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Wyższe płace
niższy PIT i ZUS dla wszystkich pracujących
p
 remia za aktywność dla osób, które zarabiają mniej niż 4,5 tys. zł brutto
równe płace kobiet i mężczyzn za tę samą pracę

Nasze zobowiązania!

Wolność i demokracja
Akt Odnowy Demokracji (jednym zbiorem ustaw usuniemy wszystko co
niekonstytucyjne, co łamie wolność, co niepraworządne)
automatyczne referenda po zebraniu miliona podpisów
głosowanie przez internet
prawa kobiet (darmowe in vitro, znieczulenie przy porodzie, badania
prenatalne)
związki partnerskie (dostęp do informacji medycznej, dziedziczenie)

Europejska Ochrona Zdrowia

Izabela Katarzyna Mrzygłocka - rodowita wałbrzyszanka, absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i podyplomowego Studium
Prawa Europejskiegow w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych
w Łodzi.
Od 2005 roku posłanka na Sejm RP. Wcześniej prowadziła działalność
gospodarczą, a następnie pracowała jako wicedyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy. Pełniła funkcję przewodniczącej Rady Miasta Wałbrzycha.
Sejmowy ekspert do spraw zatrudnienia. Już od swojej pierwszej kadencji aktywnie działa na rzecz wspierania przedsiębiorców, bo to oni
tworzą nowe miejsc pracy. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej
sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jest również wiceprzewodniczącą stałego Komitetu Rady Ministrów w Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej.
Przewodnicząca Zarządu Powiatowego PO w Wałbrzychu.
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - rodowita wałbrzyszanka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Od 2011 roku jako Poseł na Sejm RP. Pracuje w Komisji Administracji
i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Finansów Publicznych.
Uczestniczyła w wielu inicjatywach związanych z funkcjonowaniem
samorządów terytorialnych. Na stałe współpracuje z licznymi organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami, których inicjatywom od wielu
lat także patronuje. Największą radość sprawia jej praca z Dziećmi i dla
Dzieci oraz Młodzieży.
Jest członkiem Stowarzyszenia, które swoje działania kierunkuje do
środowiska aktywnych kobiet. Na stałe współpracuje z wieloma grupami Seniorów, zasiada w Radzie Przyjaciół Hufca Ziemi Wałbrzyskiej.
Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu PO na Dolnym Śląsku.

maksymalnie 21 dni oczekiwania do lekarza specjalisty
maksymalnie 60 min oczekiwania na SOR-ach
program walki z rakiem w 7 lat wyleczalność raka osiągnie poziom krajów
zachodnich
pełen bilans zdrowotny dla osób 50+ wykonywany co 5 lat
program in vitro przywrócimy i rozszerzymy
szczepienia dla dzieci będą darmowe, powszechne i w pełnym zakresie
pakiet dla osób z niepełnosprawnościami turnusy rehabilitacyjne
przynajmniej raz w roku oraz leki za darmo

Pomoc dla seniorów
13. emerytura na stałe, co roku
centra rehabilitacji, domy dziennego pobytu oraz opieki
pakiet dla seniora pomoc przy domowych naprawach, darmowa taksówka
np. do przychodni, zabiegi kosmetyczne

Przyjazna szkoła
uporządkowanie i uspokojenie sytuacji w szkołach
podwyżka dla nauczycieli
koniec z ciężkimi tornistrami i pracami domowymi po lekcjach, w szkole
dziecko pod opieką nauczycieli odrobi zadania

Czyste powietrze i woda
priorytet: walka ze smogiem
do 2030 r. wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań
do 2035 r. wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu systemowym
do 2040 r. wyeliminujemy węgiel w energetyce
zakaz sprowadzania śmieci do Polski
ograniczenie zużycia plastiku
ochrona wód, rzek i jezior
projekt Zielona Polska sadzenie drzew na nieużytkach rolnych i w miastach
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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

 sortowanie surowców wtórnych
 rozładunek paczek kurierskich
 rozbiórka sprzętu RTV i AGD
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 kierowca kat. C
 operator koparki/ładowarki
 operator wózka widłowego

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

Rozmowa z Renatą Wierzbicką, prezesem Polskiego
Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu i radną Rady Miejskiej
Wałbrzycha.
W 2019 roku Hospicjum im.
św. Jana Pawła II w Wałbrzychu obchodzi jubileusz 25-lecia powstania. Czy z tej okazji będą jakieś uroczystości?
Renata Wierzbicka: – Hospicjum to wyjątkowe miejsce,
tu każdy kolejny dzień dla
naszych podopiecznych jest
świętem, bez względu na to,
czy jest to rok jubileuszowy
czy każdy inny. Niemniej jednak chcemy podziękować
wszystkim, którzy angażują się
w sprawy naszego Hospicjum,
wspierają swoim czasem,
swoimi myślami oraz środkami finansowymi. Dla nich
wszystkich: podopiecznych,
pracowników, wolontariuszy
przygotowujemy
koncert.
Muzyka zawsze kojarzy się z
ukojeniem, spokojem. Myślę,
że ta forma podziękowania i
uświetnienia tego jubileuszu
będzie odpowiednia.
Wspaniałym prezentem urodzinowym można nazwać
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki któ-

rej zwiększy się liczba łóżek
w wałbrzyskim hospicjum.
- Tak, to prezent będący zarówno spełnieniem moich
marzeń oraz wielu starań. To
kilka lat pukania do każdych
możliwych drzwi, determinacji i zaangażowania oraz wiary w to, że w końcu się uda.
I udało się. Dzięki wsparciu
wielu osób, 20 września tego
roku w siedzibie Hospicjum
im. Jana Pawła II przy ul. Krasińskiego 8 w Wałbrzychu została podpisana umowa pomiędzy naszą placówką opieki
paliatywnej a Dyrektorem
Narodowego Funduszu Zdrowia Łukaszem Sendeckim.
Umowa dotyczy zwiększenia kontraktu z Narodowego
Funduszu Zdrowia o kolejne
6 miejsc dla pacjentów hospicjum stacjonarnego. Obecnie
w 100% finansowane będzie
utrzymanie 18 łóżek w hospicjum stacjonarnym. Moje marzenie się spełniło.
A przed nami kolejna akcja
sadzenia żonkili.
- To jedno z tych cyklicznych
przedsięwzięć wpisanych w
nasze działania, odwołujące
się do jednocześnie kruchej,
a zarazem pokrzepiającej nadziei. Nadziei, która jest niezastąpionym lekiem w terapii

.PL

W służbie potrzebującym pomocy
onkologicznej. W tym roku
zapraszam do włączenia się do
tej akcji 18 października. Na terenie naszego hospicjum żonkile będzie sadziło około 500
dzieci ze szkół w Wałbrzychu,
poza tym do akcji włączą się
uczniowie ze szkół w Boguszowie – Gorcach i Szczawnie –
Zdroju. Takie przedsięwzięcie
realizowane w ramach działań „Hospicjum to też życie”
ma głęboki cel, którym jest
oswajanie dzieci z naszą działalnością, z potrzebą istnienia
takich wyjątkowych miejsc.
Nasze działania są silnie wspierane przez nauczycieli, którym
bardzo dziękuję za dostrzeganie potrzeby uświadamiania
dzieci w trudnych sprawach,
poruszających delikatne struny ludzkiego istnienia.
W tym roku, do cyklicznych
akcji charytatywnych na
rzecz wałbrzyskiego hospicjum, dołączyły dwie nowe
inicjatywy: bieg oraz rajd rowerowy. Obie zakończyły się
spektakularnym sukcesem.
- Rzeczywiście można tak
powiedzieć, bo kolejny raz
okazało się, że determinacja,
zaangażowanie oraz współpraca przynoszą pozytywne
efekty. W maju Grupa Biegowa Wawrzynteam z Oleśnicy, Fitklub24 Wałbrzych oraz
Piotr Kowzan zainicjowali akcję „Biegające Anioły Hospicjum”. W jej ramach 12 osób
przebiegło w formie sztafety
dystans 500 km z Wałbrzycha
do Kołobrzegu w czasie 50
godzin, a celem biegu było

zebranie 50 000 zł na rzecz
wałbrzyskiego
hospicjum.
Sztafeta dobiegła do mety w
zakładanym czasie i udało się
zebrać sporo ponad zakładane 50 tys. zł. Dodatkowo
biegacze zbierali pieniądze
także podczas innych imprez
biegowych. A w czerwcu zorganizowaliśmy rajd rowerowy, którego celem było zwrócenie uwagi na los chorych
z hospicjum i ich rodzin, a
także popularyzacja aktywnej
formy wypoczynku, turystyki rowerowej oraz integracja
mieszkańców i miłośników
wycieczek rowerowych. Obie
imprezy zakończyły się sukcesem za co wszystkim zaangażowanym bardzo dziękuję.
Kolejnym Pani sukcesem jest
„Festiwal dla Hortensji i innych”, czyli akcja rejestrowania dawców szpiku.
- W akcje rejestrowania dawców szpiku angażuję się kiedy
to tylko jest możliwe. Wspólnie z Fundacją DKMS szukamy
potencjalnych dawców szpiku.
Sierpniowa akcja, która była
prowadzona w kilku punktach
Wałbrzycha i Świebodzicach,
a potem w innych miejscowościach Aglomeracji Wałbrzyskiej, przyniosła kolejnych, ponad 1100 zarejestrowanych
potencjalnych dawców szpiku.
I nadal poszukujemy wolontariuszy, którzy będą z nami w
kolejnych akcjach rejestracji
dawców. Chętnych serdecznie zapraszam do kontaktu ze
mną. A osoby, które nie chcą
czekać na nasze kolejne akcje,

Renata Wierzbicka (pierwsza z prawej) wraz z wolontariuszami podczas
jednej z akcji rejestracji dawców szpiku.
mogą w każdej chwili zarejestrować się, jako dawcy szpiku,
za pośrednictwem strony internetowej Fundacji DKMS.
Jako radna Rady Miejskiej
Wałbrzycha angażuje się
Pani w wiele działań na rzecz
miasta. Ostatnio mocno
wspierała jeden z projektów
zgłoszonych do Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego.
- Tak, szczególnie wsparłam
Projekt 15. Flowpark, siłownia,
biegi, rolki i rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan,
który uzyskał 1848 głosów i
zajął 1 miejsce. Dzięki temu
stadion sportowy przy ul. Kusocińskiego w dzielnicy Piaskowa Góra zostanie zmodernizowany za kwotę 620 000 zł. I tu
kieruję wielkie podziękowania
dla wszystkich osób zaanga-

żowanych w ten pomysł i jego
realizację.
A przed panią kolejne wielkie wyzwanie – Wałbrzyska
Wigilia Miejska.
- To ogromne przedsięwzięcie
zarówno logistyczne, jak i finansowe. Szczególni są też jej adresaci,
których zawsze traktuję z otwartością, szacunkiem i delikatnością,
by każdy zaproszony w tym dniu
czuł się wyjątkowo. Czuł, że uroczystość jest specjalnie dla niego.
Jak zawsze spotykamy się w Hotelu Maria w Wałbrzychu. Dzięki darczyńcom i wolontariuszom udaje
się nam zaprosić mieszkańców
Wałbrzycha na ten wyjątkowy posiłek w wyjątkowy dzień. Wszystkich, którzy chcą nas wesprzeć w
tym wielkim dziele, zapraszam do
kontaktu ze mną.
Rozmawiał Robert Radczak
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SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH:
PRĘTY zbrojeniowe do budowy domów: żebrowane, gładkie, kwadratowe
KSZTAŁTOWNIKI: kwadratowe, prostokątne
BLACHY: trapezowe ocynkowane i powlekane, płaskie ocynkowane i czarne, ryflowane
oraz pozostałych wyrobów hutniczych

