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• BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY
• EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE
• AUTO ZASTĘPCZE GRATIS
NA CZAS NAPRAWY
Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info

INFOLINIA: 882222228 • www.dcls.pl • ul. 1 go MAJA 62 A • 58-300 WAŁBRZYCH
REKLAMA

ROZPOCZYNAMY PRZEDSPRZEDAŻ WCZASÓW I OBOZÓW W BUŁGARII
LATO 2016 w naszym hotelu w Złotych Piaskach - do 20 % rabatu!!! ZAPRASZAMY!!!

PROMOCJA!!!

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

PARYŻ 11.11.2015 - 15.11.2015
OSTATNIE 18 MIEJSC!!!

CENA:

899

PLN

z tą reklamą dodatkowy rabat 50 zł

TYGODNIOWE
POBYTY LECZNICZE
w Kudowie Zdroju

w hotelu ****

PIELGRZYMKA DO WŁOCH - WSZYSTKO W CENIE!!! NOWOŚĆ W OFERCIE - SANKTUARIUM ŚW. RYTY!!!

z zabiegami
i wyżywieniem

TERMIN: 29.04 – 06.05.2016!!!
CENA: 800 PLN + 200 EURO/OSOBĘ OSTATNIE 18 MIEJSC W DRUGIM AUTOKARZE!!!

CENA JUŻ OD
PLN
ZA POBYT ZA OSOBĘ!!!

RZYM – WATYKAN - MONTE SAN ANGELLO - SAN GIOVANNI ROTONDO – LANCIANO - MANOPELLO - CASCIA - ASYŻ

1050

OFERTY JESIENNO  ZIMOWE!!!
• ZŁOTA PRAGA  3 DNI  SUPER PRICE
WEEKEND LISTOPADOWY 1315.11.2015  550 PLN/OSOBĘ
• BARCELONA SAMOLOTEM 5 DNI Z WROCŁAWIA
18  22.11.2015 I 25  29.11.2015  1750 PLN/OSOBĘ!!!
• PRAGA - JARMARK BOŻONARODZENIOWY - 05.12.2015
- 119 PLN 99 PLN!!! PROMOCJA DO 31.10.2015
• DREZNO - JARMARK BOŻONARODZENIOWY - 28.11.2015 i 05.12.2015
- 129 PLN 99 PLN!!!PROMOCJA DO 31.10.2015
• PRAGA - SYLWESTER - 31.12.2015/01.01.2016 199 PLN 149 PLN!!! PROMOCJA DO 31.10.2015
• BERLIN SYLWESTER - 31.12.2015/01.01.2016
- 199 PLN 149 PLN!!! PROMOCJA DO 31.10.2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POBYT ŚWIĄTECZNY W ZAKOPANEM 23.12 - 27.12.2015 - CENA 399 PLN/OSOBĘ
POBYT ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY W ZAKOPANEM 23.12.2015 - 03.01.2015 - 1 399 PLN/osobę
POBYT ŚWIĄTECZNY W SZCZAWNICY 23.12 - 27.12.2015 - CENA 590 PLN/osobę
POBYT ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY W SZCZAWNICY 23.12.2015 - 03.01.2015
- 1 599 PLN/osobę
POBYTY SYLWESTROWE W ZAKOPANEM 4 i 5 DNIOWE - CENA OD 580 PLN/osobę!!!
POBYTY SYLWESTROWE W SZCZAWNICY 3, 4, 6 DNIOWE - CENA OD 699 PLN/osobę!!!
POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W ROKICINACH PODHALAŃSKICH k/RABKI 5 i 7 DNIOWE
- cena od 490 PLN/osobę!!!
POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W ZAKOPANEM 7 DNIOWE - 650 PLN/osobę!!!
POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W SZCZAWNICY 2,5,7,10 DNIOWE
- CENA OD 299 PLN/osobę!!!
ZIMOWISKO W ZAKOPANEM 7 DNIOWE - CENA 700 PLN/osobę!!!
ZIMOWISKO W SZCZAWNICY - 7 DNIOWE - CENA 899 PLN/osobę!!!
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Po co nam ten powiat?
Stanisław
Michalik

Przeczytałem na facebooku ogłoszenie wałbrzyskiego
powiatu ziemskiego o umieszczeniu na liście przetargowej
budynku poszkolnego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9. Poczułem się tak, jakby ktoś mi
wbijał nóż w serce. Przez moment odniosłem wrażenie, że
dalej żyję na Dzikim Zachodzie.
Nie mogłem w to uwierzyć.
Wahałem się przez jakiś czas,
czy warto poruszać tę sprawę,
czy powinienem zrobić to ja
- „ostatni Mohikanin” szkolno-włókniarskich tradycji mojego
miasta.
Z dniem 1 września tego
roku, jak się dowiedziałem, została przeniesiona do Szczawna –Zdroju funkcjonująca w
Głuszycy od 1961 roku jedyna
w mieście szkoła średnia. Nie
upłynął miesiąc, a okazało się,
że budynek szkolny został
opróżniony ze wszystkich mebli, sprzętu, pomocy naukowych. Wszystko, co stanowiło
jakąkolwiek wartość, włącznie
z osłonami oświetlenia elektrycznego, zostało wywiezione
prawdopodobnie do „Ceramika” w Szczawnie-Zdroju i tym
sposobem ogołocony obiekt
poszkolny jest gotowy do
sprzedaży. Taką decyzję podjął
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego,
bo przecież wiadomo – pojawiła się znakomita okazja by
coś spieniężyć, co podreperuje finanse powiatu. Ze szkoły
zniknął cały dorobek kilku po-

koleń włókniarzy, nauczycieli i
uczniów, a miasto może utracić
cenny, zabytkowy budynek,
zbudowany przed wojną przez
byłych właścicieli fabryki włókienniczej Meiera Kaufmanna,
położony w otoczeniu pięknego parku, remontowany i
unowocześniany przez lata
jako szkoła przyzakładowa ZPB
„Piast” w Głuszycy, a następnie
jako zespół szkół przez powiat
wałbrzyski.
Wiadomo było, że los szkoły
jest przesądzony z chwilą, kiedy Głuszyca popadała w takie
zadłużenie, iż dalsze prowadzenie przejętej od powiatu
szkoły było niemożliwe, a powiat już wcześniej przewidywał jej likwidację. Co innego
jednak jest zamknięcie szkoły,
a co innego zaprzepaszczenie
jej dorobku. W tym budynku
odrestaurowanym wewnątrz,
dobrze wyposażonym i zadbanym, można przecież było - w
porozumieniu z samorządem
lokalnym - uruchomić inną
działalność o charakterze edukacyjno-kulturalnym. Byłoby to
znakomite miejsce do umieszczenia Izby Pamięci Włókiennictwa, można by przenieść
tam bibliotekę miejską, wygospodarować
pomieszczenia
dla gminnych organizacji pozarządowych. To tylko tak na
gorąco rodzące się pomysły
sensownego
wykorzystania
budynku, by nie stracić go
bezpowrotnie i by pełnił nadal
ważną dla miasta rolę.
Jeśli przez moment spróbujemy rozważyć istotę takiego organu samorządowego
jak powiat ziemski, to pomysł
sprzedaży przetargowej budynku poszkolnego w Głuszycy wydaje się niedorzeczny.

Powiat jest właścicielem budynku tylko dlatego, że stał się
organem prowadzącym dla
istniejącej w nim szkoły ponadpodstawowej. Jeśli szkoła
uległa likwidacji, to nie znaczy,
że można lekką ręką zawłaszczyć jej wyposażenie i spieniężyć budynek. To nic innego jak
pozbawienie miasta obiektu,
który mógłby z powodzeniem
pełnić nadal funkcję edukacyjno-kulturalną. A miasto
Głuszyca, to nie jest twór obcy
powiatowi
wałbrzyskiemu,
bo Głuszyca jest w powiecie
wałbrzyskim. Powiat ziemski
wałbrzyski nie jest organem
działającym w oderwaniu od
miast i gmin tworzących jego
strukturę. Mało tego, został on
powołany by je wspomagać i
rozwijać. Szczególna rola dotyczy takich sfer jak edukacja,
oświata , kultura, sport i turystyka, zdrowie.
Można odnieść wrażenie, że
wałbrzyski samorząd powiatowy uznał za cel najwyższy istnienie samemu sobie. Nie jest
organem prowadzącym dla ani
jednej placówki zdrowia, ani
jednej placówki kultury, sportu
lub turystyki. Prawdziwe sukcesy odnosi w pozbywaniu się
szkół ponadpodstawowych,
które funkcjonowały w powiecie. W tej chwili pozostała już
tylko ostatnia – w Szczawnie-Zdroju. Jedyne osiągnięcie
powiatu, to budowa nowego
Domu Dziecka w Nowym Siodle z pieniędzy holenderskiego
sponsora, ale to miało miejsce
na samym początku – w pierwszej kadencji powiatowej. A
przecież ideą naczelną powiatu
winno być to, by we wszystkich
gminach tworzyć i rozwijać
działalność oświatową, kultu-

ralną, sportową, a przynajmniej
wspomagać gminy w tym zakresie. Czy radni powiatowi
zastanawiają się nad tym, że
coraz wyraźniej skłaniają opinię publiczną do rozważenia
sensu istnienia tego powiatu
w ogóle?
Piszę to wszystko „na gorąco”, głęboko poruszony, bo
jestem byłym powiatowym
samorządowcem, a z Głuszycą i
jej byłą szkołą jestem związany
emocjonalnie, o czym pisałem
szeroko w mojej książce „Głuszyckie kontemplacje”, kiedy
jeszcze istniała nadzieja, że uda
się szkołę uratować. Pozwolę
sobie zacytować maleńki fragment obszernego rozdziału tej
książki, jako uzasadnienie mojego zdumienia i wzburzenia
decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego:
Ta szkoła, licząca sobie już
ponad 50 lat, jest cenną kartą
w biografii setek, a nawet tysięcy osób urodzonych w Głuszycy lub pobliskich miejscowościach i to zarówno uczniów
jak i nauczycieli. Jest też nierozłączną częścią historii miasta.
Ja osobiście pracowałem
w niej 13 lat. Są to lata moich
najlepszych wspomnień. Były
to czasy trudne, siermiężne, ale
bogate w inne niż dzisiaj wartości. Koleżeństwo, przyjaźń,
serdeczność w gronie pedagogicznym były w cenie, tak
samo jak szacunek i wdzięczność uczniów, rodziców, władz
oświatowych. Tak to widzę i
oceniam dziś po latach.
Jak już wspomniałem, parę
lat temu groziło szkole zamknięcie. Ówczesne władze
wspólnego powiatu grodzkiego i ziemskiego doszły do
wniosku, że w wałbrzyskich

szkołach jest dostateczna ilość
miejsc, po co więc utrzymywać
szkołę w niedalekiej Głuszycy.
Na ratunek pospieszyli nauczyciele, rodzice i byli uczniowie.
Pod naciskiem opinii publicznej władze samorządowe Głuszycy porozumiały się z powiatem i zdecydowały wziąć ciężar
prowadzenia szkoły na swoje
barki. To była trudna decyzja,
jak wszystkie, które wiążą się z
wydatkowaniem pieniędzy samorządowych. Gmina Głuszyca przyjęła na siebie ten ciężar,
mimo że subwencja oświatowa nie wystarcza na wszystkie
wydatki szkoły, trzeba więc ją
wspomagać z kasy miejskiej.
„To była decyzja, której nie
da się przecenić. Możliwość
kontynuowania nauki w szkole
u siebie, na miejscu, bez konieczności dojazdu do Wałbrzycha, to dla wielu tutejszych absolwentów gimnazjum jedyna
szansa. Istnienie szkoły średniej
w każdej - obojętnie jakiej miejscowości to tytuł do chluby.
W dodatku jest to szkoła nowoczesna, dobrze wyposażona w
pomoce naukowe i sprzęt informatyczny. Tutaj znają się wszyscy, nauczyciele i uczniowie, tutaj można się czuć jak w dobrej
rodzinie, w drugim domu, znaleźć pomoc i radę w trudnych
sytuacjach życiowych. Szkoła
szczyci się dobrymi wynikami w
nauce i wychowaniu, świetnymi
wynikami egzaminów matural-

nych i kwalifikacyjnych, mimo
że nie trafiają do niej najlepsi
gimnazjaliści. Szkoła ma piękną
tradycję i swoją 50-letnią historię. W ciągu prawie 50 lat mury
szkoły opuściło ponad 3000 absolwentów szkoły zasadniczej,
1100 maturzystów, to na średniej wielkości miasto dorobek
bezcenny”.
Jak się okazuje był to głoś
wołającego na puszczy. Aż
trudno uwierzyć, że wśród
radnych powiatu i osób desygnowanych przez tę radę
do zarządu nie ma kogoś, kto
otrząsnąłby się na moment i
pomyślał, że przecież znalazł
się w tym organie samorządowym po to, by szukać rozwiązań wspomagających samorządy gminne, a nie szukać
odwetu. Przecież niszczenie
czegokolwiek w każdej powiatowej gminie, to zarazem niszczenie powiatu.
Napisałem na początku, że
poczułem się jak ostatni Mohikanin, któremu jeszcze na
czymś istotnym i dla miasta,
i dla powiatu zależy. Okazuje
się, że dziś w naszym powiecie
jest inaczej – liczy się doraźny,
merkantylny interes własny.
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
ma prawo sprzedać szkołę w
Głuszycy, taka jest litera prawa,
a jaka jest idea tego prawa, jaki
duch, to się nie liczy.
Pytam więc najprościej – po
co nam ten powiat?
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Drogowy absurd?
Szok i niedowierzanie – tak mieszkańcy i samorządowcy gminy
Mieroszów przyjęli wiadomość o rozpoczynającym się niebawem
remoncie drogi krajowej nr 35 na odcinku Unisław Śląski
– Kowalowa. – Urzędnicy mówią nam od lat, że nie mają pieniędzy
na budowę chodników, a za ponad 1 milion złotych chcą wymieniać
asfalt! – oburzają się.
by publicznej w portalu społecznościowym – zabrał także
burmistrz Mieroszowa Marcin
Raczyński:
- W czwartek 29 września
otrzymałem zaskakujące pismo, w którym podwykonawca Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad prosi
o zaopiniowanie organizacji
ruchu w związku z remontem
nawierzchni drogi krajowej nr
35 w Unisławiu Śląskim i dalej w kierunku Kowalowej. Po
sprawdzeniu zamówień publicznych na stronie GDDKiA
okazało się, że rozstrzygnięty
jest już przetarg na remont
odcinka 2,3 km za kwotę 1,25
mln zł. W mojej opinii (i zapewne nie tylko mojej) na-

wierzchnia drogi krajowej nr
35 na wspomnianym odcinku
jest w stanie bardzo dobrym i
nie stanowi najmniejszego zagrożenia dla bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego. Natomiast mieszkańcy
Unisławia Śląskiego od lat proszą się i czekają na chodnik.
Jego brak stanowi bowiem
bezpośrednie zagrożenie dla
zdrowia i życia mieszkańców
Unisławia. W tym roku miały
już miejsce śmiertelne potrącenia pieszych. GDDKiA jakby
nie zauważało problemu. Od
początku mojej kadencji wielokrotnie interweniowałem w
tej sprawie. Wysłanych zostało
wiele pism z prośbami i żądaniami, w których gmina dekla-

