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Robert

pozycja

Kandydat do SEJMU RP
Siła współpracy i rozwój regionu

Materi

W swojej dotychczasowej pracy poselskiej skupiam się przede wszystkim na rozwoju naszego
regionu. Pracuję konsekwentnie na wielu płaszczyznach, aby efekt był spotęgowany, a także
skutecznie i szeroko obejmował nasze codzienne życie. Do tego celu trzeba dochodzić łącząc liczne
kierunki działań, stawiając na współpracę na wszystkich szczeblach samorządu i administracji.
W Sejmie RP pracowałem tylko przez rok, ale był to czas intensywny i dobrze wykorzystany.
Zdecydowałem, że jako poseł nie będę pobierał wynagrodzenia i nadal pozostanę aktywny zawodowo,
pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Ta decyzja przyniosła konkretne
efekty, dzięki którym zyskuje cały region.
Podkreślam, że zależy mi na daleko idącym kompromisie na rzecz współpracy w samorządzie
lokalnym. O trudnych sprawach trzeba rozmawiać i szukać dla nich rozwiązań. Szansą dla regionu
jest rozbudowa infrastruktury oraz wspólna polityka regionalna. Stawiam sobie zatem wyzwanie
walki o te właśnie priorytety wierząc, że jest szansa na ich powodzenie.
Odbywam wiele spotkań z mieszkańcami regionu, wsłuchując się w problemy i potrzeby. Staram
się służyć pomocą wszędzie tam, gdzie to możliwe. Niektóre z codziennych problemów już udało się
rozwiązać, dzięki poradom prawnym, które udzielane są w moim Biurze Poselskim w Świdnicy.
W kwestiach trudnych i złożonych regularnie interpeluję w Sejmie, dotyczy to przede wszystkim
spraw regionu, grup zawodowych, a także przedsiębiorców. Pełne treści interpelacji i zapytań oraz
odpowiedzi na nie znajdą Państwo na moje stronie internetowej www.robert-jagla.pl.
Ubiegając się ponownie o mandat posła, 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.
Chcę nadal pozostać posłem społecznym, czyli takim, który za sprawowanie najwyższego mandatu
społecznego zaufania nie pobiera wynagrodzenia.

nansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

Szanowni Państwo!

Zaufajcie mi Państwo
i oddajcie na mnie głos 25 października!
Z pozdrowieniami

Znajdź mnie na Facebooku

Robert Jagła Posłem

www.robert-jagla.pl

DB2010

Czwartek, 15 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

Jak Roberta Jagłę widzą ludzie ?
Jerzy Mazur, przedsiębiorca z Wałbrzycha
- Cenię Roberta Jagłę za jego wkład w rozwój
przedsiębiorczości w naszym regionie.
Intensywnie
realizowany
przez Fundusz Regionu
Wałbrzyskiego program
Jeremie
pozwolił
wielu
firmom
na
rozbudowę, poszerzenie
zatrudnienia czy profilu
działalności,
a
także
innowacje. Instytucja, którą
zarządza jest przede wszystkim przyjazna
przedsiębiorcom i otwarta na ich potrzeby.
Doceniam ludzi z pasją, niestroniących
od pracy i takich, którzy bezinteresownie
potrafią wspierać innych. I taki właśnie jest
Robert Jagła.
Piotr Fedorowicz, Starosta Świdnicki
- Zainteresowanie problemami samorządu
i zaangażowanie w ich rozwiązywanie,
w
przypadku
posła
Robeta Jagły nie jest
działaniem
doraźnym
i sporadycznym. Jego
aktywność
na
tym
polu jest ciągła, a co
z pewnością ważniejsze
- skuteczna. Jako poseł
zajął się m.in. problemem
nielegalnego
składowiska
odpadów
na świdnickim Zarzeczu. Robert ma również
swój udział w uzyskaniu dofinansowania
do budowy boiska przy III LO w Świdnicy,
inwestycji która kosztowała ponad 400
tys. złotych. Na podkreślenie zasługuje
z pewnością wiele różnych działań i inicjatyw
w szerokopojętym obszarze ochrony zdrowia.
Ks. kanonik Andrzej Walów,
Proboszcz Parafii w Wierzbnej
- Robert Jagła to człowiek wrażliwy na
sprawy potrzebujących. Nie przechodzi
obojętnie obok tych, którzy są słabi i oczekują
wsparcia. Wielokrotnie dał się poznać jako
osoba zaangażowana w sprawy kościoła
i wspólnoty parafialnej. Trzeba podkreślić,
że jako poseł walczy o ochronę dziedzictwa
kulturowego i remonty zabytkowych
kościołów w naszym regionie. Za zasługi Jego
Ekscelencja, Biskup Świdnicki Ignacy Dec
odznaczył go Orderem Świętego Stanisława,
najwyższym odznaczeniem diecezjalnym.
Rozalia (Róża) Bąba, przewodnicząca
Towarzystwa Opieki nad Chorymi
ze Stomią „ŻYCIE” w Świdnicy
- Pan Robert to osoba
z
prawdziwie
wielkim
sercem. Żyje z ludźmi i dla
ludzi.Rozumiepotrzebyosób
starszych,
schorowanych
i poszkodowanych przez los.
Nigdy nie zostawia w potrzebie
tych, którzy cierpią. Mam dla niego szacunek
za jego wrażliwość i zarazem rzetelność.
Jako jedyny poseł z regionu pomógł naszemu
stowarzyszeniu w zakupie środków stomijnych.
Wiem też, że wsparł nie tylko nas, ale także
wiele innych organizacji pozarządowych.
Wszyscy mu serdecznie za to dziękujemy!

Znajdź mnie na Facebooku

Siła współpracy i rozwój regionu

4 x 4 czyli 4 zadania na 4 lata
1. Seniorzy i młodzi
Trudny jest start życia, ale jeszcze trudniejszy jest jego schyłek.
Stawiajmy na młodych – dajmy im możliwość nauki w dobrych
szkołach i motywacyjny system stypendiów. Trzeba wreszcie skutecznie
wyrównać szanse uczniom z miast i wsi. Seniorzy muszą czuć się godnie
i bezpiecznie. Tym, którzy potrzebują pomocy, służyć powinny nie tylko
rodziny, ale i domy dziennego pobytu oraz całodobowej opieki.

2. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sam ostatnio doznałem bardzo poważnego urazu kręgosłupa
i naprawdę poznałem los pacjenta. Zrobię wszystko, aby opieka
zdrowotna była dla ludzi. Kolejki do specjalistów muszą zniknąć,
potrzebny jest nam lepszy dostęp do lekarzy i nowych metod leczenia.
Stawiam na skuteczniejszą pomoc społeczną - wsparcie dla tych,
którzy go faktycznie potrzebują, a nie dla tych, którzy unikają pracy.
Łącząc pracę zawodową ze sprawowaniem funkcji
Posła na Sejm RP udaje się zrobić zdecydowanie więcej.
Na zdjęciu z Wiceminister Gospodarki i Wojewodą Dolnośląskim

3. Przedsiębiorczość i miejsca pracy
Jednym z moich priorytetów jest pobudzanie przedsiębiorczości
w regionie, a także budowanie polskiej gospodarki w oparciu o silne
fundamenty. Chodzi tu przede wszystkim o poczucie bezpieczeństwa
dla właścicieli firm, czyli proste przepisy prawne oraz wsparcie
finansowe, np. w postaci ulg i dotacji przy tworzeniu miejsc pracy
oraz w realizowaniu cennych inwestycji.

4. Drogi i komunikacja

Realizując swoją misję wspieram również cenne inicjatywy społeczne
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Podejmuję dalszą, intensywną walkę przede wszystkim o obwodnicę
Świdnicy. Chcę dopilnować także, aby obietnice złożone nam przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w zakresie planowanych
inwestycji drogowych oraz kolejowych, zostały spełnione, chodzi
m.in. o drogę 35. Trzeba też przywrócić zlikwidowane połączenia
autobusowe i kolejowe dla małych miejscowości.

Robert

pozycja

Kandydat do SEJMU RP

Robert Jagła Posłem

Materi

nansowany przez KW Platforma Obywatelska RP
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• BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY
• EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE
• AUTO ZASTĘPCZE GRATIS
NA CZAS NAPRAWY
INFOLINIA: 882222228 • www.dcls.pl • ul. 1 go MAJA 62 A • 58-300 WAŁBRZYCH
REKLAMA MATERIAŁ WYBORCZY KW PSL

POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE

Lista nr 5

NR 1

STANISŁAW LONGAWA
40 lat, wykształcenie wyższe prawnicze (absolwent UJ w Krakowie)
od urodzenia mieszkaniec gminy kłodzko. Żona Iwona – wykształcenie wyższe (zarządzanie UJ w Krakowie), od 2001 pracownik administracji samorządowej, dwoje dzieci Przemek (16 l.) i Kaja (10 l.) Członek PSL od 2002 r.
Z bogatym doświadczeniem samorządowym, zdobytym dzięki pracy
u Urzędzie Gminy Kłodzko (2002 – 2007 zastępca wójta; 2007-2009 kierownik referatu rozwoju lokalnego, 2010 – nadal wójt gminy), w Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego (2006 – 2010 radny sejmiku, w tym 2006
– 2009 wiceprzewodniczący) oraz w Zarządzie Województwa Dolnośląskiego (2009 – 2010 wicemarszałek). Skuteczny w przygotowaniu projektów współfinansowanych z UE i pozyskiwaniu wielomilionowych dotacji dla
Gminy Kłodzko jako zastępca wójta, kierownik referatu rozwoju lokalnego
i wójt obecnej kadencji – efekt zrealizowanych inwestycji widać w krajobrazie
wsi kłodzkich. Prekursor programu odnowy wsi na terenie gminy i powiatu.
Ceniący aktywnych ludzi w swoich środowiskach, którzy mają prawo mieć
swoje zdanie w sprawach politycznych, społecznych.
REKLAMA:
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SANATORIUM UZDROWISKOWE
„ZIMOWIT” w DUSZNIKACH – ZDROJU,
oddane po remoncie w 2014r., świadczy usługi w zakresie leczenia
uzdrowiskowego oraz posiada uprawnienia do przyjmowania
pacjentów na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja
w super cenach.
ar
Nowy to(pw
oniedziałek)

ika
19 październ
robrego 14
Wałbrzych, ul. Ch
ika (piątek)
23 październ
wna 1 (Piaskowa Góra)
Wałbrzych, ul. Głó

Oferujemy wysokie standardy na europejskim poziomie w tym:
• własną bazę zabiegową,
• ujęcie wody leczniczej wewnątrz obiektu,
• zaplecze rekreacyjne z możliwością organizowania grilla,
ognisk przy muzyce, boisko do piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci,
• organizację imprez rekreacyjnych i rozrywkowych,
• bezpłatny dostęp do Wi-Fi.

Specjalizujemy się w leczeniu schorzeń: układu dróg oddechowych,
przewodu pokarmowego, narządu ruchu, kardiologicznych i wielu innych.
Oferujemy możliwość skorzystania z zabiegów osobom spoza Ośrodka
na podstawie skierowania NFZ lub pełnopłatnie!
Zapraszamy na udział w programach: ”Wzmocnienie przy
kijkach”, „Oczyść swój organizm” oraz Programach Dietetyczno
Terapeutycznych

Sanatorium „ ZIMOWIT” w Dusznikach - Zdroju
tel. +48 74 866 94 64, tel. kom. 606 888 483
mail: biuro.zimowit@sanatoria-dolnoslaskie.pl

www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

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

Echa naszych publikacji
Oświadczenie Starosty
Wałbrzyskiego Pana Jacka
Cichury w sprawie felietonu
„ Po co nam ten powiat?”,
który ukazał się w tygodniku DB 2010 we czwartek – 8
października 2015 r.
Informuję, że Powiat Wałbrzyski stal się organem
prowadzącym dla Zespołu
Szkół w Głuszycy z dniem
1 września 2015r., na mocy
uchwały Rady Miejskiej Głuszycy nr VI/36/2015 z dnia 17
lutego 2015r oraz porozumienia z Gmina Głuszyca nr
OR.4323.3.2015.
W chwili przejęcia w skład
Zespołu wchodziły następujące placówki:
- Liceum dla dorosłych
- Technikum dla dorosłych
- Technikum
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla dorosłych
- Technikum uzupełniające dla
dorosłych
- Liceum profilowane
W szkole uczy się 14
uczniów w technikum młodzieżowym, w dwóch klasach
: III i IV oraz 22 słuchaczy. Od
września 2012 r., szkoła nie
robi naboru do klas pierwszych. W placówce zatrudnionych jest 18 nauczycieli – w
tym 6 na pełnym etacie z czego dwie osoby przebywają na
urlopach bezpłatnych.
Budynek przy ul. Parkowej
9 , w którym mieściła się szkoła
został na mocy porozumienia
nr.WS.4335-3/31/08 z dnia 28
lutego 2008r., i aktem notarialnym Repertorium A, numer
10.278/2009 przekazany Gminie Głuszyca na działalność
oświatową. Wartość nieru-

chomości wyceniono na 1
920 242 zł. Na chwile obecna,
zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez biegłego rzeczoznawcę – budynek wart jest 990 200zł. Strata
na wartości budynku przez
zaledwie 7 lat jest ogromnarocznie to koszt prawie 133
tyś złotych . Nie jest zatem
zasadne twierdzenie Pana Stanisława Michalika, że budynek
był modernizowany wewnątrz
i na zewnątrz albowiem decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
nr 161/2015 z dnia 10 lipca
2015r., budynek szkoły został
wyłączony z użytkowania z
uwagi na zagrożenie zdrowia
i życia ludzkiego. W obiekcie
znajdują się materiały łatwopalne, niespełniające norm
PPOŻ, instalacja elektryczna
pochodząca z okresu budowy,
brak jest instalacji hydrantowej i klap oddymiających. Drogi ewakuacyjne uniemożliwiają sprawną ewakuację w razie
zagrożenia. W sumie Powiatowy Inspektor wymienia 21
punktów, które muszą zostać
usunięte aby w budynku mogły odbywać się zajęcia.
Burmistrz Miasta Głuszycy również otrzymał decyzję
Powiatowego Inspektora Budowlanego i w trakcie prowadzonych rozmów nt. przejęcia
placówki nie zgłaszał chęci
zatrzymania budynku w zasobach gminy.
Dobrze Pan Michalik dostrzega chociaż , że dalsze prowadzenie szkoły przez gminę
Głuszyca nie było możliwe
ponieważ popadła ona” w tarapaty finansowe”. Chciałbym
wyartykułować, że sama w te
tarapaty nie popadła tylko do

stanu zapaści doprowadzili
Gminę jej włodarze. Zadam w
tym miejscu pytanie- co Pan
zrobił Pani Stanisławie w tym
zakresie? Ile felietonów Pan
napisał, w której z własnych
książek opisał Pan ten stan
rzeczy i wreszcie czy to nie budziło w Panu poczucia życia na
Dzikim Zachodzie?
Jestem zaskoczony faktem,
że Panu Michalikowi , jako
mieszkańcowi Głuszycy, „felietoniście”, byłemu pracownikowi Zespołu Szkół w Głuszycy,
który jest tak emocjonalnie z
placówka związany te fakty
przez lata umykały.
Zarzuty jakoby budynek
był „ograbiony” , „ ogołocony” będę chyba zmuszony
potraktować jako zarzut i skierować sprawę do odpowiednich służb. W dniu 1 września
Powiat Wałbrzyski powinien
stać się właścicielem majątku
szkoły. Niestety ani dyrektor
placówki ani Burmistrz Głuszycy nie dopełnili spoczywającego na nich obowiązku i
nie sporządzili inwentaryzacji
majątku. W celu zabezpieczenia ruchomości wartych
setki tysięcy złotych, które
pozostawione w opuszczonym budynku uległy by faktycznemu rozgrabieniu, podjąłem decyzję o przeniesieniu
zaplecza dydaktycznego wraz
z placówką do Zespołu Szkół
w Szczawnie Zdroju. Gdzie z
pomocy dydaktycznych mogą
również korzystać uczniowie
szczawieńskiej szkoły.
Jeśli chodzi o sukcesy Powiatu wałbrzyskiego w zakresie pozbywania się szkół
ponadgimnazjalnych to przypominam Panu i innym, że o
nowy podział administracyjny

nie walczyły władze Powiatu
wałbrzyskiego a Prezydent
Miasta Wałbrzycha i stało się
to 1 stycznia 2013r.
Jeśli Pana celem, Panie
Stanisławie, byłaby chęć merytorycznej dyskusji, to nie
zapomniałby Pan o tym, że
większość szkół ponadgimnazjalnych leży na terenie mia-

sta Wałbrzycha. Powiat nie
mógł być wobec powyższego
organem prowadzącym dla
tych placówek po wyłączeniu
powiatu grodzkiego - Miasta
Wałbrzycha ze struktur powiatu ziemskiego.
Dla mnie stanowisko, które Pan Michalik wyraża w sowim felietonie „ Po co nam

ten powiat?” świadczy o tym
,że albo pisał Pan na zamówienie albo jest Pan dyletantem twierdząc, że jedynym
sukcesem Powiatu wałbrzyskiego jest budowa Domu
Dziecka Catharina w Nowym
Siodle.
Jacek Cichura
Starosta Wałbrzyski

Wspólnotowy sukces
Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze w
Wałbrzychu odnotowała na
swoim koncie spory sukces.
Zgłoszony przez nią projekt
siłowni plenerowej w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016,
zdobył najwięcej głosów
spośród projektów lokalnych.
- Jesteśmy dumni, że i tym
razem udało się nam zainteresować projektem mieszkańców Podzamcza. To przede
wszystkim ich zwycięstwo i za
aktywne oraz liczne poparcie
projektu w głosowaniu, należą
się im serdeczne podziękowania – powiedział przewodniczący RWS Jerzy Frajnagiel.
Podzamczańskie osiągnięcie najlepiej obrazują liczby.
Otóż 18 wałbrzyskich dzielnic
zgłosiło 40 projektów. Na Podzamczu wytypowano ich 7.
Następny zatwierdzony do realizacji projekt na tym osiedlu,
uzyskał ok. 3,5 razy mniej głosów od zwycięskiego, którego
poparło 1873 podzamczan.
Kwota szacunkowa budowy
siłowni plenerowej wynosi
249 tys. zł.

