REKLAMA

Czwartek, 18 października 2018 r.  nr 39 (408)  www.db2010.pl  ISSN 2450-6397  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz.

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

REKLAMA

Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD
kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego
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Wyjazdy z Polski w każdy piątek

Premie do 150 EUR
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro),
tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl
REKLAMA

REKLAMA

Masz problemy finansowe?

Złap nasze koło ratunkowe!
„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63
Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211
„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520
REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż
w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku
życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim
i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nadal dysponuje środkami ﬁnansowymi przeznaczonymi dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w tym w szczególności pochodzących
z obszarów wiejskich, tj. przebywających na obszarach słabo zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) - na terenie
działania tutejszego Urzędu do kategorii obszarów wiejskich zaliczamy gminy: Walim, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Mieroszów.
Osoby te skorzystać mogą z doﬁnansowania na podjęcie działalności gospodarczej.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy (pok. 104; nr tel. 74/8407384).
Wszelkie aktualności dostępne są również na stronie internetowej
Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
www.walbrzych.praca.gov.pl

Pożyczka do 20 tys. zł
WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kaufland), tel. 502 284 615
DZIERŻONIÓW ul. Klasztorna 5, tel. 508 731 017, 721 281 162

kredytok.pl
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Otwarto most w Zagórzu Śląskim

Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego wyróżnił
nagrodą Starosty Wałbrzyskiego nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski.
Nagrodę Starosty w tym
roku otrzymały: Jolanta Ozimek - dyrektor zespołu szkół
im. M. Skłodowskiej - Curie w
Szczawnie - Zdroju, Jolanta
Omyła - dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w
Walimiu, Dorota Błażejowska
- dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle oraz Weronika Kołodziej nauczyciel
Specjalnego Ośrodka Szkolno
- Wychowawczego.
- Miło nam również poinformować, że Pani Iwona
Czech - wicedyrektor Zespołu
Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Szczawnie - Zdroju otrzymała nagrodę Ministra Eedukacji Narodowej, a Pani Regina
Marciniak - dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej - nagrodę Dol-

Iwona Czech odbiera nagrodę z rąk Starosty Jacka Cichury.
nośląskiego Kuratora Oświaty
– podkreślają starosta Jacek
Cichura i wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski, którzy w
imieniu zarządu podziękowali nauczycielom za okazane
młodzieży serce oraz stworzenie im możliwości rozwijania talentów i samorealizacji.

W włodarze powiatu życzyli
dalszych sukcesów zawodowych, entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy, zrozumienia
w oczach uczniów oraz satysfakcji w odkrywaniu nowych
obszarów w codziennej pracy
nauczyciela.
(GŁ)

15 października 2018
roku w Zagórzu Śląskim
nastąpiło oficjalne otwarcie
mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2876D.
Uroczystego
przecięcia
wstęgi dokonali: Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Zieliński, Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego
Krzysztof
Kwiatkowski, Członek Zarządu Powiatu Mirosław Potapowicz, Wójt Gminy Walim
Adam Hausman, radny powiatowy Bogusław Uchmanowicz oraz przedstawicielka
rady Sołectwa Rzeczka Aneta
Błachotnik – Matuszyk.
- Przebudowa tego mostu była dla nas dużym wyzwaniem, ponieważ jest to
główny ciąg komunikacyjny

z gmin: Walim, Jedlina – Zdrój
i Głuszyca w stronę Świdnicy
i Wrocławia. Prace wymagały
jego zamknięcia, co stanowiło odczuwalne utrudnienie dla kierowców, dlatego
roboty były prowadzone w
rekordowym tempie. Dzięki
ogromnemu nakładowi pracy
udało nam się dokonać całkowitej przebudowy w niecałe 4 miesiące, wstrzymując
ruch na obiekcie na zaledwie
2 miesiące. Realizacja tego
zadania była możliwa dzięki
dobrej współpracy ze stroną
rządową, za co składam serdeczne podziękowania na
ręce pana wicewojewody Kamila Zielińskiego - powiedział
wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski. Inwestycja pn. „Prze-

budowa obiektu mostowego
(JNI 01013243) w ciągu drogi
powiatowej nr 2876 D w km
13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim” kosztowała 917 000 zł, z czego kwotę
535 800 zł zarząd powiatu
pozyskał z rezerwy celowej
Ministerstwa Infrastruktury.
W ramach zadania wykonano
między innymi nowe przypory
żelbetowe przyczółków oraz
środkowy filar, wzmocniono
stalową konstrukcją istniejące sklepienie kamienne i wykonano nową nawierzchnię
mostu. Koryto rzeki w okolicy mostu wyłożono kostką
kamienną. Po przebudowie
most otrzymał najwyższą klasę nośności (A).
(GŁ)
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Poprawiają
bezpieczeństwo

100 km wyremontowanych dróg
w Powiecie Wałbrzyskim!

Strażacy ze Starych Bogaczowic zostali doposażeni przez Powiat Wałbrzyski.
W środę, 10 października
2018 r. członkowie Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego przekazali na ręce strażaków z
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Starych Bogaczowicach sprzęt
ratowniczy i odzież ochronną.
Wyposażenie dla strażaków

10 października 2018 r.
odbyło się uroczyste otwarcie 100-go kilometra wyremontowanych dróg powiatowych w obecnej kadencji.
Na skrzyżowaniu dróg w
kierunku Sadów Dolnych z
ul. Tarnopolską uroczystego otwarcia dokonali członkowie Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego.
W ceremonii udział wzięli: Kamil Krzysztof Zieliński Wicewojewoda Dolnośląski,
Mirosław Lech - Wójt Gminy
Stare Bogaczowice, Adam Górecki - Wójt Gminy Czarny Bór,
radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego: Józef Piksa, Krzysztof
Krajewski, Bogusław Uchmanowicz, Arkadiusz Mucha,
Mirosław Lubiński- senator V
kadencji, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP
w Wałbrzychu kom. Damian
Gawron, strażacy z OSP Stare
Bogaczowice, przedstawiciele wykonawców: firmy COM-D z Jawora, Przedsiębiorstwa
drogowego „TRAKT”, Maria
i Ryszard Kotuła z firmy Remar s.c., pracownicy Wydziału Infrastruktury Powiatu i

zostało zakupione w ramach
Budżetu
Partycypacyjnego
Powiatu Wałbrzyskiego na rok
2018. W ramach tego projektu
zakupione zostały urządzenie
pomiarowe, zestaw zasilająco
ładujący, aparat powietrzny,
butle stalową oraz kombinezony ochronne o wartości 11
264,47 zł.
(GŁ)

Ochrony Środowiska Starosta
Powiatowego w Wałbrzychu,
zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Na remonty i modernizacje dróg i chodników Powiat Wałbrzyski wydał blisko
30 000 000 zł.
- Powiat Wałbrzyski jest liderem inwestycji drogowych!
Dzisiaj dokonaliśmy uroczystego przecięcia wstęgi na
setnym kilometrze wyremontowanych dróg powiatowych, spełniając tym samym
nasze obietnice poprawy
bezpieczeństwa i komfortu

podróżowania mieszkańców
powiatu – podkreślił starosta
Jacek Cichura.
- Ten wynik to efekt ciężkiej pracy zarządu, radnych
koalicji oraz pracowników
Starostwa Powiatowego w
Wałbrzychu i wykonawców
robót. Nie odnieślibyśmy
tego sukcesu bez pozyskania środków zewnętrznych,
za co dziękuję wojewodzie,
a także dobrej współpracy z
włodarzami gmin. Pomimo
niewielkiego budżetu, jakim
dysponuje powiat wałbrzyski,

od początku kadencji stawiałem na poprawę infrastruktury drogowej. Obiecałem wyremontować 100 km dróg i
słowa dotrzymałem. Dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili
się do tego sukcesu. Jestem
wymagającym szefem, ale
uważam, że każda złotówka
wydana z budżetu, musi być
wydana jak najefektywniej i
nie możemy sobie pozwolić
na błędy – powiedział Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski.
(GŁ)
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Powtórzmy sukces
Czas
na
Wałbrzych!
Wrocławia w regionie!
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Piotr

Kruczkowski
GŁOSUJ NA LISTĘ nr 12
DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Działam na rzecz miasta i jego mieszkańców
Rozmowa z Ramoną Bukowską,
przewodniczącą Rady Miejskiej
Szczawna-Zdroju.
Od 2016 roku pełni pani funkcję
przewodniczącej Rady Miejskiej
w Szczawnie- Zdroju. Jak podsumuje Pani ten okres?
Ramona Bukowska: - W tym czasie
organizowałam i kierowałam pracą
tego najważniejszego organu gminy.
Działałam z przekonaniem, że każda
podjęta przez nas inicjatywa oraz akt
prawa miejscowego musi służyć miastu i jego mieszkańcom. Przez cztery
lata pracy w Radzie Miejskiej Szczawna-Zdroju byłam ceniona przez mieszkańców i współpracowników za skuteczność i pracowitość. Najpierw jako
radna, a potem jako przewodnicząca
komisji rewizyjnej oraz przewodnicząca rady. Z powodzeniem udawało
mi się przez te cztery lata łączyć rolę
matki dwóch synów z prowadzeniem
własnej działalności gospodarczej
oraz działalnością na rzecz lokalnej
społeczności w radzie miejskiej.
Jakie konkretne działania podjęła
Pani jakom radna w kończącej się
kadencji?
- Było ich wiele. Między innymi jestem
inicjatorką działania społecznego pod
nazwą „Joga w parku”, które służy
mieszkańcom naszego miasta. Przede
wszystkim integruje ich oraz propagu-