Mieszkańcy gminy Mieroszów nie chcą wymiany nawierzchni drogi
krajowej nr 35, a budowy chodnika w Unisławiu Śląskim.
wydaje się 1,25 mln zł. na nikomu niepotrzebną wymianę
bardzo dobrej nawierzchni,
jednocześnie od lat informując mieszkańców Unisławia, że
nie ma pieniędzy na tak ważny
dla nich chodnik. W poniedziałek mam również zamiar
spotkać się z przedstawicielami społeczności sołectwa Unisław Śląski, aby wspólnie zmobilizować mieszkańców do
podpisania listu z protestem
wobec takiej polityki GDDKiA
– czytamy.
We wtorek poprosiliśmy
burmistrza Raczyńskiego o
przesłanie do naszej redakcji
skanów pism kierowanych
przez niego do GDDiK w sprawie chodnika w Unisławiu

Śląskim oraz zapowiadanego
protestu.
- Skany dokumentów możemy udostępniać jedynie na
podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z
dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.
Nr 112, poz. 1198), tj. z dnia 14
kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014
r. poz. 782). Proszę o zapytanie
w trybie w/w ustawy – odpisał nam Wojciech Karczewski,
asystent burmistrza Mieroszowa.
Tymczasem urzędnicy z
GDDKiA utrzymują, że mają
zapisany w planach budowę
chodnika w Unisławiu Śląskim,
ale nie mają na ten cel pieniędzy…
Robert Radczak
REKLAMA

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

Dla ludzi przejeżdżających drogą krajową nr 35
z Wałbrzycha do przejścia
granicznego z Czechami w
Golińsku nawierzchnia asfaltowa jezdni wydaje się być w
bardzo dobrym stanie. Innego zdania są przedstawiciele
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którzy po
ubiegłorocznych badaniach
stwierdzili znaczące obniżenie się parametrów antypoślizgowych nawierzchni drogi
w Unisławiu Śląskim. Według
urzędników remont jezdni jest
konieczny, bo zimą może być
na tym odcinku ślisko i niebezpiecznie. Stary asfalt zostanie
wiec sfrezowany, naprawione
zostaną pobocza i zostanie
wykonane nowe oznakowanie. Takie remonty – zdaniem
GDDKiA wykonywane są co 10
lat, a na tej drodze tego typu
prace prowadzone były ostatni raz w 2006 roku.
Mieszkańców gminy Mieroszów ta argumentacja nie
przekonuje.
- Za te pieniądze lepiej by
było zrobić ten chodnik na
całej długości Unisławia. Po
drugie: wykonać zatoczki autobusowe tam gdzie ich nie
ma, w szczególności na zakręcie, gdzie przystanki są po obu
stronach. Po trzecie: przejścia
dla pieszych przy tych przystankach. Po czwarte: barierki
przy przystankach, tak jak to
powinno wyglądać przy drogach krajowych – napisał na
jednym z portali społecznościowych mieszkaniec Mieroszowa (imię i nazwisko do
wiadomości redakcji).
Podobnie jest z samorządowcami.
- Postaram się zorganizować spotkanie z burmistrzem,
mieszkańcami Unisławia, gminy (każdy jeździ przez Unisław), Podgórza (gdzie droga
nr 35 jest fatalna) i kogo tam
znam w celu zweryfikowania
decyzji GDDKiA, a przy okazji
pokazania jak można wydać
ponad 1mln zł na remont
dobrej nawierzchni drogi
krajowej. Chodnik, chodnik,
chodnik! Tego nam potrzeba!
– grzmi radna Rady Miejskiej
Mieroszowa Dorota Skibska.
Głos w tej sprawie - na
swoim oficjalnym profilu oso-

ruje nawet partycypowanie w
kosztach. Za każdym razem
GDDKiA odpowiadała, że nie
ma na ten cel środków. Jako
burmistrz Gminy Mieroszów
stanowczo protestuję wobec
takiej polityki wydawania publicznych pieniędzy. Za kwotę
1,25 mln zł można wybudować
kilometry chodnika, który jest
tak bardzo potrzebny mieszkańcom Unisławia Śląskiego.
Uważam, że to skandal, aby
wymieniać bardzo dobrą nawierzchnię drogi wyrzucając
w błoto 1,25 mln. zł. Jak można w tym samym czasie informować Gminę Mieroszów, że
nie ma pieniędzy na budowę
chodnika? Ile jeszcze osób
musi zginąć w Unisławiu, żeby
do urzędników GDDKiA dotarło, że chodnik ten jest priorytetem? Domagam się budowy
chodnika, który zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom, a
nie bezsensownego remontu
nawierzchni, która jest w bardzo dobrym stanie. W nadchodzącym tygodniu wysłany
zostanie oficjalny protest w
tej sprawie oraz żądanie wyjaśnień dlaczego lekką ręką
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Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne
w wieku powyżej 30 roku życia do współpracy w zakresie rozpoczęcia własnej działalności
gospodarczej w ramach projektu RPO WD 2014 - 2020 „Aktywizacja osób powyżej 30 roku
życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (I)”,
realizowanego w ramach osi priorytetowej 8, działania 8.1. Maksymalna kwota wnioskowanego
doﬁnansowania to 23.129,28 zł. Dla wszystkich zainteresowanych istnieje także możliwość
skorzystania z usług doradców zawodowych, którzy sprawdzą indywidualne predyspozycje
zawodowe, jak i potencjał przedsiębiorczy.
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej można pobrać
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5b, pok. 203 lub 204,
jak również ze strony internetowej www.urzadpracy.pl
– z zakładki pliki do pobrania.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału
Programów Rynku Pracy pod nr tel. 74/840 73 84, 74/840 73 95.

60 lat wałbrzyskiej
czwórki
W roku szkolnym 2015/2016 Zespół
Szkół nr 4 w Wałbrzychu obchodzi
jubileusz 60–lecia swojej działalności.
Przez 60 lat szkoła kształciła
i wychowywała wielu młodych ludzi,
którzy z szacunkiem i sentymentem
wracają do wspomnień z nią
związanych.

Jakie były jej początki? 1
września 1955 roku w budynku Szkoły Podstawowej
nr 6 na Białym Kamieniu
przy ulicy Lenina 50 (obecnie Andersa) powstało IV
Liceum Ogólnokształcące
w Wałbrzychu. Przy czteroletnim liceum działała także
siedmioklasowa szkoła podstawowa. Swoim zasięgiem
nowa szkoła obejmowała
młodzież z pięciu szkół Białego Kamienia, trzech szkół
Szczawna Zdroju i po jednej
z Lubomina, Strugi i Starych
Bogaczowic.
Pierwszym
dyrektorem nowopowstałej szkoły został Eugeniusz
Fałecki, który przewodził
9-osobowym gronem pedagogicznym, które tworzyli:
mgr Danuta Dudzińska (w
– f), mgr Eugeniusz Fałecki (historia), mgr Jarosław
Haak (język polski), mgr

Anna Stążka (geografia),
mgr Marian Styrna (matematyka), Zofia Podkowa
(język rosyjski), Maria Wojtowicz (nauczyciel szkoły podstawowej), Halina
Pszczółkowska (nauczyciel
szkoły podstawowej). Po
roku istnienia szkoły stanowisko dyrektora objęła mgr
Jadwiga Jarosz, która przez
5 następnych lat tworzyła
podwaliny funkcjonowania
nowej placówki. W roku
1957/58 (w czasie wakacji)
siedziba szkoły została przeniesiona do budynku przy
ulicy 22 Lipca 73 (obecnie
11 Listopada). Nowa placówka posiadała 16 sal wykładowych, w tym pracownie biologiczną, chemiczną
i fizyczną, bibliotekę, boisko
szkolne i salę gimnastyczną.
Uczniowie nosili mundurki,
tarcze, a wyróżniający się w

nauce odznaki wzorowego
ucznia. Dziewczętom zakazano noszenia pierścionków
czy fantazyjnych fryzur. Rok
szkolny podzielony był na 4
semestry (do 1973 roku), a
rozdawanie świadectw odbywało się w soboty.
Przełomem w życiu szkoły był rok szkolny 1975 /76.
Wtedy to wprowadzono
dodatkowe godziny wychowania fizycznego, co zaowocowało utworzeniem klasy
z poszerzonym programem
sportowym (7 godzin w –fu
tygodniowo i zajęcia na basenie). Szkoła zaczęła odtąd
odnosić sukcesy sportowe
na szczeblu miasta, województwa i kraju. Zaczęto
mówić o liceum „szkoła sportowa”, choć takiego prawnego statusu nie posiadała.
W 1978 roku (ponownie
podczas wakacji) siedziba
szkoły została przeniesiona
do budynku przy ulicy dra
Sokołowskiego 75, w którym funkcjonuje do dziś.
Wówczas nie było jednak
przy szkole ani basenu, ani
sali gimnastycznej, a uczniowie przez 3 lata korzystali ze
sportowych pomieszczeń innych szkół z Piaskowej Góry.
Od roku 1988/89 do sierpnia
2000 w murach „czwórki” zaczęła funkcjonować Szkoła
Podstawowa nr 34 o profilu
sportowym (przyjmowała
uczniów uzdolnionych sportowo od klasy VI szkoły pod-

tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 531-483-291

Spłać swoje stare drogie kredyty
otrzymaj zwrot z ubezpieczenia
ciesz się dodatkową gotówką
i zyskaj niską ratę

KREDYTY KONSOLIDACYJNE
do 400 000 zł do 240 m-cy

oprocentowanie od 3,99 %
oferta promocyjna tylko do 30 października

Wałbrzych ul. B. Chrobrego 2/1
(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)

tel. 74 307-07-37, 531-483-291

czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

Małżonkowie od 70 lat

stawowej). Jej miejsce zajęło
Publiczne Gimnazjum Sportowe nr 11. W roku szkolnym 2008/2009 przyłączono
do szkoły V Liceum Ogólnokształcące i tak powstał
Zespół Szkół nr 4, w skład
którego wchodzą: Publiczne
Gimnazjum Sportowe nr 11,
Liceum Sportowe, IV Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi. 31 marca 2012 wszystkim szkołom
zespołu zostało nadane imię
Janusza Kusocińskiego.
- O szkole i jej uczniach,
nauczycielach, absolwentach można by wiele pisać.
Najlepiej jednak powrócić
na chwilę w jej mury 17
października 2015 roku i zobaczyć nowy basen, zmienione albo te same sale
lekcyjne, korytarze szkolne,
które wiele widziały. Będzie
okazja do spotkań z nauczycielami, kolegami, sympatiami ze szkolnej ławy. Dyrektor szkoły, nauczyciele,
uczniowie i rodzice serdecznie zapraszają wszystkich,
którym „czwórka” jest bliska, do siedziby szkoły na
wspólne świętowanie 60-lecia. Szczegóły na stronie
szkoły: http://www.zs4.walbrzych.pl/ lub na facebooku
:
https://www.facebook.
com/zs4walbrzych - zachęcają organizatorzy jubileuszu 60-lecia Zespół Szkół
Nr 4 w Wałbrzychu.
(RED)

Helena i Edmund Wiatrowscy z Wałbrzycha
niedawno świętowali 70
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Podczas
uroczystości w zamku
Książ dostojna jubilatka
odebrała medale i gratulacje za długoletnie pożycie
małżeńskie.
- Pradziadek urodził się w
1921 roku w Przybysławiu, a
prababcia 1925 roku w Pogorzanach koło Inowrocławia –
wyjaśnia Karolina Okoń, prawnuczka Heleny i Edmunda
Wiatrowskich. - Ich pierwsze
spotkanie miało miejsce w
majątku w Kołudzie Wielkiej
pod Inowrocławiem. Ślub
wzięli w Kołudzie Wielkiej 11
kwietnia 1945 roku. Pradziadek walczył w II wojnie światowej w obronie Polski. Do
Wałbrzycha przybyli w 1946
r. jako małżeństwo. Senior

rodu przepracował 35 lat w
kopalni Victoria, natomiast
prababcia wychowała dwie
córki: Irenę i Jadwigę.
Państwo Helena i Edmund Wiatrowscy dochowali się dwóch wnuków i
dwóch wnuczek oraz czterech prawnuczek.
- Z okazji ich pięknego jubileuszu prezydent Wałbrzych
wręczył pradziadkom order
za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznany przez prezydenta RP. Z przyczyn zdrowotnych pradziadka nie było
na tej uroczystości, a odznaczenie odebrała tylko prababcia w towarzystwie rodziny i
przyjaciół. Ceremonia odbyła
się w zamku Książ w Wałbrzychu, a w zaciszu domowym
nasi kochani jubilaci cieszyli
się z wyróżnienia, które dostali – dodaje Karolina Okoń.

Helena i Edmund Wiatrowscy z Wałbrzycha niedawno świętowali
70 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
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Komisariat na
pograniczu
Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa komisariatu
policji na pograniczu Wałbrzycha i Szczawna Zdroju.
Inwestycja pochłonie około
20 milionów złotych i będzie
współfinansowana przez obie
gminy oraz Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych. Gmina Szczawno Zdrój na ten cel przeznaczyła działkę, a Gmina Wałbrzych
przekaże 1 milion złotych, a
reszta pieniędzy będzie pochodziła z budżetu państwa. Budowa potrwa 3 lata.
(RED)

Skuteczniejsze
leczenie
Pacjentki Specjalistycznego
Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz
Affidea Międzynarodowego Centrum Onkologii w
Wałbrzychu mają do dyspozycji w nowe rozwiązania
zwiększające precyzję terapii
nowotworów.
Podopieczne
placówki będą mogły korzystać z najnowszego urządzenia
do leczenia raka piersi, które
kosztowało 4 miliony złotych.
Przy pomocy urządzenia najnowszej generacji, które jest
ósmym tego typu w Polsce,
będzie można precyzyjnie naświetlać komórki nowotworu.
(RED)

Dotyk, pod którym znikają choroby

Dłonie pełne uzdrowień

Atrakcyjne studia na UE
we Wrocławiu WEZiT
w Jeleniej Górze

Ludzi, którzy wyzdrowieli pod jego dotykiem jest
w Wałbrzychu i okolicy całe mnóstwo. Bo chociaż
sam uzdrowiciel mówi skromnie, że nie gwarantuje
poprawy, a może jedynie spróbować, to efekty
najczęściej przeczą tym słowom.