Na zdjęciu: Teren przyszłej siłowni plenerowej na Podzamczu.
Przypomnijmy, że siłownia
powstanie na skwerze zieleni
pomiędzy kościołem parafii pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła a trasą pieszo-rowerową przy al. Podwale.
Przewidziano
wyposażenie
jej w nowoczesne urządzenia, wykorzystywane przez
dzieci, młodzież, dorosłych i
niepełnosprawnych. Będzie
funkcjonowała całodobowo i
bezpłatnie, a miejsce ćwiczeń
zostanie oświetlone i będzie
monitorowane. W zamyśle
pomysłodawców,
siłownia
stanowić ma m. in. możliwość uzupełnienia ćwiczeń

dla biegaczy, rowerzystów i
amatorów nordic walking, korzystających z sąsiadującej z
trawnikiem asfaltowej ścieżki i
chodnika przy al. Podwale.
Takiego miejsca z ogólnodostępnymi urządzeniami
służącymi rozwojowi tężyzny fizycznej i zachowaniu
zdrowia, brakowało na terenie największej wałbrzyskiej
dzielnicy. Być może, kolejne
wspólnotowe projekty na
Podzamczu także sprzyjać
będą osiąganiu przez jego
mieszkańców celów sportowo-rekreacyjnych.
Andrzej Basiński

DB2010

Czwartek, 15 października 2015 r.
www.db2010.pl

.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

REKLAMA

Razem tworzymy siłę
Bezpieczeństwo i stabilizacja

Trwały rozwój naszego Narodu możliwy jest wyłącznie wówczas, gdy Polacy uzyskają
poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, którego przez wiele lat zostali pozbawieni. Należy
wyeliminować powszechne obecnie zatrudnienie na podstawie umów zlecenia i umów o
dzieło oraz przywrócić pełne gwarancje pracownicze. Należy promować pracę i zatrudnienie poprzez kierowanie dodatkowej pomocy do rodzin pracujących, zwłaszcza w zakresie
wsparcia w wychowaniu dzieci i wypoczynku. System opieki zdrowotnej należy uczynić filarem zbiorowego bezpieczeństwa, wzmacniając i dofinansowując placówki służby zdrowia
w mniejszych miejscowościach, zwłaszcza w zakresie lecznictwa specjalistycznego. Koniecznym jest zapewnienie Polakom zdrowej, pozbawionej modyfikacji genetycznych żywności
oraz wsparcia państwa dla taniego żywienia zbiorowego np. w szkołach oraz przywrócenia
jadłodajni (tzw. barów mlecznych) oferujących niedrogie, ciepłe posiłki. Potrzebujemy taniej,
powszechnie dostępnej energii w oparciu o własne, polskie złoża surowców energetycznych.
Polskie lasy winny pozostać w rękach państwa i być dostępne dla wszystkich Polaków.

Rozwój i nowoczesność

Godność, szacunek, tożsamość

Mieszkamy we własnym kraju, za który nasi przodkowie przelewali krew. Naszym obowiązkiem jest przede wszystkim dbać o własnych rodaków i o polskie interesy. Jest objawem
głębokiej choroby naszego państwa, że młodzi ludzie widzą lepsze szanse własnego rozwoju
poza jego granicami. Oni wszyscy są tu potrzebni i powinni wrócić! W Polsce chcemy żyć po
polsku, nie zgadzamy się na próby zaszczepiania nam obcych ideologii i multikulturalizmu.
Należy z całą determinacją przeciwdziałać bezkarnemu dotychczas szkalowaniu naszego Narodu w kraju i zagranicą. Polskie służby winny chronić polskich obywateli na całym świecie, a
Polonii i Polakom na wschodzie zapewniać pełne wsparcie oraz odważnie stawać w obronie
ich interesów.
Konieczne jest zapewnienie szacunku i ochrony dla ludzi starszych i chorych. Musimy zadbać o bezpieczeństwo dzieci i zapewnić im możliwości wszechstronnej nauki i rozwoju osobowościowego. Jest to fundament naszej cywilizacji, który należy wzmacniać niezależnie od
kosztów.

Przyjmowanie dyktatu obcych korporacji, koncernów i banków powoduje, że nasz kraj
traci szansę na szybki rozwój, a owoce ciężkiej pracy Polaków transferowane są zagranicę.
Należy natychmiast odejść od preferowania wielkiego kapitału i oprzeć gospodarkę narodową na polskich przedsiębiorstwach. Koniecznym jest wprowadzenie sprawiedliwego systemu podatkowego, gwarantującego możliwość stabilnego rozwoju i eliminującego presję
wynikającą z przewagi kapitałowej wielkich koncernów. Konsekwentnego wsparcia wymaga
polska nauka, która powinna dostarczać naszemu przemysłowi najnowocześniejszych rozwiązań pozwalających na konkurowanie na globalnym rynku. To wysokiej jakości produkty
o najwyższych parametrach winny być naszą przewagą konkurencyjną, nie zaś niskie koszty
wytworzenia, poprzez zaniżanie wynagrodzeń polskich pracowników.
Chcemy równomiernego rozwoju całego kraju, a nie tylko wybranych enklaw wokół wielkich aglomeracji.
Zarówno jako kandydat jak i poseł na Sejm RP będę działał razem z Wami. Razem tworzymy siłę.

Maciej Badora
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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REKLAMA

Zadłużony Wałbrzych problemem
nie tylko władz

Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa S.J.

zaprasza
do poradni specjalistycznych:
Filia ul. Uczniowska 21

Rejestracja pod numerami 74-666-50-30/74-666-77-85
Endokrynolog
lek.spec. endokrynolog
• Anna Rakowska-Chort
(przyjmuje w jedną środę w miesiącu)
• Barbara Zieńczuk
(przyjmuje w jeden piątek w miesiącu
Endokrynolog dla dzieci
lek.spec. endokrynolog
• Beata Wikiera
(przyjmuje w jedną środę w miesiącu)
Urolog
lek. spec. urolog
• Tadeusz Niezgoda
(przyjmuje w środę-USG, konsultacje)

Onkolog-ginekolog
lek.spec. ginekolog-onkolog
• Maria Wolny-Łątka
(przyjmuje w jeden czwartek w miesiącu)
Psycholog
• mgr Beata Pietrzak
(przyjmuje w czwartek)
Psychiatra
lek. spec. psychiatra
• Jacek Skiba (przyjmuje w środę)
Chirurg plastyk
lek. spec. chirurg
• Dariusz Rychlik
(przyjmuje w pierwszą środę miesiąca)

Filia ul. Grodzka 73
Kardiolog
lek. spec. kardiolog
• Sławomir Pietrzak
(przyjmuje w czwartek)
• Małgorzata Gorski
(przyjmuje w piątek)
• Osama Samara
(przyjmuje we wtorki)
Echo serca, holter EKG, kontrola
rozruszników serca
Rejestracja pod numerem
74-648-95-13
Laryngolog
lek. spec. laryngolog
• Małgorzata Błach-Jeżowska
(przyjmuje w środę)
Psychiatra
lek. spec. psychiatra
• Jacek Skiba (przyjmuje w środę)
Ortopeda
lek.spec. ortopeda
• Krzysztof Kołaczyński
(przyjmuje we wtorek)
• Marek Kozłowski (przyjmuje w
czwartek-USG,konsultacje)
Onkolog
lek.spec. onkolog
• Sylwia Szymańska (przyjmuje w
czwartek)
Reumatolog
lek.spec. reumatolog
• Czesława Klimczyńska

USG piersi, tarczycy
i brzucha
lek.spec. radiolog
• Barbara Matuszyk
(przyjmuje w czwartek)
lek.med. rodzinnej
• Łukasz Stachowski
(przyjmuje w poniedziałki)
• Aleksandra BuczekStachowska
(przyjmuje w poniedziałki)
Rejestacja pod numerem
74-666-77-83
Dietetyk
• mgr Ewelina Gasińska
(przyjmuje we wtorki)
Rejestracja pod numerem
517-858-771
Rehabilitacja
Laser, magnetronic, tens, sollux,
krioterapia, kinesiology taping
Akademia Zdrowego
Kręgosłupa
(środa, piątek)
Rejestracja pod numerem
74-648-95-23
Rehabilitacja metodą Voyty
niemowląt, dzieci i dorosłych
• mgr Sławomir Radwański
(przyjmuje w środę)
Rejestacja pod numerem
74-666-77-83

Angiolog
lek.spec. angiolog
• Jacek Czyczerski
(przyjmuje w pierwszą środę miesiąca)
Doppler kończyn górnych
i dolnych, doppler tętnic
www.przychodniaspecjalistyczna.com.pl
dogłowowych, echo serca

Wśród
mieszkańców
Wałbrzycha panuje opinia,
że ogromne zadłużenie
budżetu miasta - ponad
400 milionów złotych - nie
ma większego znaczenia,
bo - jak mówią - „miasto i
tak nie zbankrutuje”. Nie
jest to takie proste i jednoznaczne. Oczywiście, gdyby doszło do całkowitego
paraliżu budżetu miasta z
powodu jego nadmiernego zadłużenia, nie będzie
to plajta w tradycyjnej formie zajęcia konkretnych
nieruchomości komunalnych, czy publicznych.
Jednak taki stan finansów
miejskich będzie miał swoje konsekwencje w wielu
dziedzinach
funkcjonowania i rozwoju Wałbrzycha, a także bezwzględnie
wpłynie na poziom życia
mieszkańców.
Tak wielkie zadłużenie
powoduje przede wszystkim, że zagrożone są dalsze
niezbędne inwestycje dla
miasta - remonty i budowa
dróg, renowacja starych kamienic i obiektów użytecz-

ności publicznej oraz budowa wielu elementów innej
potrzebnej infrastruktury.
Na wałbrzyską aglomerację
jest do wykorzystania ciągu najbliższych 5 lat ponad
miliard złotych ze środków
unijnych. Jednak przy tak dużym zadłużeniu Wałbrzych
może z nich nie skorzystać,
ponieważ nie będzie miał
środków własnych, które są
niezbędnym wkładem przy
staraniu się o środki unijne.
To oznacza, że tak dynamiczna odnowa naszego miasta
znacznie wyhamuje swoje
tempo lub – co gorsze – po
prostu zupełnie stanie w
miejscu. Tym samym zapóźnienia rozwojowe poprzednich lat, zamiast się zmniejszać, mogą na nowo stać się
ponurą rzeczywistością.
Pod znakiem zapytania
stanie również możliwość
utrzymania działalności instytucji-molochów, którymi
obecny prezydent Wałbrzycha tak głośno się chwali.
Dotyczy to m.in. Starej Kopalni czy Aqua Zdroju, wymagających znacznych na-

kładów na ich utrzymanie.
Zaciskanie pasa w wyniku
konieczności spłaty potężnego zadłużenia, to konieczność zmniejszenia środków
na kulturę, sport, oświatę,
obsługę
administracyjną
obywateli,
komunikację
miejską, czy zabezpieczenie
komunalne miasta.
Na kolejnym etapie rozwoju sytuacji można spodziewać się systematycznego
sięgania przez władze miasta
bezpośrednio do kieszeni
mieszkańców Wałbrzycha,
głównie przez rosnące ceny
biletów komunikacji miejskiej, czynszów mieszkań
komunalnych, ceny za wodę
i ścieki. Pojawią się też różne
dodatkowe opłaty w szkołach, przedszkolach itp. Oczywiście w uzasadnieniu tych
działań – sformułowanych
bardzo ładnie i przekonywująco – nikt nawet nie zająknie
się, że w rzeczywistości wynikają z niedostatków budżetowych, a te w prostej linii z
zadłużenia miasta.
Zatem to właśnie mieszkańcy Wałbrzycha zapłacą
realną cenę za powstałe zadłużenie miasta. A władze?
No cóż, Pan prezydent Szełemej, który wraz z zaszczytnym urzędem wziął na siebie
bardzo dużą odpowiedzialność za nieudolność swojego poprzednika, też rodem z
PO – nabawi się, co najwyżej,
sporej frustracji.
Chociaż nie tylko. W kręgach politycznych Wałbrzycha słychać, że jak do władzy
w Polsce dojdzie PiS, to w
Wałbrzychu, ze względu na

jego stopień zadłużenia i paraliż finansowy, nowy premier
wprowadzi zarząd komisaryczny i odwoła w ten sposób
prezydenta miasta, a następnie rozpisze nowe wybory samorządowe. Nie można tego
wykluczyć, chociaż uważam,
że byłby to zasadniczy błąd
nowo wybranej władzy krajowej. Po pierwsze „zabiłaby”
w ten sposób elementarne
zasady samorządności. Tym
samym nowa rada miasta
mogłaby być mało skonsolidowana, wręcz rozchwiana i
skłócona, przez to niezdolna
do racjonalnego działania. Po
drugie w nowych wyborach
najprawdopodobniej prezydent Szełemej i tak miałby
szansę… na ponowny wybór.
Więc mięlibyśmy powtórkę z
rozrywki.
Uważam więc, że tylko
racjonalne działanie w tej
sprawie może wyprowadzić
Wałbrzych z tego wielkiego
kłopotu, w jakim znalazło się
miasto i jego mieszkańcy, nie
zawsze zdający sobie sprawę
z istniejących zagrożeń dla
poziomu ich życia.
Po najbliższych wyborach
winien - moim zdaniem powstać front wspólnego,
ponad podziałami politycznymi, działania na rzecz
rozwiązywania problemów
zadłużenia naszego miasta.
O ile oczywiście taka będzie
też wola obecnych władz
Wałbrzycha.
Marek Dyduch