Posiadamy transport
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
ul. Sportowa 9, 58-305 Wałbrzych (dzielnica Sobięcin)
Tel. (74) 842 58 96, e-mail: walbrzych@elektrometal.pl, www.elektrometal.pl

„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
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Zmiany w ruchu
Rozpoczęła się przebudowa ulicy Poniatowskiego w
Boguszowie-Gorcach. Uzyskane przez Boguszów-Gorce
dofinansowanie do remontu
drogi łączącej dzielnicę Boguszów ze Starym Lesieńcem, wynosi 1 235 509 zł, czyli 50 proc. wartości zadania.
Zakres prac obejmuje m.in.:
modernizację
nawierzchni
jezdni wraz ze zjazdami na
posesje, budowę chodników,
wymianę kanalizacji deszczowej i wykonanie oświetlenia.
Firma wykonująca prace remontowe wprowadziła zmiany w organizacji ruchu, które
obowiązują od 7 października
2019 r. – Kierowców prosimy
o stosowanie się do znaków
i zachowanie szczególnej
ostrożności. O wprowadzanych zmianach będziemy informowali z wyprzedzeniem
– mówi Sebastian Drapała,
zastępca burmistrza Boguszowa-Gorc.
(RED)

Otwiera umysły
Rozmowa z Jackiem Iwanczem, dyrektorem II Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy i
radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Od 2011 roku kieruje pan II
Liceum Ogólnokształcącym
w Świdnicy. Co uważa pan
za największy sukces na tym
polu?
Jacek Iwancz: - II LO to szkoła ciesząca się prestiżem, jej
uczniowie osiągają wysoki
wyniki maturalne, w rankingu
„Perspektyw” jesteśmy corocznie wysoko klasyfikowani, a w
2018 roku uzyskaliśmy tytuł
„Złota Szkoła”.
Na czym polega wprowadzony przez pana - jak to nazywają uczniowie - „amerykański system”?
- Uczniowie, absolwenci gimnazjum, wybierają przy przyjęciu do naszej szkoły jeden
przedmiot realizowany na
poziomie rozszerzonym, a od
drugiej klasy kolejne dwa. Tak
rozbudowana oferta jest możliwa dzięki realizowaniu zajęć
w grupach międzyklasowych.
Niestety, po reformie systemu edukacji dyrektor liceum
stracił możliwość oferowania
uczniom tak szerokiego wachlarza wyboru…
Ofertę szkoły wzbogacił pan
o przedmioty uzupełniające.
- Wprowadziliśmy takie zajęcia
jak: elementy programowania,

stereochemia, warsztaty dziennikarskie, wiedzę o filmie i teatrze polskim, a także rysunek
techniczny prowadzony przez
panią architekt. Jesteśmy jedyną szkołą w regionie oferującą
takie zajęć. Dodam, że stereochemia, czyli nauka o budowie przestrzennej związków
chemicznych, jest realizowana
przeze mnie i według mojego
programu autorskiego.
II LO jest szkołą prowadzącą systematyczną wymianę
młodzieży ze szkołami z zagranicy.
- Współpracujemy z placówkami z Włoch, Anglii, Niemiec. W
kwietniu tego roku gościliśmy
uczniów z miejscowości Scalea
(Włochy), a za tydzień nasza
młodzież wyjeżdża z rewizytą
na południe Włoch. Osobiście
kilkukrotnie brałem udział w
wymianie młodzieży z King
Edward VI Camp Hill School z
Birmingham, poznając tajniki
brytyjskiego szkolnictwa oraz
goszcząc angielskich uczniów
i nauczycieli w Świdnicy. Poza
tym aktywnie współpracujemy
z Fundacją Krzyżowa, uczestnicząc w spotkaniach młodzieży.
Od 2013 roku II LO i Powiat
Świdnicki
współpracują
ze stroną niemiecką przy
promowaniu postaci Emila
Krebsa – słynnego poligloty
urodzonego w Świebodzicach.
- Częstymi gośćmi w II LO są
Gunnar Hille - dyrektor Cen-

trum Języków Obcych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Niemiec oraz Eckhard Hoffmann - prasiostrzeniec Emila
Krebsa, autor publikacji o słynnym poliglocie. Współpraca
zaowocowała konkursem językowym organizowanym przez
naszą szkołę, którego druga
edycja odbyła się we wrześniu.
Konkurs promuje naukę języków obcych, innych niż język
angielski.
Kierowana przez pana szkoła
została zaproszona w 2017
do udziału w projekcie, który był międzynarodową inicjatywą niemiecko-włoskiej
fundacji L’ Unione Europea
w Berlinie na rzecz tolerancji,
praw człowieka oraz integracji europejskiej.
- Projekt powstał we współpracy z włoskim dyrygentem i pianistą Claudio Abbado, pod patronatem prezydenta Niemiec
Franka-Waltera Steinmeiera. W
ramach projektu został nagrany film, w którym w pierwszej
części uczniowie II LO odczytywali listy pożegnalne członków
antyfaszystowskiego
ruchu
oporu, którzy w obliczy rychłej
śmierci żegnali się z najbliższymi, przekazując im wyrazy
miłości i nadziei, że ich walka
i ofiara nie pójdzie na marne.
Druga część filmu składała się
relacja z koncertu filharmoników berlińskich pod batutą
Claudio Abbado, którzy zaprezentowali dzieło włoskiego
kompozytora Luigi Nono, który

w 1956 skomponował utwór
dla chóru Il canto sospeso.
Szkoła współpracuje z instytucjami świdnickimi, m.in. ze
Świdnickim Ośrodkiem Kultury, czy Kościołem Pokoju.
- Jesteśmy szkołą już prawie
z 70-letnią tradycją, ze wspaniałymi absolwentami. Co
pięć lat organizujemy zjazdy,
w których chętnie uczestniczą
nasi byli uczniowie, ale ciągle
mający żywy kontakt ze szkołą.
Dbamy też o naszych byłych
nauczycieli, w 2017 roku w
szkole miała miejsce uroczystość nadania tytułu Zasłużony
dla Miasta Świdnicy (naszemu
dyrektorowi w latach 1969-

1990) Zenonowi Michalczykowi. Ważna jest także aktywna
współpraca z organizacjami
kombatanckimi oraz Towarzystwem Miłośników Lwowa i
Kresów Wschodnich. Od 2017
szkoła nosi imię Stefana Banacha, co również nawiązuje do
szkoły lwowskiej, która ukształtowała genialny umysł naszego patrona.
A czym wykazał się Pan jako
radny sejmiku województwa?
- Z mojej inicjatywy Sejmik
Województwa Dolnośląskiego
- wbrew radnym PiS - poparł
protest nauczycieli, a we wrześniu zgłoszony przez mój klub

apel do rządu o wprowadzenie klimatycznego stanu wyjątkowego. Jestem wiceprzewodniczącym Komisji Kultury,
Edukacji i Nauki, staram się
promować nasze, wałbrzyskie
instytucje kulturalne finansowane ze środków urzędu
marszałkowskiego, czyli Teatr
Dramatyczny oraz Filharmonię Sudecką. Z mojej inicjatywy nagrodę kulturalną Silesia
otrzymał Mariusz Kędzierski,
artysta ze Świdnicy, za osiągnięcia w dziedzinie grafiki i
portretów. I to pomimo niepełnosprawności – wady wrodzonej obu kończyn górnych.
Projekt „Mariusz rysuje” podbił
serca mieszkańców kilku stolic
europejskich, jego prace były
nagradzane w Dubaju i Wiedniu, a galeria w Nowym Jorku
zaprezentowała jego twórczość.
Niewielu o tym wie, że sprawdzam się pan także w… działaniach teatralnych!
– Teatr to moja pasja. Jestem
aktorem w przestawieniach
w ramach projektu Alchemii
Teatralnej, wystąpiłem już w
kilku przedstawieniach, m.in. w
„Sekretnym życiu tygrysów łazienkowych”, a w 2018 roku w
„Rzecz o Hamlecie w pewnym
powiecie”. Corocznie przygotowujemy premierę nowego
przedstawienia. Naszym reżyserem jest Juliusz Chrząstowski, aktor Teatru Starego w Krakowie.
Rozmawiał Robert Radczak
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Czarne chmury
Rozmowa z Romanem Ludwiczukiem, senatorem VI i
VII kadencji.
Gdy 30 lipca 2019 r. Koalicja
Obywatelska ogłosiła liderów swoich list wyborczych,
w okręgu nr 2 na 16 miejscu
miał być Roman Ludwiczuk.
Po 15 sierpnia nie tylko pana
nazwisko zniknęło z tej listy.
Co się wydarzyło przez te
dwa tygodnie?
Roman Ludwiczuk: - Pod koniec
lipca były to wstępne przymiarki. Przez dwa tygodnie
trwała intensywna dyskusja, w
trakcie której w naszym okręgu
wygrała koncepcja forowana
przez „nieformalnego lidera”
(śmiech). A że w polityce liczy
się skuteczność oraz odpowiedzialność listy mają taki kształt,
a nie inny.
Zgadza się Pan z tym?
- Przyjąłem do wiadomości, bo
jak wcześniej zaznaczyłem –
ważna jest odpowiedzialność,
a nie osobiste ambicje. Mam
nadzieję, że ta koncepcja nie
będzie tak „skuteczna” jak
miało to miejsce w ostatnich
dwóch kadencjach Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

Nie myślał Pan o tym, by wystartować w wyborach do
Sejmu z innej listy, jak na
przykład uczynił to radny
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z klubu radnych prezydenta
miasta, a zarazem członek
Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej w Wałbrzychu, który został liderem
listy bezpartyjnych…
- Dostałem propozycje z dwóch
innych komitetów wyborczych,
ale Platforma Obywatelska była
i jest dla mnie zawsze na pierwszym miejscu, bez względu na
to jaki ma stosunek do swoich
starych członków. I podziękowałem. Czuję jednak satysfakcję, że te dwa komitety widziały
mnie wśród liderów swoich list
w naszym okręgu. A odnosząc
się do postępowania radnego
nachodzi mnie taka refleksja, że
to nie jest pierwszy przypadek
traktowania instrumentalnie
Platformy Obywatelskiej przez
takie „meteoryty”.
Kogo jeszcze ma Pan na myśli?
- Każdy kto choć pobieżnie śledzi wydarzenia na wałbrzyskiej
„scenie politycznej” wie o kim
mowa.