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu zaprasza do
udziału w rekrutacji na niestacjonarne studia I, II i III
stopnia (licencjackie, magisterskie, doktoranckie)
oraz studia podyplomowe. - Rekrutacja na studia I
i II stopnia na kierunku ekonomia i zarządzanie trwa do
10.10.2015 r., a pierwsze zajęcia odbędą się 24.10.2015
r. Rekrutacja na studia III
stopnia trwa do 17.10.2015
r., zaś termin rozmowy kwalifikacyjnej to 19-23.10.2015 r.
Serdecznie zapraszamy! – zachęcają pracownicy Wydziału Ekonomii, Zarządzania i
Turystyki w Jeleniej Górze,
który mieści się przy ul. Nowowiejskiej 3 w Jeleniej Górze. Szczegółowe informacje
na temat rekrutacji na studia
można uzyskać pod numerem telefonu: (75) 75 38 280
oraz na stronie internetowej
www.ezit.ue.wroc.pl i profilu www.facebook.com/ezit.
ue.wroc.

- Kiedy przyszłam do pana
Darka po pomoc, nie wiedziałam co myśleć. Bo przede
wszystkim kazał mi się ściśle
stosować do zaleceń lekarzy,
a przecież dlatego przyszłam
do niego, że lekarze byli
bezradni. A poza tym powiedział, że choroby skórne
ciężko poddają się energoterapii, ale może spróbować.
Spróbował i efekt przeszedł
moje najśmielsze oczekiwania. Jeszcze pół roku temu
chowałam dłonie, wstydząc
się ich, a teraz noszę na rękach pierścionki – mówi pani
Karolina Gąsiorek, która ma
łuszczycę, a do tego jeszcze
alergię skórną na różne chemikalia. Pół roku temu jej
dłonie to była jedna czerwo-

na łuszcząca się rana. Teraz,
po sześciu wizytach u pana
Darka, wyglądają prawie
normalnie.
- Miałam też łuszczycę
na brzuchu i na nogach.
Prawie wszystko zeszło. A
leczyłam się bez skutku kilkanaście lat. Owszem, pomagały maści sterydowe,
ale przecież nie można ich
brać za często, bo strasznie wyniszczają organizm.
Zresztą, pewnie od nich
wysiadała mi też wątroba. Ale po kilku wizytach u
pana Darka próby wątrobowe też mam świetne – opowiada dalej pani Karolina i
dodaje: - Moja dermatolog
nie umiała wyjść z podziwu. Wzięła namiary na pana

Darka, jak mówiła, dla swojej mamy.
A pan Joachim Krokosz z
Wałbrzycha cierpiał na prostatę i jest po wylewie. Miał
lekko sparaliżowaną lewą
stronę. – Jak to po wylewie,
ciśnienie za wysokie, bóle
głowy, cholesterol. Nawet
nie liczyłem, że mi pan Darek
pomoże na ten paraliż, ale
właśnie poprawi choć trochę
wyniki. No i proszę, wyniki
mam teraz świetne, a prawa
ręka przestała drżeć, mogę
normalnie trzymać w niej
widelec, kubek. Jeszcze kilka
tygodni temu nie do pomyślenia. No i testy prostaty,
PSA, są znacznie lepsze niż w
lipcu, gdy zacząłem chodzić
do pana Darka.
Podobnie jak Joanna Kociszewska, która przyszła tu
z guzkiem w piersi. Po czterech wizytach zmalał o połowę, po kolejnych czterech
zniknął zupełnie. – Tak się bałam biopsji, amputacji, diabli
wiedzą czego. Na szczęście

koleżanka, której dzięki panu
Darkowi przeszły migreny,
namówiła mnie na te wizyty.
I efekt przeszedł najśmielsze
oczekiwania. Po prostu pod
dotykiem pana Darka znikają
choroby! – mówi. A Joachim
Krokosz dodaje: - Tak, jego
dłonie są pełne uzdrowień.
Choć to taki skromny człowiek. Mniej mówi o sobie, a
więcej o tym, jak wspaniale
się rozwija medycyna akademicka. No i ma w sobie coś
takiego, że człowiek wychodzi od niego uśmiechnięty, z
wiarą że wyzdrowieje.
(ego)

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, przy ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art.,
obok pogotowia i stacji krwiodawstwa). Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.
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RESTAURACJA GOŚCINIEC SUDECKI

Wydział Ekonomii, Zarządzania
i Turystyki w Jeleniej Górze

GŁUSZYCA UL. WARSZAWSKA 2A

Rekrutacja:

- studia niestacjonarne I i II stopnia
(rekrutacja trwa do 10.10.2015r.)

- studia niestacjonarne III stopnia
(rekrutacja trwa do 17.10.2015r.)

- studia podyplomowe

TEL. 534 636 516, 609 150 579
ZAPRASZAMY NA PYSZNE DANIA KUCHNI POLSKIEJ,
PIZZE WŁOSKĄ I PYSZNE PIEROGI
ORGANIZUJEMY: WESELA, CHRZCINY, KOMUNIE, IMIENINY,
IMPREZY FIRMOWE

DB2010

Czwartek, 8 października 2015 r.

.PL

www.db2010.pl

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

Na białą flagę jeszcze za wcześnie
Janusz
Bartkiewicz

6 października, zupełnie
przypadkowo, wysłuchałem
w telewizji znacznej części
wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, który z ogniem w
głosie przemawiał na jakimś
zgromadzeniu i z wielkim zdumieniem usłyszałem to, o czym
od wielu lat nie tylko mówię,
ale i piszę. Bo i ja uważam, że
to co było w czasach PRL, nie
było takie złe i wielka szkoda,
że polityczne oszołomstwo,
które po 1989 roku przejęło władzę, idące na smyczy
Wielkiego Brata zza oceanu,
wszystko, co w czasach minionych zbudowaliśmy, obróciło
w perzynę. Aby się nie rozpisywać za wiele, wyjaśnię tylko, iż
cały czas uważałem i uważam,
że w Polsce winien istnieć silny
sektor gospodarki państwowej, że zdrowie, nauka, kultura
nie mogą być traktowane jak

towar przynoszący jedynie
zyski, a to co zostaje w kraju
wyprodukowane musi przynosić zyski przede wszystkim
Polsce, a nie obcemu kapitałowi, który się w Polsce panoszy.
Uważam również, że istniejące
w Polsce banki (obce) trzeba
„udomowić”, a władza państwowa musi odzyskać swój
władczy charakter. Ale przede
wszystkim uważam - tak jak
Jarosław Kaczyński - że „fundamentalnym obowiązkiem
jest przywrócenie w Polsce
sprawiedliwości” i to nie tylko
społecznej, ale i też tej wynikającej z obowiązującego prawa
i efektów działania organów,
które do ochrony prawa, a
więc i ochrony praw i obowiązków obywateli, zostały
powołane. I na tym ostatnim
punkcie chciałbym się chwilkę
zatrzymać.
Od dłuższego już czasu
pomagam w miarę moich
możliwości – jak najbardziej
społecznie – wielu osobom,
które w starciu z organami
państwowymi stają się bezradni i bezsilni, a nie stać ich
na opłacenie coraz droższej,

ale nie koniecznie coraz lepszej, pomocy prawnej. Przyszedł czas, że i ja znalazłem
się w sytuacji, w której przyszło mi z bezsilności zaciskać
nie tylko zęby, ale i pięści. Zastanawiam się więc, czy jest
sens w zajmowaniu się cudzymi sprawami, waleniem głową w mur, walcząc o poszanowania prawa, kiedy nawet
we własnej sprawie rady dać
sobie nie jestem w stanie. A
co jest tego przyczyną? Otóż
jeden z wałbrzyskich stróżów
prawa (co jest raczej określeniem mocno przesadzonym), z powodów, które w tej
sprawie są raczej drugorzędne, posługując się fałszywą
podstawą prawną dokonał
sprawdzenia mojej osoby w
bazie danych Krajowego Systemu Informacji Policyjnej,
gdzie figurowałem, ponieważ
zdarzyło mi się zachować na
drodze publicznej (prowadząc samochód) niezgodnie
z obowiązującym prawem.
Aby uwiarygodnić legalność
swego działania, jako podstawę sprawdzenia, podał chęć
zarejestrowania mnie… i tu
REKLAMA

REKLAMA

mam pewną zagwozdkę. Czy
chciał mnie sprawdzić przed
zarejestrowaniem jako kapusia, czy też jako osobę podejrzewaną? Tego nie wyjaśni
już nikt, bo żadna taka rejestracja do systemu KSIP nie
wpłynęła. I wpłynąć nie miała
prawa, ponieważ to wszystko było jedną wielką lipą. W
każdym bądź razie wpadłem
na to i powiadomiłem o tym
Komendanta Głównego Policji, słusznie podejrzewając, że
doszło do naruszenia prawa.
Więc kiedy KGP potwierdziła
ten fakt, powiadomiłem też
prokuraturę. Sprawa wydawała się prosta. Policjant popełnił przestępstwo, co zostało potwierdzone, w wyniku
policyjnego wewnętrznego
postępowania dyscyplinarnego, zleconego przez komendanta wałbrzyskiej policji,
który stwierdził na piśmie, że
funkcjonariusz dopuścił się
rażącego naruszenia dyscypliny służbowej poprzez przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Czyli
klasyczne przestępstwo kryminalne opisane w kodeksie
karnym. Dokument taki znalazł się w aktach prokuratury
w Dzierżoniowie, gdzie skierowano moje zawiadomienie
o przestępstwie. Moje, bo pan
komendant, szef instytucji
ściągającej przestępstwa, takiego powiadomienia do prokuratury nie złożył. Nie uczynił
tego również jego szef z Wrocławia, a także ten z Warszawy,
chociaż o tym wiedzieli. A co
zrobiła dzierżoniowska prokuratura? Każdy się już chyba
domyśla. Tak, ona wszczęte
śledztwo umorzyła z powodu
„braku dostatecznych danych
wskazujących na popełnienie przestępstwa”. Mimo, że
ma w aktach policyjny dokument, który jasno i wyraźnie
stwierdza, że do przestępstwa
jednak doszło, chociaż doku-

SANATORIUM UZDROWISKOWE „AZALIA”
w SZCZAWNIE - ZDROJU
świadczy usługi w zakresie leczenia uzdrowiskowego
oraz posiada uprawnienia do przyjmowania pacjentów
na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Oferujemy:
• własną bazę zabiegową,
• tężnię solankową,
• zaplecze rekreacyjne, w tym: tenis stołowy, bilard,
• bezpłatny dostęp do Wi - Fi.
Specjalizujemy się w leczeniu schorzeń: układu dróg oddechowych,
przewodu pokarmowego, układu moczowego, narządu ruchu,
reumatologicznego i wielu innych.
Oferujemy możliwość skorzystania z zabiegów osobom spoza Ośrodka na
podstawie skierowania NFZ lub pełnopłatnie!
Zapraszamy na pobyt „Zacznij od nowa” dla osób szukających inspiracji,
wypoczynku i regeneracji. W pakiecie oferujemy m. in:
• specjalistyczną opiekę medyczną,
• program warsztatów relaksacyjnych w tężni,
• zabiegi oczyszczające organizm z toksyn „Body Detox”,
• „fajfy”- wieczorki taneczne,
• indywidualną dietę bogatowitaminową z elementami oczyszczania
organizmu i apitoterapii.

Sanatorium „AZALIA” w Szczawnie - Zdroju
tel.+48 74 664 26 30, tel. kom. 784-504-137
biuro.azalia@sanatoria-dolnoslaskie.pl
www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

mentem tym nie jest zawiadomienie o jego popełnieniu. Nie
chce mi się wierzyć, że są prokuratorzy cierpiący na dysleksję, przez co nie potrafią
zrozumieć treści dokumentu,
wysłanego z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, w
którym jak byk stoi, że funkcjonariusz przestępstwa się
dopuścił. To kuriozalne postanowienie zaskarżyłem oczywiście do sądu, a ten pozostawił
sprawę bez rozpoznania, bo
ponoć nie posiadam statusu osoby pokrzywdzonej, a
więc zaskarżyć postanowienia
prokuratury nie mam prawa.
I w taki oto sposób pan policjant, który z prawa robi sobie przysłowiowe jaja, może
w dalszym ciągu stać na jego
straży. W tej sprawie można
znaleźć jeszcze kilka innych
tego typu „kwiatków”, ale nie
rzecz w tym, abym je teraz tu
opisywał. Teraz zastanawiam
się, jak mam dalej postąpić i
jedyne co mi przychodzi do
głowy, to powiadomienie Pro-

kuratury Generalnej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
że panowie szefowie policyjni dopuścili się przestępstwa
niedopełnienia
obowiązku
służbowego, albowiem o popełnieniu przestępstwa przez
ich podwładnych nie powiadomili właściwych organów
ścigania. Przecież kodeksu
karnego nie uchwalono po to,
aby go dzieciom, jako bajeczkę, przed snem czytać.
I teraz wracam do J. Kaczyńskiego, który budzi we
mnie nadzieję, że takie sytuacje zostaną z naszej szarej
rzeczywistości wyrugowane,
ponieważ „fundamentalną koniecznością jest przywrócenie
w Polsce zasad sprawiedliwości”. Wiem że dzisiaj uczynić
tego nie zdoła lewica, nad
czym boleję, ale wiem też (od
starożytnych
Chińczyków),
że wróg mojego wroga, jest
moim sojusznikiem. W każdym bądź razie białej flagi nie
wywieszam i walczę dalej.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Są pieniądze na leczenie
Udało się! Dzięki zaangażowaniu tysięcy ludzi,
zebrana została pełna
kwota potrzebna na kosztowną terapię dla chorej
na ziarnicę złośliwą Anety
Łazorko. 32-letnia świebodziczanka przyjęła już
dwie dawki leku i czuje się
lepiej.
Anety Łazorko jest pełna
optymizmu i radości, a przede
wszystkim wzruszona ogromną falą życzliwości i wsparcia,
jaką otrzymała od mieszkańców swojego miasta.
- Chciałabym bardzo
serdecznie
podziękować

wszystkim, którzy okazali mi
życzliwość i wsparcie finansowe. Bez Państwa pomocy
moja rodzina nie byłaby w
stanie tak szybko uzbierać
pieniędzy na leczenie, a czas
miał tu bardzo duże znaczenie. Kiedy słyszałam o tych
wszystkich wspaniałych akcjach, zbiórkach, zaangażowaniu ludzi - nie wierzyłam,
że spotyka mnie takie dobro.
Jestem bardzo szczęśliwa,
dziękuję jeszcze raz wszystkim, a szczególnie dziękuję mojej kochanej mamie,
która była motorem napędowym wszystkich działań -

powiedziała nam wzruszona
pani Aneta.
Przez ponad dwa miesiące
w Świebodzicach odbywały
się liczne akcje charytatywne
na rzecz pani Anety, zbiórki
prowadzone były na portalach społecznościowych, imprezach miejskich, w firmach
i instytucjach. Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz
na swoim profilu fejsbukowym zachęcał do wpłacania
datków dla świebodziczanki,
powstał także specjalny profil
poświecony zbiórce na leczenie pani Anety.
(RED)
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REKLAMA

Urząd Miejski w Wałbrzychu
oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
mają zaszczyt zaprosić Państwa na

HONOROWY PATRONAT
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

Zespół Szkół Zawodowych
Specjalnych w Wałbrzychu

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy SDiRZSZS w Wałbrzychu

II Integracyjną Biesiadę Jesienną,
która odbędzie się dnia 15 października 2015r o godz. 15 w Galerii Victoria
Dzisiaj Biesiady czas, który wszystko zmienia.
Przeminą złe chwile, spełnią się pragnienia.
W II Integracyjnej Biesiadzie Jesiennej udział wezmą
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowych, Domów Samopomocy
Społecznej jak również Domów Pomocy Społecznej.
Głównym celem Biesiady jest integracja osób
niepełnosprawnych i starszych ze środowiskiem
lokalnym, rozbudzenie wśród niepełnosprawnej młodzieży
potrzeby i umiejętności aktywnego i twórczego spędzania
czasu wolnego oraz wspólna zabawa.