Razem z Lewym walczymy z rakiem!
Andrzej Bielawski- do niedawna piłkarz, a dziś trener bramkarzy
MKS „Włókniarz”. Ciężka choroba
postawiła jego uporządkowane
życie na głowie. Ale mimo tego
nie poddaje się. W walce z nowotworem pomagają przyjaciele.
Wśród nich jest też poseł Izabela
Katarzyna Mrzygłocka, która na
dobroczynną aukcję przekazała
koszulkę Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium z własnoręcznym podpisem kapitana
piłkarskiej reprezentacji Polski.
Rok temu zdiagnozowano u Andrzeja Bielawskiego nowotwór kości. To było niczym wyrok dla czynnego sportowca. Ale nie załamał
się, podjął kolejną, najważniejszą
walkę - o życie. Dziś Andrzej jest już
po operacji. W warszawskiej klinice

wstawiono mu enodoprotezę stawu
kolanowego. Teraz przed Andrzejem kolejny etap walki, rehabilitacja.
- Kiedy okazało się, że mogę
pomóc nie zastanawiałam się ani
chwili. Postanowiłam podarować
koszulkę Roberta Lewandowskiego
na licytację. Chodzi przecież o sprawę najwyższej wagi, ludzkie życie –
mówi poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Koszulkę z autografem Lewego
może licytować każdy na allegro
(nr aukcji: 5710890119). Całkowity
dochód ze sprzedaży zostanie przekazany właśnie na rehabilitację Andrzeja Bielawskiego. – Zachęcam do
licytacji, możemy pomóc niezwykłemu człowiekowi. Zróbmy to wspólnie! – mówi poseł Mrzygłocka.
(RED)

Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Sławomir Kulik z
koszulką Lewandowskiego, która jest licytowana. Możesz
ją mieć!
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Dlaczego wyborcy mieliby
głosować na kandydata z listy PSL-u?
- Kandydaci z listy Polskiego
Stronnictwa Ludowego to
osoby, które sporo swojego
czasu i energii poświęcają na
rozwój naszych małych ojczyzn. Myślę, że każda z nich
wnosi powiew świeżości. Nie
ma na liście PSL-u transferów
politycznych, czyli osób rozpoznawalnych, które funkcjonowały już w innych partiach
politycznych.
Politycy PSL postrzegani są
jako reprezentanci głównie
obszarów wiejskich i mniejszych miast…
- Polskie Stronnictwo Ludowe
zawsze jest blisko ludzkich
spraw. Na pewno głos z obszarów wiejskich i tych prowincjonalnych jest dla nas lepiej
słyszalny, bo tutaj pracujemy
na co dzień. PSL wie, na czym
polega współpraca i pracę za-

czynają od parafii, przez grupę sąsiedzką, gminę, powiat.
Łatwiej pracuje się w ten sposób w mniejszych gminach, w
mniejszych ośrodkach niż we
Wrocławiu czy Wałbrzychu, co
nie znaczy, że na naszych listach nie ma osób, które znają
problemy dużych miast.
Jakie obszary będą ważne
dla ludowców w nowej kadencji Sejmu?
- Wydaje mi się, że przykładem dobrego działania jest
dotychczasowa praca trzech
ministerstw, za które PSL odpowiada: gospodarki, pracy
i polityki społecznej oraz rolnictwa i rozwoju wsi. I należy
to kontynuować. Ministerstwo
Gospodarki, z naszego doświadczenia na Dolnym Śląsku
– efekt najbardziej widoczny.
To jest aktywizacja gospodarcza mniejszych ośrodków w
postaci specjalnych stref ekonomicznych, czyli takie ukierunkowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców, żeby
aktywizować obszary słabsze,
które samodzielnie nie mogą
takiego systemu zachęt dla
przedsiębiorców stworzyć. Ministerstwo takie narzędzie ma

i myślę, że Świebodzice mogą
być przykładem na to, że to
narzędzie zadziałało. Dobrze
by było, żeby zafunkcjonowało też w innych miejscach
Aglomeracji Wałbrzyskiej, na
przykład w gminie Głuszyca.
Dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej wciąż
największym problem jest
bezrobocie, choć widać wyraźny spadek liczby osób
bez zatrudnienia.
- Ciągle niewykorzystanym
potencjałem jest ekonomia
społeczna, szukanie takiej
możliwości aktywizacji pracowników, aby starali się coraz
bardziej być odpowiedzialnymi ludźmi, pracownikami.
Ciągle jest duże bezrobocie,
a z drugiej strony pracodawca
ma problem ze znalezieniem
pracownika. Takie formy jak
CIS, przedsiębiorstwa socjalne
mogą służyć do przygotowania osoby na rynek pracy. Osobiście uważam, że krokowy
wzrost płacy minimalnej jest
koniecznością. Szukajmy innych przewag niż tylko niskie
koszty pracy.
Jeśli chodzi o inne sprawy,
które są w gestii Ministerstwa

Pracy, to próbuje się cały czas
wykreować system wsparcia
dla rodzin wielodzietnych,
pomocy dla rozwiązań, które
mają poprawiać sytuację demograficzną. Jednym z dokonań, które jest główną zasługą
PSL-u, jest choćby wydłużenie
urlopu macierzyńskiego. To
jest temat urlopu ojcowskiego, Karta Dużej Rodziny i szukanie takich możliwości, także
podatkowych, żeby to wsparcie docierało nie tylko do rodzin o najniższych dochodach.
Trzeci obszar, za który PSL
w rządzie odpowiada, to jest
rolnictwo, rozwój obszarów
wiejskich i efektywne wykorzystanie środków z Unii
Europejskiej.
- Jednym z instrumentów,
który się sprawdził w poprzednich latach, było wskazanie
minimalnych poziomów procentowych, na przykład, na
zadania z zakresu wodociągowania i kanalizacji na Dolnym Śląsku – 30 proc. musi
być przeznaczone na obszary
wiejskie. Ministerstwo Rolnictwa było często w opozycji
do rozwiązań Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego i dziś

Sfinansowane ze środków KW PSL

Tutaj mam swój dom
Rozmowa ze Stanisławem Longawą, kandydatem na posła do Sejmu RP z
ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego – nr 1 na
liście nr 5.
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widzimy skutki w tych programach. Ale programy dopiero
rozpoczynają swoje funkcjonowanie, więc myślę, że jest
jeszcze czas, aby po wyborach
strać się ten trend zmieniać.
Ważnym zadaniem dla PSL-u
jest takie regulowanie zasad
korzystania ze środków Unii
Europejskiej, aby samorządy wiejskie mogły korzystać
z Regionalnego Programu
Operacyjnego czy programów
na poziomie krajowym. PSL
stawia na to, aby wspomagać
słabszych.
Zakładając, że wygra pan
te wybory, jakiego posła w
osobie Stanisława Longawy
wyborcy mają się spodziewać: gabinetowego czy w
terenie?

- Po wielu latach funkcjonowania w sferze publicznej nie da
się ukryć, że mam gen społecznikowski i nie mógłbym żyć
bez wydarzeń, które dzieją się
w naszym regionie. O ile mogę
być sprawnym politykiem gabinetowym, to nie wyobrażam
sobie funkcjonowania bez żywego kontaktu z mieszkańcami. Nie znam inicjatywy ustawodawczej, żeby wydłużyć
dobę, każdy ma ograniczenia
czasowe, natomiast uważam,
że mógłbym bez straty dla
efektów pracy w Sejmie dużą
część czasu spędzać w okręgu
wyborczym. Tutaj mam swój
dom, swoje gospodarstwo i nie
stać mnie na wyprowadzkę do
Warszawy – w sensie rodzinnym i zawodowym.
(RED)
REKLAMA
Wałbrzych, dnia 02.10.2015 r

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny

na ustanowienie odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:
1. przy ul. Hetmańskiej 68/6 – położonego na II piętrze , składającego się z dwóch
pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej
48,60 m². Cena wywoławcza wynosi 100 350,00 zł, wadium 5 017, 00 zł. Przetarg odbędzie się 22.10.2015 r. o godzinie 12,00 w siedzibie Spółdzielni.
2. przy ul. Basztowej 62/32 - położonego na X piętrze , składającego się z dwóch pokoi,
kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,10 m².
Cena wywoławcza wynosi 70 720,00 zł , wadium 3 536, 00 zł. Przetarg odbędzie się 22.10.2015 r. o godzinie 12,20 w siedzibie Spółdzielni.
3. przy ul. Palisadowej 93/11 – położonego na III piętrze, składającego się z dwóch
pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej
35,50 m². Cena wywoławcza wynosi 78 500 ,00 zł , wadium 3 925,00 zł. Przetarg
odbędzie się 22.10.2015 r. o godzinie 12,40 w siedzibie Spółdzielni.
4. przy ul. Palisadowej 29/33 – położonego na X piętrze, składającego się z dwóch
pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej
48,40 m². Cena wywoławcza wynosi 114 540,00 zł, wadium 5 727,00 zł. Przetarg odbędzie się 22.10.2015 r. o godzinie 13,00 w siedzibie Spółdzielni.
Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówieniu się z
pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy
Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 21.10.2015 r. lub w kasie
Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 22.10.2015 r. w godz. od 8,00 do 10,00. Za termin
potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu środków na rachu-

nek bankowy Spółdzielni. Wpłacone wadium,w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom,
które wpłaciły wadium na konto spółdzielni i nie wygrały przetargu ,wadium zostaje zwrócone
na wskazany numer rachunku bankowego nie później niż następnego dnia po dacie przetargu.
Osobom, które wpłaciły wadium w kasie Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje
zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu. W przetargu uczestniczą tylko osoby, które
wpłaciły wadium w terminie jak wyżej. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy
zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie notarialne lub potwierdzone przez pracownika spółdzielni.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny
wyższej od ceny wywoławczej.
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało dotychczas
sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lokalu mieszkalnego, o
którym mowa w art. 5 ust. 3-7 oraz art. 63 i 63 a ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane. Osoba wygrywająca przetarg zawiera umowę odrębnej własności lokalu bez udostępnienia
świadectwa, o którym mowa wyżej.
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni - w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji -pełnej kwoty wylicytowanej w drodze
przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.
Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 074 66-56-957 lub osobiście w pok. Nr 21.
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
ZARZĄD
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Tradycja godna podziwu
Dziś Wodociągi Wałbrzych to silne i nowoczesne przedsiębiorstwo,
w którym na pierwszym
miejscu stawia się dobro
odbiorców. W tym roku
przypada 115 rocznica
ich działalności, bowiem
pierwszy Zakład Wodociągów powstał już w 1900 r.
– to dobry moment na podsumowania.
Wodociągi
Wałbrzych
działają na obszarze 9 gmin
w trzech powiatach, tj. powierzchni ok. 630 km2. Woda
dostarczana jest rurociągami
o długości ponad 900 km2 to odległość, jaką trzeba by
pokonać np. z Wałbrzycha
do Gdańska i z powrotem.
Każdego dnia pracownicy Wodociągów dokładają
wszelkich starań, by woda
najwyższej jakości dotarła do
przeszło 200 000 odbiorców.
Co się dzieje, zanim woda pojawi
się w Twoim kranie?
Zanim woda trafi do
mieszkań użytkowników jest
poddawana dobroczynnym
procesom filtracji, oczyszczania i uzdatniania – musi
spełniać standardy dyrektyw unijnych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia
przez ludzi. Stan faktyczny
wody kontrolowany jest
codziennie w laboratorium
własnym Wodociągów oraz
przez Powiatową Stację Sa-

Gospodarczym
Muflony
2014 w kategorii Gmina/
Firma Eko-Przyjazna, Złote
Godło QI Najwyższa Jakość
2015 w kategorii „Usługa”,
I miejsce w konkursie „Głośna Woda” za działania na
rzecz edukacji ekologicznej
oraz II miejsce w Plebiscycie
Gospodarczym „Gwiazdy
Biznesu” w kategorii Biznes
Odpowiedzialny Społecznie.

nitarno-Epidemiologiczną.
Od początku istnienia Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o. o. w Wałbrzychu nie
odnotowano ani razu przekroczenia dopuszczalnych
norm i odchyleń bakteriologicznych.
Wałbrzych jako jedyne miasto w Polsce (wśród
miast mających ponad 100
tys. mieszkańców), znajduje
się w kotlinie o średniej wysokości 450 – 500 m n.p.m.,
na dodatek na terenie pokopalnianym. Poza tym woda
w wałbrzyskich kranach musi
niekiedy przebyć drogę ponad 20 kilometrów z przewyższeniami
sięgającymi
nawet 120 metrów, co odpowiada wysokości czterech
wieżowców dziesięciopiętrowych ustawionych jeden
na drugim. Z tego względu
konieczne jest utrzymywanie
wysokiego ciśnienia, nawet
kilkunastu atmosfer.

Ciągły rozwój receptą na sukces
Wodociągi Wałbrzych stawiają na modernizację i nowoczesność. Stała poprawa
jakości świadczonych usług
jest wynikiem nieustannego
rozwoju i pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, dzięki którym zmodernizowano
trzy oczyszczalnie ścieków
oraz wybudowano i wyremontowano ponad 100 km
sieci kanalizacyjnej. Całość
inwestycji kosztowała ponad
300 mln. zł. Obecnie trwa
kolejna inwestycja dotowana ze środków unijnych pn.
„Porządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji”,
w ramach której Wodociągi
otrzymają 2,2 mln zł dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Starania Spółki zostały w tym roku bardzo
hojnie docenione – Wodociągom Wałbrzych przyznano I miejsce w Plebiscycie

Facebook/Dobra woda z kranu

Wodociągi Wałbrzych to nie
tylko woda
Wodociągi
Wałbrzych
bardzo silnie wspierają lokalne społeczności oświatowe, kulturalne i sportowe.
Aby pozyskać wykwalifikowanych pracowników, pod
ich patronatem utworzono
klasę zawodową o specjalności monter sieci instalacji i
urządzeń sanitarnych, której
uczniowie odbywają liczne
praktyki w Zakładzie, a najlepsi z nich znajdą tutaj zatrudnienie.
Szeroko promowana jest
także edukacja ekologiczna
w zakresie ochrony wody
pitnej. Poprzez konkurs
„Wodny Świat Wałbrzycha”,
który jest adresowany do
wszystkich szkół z terenu
działalności WZWiK, czyli do
niemal 120 placówek oświatowych, wiedza ta dociera
do uczniów na wszystkich
szczeblach nauki – od przedszkoli po szkoły średnie.
Atrakcyjne nagrody rzeczowe indywidualne oraz dla

szkół sprawiają, że zaangażowanie uczestników z roku
na rok przerasta oczekiwania
organizatorów. Konkurs jest
dotowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu.
Zgodnie z ideą „Wodę
piję – zdrowo żyję” Wodociągi Wałbrzych wpierają także
drużyny i imprezy sportowe
- są sponsorem tytularnym
lokalnego klubu siatkarskiego MKS Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych. Podczas Toyota
Półmaratonu Wałbrzych zapewniają kurtyny wodne,
wspierają organizację lokalnych wydarzeń biegowych i
rowerowych.
Dobra woda z kranu
Czas uświadomić sobie,
że woda w wałbrzyskich kranach nie ustępuje jakością
tej butelkowanej – można
ją pić bez obaw, także bez
wcześniejszego
przego-

towania, jeżeli tylko stan
wewnętrznej instalacji w
budynku jest zadowalający.
Żeby zachęcić do nowego,
zdrowego nawyku, zamontowano zdroje wody pitnej
we wszystkich wałbrzyskich
szkołach, a także w placówkach w Jedlinie-Zdroju i w
Szczawnie-Zdroju. Niedługo
rozpocznie się popularyzacja picia kranówki także
wśród mieszkańców – każde gospodarstwo domowe
w Wałbrzychu otrzyma w
prezencie od Wodociągów
dzbanek z logo i napisem
„Dobra woda z kranu”.
Marzena Zagrodna ,(TS)

Złote Godło
dla Wodociągów
Na forum ogólnopolskim doceniono jakość
usług świadczonych przez
Wodociągi
Wałbrzych.
Przedsiębiorstwo zostało
głównym laureatem prestiżowej nagrody Złote
Godło Najwyższa Jakość
Quality International 2015
w kategorii QI SERVICES –
usługi najwyższej jakości
w ogólnopolskim programie
przeprowadzanym
pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu
Polskie Forum ISO 9000 i
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. – Jesteśmy zaszczyceni tak
ogromnym wyróżnieniem,
jakim jest ta ogólnopolska
nagroda. Jej otrzymanie
motywuje nas do jeszcze
cięższej i solidniejszej pracy, by jakość naszych usług
nigdy nie uległa pogorszeniu – komentuje Prezes
Zarządu Wodociągów, p.
Marek Mielniczuk.
Kapituła przyznała Wałbrzyskiemu
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji wysoką ocenę (w
kategorii QI Services/podmioty 101-500 prac.) i na-

www.wodociagi.walbrzych.pl

grodziła działania związane
z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we
wszystkich aspektach działalności Wodociągów Wałbrzych, zwłaszcza w zakresie
oferowanych usług, będących przedmiotem konkursowego zgłoszenia.
28 września, podczas
trwającego w Warszawie Europejskiego Forum Jakości,
odbyła się Gala Finałowa, w
trakcie której Pan Zygmunt
Haudek, prokurent Spółki,
odebrał Złote Godło z rąk Organizatorów.
Marzena Zagrodna ,(TS)

www.woda.walbrzych.pl
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Senator Wiesław Kilian