je zdrowy styl życia. Jestem przedsiębiorcą - prowadzę przedszkola i żłobek
w Wałbrzychu i Strudze - dlatego wiem
jak ważne jest to, aby stwarzać w naszym mieście warunki dla przedsiębiorczości. Wspólnie z radnymi Rady
Miejskiej w Szczawnie- Zdroju przegłosowałam ważną dla tej grupy osób
uchwałę w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości dla przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Uzdrowiskowej Gminy
Szczawno- Zdrój w ramach pomocy de minimis. Wierzę, że ten ważny
dokument zachęci osoby aktywne do
prowadzenie działalności gospodarczej w naszym mieście. A to z kolei
pozytywnie wpłynie na stan budżetu
naszej gminy.
Szczawno-Zdrój jest gminą uzdrowiskową, ale zagrożeniem dla tego
statusu jest jakość powietrza. Czy
w tej sprawie podejmowała Pani
jakieś działania?
- Zacznę od tego, że w SzczawnieZdroju mieszkam i wychowuję w tym
niezwykłym mieście swoich synów.
I właśnie dlatego wiem, jak ważne
dla uzdrowiskowego miasta jest czyste powietrze. Cieszę się, że mogłam
mieć także wpływ na podjęcie przez
Radę Miejską Szczawna-Zdroju dwóch
bardzo ważnych z tego punktu widzenia uchwał. Pierwszą była uchwały
w sprawie zmiany miejscowego pla-

uzdrowiskowego. To niezwykle ważna
dla naszego miasta i jego przyszłości
uchwała, która chroni uzdrowiskowość
Szczawna-Zdroju.

nu zagospodarowania przestrzennego strefy A ochrony uzdrowiskowej,
której zapisy ograniczają możliwości
inwestowania na tym terenie wyłącznie w zakłady i urządzenia lecznictwa

A czego dotyczyła druga wspomniana przez Panią uchwała?
- Ten drugi akt prawny, przyjęty przez
kierowaną przeze mnie Radę Miejską Szczawna Zdroju, łączy się z tą
pierwszą uchwałą, ponieważ jego celem również jest ochrona naszego
unikalnego dobra, czyli uzdrowiskowości. Tym niezwykle ważnym aktem
była uchwała w sprawie wystąpienia
do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
o zapewnienie ﬁnansowania terminowej realizacji inwestycji drogowej
pod nazwą „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr
35 na odcinku pozamiejskim na terenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej
Szczawno- Zdrój, którego zarządcą
jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad”. Ta uchwała Rady
Miejskiej Szczawna – Zdroju wyrasta
ze wspólnego przekonania, że tylko
ograniczenie ruchu samochodowego
przez Szczawno- Zdrój wpłynie na
stan czystości powietrza w naszym
w uzdrowisku. W tych działaniach
wspierani jesteśmy przez prezydenta
Wałbrzycha Romana Szełemeja, dla
którego dialog, współpraca i działanie
są narzędziami w drodze do sukcesu.
Rozmawiał Robert Radczak
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Jestem wałbrzyszaninem i Dolnoślązakiem z urodzenia i wyboru.
Zależy mi na rozwoju naszej małej ojczyzny.
Jako doświadczony działacz społeczny i samorządowiec znam doskonale
problemy, z jakimi muszą zmagać się mieszkańcy naszego regionu.
Jako lekarz wiem, jak stawiać czoła trudnym sytuacjom
i znajdować najlepsze rozwiązania.
Wiem też, jak ważna jest wzajemna życzliwość i dialog
między ludźmi. Kandyduję do Sejmiku Dolnośląskiego,
bo nie jest mi wszystko jedno.
Jeśli Państwu też nie jest wszystko jedno,
to idźcie proszę, na wybory 21 października.

REKLAMA

Jolanta Suława będzie walczyła
o czyste powietrze w naszym regionie
WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Każdy zasługuje na czyste powietrze – to
hasło kandydatki do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Jolanty Suławy.
Znamy ją jako kobietę sukcesu i osobę,
która od lat wspiera juniorskie kluby
sportowe i inicjatywy na rzecz lokalnej
społeczności. Dlaczego warto na nią głosować w najbliższych wyborach samorządowych?
Skąd hasło „Każdy zasługuje na czyste
powietrze”?
- Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw w Europie, normy
jakości powietrza w sezonie grzewczym
przekraczane są praktycznie codziennie.
Już teraz z początkiem jesieni możemy
poczuć charakterystyczny zapach, który
unosi się w powietrzu. Smog, do którego w największej mierze przyczyniają się
piece starej generacji, emitujące najwięcej zanieczyszczeń, ma tragiczny wpływ
na nasze zdrowie. Dotyczy to zwłaszcza
dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych.

Wiemy coraz więcej o smogu i o tym jak
źle wpływa na nasze organizmy, a także
jak dużym jest problemem. Osoby, które
śledzą pomiary jakości powietrza, zdają
sobie sprawę z tego, że przez wiele dni
sezonu grzewczego najlepiej pozostać w
domu. Mimo że mamy dopłaty do wymiany pieców i przyłączenia się do sieci ciepłowniczej, to i tak wiele osób woli zostać
przy starym i tańszym sposobie ogrzewania, czyli piecach węglowych. Dlatego
uważam, że należy stworzyć program
wsparcia finansowego dla osób, które
zdecydowały się na wymianę źródła ciepła i zainwestowały w czyste powietrze.
Co może Pani obiecać swoim wyborcom?
Po pierwsze chciałabym zadbać o nasz
wspólny interes, czyli zdrowie i walczyć
o czyste powietrze. O to, by każdy z nas
mógł spokojnie wyjść na spacer w długi
zimowy wieczór, bez obawy o smog. Marzę o tym, abyśmy docenili piękny region,
w którym mieszkamy. Zadbali o sąsiada i

najbliższe otoczenie, tworząc w ten sposób silne społeczeństwo obywatelskie.
Pomoc to także rola dużych przedsiębiorstw, które w ramach polityki odpowiedzialnego biznesu mogą dzielić się
swoim zyskiem z innymi, do czego będę
gorąco zachęcać wielkie i małe przedsiębiorstwa.
Mamy głosować na Jolantę Suławę, bo…
Już od wielu lat udowadniam, że jestem
dobrą negocjatorką i dyplomatką. Od lat
skutecznie zarządzam dużym przedsiębiorstwem energetycznym i przełamuję
stereotypy – kobiety na kierowniczych
stanowiskach w tej branży nie zdarzają
się często. Posiadam cenne doświadczenie, które dobrze wykorzystam jako samorządowiec. Jestem osobą wrażliwą na
problemy innych i odpowiedzialną społecznie, dlatego tak bliski jest mi problem
zanieczyszczonego powietrza – chcę
zawalczyć o nasz wspólny interes, czyli
zdrowie.
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na burmistrza Boguszowa-Gorc

SYLWIA

DĄBROWSKA
KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ BOGUSZOWA-GORC

KOMITET BEZPARTYJNY!
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Prosimy o głosy w najbliższą niedzielę - 21.10.2018 r.
Materiał sﬁnansowany ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Sylwii Dąbrowskiej

DB2010

Czwartek, 18 października 2018 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

Promujemy Dolny Śląsk i naszych przedsiębiorców
Z Pani inicjatywy powstał Wydział Promocji Gospodarczej
i Inwestycyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego. W jakim celu?
Iwona Krawczyk: - Zależy mi na
pozyskaniu inwestorów, zwiększeniu zadowolenia mieszkańców oraz zachęceniu ludzi do
osiedlania się na Dolnym Śląsku.
Chcę do nas przyciągnąć konkretne grupy ludzi: studentów,
specjalistów, wykwalifikowane
grupy zawodowe. Moim celem
jest także zmiana postaw i opinii
na temat promowanego miejsca w mediach i potocznych
wyobrażeniach. Dobrym przykładem jest Wałbrzych, który
w świadomości wielu ludzi zapisał się jako miasto dymiących kominów zakładów koksowniczych
oraz innych fabryk. I nadal często
pokazywany jest od tej najgorszej strony. Tymczasem każdy,
kto dziś odwiedzi Wałbrzych,
bez problemu zauważy, że jest
to nowoczesne, tonące w zieleni
miasto, z bogatą ofertą dla inwe-

storów i mieszakńców. To trzeba
pokazać.
I temu ma służyć ten wydział?
- Chyba wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że każdy kraj, każdy
region i każde miasto na świecie
walczy o nowe inwestycje, o wykwalifikowanych pracowników
oraz o swój dobry wizerunek.
Aby to osiągnąć muszą pokazać
swoje mocne strony, wyróżnić
się i przekonać do siebie. I to właśnie było podstawą utworzenia
tego wydziału. A jego zadaniem
jest szersze wsparcie rozwoju
dolnośląskiej przedsiębiorczości
oraz wypracowania marki Dolnego Śląska jako regionu o wysokim potencjale gospodarczym
i inwestycyjnym.
Jakimi działaniami podlegli
Pani urzędnicy wspierają dolnośląskich przedsiębiorców?
- W ramach wydziału realizujemy, współfinansowany ze
środków unijnych projekt za 4,5
mln zł „Promocja gospodarcza
województwa dolnośląskiego
na rynkach krajowych i międzynarodowych”. Dzięki temu zorganizowaliśmy udział w trzech