Fot. Robert Bajek
www.wałbrzyszek.com

Zadanie współfinansowane
ze środków Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu oraz PFRON
REKLAMA SFINANSOWANA Z KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Nasz region zobowiązuje
Rozmowa z Agnieszką Kołacz – Leszczyńską, posłanką na Sejm.
Kończy się VII kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, czas kampanii, ale Pani
jeszcze rzutem na taśmę
walczy o wałbrzyską obwodnicę…
Agnieszka Kołacz - Leszczyńska: - Dla mnie zawsze czas
kampanii jest trochę czasem
straconym, bo zamiast dobrej
roboty poświęcamy go na
agitację wyborczą. Staram się
nie marnować żadnej chwili i
dlatego na moje zaproszenie
w ubiegłym tygodniu odwiedził nasze miasto i ościenne
gminy pan Waldemar Sługocki
- Wiceminister Infrastruktury i
Rozwoju. Jest naszym dobrym
ambasadorem w Warszawie i
wspiera nasze przedsięwzięcia,
a jego wizyta pozwoliła domówić szczegóły dotyczące tak
obwodnicy Wałbrzycha oraz
Strzegomia, jak i remontów
dróg w innych gminach naszego powiatu.
Jeszcze ostatnie posiedzenie
Sejmu w tym tygodniu i koniec kadencji, co już za nami?
- Przyszedł czas na podsumowanie mojej czteroletniej pra-

cy w Sejmie. Warszawa to praca przede wszystkim w Komisji
Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, ale także w
wielu podkomisjach oraz zespołach parlamentarnych. W
regionie prowadzę biura poselskie w Wałbrzychu, Strzegomiu oraz Dzierżoniowie, gdzie
spotykam się z mieszkańcami,
co jest niejako kontynuacją
mojej pracy samorządowej. To
także stała i bieżąca współpraca z lokalnymi samorządami,
instytucjami i stowarzyszeniami. W moich biurach są prowadzone stałe dyżury pracowników i radnych wspierających
mieszkańców. Największym
zainteresowaniem cieszyły się
porady prawne i obywatelskie,
z których skorzystało ponad 2
tysiące osób.
To była codzienna sejmowa
praca, a teraz porozmawiajmy o dużych wyzwaniach.
W swoich materiałach wyborczych podkreśla Pani, że
region zobowiązuje.
- Dla mnie najważniejsze
zrealizowane zadanie w tej

kadencji to zwieńczone podpisaniem przez premiera rozporządzenia przywracającego
naszemu miastu - Wałbrzychowi - grodzkość. Stało się
to z moim dużym udziałem,
oczywiście po latach przygotowań i starań wielu osób. Jestem tym bardziej dumna, kiedy każdego dnia widzę, jak ta
decyzja wpływa na pozytywne
zmiany w naszej wałbrzyskiej
codzienności. Aktywie i konsekwentnie włączałam się w
działania mające na celu pozyskiwanie dofinansowania m.in.
wspomniana już obwodnica
Wałbrzycha, remonty dróg w
innych gminach, obiektów
zabytkowych, inwestycje w
infrastrukturę sportową, boiska i stadiony (zamek Książ,
Aqua-Zdroju, Stara Kopalnia,
Biblioteka w Czarnym Borze).
To także pozyskanie dodatkowych pieniędzy, skierowanych
tylko do Wałbrzycha, który jest
jednym z trzech miast objętych pilotażowym programem
rewitalizacji.
Cały nasz region zobowiązuje.
Wymaga ciężkiej, systematycznej pracy, współpracy z prezy-

dentami, burmistrzami i wójtami poszczególnych gmin, bo
każda gmina ma inne potrzeby
i wyzwania, a wspólnym mianownikiem jest Aglomeracja
Wałbrzyska.
Oprócz pracy, zawsze miała
Pani czas na sport. Kiedyś
czynnie go uprawiając, a teraz?
- Ostatnio miałam zaszczyt
uczestniczyć w niezwykłej
uroczystości z okazji 70-lecia
klubu sportowego Polonia
Świdnica i wróciły piękne

wspomnienia z czasów, kiedy
czynnie uprawiałam siatkówkę. Sport na zawsze zostaje
w człowieku, dlatego sercem
ciągle jestem dla sportu, a
wszelkie inicjatywy z nim
związane zawsze wspieram z
największą radością. Mój czas
i zaangażowanie kieruję także
do seniorów, z którymi współpracuje na wielu płaszczyznach - wspieram ich działania
na Uniwersytetach Trzeciego
Wieku, a także włączam się w
różne inicjatywy, takie jak np.
Wałbrzyskie Senioralia.

W
swojej
codzienności
wspiera Pani także bardzo
mocno kobiety.
- W moim życiu i w mojej działalności są stale obecne kobiety aktywne, kobiety silne, ale
również te, które jeszcze szukają kierunków swojej aktywności. Poświęcam dużo czasu,
współtworząc i patronując
przedsięwzięciom poświęconym właśnie kobietom. Wśród
nich, niezwykle ważna dla
mnie, prowadzona od wielu
lat inicjatywa związana z profilaktyką raka piersi „Bądź dla
siebie najważniejsza” - tegoroczna edycja 17 października
w Aqua Zdrój, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszam.
Jako Poseł jest Pani bardzo
zajęta, a co jeśli nie zdobędzie Pani mandatu w kolejnej kadencji Sejmu?
- Jestem Posłem od 4 lat, a
pozostałe 42 lata to mój dom,
do którego z radością wracam,
ukochany syn, najbliżsi, fantastyczni przyjaciele, moja praca... Mam gdzie oraz do kogo
wracać i to dla mnie w życiu
jest najcenniejsze, za to każdego dnia dziękuję losowi.
(RED)
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ul. Grunwaldzka 20 A, 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300, tel./fax 74 844 78 89
info@zolnieruk.pl, www.zolnieruk.pl

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:
działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice
• Doradztwo na rynku nieruchomości
• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości
• Zarządzaniem nieruchomościami
• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.
• Przewóz osób

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

AnaNas zawsze możesz liczyć

Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

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

więcej informacji na creditia.pl

Nowość!

Garnitur Majorka
80% wełny!
Tylko

599

Wałbrzych,
ul. Sienkiewicza 1,
tel.: 609-585-124

zł!

jesienne promocje
Marynarki od 49 zł

Kurtki od 99 zł

Garnitury od 149 zł

Koszule od 15 zł

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

Od zawsze byłem społecznikiem
Rozmowa z Robertem Jagłą, społecznym posłem na Sejm RP
i prezesem Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
W kończącej się kadencji
Sejmu był Pan posłem społecznym. Co to oznaczało
w praktyce?
Robert Jagła: - Sprawując
mandat posła nie pobierałem wynagrodzenia i pozostawałem aktywny zawodowo, pełniąc funkcję prezesa
zarządu Funduszu Regionu
Wałbrzyskiego. Oznaczało
to przede wszystkim lepsze
i szybsze efekty mojej pracy, na których zyskał cały
region. Mogłem z podwójną siłą wspierać lokalnych
przedsiębiorców oraz angażować się w rozwój gospodarczy naszego regionu.
W skład izby niższej naszego parlamentu wszedł Pan
stosunkowo późno. Czy
miało to jakiś wpływ na
Pana poselską pracę?
- Obejmując mandat posła,
właściwie już pod koniec
VII kadencji Sejmu RP, wiedziałem, że mam przed sobą
duże wyzwanie. Okrojony
czas na działanie mobilizował mnie jeszcze bardziej do
pracy. Nie było ani chwili na
rozgrzewkę. Jeśli chciałem
realizować swoje cele, musiałem działać konkretnie.
Dziś wiem, że była to dobra
decyzja, bo łącząc obszary

swojej aktywności zawodowej z pracą sejmową, udało mi się zwrócić uwagę na
wiele problemów trapiących
polskich przedsiębiorców,
a niektóre z nich rozwiązać
pomyślnie. Jako członek
dwóch komisji sejmowych:
Komisji Gospodarki oraz
Komisji Innowacyjności i
Nowoczesnych Technologii
dokładam starań, aby nasza
gospodarka rozwijała się,
podejmując trudne wyzwanie konkurencyjności. Praca
w tych komisjach to również
element mojej strategii, w
której nacisk kładę przede
wszystkim na zaangażowanie w rozwój regionu oraz
promocję przedsiębiorczości.
Jak udawało się godzić
pracę w FRW z obowiązkami parlamentarzysty?
- Pogodzenie obowiązków
było sporym wyzwaniem
logistycznym, ale jak wielokrotnie podkreślałem, było
to możliwe dzięki współpracy wielu odpowiedzialnych
i zaangażowanych osób. Ja
sam musiałem być konsekwentny w planowaniu pracy i pilnowaniu kalendarza.
Aby podołać wszystkiemu,
dzień zaczynam zwykle po

godz. 6.00, a kończę często
ok. 22.00. Moja aktywność
nie słabnie też w weekendy.
Jednak mam to szczęście, że
lubię swoją pracę, zarówno
poselską, jak i w Funduszu.
Dzięki temu też czerpię z
niej satysfakcję. Tym bardziej wtedy, kiedy pojawiają
się konkretne efekty moich
działań.
Co 4 lata temu było dla
Pana tym pierwszym impulsem do kandydowania,
a co teraz Panu przyświeca?
- Jak wynika z mojego życiorysu, od zawsze byłem społecznikiem. Zdecydowałem
się kandydować do Sejmu,
bo po prostu zależy mi na
ludziach i poprawie ich sytuacji życiowej, rozwiązywaniu problemów. Uznałem, że
będąc posłem uda mi się być
bardziej skutecznym, przede
wszystkim w działalności
społecznej. To bezpośrednio
wiąże się też z pracą na rzecz
regionu i rozwiązywania
jego problemów, a to z kolei przecież przekłada się na
jakość naszego życia. Mam
wielką satysfakcję, kiedy
mogę pomóc i gdy wiem, że
moja praca ma sens. I choć
kończy się kadencja wciąż

deklaruję swoje zaangażowanie w budowanie lepszej,
bezpiecznej przyszłości. Nie
chcę promować populistycznych i chwytliwych haseł,
chcę z efektem dokończyć
to, co już robię. Chcę się skupić na tym, co jest konieczne
i możliwe do zrealizowania.
Co było Pana największym
sukcesem w tej kadencji
Sejmu?
- Za największy sukces uważam ilość wsparcia, jakie
udało się przekazać przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym. Dzięki
łączeniu obowiązków prezesa FRW oraz posła na Sejm
RP do dolnośląskich przedsiębiorców, w ciągu ostatniego roku, trafiło prawie
18 mln zł. Blisko 200 tys. zł
otrzymały natomiast instytucje realizujące na naszym
terenie cenne inicjatywy
społeczne. Za duży sukces
uważam również deklarację, którą udało mi się uzyskać od Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych w sprawie
zwiększenia wynagrodzenia
dla grup pracowniczych, które od 2010 roku były objęte
„zamrożeniem” płac, a także
podwyżek dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych
oraz wzrostu zatrudnienia
i tym samym zmniejszenia
liczby wakatów. Sukcesem
w całkiem innym wymiarze,
bardziej osobistym, było
natomiast wywołanie niezapomnianych dziecięcych
uśmiechów. Mam tu na myśli m.in. akcję pomocy dla
Domu Dziecka w Solecznikach, w powiecie wileńskim
na Litwie, a także w Domach
Dziecka w Wałbrzychu i
Świdnicy czy też wyprawki
dla dzieci z wałbrzyskiego
Białego Kamienia. Jeśli chodzi o litewską placówkę, to
przebywa tam blisko czterdzieścioro dzieci z polskich
rodzin. Udało się zebrać
dla nich niezbędne środki
czystości, ubrania, artykuły
szkolne i zabawki edukacyjne. Zasięg akcji przerósł
moje oczekiwania.
W jakich sprawach wspierał Pan mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej?
- Pomagałem mieszkańcom w różnych sprawach.
Przede wszystkim skupiałem
się jednak na wspieraniu
przedsiębiorczości, zapew-

nieniu pomocy prawnej i
rozbudowie infrastruktury
drogowej. Wielokrotnie interweniowałem w Sejmie w
celu uproszczenia przepisów
i ułatwienia prowadzenia
działalności gospodarczej.
Zaalarmowany przez przedsiębiorców wystosowałem
m.in. interpelację w sprawie
regulacji przepisów prawa
dotyczących tzw. outsourcingu
pracowniczego,
jak również interpelację w
sprawie dofinansowania z
programów
europejskich
tworzenia nowych miejsc
pracy przez przedsiębiorców. Jako konieczność uznałem również zapewnienie
mieszkańcom Aglomeracji
Wałbrzyskiej dostępu do
bezpłatnych porad prawnych, które udzielane są w
moim biurze poselskim w
Świdnicy. Do ministra infrastruktury i rozwoju skierowałem interpelację w sprawie planowanych inwestycji
oraz poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr
35, która odgrywa kluczową
rolę w komunikacji pomiędzy aglomeracją wrocławską
a wałbrzyską. Niezmiernie
ważna jest dla mnie również
sprawa obwodnicy Świdnicy, o której powstanie zabiegam od samego początku i
wierzę, że inwestycja zostanie zrealizowana.
(RED)
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Polacy, moi rodacy