- skuteczny w Senacie, aktywny w regionie
Witam Panie senatorze,
kończy się VIII kadencja
Senatu RP. Pora więc na
podsumowanie Pana działalności, tak w izbie wyższej naszego parlamentu,
jak i w regionie.
Wiesław Kilian: - Witam Pana
i wszystkich Czytelników, jestem do dyspozycji.
Może na początek trochę
statystyki.
- W czasie czteroletniej kadencji uczestniczyłem w 82
plenarnych posiedzeniach
Senatu, w 19 posiedzeniach
Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą (do 30.05.2012),
w 144 posiedzeniach Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
(od 30.05.2012) oraz w 112
posiedzeniach Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Jak
widać sporo czasu spędziłem w Warszawie.
Polityczni oponenci Platformy Obywatelskiej zarzucają Wam, że niewiele
przez całą kadencję zrobiliście.
- To oczywista nieprawda.
Mógłbym podać setki przykładów naszych osiągnięć,
ale zabrakłoby miejsca w
Pana gazecie. Podam tylko
kilka: wprowadziliśmy jeden
z najdłuższych w Europie
roczny urlop rodzicielski;
dzięki programom „Mieszkanie dla Młodych” i „Rodzina
na swoim” wsparliśmy tysią-

ce młodych ludzi przy zakupie mieszkań; mimo kryzysu
od 2007 do 2014 w przybyło
w Polsce ponad 1,8 miliona
miejsc pracy; wzrost PKB w
Polsce w latach 2008 – 2014
wyniósł 24%, podczas, gdy
średnia unijna w tym okresie
to 0,7%; zatrudnienie osób
w wieku 55 – 64 lata wzrosło
z 31,6% w 2008 do 41,1% w
2014; z inicjatywy Platformy
Obywatelskiej od grudnia
2013 samorządy powołują
Rady Seniorów – ta instytucja jest partnerem i doradcą
dla samorządów gminnych;
od 2007 zmodernizowano
lub wybudowano ponad 8,5
tys. km dróg lokalnych; w
2007 wartość bezpośrednich
inwestycji
zagranicznych
wynosiła około 120 miliardów euro, a w 2013 już blisko 160 miliardów euro.
Jest Pan jedynym parlamentarzystą dolnośląskim
zasiadającym w Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, co ważnego zatem wydarzyło się
tej dziedzinie?
- Wiele, może wymienię najważniejsze: w 2007 wydatki
budżetowe związane z rolnictwem wyniosły 31,1 miliarda zł, a w 2013 było już
53,1 miliarda zł; dopłaty dla
rolników wzrosły z 7,3 miliarda zł w 2007 do 14,1 miliarda zł w 2014; przeciętny
miesięczny dochód rozporządzalny na jedno gospodarstwo domowe rolników

graniczne w Głuszycy. Nie
sposób wymienić wszystkich
tematów, które poruszamy
na tych spotkaniach, każdy
z nich spróbujemy wspólnie
rozwiązywać.

Senator Wiesław Kilian podczas pracy w Senacie RP.

wzrósł z 3682 zł w 2007 do
5044 w 2013, a dochód na
jedną osobę w gospodarstwie domowym – z 847 zł
do 1156 zł; w latach 2007 –
14 wartość eksportu produktów rolno – spożywczych
wzrosła ponad dwukrotnie:
z 10 do 21,3 miliardów euro;
w 2007 w Polsce działało
12121 gospodarstw ekologicznych, natomiast w 2013
aż 26499; w latach 2007 – 14
na terenach wiejskich wybudowano 17 tys. km sieci wodociągowej I kanalizacyjnej,
ponad 38 tys. kanalizacji zagrodowych i 513 oczyszczalni ścieków; w latach 2007
-14 została dofinansowana
budowa, modernizacja lub
wyposażenie 3,8 tys. świetlic, domów kultury, budynków
rekreacyjno-sportowych oraz 2,3 tys. obiektów
sportowych, placów zabaw
i miejsc rekreacji; w latach

2012 -14 ponad 3,5 tys. placówek bibliotecznych na
terenach wiejskich zostało
podłączonych do Internetu; w roku przedszkolnym
2007/08 istniało 2598 placówek (144317 miejsc), a w
roku 2013/14 3448 placówek
(230388 miejsc); w 2007 wydatkowano na inwestycje i
wyposażenie dydaktyczne w
szkołach rolniczych zaledwie
553,4 tys. zł, podczas gdy w
2014 już 24,8 miliona zł.
Polityczni oponenci Platformy Obywatelskiej lansują hasło „Polska w ruinie”. Co Pan na to?
- Absolutna demagogia, wystarczy popatrzeć chociażby na Wałbrzych, Świdnicę,
Strzegom,
Świebodzice,
Szczawno Zdrój, aby stwierdzić, że ta teza jest absurdalna. Oczywiście jest jeszcze
sporo do zrobienia, ale trze-

ba pamiętać o ogromnych
powojennych
zaniedbaniach w naszym regionie.
A teraz może o Pana aktywności w regionie.
- Przywiązuję dużą wagę do
roli samorządów w życiu
społecznym, postanowiłem
zatem wspomagać je przy
rozwiązywaniu problemów
lokalnych.
Odwiedziłem
wielokrotnie wszystkie gminy powiatów świdnickiego
i wałbrzyskiego, spotykałem się z prezydentami,
burmistrzami i wójtami.
Wspierałem wiele ważnych
przedsięwzięć, m.in. projekt
Aglomeracja
Wałbrzyska,
inwestycje popowodziowe
w gminach powiatu świdnickiego i wałbrzyskiego,
basen w Żarowie, obwodnicę w Czarnym Borze, doposażenie
Ochotniczych
Straży Pożarnych, przejście

Wiem, że uczestniczy Pan
także w wielu imprezach
sportowych,
rekreacyjnych i kulturalnych w regionie.
- Uczestniczę i - w miarę możliwości - staram się je wspomagać. Ufundowałem m.in.
nagrodę w Ogólnopolskim
Festiwalu Lepienia Bałwanów w Sokołowsku, objąłem
też patronatem honorowym
Świdnicką Ligę Halową w piłce nożnej, której też byłem
fundatorem pucharów dla
wszystkich uczestniczących
drużyn, czynnie wspieram
Ludowe Zespoły Sportowe.
Sporo czasu poświęca też
Pan na spotkania okolicznościowe.
- Oczywiście dostaję wiele
zaproszeń na różnego rodzaju uroczystości, nie sposób być na wszystkich, ostatnio uczestniczyłem w wielu
gminnych dożynkach, co dla
mnie urodzonego i wychowanego na wsi jest zawsze
dużym przeżyciem, także kulinarnym.
- Dziękuję za rozmowę.
- Również dziękuję i pozdrawiam wszystkich Czytelników Tygodnika DB 2010.
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Beata Żołnieruk - mgr ekonomii. Jestem mamą dwójki studiujących już dzieci. To dla nich i ich rówieśników chcę tworzyć
warunki do tego, by mogli zakładać rodziny i mieć dzieci tutaj,
blisko swoich rodziców, w Polsce! Pamiętajmy, że kraj, który nie
jest krajem dla młodych ludzi, nie może zagwarantować spokojnej starości seniorom.
Mój start w wyborach parlamentarnych jest świadomy i przemyślany. Jestem doświadczonym samorządowcem i wiem jak należy
walczyć z korupcją, nepotyzmem i biurokracją w urzędach. Od ponad 14 lat prowadzę działalność gospodarczą w branży transport
i nieruchomości. Polscy przedsiębiorcy mogliby rozwijać swoje firmy i tworzyć nowe miejsca pracy, gdyby tylko im nie przeszkadzano. Jestem zwolenniczką wolnego rynku, poszanowania własności
oraz prawa do wolności- nieograniczającej wolności innych.

Niskie podatki. Zero imigrantów.
Nic o nas bez nas!
W ubiegłym tygodniu w Warszawie uczestniczyłam w konferencji
kandydatek
partii
KORWIN do Sejmu w wyborach
parlamentarnych, zaplanowanych na 25 października 2015 r.
W jej trakcie wzywałyśmy między innymi do zdecydowanego
zamknięcia polskich granic dla
islamskich imigrantów. Domagamy się także wprowadzenia zakazu tworzenia w Polsce
muzułmańskich organizacji oraz zapisania w konstytucji zakazu propagowania totalitarnych metod i praktyk
działania islamu. Chcemy traktowania islamu nie tylko
jako religii, ale także jako systemu politycznego, jakim
jest w rzeczywistości. Domagamy się wpisania islamu w
art. 13 Konstytucji RP obok słów „nazizmu, faszyzmu i
komunizmu”. - Decyzje podejmowane przez polityków w
kwestii migrantów nie uwzględniają podstawowych wartości europejskich, takich jak ochrona praw kobiet, takich
jak ochrona praw człowieka – powiedziała Miriam Shaded
(na zdjęciu z prawej).

Kandydatka do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

O takiej Polsce Marzę i o Taką Będę Walczył!!!
Moi najbliżsi świecą przykładem prawdziwej polskiej rodziny. Dbamy, by
nie zapomnieć naszej historii i snujemy marzenia o wspaniałej przyszłości Polski. Jaka powinna być, a jakiej już nie chcemy. Mój najstarszy syn,
absolwent Politechniki Wrocławskiej, i drugi syn - wciąż student Politechniki Wrocławskiej - oraz najmłodsza latorośl – córka - tegoroczna
maturzystka wraz z żoną wspierają moje działania.
Rodzina podziela moje poglądy i tak jak ja chce Nowej Polski.
Nowa Polska to:
Polska Wolna!!!

W której to rodzice decydują, kiedy dziecko pójdzie do szkoły i czego ma się uczyć.
Gdzie rodzice mówią kiedy i na co mają być szczepione ich dzieci.
Polska bez zbędnych urzędników, którzy swoimi nakazami i zakazami przeszkadzają
nam spokojnie cieszyć się życiem. Polska, w której to Polak jest odpowiedzialny
za swoją rodzinę i dzieci, a nie urzędnik, który zabierze matce dziecko od piersi.
Polska, w której zachowane są nasze zwyczaje i kultura, gdzie Polak czuje się jak
w domu.
Polska bez dzielnic islamskich, w której kobiety są bezpieczne i nie boją się obcych nam
kulturowo mężczyzn.
Polska wolna od idiotycznych zakazów Unii Europejskiej, takich jak na przykład: zakaz
używania żarówek żarowych, odkurzaczy o dużej mocy, czy termometrów rtęciowych
oraz nakazów, takich jak: zmniejszenia produkcji mleka, wybicia trzody chlewnej lub
bydła.
Polska wolna od dostaw taniej siły roboczej za granicę, do której młodzi powracają
zza granicy.

Polska z prawem do Własności!!!

Polska gdzie nie grabi się ludzi podatkiem dochodowym, a szczególnie emerytów
i rencistów.
Nowa Polska to kraj, w którym młodzi ludzie po ukończeniu szkoły natychmiast znajdą
pracę. Polska, w której młode mamy spokojnie wychowują swoje dzieci, w której mąż
przynosi pełną wypłatę, a nie po rabunkowym ZUS-ie i podatku dochodowym.
Polska, w której korupcja jest zlikwidowana poprzez - między innymi - likwidację koryta
w parlamencie.
Gdzie obywatel cieszy się z owoców swojej pracy.
Gdzie nie ma „Agencji Kosmicznej” albo „Elektrowni Jądrowej”, a polityczni prezesi
zarabiają niewyobrażalne pieniądze, choć nie mamy kosmodromu, montowni rakiet
i samej elektrowni jądrowej.
Gdzie polski przedsiębiorca nie boi się kontroli skarbowej i ZUS. Nie ma jak grabić pod
przymusem ludzi pracy.

Marsz przeciwko islamizacji Polski i Europy 19.09.2015 r we Wrocławiu
(fot. Aleksander Acedański).

Polska Sprawiedliwa!!!

Gdzie sędziowie przydzielani są z losowania, a rozprawy toczą się dzień po dniu.
Gdzie ludzie nie mogą być przetrzymywani w więzieniach bez wyroków sądu.
Gdzie jest najwyższa kara za zabójstwo z premedytacją.
Gdzie nie ma polowań na ludzi za poglądy.
Gdzie nie ma zamykania ludziom ust, pod pretekstem multi-kulti i pseudo poprawności
politycznej.
Gdzie małżeństwo to związek Kobiety i Mężczyzny.
Gdzie mniejszości seksualne nie afiszują się na ulicach.
Gdzie rodzina jest najwyższą wartością, Nasza Polska Tradycyjna Rodzina.

Tego chcę dla Polski!!!
Zagłosuj za Dumną i Bogatą Polską!!!

Kandydat Nr 1 na liście do Senatu

Aleksander Bronisław Acedański

Chcemy pozostawić pieniądze w kieszeniach ludzi
podnoszący kwotę wolną od
podatku do 8 tysięcy złotych.
Partia KORWiN jest oczywiście
za całkowitym zniesieniem podatków dochodowych, ale taka
ustawa to krok w dobrą stronę.

Rozmowa z Beatą Żołnieruk, prywatnym przedsiębiorcą
i kandydatką na posła na Sejm RP.
Jeden z punktów programu
partii KORWIN to Dumna Bogata Polska. Jakie rozwiązania chcecie wprowadzić, aby
sprzyjały przedsiębiorcom?
Beata Żołnieruk: - Po pierwsze niskie i proste podatki.
System fiskalny musi być
prosty i czytelny, a podatki niskie i akceptowalne. Poprzez
zniesienie podatków dochodowych zapewnimy spadek
cen i praktyczną likwidację
bezrobocia.
Równocześnie
wyższe wpływy z podatków
pośrednich, takich jak VAT,
zapewnią stabilne funkcjonowanie państwa.
Kolejnym filarem programu
jest sprawna służba zdrowia
bez kolejek. Służba zdrowia,
która pozornie nazywana jest
darmową nie funkcjonuje.
Poprzez likwidację przymusu
ubezpieczeń
zdrowotnych, sam zdecydujesz, kto i
jak będzie Cię leczył. Wreszcie znikną kolejki do lekarzy
specjalistów.
Niezmiernie ważną kwestią
naszego programu jest proste
i zrozumiałe prawo. Poprzez
radykalną redukcję biurokracji oraz uwolnienie wszelkich
zawodów, doprowadzimy do
zwiększenia aktywności na
rynku pracy. Uwolnienie inicjatywy obywateli spowoduje
naturalny i dynamiczny rozwój
gospodarki.
Czy Pani również jest zwolenniczką przywrócenia kary
śmierci?
- Oczywiście, że tak. Najbardziej zasadnym powodem, dla
którego jestem zwolennikiem
przywrócenia w Polsce kary
śmierci, jest to, iż w najlepszy
z możliwych sposób odstrasza ona potencjalnych morderców, a tym samym ratuje
wiele istnień ludzkich. Dlaczego uczciwi, żyjący zgodnie z
prawem obywatele mają płacić
za utrzymanie człowieka, który dopuścił się takiego czynu?
Jest to absolutnie niesprawiedliwe. Prawo zawsze musi
stać po stronie ofiary. Brak w
naszym państwie kary śmierci jest nie tylko złamaniem tej
zasady, ale drwiną ze sprawiedliwości.
Jakie jest Pani stanowisko w
sprawie uchodźców, których
przyjmie m.in. Polska?
- Trzeba odróżnić uchodźców
od imigrantów zarobkowych.
Uchodźcą jest osoba, która
żywi uzasadnioną obawę przed
prześladowaniem z powodu
swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduje się
poza terytorium kraju, którego
jest obywatelem i – z powodu
tych obaw – nie chce lub nie
może do tego kraju powrócić.
Natomiast imigrant, to osoba,
która opuszcza swój kraj po to
by poprawić jakość swojego życia. Wielu imigrantów wyrzuca
paszporty i udaje Syryjczyków,
by dostać status uchodźcy.
Dlaczego w tłumach uchodź-

ców widać tylko mężczyzn?
Dlaczego fala imigracyjna powstała tak nagle? Dlaczego
bogate kraje Zatoki Perskiej nie
przyjmują tych ludzi do siebie.
To pytania na które zapewne
nikt mi nie udzieli odpowiedzi
z bardzo prostego powodu.
Stanowisko Partii KORWiN
jest następujące: zero imigrantów ekonomicznych w Polsce.
Jeśli już z jakiś powodów do
nas dotrą, to mamy sposób
na to, aby sprawdzić czy są u
nas z powodów ekonomicznych, czy też innych. Należy
jak najszybciej zlikwidować
zasiłki socjalne, nie godząc
się przy tym na przymusowe obozy dla imigrantów. Nie
można również dopuścić do
sytuacji, w której gość będzie
chciał wprowadzać swoje zasady do naszego domu. Każdy
kto będzie chciał osiedlić się w
Polsce, będzie musiał uczciwie
pracować i przede wszystkim
respektować nasze prawo i szanować kulturę oraz wartości.
Jakie sprawy dla regionu byłyby dla Pani najważniejsze,
czym zajęłaby się Pani w
pierwszej kolejności, gdyby 25 października wyborcy
postawili krzyżyk przy Pani
nazwisku?