imprezach targowych. CEBIT
Hannover to największe w Europie targi informatyczne, oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii
- stoisko Dolnego Śląska wzbudzało duże zainteresowanie
wśród odwiedzających targi. To
dzięki m.in. różnorodnej ofercie
firm z Dolnego Śląska i doskonałej lokalizacji w hali VR and AR
(wirtualna i rozszerzona rzeczywistość), która przyciąga szerokie
grono odwiedzających, zainteresowanych nowinkami technologicznymi. Targi IFA Consumer
Electronics Unlimited w Berlinie
to największe targi elektroniczne
w Europie. Ich tematyka poświęcona jest zarówno elektronice
użytkowej, takiej jak artykuły
gospodarstwa domowego, jak
i nowoczesnym technologiom
jak np. sztuczna inteligencja,
robotyka, autonomiczne pojazdy itd. Na stoisku promującym
nasz region współwystawcami
byli dolnośląscy przedsiębiorcy
oraz koła naukowe z Politechniki
Wrocławskiej. Z kolei Targi CIFIT
w Xiamen w Chinach są największymi targami inwestycyjno-przemysłowymi w Azji. W ich

trakcie przeprowadzono wiele
rozmów z potencjalnymi partnerami biznesowymi, a stoisko
Dolnego Śląska odwiedziły setki
odwiedzających.
Czy były podejmowane jakieś
działania z naszymi sąsiadami,
czyli Czechami i Niemcami?
- Oczywiście! Tych działań było
wiele, bo współpraca z najbliższymi sąsiadami jest dla nas
ważna w każdym obszarze, także gospodarczym. Stąd misja
gospodarcza do Lipska na Międzynarodowe Targi Obrabiarek,
Technologii i Automatyzacji
Produkcji Intec oraz Międzynarodowe Targi Poddostawców Zuliefermesse. Zorganizowaliśmy
także konferencję z udziałem
40 dolnośląskich i 20 brandenburskich firm, która dotyczyła
tematyki związanej z nanotechnologiami, a także XII Polsko
Saksońskie Forum Gospodarcze
Innowacyjne Technologi Produkcyjne (kolejne forum odbędzie się w dniach 6-7 lutego 2019
r.). Nasz urząd zorganizował również wizyty studyjne w Centrum
Zaawansowanych
Systemów
Produkcyjnych na Politechnice

Wrocławskiej, w firmie SONEL
S.A. w Świdnicy oraz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w której oprócz prezentacji oferty inwestycyjnej WSSE
goście mieli okazję wysłuchać
prezentacji dwóch firm: Zakładu
Produkcji Automatyki Sieciowej
S.A. – zajmującej się produkcją
obudów teleinformatycznych
i energetycznych oraz produkcją
w zakresie rozwiązań sieciowych
i energetyki, a także Kayser Automotive Systems Kłodzko Sp.
z o.o - produkujący części i komponenty do samochodów takich
marek jak m. in. Audi, Volkswagen, Volvo, Porsche.
A działania w kraju?
- W ramach kampanii powstały
m.in. nowa strona internetowa
dedykowana przedsiębiorcom,
film promocyjny, informator
gospodarczy, a także darmowe aplikacje multimedialne do
ściągnięcia na telefon. Poza tym
zorganizowaliśmy Kongres Firm
Rodzinnych, który stał się platformą wymiany doświadczeń
i szukania dobrych rozwiązań dla
przetrwania i rozwoju rodzinnego biznesu.
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Kandydatka do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Iwona

#sprawdzonawdziałaniu

krawczyk

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Rozmowa z Iwoną Krawczyk,
Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego.
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Można zmieniać nasze gminy
Rozmowa z Jarosławem Buzarewiczem, radnym powiatu wałbrzyskiego kończącej się kadencji, dyrektorem Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury i mieszkańcem
Czarnego Boru.
Jak żyje się w Czarnym Borze?
Jarosław Buzarewicz: - Znakomicie, choć wciąż – niestety - jednak
brudno z uwagi na zapylenie melafirem z czarnoborskiej kopalni. Po
latach działań, interwencji w wielu instytucjach, którym powinno
zależeć na zdrowiu mieszkańców,
w sprawie ograniczenia tego zapylenia udało się jedynie wytłumaczyć
zarządzającym kopalnią, że jest
to problem uciążliwy dla nas i nie
jest wywołany tym - jak mówiono
- że palimy w piecach, kominkach
nieodpowiednim opałem. Kilka
miesięcy temu, pomimo korzystnej
pogody dla kopalni (niemalże przez
cały tydzień badań padał deszcz)
zanotowaliśmy znaczne przekroczenie zanieczyszczenia. Zarządzający kopalnią przekonują, że robią,
co mogą, jednak odnoszę wrażenie,
że nie wywiązują się ze wszystkich

obietnic. Gdy zgłaszam nieprawidłowość, przez chwilę jest lepiej.
Tymczasem, nie tylko o uciążliwy brud
zalegający na łąkach, w ogrodach, na
oknach, elewacjach, autach - dosłownie wszędzie - nam chodzi. Z przeprowadzonych badań jednoznacznie
wynika, że w pobranych przez mieszkańców próbkach pyłu, zebranych
z posesji, znajdują się związki szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt: respirabilna krzemionka oraz fazy amfibolowe (azbestowe).
Mamy prawo czuć się zaniepokojeni.
Nie poddajemy się. Przeprowadzamy kolejny eksperyment, z kolejnym
materiałem dowodowym będziemy
ponownie interweniować.
Czy to jedyny problem mieszkańców tej gminy?
- Sporo rozmawiam z mieszkańcami,
zgłaszają wiele uwag: nie masz auta,
w weekendy ciężko będzie ci wyjechać do Wałbrzycha, brakuje remontu niektórych odcinków dróg dojazdowych do posesji, przyłączy gazu,
dobrego zasięgu telefonii komórkowej czy internetu, latarni, boiska ze
sztuczną murawą, niewykorzystany

jest zalew w Grzędach. Wiele miejsc
się zmienia, jednak nadal wiele jest
zaniedbanych. Na naszym cmentarzu zmarłych chowa się w grobach
zalewanych wodami gruntowymi.
Czy powiat, radni powiatu mogą
to zmienić? I co Pan konkretnie
zrobił przez ostatnie 4 lata?
- Nie wszystkie problemy zgłaszane
przez mieszkańców, moich sąsiadów, możemy w starostwie rozwiązywać. Pewne zadania są przypisane wyłącznie gminie. Jednak na
wiele spraw miałem wpływ, o nie
zabiegałem i podejmowałem korzystne decyzje. Tylko w latach 2015
– 2017 powiat sfinansował w Czarnym Borze inwestycje o łącznej wartości około 5 mln zł. Udało się odbudować, m.in.: most w Jaczkowie,
ul. Główną, ul. Parkową w Czarnym
Borze, drogę z Grząd w kierunku
Krzeszowa, chodniki. Do końca roku
powiat wyda na naszą gminę jeszcze około 1,5 mln zł.
Wspomina Pan o chodnikach.
Ten wybudowany w Grzędach to
również Wasze „dzieło”?

- Tak... To inwestycja powiatu wałbrzyskiego. Na prośbę mieszkańców tej części Grząd złożyłem do
zarządu powiatu dwie interpelacje.
Pospieszono się. Chodnik można
było wybudować z drugiej strony ulicy lub dopiero po usunięciu
drzew, przebudowaniu przepustu.
Jest wąski i za krótki. Liczę, że nowy
starosta nie odbierze tej inwestycji.
A Mieroszów zostawia Pan
z boku?
- Absolutnie nie! Mandat zaufania
powierzyli mi również mieszkańcy
tej gminy. Kwoty nie kłamią. W latach 2015 – 2017 w drogi, chodniki
powiat zainwestował ponad 3,1
mln zł. Do końca roku wyda jeszcze 2,6 mln zł. Staram się również
wspierać działalność Fundacji
Sztuki Współczesnej In Situ, która
zmienia Sokołowsko. Także ostatni
Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski organizowaliśmy wspólnie
z Gminą Wałbrzych, Wałbrzyskim
Ośrodkiem Kultury. Zabrakło wsparcia władz Mieroszowa, Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przed nami kolejne pilne wyzwania: przebudowa, remont Domu
Dziecka „Catharina” i Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle.
Dlaczego warto angażować się
w pracę w samorządzie?
- Bo ma się realny wpływ na podejmowane decyzje, można zmieniać
nasze gminy, miasta, powiaty. Nie
przechodzić obojętnie wobec ludzkich problemów, ważnych spraw.
Rozmawiał Robert Radczak
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Szanowni Państwo!
Podjęłam decyzję o kandydowaniu do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i proszę o Wasz głos na listę nr10, miejsce 3.
Pragnę swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i samorządowe wykorzystać przy budowaniu siły naszego okręgu.
W moim programie za najistotniejsze uważam bliskość i zachowanie więzi
z mieszkańcami powiatów wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego, ale także:
• pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej;
• zrównoważony rozwój naszego regionu - równomierny rozwój ładów:
przestrzennego, gospodarczego, środowiskowego i kulturowego, przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń;
• pobudzanie aktywności lokalnej, przy jednoczesnym podnoszeniu aktywności i konkurencyjności gospodarki województwa;
• wspieranie budowy i modernizacji dróg mających znaczenie dla funkcjonowania naszej części województwa;
Czuję się zobowiązana do złożenia obietnicy, że jeśli otrzymam od Państwa
mandat zaufania, to będę pełniła tę służbę najlepiej jak tylko potraﬁę.
Zawsze blisko mieszkańców okręgu i radnych niższego szczebla samorządowego.
Beata Żołnieruk
REKLAMA