Mógł Pan przecież kandydować w wyborach do Senatu z
własnego komitetu…
- Utworzenie komitetu wyborczego i uzyskanie poparcia nie
stanowiło żadnego problemu. Miałem wiele propozycji
wsparcia takich działań, ale
i w tym przypadku zdecydowała moja lojalność wobec
Platformy
Obywatelskiej.
Dlatego bardzo dziękuje tym
wszystkim, którzy spontanicznie wspierali mnie oraz zachęcali do takiego działania, np.
podczas zakupów. Dla mnie
polityka to gra zespołowa, co
– niestety - nie wszyscy rozumieją. Nie zawsze stawianie
sprawy, że JA JESTEM NAJWAŻNIEJSZY, NAJMĄDRZEJSZY, NAJLEPSZY jest właściwą
drogą.
Jak zatem ocenia Pan siłę listy Koalicji Obywatelskiej w
naszym okręgu?
- Wydaje mi się, że mamy solidnego lidera, poza tym na
liście są obecni i byli parlamentarzyści. Mam nadzieję, że nie
są jeszcze wypaleni dotychczasową pracą w parlamencie.
W mojej ocenie za mało jest
jednak nowych twarzy, takich

jak np. Rafał Glapiński. Poza
tym trudno mi się wypowiadać
o kandydatach pozostałych
ugrupowań tworzących Koalicję Obywatelską. Wyjątkiem
jest Jacek Iwancz, z którym w
ubiegłym roku prowadziłem
wspólną kampanię wyborczą
do sejmiku wojewódzkiego.
A jak ocenia Pan listy kandydatów pozostałych komitetów w naszym okręgu?
- Patrząc na przebieg kampanii
w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim można powiedzieć,
że równie silną listę jak Koalicja Obywatelska ma PiS. Na
pewno na dobry wynik liczy
ex-wałbrzyszanin, „niezatapialny” Marek Dyduch z Lewicy. Na
pierwszy od lat mandat w naszym okręgu liczy także Koalicja Polska, czyli PSL i Kukiz’15,
ale te nadzieje i plany zostaną
zweryfikowane przy urnach.
Co według Pana wydarzy się
13 października?
- Trudno wyrokować. Opierając
się tylko na sondażach można
powiedzieć, że nad Polską gromadzą się czarne chmury. Ale
jest nadzieja. Wszak pogoda
jest zmienna i może zaświecić

słońce. Z ostatnich sondaży
wynika, że suma wyników poparcia Koalicji Obywatelskiej,
Lewicy i Koalicji Polskiej jest
bliska wynikowi PiS. Na pewno
wynik wyborów do parlamen-

tu będzie zależał od frekwencji.
A o tym co się wydarzyło 13
października będziemy - mam
nadzieję – mogli porozmawiać
w przyszłym tygodniu.
Rozmawiał Robert Radczak
REKLAMA
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Aby cudzoziemiec • musi posiadać dokument dopuszczający go
mógł legalnie
do polskiego rynku pracy (ewentualnie być
pracować w Polsce:
zwolnionym na podstawie szczególnych przepisów)

Dokumenty
dopuszczające
do polskiego rynku

• zezwolenie na pracę sezonową typ S (nowy instrument
wprowadzony 1 stycznia 2018) – wydawane
rzez starostę na wniosek pracodawcy – uprawnia
do wykonywania pracy w podklasach uznanych
za sezonowe przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym
(UWAGA – różnice w przypadku cudzoziemca
przebywającego w Polsce i przyjeżdżającego
z zagranicy); Praca sezonowa będzie możliwa wyłącznie
na podstawie zezwolenie na pracę sezonową!
• oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi (zmiany od 1 stycznia 2018) –
rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez
pracodawcę dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji,
Mołdawii, Rosji i Ukrainy, uprawnia do wykonywania
pracy nie-sezonowej bez zezwolenia przez okres
6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach;
• zezwolenie na pracę – wydane przez wojewodę
na wniosek pracodawcy;
• zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wydawane
przez wojewodę na wniosek cudzoziemca, uprawnia
zarówno do pracy jak i do pobytu.

Należy pamiętać:

• Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie
na rzecz pracodawcy wskazanego
w oświadczeniu/zezwoleniu!

Szczegółowe
informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
pok. 5, tel (74)84 07 343
www.walbrzych.praca.gov.pl

Walka o czyste powietrze
Gmina
Szczawno-Zdrój
rozpoczyna wdrażanie pakietu działań, które mają
ograniczyć zanieczyszczenie
powietrza,
spowodowane
tzw. niską emisją. - Sensory
badania jakości powietrza,
które zostały zamontowane
w lecie w różnych punktach
miasta pokazują, że wieczorami sytuacja w niektórych
częściach Szczawna-Zdroju
nie jest dobra – mówi Marek
Fedoruk, burmistrz Szczawna-Zdroju.
- Edukacja, dofinansowania, systematyczny monitoring
służb i sankcje finansowe – to
najważniejsze elementy, na
których samorząd skupi się w
walce z problemem – mówi
burmistrz. Już na najbliższą sesję rady miejskiej trafi uchwała zwiększająca w 2020 roku
kwotę dotacji na wymianę
ogrzewania z 2000 do 5000
zł. Dotyczy to osób fizycznych
i przedsiębiorców - łącznie
przeznaczymy na to 300 000
zł z budżetu gminy. Rozpoczęliśmy akcję bezpośredniego
docierania do mieszkańców z
wnioskami o określenie warunków przyłączenia gazu, co jest
pierwszym krokiem przejścia
na ekologiczne ogrzewanie.

Wniosek zostanie dostarczony
i odebrany po tygodniu przez
strażników miejskich. Jest to
wspólna akcja z Polską Spółką Gazowniczą oraz PGNiG.
Straż miejska wzmoże kontrole najbardziej newralgicznych
adresów, gdzie kopciuchy są
najbardziej dokuczliwe - w rejonach, w których sensory pokazują konkretne wyniki. Efekt
- np. w poniedziałek nałożono
mandat w wysokości 500 zł
za spalanie w piecu płyt wiórowych. Zapraszam do punktu konsultacyjnego PGNiG w
każdy pierwszy i trzeci piątek
miesiąca, w godz. 9:00-12:00
(sala konferencyjna urzędu
miejskiego, II piętro, pokój nr
28). Z początkiem roku 2020
będzie znana decyzja Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji
Wałbrzyskiej w sprawie przyznania gminie Szczawno-Zdrój
ponad milionowej dotacji na
dofinansowanie wymiany ponad 100 kotłów opalanych węglem - na ekologiczne. Wszyscy
chcemy oddychać czystym powietrzem, i wszyscy mamy na
to wpływ. Jeśli palicie w piecu
nieodpowiednim
paliwem,
odpadami, substancjami zakazanymi - trujecie siebie, swoje
dzieci i najbliższe otoczenie.

Zapraszamy do nowo otwartego Salonu
z bielizną - Hetmańska 1C w Wałbrzychu
Konkurencyjne ceny figi od 9 zł
biustonosze od 25 zł
w ofercie posiadamy miseczki A-L
Miła obsługa i profesjonalny dobór bielizny

Bezpłatne badania
Gmina Szczawno-Zdrój zaprasza mieszkańców na bezpłatne
badania słuchu oraz osteoporozy do mobilnego punktu diagnostycznego. Badania będzie
można wykonać 10 października
(czwartek), w godzinach 9.00 –
16.00 na deptaku przy hali spacerowej. Decyduje kolejność zgłoszeń (w dniu badania).

Klub zaprasza

(ABP)

Zaśpiewa Majewska

Musicie się także liczyć z tym,
że będą tego surowe, finansowe konsekwencje – podkreśla
Marek Fedoruk.
(ABP)

- Nowe kompozycje oraz największe przeboje Alicji Majewskiej usłyszymy podczas koncertu, który odbędzie się 11
października o godz. 19.00 w
Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju – mówi Mirosław
Kowalik, dyrektor Teatru Zdrojowego w Szczawnie – Zdroju.
- Alicja Majewska, ikona polskiej
piosenki, po dwóch i pół roku
powraca na scenę z nowym albumem „Żyć się chce”. Jej poprzednia płyta „Wszystko może się
stać” odniosła ogromny sukces.
Fani kochają Alicję Majewską od
lat, a dziś, powraca ona do nas
z kolekcją całkiem nowych nagrań. Na nowej płycie są utwory,
które łączą ze sobą pogodę ducha z refleksją na temat spraw
istotnych.
(RED)

Szczawieński Klub Senior
+ zachęca do korzystania z
oferty placówki przy ul. Sienkiewicza 40 w Szczawnie-Zdroju.
Obiekt jest po remoncie,
posiada dużą salę dzienną, zaplecze socjalne, kuchnię. Gmina wyremontowała pomieszczenia na potrzeby klubu oraz
sąsiadującej za ścianą świetlicy
środowiskowej za kwotę blisko
800 tys. zł. Placówka czynna
jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00-15:00, a wszystkie zajęcia
są nieodpłatne. Klub oferuje
zajęcia: edukacyjno-światowe,
kulturalno-rozrywkowe, spor-

towo-rekreacyjne oraz terapii
zajęciowej.
- Zapraszamy na muzykoterapię w każdy piątek o godz.
11.00, na zajęcia muzyczne z
cyklu „Śpiewaj razem z nami” w
każdy czwartek o godz. 13.00, a
na zajęcia terapii ruchowej w
każdą środę o godz. 11:00. Więcej informacji pod numerem
telefonu: 503 515 173 – zachęcają organizatorzy zajęć.
To druga placówka z ofertą
dla osób 60+ w Szczawnie-Zdroju, od kilku lat funkcjonuje Dom
Dziennego Pobytu Senior-Wigor. Obie placówki nie konkurują ze sobą, lecz uzupełniają się.
(ABP)
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Harbińczycy promują
Świebodzice
Prezes Dolnośląskiego Klubu
Harbińczyka Aleksander Jermakow uczestniczył w obchodach 70.
rocznicy ustanowienia Chińskiej
Republiki Ludowej oraz 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami i Polską.
Zaproszenie otrzymał od Ambasadora ChRL Liu Guangyuana. Na uroczystość przybyło ponad 1000 gości,
wśród których byli przedstawiciele
polskich władz oraz przedstawiciele
wszystkich misji dyplomatycznych w
Polsce, chińskiej diaspory, chińskich
przedsiębiorców i studentów. Obchody rozpoczęło wspólne odśpiewanie
hymnów Polski i Chin. Następnie zgromadzonych powitał Ambasador Liu,
który w swoim przemówieniu podkreślał rangę wydarzenia, wskazując,
jak bardzo rozwinęły się Chiny przez
70 lat, mimo napotykanych trudności.
W kontekście 70 rocznicy nawiązania
stosunków dyplomatycznych między Polską a Chinami zaakcentował,
że jubileusz jest doskonałą okazją
do skierowania chińsko-polskiego
wszechstronnego,
strategicznego
partnerstwa na kolejny poziom, aby
przynosiło jeszcze lepsze efekty.
Prezes DKH Aleksander Jermakow
przekazał Ambasadorowi Liu stylową
tablicę z życzeniami i upominki od
burmistrza Świebodzic Pawła Ozgi

Dla Bianki i Maćka

promujące miasto. Było to pierwsze
zaproszenie przysłane przez Ambasadora ChRL prezesowi DKH, ale
podczas spotkania obie strony wyraziły wolę dalszej współpracy. Ponadto Konsul ChRL w Warszawie Wang
Zhanje wyraził chęć przyjazdu do siedziby klubu w Świebodzicach w dniu
otwarcia „Izby Pamięci Harbińczyka”.
(WP)

Świebodziczanie oraz mieszkańcy ościennych miejscowości licznie
odwiedzili świebodzicki Rynek, aby
wesprzeć dwoje młodych świebodziczan Biankę oraz Maćka, którzy
zmagają się z trudną chorobą nowotworową.
Dzięki dobrej energii przybyłych
osób wytworzyła się świetna atmosfera, która z minuty na minutę sprawiała, że puszki wypełniały się banknotami oraz monetami. W sumie podczas
akcji udało się uzbierać 13 981,81 zł, w
tym dla Bianki Karbowskiej 6 870,83 zł,
a dla Macieja Lachnika 7 110,98 zł.
Wydarzenie rozpoczął koncert
w wykonaniu Doroty i Piotra - Duet
SQDO, następnie odbyła się licytacja
przedmiotów, darów, voucherów, obrazów i innych rzeczy przekazanych
od osób o wielkich sercach. Wśród
nich byli również przedsiębiorcy,
mieszkańcy Świebodzic i okolic, osoby prywatne. W akcji charytatywnej
uczestniczyli: burmistrz Świebodzic
Paweł Ozga, sekretarz miasta Sabina
Cebula, dyrektor Miejskiego Domu
Kultury Katarzyna Woźniak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Teresa
Walczak - Jusiel, kierownik wydziału
Promocji, Pozyskiwania Środków Finansowych i Strategii Grażyna Sikorska, przewodniczący rady miejskiej
Zdzisław Pantal, wiceprzewodniczący
rady Jan Klepiec oraz Janusz Kościukiewicz, radni: Ewa Dziwosz, Adam
Pofelski, Adam Tobiasz, Patryk Biały,

Sebastian Biały, Jacek Żygłowicz, Sławomir Łukawski. Osoby biorące udział
w licytacji bez chwili wahania wrzucały pieniądze do puszek. To wspaniale
popołudnie uświetniła swym występem Ilona Perz-Golka - utalentowana,
charyzmatyczna skrzypaczka, która
dopełniła wieczór ucztą muzyczną.
- Kierujemy z głębi serca wielkie
podziękowania dla wszystkich osób,

które dołożyły swoją cegiełkę do tej
akcji i wsparli leczenie Bianki i Maćka.
Życzymy młodym świebodziczanom
wielu sił, powrotu do zdrowia, optymizmu – podkreśla burmistrz Paweł
Ozga.
Organizatorem akcji charytatywnej
oraz koncertu był Miejski Dom Kultury
przy wsparciu Miasta Świebodzice.
(WP)
REKLAMA
Wałbrzych, dnia 07.10.2019 r.