- Problemem Wałbrzycha,
Świebodzic i gmin ościennych
jest ich peryferyjne położenie względem metropolii, czyli
Wrocławia. To Wrocław ma
atut przebiegającej od południa autostrady A4 i na północ
drogi S8. Aby temu zaradzić,
konieczne jest skomunikowanie nas ze stolicą województwa, poprzez budowę dalszego
odcinka drogi S8 w kierunku Kłodzka i dalej do granicy
państwa. Również Wałbrzych
i Świdnica, wymagają szerokopasmowego połączenia z autostradą A4. Bliskość danego
powiatu względem autostrad,
to jeden z atutów dla przedsiębiorców szukających lokalizacji
na swoje przedsięwzięcia. A
więc i praca dla mieszkańców.
To sprawa lokalna, ale proszę
pamiętać, że zmieniając prawo
i likwidując bariery biurokratyczne pomogę ludziom nie
tylko w naszym wałbrzyskim
regionie, ale w całej Polsce.
Będę zawsze blisko ludzi i po
stronie Polaków oraz ich praw,
a przeciw krajowym i międzynarodowym grupom
interesów chcących żyć na nasz
koszt.
Co wyróżnia Wasze ugrupowanie na tle pozostałych?

- Przede wszystkim to, że jesteśmy jedyną partią antysystemową. Nasze postulaty
gospodarcze wyraźnie odróżniają nas od innych partii. W
krajach, w których obowiązują
niskie podatki, a biurokracja
nie tłamsi przedsiębiorczości, gospodarka rozwija się w
szybkim tempie, a dobrobyt
rośnie. Młodzi ludzie nie mają
problemów ze znalezieniem
pracy. Tak samo mogłoby być
u nas. Innym partiom zależy na
tym, aby w kasie państwa było
jak najwięcej pieniędzy. Nam
zupełnie na odwrót. Chcemy
pozostawić pieniądze w kieszeniach ludzi, bo sami najlepiej wiedzą na co je wydać.
Aparat państwowy jest machiną, która z biegiem czasu coraz
bardziej się rozrasta i zaczyna

ingerować w różne sfery naszego życia. To studnia bez
dna. Jesteśmy jedyną partią,
która obiecuje, że radykalnie
powstrzyma ten rozrost i grabież Polaków.
Janusz Palikot w swoim programie wyborczym chciał
przywrócenia poprzedniego
wieku emerytalnego. Pani
również jest za tym pomysłem?
- Polacy zostali oszukani.
Jak można nie dotrzymywać
umów? Należy przywrócić wiek
emerytalny i jednocześnie dać
emerytom możliwość podjęcia
dodatkowej pracy, bez dodatkowych obciążeń ze strony państwa. Przedstawiciele
Partii KORWiN przygotowali
nie tak dawno projekt ustawy

Co poseł Beata Żołnieruk
zrobiłaby dla ludzi młodych?
- Jestem mamą dwójki studiujących dzieci. Marzę o tym, by
po ukończeniu studiów mogły
tutaj - w Polsce - zakładać swoje rodziny i podejmować pracę.
Pamiętajmy, że kraj, który nie
dba o ludzi młodych, nie może
zagwarantować spokojnego
życia seniorom. Chciałabym
od najmłodszych lat zapewnić
młodym wysoki poziom edukacji. Tylko naturalna konkurencja rynkowa może sprawić,
że placówki oświatowe będą
stale podnosiły poziom edukacji. Proponujemy w okresie
przejściowym
wprowadzenie bonu oświatowego, który
umożliwi rodzicom i studentom samodzielne dysponowanie środkami na naukę.
Będę dbała o odbudowę suwerenności i siły Polski, po to, by
młode pokolenia nie musiały
wstydzić się swojej ojczyzny.
Chcemy społeczeństwa wolnych ludzi, a nie niewolników.
Nagminne łamanie tej zasady przez obecnie rządzących
prowadzi do takich patologii,
jak np. zakaz sprzedaży drożdżówek i soków owocowych w
szkolnych sklepikach.
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Najważniejsza jest współpraca
Rozmowa z Moniką Wielichowską, posłem na Sejm RP.
Za Panią 2 kadencje w Sejmie RP. Była jakaś różnica
w pracy w obu okresach?
Monika Wielichowska: - Dla
mnie nie. Wielki mandat zaufania od wyborców mobilizuje mnie do aktywności na
najwyższych obrotach. Zawsze w pracę angażuję się na
100%. Mijająca kadencja była
dla mnie czasem wytężonej
pracy i współpracy z samorządowcami, instytucjami i
mieszkańcami. Przez ostatnie
lata moim miejscem pracy
była Warszawa oraz teren kilkudziesięciu gmin w naszych
powiatach. Od pierwszych
dni pracy w parlamencie
kierowałam się dewizą, że
najważniejsza jest współpraca. Bo tylko ona może dać
wymierne efekty i sukcesy, z
których dzisiaj możemy się
wspólnie cieszyć.
Na ile doświadczenie w
pracy samorządowej pomagało Pani w pracy parlamentarnej?
- Zanim znalazłam się w
Sejmie,
funkcjonowałam

w samorządzie jako urzędnik, radna powiatu dwóch
kadencji i starosta kłodzki.
Moje doświadczenie okazało
się bardzo pomocne. To doświadczenie spowodowało,
że w Sejmie ukierunkowałam się na sprawy regionu,
na rozwiązywanie problemów mieszkańców gmin i
naszych powiatów.
Czy działania Sejmu możemy dostrzec na co dzień w
najbliższym otoczeniu?
- Polska jest w budowie, budujemy Dolny Śląsk, widać
to w każdym mieście i każdej gminie. Staraliśmy się
zagwarantować, by warunki
życia Polaków poprawiały się wszędzie – zarówno
w dużych miastach, jak i w
małych
miejscowościach.
Każda polska miejscowość
przeobraża się w swoim
tempie. Wspólnym mianownikiem tych zmian jest unowocześnienie infrastruktury:
drogowej, sportowej, kulturalnej oraz rozwój spraw
społecznych.

A nad jakimi społecznymi
sprawami pracował Sejm
w mijającej kadencji? Jakie
odnotował sukcesy?
- Sukcesem na pewno jest
przeprowadzona rewolucja
w polityce rodzinnej. Wydłużone zostały urlopy rodzicielskie z 26 do 52 tygodni.
Przypomnę, że w 2007 roku
było to tylko 18 tygodni.
Wdrożone zostały świadczenia rodzicielskie – 1000 zł co
miesiąc przez rok po urodzeniu dziecka, wprowadzone
zostały ubezpieczenia na wychowawczym – teraz wszyscy rodzice, bez względu na
formę zatrudnienia, mają w
czasie urlopu wychowawczego opłacane z budżetu państwa ubezpieczenie
społeczne. Rozwija się infrastruktura żłobkowa i przedszkolna, aby rodzice mieli
możliwość powrotu do pracy po urlopie rodzicielskim.
Jesteśmy po wielu latach
zaniedbań. Teraz sieć rozwija się. W 2007 roku były 373
placówki żłobkowe – dziś
jest ich ponad 2500 z ponad
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szybka decyzja
niskie raty
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

70 tysiącami miejsc. Ponad
60 uczelni wyższych skorzystało z dofinansowania
funkcjonujących żłobków na
uczelniach. Z powodzeniem
funkcjonuje program dla rodzin wielodzietnych – „Karta Dużej Rodziny”, z której
korzysta 1,2 miliona rodzin.
Dzięki programom „Mieszkanie dla Młodych” i „Rodzina
na swoim” tysiące młodych
ludzi otrzymało wsparcie
przy zakupie mieszkań. Program „MDM” poszerzył się o
rynek wtórny nieruchomości. Stworzona została przemyślana polityka dotyczącą
osób starszych oraz współpracy międzypokoleniowej.
Dzięki polityce senioralnej
Polska w 2015 roku jest krajem zdecydowanie bardziej
przyjaznym ludziom starszym niż jeszcze osiem lat
temu. To oczywiście tylko
niektóre z ważnych prorodzinnych i prospołecznych
ustaw, które zafunkcjonowały z powodzeniem.

Wiele pracy poświęca Pani
infrastrukturze
drogowej...
- Tak, ponieważ nie ma rozwoju bez infrastruktury. Bez
odpowiedniej infrastruktury
nie ma mowy o bezpieczeństwie użytkowników. Wiele
prawdy jest w słowach Vittorio de Sica, który powiedział, że „Wypadki drogowe
powstają dlatego, że dzisiejsi
ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi
samochodami z pojutrzejszą
prędkością”, dlatego nadrabiamy wieloletnie zaległości.
Pracuję w sejmowej komisji
infrastruktury i było co robić,
ponieważ w mijającej perspektywie na rozwój infrastruktury drogowej udało się
pozyskać wielkie środki funduszy europejskich o wartości przekraczającej 10 mld
euro. Realizacja inwestycji
wymagała wdrożenia wielu
zmian systemowych, trzeba było zbudować sprawny
mechanizm na szczeblu pań-

stwowym, ale także w otoczeniu rynkowym. Udało się!
Powstały drogi ekspresowe,
długość autostrad zwiększyła się kilkukrotnie, budujemy
obwodnice. Dzięki środkom
z budżetu państwa gminy i
powiaty modernizują oraz
remontują drogi lokalne z
tzw. „schetynówek”, samorządy korzystają z promes
powodziowych, czyli pomocy udzielanej z rezerwy
budżetu państwa. Trwa budowa trasy S5 Wrocław - Poznań. Realizowana jest trasa
S3 - zostały podpisane umowy na kolejne odcinki: Legnica- Jawor i Jawor - Bolków. W
budowie jest odcinek Nowa
Sól - Polkowice - Lubin - Legnica.
Gotowa do realizacji (prace
saperskie i wycinka drzew
mają ruszyć w tym roku)
jest obwodnica Kłodzka, a
w Programie Budowy Dróg
Krajowych znalazła się budowa obwodnicy Wałbrzycha
(zachodni odcinek) – umowa
została podpisana kilka dni
temu. Za kilka dni ogłoszony
będzie przetarg na studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowe na przebudowę drogi krajowej nr 8 na
odcinku Wrocław - Kłodzko
do parametrów 2+2, 2+1 z
budową obwodnic.
To tylko przykłady inwestycji w toku i przygotowaniu w naszym najbliższym
otoczeniu. Przykładów w
Polsce jest ogrom, dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego, ale nadal musimy
nadrabiać wieloletnie zaległości, stąd przygotowany do wdrożenia rządowy
Program Budowy Dróg
Krajowych na lata 20142023 oszacowany na 107
miliardów złotych.
(RED)
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REKLAMA

PRACA

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

KRAZ 7765

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich

REKLAMA

PRACA
LISTONOSZ

Doręczyciel korespondencji InPost
Jeśli jesteś osobą serdeczną, lubiącą poznawać nowych ludzi i bardziej
od siedzenia za biurkiem ceniącą aktywne życie ...

TO WŁAŚNIE PRACA DLA CIEBIE :)

Praca na terenie Wałbrzycha i okolicznych gmin.
Wymagania:
• dobra organizacja pracy
w tym prowadzenia
dokumentacji
• niekaralność,
• wysoka kultura osobista,
• dyspozycyjność
i punktualność,
• uczciwość i rzetelność,
• własny samochód
osobowy oraz czynne
prawo jazdy mile widziane
• doświadczenie w pracy
kurierskiej mile widziane.

Oferujemy:
• zatrudnienie
w dynamicznie
rozwijającej się firmie,
• pełne przeszkolenie,
• pracę w zgranym
i doświadczonym zespole,
• atrakcyjny, motywacyjny
i stabilny system
wynagrodzeń łącznie
z rozliczeniem
kilometrów.

Telefon kontaktowy 798303060

Zgoda buduje
Rozmowa z Markiem
Tarnackim, przewodniczącym Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
W poprzedniej kadencji
samorządowej był pan
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego, a
w tej kadencji pełni pan
funkcję
przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Łatwiej było
w opozycji?
Marek Tarnacki: - Praca w samorządzie jest zadaniem odpowiedzialnym.
Samorząd
musi podlegać ciągłej ocenie,
dlatego praca w opozycji to
łączenie roli kontrolnej, jak
również inicjującej działania.
Nie ma samorządu bez opozycji, dlatego cenię sobie konstruktywność takich działań.
Nie sądzę by praca w opozycji była łatwiejszą, wymaga
ona niejednokrotnie odwagi,
samozaparcia, determinacji,

Centrum twoich
finansów

umiejętności przekonania do
swoich racji, jak również sztuki
zawierania kompromisu.
Jak ocenia pan pracę poprzedniej i obecnej rady
powiatu?
- Myślę, że praca tej rady jest
dużo bardziej dynamiczna,
toczy się w atmosferze konsensusu i spokoju. Dowodem na to są podejmowane
uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego, które - w dużej
większości - głosowane są
jednomyślnie przez opozycję
jak i koalicję. Na efekty takiej
pracy nie trzeba było długo
czekać, już dziś możemy pochwalić się realizacją inwestycji na kwotę ok. 9 mln zł. Cytując klasyka: zgoda buduje.
Co w tej kadencji można
uznać za sukces?
- Niewątpliwym sukcesem
jest szeroki front robót drogowych, przebudowy i naprawy
infrastruktury mostowej, re-

REKLAMA

monty w szkole w Szczawnie
– Zdroju i w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, dofinansowania wielu działań w
gminach powiatu. W tym roku
realizujemy przebudowę dróg
o łącznej długości 15,5 km.
Co według pana jest największą bolączką powiatu
wałbrzyskiego?
- Powiat wałbrzyski boryka się
z wieloma problemami społecznymi, Najistotniejszym
z nich jest utrwalone przez
ostatnie
dwudziestolecie
bezrobocie, sięgające obecREKLAMA

nie w powiecie wałbrzyskim
23 procent. Ten problem jest
możliwy do rozwiązania jedynie z poziomu parlamentarnego, dlatego potrzebujemy silnej reprezentacji w
parlamencie, potrzeba tam
ludzi odważnych, którzy czują potrzebę działania na rzecz
rozwoju, umiejących mówić
o problemach, jak również
wskazujących metody rozwiązywania tych problemów.
Jest pan przede wszystkim
społecznikiem.
- Działalność społeczną prowadzę już od przeszło 10 lat.
Pełniłem w tym czasie wiele
różnych funkcji społecznych
i samorządowych. Bardzo cenię sobie oddolne działania,
często włączając się w takie
inicjatywy. Między innymi
przez ostatnie 5 lat zajmowałem się prowadzeniem Puntu
Bezpłatnych Porad Prawnych
dla mieszkańców powiatu
wałbrzyskiego, gdzie zetknąłem się ze skalą problemów
jakie doskwierają mieszkańcom naszego powiatu. W
tym czasie w naszym punkcie
udzieliliśmy około 5000 bezpłatnych porad prawnych i
obywatelskich.
(RED)