Skibska Dorota - kandydatka nr 1 do Rady Powiatu
Wałbrzyskiego, okręg Mieroszów-Czarny Bór.
Jestem osobą uczciwą, kreatywną, ambitną, przyjaźnie nastawioną do ludzi, pracowitą i odpowiedzialną. Posiadam duże doświadczenie w interpretowaniu przepisów, które nabyłam m.in.
prowadząc 7 lat własną działalność gospodarczą, pracując 16 lat w instytucjach samorządowych oraz pełniąc funkcje społeczne w radzie sołeckiej oraz 4 lata jako radna Rady Miejskiej
w Mieroszowie. Współpraca ze środowiskami biznesowymi, samorządowymi i rządowymi pozwoliła mi zyskać kontakty w Polsce, poznać specyﬁkę działania oraz wsparcia dla JST, OPP
i przedsiębiorców, zarówno systemowego jak i instytucjonalnego. Pisałam projekty mające na
celu pozyskanie środków na współﬁnansowanie lokalnych przedsięwzięć społecznych. Potraﬁę
kojarzyć dążenia człowieka z zadaniami organizacji. Wiem jak zadaniować i planować pracę
wdrażając swoje i innych pomysły.
Mój profesjonalizm przejawia się w działaniach:
• organizowałam: biegi, turnieje sportowe, festyny, działania charytatywne, zbiórki, blokadę
drogi krajowej w celu zwrócenia uwagi na problem braku chodnika,
• reprezentowałam instytucje pracy i samorządowe na zewnątrz,
• jako radna złożyłam 37 interpelacji, z których znaczna część była zrealizowana. Każdorazowo składając wniosek podawałam możliwe rozwiązania i ewentualne źródło ﬁnansowania.
Do zapoznania się z moją aktywnością zachęcam na stronach: Facebook: Skibska Dorota – zakładka zdjęcia: Praca Radnej, Facebook: Unisław Śląski i okolice, bip.mieroszow.pl

lista nr 10

•

Cel jaki sobie stawiam: SŁUŻYĆ, WSPÓŁPRACOWAĆ, DBAĆ O JAWNOŚĆ I SZACUNEK
Misja: działania prowadzące do wzrostu jakości życia mieszkańców

•

Powiat Wałbrzyski, w tym okręg Mieroszów - Czarny Bór, ma być miejscem przyjaznym spełnianiu dążeń mieszkańców zarówno rodzinnych jak i zawodowych. W tym celu należy wykorzystać
potencjał mieszkańców, ich ekspercką wiedzę i składane podczas rozmów propozycje na kreatywny i partnerski rozwój otoczenia oraz walory gospodarczo-turystyczne.

•
•
•

Cele strategiczne:
• modernizacja i budowa infrastruktury - współpraca z gminami przy remontach i budowie
dróg, chodników, tras rowerowych
• współﬁnansowanie wraz z gminami budowy: placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych, infrastruktury turystycznej, żłobków i przedszkoli
• współpraca z organizacjami turystycznymi – stworzenie produktu turystycznego gmin Mieroszów i Czarny Bór. Zinwentaryzowanie zasobów turystycznych, tak żeby ponadlokalnie,

•
•

we współpracy ze starostwem powiatowym, przygotować projekty tras rowerowych i rekreacyjnych
wspieranie edukacji przez pozyskanie środków zewnętrznych - stworzenie pakietu edukacyjnego i rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży
utworzenie powiatowego centrum inicjatyw senioralnych oraz placówki wsparcia dziennego seniorów, do którego dojazd byłby współﬁnansowany przez powiat i gminy
stworzenie stref bezpłatnego internetu
poprawa środowiska
nawiązanie współpracę ze strefą ekonomiczną - działanie to wpłynie nie tylko na zmniejszenie bezrobocia, ale będzie bodźcem do budowy lokalnego biznesu, który powinien być
fundamentem rozwoju
stworzyć ponadlokalną instytucję zajmującą się inwestorem
aktywizacja społeczeństwa - zahamowanie migracji mieszkańców przez stworzenie działań
zaspokajających potrzeby w dostosowanym czasie.

Zdobycie mandatu radnego to tylko środek do realizacji tych celów.
Dorota Skibska
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Problemy społeczne są mi bliskie
Rozmowa z Jerzym Langerem, kandydatem na
radnego Rady Miejskiej Wałbrzycha z listy PiS
w okręgu Podzamcze, Lubiechów, Książ (lista
10, miejsce 1).
Jak długo jest pan mieszkańcem Wałbrzycha?
Jerzy Maciej Langer: - W prawdzie urodziłem się
w Szczawnie Zdroju, jednak od 1961 r., mieszkam w Wałbrzychu, z czego już 39 lat na Podzamczu.
Wielu mieszkańców miasta kojarzy pana
z działalnością w „Solidarności”, dzisiaj jest
pan działaczem politycznym. Dlaczego ?
- To prawda, z „Solidarnością” jestem związany od momentu jej narodzin. Przeszedłem z nią
długą drogę: działalność w opozycji antykomunistycznej, więzienia i represje, a od 1990 do
2014 byłem członkiem władz krajowych NSZZ
„Solidarność”, gdzie w latach 1998-2010, pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Komisji
Krajowej. Mimo, że 16 lat pracowałem w Gdańsku cały czas byłem mieszkańcem Wałbrzycha.
Po 2010 roku zacząłem wygaszać swoją aktywność związkową, ale problemy społeczne nadal
są mi bliskie. To wiarygodność i konsekwentne
realizowanie programu wyborczego przez Zjednoczoną Prawicę sprawiły, że od roku jestem
członkiem PiS, mojej pierwszej w życiu formacji
politycznej.
Jest pan radnym więc może pan ocenić kończącą się kadencję rady miejskiej.
- Mój staż radnego jest krótki, gdyż mandat radnego przejąłem dopiero rok temu, ale już mogę
ocenić sposób funkcjonowania rady. Według

prawa rada jest organem stanowiącym i kontrolnym, a prezydent miasta jest organem wykonawczym. W Wałbrzychu jest akurat odwrotnie.
Prezydent podejmuje wszystkie decyzje, a większość członków rady bezkrytycznie je akceptuje,
podejmując stosowne uchwały. Dlatego oprócz
dobrych decyzji, takich jak na przykład skorzystanie z rządowego projektu „Mieszkanie +”,
są i takie jak zmarnowane ponad 5 mln. zł. na
projekt rewitalizacji GDK albo darowane z budżetu miasta 458 tys. zł prywatnej spółce Active
Travel sp. z o.o. z przeznaczeniem na remont
dzierżawionej przez nią wilii Daisy, którą spółka
ta „porzuciła”. Radnych z klubu PO, startujących
dzisiaj jako bezpartyjni, nie interesuje ilość montowanych w Wałbrzychu, bardzo drogich barierek chodnikowych. Nie interesowało ich to, że
prezydent miasta ukrywał przed radnymi fakt
malwersacji ponad 1,6 mln zł w podległym mu
bezpośrednio Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha. Kogo w radzie obchodzi fakt, że
Wałbrzych jest liderem pod względem zadłużenia miasta ? A efekty takiej sytuacji będą odczuwać kolejne pokolenia wałbrzyszan.
To bardzo surowa ocena wałbrzyskiej rady
miejskiej.
- To prawda, ale trudno moim zdaniem o inną.
Tak jak już mówiłem obecna rada ani nie podejmuje żadnych decyzji, ani nie kontroluje,
rada tylko głosuje zgodnie z oczekiwaniami prezydenta. Nawet obywatelski wniosek, którego
byłem inicjatorem, poparty przez ponad 2 tys.
wałbrzyszan, o zniesienie opłat za parkowanie
pod wałbrzyskimi szpitalami, poparł tylko 4 osobowy klub radnych PiS.

A mimo to ubiega się pan ponownie o mandat
radnego.
- Kandyduję gdyż wierzę, że rada w nowej kadencji będzie realizować swoje ustawowe zadania.
Mogę o sobie powiedzieć, że znam doskonale zalety naszego miasta. Znam też nasze, mieszkańców Wałbrzycha, problemy. Jestem człowiekiem
o bardzo dużym doświadczeniu w działalności
społecznej, a wiarygodność i konsekwencja to
cechy, które sobie bardzo cenię. One towarzyszyły mi w działalności antykomunistycznej i kiedy
pełniłem zaszczytną funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a także w czasie gdy byłem członkiem Rady Ochrony
Pracy przy Sejmie RP. Mój roczny staż w radzie
miejskiej i kontakty z mieszkańcami Wałbrzycha pozwalają mi na zdefiniowanie problemów,
z którymi przyszła rada powinna się zmierzyć. Do
największych problemów na pewno należy nadmierne zadłużanie miasta.
A inne priorytety?
- Mój okręg to Podzamcze, Lubiechów, Książ.
Mieszkańcy osiedla czekają nowe parkingi,
a Lubiechów na chodnik. Zainstalowanie na
skrzyżowaniu al. Podwale – ul. H. Wieniawskiego świetlnej sygnalizacji na pewno ulży zmotoryzowanym mieszkańcom Podzamcza. A dzieciom i młodzieży tego osiedla przydałby się tor
wrotkarski, być może z lodowiskiem. Jak się
przekonałem, zbierając podpisy pod wnioskiem,
o którym wspomniałem, mieszkańcy Wałbrzycha oczekują też zniesienia opłat parkingowych,
z wyjątkiem ścisłego centrum miasta, a szczególnie w okolicach szpitali.
Rozmawiał Robert Radczak

Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej
Dobrze znam Jerzego Langera z Rady Ochrony Pracy.
Jest osobą w pełni godną
zaufania. Cenię go przede
wszystkim za doskonałą współpracę ze środowiskami związanymi z rynkiem pracy. Jest
osobą nadzwyczaj kompetentną, pełną energii
i zaangażowania, we wszystkim, co robi. Z racji
wykonywanych obowiązków szczególnie jest
mu oczywiście bliska sytuacja pracowników,
ich bezpieczeństwo i nieodłączne prawa. Ich
dobro zawsze stawia na pierwszym miejscu.
Za to cenię go najbardziej.