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

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny
na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
-

przy ul. Grodzka 16/2, parter, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z
wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m². Cena wywoławcza wynosi 95 100,00 zł, wadium – 4 755,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu
22.10.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółdzielni.

Powyższy lokal zostanie udostępniony 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 21.10.2019 r. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zainteresowanej nabyciem lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz adres lokalu
mieszkalnego, którego dotyczy przetarg.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę
wpływu środków na w/w rachunek bankowy Spółdzielni, najpóźniej do dnia
21.10.2019 r. 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. W przetargu uczestniczą tylko osoby, które
wpłaciły wadium, w terminie, jak wyżej – pod rygorem unieważnienia przetargu. 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 ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. 2018.1202 z późn. zmianami).
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna ustanowienia i 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. 74 66-56-957 lub osobiście
w pok. Nr 21 oraz pod nr tel. 74 66-47-253 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w pok. nr 25 na parterze.
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
ZARZĄD

DB2010

Czwartek, 10 października 2019 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

REKLAMA

REKLAMA

Nie musisz wyjeżdżać za granicę.

Praca w Polsce
może być równie atrakcyjna!!!
Zarobki od 3.000 zł
na rękę / miesiąc
Stanowisko: Pracownik produkcji
Miejsce pracy: Środa Śląska
DARMOWY TRANSPORT
z Wałbrzycha, Świebodzic i Świdnicy.
Czekamy na Ciebie! Zadzwoń!
tel. 796 662 292, tel. 570 935 868
Prześlij swoje CV! info@workproﬁ.pl
Znajdziesz nas: ul. Broniewskiego 1 b,Wałbrzych

Koncert w Jedlince
Zapraszamy na koncert fortepianowy z cyklu „Z klasyką
przez Polskę”, który odbędzie
się w Pałacu Jedlinka 13 października 2019 r. o godz. 18:00. W
programie utwory J.S. Bacha, F.
Schuberta oraz F. Chopina w wykonaniu Ewy Pobłockiej. Wstęp
na koncert jest bezpłatny.
(KS)

Akademia rękodzieła
Spotkania Jedlińskiej Akademii Rękodzieła odbywają się 2
razy w miesiącu, od godz. 15:30
do 17:30. Na kolejne warsztaty w
tym roku organizatorzy zapraszają: 10 i 17 października (haft
jedwabiem - miniatury, mieczyki i maki); 7 i 14 listopada (haft
jedwabiem - kartki okolicznościowe, imieniny, urodziny), 5 i
12 grudnia (ozdoby choinkowe
z aksamitu, kartka świąteczna).
Swoim bogatym doświadczeniem dzieli się podczas warsztatów Ewa Kokoszka – pasjonatka
rękodzieła, która jest autorką lub
współautorką wielu projektów
realizowanych w ramach funduszy unijnych w powiecie wałbrzyskim oraz kamiennogórskim. Jest
wiceprezesem Klastra Wytwórców Regionalnych w Wałbrzychu i od ponad12 lat prowadzi
warsztaty Akademii Rękodzieła
w Jedlinie-Zdroju.
(LS)

Wybrukowali
Pokrzywiankę

Rowerem z Jedliny do Wałbrzycha
W miniony piątek oficjalnie zakończył się remont ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu, stanowi część tzw. Trasy
Sudeckiej. Nowa droga stanowiła istotne udogodnienie zarówno dla kierowców
samochodów jak również dla
rowerzystów.
- Zgodnie z panującymi
zasadami, wzdłuż ulicy została utworzona ścieżka rowerowa, której przedłużeniem
jest jedlińska trasa rowerowa,
łącząca ulicę Włościańską z
ulicą Warszawską – mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju. - Dzięki temu rozwiązaniu zarówno mieszkańcy
naszego miasta, turyści jak
i odwiedzający uzdrowisko
goście mogą w bezpieczny
sposób przejechać rowerem
z Jedliny-Zdroju do Wałbrzycha, gdzie podążając cały czas
ścieżkami rowerowymi mogą
się skierować ulicą Świdnicką
do centrum lub ulicą Strzegomską w kierunku WSSE
Invest-Park, czy Podzamcza.
Rowery są coraz bardziej popularnym środkiem transportu i - co ważne - są wykorzystywane nie tylko w celach
turystycznych, ale również do
codziennego poruszania się.

Zakończyła się przebudowa kolejnego odcinka ulicy
Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju - drogi prowadzącej
do jednej z największych
atrakcji naszego regionu Góry Borowa z wieżą widokową.
Wykonawcą prac była firma Serafiński Roboty Ziemne i
Budowlane Tomasz Serafiński
z siedzibą w Ludwikowicach
Kłodzkich. Zadanie nosiło nazwę: „Kamieńsk - droga do-

Dlatego też niezwykle istotna
jest odpowiednia infrastruktura, umożliwiająca szybkie i
bezpieczne przemieszczanie
się jednośladem w różne miejsca. Nowa ścieżka rowerowa
wzdłuż ulicy Kamienieckiej z
pewnością przyczyni się do
zwiększenia ruchu rowerowego pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój a Gminą Wałbrzych.
Warto przypomnieć, że w Jedlinie-Zdroju jest sporo tras

rowerowych, które łączą wiele
obiektów, miejsc i atrakcji, takich jak między innymi Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
Active, Park Aktywności Czarodziejska Góra czy Zespół
Pałacowo-Hotelowy Jedlinka.
Prowadzą też na Przełęcz pod
Borową, a także do sąsiedniej
Głuszycy i do atrakcji turystycznych znajdujących się na
terenie Gminy Głuszyca.
(KS)

jazdowa do gruntów rolnych
- przebudowa drogi gminnej ul.
Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju (dz. nr 17, obręb Kamieńsk)”.
Długość przebudowanego odcinka wyniosła 447 mb. Została
tam utworzona nawierzchnia z
kamienia granitowego. Wartość
wykonanych robót wynosi 361
542,40 zł. brutto. Zadanie zostało dofinansowane w ramach
Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych w wysokości 91 560 zł.
(KS)
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Bransoletki ratujące życie

Teatr w Głuszycy
„Inspektor Psina” to spektakl
teatralny, który już w najbliższą sobotę - 12 października
o godz.16.00 - będzie można
obejrzeć w sali widowiskowej
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy. Na spektakl w reżyserii
Roberta Delegiewicza zapraszają
osoby zrzeszone w grupie nieformalnej - osoby aktywne, pełne
zapału, na co dzień działające w
różnej formie w przestrzeni publicznej, zawodowo i społecznie.
Spektaklowi „Inspektor Psina”
towarzyszyć będzie wystawa
dziecięcych prac, które powstały podczas pełnych pozytywnej
energii wrześniowych warsztatów zatytułowanych „Spotkanie
z bajką”. Wstęp wolny.

Dzięki podpisanej w kwietniu tego roku umowie z firmą Comarch
Healthcare 32 seniorów z Jedliny-Zdroju i Głuszycy otrzymało „bransoletki
życia” i zostało objętych całodobową opieką telemedyczną. Po kilku
miesiącach trwania programu przyszedł czas na jego podsumowanie, które
odbyło się w Centrum Kultury-MBP w Głuszycy.
„Bransoletki życia” to wodoodporne, łatwe w obsłudze
urządzenia
przypominające
zegarek. Są wyposażone w
czujnik tętna, moduł GPS oraz
przycisk SOS. Umożliwiają monitorowanie stanu zdrowia i
szybką reakcję w przypadku
zagrożenia życia pacjentów.
Posiadacz bransoletki może w
każdej chwili nacisnąć „Przycisk
SOS”, łączący go automatycznie z Centrum Zdalnej Opieki
Medycznej iMed24, gdzie całodobowo przez siedem dni
w tygodniu wykwalifikowani
specjaliści monitorują dane
medyczne i w każdej chwili są
gotowi wezwać pomoc. Jeżeli natomiast podopieczny nie
może samodzielnie skorzystać
z systemu powiadamiania o
zagrożeniu możliwie jest zlokalizowanie jego położenia i
skierowanie do niego odpowiednich służb.
Gmina Jedlina-Zdrój zakupiła dla swoich seniorów 16

„bransoletek życia” w ramach
programu „Active senior”, który koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju. Gmina Głuszyca również
wyposażyła swoich seniorów
w 16 tego typu urządzeń w ramach programu ,,Nasz senior”.
W okresie trwania programu
w obu gminach odnotowano
około 160 przypadków wymagających reakcji teleopiekunów medycznych iMed 24.
Związane to było z niepokojącymi pomiarami czynności
życiowych. W dwóch przypadkach posiadacze opasek sami
w porę użyli przycisku „SOS”
- do podopiecznych zostały
skierowane służby ratunkowe.
- Wykorzystanie nowoczesnych technik powiadamiana
służb ratowniczych przy użyciu „bransoletek życia” według badań satysfakcji naszych
podopiecznych mówi nam,
że o sto procent powiększyło
się poczucie bezpieczeństwa

tych ludzi. Wiedzą, że nawet w
sytuacji lękowej mogą w każdej chwili liczyć na to, że ktoś
z drugiej strony się odezwie.
Po rozmowie z konsultantem
ratowniczym może nastąpić
decyzja czy należy wzywać
pogotowie czy należy wzywać
inne służby. Generalnie daje
to poczucie bezpieczeństwa i
szybkość ewentualnego działania. Dwa przypadki, które
mieliśmy w Jedlinie-Zdroju i
Głuszycy udowodniły, że opaska ratuje życie. Jeżeli chodzi
o Jedlinę-Zdrój, w roku 2020
uruchamiamy Centrum Usług
Socjalnych - głównie dla osób
starszych. Ale nie tylko. Mamy
tam zamiar zbudować specjalny kącik monitoringu zdrowia,
czyli mierzenie pulsu, ciśnienia.
Myślę, że w sierpniu przyszłego
roku uda nam się wdrożyć ten
projekt. Społeczeństwo się starzeje. W związku z tym naszym
obowiązkiem jest wdrażanie
dobrych praktyk, które znane

(MC)

są w dużych miastach i mogą
zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i możliwość konkretnego działania dla ratowania
zdrowia i życia. Równocześnie
planujemy zwiększyć ilość opasek - powiedział Leszek Orpel Burmistrz Jedliny-Zdroju.
W podobnym tonie o programie wyrażał się burmistrz
Głuszycy Roman Głód.
- Jesteśmy w piątym miesiącu funkcjonowania programu i mamy już pewne doświadczenia. Najważniejsza i
najcenniejsza jest informacja,
że dzięki temu uratowaliśmy
ludzkie życie - opaska zadziałała na tyle skutecznie, że senior
przy zawale serca nacisnął stosowny przycisk, po dziesięciu

minutach była karetka i dzięki
temu żyje. Myślę, że to jest najlepsza rekomendacja dla tego
programu. Jest wola zarówno z
mojej strony jak i ze strony burmistrza Jedliny-Zdroju Leszka
Orpla, aby kontynuować ten
program. Jesteśmy na etapie
aplikowania o nowe środki.
Chcemy wpisać do tego programu kolejne opaski i rozszerzyć grupę osób, które będą
wyposażone w tego typu urządzenia.
Jak podkreślali posiadacze
bransoletek, komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa
jakie zapewnia posiadanie
tego urządzenia są nieocenione.
(KS)

