w 24 godziny!

do 25 000 zł

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(przy Starej Kopalni)

szybko i uczciwie

Tel. 606 478 000
*

*koszt połaczenia zgodny
z taryfą operatora

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

Twoje pieniądze

BIURO Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

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

Wynajmę
lub sprzedam

Tel. 606 478 000

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

DREWNO

PIENIĄDZE OD RĘKI BEZ ZDOLNOŚCI!

28 banków i 12 ﬁrm bez BIK W JEDNYM MIEJSCU

z doświadczeniem
ul. skarżyska 6, wałbrzych
tel. 74 842 65 92

TEL: 696-473-695

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

TA OFERTA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE !

zatrudni
wuLkanizatora

ORAZ MOTOCYKLI.

na rynku od 1998 roku.

Dostajesz odmowy, a masz nagłe wydatki ?

serwis Motoryzacyjny Goliat

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

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

nawet do 350.000 zł BEZ ZABEZPIECZENIA

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

Wynajmę

POŻYCZKA

660 676 243

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

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

Do wynajęcia
w Wałbrzychu

TEL: 695-079-900

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych

lub 502-545-090

tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12

ROZPAŁKOWE

obiekt handlowy o pow.
90m2 z pełnym zapleczem
soc. W atrakcyjnym miejscu
Podzamcza ul. JP II.
Tel. 74/842-65-92,
607-712-722.

Drewno
opałowe
i rozpałkowe
Tel. 887 827 014
602 494 091
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REKLAMA: MATERIAŁ SFINANSOWANY PRZEZ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Kandydaci do Rady Miejskiej Wałbrzycha KW Prawo i Sprawiedliwość
okręg wyborczy nr 1

(Podzamcze, Książ, Lubiechów)

1 BartoLik Mirosław
2 LanGer jerzy
3 PiĄtkowski roman
4 Lewandowska wiktoria
5 antoniuk-jeziurska Lilianna
6 Laska wawrzyniec
7 rycHLik ryszard

Okręg wyborczy nr 2

Okręg wyborczy nr 3

Okręg wyborczy nr 4

1 roMan
Giovanni adam

1 MucHa Marek Piotr

1 kuriata cezary

1 MucHa Beata

2 fiLiPowska Marta

2 orfin Paweł

3 BłesiŃski Leszek

3 Musiał andrzej

2 Makowska-ProcHera
aleksandra

4 GĄska aneta

4 dziuMak justyna

3

5 ziĄtek adrian

4 łoś jolanta

6 jurkanis Piotr

5 Bronisławski robert

7 GraBowski kazimierz

6 orzecHowska elżbieta Maria

8 LeracH czesława

7 PieLaszek łukasz

9 taraszko Małgorzata

8 szePeLak Grzegorz

10 kwiatkowska-wyrwisz
elżbieta

9 jurGieLewicz Piotr

(Piaskowa Góra, Szczawienko)

2 koLuBka dariusz zbigniew
3 BieLakiewicz sławomir
4 foLtyn-ŻMuda elżbieta
5 kasPerowicz krzysztof
6 ławrynowicz Barbara
7 czerwiŃski wojciech

(Biały Kamień, Sobięcin)

5 dłuGosz alicja Małgorzata
6 czwojdziŃski jacek
7 MendeL Piotr

8 kułyków Barbara

8 BiBrowicz anetta

8 LiGęza jan

9 wierzcHucka krystyna

9 straucH Mateusz

9 kLonowska Barbara

10 wieczorek jerzy

10 wierzBicka renata

10 zazuLak Bogdan

Okręg wyborczy nr 5

(Stary Zdrój, Nowe Miasto, Poniatów,
Rusinowa, Julianów, Kozice)

(Śródmieście, Podgórze, Glinik)

Maciejowski tomasz

10 sidor krzysztof sławomir