Janusz Śniadek
były wieloletni
Przewodniczący
„Solidarności”, poseł PiS
Z Jerzym znamy się od
wielu lat i łączy nas głęboka przyjaźń. Niesłychanie
pracowity i kompetentny,
znakomicie wywiązywał się z najtrudniejszych
zadań. To dzięki ludziom takim jak On: odważnym, głęboko wiernym ideałom sierpnia i bez
reszty oddanym Związkowi, Solidarność dokonała rzeczy, które zachwyciły Świat. W kierownictwie NSZZ Solidarność, uważaliśmy Jurka
za strażnika etosu Solidarności.
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Nowa szansa dla Szczawna – Zdroju
Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,

Szczawno- Zdrój to moja mała ojczyzna. To tutaj się wychowałem, tu mieszkam i tu od wielu lat - z woli mieszkańców - wypełniam najlepiej jak potrafię
mandat radnego rady miejskiej. Uzyskana i wciąż doskonalona wiedza z zakresu
samorządu, rozmowy i inicjatywy przeprowadzone wspólnie z mieszkańcami
oraz zdobyte doświadczenie w tym zakresie, pozwalają mi całościowo spojrzeć
na naszą rzeczywistość. Z jednej strony
na nasze wielkie atuty, a z drugiej na nasze problemy. Jestem przekonany, że pełne
wykorzystanie potencjału naszego miasta jest możliwe tylko i wyłącznie przy
aktywnym udziale mieszkańców. To my
– mieszkańcy - tworzymy na co dzień jej
bogactwo i rozwój, pracując, prowadząc
działalność gospodarczą, organizując
różnego rodzaju działania społeczne, czy
kulturalne. A organy samorządu, jakimi
są rada miejska i burmistrz, powinny pełnić wobec nas rolę służebną – wsłuchując
się w nasz głos i podejmując działania leżące w naszym wspólnym interesie.
Chcę miasta, w którym mieszkańcy
będą mieli poczucie, że ich głos wyrażony w istotnych sprawach jest poważnie
brany pod uwagę. W której konsultacje

społeczne nie służą burmistrzowi jako
„podkładka” do z góry podjętej już decyzji. W której odpowiedzi na wnioski
mieszkańców są wyczerpujące i konkretne, bez spoglądania na to, czy wniosek
złożył „nasz” czy „nie nasz”. W której
burmistrz i rada odważnie i wytrwale
dążą do założonych dużych celów, a nie
wpadają w samo zachwyt przy każdym
małym sukcesie. W której zarządzanie
finansami miasta jest przedstawiane
mieszkańcom w jasny sposób - prostym
i zrozumiałym językiem. W której inwestycje są mądrze zaplanowane, wykonywane w sposób bardzo dobry jakościowo,
bez konieczności ciągłego naprawiania
licznych usterek. A co najważniejsze,
w której strategia rozwoju miasta służy
przede wszystkim bogaceniu się mieszkańców i zmierza do odwrócenia długoletniego trendu wyludniania się Szczawna - Zdroju.
Właśnie dlatego, po przeprowadzeniu
wielu rozmów z mieszkańcami, zdecydowałem się podjąć wyzwanie i kandydować w wyborach samorządowych na
urząd burmistrza Szczawna- Zdroju.
Jednak Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Stachowiaka to nie jest projekt
jednoosobowy. Mieszkańcy potrzebują
silnej i kompetentnej rady miejskiej. Wraz
ze mną w wyborach startują wspaniali

kandydaci na radnych: zdolne, zaradne,
pełne energii i ambicji osoby, dostrzegające
wagę naszych lokalnych problemów oraz
świadome tego, że pieniądze w budżecie
miasta nie spadają z nieba w postaci manny, a biorą się z ciężkiej pracy. Ich siłą są
przede wszystkim: kreatywność, niezależność, są to ludzie odnoszący sukcesy zawodowe, pełni energii i pasji w działaniu
na rzecz naszej małej ojczyzny. Przedstawiam Państwu ich nazwiska - zapewniam, że nie będziecie zawiedzeni:
OKRĘG nr 1 – Ewelina Piotrowska,
przedsiębiorca, prowadzi 2 salony fryzjerskie,
OKRĘG nr 3 – Anna Węgrzyn,
doradca do spraw zadłużenia,
OKRĘG nr 4 – Jarosław Stachowiak,
urzędnik, samorządowiec,

OKRĘG nr 5 – Daniel Dranowski,
przedsiębiorca, właściciel biura nieruchomości,
OKRĘG nr 6 – Piotr Nasiukiewicz,
starszy specjalista d.sp. rozliczeń w dużej firmie,
OKRĘG nr 7 – Piotr Kąkol,
zajmuje się budowaniem sieci gazociągowych,
OKRĘG nr 9 – Izabela Chętkowska,
turystyka i rekreacja, pracownik uzdrowiska,
OKRĘG nr 10 – Roman Pociejowski,
pracownik transportu, miłośnik motoryzacji.
OKRĘG nr 12 – Igor Krzeszewski,
przedsiębiorca, pozyskuje fundusze UE,
OKRĘG nr 13 – Mariola Wójcik,
event menager w dużej firmie,

OKRĘG nr 14 – Witold Jaworski,
administratywista,
OKRĘG nr 15 – Mirosław Łupkowski,
prawnik.
KWW Jarosława Stachowiaka to projekt całkowicie oddolny, obywatelski i bezpartyjny. Dlatego zachęcam
wszystkich mieszkańców SzczawnaZdroju do aktywnego udziału w wyborach, w dniu 21 października 2018
roku - dla naszej lepszej przyszłości,
z godnością i poszanowaniem dla każdego człowieka.
Jarosław Stachowiak
kandydat na burmistrza
Szczawna-Zdroju
Materiał pochodzi i jest sfinansowany z KWW Jarosława Stachowiaka.
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Drogi Wyborco!
Aby nadążyć za zmianami nie można stać w miejscu! Należy
wspólnymi siłami podjąć wyzwania, jakie stoją przed nami
i nie marnować potencjału, jakim dysponujemy. Chcę realizować wizję Walimia jako gminy, w której chce się mieszkać, do
której warto wracać. Zamierzenia te w wielu obszarach muszą
być realizowane wspólnymi siłami -współpraca z okolicznymi
samorządami, przedsiębiorcami, mieszkańcami Gminy. Dlatego deklaruję wolę współpracy z każdym, komu zależy na poprawie jakości życia w Gminie Walim.
Janusz Szymański
Kandydat na wójta
Gminy Walim

Krzysztof Potoniec
OKRĘG NR 2, LISTA NR 15
Walim, ulice: Janusza Kuliga, Srebrna, Szkolna,
Tadeusza Kościuszki

Jolanta Raczyńska

z domu Czapla

OKRĘG NR 5, LISTA NR 15
Walim, ulice: Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Nr 38 i od nr 41 do końca, Plac Władysława
Łokietka, Samorządowa

Katarzyna Behot
OKRĘG NR 10, LISTA NR 15
Jugowice, ulice: Dworzec PKP, Gazowa
Główna od nr 13 do końca, Zarzecze

Maciej Fuksa
OKRĘG NR 4, LISTA NR 15
Walim, ulice: Boczna, Kardynała Stefana
Wyszyńskiego od nr 1 do nr 37
i od nr 39 do nr 40

Agnieszka Zelek-Woźna
OKRĘG NR 9, LISTA NR 15
Jugowice, ulica: Brata Alberta, Górna,
Główna od nr 1 do nr 12

Iwona Gałysa
OKRĘG NR 12, LISTA NR 15
Olszyniec, Podlesie

Michał Gałysa
OKRĘG NR 15, LISTA NR 15
Dziećmorowice, ulice: Bystrzycka od nr 20
do końca, Zagórzańska,
Nowy Julianów, Stary Julianów

Krzysztof Potoniec
OKRĘG NR 2, LISTA NR 15
Walim, ulice: Janusza Kuliga, Srebrna, Szkolna,
Tadeusza Kościuszki
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Katarzyna Behot
OKRĘG NR 10, LISTA NR 15
Jugowice, ulice: Dworzec PKP, Gazowa
Główna od nr 13 do końca, Zarzecze

Maciej Fuksa
OKRĘG NR 4, LISTA NR 15
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Wyszyńskiego od nr 1 do nr 37
i od nr 39 do nr 40

Agnieszka Zelek-Woźna
OKRĘG NR 9, LISTA NR 15
Jugowice, ulica: Brata Alberta, Górna,
Główna od nr 1 do nr 12
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Kandydaci KWW Współpraca Dla Rozwoju do Rady Gminy Stare Bogaczowice

Materiał pochodzi i jest sfinansowany z KWW Współpraca Dla Rozwoju

Nina Stańko

Adam Zieliński

Przez ostatnie 4 lata przyglądałam się imponującemu rozwojowi Gminy Stare Bogaczowice. Wiele problemów zostało rozwiązanych, jest też dużo nowego. Jednak nadal mieszkańcy mają wiele potrzeb, które wymagają zaangażowania i ciężkiej
pracy. Wiem z jakimi problemami borykają się mieszkańcy Cieszowa i mam pomysły na ich rozwiązanie. Aby móc je zrealizować, ubiegam się o mandat radnej Rady Gminy Stare Bogaczowice. Obecność w radzie gminy pozwoli mi zadbać o moją
miejscowość. Przy rozszerzeniu tras komunikacji dopilnuję, aby przewoźnik docierał do Cieszowa. Będę działała na rzecz kanalizacji ściekowej w naszej miejscowości. Zajmę się także organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Włączę się w prace
na rzecz pozyskania środków na budowę placu zabaw w Cieszowie oraz stworzę i zrealizuję strategię wykorzystania świetlicy
wiejskiej.
Zróbmy coś wspólnie dla Cieszowa. Idźmy na wybory i zagłosujmy na rozwój naszej miejscowości oraz całej gminy.