Promesa
dla strażaków
2
października
głuszyccy
strażacy odebrali promesę
przyznaną przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu
„Mały Strażak”. Ochotnicza
Straż Pożarna w Głuszycy Górnej
otrzymała z Funduszu dofinansowanie w kwocie 13 699 zł. Środki
te pomogą w dalszym unowocześnianiu potencjału technicznego OSP oraz pomogą doposażyć jednostkę, np. w niezbędny
sprzęt medyczny.
(MC)
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Przygotuj się
na kuchenne rewolucje
- Za nami targi meblowe
w fabryce czołowego producenta Nobilia w Niemczech.
Zapraszam wszystkie osoby,
które planują zakup nowych
mebli do swojej kuchni, do
studia mebli kuchennych
Komfort Kuchnie przy ul. Długiej 39 w wałbrzyskiej dzielnicy Piaskowa Góra. U nas już
można zamówić meble z najnowszej kolekcji na 2020 rok
– mówi właściciel firmy Adam
Krzywda.
- Podczas niedawnych targów w fabryce Nobilia 2020
zostało
zaprezentowanych
dużo nowości. Do dyspozycji
naszych klientów są już najnowsze fronty, korpusy, blaty oraz
nowe rozwiązania techniczne
i konstrukcyjne. Zastosowanie nowoczesnych technologii
sprawia, że dziś meble kuchenne mogą być nie tylko dziełami
sztuki użytkowej, ale przede
wszystkim odzwierciedleniem
marzeń właścicieli. I nie musimy

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT nawet do 50%
LODÓWKA I ZMYWARKA

GRATIS!

. 9 tys. z³

przy zakupie mebli w cenie min

ZAPRASZAMY
Wa³brzych, ul.D³uga 39•tel.: 74 666-03-39

www.komfort-kuchnie.pl

ograniczać się przy projektowaniu kuchni. Dotyczy to nie tylko
materiałów, z których zostaną
wykonane nasze nowe meble,
ale także kolorów. Fronty i blaty

nie muszą już być tylko w odcieniach brązu, czerni, szarości czy
bieli. Mogą być różnokolorowe
i dopasowane do gustu właściciela domu czy mieszkania. A

efekty wspólnej pracy nad projektem przechodzą najśmielsze
oczekiwania. Wszystkich, którzy
cenią sobie najwyższą jakość
produktu i najwyższe standardy

obsługi klienta, zapraszam do
profesjonalnego studia mebli
kuchennych Komfort Kuchnie
przy ul. Długiej 39 w Wałbrzychu
oraz do kontaktu pod numerami: 74 666 03 39 i 601 77 13 57.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wygórowanym
wymaganiom naszych klientów,

którym zapewniamy swobodę
w procesie tworzenia ich wymarzonej kuchni. Naszym dodatkowym atutem jest aż pięcioletnia
gwarancja udzielana na cały
asortyment – dodaje właściciel
profesjonalnego studia mebli
kuchennych Komfort Kuchnie
przy ul. Długiej 39 w wałbrzyskiej dzielnicy Piaskowa Góra.
REKLAMA
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TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44,
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy)
tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21
www.tech-dom.com.pl

OKNA, DRZWI, ROLETY
 25-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji

OKNA

montaż gratis

PROMOCJA
TRZECIA
SZYBA
W OKNIE

DRZWI
już od 950zł
z montażem

GRATIS
U NAS TANIEJ!

Nie prześpij niższych cen • Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

Zabierzcie ze sobą długopisy
Janusz
Bartkiewicz

Cztery lata sprawowania
niepodzielnej władzy przez
prezesa Jarosława doprowadziły do tego, że prawdopodobnie nie tylko ja, ale i też
bardzo znaczna część polskiego społeczeństwa, przestała
władzy państwowej wierzyć,
co mi naprawdę przypomina
czasy PRL z końcówki lat 80tych XX wieku. Tyle, że wtedy w organach władzy państwowej nie zasiadały osoby,
które miały na swym koncie
jakiekolwiek wyroki, a zwłaszcza w sprawach karnych lub
gospodarczych. Dzisiaj już
nikt ze środowisk popierających władzę nie zwraca na
to uwagi i nie przeszkadza
im to, że funkcje ministerialne pełnią osoby, które nie w
czasach tzw. komuny, ale już
w demokratycznej Polsce,
zostały skazane za przestępstwa kryminalne. Owszem,
niektóre wyroki zostały już
z mocy prawa wymazane z
rejestrów, niektórzy zostali
przez osobę pełniącą funkcję
prezydenta ułaskawieni, ale
są i tacy, którzy skazani zostać
nie mogą, ponieważ organy
ścigania czynią wszystko, aby
popełnionych przez nich czynów karalnych nie ujawnić i
nie stawiać im jakichkolwiek
zarzutów. Fakty jednak są jedynie faktami i z pamięci wymazać się ich nie da.
Obecnie na politycznej
tapecie mamy sprawę szefa

Najwyższej Izby Kontroli, z
którym prominentni przedstawiciele krakowskich gangsterów są na „ty” i z którym
– jak twierdzą dziennikarze
ogólnopolskiej stacji telewizyjnej - prowadzą bardzo
obustronnie korzystne interesy. Według badających
sprawę dziennikarzy, polegają one między innymi na
oszustwach podatkowych,
których nowy szef NIK miał
rzekomo dopuszczać się nawet wtedy, kiedy kierował
utworzonym przez PiS tworem, zwanym Krajową Administracja Skarbową. Instytucją powołaną do zwalczania
tego, co – według ustaleń
dziennikarzy - obecny szef
NIK z krakowskimi gangusami miał czynić. Instytucją
tą zastąpiono istniejące Izby
Skarbowe, Urzędy Kontroli
Skarbowej i Służbę Celną,
ale – niestety - zmiana ta w
swej organizacyjnej formie
polegała jedynie na tym, że
wyrzucono z nich na bruk
zdecydowaną
większość
doświadczonych funkcjonariuszy, których zastąpiono
amatorami z politycznego
nadania. Takich ze znakiem
BMW, czyli biernych, miernych ale wiernych. Dzięki
temu ci nowi „fachowcy” od
ściągania oszustw podatkowych, oszustw tych pod
własnym nosem nie byli w
stanie wykryć, a jeżeli o nich
wiedzieli, to wiadomo: morda w kubeł i ruki pa szwam,
jak mawiano na wschód od
Bugu. I nawet służby specjalne, których obecnie w
Polsce tyle, co psów w cygańskim taborze, cichutko
siedzą jak przysłowiowa

myszka polna z wiersza Marii Konopnickiej.
Za dwa dni mamy wybory,
podczas których będziemy
wybrać najlepszych z najlepszych, aby nam przez kolejne
lata „drogi różami słali”. Być
może dlatego taki np. PiS
proponuje wałbrzyszanom
kandydata, który w 1993 roku
został zatrzymany przez policjantów, bo podczas kontroli
drogowej znaleziono w jego
samochodzie materiały wybuchowe i części do pistoletów. Natomiast w 1999 roku
(w odrębnej sprawie) został
skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata z art. 263 §2 kk,
czyli również za nielegalne
posiadanie amunicji i groźnych materiałów wybuchowych. Tyłek, że tak powiem
kolokwialnie, uratował mu
Antonii Macierewicz, którego
wówczas był współpracownikiem. Sprawa owszem stara i
już w sądowych rejestrach zatarta, ale jak napisałem wyżej,
fakty jednak są jedynie faktami i z pamięci wymazać się
ich nie da. Strasznie „wybuchowy” tenże kandydat, ale
myślę, że posłem zostanie,
bo prezes kazał, a jak kazał,
to wyboru - nawet wyborcy –
nie mają.
Ciekawy jestem, kto do
Sejmu wejdzie z okręgu nr 2
(dawne województwo wałbrzyskie), gdzie do zdobycia
jest 8 mandatów, a komitetów wyborczych tylko 6, co
spowoduje, że niektóre z
nich zaliczą po dwa mandaty,
lub więcej, jeżeli niektóre ze
startujących ugrupowań nie
przekroczą progu wyborczego (5%). Nie chcę czarno wró-

Walim w czołówce
żyć, ale dwóch kandydatów
mam, z czego jednego będzie mi naprawdę żal. Może
nie za bardzo, ale zawsze.
Mnie oczywiście najbardziej interesuje lista nr 3, czyli
lista Komitetu Wyborczego
Lewicy, na której spośród 16
umieszczonych kandydatów
znam tylko jednego, ale akurat na niego głosować nie
będę. Przekonany jestem, że
czas najwyższy dać szansę
młodszym, których polityczny życiorys gwarantuje, że
ich obecność na liście kandydatów to nie efekt partyjnych
utarczek i ścierania się różnych (nie zawsze akceptowanych przeze mnie) interesów.
Również tych mało politycznych. Dlatego swój głos oddam na ostatnią na liście kandydatkę Lewicy, wierząc, że
ostatni – zgodnie z ewangeliczną przepowiednią – będą
pierwszymi.
Jeżeli już jestem przy lewicy, to korzystając z okazji
apeluję do moich Koleżanek
i Kolegów ze służb mundurowych, którzy zostali
dwukrotnie (2009 i 2017)
ze swoich emerytur (i rent)
ograbieni przez politycznych kompanów spod znaku POPiS plus PSL. Apeluję
dlatego, że w obiegu publicznym pojawił się Apel
Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisława Czarneckiego (prywatnie mój stary
znajomy jeszcze z początku
lat 90-tych), w którym nawołuje represjonowanych
byłych funkcjonariuszy, aby
w wyborach głos swój oddawali nie tylko na Lewicę, ale
też na PO i PSL, ponieważ

te ugrupowania również
walczą z PiS o demokrację
i sprawiedliwość. Mnie ta
haniebna ustawa nie dotyczy, ale wiem, że głosowanie dziś na kogoś z PO, PSL
lub PiS, to tak jakby pluć na
mundur, który się przecież
w czasach III RP z godnością i honorem nosiło. Nie
słuchajcie zatem Koleżanki
i Koledzy apelu Zdzisława
i głosujcie na kandydatów
Lewicy. Jest nas – jak pisze
Zdzisław – prawie 2 miliony,
a więc dajmy Lewicy siłę,
aby tą hańbiącą plamę na
honorze polskiej demokracji
jak najszybciej usunąć.
I na koniec, póki jeszcze
nie ma ciszy wyborczej. Namawiam wszystkich z jasnej
strony mocy, aby idąc do urn
wyborczych zabierali własne
długopisy i to nimi właśnie
stawiali krzyżyki. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo,
że w komisjach wyborczych
mogą pojawić się długopisy „ścieralne”, co może mieć
znaczny wpływ na wyniki
głosowania. Być może to jakiś kolejny „fake news”, ale
w okresie ostatnich 4 lat tyle
draństwa się objawiło, że lepiej – jak pisałem przed tygodniem – dmuchać na zimne.
Nie bądź frajerem, idź na wybory, póki jeszcze wybierać
możesz!
http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.