W centrum Wałbrzycha, przy ul. Moniuszki 28,
otwarty został punkt, w
którym można rozwiązać
wiele problemów finansowych. – Mamy najbogatszą
na rynku ofertę, ponieważ
w jednym miejscu funkcjonują: lombard, pośrednictwo kredytowo – pożyczkowe oraz ubezpieczeniowe
– wyjaśnia właścicielka firmy.
- Żyjemy w czasach, w
których szybki dostęp do
pieniędzy jest podstawą codziennego funkcjonowania.
Zdarzają się jednak sytuacje, w których nasze zasoby
nie wystarczają, a potrzeba
chwili powoduje konieczność bezpiecznego uzyskania dodatkowej gotówki. I
właśnie ta idea legła u podstaw działalności naszej firmy Lombard Pożyczki Ubezpieczenia przy ul. Moniuszki
28 w Wałbrzychu – wyjaśnia
właścicielka. - Zapraszam

wszystkich do skorzystania
z naszej bogatej oferty, którą
dostosowujemy do potrzeb
i możliwości naszych klientów. Nasz LOMBARD skupuje
złoto, srebro, tablety, telefony, laptopy i inne artykuły. W
naszej ofercie są POŻYCZKI
– mamy bowiem dostęp do
produktów wielu banków
i para banków. Między innymi możemy zaoferować
kredyty hipoteczne, a także
kredyty dla firm. W naszym
biurze przy ul. Moniuszki 28
w Wałbrzychu można także
zawrzeć umowy UBEZPIECZENIA w bardzo szerokim
zakresie z kilkunastoma firmami wiodącymi na rynku.
Masz problem? Dzwoń pod
numer 531 748 160, lub
odwiedź naszą siedzibę od
poniedziałku do piątku w
godzinach od 9.00 do 16.00,
a znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie – zachęca właścicielka firmy.
(RED)

Lombard Pożyczki Ubezpieczenia przy ul. Moniuszki 28 w Wałbrzychu.
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Refleksje jak najbardziej przedwyborcze
Janusz
Bartkiewicz

Wybory już za pasem, więc
korzystając, że nie ma jeszcze
ciszy wyborczej, chciałbym i
na temat ten zabrać głos, aby
wyjaśnić, tym, którzy czytają
to, co tu piszę, jakie jest na
ten temat moje zdanie. Otóż
mam podejrzenie, graniczące
z pewnością, że 25 października głosy zdesperowanych
Polaków spowodują, że wybory zdecydowanie wygra
PiS. Mam natomiast wątpliwości, czy w takim stopniu,
że będzie rządziło samodzielnie (czego jednak Polakom
zdecydowanie nie życzę),
czy też Jarosław Kaczyński –
bo przecież nie Beata Szydło
- będzie musiał zabiegać o
stworzenie koalicji. Już wiadomo, że przeciw koalicji z
PiS wypowiedziała się „partia” Nowoczesna” pana Petru, bliżej nieokreślona grupa
zgromadzona pod sztandarem szansonisty Kukiza’15 i
Zjednoczona Lewica. Oczywiście w odwodzie pozostaje
PSL, które gotowe jest rządzić
z każdym, aby tylko mogło
utrzymać w posiadaniu, to
co w rożnych agendach i zarządach zdobyło. Nie wykluczam natomiast, że Platforma, znokautowana wynikami
wyborów, nie pozbędzie się
tych, którzy Jarosławowi Kaczyńskiemu najbardziej zaleźli za skórę i złoży PiS wiernopoddańczą gotowość do
współpracy. Z tego samego
zresztą powodu co PSL. Jest
to możliwe, bo J. Kaczyńskiego, dla utrzymania władzy
stać na tego rodzaju wolty,
co pokazał w przeszłości, czego przykładem niech będzie
koalicja z „Samoobroną” i to,
co z Andrzejem Lepperem
wyczyniał. Wszyscy pamięta-

my, że kiedy pierwszy raz PiS
szedł po władzę, to bardzo
realnym pomysłem był rządy
tzw. POPiS-u, czemu na przeszkodzie nie stanęły jakiekolwiek względy ideologiczne,
tylko jak najbardziej prozaiczna kłótnia o stołki. Przecież
zarówno Platforma Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość, swój ród wywodzą z
tzw. styropianu, a więc z tych
środowisk, które zawładnęły
ówczesną
„Solidarnością”,
tak mieszając w głowach klasie robotniczej (kiedyś taka
istniała), że pozwoliła wywalić na śmietnik wszystko to, o
co teraz musi ponownie walczyć. Zwłaszcza o godność
człowieka pracy i samą pracę.
Obecnie PO wmawia ludziom, że kiedy PiS dojdzie
do władzy, to z Polski uczyni
państwo policyjne, zapominając o tym, że tylko SLD
sprzeciwiało się powołaniu
IPN i CBA, a więc organów,
którymi PO chce nas dziś
straszyć. Przecież w czasie
ośmiu lat rządów Platformy
organa te funkcjonowały w
najlepsze, a w aresztach bez
aktu oskarżenia, przez wiele
lat (rekord to 4 lata), przebywa jeszcze spora grupa
ludzi pomówionych o jakieś
niecne czyny, na co nie ma
żadnego dowodu. Również
nie straszne mi są pohukiwania, że PiS po wyborach
zajmie wszystkie najważniejsze, ważne i mniej ważne stanowiska. Też mi nowość. Mnie to nie wzrusza,
bo stanowiska te zajmie po
Platformie, która straszy nas
czymś, co sama od lat czyni. Dlatego powiem tak: nie
straszcie PiS-em Polaków, bo
zapominacie, że w Unii Europejskiej Polska już okrzepła,
a unijne prawa gwarantują
nam, że Jarosław Kaczyński
żadnego terroru nie wprowadzi. Owszem, umocni
się w Polsce władza Kościoła Katolickiego, co w jakiś
sposób wpłynie na prawa

sporej części Polaków (ateistów, homoseksualistów,
artystów, mniejszości narodowych itp.), ale PiS na pewno nie zapomni, że istnieją
międzynarodowe instytucje
sprawiedliwości, które tych
praw będą strzec. Zresztą,
pod rządami PO, prawa w/w
grup społecznych, również
były bezczelnie ograniczane
i tylko groźba przegranych
wyborów doprowadziła do
tego, że w PO prezentowany przez nią światopogląd
doznał nagle ideologicznej
ewolucji. Ja się na to nabrać
nie dałem. PiS żadnego terroru nie zaprowadzi, bo partia ta nie składa się z samych
głupców, takich jak ten,
co to w Ameryce ostatnio
strasznie bredził. Zdają sobie
tam sprawę, że UE dysponuje najpotężniejszą bronią,
czyli kasą i jak PiS zacznie
budować jakiś autorytaryzm,
zacznie ograniczać demokratyczne swobody, to UE
tę broń na pewno zastosuje,
co niechybnie spowoduje
ograniczenie możliwości realizacji ich gospodarczych i
społecznych założeń programowych. Bo to doprowadzi
do katastrofy i PiS wyląduje
na śmietniku. Młodzi, zbuntowani, wykluczeni nie pozwolą tym razem na to, by
znów ich oszukano. Niechaj
więc pan Joński z SLD przestanie głupstwa publicznie
opowiadać (TVP Info), że
„Trzeba iść na wybory i ich
(tzn. PiS) zatrzymać”. Nie
bardzo rozumiem, co D.Joński chciał Polakom przekazać. Czy aby nie wzywał nas
wszystkich (w tym zwolenników lewicy) do głosowania
na PO? Bo chyba nie jest tak
naiwny i wierzy, że w wyniku
wyborów władzę przejmie
Zjednoczona Lewica. Ten
czas jeszcze nie nadszedł
panie Dariuszu Joński, więc
niech pan głosów Zjednoczonej Lewicy nie odbiera.
Niech zacznie pan nawo-

ływać, aby wszyscy, którzy
mają dość władzy prawicy,
zagłosowali na lewicę właśnie, by dać jej taką siłą, by w
przyszłym parlamencie, zwycięskie PiS, musiało się ze
Zjednoczoną Lewicą liczyć.
Strasząc PiS, w sytuacji kiedy
lewica na pewno wyborów
nie wygra, zabiera się tej lewicy szanse, ponieważ wystraszeni ludzie zagłosują na
PO, lewicę straszliwie ogałacając z głosów wyborców.
Trzeba więc iść na wybory, i aby odsunąć od władzy
nieudaczników z PO, zagłosować na Zjednoczona Lewicę, do czego serdecznie
namawiam wszystkich. Również tych, którzy – tak jak ja
– mają do lewicy mniej lub
bardziej uzasadnione pretensje. To jest już nowe jej
oblicze i trzeba dać jej szansę. Mam wprawdzie pewne
obawy, czy Jarosław Kaczyński będzie chciał zrealizować
te zapowiedzi, które przemawiają do mnie najbardziej,
a więc plany zrobienia porządku w organach ścigania
i wymiaru sprawiedliwości,
ale muszę dać mu szansę.
Uczynię to, głosując na ZL, a
nie PO, ponieważ uważam,
że na dzień dzisiejszy tylko
PiS jest w stanie to uczynić,
a bez wprowadzania „tam”
porządku o demokracji w
Polsce nie ma co mówić. Bo
o prawdziwej demokracji
stanowi też i to, że termin
„prawo i sprawiedliwość”
nie ogranicza się jedynie
do czczego hasełka wygłaszanego podczas akademii
„ku czci”. A dzisiejszą demokrację w znacznym stopniu
ogranicza zastraszająco niski
poziom pracy prokuratury i
jakości orzecznictwa, o czym
coraz częściej głośno mówią
wybitni przedstawiciele polskiej palestry, o czym i ja sam
osobiście, dwukrotnie, ostatnio się przekonałem. Ale o
tym już po wyborach.
www.janusz-bartkiewicz.eu

tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 793-793-005

Wałbrzych
ul. B. Chrobrego 2/1

(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)
czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

POTRZEBNA GOTÓWKA? MAŁA CZY DUŻA?

KREDYTY
POŻYCZKI

bankowe
pozabankowe

dla FIRM na oświdczenie do 30 tys. zł
dla pracujących, emerytów rencistów od 1000 zł do 200 000 zł

Nowość!

Spodnie slim
– od święta i na co dzień!
jesienne promocje

Marynarki od 49 zł
Kurtki od 99 zł
Garnitury od 149 zł
Koszule od 15 zł

Wałbrzych,
ul. Sienkiewicza 1,
tel.: 609-585-124
Zapraszamy:
pn-pt. 10 - 17,
sob. 10- 14

Nareszcie świecą
Dzięki
porozumieniu
wójta Gminy Stare Bogaczowice Mirosława Lecha i
burmistrza Szczawna Zdroju
Marka Fedoruka, obwodnica Szczawna Zdroju jest
oświetlona!
Przypomnijmy:
obwodnica Szczawna – Zdroju - od
momentu otwarcia była nieoświetlona, choć z obu stron
gęsto otaczają ją latarnie. O tę
obsługę od ponad dwóch lat
spierały się gminy Stare Bogaczowice, Szczawno – Zdrój
i Dolnośląska Służba Dróg i
Kolei. Tymczasem przejazd w
nocy to był prawdziwy dramat.
Widoczność spadała do kilku,
kilkunastu metrów, najgorzej
było na nieoświetlonych rondach i skrzyżowaniach. Na obwodnicy wybudowano prawie
200 lamp. Oświetlenie obwodnicy to tzw. zadanie własne
gminy. Dotąd jednak samorządy płacić nie chciały. Problem
polegał na tym, że obwodnica
biegnie wzdłuż granicy obu

Porozumienie nowych włodarzy
Starych Bogaczowic
i Szczawna Zdroju zaowocowało
oświetleniem obwodnicy
uzdrowiska.
gmin i lampy znajdują się raz w
jednej, raz w drugiej. Wszystkie
lampy zbudowano w jednym
wspólnym obwodzie, którego nie da się rozdzielić. Teraz
burmistrz i wójt spotkali się i
rozdzielili lampy. Na gminę
Szczawno-Zdrój przypadnie
117 lamp, a na gminę Stare
Bogaczowice 50.
(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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www.ubezpieczenia.regional.pl

W ofercie pełna gama ubezpieczeń:

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

200

74 66 06 100

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

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

Błękitne paliwo
Jedlina-Zdrój, jako jedna
z kilku gmin w Polsce, zakwalifikowała się do programu pilotażowego prowadzonego przez Instytut
Chemicznej
Przeróbki
Węgla w Zabrzu, w ramach
którego mieszkańcy Jedliny-Zdroju otrzymają do testowania nieodpłatnie ok. 400
ton specjalnie przygotowanego bezdymnego węgla,
tzw. „błękitnego paliwa”. W
ramach pilotażu od listopada pracownicy Instytutu
będą dokonywali pomiarów
zanieczyszczeń powietrza w
mieście. Wyniki posłużą dalszym pracom badawczym,
miasto ograniczy niską emisję, a mieszkańcy dostaną
nieodpłatnie
ekologiczny
opał.
(RED)

Wóz i sztandar
W sobotę odbył się jubileusz 70-lecia istnienia
Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów”. Podczas
uroczystości, która odbyła
się w boguszowskim Rynku, przekazano strażakom
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sztandar.
Podczas uroczystości jubileuszowych OSP odznaczono
zasłużonych strażaków i zaprezentowano sprzęt strażacki oraz złożono gratulacje
i podziękowania za udzielenie pomocy w finansowaniu zakupu nowego sprzętu
strażackiego.
(RED)

Zemsta po chrześcijańsku
Andrzej
Basiński

Oto, co często ostatnio
publicznie wygłasza Marcin
Wolski, nadworny piewca i
orędownik PiS, który w czasie
kampanii prezydenckiej urodził wizjonerski utwór „Domino”. Poniżej jego fragment:

„Wygraliśmy, w Platformie stypa
niewesoła łże elit mina
tylko patrzeć, a zaczną się sypać
pozostałe kostki domina.
Padnie rząd, padnie sejm oraz senat
oczyszczenie przeżyją sądy
RUNĄ MEDIA, LITOŚCI NIE MA
I PRZEŻYJĄ SZOK SAMORZĄDY.
Banki oraz handlowe kolosy
Spolszczą się w ramach cudów i dziwów
WYJAŚNIMY SMOLEŃSK, a MOSKWIE
ODEŚLEMY AGENTÓW WPŁYWU.
Wielka fala Polskę opłucze
zmiany krańców najdalszych dotrą
I ZADZWONIĄ WIĘZIENNE KLUCZE
aferałom, ZDRAJCOM I ŁOTROM(...)”.
Podkreślenia moje.
Recytację pokazano w programie TVN24 „Szkło kontaktowe”. Podczas popisu Wolskiego, w tle brzmiały sygnały
karetki pogotowia ratunkowego. Wtedy komentator programu, inny satyryk Krzysztof
Daukszewicz, skwitował te
dźwięki wymownie: „To chyba
po niego jadą...”
Oto najkrótsza, a zarazem
najtrafniejsza recenzja występów Wolskiego, którego żałosne produkcje wywołują aplauz
głównie podczas spotkań z pi-

sowskim ludem, który nie może
się doczekać przejęcia władzy
przez swojego idola, Nienawistnika nr 1, którego dążenia od lat
rujnują polską politykę i chyba
już nieodwracalnie podzieliły
nasze społeczeństwo.
To, co wygłasza Wolski,
nacechowane jest jadem i
agresją, o którą zwykle trudno posądzać satyryka i prześmiewcę, zwłaszcza dobrze
się kiedyś zapowiadającego.
Dopóki nie zaprzedał duszy
mrocznej stronie mocy, której
służy gorliwie i wiernie.
Wolski lubi się podpierać
nauką Kościoła i cytować św.
Jana Pawła II. To żadna nowość w jego środowisku, które
z modlitwą na ustach najchętniej utopiłoby swoich przeciwników w łyżce wody, ale żeby
przedtem trochę się jeszcze
pomęczyli. Religijna obłuda,
to znak firmowy PiS, co jakoś
ostatnio uchodzi uwadze mamionego obietnicami z księżyca elektoratu...
Podczas niedawnego smoleńskiego sabatu na Krakowskim Przedmieściu, prezes ni
z gruchy, ni z pietruchy wspomniał, że mścić się nie będzie.
Po tym wyznaniu przez Polskę
przetoczył się gromki, ale i
gorzki rechot tych, co oszukać
się nie dadzą i dobrze wiedzą,
że idee fixe prezesa, esencją
jego jestestwa jest zemsta po
wielekroć. Jak pogodzić katolicyzm Wielkiego Mistrza i jego
giermków z mściwością, której
wiara zakazuje? Wszystko się
da do niej dopasować. Słyszeliście przecież o inkwizycji i
zakonie Krzyżackim. Odnoszę
wrażenie, iż nienawistników w
Kościele przybywa i że to oni
są dla niego większym zagro-