Ostatnia kadencja pozwoliła zrealizować nasze plany oraz skutecznie opracować strategię rozwoju na najbliższe lata.
Jednym z elementów tej strategii jest budowa wieży widokowej w masywie Trójgarbu, przy współpracy międzygminnej
oraz środków zewnętrznych. Wspomniana wieża będzie miała ok. 30 metrów.
Osoby sceptycznie nastawione mogą
powiedzieć: po co montować taki kawał
żelastwa za takie pieniądze? Odpowiedzi
na to jest kilka. Pierwsza to oczywiście
zwiększenie ruchu turystycznego do naszej gminy. Naturalnym szlakiem pieszych
wędrówek ze Szczawna Zdroju czy Wałbrzycha jest właśnie szlak przez Lubomin.
Zainteresowanie naszym obszarem występuje jeszcze bez wspomnianej budowli, a gdy powstanie wieża, można spodziewać się większego zainteresowania niż
górą Borowa. Biorąc pod uwagę zwiększenie ruchu turystycznego, mamy w ręce argument aby zrealizować plan przebudowy pieszo-rowerowego szlaku, łączącego
już teraz Lubomin, Szczawno i Wałbrzych.
Wpłynie to znacznie na atrakcyjność drogi
do naszego małego zakątka. Zagospodarowanie wokół Trójgarbu to także szansa
na pobudzenie działań agroturystycznych
oraz małej gastronomii. Należy zwrócić
tutaj uwagę na lokalną strategię rozwoju
naszej gminy, gdzie tego typu inicjatywy
znajdują swój zapis podczas pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Sam masyw
musi znaleźć uznanie również wśród
mieszkańców Lubomina oraz Gminy Stare
Bogaczowice, ponieważ wszyscy podziwiamy uroki naszej ojczyzny, lecz nie każdy miał okazję poznać ją bliżej.
Wspomniane działania są tylko częścią strategii na pobudzenie rozwoju.
Pamiętamy jak ważna jest poprawa bezpieczeństwa tj. kontynuacja przebudowy chodnika w górną część Lubomina,
a w miejscach gdzie nie występuje wybudowanie nowego. Kolejnym elementem
strategii jest lepsza komunikacja aglomeracyjna, pomagająca nie tylko turystyce,
ale również służąca samym mieszkańcom.
Celem naszych działań jest wskrzeszenie potencjału, który na naszym terenie
drzemie. Cześć została już rozpoczęta, kolejne mają się wydarzyć w nadchodzącej
kadencji. Zachęcam bardzo serdecznie od
udziału w wyborach 21.10.2018 i głosowania na KWW Współpraca Dla Rozwoju,
ponieważ my nie tylko mamy wizję na
gminę ale posiadamy konkretny plan, który zaczęliśmy już wdrażać.
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Paląca sprawa finansów
Ochotnicznych Straży Pożarnych
- Wdrożenie programu dofinansowania jednostek OSP w ramach budżetu Powiatu Wałbrzyskiego jest sprawą pilną i bardzo potrzebną – mówi
Bogdan Stochaj, zastępca wójta
Gminy Stare Bogaczowice oraz szef
struktur gminnych i powiatowych
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Kiedy Bogdan został strażakiem?
Bogdan Stochaj: - Podczas powodzi w
1997 r., a szkolenia przeszedłem rok
później. Aktualnie pełnię funkcję szefa struktur gminnych i powiatowych
OSP, ale nie jestem zgłoszony do służby czynnej. Oczywiście przeszkolenie
oraz doświadczenia strażaka pomogły mi pełnić obowiązki organizacyjne i zabiegać o finanse.
Jednocześnie jest pan zastępcą wójta Gminy Stare Bogaczowice oraz
szefem struktur OSP. Czy to ze sobą
nie koliduje?
- Nie – to się ze sobą łączy. Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem
własnym wójta, a jednocześnie jest
on szefem Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Ustawa nie

precyzuje, jak wójt ma wywiązywać
się ze swoich zadań, ale najlepszym
rozwiązaniem jest jego bezpośredni
lub pośredni udział w zarządzaniu
lokalnymi strukturami OSP.
Jeśli to się opłaca, to co udało się
osiągnąć?
- Poważnie podchodzimy do kwestii
bezpieczeństwa. Druhowie ochotnicy pełnią w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym taką samą funkcję, jak zawodowi strażacy. Mają takie
samo wyszkolenie i potrzebują podobnej klasy sprzętu. Władze Gminy
Stare Bogaczowice zrobiły wszystko,
aby zapewnić im możliwie najlepsze
warunki działania. Podwyższyliśmy
diety za udział w akcji i w szkoleniach
do najwyższych poziomów w powiecie, zakupiliśmy samochód lekki
do akcji w miejscach, gdzie cięższy
sprzęt nie ma możliwości wjazdu.
Zostały wyremontowane strażnice w
Gostkowie i Starych Bogaczowicach,
a teraz jesteśmy w trakcie zakupu
średniego zestawu ratownictwa
technicznego. OSP Stare Bogaczowice i Jabłów otrzymały torby ratow-

nicze oraz defiblyratory z Funduszu
Sprawiedliwości.
Na czym więc polega problem finansowania OSP?
- Zasady finansowania OSP zmieniły
się od 2017 r. Teraz całość środków
przekazywana jest z MSWiA do Komendatów Wojewódzkich Państwowych Straży Pożarnych. Oznacza to,
że OSP muszą ściśle współpracować
z Państwową Strażą Pożarną, a także
z gminą, która ich dotuje bezpośrednio. Problem jest jednak w tym, że
powiaty nie mogą bezpośrednio finansować jednostek OSP, co utrudnia
pozyskanie oraz planowanie wydatków środków z tego szczebla samorządów.
To jak teraz powiat wspiera Ochotnicze Straże Pożarne?
- Jednostki OSP mają prawny status
stowarzyszeń i konkurują z innymi
stowarzyszeniami w ramach budżetu
partycypacyjnego. Nie można więc
zaplanować wydatków, bo nie wiadomo jaki będzie wynik konkursu.
Dlatego należy stworzyć powiatowy

program finansowania celowego
działań OSP, który będzie gwarantował dofinansowanie realnych potrzeb w przewidywalnej wysokości.
W jaki sposób chce Pan to wdrożyć?
- Wdrożenie programu dofinansowania jednostek OSP w ramach budżetu
Powiatu Wałbrzyskiego jest sprawą
pilną i bardzo potrzebną. Trzeba
opracować mechanizm, a następnie
dofinansowywać konkretne cele.
Będzie wiadomo, jaką kwotą powiat
może dofinansować działania przeciwpożarowe, a w toku konsultacji ze
strukturami OSP będzie ustalany konkretny cel dofinansowania w danym
roku budżetowym.
Co jeszcze może zrobić powiat?
- Ten szczebel samorządowy może
pomóc w uregulowaniu pewnych
kwestii oraz zapewnić rozwiązania na
przyszłość. Na przykład mechanizm
zwrotu kosztów za działania OSP na
drogach krajowych, wojewódzkich
i powiatowych. Trzeba zagwarantować zwrot kosztów akcji i zabezpieczeń wykonywanych przez OSP przez

Bogdan Stochaj
zarządcę danej drogi. Oczywistym
miejscem będzie budowany tunel na
drodze S3, do którego najbliżej jest ze
Starych Bogaczowic. Osobną sprawą
jest lobbowanie za regulacją prawną,
dzięki której gminom będzie się opłacało dofinansowywać jednostki OSP.
Są w naszym powiecie gminy, którym
ochronę pożarową zapewniają jednostki z sąsiednich gmin. To trzeba na
spokojnie i z głową doregulować, aby
finanse na OSP rosły, bo to przekłada
się bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo.
(WW)
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Trzeba wzmocnić pozycję Wałbrzycha
Rozmowa z Romanem
Ludwiczukiem, senatorem
VI i VII kadencji i fundatorem
Fundacji Zielone Wzgórze.
W Hali Wałbrzyskich Mistrzów odbył się VII Turniej
Bocce Osób Niepełnosprawnych, organizowany przez

Fundację Zielone Wzgórze
i Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy.
Roman Ludwiczuk: - Cieszę
się, że ten turniej na stałe wpisał się w kalendarz
imprez
organizowanych
w Wałbrzychu. W tegorocznych zawodach wzię-

ło udział 8 drużyn, w tym
dwie ze Świebodzic, jedna
ze Świdnicy oraz 5 z Wałbrzycha wraz z liczną grupą
kibiców - w sumie 140 osób.
Zawodom, jak zawsze, towarzyszyła sportowa i przyjacielska atmosfera. W tym
turnieju wszyscy są zwycięz-

cami i już dziś zapraszam na
kolejny VIII Turniej Bocce
Osób Niepełnosprawnych w
przyszłym roku.
Turniej bocce nie był jedyną imprezą sportową zorganizowaną przez pańską
fundację w ostatnim czasie.
REKLAMA