- Kładka przez Jezioro Bystrzyckie – inwestycja Gminy
Walim (woj. dolnośląskie) robi
ogromne wrażenie. Ale sukces
w rankingu samorząd zawdzięcza bardziej systematycznemu pozyskiwaniu środków
unijnych, niż jednej wielkiej
inwestycji - tak piszą o Gminie
Walim w Piśmie Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Rankingi
Wspólnoty to opracowywane
przez prof. Pawła Swianiewicza
z Uniwersytetu Warszawskiego,
zestawienia wszystkich samorządów, analizowane na podstawie
obiektywnych danych z Głównego Urzędu Statystycznego
pod kątem kilku aspektów. W
„Rankingu wykorzystania środków europejskich na inwestycje
transportowe w latach 2014–
2018”, wśród gmin wiejskich
Gmina Walim zajęła wysokie 8
miejsce.
(AM)

Break dance
w Walimiu
- Chcesz nauczyć się widowiskowych figur Break Dance?
Zobaczyć prawdziwe bitwy taneczne oraz świetnie spędzić
czas? Zapraszamy już 19.10.2019
r. na godz. 15.00 do Centrum
Kultury i Turystki w Walimiu.
Warsztaty Break Dance poprowadzi Mateusz Matyz Magusiak,
utytułowany tancerz z 17 letnim
doświadczeniem, reprezentujący
BWA Breakers. Po warsztatach
odbędą się zawody break dance
w dwóch kategoriach wiekowych: Bitwy taneczne dla dzieci
do 16 roku życia oraz rywalizacja
tancerzy powyżej 16 roku życia
– mówi Paweł Brzozowski, dyrektor Centrum Kultury i Turystki w
Walimiu.
(AM)
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Prezent na inaugurację Stypendia
dla najlepszych

Mają czym ratować

Uniwersytet III Wieku w
Mieroszowie uroczyście rozpoczął drugi rok akademicki.
– Nasi studenci są bardzo
zadowoleni, ponieważ na inaugurację roku akademickiego
przybyli do nich mili goście:
posłowie na Sejm RP Agnieszka
Kołacz – Leszczyńska, Katarzyna Izabela Mrzygłocka i Tomasz
Siemoniak, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-

Strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Mieroszowie otrzymali motopomę
szlamową WT - 40 X, drabinę
wysuwaną dwuprzęsłową z
podporami i hamulcem bezpieczeństwa oraz detektor
prądu przemiennego.
Uroczyste
przekazanie
sprzętu strażakom - ochotnikom odbyło się w Mieroszowskim Centrum Kultury A
wszystko to dzięki projektowi
„Poprawa
bezpieczeństwa
Gminy Mieroszów poprzez

nomicznej Invest-Park Kamil
Krzysztof Zieliński oraz przedstawiciele władz Gminy Mieroszów. W imieniu słuchaczy
Uniwersytetu III Wieku w Mieroszowie składam serdeczne
podziękowania wiceprezesowi
Zielińskiemu za piękny prezent
- czek na 1000 zł – mówi Ilona
Henko, opiekun Uniwersytetu
III Wieku w Mieroszowie.
(RED)

zakup sprzętu dla jednostki
OSP”, który został zrealizowany
z Budżetu Partycypacyjnego
Powiatu Wałbrzyskiego. Projekt napisali druhowie z OSP
Mieroszów - Tomasz Mordoń i
Marek Poręba.
- W imieniu strażaków z
OSP Mieroszów serdecznie
dziękuję mieszkańcom Gminy
Mieroszów za oddane głosy, a
strażakom gratuluję sukcesu
– mówi burmistrz Mieroszowa
Andrzej Lipiński.

W Sali im. Włodka Szomańskiego w Mieroszowie
odbyła uroczystość wręczenia stypendiów naukowych
najlepszym uczniom szkół z
Gminy Mieroszów.
W tym roku z rąk Burmistrza
Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego oraz Przewodniczącej
Rady Miejskiej Mieroszowa
Violetty Kopki to wyróżnienie

(RED)

otrzymały aż 33 osoby. Część
artystyczną, którą laureaci i
goście mogli obejrzeć podczas
uroczystości zgromadzeni w
Mieroszowskim Centrum Kultury, przygotowali uczniowie
oraz wychowawcy Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im.
Janusza Korczaka w Sokołowsku.
(RED)
REKLAMA

FREBLOWSKIE PRZEDSZKOLA
ZAPRASZAJĄ
NAUKA OPARTA NA PROGRAMIE „DAR ZABAWY”
Oferujemy:

tel. 602 231 533 I przedszkola@onet.pl

•
•
•
•
•
•
•
•

Języki obce: angielski, francuski, niemiecki
Nowoczesne licencjonowane metody pracy
Twórcza Rytmika
Akademia Dźwięku i Ciszy
Spotkania z Teatrem
Spotkania z Filharmonią
Lekcje żywej przyrody
Tańce

Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne:

KONICZYNKA I

Świebodzice ul. Świdnicka 32-34

KONICZYNKA

Świebodzice Osiedle Sudeckie 12

JEDYNECZKA

Wałbrzych ul. Mickiewicza 17A

BAJKA

Wałbrzych ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT
tel. 602 231 533
przedszkola@onet.pl
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Czytanki dla przedszkolaków

Wykłady
dla seniorów

Uniwersytet
Trzeciego
Wieku w Starych Bogaczowicach rozpoczął rok akademicki.
Podczas uroczystej inauguracji roku, która odbyła się
w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym, powitani
zostali nowi słuchacze oraz
wykładowcy. Bogaczowiccy seniorzy będą zdobywać wiedzę i
rozwijać swoje pasje na spotkaniach w każdy czwartek. - Niech
spotkania podczas zajęć Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Starych Bogaczowicach przynoszą Wam wiedzę, rozrywkę
i miłe chwile w gronie przyjaciół – powiedział słuchaczom
podczas uroczystej inauguracji
roku akademickiego Mirosław
Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.
(IL)

Wyprawka czytelnicza dla
najmłodszych mieszkańców
Gminy Stare Bogaczowice
przysługuje dzieciom w wieku od 3 do 6 lat w ramach
„Pierwsze czytanki dla…” –
kolejnej odsłony kampanii
„Mała książka - wielki człowiek”, organizowanej przez
Instytut Książki.
- Każdy przedszkolak, który
odwiedza Gminne Centrum
Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach otrzymuje
w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”,
przygotowaną specjalnie przez
Instytut Książki. W ponad 5200
bibliotekach w całej Polsce, w
tym w Starych Bogaczowicach,
na dzieci w wieku 3-6 czeka w
sumie 300 tysięcy wyjątkowych
wyprawek czytelniczych. To kolejny etap wielkiego projektu
bookstartowego „Mała książka
– wielki człowiek”. Program jest
finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – wyjaśnia Ilona Bujalska, dyrektor Gminne
Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach.
Zaproszenie
przedszkolaków do bibliotek to rozwinięcie
programu prowadzonego od
2017 roku. Wówczas Instytut
Książki rozpoczął dystrybucję

REKLAMA

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

wyprawek czytelniczych dla
noworodków w szpitalach. Do
połowy 2019 roku przekazano
ok. 600 tysięcy książek. Teraz w
bibliotekach, biorących udział
w programie, na młodych
czytelników czeka wyjątkowy
prezent – książka „Pierwsze
czytanki dla…”, dostosowana
pod względem formy i treści do
potrzeb przedszkolaków i spełniająca najwyższe standardy w
projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych.
W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych
polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno
pozycje klasyczne, jak i współ-

czesne. W gronie autorów
znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską,
Czesława Janczarskiego czy
Hannę Januszewską. W publikacji obecni są również Liliana
Bardijewska, Zofia Stanecka,
Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa,
Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke –
twórcy tak różni, jak różne są
perspektywy spoglądania na
świat – nieogarniony, a przy
tym pociągający i pobudzający dziecięcą ciekawość. Całość
została wzbogacona znakomi-

zawiadamia, że w okresie od 11.10.2019 r.
do dnia 01.11.2019 r. w Urzędzie Gminy
w Starych Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132
na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej
www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl
zostanie wywieszony wykaz nr 6/2019 lokali
mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej dotychczasowym
najemcom i wykaz nr 7/2019 nieruchomości
niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym.

tymi ilustracjami artysty Józefa
Wilkonia.
W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w
bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem,
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wy-

prawce znajdą coś dla siebie
także rodzice i opiekunowie
– przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką
połączeni, czyli przedszkolak
idzie do biblioteki” przypomni
o nieocenionej roli czytania w
rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
(IL)
REKLAMA

Dobry program
dla kraju i regionu
Rozmowa z Markiem Tarnackim, kandydatem PiS w wyborach do Sejmu.
W najbliższą niedzielę, 13 października
2019 r., odbędą się wybory do Sejmu i
Senatu RP. W jaki sposób przekonywał Pan
wyborców do tego, by oddali swój głos
właśnie na Pana?
Marek Tarnacki: - Przede wszystkim rozmową. Jestem człowiekiem otwartym
i doświadczonym w prowadzeniu trudnych rozmów, a czasami rozmowy z wyborcami bywają bardzo trudne. Ale przez
5 lat zajmowałem się prowadzeniem
Punktu Bezpłatnych Porad Prawnych dla
mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, w
którym zetknąłem się ze skalą różnych
problemów doskwierających mieszkańcom. W tym czasie w punkcie udzieliłem
około 5000 bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, pomagając w załatwieniu wielu istotnych problemów
ludzkich. I mogę śmiało powiedzieć, że
program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości jest nastawiony na rozwiązywanie
problemów, z którymi borykają się Polacy.

Co dla Pana jest w tym programie najistotniejsze?
- Jak już wielokrotnie podkreślałem, region wałbrzyski boryka się z wieloma
problemami społecznymi oraz infrastrukturalnymi i gospodarczymi. Są to
sprawy możliwe do rozwiązania jedynie
z poziomu parlamentarnego. A dla mnie
szczególnie ważne są działania na rzecz
rozwoju społecznego, wsparcia rodzin,
możliwości godnego zatrudnienia oraz
zapewnienia bezpieczeństwa.
A jakie są konkretne propozycje w programie PiS dla naszego regionu?
- Szerokim echem w całej Polsce odbiła
się deklaracja budowy drogi ekspresowej S5, łączącej Wrocław, Świdnicę i
Wałbrzych z drogą ekspresową S3, którą Premier Mateusz Morawiecki złożył
kilka tygodni temu, podczas spotkania z
mieszkańcami naszego regionu w Świdnicy. Za tą deklaracją – jak zawsze w
przypadku PiS- poszły konkretne działania i już kilka dni później rząd wpisał
tę drogę do programu budowy autostrad
i dróg ekspresowych. To bardzo waż-

ny projekt z punktu widzenia rozwoju
naszego regionu. Podobne znaczenie
ma program remontu lokalnych dróg
kolejowych i przywrócenia na nich ruchu pasażerskiego, budowy obwodnic i
chodników przy drogach gminnych. Dla
wygody i ekologii duże znaczenie ma
program gazyﬁkacji gmin. W założeniach
programowych dla południa Dolnego Śląska znalazły się także zapisy dotyczące
utworzenia certyﬁkowanych wojskowych
klas mundurowych w szkołach średnich
w każdym powiecie, pozyskania środków
ﬁnansowych na remont Katedry Świdnickiej czy stadionu Górnika w wałbrzyskiej dzielnicy Nowe Miasto. To są tylko
niektóre z punktów programu PiS dla
Dolnego Śląska. Cały, bardzo szczegółowy program można znaleźć na stronie in-

ternetowej http://wybierzpis.org.pl/pliki/
PiS-program-dolnoslaskie.pdf
Od kilku lat PiS jest liderem sondaży poparcia i wygrywa kolejne wybory. Dlaczego?
- Bo Prawo i Sprawiedliwość jest partią
wiarygodną. W kończącej się kadencji parlamentu udało się przeprowadzić szereg istotnych spraw, które poprawiają życie milionów
Polaków. W przeciwieństwie do naszych
konkurentów, poważnie traktujemy nasz program wyborczy, który po zwycięskich wyborach konsekwentnie realizujemy. A to procentuje zaufaniem okazywanym przez Polaków.
Wierzę, że podobnie będzie 13 października
2019 roku. I będzie to szczęśliwa trzynastka.
Rozmawiał Robert Radczak
Materiał Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