W jednym z popularnych,
ogólnopolskich tygodników
przeczytałem tekst o aktywnym udziale Polaków w Holokauście. Tekst wstrząsający i przerażający. O tym, jaki
los zgotowali moi rodacy
Żydom, opowiada dr Mirosław Tryczyk, autor książki
„Miasta śmierci. Sąsiedzkie
pogromy Żydów”. Opisuje
w niej 13 miejscowości, w
których doszło do tragicznych zdarzeń. 15 lat temu
dowiedzieliśmy się o spaleniu żywcem przez Polaków
w Jedwabnem prawie 300
ich żydowskich sąsiadów.
Badania prowadzone przez
dr Tryczyka udowadniają,
że bestialski czyn nie był odosobniony.
„Na podstawie zeznań z
procesów z lat 1944-1946
prowadzonych w celu osądzenia „zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się
nad ludnością cywilną i jeńcami”, które czytałem przez

trzy lata, mogę potwierdzić,
128 miejscowości na terenie dzisiejszego Podlasia
– zarówno po polskiej, jak i
obecnie białoruskiej stronie
granicy, w których Polacy,
sami lub we współudziale z
Niemcami, dokonali pogromów na Żydach” - informuje
autor książki.
Przytoczę kilka wymownych fragmentów z wypowiedzi dr Tryczyka.
„Wreszcie którejś nocy
pada hasło: „Kto ma twarde sumienie, niech idzie z
nami bić Żyda”. Zaczynają
się masowe mordy: w Wąsoczu około 1200 osób zostało zabitych w domach i
na ulicach, w Szczuczynie
100. (…) Ale były też osady,
gdzie nie było takich jednorazowych pogromów, w Goniądzu mordowanie żydowskich sąsiadów trwało dwa
tygodnie, noc w noc”.
„W Goniądzu pognano
Żydów na łąki, by się paśli,
to znaczy jedli trawę. Helena A. zeznawała, że widziała
w Rajgrodzie, jak jeden z Polaków „tłukł szkło i przez to
szkło pędził Żydów boso do
kąpieli w jeziorze, bijąc ich
przy tym mocno powrozami”. W Suchowoli byli spę-

dzani do rzeki. Z relacji Jana
W. wiemy, że „wszyscy lecą
popatrzeć się, jak topią tych
Żydów”. Zabijanie traktowano jako spektakl”.
Czym zabijano? „Tym,
co było pod ręką na wsi i
w miasteczku: piłami, kłonicami, pałkami, bagnetami, siekierami. Ktoś zabijał
rzeźnickim toporem, inny
zeznawał, że Polacy „kazali układać się ludziom na
wznak, przykładali im łopaty
do gardeł i wbijali nogami.
I już człowieka nie było”.
Na dzieci szkoda było kul,
rozbijano je o bruk, ściany.
W Radziwiłłowie milicjant
próbował dla oszczędności
zabić jednym pociskiem 10
dzieci, które ustawił jedno
obok drugiego. Nie wszystkie zginęły, resztę pochowano żywcem”.
„B. Feliks wziął bagnet i
każdego Żyda po kolei przebijał bagnetem pod lewą
łopatką, a ci, którzy z nim
byli, szpadlami rozcinali
Żydom głowy, (…) potem
zasypywali ich ziemią” - to
o Rajgrodzie. Okazało się,
że najbardziej efektywnie,
tanio i skutecznie jest spalić
w stodole” - opisuje dr Tryczyk.

KREDYT

REKLAMA

A mimo to, jest jeszcze
wielu gotowych uznać Polaków za naród wybrany,
powołany do cierpienia za
miliony...
W innej publikacji w tym
samym tygodniku autor relacjonuje zachowanie części
mieszkańców Kościeliska po
wiadomości, że tamtejszy
wójt zadeklarował zajęcie
się arabskimi imigrantami
przez dwa dni. Pod budynkiem gminy w Kościelisku
zebrało się dwustu podhalańskich górali. „Tłumek zaproponował: dwóch pierwszych uchodźców można
nawet – w razie potrzeby
– zlikwidować. Dla pokazu i przestrogi. Propozycja
padła od młodzieńców w
kapturach i zasłoniętych
twarzach. Obok stanęli jawni przedstawiciele ONR Podhale. W tym Tomasz Piczura,
syn Jana, znanego działacza
podhalańskiego PiS. Młody
Piczura kilka lat temu wsławił się tym, że witał turystów
w Dolinie Chochołowskiej
w koszulce z przekreśloną
gwiazdą Dawida” - czytamy.
Po czym w Kościelisku
poznają „hordę dzikich”, jak
określono uchodźców?
„Po tym, że psują mleko. (…) Ostatnio oscypki
jakieś inne, gorsze. Owce
się denerwują. Czują, że
nadchodzi złe”. „Właściciel
miejscowego pensjonatu: Po błędnym wzroku i nożu
w kieszeni. (…) Woźnica z
Doliny Kościeliskiej: - Hordę głównie po tym poznać,
że śmierdzi. Za sam smród
dałbym dzikim kopa w
dupę. Właściciel dużego

PRACA

W NIEMCZECH
DLA FACHOWCÓW

preferowana znajomość języka niemieckiego

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

pensjonatu: - Nawet papież Franciszek się na nich
nie poznał. Zapraszać by
chciał. Parafie namawia. Na
szczęście mieliśmy kiedyś
innego papieża, naszego.
Nikt tak Polaków nie rozumiał jak on. Wiedział, że
polskiej ziemi trzeba bronić. Zawsze, wszędzie, a
najbardziej przed niewiernymi. Sprzedawczyni (…):
- Toż to huny są. Arabusy.
Zasrańcy”.
W kilku innych podhalańskich miejscowościach
też zdecydowanie przeciwstawiono się pomysłowi
zaopiekowania się uchodźcami. Ale tak się jakoś złożyło, że to właśnie z Podhala emigrowały kiedyś za
ocean, za chlebem, tysiące
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Basiński
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górali... Wielu dorobiło się
tam sporego majątku, który m.in. posłużył do postawienia w kraju eleganckich
willi.... Nie zamykano przed
nimi drzwi.
55 proc. uczestników
sondażu nie życzy sobie w
Polsce uchodźców. Pragmatyzm, ostrożność? Wolne
żarty. To hańba, którą jeszcze odczujemy na własnej
skórze. A poza tym przestańmy chrzanić o polskiej
gościnności.
Niedawno w tym miejscu
zacząłem się zastanawiać,
opisując zachowania części
elektoratu przed nadchodzącymi wyborami, nad
dumą z naszego narodu.
Powyższe polecam do przemyśleń.

szybka decyzja Intensywne prace
niskie raty na świebodzickich drogach
bez BIK

mała
rata!
bez
ukrytych
opłat

na spłatę
komornika

tel.74 635 10 68
Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307

tel. 74 635 10 52
Świdnica ul. Trybunalska 11-13, lok.26, p. II

Tak oczekiwany przez
mieszkańców chodnik w
Cierniach został oddany
do użytku. Prace prowadzone były od lipca, a
objęły budowę chodnika
oraz wjazdów na posesje
przy ul. Wodnej (droga
powiatowa nr 2914D), na
odcinku od skrzyżowania z ul. Strzegomską do
skrzyżowania z ul. Zieloną.
Powstało 288 metrów
wygodnego ciągu pieszego.
Chodnik wykonała Służba
Drogowa Powiatu Świdnickiego, ale w kosztach realizacji tej inwestycji partycypowała gmina Świebodzice
- udział miasta to ponad 45
tys. zł.

Tymczasem intensywne
prace trwają na ul. Strefowej, komunikującej tereny
aktywizacji przemysłowej,
w tym Podstrefy Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Obecnie prowadzone są prace w
ramach II etapu - to odcinek,
który połączy się z ul. Lotniczą. Zakres prac jest bardzo
duży, bo dotyczy zarówno
budowy nawierzchni i chodników, jak i całej infrastruktury podziemnej. Prace mają
się zakończyć 30 listopada.
Rozpoczęły się także
prace na ul. Świerkowej
w dzielnicy Pełcznica. W
I etapie zostanie wymienion150-metrowy odcinek
nawierzchni drogi i chod-

ników, a także wymieniona
sieć gazownicza i wodna.
Obecnie można zaobserwować roboty na chodnikach - została zerwana stara
nawierzchnia i prowadzone
są prace gazownicze. Ciężki sprzęt będzie widoczny
także na jezdni - po zerwaniu starego asfaltu do pracy
wkroczą wodociągowcy. Po
wykonaniu prac ziemnych
wykonawca remontu przystąpi do budowy nowej
nawierzchni z kostki betonowej. Termin zakończenia
zadania to 30 listopada.
Wartość - 250 tys. zł. Gmina Świebodzice planuje w
kolejnych latach dalszą modernizację ulicy.
(RED)
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www.ubezpieczenia.regional.pl

W ofercie pełna gama ubezpieczeń:

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI

majątkowe, komunikacyjne, rolnicze,
życiowe, turystyczne, zdrowotne, grupowe
Twój kod rabatowy:

Dzień nauczyciela
Wójt Gminy Czarny Bór
Adam Górecki zaprasza na
uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, która
odbędzie się 13.10.2015 o
godzinie 17:00 w Sali Widowiskowej w Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w
Czarnym Borze. W programie między innymi: wręczenie nagród nauczycielom
i pracownikom jednostek,
występ wokalny Anny Rudewicz oraz tort i poczęstunek.
(RED)

Trzeźwe umysły
Młodzi mieszkańcy gminy Mieroszów zostali nagrodzeni w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
trzeźwy umysł 2015”.
Organizatorem akcji było
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Warszawy. Oto lista
nagrodzonych: 1. Tomasz
Wójtowicz - PG im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie,
2. Wiktoria Woźna - ZSP im.
J. Korczaka w Sokołowsku, 3.
Laura Skibska - ZSP im. J. Korczaka w Sokołowsku, 4. Kornel Klichowski - PSP w Kowalowej, 5. Dominika Bednarz
- PSP w Kowalowej, 6. Eryk
Małys - ZSP im. J. Korczaka
w Sokołowsku, 7. Michał Nowaczyk - ZSP im. J. Korczaka
w Sokołowsku.
(RED)
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Z Walimia za ocean
Film o Łukaszu Kazku,
poszukiwaczu depozytów z
Dolnego Śląska będzie pokazywany na festiwalu w
USA. Wyprodukowany przez
„Fakty po południu TVN24”
reportaż pt. "Depositary"
(Depozytariusz) w reżyserii
Mateusza Kudły zakwalifikował się jako film dokumentalny na festiwal filmowy w Chicago - 27th Polish
Film Festival in America.
Ten dwunastominutowy
dokument przedstawia historię Łukasza Kazka, który
w Górach Sowich na Dolnym
Śląsku odnajduje depozyty, ukryte przez niemieckich
mieszkańców wysiedlanych z
ziem odzyskanych po II wojnie
światowej. Bohater nie sprzedaje znalezionych skarbów,
ale odszukuje ich właścicieli,
by sentymentalne depozyty fotografie, dokumenty i osobiste pamiątki - wróciły do nich
po siedemdziesięciu latach.
Ich reakcje są niezwykle emocjonalne, jednak nie wszyscy
radzą sobie z przeszłością.
Jeden z odszukanych właścicieli odmówił przyjęcia pliku
osobistych listów, prosząc,
by bohater reportażu więcej
się z nim nie kontaktował. Zastrzegł, by wstrząsająca treść
korespondencji została opublikowana dopiero po jego
śmierci - dlatego co roku, na
boże narodzenie, wysyła Łukaszowi Kazkowi pustą kartkę. Szacunku do przeszłości
bohater reportażu nauczył się

ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

74 66 06 100

Most w remoncie
Trwają prace przy przebudowie mostu w Gostkowie,
pod którym przy dużych opadach nie mieściła się już woda.
Dzisiaj z powodu suszy w korycie nie ma śladu wody, ale zagrożenie powodzią w terenie
górskim jest duże. Również w
Nowych Bogaczowicach kończone są prace przy budowie
mostu i porządkowaniu koryta rzeki. Z kolei w Starych Bogaczowicach odkrzaczane są
brzegi Strzegomki w górnej
części wsi i remontowany jest
most na drodze powiatowej.

Łukasz Kazek wraz ze swoim
archiwum (fot.Artur Głupczyk).
od swojego dziadka - więźnia
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
"Depozytariusza" będzie
można obejrzeć w niedzielę
22 listopada br. o 3:30 PM. na
ekranie kina Gallery Theatre
(1112 N. Milwaukee Ave. Chicago, IL 60642), znanego z
kultowego programu pokazu
filmów dokumentalnych doscPace, najwyższej jakości sprzętu cyfrowego i dźwiękowego.
27th Polish Film Festival in
America to prawdopodobnie
najobszerniejszy na świecie
coroczny przegląd filmu polskiego, na który zjeżdża nawet
35 tys. kinomanów z całego
świata. Laureatami wręczanych na festiwalu nagród byli
m.in. Andrzej Wajda, Roman
Polański, Paweł Pawlikowski,
Sławomir Idziak czy Agnieszka
Holland.
(RED)

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

(RED)

Będzie bezpieczniej
Dolnośląska Służba Dróg i
Kolei ogłosiła przetarg na
budowę chodnika oraz remont nawierzchni jezdni w
ciągu drogi wojewódzkiej w
Strudze i Lubominie. Projekt
zakłada budowę chodnika,
zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań z drogą
powiatową i gminną, budowę
poboczy utwardzonych, wymianę istniejących barier betonowych na drogowe bariery
ochronne, budowę muru oporowego z prefabrykowanych
elementów betonowych, kładek dla pieszych nad Czyżynką, przebudowę przepustów,
przebudowa linii telekomunikacyjnej i energetycznej oraz
budowę kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 30
września 2016 r.
(RED)

Tel. 509 52 60 11

Rycerska gmina

Na stadionie w Starych Bogaczowicach odbył się kolejny Turniej Miast
i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego. Wzięły w nim udział reprezentacje
siedmiu samorządów z terenu powiatu. Ciekawy program konkurencji
został przygotowany przez Bractwo Zamku Grodno pod hasłem
„Średniowieczne potyczki”. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z
rodzaju konkurencji i sposobu ich prowadzenia. Konkurowali w
strzelaniu z łuku, rzutu oszczepem, walce na kije. Pojedynki na miecze
wymagały założenia zbroi rycerskiej, co samo w sobie było bardzo
widowiskowe, jako ciekawostkę można potraktować wyniki w których
2 miejsce w tej konkurencji zajęła… dziewczyna z Mieroszowa! Były też
konkurencje wymagające siły bądź sprytu, ale największe rozbawienie
uczestników i kibiców wzbudził „pijany rycerz”. Po dziewięciu
potyczkach okazało się że najbardziej wszechstronna była drużyna ze
Starych Bogaczowic przed Mieroszowem i Szczawnem-Zdrój.