- Wspólnie z Tomaszem
Wepą, który jest piłkarzem
prowadzącego w rozgrywkach IV ligi zespołu Górnika
Wałbrzych, Fundacja Zielone Wzgórze zorganizowała
turniej piłki nożnej dla młodzieży. W rywalizacji wzięło
udział około 120 młodych
piłkarzy.
Jednak w ostatnim czasie
pana fundacja najwięcej
uwagi poświęca osobom
niepełnosprawnym.
- Staramy się wspierać i integrować osoby niepełnosprawne różnymi działaniami. Między innymi za sprawą
wspomnianego już turnieju
bocce, a także corocznymi spotkaniami z mamami
osób niepełnosprawnych z
okazji Dnia Matki, czy konkursami plastycznymi. 18
października rozstrzygniemy konkurs z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Niestety, ze
względu na reformę oświaty, czyli połączenie podstawówek i gimnazjów, po 10
latach musieliśmy zawiesić
organizowanie
Szkolnej
Ligi Koszykówki. Rozgrywki
prowadzone były w dwóch
kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjalnych, a
przez połączenie powstał
chaos organizacyjny. Ale po
wygaszeniu gimnazjów będziemy chcieli powrócić do
tego projektu.
Od ponad 20 lat jest pan zaangażowany w działalność
społeczną, jako działacz
sportowy, samorządowiec i
parlamentarzysta. Do tego
jest pan przedsiębiorcą i
zna pan bolączki naszego
regionu. Jakie widzi Pan
najważniejsze problemy do
rozwiązania?
- Jest ich wiele i na różnych
poziomach. Niektóre można
rozwiązać na poziomie gminy, inne wymagają działań
na poziomie regionalnym,
a jeszcze inne na poziomie
ogólnopolskim. Na przykład sprawy związane ze
starzeniem się naszego społeczeństwa i problemami
seniorów. Na pewno trzeba

poprawić opiekę medyczną
i zatrzymać odpływ kadry
medycznej, na przykład
przez budowę mieszkań
dla nich. Z kolei poprawa
komunikacji publicznej na
poziomie całego regionu
pozwoli seniorom zwiększyć aktywność, bo niektórzy nie mogą już korzystać z
własnych samochodów lub
ich nie posiadają. A ulepszenie połączeń pomiędzy Wałbrzychem i innymi miastami
regionu może przynieść
duże ożywienie w turystyce
i usługach z nią związanych.
Na przykład wprowadzenie
Dolnośląskiej Karty Seniora, która będzie uprawniała
do korzystania z atrakcji i
zabytków w promocyjnej
cenie od poniedziałku do
piątku (kiedy jest mniejszy
ruch) sprawi, że polepszy się
rentowność muzeów, galerii oraz punktów gastronomicznych. I trzeba zadbać o
zrównoważony rozwój całego regionu.
Co Pan przez to rozumie?
- Dbałość o wszystkie byłe
województwa wchodzące
w skład obecnego. Ważne
jest to, by pieniądze i działania promocyjne dotyczyły
wszystkich ośrodków, a nie
skupiały się tylko na Wrocławiu. Na przykład zmarnowany został potencjał promocyjny ubiegłorocznych
Igrzysk Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu, czyli The World Games 2017.
Zdecydowana
większość
dyscyplin rozgrywana była
we Wrocławiu, a w Świdnicy odbyły się tylko konkurencje wrotkarskie. Szkoda,
że nie został wykorzystany
potencjał
Jedliny-Zdroju,
która słynie w kraju z gry
w bule, czy wałbrzyskiego
kompleksu Aqua – Zdrój.
Opracowana przeze mnie
koncepcja ośrodka sportowego przy ul. Ratuszowej
w Wałbrzychu idealnie wpisywała się koncepcję The
Wrold Games. Jak widać jest
potrzeba wzmocnienia pozycji Wałbrzycha i powiatu
wałbrzyskiego w regionie.
Rozmawiał Robert Radczak
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SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

ZATRUDNIMY

SKUP AUT

WESOŁA, STASZIC, MARCEL, SILESIA
EKOGROSZEK

informatyk

ZA GOTÓWKĘ

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG od 20 ZŁ
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875
USŁUGI
(2) KUCHNIE, meble na wymiar, SZAFY
WNĘKOWE, GARDEROBY i inne stolarskie. TANIO! 692-123-981.
(2) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz dvb-t. Szybko, solidnie i
tanio. Tel. 606 937 229.
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia indy-

- serwisant
TEL. 74 84-23-617
rekrutacja@start-net .pl

REKLAMA

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

TANIE

Nowe kursy:

5.11 Wałbrzych • 6.11 Głuszyca

UBEZPIECZENIA

Tel. 602 190 848

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Od września szkolimy
na samochodzie
z automatyczną
skrzynią biegów!

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

widualne – TANIO! www.meble-ibg.
weebly.com Tel. 607-218-533
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA
- Całodobowo. Tel. 726-005-726.
Tanio, szybko, profesjonalnie.
www.speed24h.info. Zapraszamy
do sklepu przy ul Słowackiego 5 w

Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

BIURO:

Wałbrzychu.

NIERUCHOMOŚCI
(1) Szukam małego mieszkania do
wynajęcia lub pokoju z osobnym

ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

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

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

RENOMAHOME - Piaskowa GÓRA ,
58 m2, 4 pokoje,, 1 piętro cena 155
000 tel 883 334 836

MS- 3663 Biały Kamień, kawalerka
do wprowadzenia, wyposażona,
77 tys. Tel. 883 334 486

RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.
Sztygarska, ogród, 3 pokoje, 90 m2
cena 189 000 tel 883 332 727

wejściem. Tel. 604 393 586
(2) Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

PRACA
(2) * Osoby (również *NIEPEŁNOSPRAWNE*) do pakowania kosmetyków. Wałbrzych. Tel. 606 829 141
(2) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

MOTORYZACJA
(2) Kupię stare motocykle oraz
szkolne przekroje silników i maszyn
parowych. Tel. 889-706-226.

INNE
Pożyczka bez BIK! 796 700 605
Emeryci, renciści osoby pracujące!
Szybka pożyczka bez BIK I BIG do 25
000 zł. Minimum formalnosci. Decyzja
w 15 minut. Dojazd do klienta Wałbrzych i okolice. Zadzwoń lub napisz
SMS o treści „KASA”. 609 432 928

KUPIĘ
(19) Kupię starcie: dokumenty, zdjęcia, odznaczenia, zegarki, militaria,
figurki i patery z okresu PRL-u, szkło
kolorowe, komiksy i inne przedmioty.
Tel: 604-574-501.

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT:
535-416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
BOGUSZÓW Lokal użytkowy z
witryną 50m2 w atrakcyjnej
lokalizacji tel. do kontaktu 535416-014 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-LS - 967
WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO,
SUPER LOKALIZACJA, 2 pokoje
43 m2 , 1 piętro. Ogrzewanie
gazowe Mieszkanie do remontu
Cena 75 000 zł. tel. do kontaktu
535-416-014
WAŁBRZYCH BIAŁY KAMIEŃ 1
pokój 31m2 1pietro cena
45.000,- zł do wprowadzenia. tel.
do kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod numerem PAN-MS-705
WAŁBRZYCH, PIASKOWA GÓRA,
2 pokoje, 33m2, 3 piętro, z
balkonem. Cena 118 000 zł. tel.
do kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod numerem PAN-MS-976

SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3 pokoje, całe piętro domu. 299.000 zł ,
tel. do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod numerem PAN-MS-901
BOGUSZÓW-GORCE 35m2 1pokój
, pierwsze piętro, 40.000 zł, tel.
do kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod numerem PAN-MS-895
BOGUSZÓW-GORCE, mieszkanie
dwupoziomowe z garażem, 90m2,
3 pokoje, cena 164 500 zł, tel.
do kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod numerem PAN-MS-972
JEDLINA-ZDRÓJ, klimatyczne
mieszkanie z kominkiem, 52m2,
2 pokoje, drugie piętro, cena 79
000 zł, tel. do kontaktu 792-549757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-912

MS- 3652 Biały Kamień ul. Bukietowa, ogrzewanie miejskie, 26,50
m2, do wprowadzenia, cena 69
tys. Tel. 883 334 486
MS – 3660 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 37m2, 1 piętro w 4-piętrowym
budynku, cena 105 tys. Tel. 883
334 486
MS – 3649 Biały Kamień, 3 pokoje
60m2, 1 piętro, cena 139 tys. Tel.
883 334 486

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA
DO SPRZEDANIA WARSZTAT SAMOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM.
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z
NAJEMCĄ. CENA 1 100 000 TEL.
606 97 66 30

DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚC SPŁATY ZADŁUŻENIA

MS - 3643 Piaskowa Góra po kapitalnym remoncie, 2 pok. 42m2,
cena 162 tys. Tel. 883 334 481

MS-3612 Piaskowa Góra 41,50 m2,
6 piętro w 10- piętrowcu, cena 129
tys. Tel. 793 111 130
MS-3590 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
po kapitalnym remoncie, cena 205
tys, Tel. 883 334 481

MS-3667 Piaskowa Góra, 40m2, 2
pokoje, 2 piętro w 4-piętrowym
bloku, 127 tys. Tel.883 334 481
MS- 3666 Piaskowa Góra, 41m2, 2
pokoje, wysoki parter, do remontu, 98 tys. Tel. 793 111 130
MS- 3453 Stary Zdrój, 2 pokoje,
36m2, ogrzewanie gazowe, cena
75 tys. Tel. 793 111 130
MS-3489 Boguszów Gorce, cicha
i spokojna lokalizacja, 2 pokoje,
53m2, 1 piętro, cena 83 tys. Tel.
883 334 481
DS – 3628 Dom Piaskowa Góra,
180 m2, działka 300m2, cena 485
tys. Tel. 883 334 481