DB2010

Czwartek, 10 października 2019 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

REKLAMA

Koszykarski weekend

Waligóra Run Cross w Głuszycy
kio. – Chciałam się sprawdzić w
takim biegu. Jestem w okresie
roztrenowania po sezonie, a
dopiero za miesiąc rozpoczynam przygotowania do sezonu
olimpijskiego, więc była to doskonała okazja do zmierzenia
się z takim dystansem. O wyborze tego biegu zadecydował
masażysta naszej reprezentacji,
który pochodzi z Ząbkowic Śląskich, który pobiegł razem ze
mną. Mimo przenikliwego zimna i śliskiej trasy udało mi się
bezpiecznie dobiec do mety i
zając drugie miejsce.
(RED)

Wyniki:
Ultra WRC - 53 km
1. Jacek Jolibski Jelenia Góra
2. Ondriej Penc Mezimesti
3. Grzegorz Małyga Wrocław
1. Katarzyna Bałys Stronie Śląskie
2. Joanna Diettmann Bydgoszcz
3. Katarzyna Kostera Warszawa
Joanna Dittmann na mecie Waligóra Run Cross w Głuszycy.
Około 160 biegaczy stanęło na starcie Waligóra
Run Cross, który w tym roku
rozgrywany był na trzech
dystansach: 53 km, 25 km i
9 km. Ultramaraton WRC wygrał Jacek Jolibski w Jeleniej
Góry. W rywalizacji kobiet na
głównym dystansie drugie
miejsce zajęła wicemistrzyni
Europy i świata w wioślarstwie Joanna Dittman!
Na uczestników biegu
głównego czekała nie tylko trasa najeżona 12 szczytami, ale
także deszcz i niska temperatura. Mokra trasa wymuszała na
biegaczach czujność i ostrożność, tak na podbiegach, jak i

na zbiegach. Mimo tych ekstremalnych warunków, uczestnicy, którzy do Głuszycy zjechali
z różnych stron Polski oraz z
Czech, Słowacji i Niemiec, byli
na mecie zachwyceni.
W biegu na 53 km najszybsza była Katarzyna Bałys
ze Stronia Śląskiego, a Joanna
Dittmann z Bydgoszczy zajęła
drugie miejsce.
– Dla mnie był to pierwszy
start w tak długim biegu –
przyznała na mecie w Głuszycy
wicemistrzyni Europy seniorek
i wicemistrzyni świata do lat
23 w wioślarstwie, która będzie reprezentowała Polskę w
Igrzyskach Olimpijskich w To-

Half WRC - 25 km
1. Radosław Boniec Żary
2. Bartłomiej Wojsław Marcinowice
3. Michał Kur Jelenia Góra
1. Zuzanna Mouros Pabianice
2. Ewa Ardelli Bielawa
3. Urszula Kujawka Głuszyca
Ten WRC – 9 km
1. Marcin Pałys Głuszyca
2. Aleksander Sobieraj Walim
3. Filip Helman Warszawa
1. Elżebiata Maliczyszyn Boguszów
– Gorce
2. Krystyna Drąg Wałbrzych
3. Malwina Boniec Żary

Przed nami inauguracja
rozgrywek I ligi koszykarzy w
Wałbrzychu. W najbliższa sobotę - 12.10.2019 r. o godzinie
19.00 w hali Aqua-Zdrój Górnik
Trans.eu będzie podejmował
Polfamex Kutno. Swoje spotkanie rozegrają także trzecioligowe rezerwy Górnika oraz
MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój.
Po zwycięstwie w I kolejce w
Lesznie z Polonią 96:63, w drugiej
serii spotkań wałbrzyszanie pauzowali i przed własna publicznością zaprezentują się dopiero w
sobotę.
- Zmierzymy się z zespołem
z Kutna, w którym występuje
dwóch zawodników, którzy reprezentowali biało - niebieskie

barwy w zeszłym sezonie: Tomasz
Krzywdziński oraz Grzegorz Małecki. Wejściówki na to spotkanie
SA dostępne na bilety24.pl oraz w
sklepie Sporting przy ul. Długiej w
Wałbrzychu. Karnety są do nabycia w Hali Wałbrzyskich Mistrzów
(poziom - 1) do piątku w godz.
16.00 - 18.00 oraz w Sportingu.
Wraz z karnetami mamy dla naszych sympatyków skarb kibica –
zachęcają działacze Górnika.
W drugiej kolejce spotkań w
grupie A III ligi koszykarzy Górnik Trans.eu II Wałbrzych pokonał KKS Siechnice 93:84 (31:20,
23:25, 23:15, 16:24), a punkty dla
Górnika zdobywali: Ratajczak 25,
Podejko 21, Koperski 16, Durski
11, Makarczuk 7, Krzymiński 5,
Pieprzyk 4, Marcin Jeziorowski,

Mateusz Stankiewicz 1, Kamil Matusik, Kacper Rejek, Alan Chlebda.
W tę sobotę podopieczni trenera
Pawła Domaradzkiego zagrają w
Ziębicach z Orłem.
W grupie B III ligi MKS Mazbud
Basket Szczawno-Zdrój uległ Zastalowi Zielona Góra 69:93 (19:23,
19:24, 13:22, 18:24), a punkty dla
MKS Mazbud zdobywali: Myślak
22, Adrian Stochmiałek 19, Adranowicz 10, Kaczuga 7, Sulikowski
5, Pawlikowski 3, Kowalski 3, Alan
Stochmiałek, Pilarczyk, Nowicki,
Knach. W trzeciej kolejce zespół
trenera Bartłomieja Józefowicza
podejmie Chrobrego XXI Kłodzko. Spotkanie rozpocznie się w
hali przy ul. Słonecznej w Szczawnie 12 października o godz. 16.00.
(RED)

Emocje pod siatką
Przed nami sobota pełna
emocji za sprawą drugoligowych siatkarskich zespołów
z Wałbrzycha. MKS Aqua Zdrój
Wałbrzych będzie od godz.
15.00 podejmował w hali Aqua
- Zdrój MKST Astra Nowa Sól, a
o godz. 17.00 w Hali Wałbrzyskich Mistrzów rozpocznie się
derbowe spotkanie Chełmiec
Wodociągi Wałbrzych – Polonia Świdnica.
Po 47 latach przerwy, zespół
seniorek Chełmca pod wodzą
trenera Marka Olczyka rozpocznie swój inauguracyjny
mecz w II lidze. - Serdecznie
zapraszamy wszystkich sympatyków siatkówki na to spotkanie. Z pewnością państwa
doping pomoże naszym zawodniczkom – apelują działacze
żeńskiego drugoligowca.

Tego samego dnia drugi
mecz w nowym sezonie rozegrają siatkarze MKS Aqua Zdrój,
którzy po zwycięstwie na inauguracje sezonu nad Rośkiem Syców 3:1, w drugiej serii spotkań
pauzowali w związku z… przesunięciem Chrobrego Głogów
do I ligi.
- Do Wałbrzycha przyjeżdża
MKST Astra Nowa Sól - po
pierwszych dwóch kolejkach
lider tabeli, zatem szykuje się
nam emocjonujące widowisko. Nasz sobotni przeciwnik
od kilku lat należy do czołówki drugoligowych ekip. W
poprzednich rozgrywkach w
sezonie zasadniczym jako jedyny znalazł na nas sposób,
pokonując MKS Aaua Zdrój w
3 kolejce za 3 punkty. Teraz
to już jednak historia, nowy

sezon pisze nowe scenariusze.
Przebudowana drużyna prowadzona przez trenera Janusza
Ignaczaka na inaugurację
sezonu bez większych problemów pokonała beniaminka
Rośka Syców. Nasz sobotni
rywal – Astra Nowa Sól – w
dwóch spotkaniach nie straciła
dotąd seta, ogrywając Bielawiankę Bielawa oraz Ikara Legnica. Pod Chełmiec powróci
również wychowanek Victorii
PWSZ Paweł Skibicki, który już
od kilku lat broni barw lubuskich ekip. Na meczu nie może
zatem zabraknąć fantastycznej
wałbrzyskiej publiczności –
bądźcie naszym siódmym zawodnikiem na boisku – zachęca Fabian Kurzawiński, II trener
MKS Aqua Zdrój.
(RED)
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REKLAMA

Tartak Urbaniak oferuje:

USŁUGI
(23) Hydraulik - instalacje c.o, wodno - kanalizacyjne, gazowe kotły
c.o. Tel. 506 754 379
(3) Pranie tapicerki meblowej,
samochodowej, dywanów i
wykładzin. Tel. 796 535 222

(3) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie. Tel. 606
937 229

NIERUCHOMOŚCI
(2) Wynajmę pomieszczenia na
działalność gospodarczą. Tel. 795
602 683
(4) Sprzedam mieszkanie na ul.
Moniuszki w Wałbrzychu, 40 m
kw., duży balkon. Tel. 502 659 170
(3) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461-

Mam prostą pracę przy pakowaniu
dla osób niepełnosprawnych.
Pilne, Wałbrzych, 606 829 141
(3) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

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

SPRZEDAM
(3) Sprzedam ziemniaki z gospodarstwa rolnego: vineta i gala. Tel.
795 602 683

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

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

Tel. 602 190 848

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

MALOWANIE,
TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

DARGAZ
Nowoczesne systemy energetyczne
- kompleksowe przygotowanie i wykonawstwo instalacji c.o.,
gazowych, wod.-kan. – od etapu koncepcji, poprzez projektowanie,
uzgodnienia, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i montaż
- konsultacje i doradztwo w zakresie urządzeń grzewczych
- dobór, montaż i konﬁguracja automatyki sterującej
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zamontowanych urządzeń
- pomoc w uzyskaniu wsparcia ﬁnansowego na realizację inwestycji
Zakład Usługowo-Handlowy DARGAZ
ul. Ułanów Nadwiślańskich 22B|58-310 Szczawno-Zdrój|tel.: 601 280 791

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
PROMOCJA - WĘGIEL ORZECH 23-25 MJ/kg
za 720 ZŁ/TONA !!!
WESOŁA, STASZIC, MARCEL, EKOGROSZEK
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG

816.

PRACA

Szkolimy na samochodzie
z automatyczną skrzynią biegów!

Nowe kursy:

(3) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i
inne stolarskie. TANIO! 692-123981.
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg.weebly.com Tel. 607218-533

4.11 Wałbrzych • 5.11 Głuszyca

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

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

Wyjazdy do opieki do Niemiec
Praca na umowę
Zarobki 1300- 2000 euro
Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń od 9.00-16.00!
533-202-626, 534-255-277, 690-967-999
lub napisz: biuro@miranexagentur.pl
Możliwość pracy także w Polsce.

Tel. 606 478 000

Okna LUCH

- najtańsze okna, które polubisz!
5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.
Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare
uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,
ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

TANIE

UBEZPIECZENIA

Wykonujemy:

prace ogólnobudowlane
zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
kładzenie gładzi gipsowej
montaż paneli ściennych
tapetowanie
malowanie wnętrz
montaż paneli podłogowych
układanie glazury
przeróbki instalacji elektrycznej
montaż oświetlenia
przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Siedziba firmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu
– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023
e-mail: mbbednaski@wp.pl

SKUP AUT

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DOMOFONY
MONITORING

Kupiê zegarki

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

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

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

BIURO:

ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu
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ronę www.zolnieruk.pl.
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: 535416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!