(RED)

Klaster Wołowina Sudecka
Burmistrz Głuszycy Roman Głód zaprasza rolników, hodowców zwierząt
i
przedsiębiorców
związanych z branżą mięsną
we wtorek 13 października
2015 r. o godz. 17.00 do sali
widowiskowej Centrum Kultury w Głuszycy na spotkanie informacyjne dotyczące
Klastra Wołowina Sudecka.
Klaster Wołowina Sudecka
zrzesza blisko 40 podmiotów
funkcjonujących w obszarze hodowli i przetwórstwa
mięsnego oraz branż po-

krewnych. Zyskał wsparcie
Samorządu
Województwa
Dolnośląskiego,
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego oraz Dolnośląskiej
Izby Rolniczej. Dzięki dotacji
udzielonej przez Samorząd
Województwa
Dolnośląskiego możliwe było m.in.
opracowanie dokumentów
strategicznych dla klastra,
przeszkolenie klasyfikatorów
bydła opasowego czy zakup
specjalistycznej wagi dla hodowców bydła.
(RED)
REKLAMA

Wykonujemy
• strzyżenie damskie, męskie i dziecięce
• keratynowe prostowanie włosów

już w Galerii Victoria!

• wizaż

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

• depilację pastą cukrową

535 115 115

• manicure artystyczny
• oczyszczanie na zimno metodą Anna Lotan

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

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ KTÓREGO ZABIEGU POTRZEBUJE TWOJE CIAŁO!
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

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,

PRACA

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

Wygrana w bólach
Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych wygrały na własnym
stadionie z KKP Bydgoszcz
1:0 w 8. kolejce ekstraligi
kobiet. Jedyną bramkę w
tym meczu zdobyła kapitan gospodyń tego meczu
- Aleksandra Bosacka, po
strzale z rzutu karnego.
Początek spotkania był
dosyć spokojny, choć z lekką
przewagą AZS PWSZ, który oddawał strzały i częściej
był przy piłce. W 29 min. w
szesnastce bydgoszczanek
sfaulowana została Daria
Pluta, za co sędzia spotkania
podyktowała rzut karny dla
wałbrzyszanek, który na gola
zamieniła pewnym strzałem
Aleksandra Bosacka. Tuż
po golu na trybuny został
wyrzucony
szkoleniowiec
gości Marcin Raczkowski za

niewłaściwe zachowanie na
ławce trenerskiej. W 33 min.
pierwszy i ostatni raz w tym
spotkaniu bardzo dobrą interwencją popisała się Daria
Antończyk, która przed własnym polem karnym ubiegła
Ilonę Raczkowską. Po dosyć
mocnym początku II połowy
w wykonaniu wałbrzyskich
akademiczek,
spotkanie
uspokoiło się i nie było dużo
ciekawych sytuacji. W 60 min.
z dystansu uderzyła Sofia
Gonzalez, niestety za lekko,
by pokonać dobrze dysponowaną bramkarkę KKP. Po
chwili na środku boiska głowami zderzyły się Anna Rędzia i Kamila Kamińska. Obie
zawodniczki bardzo ucierpiały i chwilę później do szpitala
pojechała pomocniczka AZS-u, a obrończyni gości zeszła

utrzymywali się przy piłce i
również mieli kilka sytuacji. W
pierwszej połowie lepsi byli
zawodnicy Piotra Jacka, ale
po przerwie to gospodarze
częściej tworzyli zagrożenie
przed bramką przeciwnika.
W końcówce oba zespoły
starały się zdobyć gola, który
zagwarantowałby
zwycięstwo w tym spotkaniu, ale
brakowało dobrych strzałów,
ostatniego podania i było dosyć dużo strat w środkowej
strefie, przez co nie zobaczyliśmy goli.
- Mogliśmy zarówno
wygrać, jak i przegrać ten
mecz z dosyć wymagającym rywalem, jakim jest

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

Mistrz przegrał z mistrzem
po kilkunastu minutach z boiska. Potem na ławce rezerwowych gości zemdlała Kamila Kamińska, trenerzy KKP
chcieli przerwania spotkania
przez sędzię, żeby wezwać
pomoc medyczną. Powstało
ogromne zamieszanie, doszło nawet do przepychanek
między
przedstawicielami
obu klubów, spowodowanych agresywna postawą
bydgoszczan. Arbiter Aneta
Kowalska przedłużyła spotkanie aż o 10 minut, ale w
doliczonym czasie nie działo
się nic ciekawego i spotkanie
skończyło się wymęczonym
zwycięstwem gospodyń 1:0.
W następnej kolejce AZS
PWSZ zagra na wyjeździe z
Olimpią Szczecin (sobota, 10
października, godz. 11:00).
Radosław Radczak

Na szczycie bez goli
Piłkarze Górnika Wałbrzych zremisowali bezbramkowo na własnym stadionie z Miedzią II Legnica.
Mimo straty punktów i
przerwania passy 7 zwycięstw z rzędu, podopieczni
Roberta Bubnowicza nadal
prowadzą w grupie dolnośląsko-lubuskiej III ligi.
Na meczu pojawiło się zaledwie 300 widzów, mimo rywalizacji lidera z wiceliderem
rozgrywek. Początek spotkania był dosyć nerwowy przez
dużą ilość niedokładnych zagrań, było sporo fauli i mało
celnych strzałów. Mimo że
goście stworzyli więcej sytuacji, to wałbrzyszanie częściej
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Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

zespół Miedzi. Mieliśmy
100-procentowe sytuacje,
ale przeciwnicy również,
mimo wszystko cieszymy
się z tego remisu i będziemy
w następnych meczach szukać punktów. Musimy również podziękować naszemu
bramkarzowi Kamilowi Jarosińskiemu, bo zawodnicy
z Legnicy oddali kilka bardzo groźnych strzałów z
dystansu, na szczęście we
wszystkich interwencjach
był znakomity i był kluczową postacią derbowego
meczu - powiedział po meczu pomocnik biało-niebieskich Sebastian Surmaj.

Radosław Radczak

Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych przegrali we
własnej hali z SMS-em PZPS
Spała 0:3 na inaugurację
sezonu I ligi. O porażce zadecydowały głównie końcówki pierwszego i drugiego seta.
W tej rywalizacji trudno
było wskazać faworyta, bo
choć Victoria PWSZ jest mistrzem I ligi z poprzedniego
sezonu, to zespół ze Spały
jest mistrzem Świata i Europy w kategorii kadetów oraz
zwycięzcą Festiwalu Młodzieży. Oba zespoły spotkały
się już w sezonie 2011/12 na
szczeblu II ligi w 2. grupie.
Bilans jest na korzyść zawodników SMS-u, którzy wygrali
3-krotnie i tylko raz ulegli
wałbrzyszanom.
Podopieczni
Krzysztofa Janczaka inauguracyjny

mecz rozpoczęli w składzie:
Olszewski, Matula, Macek,
Rutecki, Białek, Filipiak oraz
Mierzejewski jako libero.
Początek należał do Victorii,
która na początku utrzymywała kilkupunktową przewagę i przed I przerwą techniczną prowadziła 8:7. Drużyna
SMS-u jednak po tej pauzie
zaczęła grać lepiej i najpierw
wyrównała, a przed drugą
przerwą techniczną prowadziła już 16:14. Niestety, wałbrzyszanie słabo rozegrali
końcówkę seta i zamiast odrobić stratę, jeszcze bardziej
ją powiększyli i przegrali
pierwszą partię 21:25. Pierwsza część drugiej odsłony
była podobna do początku
meczu: przed pierwszą przerwą techniczną gospodarze
prowadzili 8:7, a przed drugą przegrywali 13:16. Potem

zdołali aż czterokrotnie wyrównać, ale - niestety - końcówkę przegrali na przewagi
26:28. Trzecia część spotkania wyglądała już inaczej Spała od początku prowadziła i kontrolowała przebieg
meczu, ale po 2 przerwach
na żądanie trenera gości Victoria PWSZ doprowadziła do
wyrównania 14:14. Niestety,
wałbrzyszanie tylko raz jeszcze doprowadzili do remisu
(16:16), a SMS świetnie rozegrał końcówkę seta, którego
wygrali w bardzo efektownym stylu 25:20 i cały mecz
3:0.
W następnej serii gier Victoria PWSZ zagra w hali kompleksu Aqua-Zdrój w hicie
kolejki z AZS Stal Nysa. Mecz
odbędzie się w sobotę, 10
października, o godz. 17:00.
Radosław Radczak

Wygrali na inaugurację
Koszykarze
Górnika
Trans.eu Wałbrzych wygrali na własnym parkiecie z MKS-em Otmuchów
74:62. O zwycięstwie w
spotkaniu inaugurującym
rozgrywki II ligi zadecydowała głównie IV kwarta.
W meczu otwarcia nowego sezonu faworyzowani
wałbrzyszanie zmierzyli się
z beniaminkiem – MKS-em
Otmuchów. W pierwszej
kwarcie wynik się wahał raz prowadzili gospodarze,
raz prowadzili zawodnicy z
Otmuchowa, ale końcówkę
lepiej rozegrali wałbrzysza-

nie, którzy wygrali pierwszą
kwartę 20:17. W niej świetnie grał przede wszystkim
Mirosław Chorostecki, który zdobył 7 punktów. Druga odsłona wyglądała podobnie do pierwszej - raz
na prowadzeniu był Górnik,
raz MKS, oba zespoły grały
nieźle w obronie, przez co
kwarta skończyła sie wynikiem 18:18, a do przerwy
było 38:35 dla wałbrzyszan.
Trzecia partia to był popis
Rafała Glapińskiego, który
zdobył w niej 12 punktów
po 4 rzutach za 3. Rezultat
wahał się tylko na początku, potem prowadzenia do

końca nie oddali biało-niebiescy, którzy wygrali kwartę 22:19 i prowadzili 60:54.
Ostatnia ćwiartka nie była
tak efektywna jak poprzednie, ponieważ goście zdobyli w niej tylko 8 punktów,
tyle samo co... Bartłomiej
Ratajczak, dzięki któremu
zawodnicy z Wałbrzycha
wygrali czwartą kwartę
14:8 i cały mecz 74:62. W
następnej serii gier wałbrzyszanie zagrają we Wrocławiu z miejscowym Röbenem Gimbasketem. Mecz
odbędzie się w sobotę, 10
października o godz. 18:00.
Radosław Radczak
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REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

BRYKIET DRZEWNY
z suchego drewna bukowego i dębowego
pakowany hermetycznie w workach 18 kg

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

REKLAMA

OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI

JESIENNA
PROMOCJA

10 % rabatu

z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo
promocja ważna do 30 listopada 2015 r.

10 kg – 10 zł

Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

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

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

Informacje pod numerami telefonu:

(74) 847 60 16 i (74) 847 75 56

Impreza jakiej nie było

Julita najlepsza
Z tarczą wróciła z 24. Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego we Frankfurcie nad Odrą
Julita Omilusik z Herosa Czarny
Bór, która wśród seniorek okazała się bezkonkurencyjna w kat.
53 kg. Dodatkowy splendor stanowiło obwołanie jej najlepszą
zawodniczką turnieju. Najpierw
położyła na łopatki Dunkę Sabrinę
Skovbak, w drugiej walce także
przed czasem rozprawiła się z Rosjanką Margaritą Cherdantsevą, w
półfinale szybko wygrała z Niemka
Ioanną Kyriakou, a w pojedynku
o złoty medal pokonała 9:1 Cornelię Kronvall ze Szwecji. Druga z
„herosek” Aleksandra Lewczyńska,
wśród juniorek uplasowała się na
4. miejscu w wadze 32 kg.
(BAS)

Victoria nad Gromem
Przekazanie flagi FEI strzegomskiej delegacji: Marcinowi Konarskiemu
(z lewej) i burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie.

wego Klubu Sportowego
Stragona Strzegom i trener
w ośrodku jeździeckim oraz
główny organizator zawodów, stwierdził, że miasto i
klub sprostają wyzwaniu.
- Jeździeckiej imprezy tej
rangi jeszcze w Polsce nie
organizowano, tym bardziej
więc jesteśmy zmobilizowani, by przeprowadzić ją
wyjątkowo sprawnie. Z pewnością wykorzystamy nasze
doświadczenia z dotychczasowych zawodów w Strzegomiu w międzynarodowej
obsadzie.
Strzegom od wielu lat jest
gospodarzem rywalizacji w
tej dyscyplinie. W czerwcu,
na hipodromie w Morawie,
odbyła się 13.edycja zawodów Strzegom Horse Trials z
udziałem 265 jeźdźców z 23
krajów. Podczas nich po raz
czwarty (od 2012 roku) roze-

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne

1SBDPXOJBVM#FFUIPWFOB
CVEZOFL7JDPUFMV

Spółka Węglowa Tepal
ul. Stefana Batorego 82 w Wałbrzychu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16:00,
w soboty w godz. 6:30 - 13:00.