żeniem od muzułmanów. Jeśli
ktoś wnikliwie przygląda się
ludziom deklarującym głęboką wiarę, by brać z nich przykład, to prezes, niestety, stanowi jej swoistą antyreklamę.
A jeśli traktuje ją instrumentalnie, jest hipokrytą i kłamcą.
Za co miałby się mścić prezes i jego kompania? Dokładnie
nie wiadomo. Górale, szczególnie zapatrzeni w niego wyznawcy, rzekliby zapewne: „a
za żywota!”, co jest w ich przekonaniu logiczne i klarowne. Po
prostu jeśli są psy, znajdą się i
kije na nie. Korekcie zostanie
poddane prawo, a kiedy trzeba
będzie, to się je nagnie. Jak fajnie było kiedyś wywalać drzwi
o 6 rano i prowadzić delikwenta
w kajdankach pod kamery! Kto
jest innego zdania niż sekta,
która musi odreagować swoje
kompleksy i doły – do tiurmy
z nim, albo do psychiatryka! W
imię katolickiej sprawiedliwości!
Ponoć już są przygotowane listy
zwolnień dziennikarzy z telewizji publicznej.
Małgorzata Wassermann,
przymierzana do fotela ministra sprawiedliwości w rządzie
PiS, już wie, za co się zemści. Za
Smoleńsk i zamach, w którym
poległ jej ojciec. W „Nowym
Dzienniku” wyraziła nadzieję,
że wymiar sprawiedliwości
dotknie Ewę Kopacz, Donalda
Tuska, Radosława Sikorskiego,
Jerzego Millera i innych. Myśli
o Trybunale Stanu, ale i o odpowiedzialności karnej. Oj, będzie się działo!
Autor tego tekstu liczy
nieśmiało na odwiedziny w
miejscu odosobnienia przez
życzliwych mu Czytelników,
z dobrym słowem i miską
smacznej strawy…

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

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

tel. 600 887 454, 694 721 720

W końcu zbudują
obwodnicę Wałbrzycha?!
12 października 2015
r. w siedzibie Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad przy ulicy
Lotniczej 24 we Wrocławiu zostało podpisane
porozumienie
pomiędzy GDDKiA z siedzibą w
Warszawie a Prezydentem Miasta Wałbrzycha
dr Romanem Szełemejem. Porozumienie dotyczy wspólnej budowy
obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi
krajowej nr 35 tzw. zachodniej obwodnicy.
- Projekt składa się z
dwóch odcinków: około 1
km na terenie Szczawna

Zdroju i około 5 km na terenie miasta Wałbrzycha.
Wartość inwestycji wynosi
około 300 mln zł. Środki finansowe pochodzić będą
z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
2014-2020. Na spotkaniu
obecni byli także: dyrektor
GDDKiA Tomasz Rudnicki,
marszałek województwa
dolnośląskiego
Cezary
Przybylski oraz wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak – informuje Arkadiusz
Grudzień, asystent i rzecznik prasowy prezydenta
Wałbrzycha.
(RED)

Fundusz Toyoty
15 października 2015
r. o godzinie 13.00 w siedzibie PWSZ w Wałbrzychu (sala 120 budynku A)
odbędzie się spotkanie
informacyjne dotyczące
VI Edycji Funduszu Toyoty
„Dobre pomysły zmieniają
nasz świat”.
- Podobnie jak w poprzednich latach zapraszamy organizacje typu
non-profit z powiatu wałbrzyskiego i inne podmioty
realizujące inicjatywy dla
dobra społeczności lokalnej
nie nastawione na osiąganie zysku (np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wspólnoty samorządowe, kluby
sportowe itp.) - do składania

wniosków o dotację na realizację projektów w obszarach: ekologia i/lub promocja zdrowego trybu życia/
rekreacja. Projekty muszą
przewidywać trwałą zmianę
w otoczeniu i powinny być
powiązane z działaniami
edukacyjnymi lub podnoszeniem świadomości w zakresie wybranej dziedziny.
Pula środków do przekazania na realizację projektów
w 2016 r. wynosi 48 800 zł a
maksymalna kwota dotacji
na realizację projektu wynosi 17 000 zł – wyjaśnia Grzegorz Kruszyński, wiceprezes
Fundacji Edukacji Europejskiej i koordynator projektu.
(RED)
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REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

PRACA

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

W NIEMCZECH
DLA FACHOWCÓW

preferowana znajomość języka niemieckiego

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
Tel. 74 663 8293, 727 010 114
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

KRAZ 7765

- spawacz (E, MIG, MAG)
- ślusarz
- kierowca kat. C

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,

Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info

W Starych Bogaczowicach świat się zmienia w tempie pociągu Pendolino
Stanisław
Michalik

W Starych Bogaczowicach
nie byłem z dziesięć lat. Moje
niegdysiejsze związki z tą
gminą odleciały jak bociany
na zimę do ciepłych krajów z
chwilą kiedy znalazłem się na
bocznym torze powiatowego
życia samorządowego. Tym
bardziej zaproszenie do tej
wsi w czwartkowe popołudnie 7 października, na spotkanie ze mną jako człowiekiem mającym coś ciekawego
do powiedzenia studentom
Uniwersytetu III Wieku, było
dla mnie dużym zaskoczeniem. Zdziwiłem się, że moja
sława popłynęła na antypody powiatu wałbrzyskiego.
Byłem pewien, że zamyka się
ona do obszaru południowej
części powiatu, a więc Głuszycy, Jedliny-Zdroju, ongiś także
Walimia, no i części Wałbrzycha, a mam tu na uwadze wałbrzyski rynek z Biblioteką pod
Atlantami i gościnnym salonikiem Civitas Christiana. Jechałem do Starych Bogaczowic z
duszą na ramieniu. Przyjąłem
zaproszenie z nadzieją, że w
gronie studentów równych
mi wiekiem mogę się jeszcze
pokazać i - być może - uda mi
się ich zainteresować tym co
mam do powiedzenia o sobie
i tym co robię.
Nie przewidziałem jednego - jak niewyobrażalnie
świat się zmienia. Żeby wyjechać ze Szczawna-Zdroju na
właściwą drogę do Starych

Bogaczowic musiałem pokonać trzy ronda drogowe. W
głowie mi się zakręciło i nie
byłem pewien, czy trafiłem
na właściwą drogę, którą
ongiś - przed dziesięciu laty
- podróżowałem, jak to się
mówi, z zamkniętymi oczami.
Drogowcy byli na tyle mili, że
zamieścili przy wyjeździe ze
Szczawna drogowskaz z napisem Stare Bogaczowice, ale
przy kolejnych rondach już
go nie ma. Musiałem strzelać
w ciemno, czy jechać do Dobromierza, czy do Jabłowa. Z
opresji uratował mnie telefon
sympatycznej pani ze Starych
Bogaczowic zaniepokojonej,
że mnie jeszcze nie ma i od
niej dowiedziałem się, że jestem na właściwej drodze.
Rzeczywiście, trochę dalej
już była Struga, sprawiająca
na mnie wrażenie dzielnicy
Szczawna-Zdroju. Kolonie cudownie położonych na górskich zboczach nowych domków jednorodzinnych były
niejako przedłużeniem peryferyjnych zabudowań uzdrowiska. Pomyślałem: tu muszę
przyjechać drugim razem, zostawić samochód i pospacerować sobie w świecie, który
dawniej wydawałby się krainą
ułudy. Szkoda, że tu nie przyjechała być może nowa premier rządu, pani Szydło, by
roztaczać czarne chmury nad
„Polską w ruinie”. Warto by ją
zaprosić do Starych Bogaczowic, tylko że dobrze byłoby
mieć w pamięci obraz tej wsi,
taki jaki utkwił w mojej głowie
sprzed dziesięciu lat.
To co zobaczyłem tam, to
nowy świat. Trudno się połapać czy to wieś, czy miejska
dzielnica domków jednoro-

dzinnych. Są tutaj zabudowania, które zapierają dech w
piersi. O dawnym specyficznym dla wsi zapachu obór z
inwentarzem można zapomnieć. Wiadomo, to duża i
bogata wieś gminna. Są w
niej gospodarstwa rolne, jest
spora liczba osób utrzymujących się z pracy na roli. Ale
to już są ostatni Mohikanie.
W mojej książce „Wałbrzyskie
powaby” pisałem o Starych
Bogaczowicach:
„Stare Bogaczowice to nie
tylko siedziba gminy, to duża,
nowoczesna, bogata wieś, w
której możemy mówić o całej rozmaitości tak zwanych
alternatywnych form gospodarowania. Jedną z nich jest
turystyka i agroturystyka, bo
przecież wieś leży w uroczej
kotlinie u podnóża masywu
Trójgarbu. Jeśli uda się zrealizować gminne plany rozwoju
turystyki w tym regionie, z
lepszym niż dotąd wykorzystaniem walorów Trójgarbu,
wieś może stać się dużą atrakcją turystyczną. Pod względem turystycznym obok
walorów krajobrazowych w
Starych Bogaczowicach na
uwagę zasługuje barokowy
kościół parafialny św. Józefa
Oblubieńca, otoczony murem
z bramą zwieńczoną tympanonem. Wspomniana kaplica
na wzniesieniu zwanym Górą
Św. Anny, zbudowana według projektu architekta Josepha Antona Jentscha z Lubawki, znanego z Krzeszowa
( w 1728-35 r. kierował przebudową zespołu klasztornego cystersów), zachwyca wystrojem wnętrza i polichromią
wykonaną w XVIII w. przez innych artystów krzeszowskich.

Do zabytków należy również
zespół klasztorny cystersów,
ruiny kościoła ewangelickiego z końca XVIII wieku oraz
wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych. Przez
Stare Bogaczowice prowadzi
„Szlak Cystersów” obejmujący najciekawsze zabytki pocysterskie regionu. Ozdobą wsi
jest nowo zbudowana szkoła wraz z gimnazjum i halą
sportową. Gmina stawia na
rozwój kultury fizycznej i turystyki, aktywnie działa tu od
lat Uczniowski Klub Sportowy, specjalizujący się w kolarstwie górskim. Dla turystów
pieszych wyznaczono atrakcyjne szlaki górskie do Skrzyżowania Siedmiu Dróg pod
Trójgarbem, w różne strony
wokół masywu górskiego.
Można skorzystać z posiłków
w Bacówce „Pod Trójgarbem”
lub we wsi w Zajeździe „Przy
Kominku”. Stare Bogaczowice
to gmina, która kroczy coraz
szybciej w kierunku nowoczesności, stara się nadrobić
straty i budować przyszłość
na najnowszych wzorach gospodarowania. Wśród nich
jest także poczesne miejsce
dla turystyki, rekreacji i wypoczynku, o czym możemy
się przekonać już dziś, a jeszcze lepsza perspektywa jest
przed nami”.
Po tym, co teraz zobaczyłem, mogę z pełnym przekonaniem potwierdzić, że
Stare Bogaczowice są wsią
nowoczesną. Zdecydowanie
przekonali mnie do tego moi
słuchacze z Uniwersytetu III
Wieku. To była salka wypełniona po brzegi starszymi
mieszkańcami wsi, pełnymi
entuzjazmu i wigoru. Jak się

dowiedziałem, spotykają się
bardzo często, a uniwersytet
to dla nich drugie życie. Widzą
w tym sens, by się spotykać w
gronie towarzyskim, rozwijać
swoją wiedzę i zainteresowania, znajdować rozrywkę i
pole do samorealizacji.
Gdy tylko wysiadłem z samochodu powitał mnie osobiście wójt gminy, Mirosław
Lech, niezwykle sympatyczny i miły człowiek, uczestniczący od początku do końca
w tym spotkaniu. We wspomaganiu takiej inicjatywy,
jak Uniwersytet III Wieku we
wsi, widzi bardzo słusznie i
potrzebę, i pożytek. Nie ma
nic lepszego w życiu społecznym wsi by się gromadzić,
jednoczyć i wspólnie rozwiązywać problemy codziennego życia. Udział w zajęciach
uniwersytetu jest spontaniczny, wynika z dobrej woli
i chęci służenia innym. Prze-

ważają panie, ale jest kilku
panów, tak więc różnią się
trochę od Koła Gospodyń
Wiejskich. Różne są też inicjatywy, jak na przykład ta,
by uratować zalew wodny w
Starych Bogaczowicach, znakomite miejsce letniego wypoczynku, blisko Wałbrzycha
i Świebodzic. Właśnie udało
się czynem społecznym wielu mieszkańców wsi zaprowadzić nad wodą ład i porządek. Przyszłego roku latem
można będzie tu kąpać się i
opalać w otoczeniu pięknej
przyrody.
To spotkanie zapamiętam
na zawsze, nie tylko dlatego,
że zostałem pożegnany rzęsistymi brawami. Zachowam
w duszy i sercu życzliwość i
optymizm, które emanowały
w ciągu całego popołudnia,
jakie miałem przyjemność
spędzić z mieszkańcami Starych Bogaczowic.

Jak znaleźć pracę
za granicą
Wydział Promocji Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach oraz Powiatowy Urząd
Pracy w Świdnicy - Filia w
Świebodzicach, zapraszają
mieszkańców
poszukujących pracy za granicą, na
spotkanie z firmą EURES.
Spotkanie ma charakter
warsztatowy, a dotyczyć będzie bezpiecznego poszukiwania pracy na terenie Unii
Europejskiej. Specjaliści z
Europejskich Służb Zatrud-

nienia podpowiedzą, jak weryfikować tego typu oferty.
Czym się kierować, jak sprawdzić umowę, jakie dokumenty należy skompletować - to
najważniejsze zagadnienia,
które będą poruszane na
warsztatach.
Spotkanie odbędzie się w
czwartek, 15 października, o
godz. 10:00, w sali Miejskiego
Domu Kultury przy ul. Wolności 13 w Świebodzicach.
(RED)
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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

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

Cenne zwycięstwo

po zamieszaniu w polu karnym Górnika piłka trafiła na
25 metr, gdzie znajdował się
Krzysztof Drzazga, który oddał
potężne uderzenie i pokonał
Kamila Jarosińskiego. Warto
dodać, że w trakcie pierwszej
połowy na stadionie w Polkowicach pojawiło się około 30
kibiców Górnika. W 50 min.
drugą żółtą, a w konsekwencji
czerwoną kartką został ukarany Mariusz Szuszkiewicz.
Dzięki osłabieniu polkowiczan jeszcze większą przewagę osiągnęli wałbrzyszanie, którzy ją bardzo dobrze
wykorzystali. W 71 min., po
akcji prawą stroną, mocno na
bramkę uderzył Mateusz Sa-

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF
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Remis jak porażka
ponieważ nie oddali prowadzenia do końca seta, którego
wygrali 25:20. W tie-breaku
Victoria PWSZ rozpoczęła od
prowadzenia 3:0, po czym następnie Stal zdobyła 4 punkty
i przy stanie 3:4 Krzysztof Janczak poprosił o czas. Potem
wynik przez większą część
seta oscylował koło remisu,
ale w końcówce lepiej zagrali gospodarze, którzy wygrali
tie-breaka 15:13 i cały mecz
3:2. Bohaterem wałbrzyszan
został Bartosz Filipiak, który
był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem w swoim
zespole.
Victoria PWSZ Wałbrzych
w następnej serii gier zagra
w Suwałkach z miejscowym
Ślepskiem. Mecz odbędzie się
w sobotę, 17 października.
Radosław Radczak

Beniaminek pokonany!
Piłkarze Górnika Wałbrzych pokonali w Polkowicach miejscowy KS KGHM
Zanam 3:1. Był to już 10
mecz z rzędu bez porażki,
licząc rozgrywki III ligi oraz
Pucharu Polski na szczeblu
OZPN Wałbrzych.
Goście szybko uzyskali wyraźną przewagę. W 10 min. z
prawej strony boiska strzelił
Marcin Orłowski, ale trafił w
boczną siatkę. Dziesięć minut
później na bramkę gospodarzy huknął Grzegorz Michalak
i otworzył wynik spotkania.
W 24 min. szansę na podwyższenie rezultatu miał Marcin
Morawski, ale jego strzał z 20
m minął bramkę. W 34 min.