66m2, cena 2000 zł. Tel. 606 976
630
PODZAMCZE 3 pok. 60m2, do
wprowadzenia, cena 189 tys. Tel.
883 334 486
MS- 3875 Okazja!!! Sobięcin okolice Galerii, 103 m2, 3 pokoje, garaż,
cena 89 tys. Tel. 883 334 486
MS-3975 Podzamcze, apartamentowiec, 57m2, 2pokoje, 1 piętro,
garaż, cena 289 tys. Tel. 883 334
481
MS – 3972 Podzamcze, ul. Basztowa, 2 pokoje 48m2, duży balkon, 2
piętro w „4”, cena 157 tys, Tel. 883
334 486
MS – 3870 Piaskowa Góra, 4
pokoje, 57 m2, cena 169 tys. Tel.
883 334 486

Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757

MS – 3925 Piaskowa Góra, 45m2,
3 pokoje po kapitalnym remoncie.
Cena 174 tys. Tel. 883 334 481

PODZAMCZE 41,5m2 2pok.
5piętro z balkonem niski czynsz
wysoki standard cena169tys

MS – 3957 Szczawno Zdrój ul.
Równoległa, 2 pokoje po kapitalnym remoncie, 45 m2, cena 149
tys. Tel. 883 334 486

Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1065
PIASKOWA GÓRA Do wynajęcia
1 pok 25m2 4piętro z balkonem
850,-zł tel do kontaktu 535-416014 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod nr PAN-MW
998
STARY GLINIK 60m2 2piętro 2poziomy 4 pokoje cena 140tys zł zł
tel do kontaktu 535-416-014

MS – 3979 – Szczawno – Zdrój,
apartamentowiec, 2 pokoje 55m2,
do wprowadzenia, cena 272 tys.
Tel. 883 334 481
MS – 3957 – Nowe Miasto, wysoki
standard, 2 pokoje 46m2, cena 150
tys. Tel. 883 334 486
MS – 3939 – Nowe Miasto – zielone okolice, 3 pokoje 60m2, cena
139 tys. Tel. 883 334 481

oferta dostępna na www.panorama.net.pl pod nr PAN- MS- 1047

DS – 3976 – Dom SzczawienkoSzeregówka narożna, 153 m2,
działka 1250m2, 5 pokoi, wysoki
standard, cena 695 tys. Tel. 606
976 630

BIAŁY KAMIEŃ 2pok, 36m2 2pietro po remoncie cena 79,9tys zł
tel do kontaktu 535-416-014

DS – 3974 – Pół domu Boguszów
Gorce, 76 m2, działka 400 m2,
Cena 139 tys. Tel. 883 334 486

oferta dostępna na www.panorama.net.pl pod nr PAN- MS- 844
STARY ZDRÓJ ( boczna ulica
)2pok 2piętro 55m2 rozkładowe,
cena 125tys zł tel do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN- MS- 1060

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)

DS – 3970 – Dom bliźniak Głuszyca
ul. Lawendowa, 210 m2- 6 pokoi,
działka 360 m2, cena 378 tys. Tel.
883 334 486.
DS – 3966 – dom wolnostojący ul.
Fałata, wysoki standard, 4 pokoje,
165m2, działka 1093 m2, cena 589
tys. Tel. 606 976 630
LW – 3977 – Piaskowa Góra ul.
Broniewskiego, lokal do wynajęcia
66m2, cena 2000 zł. Tel. 606 976
630
DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!!
tel. 606 976 630

nowe - komfortowe, 3 pokoje,
45m2, 9 piętro w 10, WYSOKI
STANDARD, 1.500zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Hetmańska, 2 pokoje, 48,6m2, 4
piętro w 4, do odnowienia, cena
148.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, nowe
budownictwo, 3 pokoje, 98m2,
2 piętro w 3, bardzo dobry stan
techniczny, cena 385.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODGÓRZE, 4 pokoje,
156m2, parter w 2, C.O. gazowe,
po remoncie, cena 290.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – BOGUSZÓW GORCE,
Kuźnice, 1 pokój, 38m2, 2 piętro w
2, cena 65.000zł, okna PCV, łazienka, tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje,
72m2, 6 piętro w 10, bardzo dobry
stan techniczny, cena 275.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIERNIE, obiekt/dom, 414m2, parter +
1 piętro i poddasze, do odnowienia, c.o. gazowe cena 196.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
działka przy ul. Solickiej, 170m2,
cena 29.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
DO WYNAJECIA LOKAL, ul. Kościuszki, 83m2, parter z wejściem
od ulicy, C.O. gazowe, cena
4.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223
424
RENOMA – PODZAMCZE DO
WYNAJĘCIA, połowa lokalu biurowego przy biurze nieruchomości,
wysoki standard, cena 1200zł z
wszystkimi opłatami, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

piętro, 3 pokoje, co gaz cena 280
000 tel 883 334 836

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, przestronne

wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia,

mieszkanie do wprowadzenia nie-

RENOMAHOME – PIASKOWA
GORA ul. Malczewskiego,10 pietro,
4 pokoje, cena 169 000 tel 883
334 836

wc, poczekalnia, ogrzewanie

opodal rynku. pow. 82 m2, 2 poko-

elektryczne. Cena: 169 000zł. Wy-

je, widna kuchnia z jadalnią, garde-

najem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 843

roba, łazienka z WC, ogrzewanie

33 33, (74) 666 66 06

w trakcie modernizacji na gazowe.

RENOMAHOME - Szczawno – Zdrój
ul.Prusa , 54 m2, 2 pokoje, piętrro
1 co gaz cena 165 000 tel 883 332
727

BON – GLINIK-dom bliźniak pięknie

CENA: 159 000 zł (nr: 2549) (74)

położony, piętrowy, do wpro-

666 66 06, (74) 843 33 33

RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ ul.
Uzdrowiskowa , 1 piętro, 2 pokoje,
45 m2 cena 92 000 tel 883 334 836

zagospodarowany-pow.1016 m2.

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE
ulica Reja , 3 pokoje z CO gaz, 71
m2 cena 90 000 tel. 883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE Ul.
Forteczna 54 m2, 2 pokoje cena
159 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE ul.
Palisadowa, 48 m2, 4 pietro, 2 pokoje cena 155 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - BIALY KAMIEŃ
ulica Miczurina, 50 m2 , 2 poziomowe, po remoncie cena 148 000
tel 883 334 836

RENOMA- DO WYNAJĘCIA PIASKOWA GÓRA, ul. Michałowskiego,

(74) 843 33 33.

kuchenny, 1 piętro, zabytkowe pie-

BON - Oferujemy na sprzedaż

ce. Cena: 250 000 zł, (nr:118) - (74)

wyjątkowy dom wolnostojący o

666 66 06, (74) 843 33 33

powierzchni 700 m2 w Starych

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ ,2 mieszkania z dodatkową powierzchnią
do własnej aranżacji, 75m2, 4

Bogaczowicach . Cena 500 000
zł (2229), (74) 666 66 06, (74) 843
33 33,

GÓRNY SOBIĘCIN- DOM WOLNO

190 000 zł, ( nr: 2581)- (74) 843 33

RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2, 3
pokoje 3 piętro , CO gaz cena 199
000 zł, tel 883 332 727

STOJĄCY Z WARSZTATEM, 200m2,

33, (74) 666 66 06

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE
okolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727

BON –PIASKOWA GÓRA, mieszka-

wanie gazowe, cena: 187 000 zł

843 33 33, (74) 666 66 06

RENOMAHOME - ŁOMNICA – działka budowlana 2 ha , cena 250 000
tel 883 332 727

(nr:2143) - (74) 843 33 33, (74) 666

BON – NOWE MIASTO:mieszka-

66 06

nie słoneczne i rozkładowe na

BON – NOWE MIASTO:lokal użyt-

sprzedaż, 3 pokoje, jasna kuchnia

kowy (była apteka), pow.120m2,

łazienka z wc pow.64 m2, . Cena

dwupoziomowy. Cena wynajmu:

149 000 zł (nr:2582) (74) 843 33 33,

1500 zł:sprzedaż: 115 000 zł

(74) 666 66 06

RENOMAHOME - GORCE 2 pokoje
z co gaz ,1 piętro ,cena 54 000 tel
883 334 836

2 niezależne mieszkania, warsztat,
garaż, Cena: 259 000zł (nr:2496) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

nie z balkonem, 100m2, 3 piętro,
jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrze-

BON –PODZAMCZE, mieszkanie z
balkonem, 50m2, 9 piętro, jasna
kuchnia w zabudowie,
2 pokoje, ogrzewanie miejskie,
cena: 185 000 zł (nr:2583) - (74)

(nr:2525) (74) 843 33 33, (74) 666

BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytkowy w ścisłym centrum, powierzchni 118 m2, witryna, zaplecze,
dobrze utrzymany. Cena wynajmu:
ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)

2500 zł (nr: 2545) (74) 666 66 06,

58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra

(74) 843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ

wynajem wyposażone, 3 pokoje,

LW – 3977 – Piaskowa Góra ul.
Broniewskiego, lokal do wynajęcia

ogrodem 89m2, 3 pokoje, aneks

WC ,62m2, piękna okolica Cena:

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

ZA GOTÓWKĘ!

000 zł (nr: 2566) - (74) 666 66 06,

nie z balkonem, piękną werandą i

BON –OKAZJA! OBNIŻKA CENY !!

i zadbanym ogrodem (parter) na

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP

zabudowań 7 277 m2. Cena: 750

NO ZDRÓJ, klimatyczne mieszka-

pokoje, jasna kuchenia, łazienka z

RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica
Świdnicka 2 pokoje , co gaz cena
85 000 tel 883 334 836

www.renomahome.pl

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI

13 324 m2. Powierzchnia łączna

OKAZJA! OBNIŻKA CENY!SZCZAW-

KANIE (parter) na sprzedaż 3

www.eurodom.walbrzych.pl

DO WYNAJĘCIA! HALA, WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko
ul.Gagarina, pow. 239 m2, działka
400 m2, cena 3200 zł netto/ m-c.
Tel. 883 334 486

usytuowany na działce o pow.

666 66 06, (74) 843 33 33

MIESZKANIE WILLOWE z tarasem

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

cyjno - biurowo- administracyjny

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZ-

Wszystkie oferty biura na stronie :

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.

33 33, (74) 666 66 06

my na sprzedaż kompleks produk-

66 06

883 332 730

58-316 Wałbrzych

Cena:295 000zł (nr:2538) -(74) 843

BON –OKOLICE Głuszycy, poleca-

Cena: 219 000 zł, (nr:2543) - (74)

tel: 883 334 836, 883 332 727,

ul. Palisadowa 2c,

z podajnikiem węglowe, ogród

pokoje, jasna kuchnia, 2 piętro,

Oferty na stronie:

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA
DO SPRZEDANIA WARSZTAT SAMOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM.
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z
NAJEMCĄ. CENA 1.100.000 zł. TEL.
606 97 66 30

wadzenia, 80m2, 4 pokoje, piec

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Psie Pole, 1 piętro 50 m2, po kapitalnym remoncie APARTAMENT
cena 173 500 tel 883 334 836
RENOMAHOME – NOWE MIASTO
ul.Bogusławskiego , 1 piętro, 2
pokoje, 43 m2, do remontu cena
85 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - SZCZAWNO –
Zdrój ul. Kasztanowa, 84 m2, 2

aneks kuchenny,60m2, piękna
okolica Cena: 1 990 zł,
( nr: 2551)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

BON – PONIATÓW, Piętrowy DOM
NA WYNAJEM z wyposażeniem
nieopodal Strefy Ekonomicznej
, 200 m2, 2 mieszkania, 6 pokoi,
2 łazienki, garaż, ogród 800 m2
Cena: 2 980zł (nr: 2540) (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe
domy w zabudowie szeregowej o

BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z

pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,

ogrzewaniem miejskim, Pow.62

kuchnia, garaż w bryle budynku,

m2, 2 pokoje, 3 piętro. Cena:129

balkon, ogród CENA: 320 000 zł (

000 zł (nr: 2552) , (74) 666 66 06,

nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843

(74) 843 33 33

33 33
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