Strzegom zorganizuje
w 2017 roku Mistrzostwa
Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia
Wierzchowego. - Będzie to
jeździecka impreza, jakiej
dotychczas w Polsce nie
przeprowadzono – powiedział Marcin Konarski, dyrektor zawodów w Strzegomiu.
Po wrześniowych Mistrzostwach Europy we
Wszechstronnym Konkursie
Konia Wierzchowego, które
odbyły się w Blair Castle w
Szkocji, uroczyście przekazano flagę FEI (Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej)
burmistrzowi
Strzegomia
Zbigniewowi Suchycie, jako
gospodarzowi kolejnego europejskiego czempionatu.
- Odbierając flagę FEI zapewniłem, że Strzegom wzorowo wywiąże się z zadania.
Trzydniowy pobyt w Szkocji,
oprócz oglądania zawodów,
poświęciłem na promocję
miasta o sporych tradycjach
w różnych dziedzinach.
Mamy się czym pochwalić
– powiedział burmistrz Suchyta.
Ceremonię obserwowała
z trybun królowa brytyjska
Elżbieta II wraz z małżonkiem, księciem Filipem.
ME w WKKW odbędą się
w Strzegomiu w dniach 2427 sierpnia 2017 roku. W
końcowej fazie starań o przyznanie organizacji zawodów,
miasto rywalizowało z francuskim Fontainebleau.
Konarski, były wieloletni jeździecki kadrowicz i
uczestnik mistrzostw Europy, obecnie prezes Ludo-

REKLAMA

grano zawody z cyklu Puchar
Narodów w WKKW, wygrane
przez Brytyjczyków. Strzegom jest jednym z 8 miast
europejskich, w których odbywają się imprezy tego cyklu. Pozostałe to: Fontainebleau (Francja), Ballindenisk
(Irlandia), Houghton Hall
(Anglia), Akwizgran (Niemcy), Montelibretti (Włochy),
Waregem (Belgia) i Boekelo
(Holandia).
Po raz ostatni zawody
rangi mistrzostw Europy w
jeździectwie, odbyły się w tej
części kontynentu w Kijowie
w 1973 roku. Mistrzostwa
Europy w WKKW odbywają
się o dwa lata. Po raz pierwszy przeprowadzono je w
1953 roku. Na tę konkurencję składają się: ujeżdżenie,
cross (czyli próba terenowa)
oraz skoki.
Andrzej Basiński

Dzięki zwycięstwu 3:0 nad Gromem w Witkowie, piłkarze Victorii Świebodzice utrzymali prowadzenie w klasie okręgowej
seniorów. W derbowej konfrontacji w Jedlinie Zdroju miejscowy
Zdrój rozgromił Sudety Dziećmorowice 6:0, a Skalnik Czarny Bór
zremisował w Jaszkowej Dolnej z
Iskrą 1:1. Następna kolejka: Victoria Świebodzice - Victoria Tuszyn
(10 października, godz. 15:00),
Skalnik Czarny Bór - Karolina Jaworzyna Śląska (10 października,
15:00), Unia Bardo - Zdrój Jedlina
Zdrój (10 października, 15:00),
Sudety Dziećmorowice - Iskra
Jaszkowa Dolna (11 października,
15:00).
(RED)

Dobrowolski wygrał
podzamczański przełaj
Alan Dobrowolski z Boguszowa-Gorc zwyciężył w
XXXV Biegu Przełajowym
Podzamcze na dystansie
9600 m. Osiagnął czas 36,10,
który jest nowym rekordem
trasy przebiegającej przez
Książański Park Krajobrazowy. Alan należy obecnie
do wąskiej czołówki długodystansowców naszego
rejonu. Wkrótce przedstawimy go szerzej na naszych
łamach.
Alan Dobrowolski wyprzedził Marka Henczkę – 39,38 i
Kamila Jowika – 39.,41. Wśród
pań na dystansie 4600 m
triumfowała Anna Grześkowiak – 19,34 przed Joanną
Hoją – 20,12 i Anna Pernej –
20,33.
W jubileuszowej edycji biegu, zorganizowanego przez

Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze”, uczestniczyło
62 zawodników, m.in. niepełnosprawny, posługujący się
protezą lewej nogi, Henryk
Fortoński. W ramach Światowego Dnia Chodu, odbył się
marsz nordic walking.Zwycięzcy w kategorii open otrzymali Puchar Poseł na Sejm RP
Izabeli Katarzyny Katarzyny
Mrzygłockiej. Pozostałych wyróżniono pucharami, statuetkami i elektronicznymi gadżetami.
Najstarszym uczestnikiem
zawodów okazał się 85-letni
Czesław Marciak z Bielawy.
Tadeusz Zawadzki brał udział
we wszystkich biegach, a Jan
Leśniak, zwycięzca I edycji, zaliczył 30 biegów.
Andrzej Basiński

Sprostowanie
W poprzednim numerze w tekście
„Żelazny Henryk trzyma poziom”,
wyszło na to, że jego bohater podczas mistrzostw Polski w wyścigu
ze startu wspólnego przegrał tylko z zawodnikiem...88-letnim. To
oczywiście bzdura. Fortońskiego
wyprzedził bowiem rywal mający
lat 28, o 30 lat od niego MŁODSZY,
a nie STARSZY, jak napisałem, co
podkreśla sukces wałbrzyszanina,
którego za pomyłkę przepraszam.
Autor

Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka wśród uczestników biegu.
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DREWNO
NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE

100 % GWARANCJI
Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

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

SKŁAD WĘGLA
MAXIMUS

OPAŁOWE

EKOGROSZEK EKORET, MARCEL,
WIECZOREK, WESOŁA, SILESIA

I ROZPAŁKOWE

SUPER JAKOŚĆ – DOBRE CENY

Tel. 602-494-091
Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Walimiu ul. Boczna nr 9, został
wywieszony na okres od 08.10.2015 r.
do 30.10.2015 r. wykaz Nr 14/2015
z dnia 08 października 2015 r. nieruchomości
gminnych przeznaczonych do sprzedaży
oraz wykaz Nr 15/2015 z dnia 08 października
2015 r. nieruchomości gminnych
przeznaczonych do oddania w najem,
dzierżawę.

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!
TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

ul. Topolowa 23A Wałbrzych - Piaskowa Góra Teren Giełdy
tel. 74 665 82 02, 603 195 875
WĘGIEL WORKOWANY, TRANSPORT, RATY, DREWNO ROZPAŁKOWE
www.maximus.walbrzych.pl

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

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

TANIE

UBEZPIECZENIA

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna,
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa,
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin,
Junghans, Junkers
japoñskie - Seiko, Citizen,
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

DREWNO

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

ROZPAŁKOWE
TEL: 695-079-900
GPS
LOKALIZACJA
SPRZEDAŻ
-MONTAŻ
WAŁBRZYCH 58-309
UŁ.DŁUGA 3A
TEREN STACJI BP

TEL.608442204
KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.
HIPOTECZNE, DLA FIRM,
ODDŁUŻENIOWE,

POŻYCZKI POZABANKOWE
DO 24 TYS.
POŻYCZKI OD 100 ZŁ
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.
58-160 ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.
Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031
58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

irciawol@wp.pl

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.
REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM
NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA
INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI,
OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

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

tel. 600 887 454, 694 721 720
SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

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

NIERUCHOMOŚCI

Instalacje: gaz, c.o., woda. Od
projektu, przez montaż, po odbiór. Serwis kotłów, przeglądy.
Tel: 509 107 337, 501 252 870.

(4) Do wynajęcia lokal użytkowy
w centrum Wałbrzycha, 45 m2
na dowolną działalność, wszystkie media. Tel. 668-549-462.

(4) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.

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

(4) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(4) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(4) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(4) 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

MOTORYZACJA

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

Tel. 606 478 000
Sprzedam w Jabłowie
lokal sklepowy
50 m kw. z zapleczem
50 m kw.,
które można
zaadoptować
na mieszkanie.
Tel. (74) 845 03 75

Głuszyca ul. Grunwaldzka
20A tel./fax 748447889,
882068300, 600186884
e-mail:info@zolnieruk.pl

Forester 2 L, 1999 r., benzyna,
automat, bogate wyposażenie,
11500 zł. Tel. 668 292 848.
(4) Kupię stare motocykle oraz
we. Tel. 889 70 62 26.

Nieruchomość

tygodnia:

Sprzedam mieszkanie na
osiedlu w Głuszycy- 4 piętro. W skład lokalu wchodzą dwa pokoje, łazienka z
WC, kuchnia otwarta na salon. Kuchnia w zabudowie.
Ogrzewanie miejskie- kotłownia. Piec gazowy- ciepła woda. W pokoju szafa
w zabudowie, podłogi- pa-

Zatrudnię
instruktora

nauki jazdy kat. B

Tel. 602 19 08 48

OKAZJA-OKAZJA-OKAZJA !!! Do
sprzedania prawie nowy wolnostojący, pawilon handlowy o pow.
24M, doskonały pod działalność
gastronomiczną, oraz handlowo-usługową, cena 16 100 zł (cena
nowego 40 tys.) tel. 606 976 630

nele, łazienka- terakota.
Klatka schodowa zadbana.
Zapraszamy

na

prezen-

tację. Cena 80 tys. zł. Powierzchnia 39,69m2.

MS-2208 Konradów dom wolnostojący z 2011 r. z działką 700m,
stan idealny, garaż, cena 480 tys.
Tel. 883 334 486
OKAZJA !!! MW-2194 Mieszkanie
do wynajęcia w Szczawnie Zdroju,
53m2, 2 pokoje, umeblowane,
cena 1000 zł. Tel. 883 334 481
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o
pow. 320 m w Centrum Wałbrzycha przy największym parkingu
w mieście, cena 4500. tel. 606
976 630

DS-2236 Lubomin dom o pow.
100M, działka 1011m, cena 145
tys. zł, tel. 793 111 130
OKAZJA-MS-2268 Piaskowa Góra,
2 pokoje, 35m2, 6 piętro, cena 79
tys. Tel. 606 976 630
OKAZJA !!! MS-2255 Piaskowa
Góra, 2 pokoje, rozkładowe,
42m2, cena 94 tys. Tel. 793 111
130

Piaskowa Góra, 40m2, 2 pokoje, 1
piętro, po kapitalnym remoncie,
cena 132 tys. Tel. 883 334 481
MS-2108 Podzamcze, PO KAPITALNYM REMONCIE, 2 pokoje,
48m2, pełen rozkład, balkon,
budynek 4-piętrowy, cena 149
tys. Tel 883 334 486

MS-1986 Biały Kamień 2 pokoje
nowe budownictwo, pow. 47M,
cena 99 tys. zł. Tel. 793 111 130
MS-2270 Gaj, 3 pokoje, 65m2,
ogródek, garaż, do odświeżenia,
cena 145 tys. Tel. 883 334 481
MS-2250 Nowe Miasto, 4 pokoje,
ogrzewanie miejskie, 78m2, cena
120 tys. Tel. 883 334 486
MS-2289 Biały Kamień, 4 pokoje,1
piętro osobne wejście pow. 104m.
Z ogrodem I garażem cena 168
tys. zł. Tel. 793 111 130
MS-2238 Biały Kamień, 2 pokoje,
68m2, do odświeżenia, cena 89
900, Tel. 883 334 486
MS-2233 Nowe Miasto, kawalerka,
40m2, cena 59 tys. Tel. 883 334
481

12. SOWA&VICTORIA Do częściowego remontu 3 pokojowe
mieszkanie w pełnym rozkładzie
w odrestaurowanej kamienicy
na Piaskowej Górze. 89 000zł Tel:
502-665-504
13. SOWA&VICTORIA Piękne
mieszkanie po remoncie w zielonym i spokojnym zakątku Gaju. 98
000zł Tel: 502-665-504
14.SOWA&VICTORIA SUPER OFERTA! Dwupoziomowe mieszkanie
z wyjściem na ogród w zielonej i
spokojnej części Nowego Miasta.
Po remoncie!!! 129 000zł Tel: 502665-504
15. SOWA&VICTORIA Stara część
Piaskowej Góry, 4 pokoje, 78m2
po remoncie: 138,000zł. Tel: 506717-014

DS-1304 Ciernie dom wolnostojący parterowy o pow. 205M,
działka 550m, cena 145 tys. Zł tel
793 111 130

MS-2282 Podzamcze, 2 pokoje,
41m2, po remocnie, cena 125 tys.
Tel. 883 334 481

części i boczne wózki motocyklo-

(4) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

MS-2268 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, po kapitalnym remoncie,
cena 120 tys. Tel. 606 976 630

właściciel PL, zadbany, cena

(4) Firma handlowa zatrudni młode, dyspozycyjne osoby do pracy
przy promocjach i wyprzedażach.
Praca stała, od zaraz. 550 zł/tyg.
Tel.519-484-971.
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MS-2218 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
39m2, 2 piętro w 4, duży balkon,
cena 99 tys. Tel. 883 334 481

Sprzedam samochód Subaru

PRACA

MS-2175 Szczawienko, 70m2, 3
pokoje, ogródek, garaż, cena 195
tys. Tel. 883 334 486

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 3 pokoje, 60,50 m2 z widną
kuchnią, łazienką wraz z toaletą
i przedpokojem. 99,000 zł. Tel:
502-657-640
2.SOWA&VICTORIA Stary Zdrój,
3 pokoje 56m2 na wysokim parterze: 60,000 zł. DO NEGOCJACJI!
502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
Osiedle Sudeckie, kawalerka z
widną kuchnią: 68,000 zł. DO
NEGOCJACJI, Tel:502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 2 pokoje z balkonem na II
piętrze do wprowadzenia, 37,50
m2: 105,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102

16. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 2 pokoje z widną kuchnią,
39 m2, do remontu: 76,000 zł. Tel:
506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Do wynajęcia mieszkanie na Nowym Mieście
przy ul. Asnyka, 2 pokoje po
remoncie CO gazowe, 900 zł. TEL:
506-717-014
18. SOWA&VICTORIA Świebodzice Osiedle Piastowskie,
mieszkanie dwupoziomiwe 62 m2
250000zł Tel: 519-121-104

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro
w 4, cena 117.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Broniewskiego „Mrówkowiec”,
2 pokoje, 35m2, 10 piętro w 10,
cena 95.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA - PIASKOWA GÓRA, ul.
Wrocławska, 2 duże pokoje z
jasną kuchnią, 65m2, 1 piętro w
2, 52.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Kruczkowskiego, 2 pokoje, 37m2,
2 piętro w 4, cena 105.000zł po
remoncie!, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, okolice Wyszyńskiego,
40m2, C.O. Gaz, 3 piętro w 3,
50.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489

19. SOWA&VICTORIA Lubomin
dom do remontu 100 m2 cena
105000 zł Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Śródmieście mieszkanie po kapitalnym
remoncie 46m 2 cena 115000 zł
Tel: 519-121-104

RENOMA – STARY ZDRÓJ, kawalerka, 31m2, 1 piętro w 2, cena
39.000zł tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – NOWE MIASTO, okolice Ogińskiego, 2 pokoje z jasną
kuchnią, 41m2, wysoki parter,
C.O. Gaz 63.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489

Ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885

7. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w centrum Starego Zdroju,
130m2, trzy pokoje, balkon, do
wprowadzenia, cena 185 tys. do
negocjacji. Tel: 502-657-353

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!