Jakub Juchniewicz

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

Informacje pod numerami telefonu:

toria PWSZ wygrywała przed
pierwszą przerwą techniczną
8:7 i nie oddała prowadzenia aż do końca, zwyciężając
25:23. Z kolei trzecia partia
wyglądała nieco inaczej: goście prowadzili przez większość czasu, już nawet mieli 3
punkty przewagi, ale pod koniec wdarło się w nich szeregi
rozluźnienie, co wykorzystali
gospodarze, którzy odrobili
straty i wygrali III seta 25:23
dzięki asowi serwisowemu
Macieja Superlaka. W IV odsłonie doszło do niecodziennej sytuacji, ponieważ przy
stanie 5:7 czerwoną kartkę
otrzymał Dawid Bułkowski
ze Stali, który był najjaśniejszą postacią drużyny i punkt
otrzymali
wałbrzyszanie.
Jednak strata zawodnika nie
podcięła nysanom skrzydeł,

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
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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.

Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych wygrali na własnym parkiecie z AZS Stal
Nysa 3:2. Jest to pierwsze
zwycięstwo wałbrzyszan w
tym sezonie ligowym.
Na początku spotkania
goście prowadzili 4:2, ale Victoria PWSZ odrobiła szybko
straty i prowadziła 5:4. Niestety, nie zdołała utrzymać
przewagi i przed pierwszą
przerwą techniczną przegrywała 7:8. Potem zawodnicy
trenera Janczaka zaczęli grać
lepiej i skuteczniej, dzięki czemu prowadzili przed
drugą pauzą techniczną już
16:11. Jednak źle rozegrana
końcówka seta sprawiła, że
siatkarze Stali po drugim setbolu wygrali pierwszą część
spotkania 26:24. Po dosyć wyrównanym starcie II seta Vic-
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wicki, który wyprowadził ekipę Górnika na prowadzenie.
Trzy minuty później strzałem
z 25 m Marcin Orłowski ustalił wynik spotkania na 3:1. W
końcówce wałbrzyszanie mieli
jeszcze okazję na podwyższenie rezultatu, ale pewnie strzał
jednego z zawodników obronił Sebastian Szymański.
Wałbrzyszanie dzięki tej
wygranej umocnili się na pozycji lidera grupy dolnośląsko-lubuskiej III ligi. W następnej
kolejce zagrają na własnym
boisku w derbach z Śląskiem II
Wrocław. Spotkanie odbędzie
się w niedzielę, 18 sierpnia, o
godz. 12:00.
Radosław Radczak

Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych
zremisowały
w
Szczecinie z miejscową
Olimpią 2:2 w 9. kolejce ekstraligi kobiet. Podopiecznie
Marcina Gryki nadal w tym
sezonie nie odniosły ligowego zwycięstwa na obcym
boisku.
W pierwszym kwadransie
spotkania w Szczecinie wałbrzyszanki egzekwowały 3
rzuty rożne, ale nie oddały
żadnego strzału na bramkę.
W 29 min. w polu karnym gospodyń faulowana była Agata Sobkowicz, za co sędzia
podyktowała rzut karny, do
którego podeszła Aleksandra
Bosacka. Niestety, jej strzał
świetnie obroniła bramkarka
Olimpii. Kilka minut później

znów uderzyła na bramkę
Sobkowicz, ale ponownie
dobrą interwencją popisała
się golkiperka ze Szczecina. Jeszcze przed przerwą
szkoleniowiec akademiczek
dokonał potrójnej zmiany:
Jessikę Plutę, Katarzynę Konat i Magdalenę Konopkę zastąpiły Katarzyna Iwańczuk,
Nikola Żurawska oraz Karolina Borkowska. Po zmianie
stron, po huknięciu z dystansu, Sofia Gonzalez zdobyła
bramkę, ale nie została ona
uznana, ponieważ sędzia dopatrzyła się faulu Darii Pluty.
W 62 min. po raz drugi faulowana w szesnatce była Sobkowicz, arbiter spotkania podyktowała drugą jedenastkę,
którą tym razem pewnie wy-

korzystała Katarzyna Brzeska.
Dwanaście minut później,
po kolejnej kontrze, szczecinianki wyrównały wynik spotkania, mimo przewagi gości.
W 80 min. po dośrodkowaniu
z rzutu wolnego Agata Sobkowicz mocnym i pewnym
uderzeniem strzeliła bramkę na 2:1. Ale cztery minuty
później, po zamieszaniu w
polu karnym AZS-u, szczecinianki wyrównały i ustaliły
rezultat końcowy na 2:2.
W następnej kolejce wałbrzyskie akademiczki zagrają na własnym stadionie z
Zagłębiem Lubin. Spotkanie odbędzie się w sobotę,
17 października, o godz.
14:00.
Radosław Radczak

Lekcja skuteczności
Koszykarze
Górnika
Trans.eu Wałbrzych pokonali we Wrocławiu miejscowy Röben Gimbasket aż
69:38 w 2. kolejce grupy D
II ligi. Jest to drugie zwycięstwo z rzędu biało-niebieskich w ligowym sezonie.
Faworytem
spotkania
byli podopieczni Arkadiusza Chlebdy, którzy na inaugurację sezonu pokonali
na własnym parkiecie MKS
Otmuchów 74:62 i są jednym
z kandydatów do awansu do I
ligi. Za to Gimbasket przegrał
w poprzedniej serii gier w Nowej Soli z miejscowymi Muszkieterami 60:82.
Pierwsza kwarta sobotniego meczu we Wrocławiu była
dosyć wyrównana i nie zapo-

wiadała aż tak dużej różnicy
punktów na koniec meczu.
Raz prowadzili gospodarze,
raz goście, ale oba zespoły
grały bardzo nieskutecznie w
ataku i po pierwszych 10 minutach na tablicy widniał rezultat zaledwie 14:10 dla wałbrzyszan. Aż 10 ze wszystkich
zgromadzonych
punktów
zdobyli Rafał Niesobski i Paweł
Piros. Druga odsłona wyglądała już dużo lepiej w wykonaniu Górnika i na 4 minuty
i 46 sekund do zakończenia
I połowy goście mieli już 12
punktów przewagi. Końcówka II kwarty była już bardziej
wyrównana, ale ostatecznie
do przerwy wrocławianie
przegrywali 22:37. W trzeciej
ćwiartce Górnik kontrolował

przebieg spotkania, nie grał
już tak efektywnie jak w poprzedniej, ale pozwoliło to na
osiągniecie przewagi ponad
20 punktów i po 30 min. gry
prowadził 53:32. W ostatniej
kwarcie rażąco nieskutecznie
grali koszykarze Gimbasketu,
w której zdobyli zaledwie... 6
punktów, co wykorzystali Bartłomiej Ratajczak i Karol Obarek, których skuteczne akcje
sprawiły, że spotkanie zakończyło się zwycięstwem biało
– niebieskich 69:38.
W następnej kolejce Górnik
Trans.eu Wałbrzych zagra w
Rawiczu z miejscową Rawią
RAWAG. Spotkanie odbędzie
się w sobotę, 17 października
o godz. 17:30.
Radosław Radczak
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NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE

100 % GWARANCJI

serwis motocykli, skuterów i qadów

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

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

EKOGROSZEK EKORET, MARCEL,
WIECZOREK, WESOŁA, SILESIA

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

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

MONTAŻ
WAŁBRZYCH 58-309

- przyłącza wodno - kanalizacyjne
- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty
- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.

RADIA CB-ANTENY
SPRZEDAŻ-

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

Pracuj jako Opiekun Seniorów
w Niemczech, Anglii, Polsce.
Od października do grudnia

UŁ.DŁUGA 3A

specjalne bonusy. Zarób

TEREN STACJI BP

1518EURO na rękę za miesiąc!

TEL.608442204

tel. 509 892 436

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.

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

Kupiê zegarki

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

SKŁAD WĘGLA
MAXIMUS
SUPER JAKOŚĆ – DOBRE CENY

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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ROZPAŁKOWE
TEL: 695-079-900

Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

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

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

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

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

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71
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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
nie zwracamy.
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LS-2258 Podzamcze, lokal na
sprzedaż, pow. 27m2, cena 38
tys. Tel. 793 111 130

USŁUGI
(3) Dla pracującego i dla emeryta, prosta pożyczka do 25 tys.
zł. Tel. 728 874 282
Instalacje: gaz, c.o., woda. Od
projektu, przez montaż, po odbiór. Serwis kotłów, przeglądy.
Tel: 509 107 337, 501 252 870.

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

(3) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(3) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(3) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(3) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

MOTORYZACJA
Sprzedam samochód Subaru
Forester 2 L, 1999 r., benzyna,
automat, bogate wyposażenie,

(3) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

PRACA
(3) Firma handlowa zatrudni młode, dyspozycyjne osoby do pracy
przy promocjach i wyprzedażach.
Praca stała, od zaraz. 550 zł/tyg.
Tel.519-484-971.
(3) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(3) Do wynajęcia lokal użytkowy
w centrum Wałbrzycha, 45 m2 na
dowolną działalność, wszystkie
media. Tel. 668-549-462.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
MS-2292 Biały Kamień, dom
wolnostojący 190m2, działka
662m2, cena 499 tys. Tel. 606
976 630

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- panele, łazienka- terakota. Klatka schodowa zadbana. Zapraszamy na
prezentację. Cena 80
tys. zł. Powierzchnia
39,69m2.

właściciel PL, zadbany, cena
11500 zł. Tel. 668 292 848.

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

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

Tel. 606 478 000

MS-2208 Konradów dom wolnostojący z 2011 r. z działką
700m, stan idealny, garaż,
cena 480 tys. Tel. 883 334 486

LW-2251 Centrum- Śródmieście, lokal do wynajęcia, pow.
38m2, cena 1500 zł. Tel. 793
111 130
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o pow. 320 m w Centrum
Wałbrzycha przy największym
parkingu w mieście, cena
4500. tel. 606 976 630
Szukasz nieruchomości we
Wrocławiu – zadzwoń bogata
oferta deweloperów. Tel. 883
334 481

MS-2323 Piaskowa Góra, 2
pokoje, 41m2, po kapitalnym
remoncie, cena 120 tys. Tel.
883 334 481
MS-2288 Piaskowa Góra, 2
pokoje, 37m2, 2 piętro, po
remoncie, 105 tys. Tel. 883
334 481
MS-2254 Piaskowa Góra, 2
pokoje, 36m2, wysoki parter z
balkonem, do wprowadzenia,
cena 115 tys. Tel. 793 111 130
MS-2319 Piaskowa Góra, 2
pokoje, 39m2, 3 piętro, cena
88 tys. Tel. 793 111 130
MS-2268 Podzamcze, 2
pokoje, 36m2, po kapitalnym
remoncie, cena 120 tys. Tel.
606 976 630
MS-2308 Podzamcze, 2 pokoje, 39m2 cena 100 tys. Tel. 883
334 486
MS-2299 Stary Zdrój, 3 pokoje, 56m2, cena 60 tys. Tel. 793
111 130
MS-2250 Nowe Miasto, 4
pokoje, ogrzewanie miejskie,
78m2, cena 120 tys. Tel. 883
334 486
MS-2238 Biały Kamień, 2 pokoje, 68m2, do odświeżenia,
cena 89 900, Tel. 883 334 486
MS-2289 Biały Kamień, 4
pokoje, 84m2, garaż, ogródek,
cena 169 tys. Tel. 793 111 130

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

MS-2160 Poniatów, dom-bliźniak, działka 765m2, cena 299
tys, Tel. 883 334 481
MS-2312 Piaskowa Góra,
kawalerka po kapitalnym
remoncie, 2 piętro, cena 69
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

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

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

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

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 2 pokoje, 51m2, 10 piętro
w 11, cena 112.000zł, 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 - 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 – STARY ZDRÓJ, kawalerka, 31m2, 1 piętro w 2, cena
39.000zł tel. 74 840 40 40, 512
085 489

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

OKAZJA !!! MW-2194 Do wynajęcia mieszkanie w Szczawnie, 2 pokoje, wolne od zaraz
czynsz 1000 zł, kaucja 1000 zł.
Tel 883 334 481

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Broniewskiego „Mrówkowiec”,
2 pokoje, 35m2, 10 piętro w 10,
cena 95.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489

20. SOWA&VICTORIA Śródmieście mieszkanie po kapitalnym
remoncie 46m 2 cena 115000 zł
Tel: 519-121-104

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

MS-2309 Biały Kamień – Konradów , 4 pokoje, 81m2, cena
92 tys. Tel. 793 111 130

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro
w 4, cena 117.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

19. SOWA&VICTORIA Lubomin
dom do remontu 100 m2 cena
105000 zł Tel: 519-121-104

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

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.
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 2, ogród
300m2, cena 45.000zł 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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro
w 10, cena 160.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 42m2, parter w
10, cena 115.000zł, po remoncie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, kawalerka, 21m2, 11 piętro

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 – DOM NA BIAŁYM
KAMIENIU UL. BEMA, 200m2, 7
pokoi, działka 600m2, garaż, cena
495.000zł tel. 74 840 40 40, 693
223 424
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CENA 52.000 zł. Kontakt 530-998374

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
Dom wolnostojący, 5km od
Świdnicy, 330m2- możliwość
podzielenia na dwa a nawet trzy
niezależne mieszkania, 2 garaże,
1250m2 działki. Cena 540.000zł.
Do negocjacji. Tel: 535-311-265
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

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
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

Nowe Miasto, spokojna lokalizacja, 3 pokoje, 57m2, wysoki
parter, cena 105.000zł DO NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
Biały Kamień, 3 pokoje, 85m2,
garaż, duży potencjał, dwa
mieszkania w cenie jednego
(66m2+19m2), cena 125.000zł DO
NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265
Biały Kamień, 41m2, kawalerka
z dużym balkonem, 2 piętro,
odstępne 10.000zł. Mieszkanie z
WTBS. Kontakt 535- 311- 265
BOGUSZÓW-GORCE 2 pokoje,
super cena! OSIEDLE, OGRZEWANIE MIEJSKIE, parter, 42 m2, słoneczne mieszkanie w rozkładzie,
65.000 tys. Tel: 535-285-514
BIAŁY KAMIEŃ, ogródek, 2 piętro,
2 pokoje, 44 m2, centralne ogrzewanie gazowe, kilkurodzinna
kamienica, urokliwa lokalizacja,
SUPER CENA 105.000 ZŁ, tel. 535285 -514
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, 137.000 zł, Tel:
535-285-514
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 41
m2, widna kuchnia, ogrzewanie
miejskie, po kapitalnym remoncie,
120.000 zł, 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, 48m2, mieszkanie
z balkonem, OGRZEWANIE MIEJSKIE, Rozkładowe, CENA 93.000zł
kontakt 530- 998-374
Świebodzice, 38m2, po remoncie,
ogrzewanie miejskie, centrum

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

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

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 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.

BON – Boguszów Gorce, 40 m2,
parter, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z wc oraz prysznicem. Cana: 39
000 zł (nr: 2081) - (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33

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

Sprzedam dom w Jugowicach,
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy
1983. NOWA CENA 200 tys.
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.

BON – Głuszyca, 54 m2, 1 piętro, 2
pokoje, kuchnia, łazienka z wanną
i wc. Cena: 73 000 zł (nr: 2082) (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) -

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,
parter, 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 2 pokoje,
Szczawno-Zdrój, 54m2, po
remoncie, b.dobra lokalizacja,
cena 140 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507
153 166.
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REKLAMA

POPIERAMY!
dr Roman Szełemej
prezydent Wałbrzycha

Waldemar Kujawa
burmistrz
Boguszowa-Gorc

Marek Fedoruk
burmistrz
Szczawna-Zdroju

Najbardziej pracowitą posłankę w naszym regionie

Roman Głód
burmistrz Głuszycy

Adam Górecki
wójt gminy Czarny Bór

Mirosław Lech
wójt gminy
Stare Bogaczowice

Adam Hausman
wójt gminy Walim