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
pół domu, duża działka, super
miejsce cena 349 000 tel 883 334
836
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.Kani
, 50 km2, 2 pokoje, co miejskie
cena 125 000 tel 883 332 730

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolica ulicy Ratuszowej 55 m2,
parter , Co gaz, cena 175 000 tel
883 332 730
RENOMAHOME - Mieroszów , dom
wolnostojący do remontu, na
dużej dzialce cena 150 000 tel 883
334 836
RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ
ulica Batorego, 40 m2, 2 pokoje,
parter stan dobry , cena 65 000 tel
883 334 836

MS – 3642 Podzamcze, 3 pokoje
po kapitalnym remoncie, 1 piętro,
cena 205 tys. Tel. 883 334 481

MS-3572 Piaskowa Góra, 40m2, 2
pokoje do wprowadzenia, cena
148 tys. do neg. Tel. 883 334 486

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!!
tel. 606 976 630
Oferty na stronie:
www.eurodom.walbrzych.pl

MS- 3635 Szczawno Zdrój, 32m2,
2 piętro, cena 99 tys. Tel. 883 334
481

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Nałęczowska , 41 m2 , parter, 2
pokoje, co gaz, po remoncie , cena
125 000 tel. 883 334 836

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra
tel: 883 334 836, 883 332 727,
883 332 730
Wszystkie oferty biura na stronie :
www.renomahome.pl
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ
RENOMAHOME - PIASKOWA GÓRA
ul. Długa , 3 pokoje, parter cena
175 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME – PIASKOWA
GÓRA garaż na ulicy Odlewniczej ,
tel 883 332 727
RENOMAHOME - PIASKOWA GÓRA
, ulica Makuszyńskiego , 3 pokoje
4 piętro , pod klucz , cena 205 000
tel 883 332 730
RENOMAHOME - PIASKOWA GORA
ulica Broniewskiego, 2 pokoje,
42m2, parter, cena 133 000, tel
883 334 836
RENOMAHOME - PIASKOWA GORA
ulica Broniewskiego 2 pokoje,
duży balkon , 35 m2, cena 115 000
złotych tel 883 334 836

RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2, 3
pokoje 3 piętro , CO gaz cena 199
000 zł, tel 883 332 727
RENOMAHOME - Śródmieścieokolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727
RENOMAHOME - Łomnica – działka budowlana 2 ha , cena 250 000
tel 883 332 727
RENOMAHOME - GORCE – 40 m2 ,
2 pokoje, parter , co miejskie, cena
79 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - BOGUSZÓW , 2
pokoje, ogródek, 1 piętro cena 100
000 tel 883 332 730 ,
RENOMAHOME – Do Wynajęcia 3
pokoje, umeblowane, na Piaskowej Górze tel. 883 334 836
RENOMAHOME - Gorce 2 pokoje
z co gaz , cena 60 000 tel 883 334
836
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REKLAMA

SKUP

Płacimy najwięcej !

795 002 003

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

łazienka. CENA: 149 000 (nr:
2408) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
ul. Solicka, działka pod lokal
użytkowy, 170m2, cena 29.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

aut/motocykli
Płatność gotówką
na miejscu
BON –NOWA CENA! OKOLICE
RYBNICY LEŚNEJ :WYJĄTKOWY
DOM do zamieszkania wolnostojący , piętrowy w pięknej
okolicy, 107m2, 5 pokoi , zagospodarowana działka o pow : 4
272, 000m2 Cena: 420 000 zł, (
nr: 2461)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON- BIAŁY KAMIEŃ (PRZY GRANICY SZCZAWNA),LUKSUSOWE
MIESZKANIE Z WYPOSAŻENIEM
I OGRODEM! Pow. 52,20 m2,
duży ogród blisko domu , 3
pokoje, 175 000 zł (nr: 2420) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) (74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON – OBNIŻKA CENY!WalimMieszkanie 56,16m2(możliwość
podziału na dwa mieszkania)2
pokoje,2 kuchnie,łazienka z
WC,przedpokój. Cena:56 000zł
(nr:2425) -(74) 843 33 33, (74)
666 66 09
OKAZJA! OBNIŻKA CENY!
Na sprzedaż lokal użytkowy w
Walimiu o powierzchni 47,7 m2.
Cena: 19 000zł (nr:2426)
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ,
mieszkanie do własnej aranżacji,
52 m2, 2 pokoje, jasna kuchnia,
2 piętro, Cena: 95 000 zł,
(nr:2457 ) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka
.2500m2. Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843
33 33, (74) 666 66 09
BON –OKAZJA! KUŹNICE- 2
pokoje,łazienka z WC,niski
czynsz, pow.55m2 Cena:49 000zł
(nr:2065) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY!!!
Konradów Dom w zabudowie
„bliźniaczej” 100m2 Cena: 400

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
000zł (nr:1479) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie na wynajem po remoncie,
96m2, 3 piętro,kuchnia ,łazienka
,nowoczesne ogrzewanie elektryczne cena: 1 500 zł (nr: 2443)
- (74) 666 66 09, (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON -Oferta tylko w naszym
biurze! Stary Zdrój-Wynajem: 2
pokoje,łazienka z wc, co gazowe, pow.61m2, Cena: 1 000zł
(nr:2495) (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09
BON –SZCZAWIENKO, dom
wolnostojący, 110m2, działka
916m2, garaż, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka do modernizacji. Cena:
295 000 zł (nr: 2462) - (74) 666
66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON – Stary Zdrój, Polecamy
na wynajem atrakcyjne lokale
biurowe o powierzchniach:
20-40 m2 w odrestaurowanym,
niezwykle reprezentacyjnym
zabytkowym obiekcie, Cena: 45
zł m2 (nr: 2491) - (74) 666 66 06,
(.74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE W STANIE DEWELOPERSKIM, 58 m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, ogrzewanie miejskie,7
piętro z windą. Cena: 129 000 zł
(nr.2469) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09

BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe
mieszkanie o powierzchni 179
m2, 6 pokoi, kuchnia, dwie toalety na mieszkanie bądź siedzibę
firmy CENA: 398 000 zł (nr: 2327)
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, ogród 270m2,
wolnostojący garaż CENA: 210
000 zł (nr: 2381) (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ
mieszkanie do wprowadzenia
w sąsiedztwie deptaka i parku
o pow. 60 m2 na parterze 2
pokoje, kuchnia, łazienka z WC
i przedpokojem z ogrzewaniem
gazowym CENA: 139 000 zł (nr:
2417) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-Zdrój nowe
domy w zabudowie szeregowej
o pow. 120 m2, 4 pokoje, 2
łazienki, kuchnia, garaż w bryle
budynku, balkon, ogród CENA:
320 000 zł ( nr: 1593) (74) 666 66
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – Szczawno Zdrój- Luksusowe mieszkanie o pow. 148m2
(możliwość podziału na 2 mieszkania) Cena: 450 000zł (nr:2487)
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z ogrzewaniem miejskim,
56,7 m2, 4 pokoje, kuchnia,

Okna LUCH

- najtańsze okna, które polubisz!
5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.
Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare
uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

Wszystkie oferty biura na
stronie: www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH
– MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!
RENOMA- DO WYNAJĘCIA –
SZCZAWNO ZDRÓJ 2 pokoje,
37m2 C.O. GAZ 950ZŁ, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 POKOJE, jasna
kuchnia, 36m2, 3 piętro w 10,
c.o. miejskie, po remoncie z
wyposażeniem, cena 135.900zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODGÓRZE, ul.
SKŁODOWSKIEJ, 2 pokoje + garderoba, 61m2, 3 piętro w 4, cena
89.000zł, dobry stan techniczny,
łazienka, c.o. weglowe tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje, 83m2, parter w 10, dobry
stan techniczny, cena 215.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, okolice SŁOWICZEJ, 3 pokoje, 55m2,
1 piętro, bardzo dobry stan,
ogród, co. gaz, cena 130.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH, 4 pokoje, 105m2, 3 piętro
w 3, C.O. gazowe + kominek,
balkon, cena 285.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2,
całe 1 piętro, bezczynszowe,
C.O. gazowe, ogród 300m2,
cena 299.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2,
305m2 działki, po remoncie,
cena 470.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – DO WYNAJĘCIA NOWE MIASTO ul. Chopina, 2
pokoje, 38m2, 700ZŁ dobry stan,
ogrzewanie elektryczne, tel. 74
840 40 40, 693 223 424

Sprzedam zabytkowy dom o
przeznaczeniu usługowo- mieszkalnym w Walimiu. 220 m2,
działka 800 m2. Cena 370 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 3 pokoje. Pierwsze piętro do
remontu 109,70 m2. Cena 99
tys. zł
Sprzedam mieszkanie w centrum
Głuszycy o pow. 71,58m2.
Pierwsze piętro, 3 pokoje. Cena
110tys. zł.
Sprzedam mieszkanie 46 m2,
2 pokoje z kuchnią w Głuszycy
Cena 60 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
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. Serdecznie
zapraszamy do naszego biura

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.882068300
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl
Oferujemy naszym Klientom
bezpieczne i sprawne przejście
przez cały proces zakupu lub
sprzedaży, aż do momentu
umowy końcowej związanej z jej
nabyciem/zbyciem. Pomożemy
w określeniu stanu prawnego i
kompletowaniu dokumentów.
Zapraszamy do bliższej, bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam działkę budowlaną w
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny teren o powierzchni 3544m²
cena 166 tys.zł

w Głuszycy i na stronę www.
zolnieruk.pl, gdzie znajduje się
wiele innych ofert.
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