8. SOWA&VICTORIA Bliźniak na
Nowym Mieście, pięć pokoi,ładna
działka, cena 250 tys,do negocjacji. Tel: 502-657-353

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

9. SOWA&VICTORIA Szereg na Piaskowej Górze, stan idealny cena
349 tys. Tel. 502-657-353

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 2 pokoje, 51m2, 10 piętro
w 11, cena 112.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

10. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w bocznej uliczce Białego
Kamienia w czterorodzinnym
domu ,dwa pokoje, cena 76 tys.
do negocjacji. Tel: 502-657-353

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro
w 10, cena 160.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

11.SOWA&VICTORIA Piękne
dwupokojowe mieszkanie w
pięknej kamienicy w Śródmieściu.
C.O gaz + kominek. 80 000zł Tel:
502-665-504

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł,
po remoncie, tel. 74 840 40 40,
512 085 489

RENOMA – OKAZJA! BIAŁY
KAMIEŃ, ul. Daszyńskiego, 2
pokoje, 50m2, C.O. Gaz, parter w
3, 45.000zł do negocjacji! tel. 74
840 40 40, 693 223 424

5. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
2 pokoje, 48,50m2 na III piętrze,
do wprowadzenia: 130,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102
6. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
2 pokoje do remontu, CO z
lokalnej kotłowni: 55,000 zł DO
NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102

w 11, po remoncie, cena 59.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

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

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, w
okolicy ul. LOTNIKÓW, 70m2, 3
pokoje, całe 1 piętro, ogródek,
bez czynszowe, po kapitalnym
remoncie, cena 229.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE okolice
LOTNIKÓW, 65m2, 3 pokoje, 2
piętro, cena 105.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! ŚWIEBODZICE, 37m2, 1 piętro w 2, C.O. miejskie, cena 60.000zł, możliwość
zakupu z garażem tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – DOM W LUBOMINIE
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 74
840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 42m2, parter w RENOMA – DOM NA BIAŁYM
10, cena 115.000zł, po remoncie
KAMIENIU UL. BEMA, 200m2, 7
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
pokoi, działka 600m2, garaż, cena
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz- 495.000zł tel. 74 840 40 40, 693
towa, kawalerka, 21m2, 11 piętro 223 424
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MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
Kawalerka na Piaskowej Górze, PO
KAPITALNYM REMONCIE . balkon,
piwnica Cena 57tys. Kontakt 535416-014
Biały Kamień, 3 pokoje, 67m2,
parter z samodzielnym wejściem
do mieszkania, dwa ogródki! bardzo atrakcyjna lokalizacja, cisza,
spokój, Cena 130.000zł DO NEGOCJACJI! Kontakt 535- 311- 265
Nowe Miasto, spokojna lokalizacja, 3 pokoje, 57m2, wysoki
parter, cena 105.000zł DO NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

Do wynajęcia luksusowe mieszkanie w willowej część białego
kamienia. Metraż 65m2 plus taras.
Mieszkanie jest zupełnie nowe!
Cena 1500,-zł/1m-c Dostępne
od listopada. Kontakt 535-416014
Podzamcze, 54 m2, rozkładowe,
4 piętro w wieżowcu, atrakcyjna
cena 113.900,-zł. Kontakt 535416-014
APARTAMENT DWUPOZIOMOWY
w Szczawnie Zdroju, pow. 60
m2,osiedle zamknięte, wysoki
standard, zabudowa kuchenna
w cenie, 249 tys. zł. Kontakt 535416-014
Dom wolnostojący w Jugowicach,
pow. 90m2 5pokoje działka
2500m2. Cisza spokój, cena
200.000,-zł Kontakt 535-416-014

Biały Kamień, 41m2, kawalerka
z dużym balkonem, 2 piętro,
odstępne 10.000zł. Mieszkanie z
WTBS. Kontakt 535- 311- 265

BON – Szczawno Zdrój, 28m2, 2
piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia
w zabudowie, łazienka z wc oraz
prysznicem. Cena: 79 000 zł (nr:
2079)- (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09

BOGUSZÓW-GORCE 2 pokoje,
OSIEDLE, OGRZEWANIE MIEJSKIE,
parter, 42 m2, słoneczne mieszkanie w rozkładzie, 65.000 tys. Tel:
535-285-514

BON - Nieruchomość za spłatę
zadłużenia: Piaskowa Góra 39 000
zł . (74) 666 66 06, (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33

BIAŁY KAMIEŃ, ogródek, 2 piętro,
2 pokoje, 44 m2, centralne ogrzewanie gazowe, kilkurodzinna
kamienica, urokliwa lokalizacja,
SUPER CENA 105.000 ZŁ, tel. 535285 -514

BON – Szczawno Zdrój, 60 m2, 3
pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 179 000 zł.Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33

ŚWIEBODZICE, DWUPOZIOMOWE
mieszkanie w doskonałej lokalizacji, 4 pokoje, 85 m2, 1 i 2 piętro,
kameralna kamienica, osiedle w
sąsiedztwie lasu, DO WPROWADZENIA!, CENA 205 tys. Zł do neg,
TEL. 535- 285 -514
PIASKOWA GÓRA, 51 m2, 3 pokoje, wysoki parter, widna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, CENA
120.000,-zł Kontakt 535-285-514
PIASKOWA GÓRA, 1 PIĘTRO w
bloku czteropiętrowym, 3 pokoje,
50 m2, widna kuchnia, ogrzewanie miejskie, Tel: 535-285-514
DOM 90m2, cicha lokalizacja,
garaż, ogród, 4 pokoje, CENA
195.000,-zł zł! tel. 530-998-374
SZCZAWIENKO, 3 pokoje, parter
domu, wyremontowany budynek,
ogród, garaż 70 m2, super lokalizacja CENA 185.000,- zł Kontakt
530-998-374
PODZAMCZE, 71m2, mieszkanie
z balkonem, OGRZEWANIE MIEJSKIE, Rozkładowe, CENA 143.000zł
kontakt 530- 998-374
Świebodzice, 38m2, po remoncie,
ogrzewanie miejskie, centrum
CENA 52.000 zł. Kontakt 530-998374

(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33

BON - Kołobrzeg, 37 m2, 3 piętro,
2 pokoje, kuchnia, łazienka,
balkon. Zamienię na mieszkanie
w Wałbrzychu lub w Szczawnie
Zdroju. - (74) 843 33 33, (74) 666
66 09

BON- Wałbrzych, działka budowlana, 1827 m2. Media: prąd i woda
w znajdują się w bezpośrednim
sąsiedztwie działki.Cena: 25 000
zł (nr: 1371) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33

BON - Boguszów Gorce, 40 m2,
wysoki parter, 2 pokoje, jasna
kuchnia w zabudowie, łazienka
z kabiną prysznicową i wc oraz
przedpokój. Cena 77 000 ( nr:
2069 )- (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON - Biały Kamień,50 m2, wysoki
parter, 2 pokoje, jasna kuchnia,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc, przedpokój.Cena: 87 000 zł
(nr: 2064) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON – Szczawno Zdrój, Dom w
zabudowie szeregowej, 120 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Możliwy kredyt
MDM Cena: 298 000 zł (nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

Biały Kamień, 3 pokoje, 85m2,
garaż, duży potencjał, dwa
mieszkania w cenie jednego
(66m2+19m2), cena 125.000zł DO
NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265
Podgórze, 2 pokoje, rozkład,
58m2, instalacje po wymianie,
cena 59.000zł. Tel: 535-311-265

zł (nr: 2025) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

BON - Piaskowa Góra, 48 m2, 3
piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia,
łazienka z wanna , osobno wc,
balkon. Cena: 89 000 zł (nr : 2070)
- (74) 666 66 06, (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33
BON - Nowe Miasto, 30,5 m2,
wysoki parter, pokój, jasna
przechodnia kuchnia, łazienka
z kabina prysznicową oraz wc.
Cena: 67 000 zł. (nr: 2062) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – Śródmieście, 32 m2,
3 piętro, pokój, przechodnia
kuchnia, łazienka z wc oraz kabiną
prysznicową. Cena: 55 000 zł. (nr:
2066)- (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – Nowe Miasto,46 m2, parter, 2 pokoje, jasna przechodnia
kuchnia w zabudowie, łazienka
z kabina prysznicową i wc oraz
przedpokój. Cena: 125 000 zł (nr:
2061) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON - Podzamcze, 75,5 m2, 4
piętro, 4 pokoje, jasna kuchnia
w zabudowie, łazienka z kabiną
prysznicową oraz bidetem,
osobno wc, balkon. Cena: 199 000

BON - Głuszyca, Dom wolnostojący, 150 m2, Działka 1600 m2,
garaż w bryle budynku. Cena: 215
000 zł (nr: 2004) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON- Biały Kamień, dom wolnostojący, 133 m2, działka 1454 m2.
Cena: 295 000 zł (nr: 2051) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON - Piaskowa Góra,dom wolnostojący, 160 m2,działka 1400 m2,
garaż w bryle budynku. Cena: 400
000 zł (nr: 2057) - (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON - Biały Kamień, dom wolnostojący, 120 m2 , działak 600 m2.
Cena: 380 000 zł (nr: 2058) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON - Piaskowa Góra, dom w
zabudowie szeregowej, 107 m2,
działka 170 m2, garaż. Cena: 439
000 zł (nr:2049) - (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – Boguszów-Gorce, działka
inwestycyjna, 3167 m2. Media: woda na działce, energia
elektryczna ok 10 m od działki,
ścieki na sąsiedniej działce. Droga
dojazdowa: gminna. Cena: 58 000
zł (nr: 1993) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09
BON - Śródmieście, 50 m2, parter,
3 pomieszczenia biurowe, wc,
hall. Sąsiedztwo Zesp. Adwokackich. Cena najmu: 1300 zł Cena
sprzedaży: 179 000 zł (nr: 1124) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74)
666 66 09
BON - Zagórze Śląskie, działka
budowlana, 2800 m2, droga asfaltowa. Woda- studnia, kanalizacjaszambo, prąd- na działce. Cena:
196 000 zł. (nr:2012) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON – 7 km od granicy Wałbrzycha budynek stodoły (3*250m2)
kryty dachówką na działce 2500
m2. Cena: 79 000 zł ( nr: 2023) -

Głuszyca ul. Grunwaldzka
20A tel./fax 748447889,
882068300, 600186884
e-mail:info@zolnieruk.pl
Oferujemy naszym Klientom
bezpłatną pomoc w załatwieniu
formalności związanych z uzyskaniem kredytu na zakup nieruchomości. Ponadto proponujemy
bezpieczne i sprawne przejście
przez cały proces zakupu aż do
momentu umowy końcowej związanej z jej nabyciem. Oferujemy
pomoc w sprawdzaniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów do kredytu i Notariusza.
Pomagamy w negocjacjach ceny i
warunkach transakcji z właścicielem. Polecamy i zapraszamy do
bliższej prezentacji!
Posiadamy mieszkania i domy
do sprzedaży w Głuszycy w
atrakcyjnych cenach! Mieszkania
jedno- dwu- trzy i czteropokojowe do zamieszkania i do remontu.
Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy.
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy
Górnej na parterze. Cena 60 tys.
Pow. 46 m2
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy.
Cena 55 tys. 45,67 m2 – czynsz
46 zł
Sprzedam dom w Głuszycy z dużą
działką. Cena 260 tys. zł. Pow. 186
m2, część warsztatowa 80m2,
dział. 673m2
Sprzedam mieszkanie Głuszyca ul.
Ogrodowa, 2 pokoje, 35m2. Cena
85 tys. zł
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
Sprzedam ½ domu w Głuszycy.
Pow. 180 m2- Cena 260 tys.zł.
Sprzedam lokal mieszkalny w Jedlinie-Zdrój- pow. 37.10 m2, przy
Pl. Zwycięstwa- cena 70 tys. zł.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Kolcach. 3000 m2. Cena
70 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie w centrum
Jedliny- Zdrój. 59 m2- 2 pokoje.
Cena 79 tys.
Sprzedam dom w Jugowicach,
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy
1983. NOWA CENA 200 tys.

Sprzedam lokal użytkowy w
Głuszycy 200 m2, przy głównej
drodze, parter. Cena 99 tys.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację.

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z
ogródkiem, Jedlina-Zdrój, 63m2,
cicha okolica, cena 55 000 zł. 74
666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje,
53m2, Nowe Miasto, 4 piętro,
cena 55000zł!!! - Cicha lokalizacja,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 1piętro w
czteropiętrowcu, balkon, j. kuchnia, cena 98zł. - do negocjacji, 74
666 42 42, 507153166 .
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
34m2, Rusinowa, parter , cena 50
tys.zł. – do negocjacji! ogrzewanie
gazowe, 74 666 42 42, 881 788
200.
WILLA- Sprzedamy duży poniemiecki dom pod Świebodzicami,
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2,
wnętrza po remoncie, cena 265
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje,
P.Góra, 37 m2, cena 90 tys.zł. rozkładowe, jasna kuchnia, 4 piętro,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
po remoncie 34m2, kawalerka na
Nowym Mieście, cena 60 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy po remoncie
2 pokoje, 39m2, Śródmieście,
2piętro, cena 69 tys.zł. z wyposażeniem, 74 666 42 42, 881 424
200.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2,
działka: 722m2 cena 210 tys.zł. 74
666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Nowe Miasto, 25m2 , 33
tys.zł. stan dobry, 74 666 42 42,
507153166.

Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej w Głuszycy 105 m2 działka
361 m2. Cena 290 tys. zł.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
j.kuchnia, balkon, po remoncie,
P.Góra, 26m2, 2p(4). cena 76 tys.zł
74 666 42 42, 507 153 166.

Sprzedam działki budowlane w
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411

WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na P.Górze, po remoncie, 19m2,
cena 64 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę na
B.Kamieniu, 1 piętro, 37m2, cena
44 tys.zł. okolice Pionierów, 74
666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy parter domu
w Śródmieściu okolice Lotników,
4 pokoje, ogród, cena 169 tys.zł.
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2,
P.Góra, parter, cena 99 tys.zł. 74
666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
40m2 z ogrodem w Śródmieściu,
do wprowadzenia, cena 59 tys.
zł. – do negocjacji! 666 42 42, 507
153 166.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 37m2 na
P.Górze, 2 pokoje, ul.Dunikowskiego, 2 piętro w czteropiętrowcu, 99 tys. zł. do negocjacji, 74 666
42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie z ogrodem i garażem,
42m2, Podgórze, cicha lokalizacja,
cena 85500zł. 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
po remoncie 41m2, Biały Kamień,
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro,
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 4 pokoje, działka
765m2, cena 310 tys.zł. - do negocjacji 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 4
pokoje, 57m2, Piaskowa Góra, 5
piętro, 122,500zł. 74 666 42 42 ,
507 153 166.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy do
remontu 3 pokoje, 63m2, B.Kamień, parter, co gaz, 45 tys.zł!!! 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy dom wolnostojący wraz z trzema budynkami
gospodarczymi w Głuszycy, 12
pokoi, działka 5000m2, cena
199tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy Boguszów
- Gorce, 2 pokoje do remontu ,
43m2, 1 piętro z ogródkiem, cena
45 tys.zł. – do negocjacji 666 42
42, 507153166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze,
3 piętro, cena 60 tys.zł. – do negocjacji! 666 42 42, 881 788 200.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro,
65tys.zł. do zamieszkania, 74 666
42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z
ogrodem Szczawno-Zdrój, 50m2,
po remoncie, b.dobra lokalizacja,
cena 135 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507
153 166.
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