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Zebrali blisko 15 000 złotych
Ponad 700 osób Zakochanych w Szczawnie-Zdroju  wpłaciło swój 1 % z podatków 
na rzecz odbudowy spalonego Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju.

To efekt akcji, którą zaraz po pożarze za-
bytkowego obiektu przeprowadzili działacze 
stowarzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój we 
współpracy z Fundacją Merkury z Wałbrzy-
cha. Teraz Urząd Skarbowy wysłał stosowne 
zestawienia wpłat. Łącznie darczyńcy przeka-
zali na ten cel w ramach zbiórki prawie 15 000 
złotych.Przypomnijmy. Ogień strawił zabytek 
w marcu 2018 roku. To bardzo ważny i stra-
tegiczny obiekt dla funkcjonowania nie tylko 
należącej do Marszałka Województwa Dolno-
śląskiego spółki Uzdrowisko Szczawno- Jedlina 
SA, ale także gminy uzdrowiskowej. Właśnie 
z tego powodu działacze stowarzyszenia Ko-
cham Szczawno-Zdrój zdecydowali się na 
uruchomienie zbiórki pieniędzy, które mają 
wspomagać proces odbudowy i wyposażenia 

spalonego obiektu. Mimo kończącego się w 
tamtym czasie okresu rozliczenia podatników 
z fiskusem stowarzyszenie Kocham Szczawno-
-Zdrój rozpoczęło kampanię wpłacania jedne-
go procenta z dochodu, właśnie na odbudowę 
zabytku po pożarze. - Nawiązaliśmy współ-
pracę z fundacją Merkury z Wałbrzycha, któ-
ra ma możliwość zbierania jednego procentu 
z podatku i poprosiliśmy o współpracę w tym 
zakresie - komentuje Arkadiusz Czocher - pre-
zes Kocham Szczawno-Zdrój.  - Ale największą 
pracę związaną z rozsyłaniem próśb wykonali 
członkowie stowarzyszania, za co bardzo im 
dziękuję - dodaje Czocher. I właśnie ta praca 
przyniosła wymierne efekty, bo na prośbę od-
powiedziało siedemset osób! - Od 2004 roku 
zbieramy jeden procent w naszej fundacji, ale 

to pierwszy tego typu przypadek, kiedy to 
wpłaciło na jeden cel aż 700 osób - tłumaczy 
prezes fundacji Merkury Waldemar Weihs. 
Dzięki tak sprawnej akcji udało się zebrać 
dokładnie 14 900 złotych. - Nie możemy tej 
kwoty przelać bezpośrednio spółce zarządza-
jącej uzdrowiskiem, ponieważ zakazują tego 
przepisy. Natomiast możemy za te pieniądze 
zakupić rzeczy wskazane przez spółkę, które 
będą niezbędne do jej funkcjonowania po po-
żarze - tłumaczy Weihs. -Będę kontaktował 
się z prezesem spółki celem uzgodnienia, na 
co mają pójść te środki finansowe - dodaje. 
Cała ta charytatywna akcja po raz kolejny po-
kazuje, jak skuteczni są w działaniu członkowie 
stowarzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój, któ-
rzy na swojej stronie internetowej serdecznie 
dziękują wszystkim darczyńcom. Zbiórka 1% 
na odbudowę Zakładu Przyrodoleczniczego w 
Szczawnie-Zdroju będzie prowadzona rów-
nież w 2019 roku.
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Imieniny:
Piotr, Paweł, Ziemowit

Dzień Normalizacji

Imieniny:
Kordula, Kordian, Filip

Dzień Praw Rodziny

Imieniny:
Teodor, Seweryn,
Marlena

Imieniny:
Marcin, Rafał, Aneta

Światowy Dzień
Walki z Otyłością

Imieniny:
Sambor, Inga, Daria

Dzień Kundelka

Imieniny:
Irena, Kleopatra, Witalis

Dzień Szefa Kuchni

Imieniny:
Urszula, Celina, Hilary

Dzień Bez Skarpetek

„Zmiana jest jedyną stałą rzeczywistości” - 
Yongey Mingyur Rinpoche

Z badań wynika, że w Polsce nadwagę lub otyłość ma 50 procent kobiet, 
62 procent mężczyzn i co trzecie dziecko. Główną przyczyną jest nieod-
powiednia dieta oraz brak aktywności fizycznej. Otyłość to schorzenie, 
które ma szczególnie negatywne konsekwencje w przypadku dzieci i 
młodzieży. Z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością, który przypada 
24 października, rozmawiamy z Magdaleną Ociepą, dietoterapeutą. 

10:00 - Żywa Biblioteka, Zespół Szkół Politechnicz-
nych „Energetyk”, Wałbrzych
10:00 - Powiatowy Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kre-
sach Południowo-Wschodnich, Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych, Świdnica
12:00 - Recenzje Muzyczne: zrób z nami koncert!, 
Ośrodek Kultury, Świdnica
19:00 - Koncert muzyczny pt. „Aquiles Priester 
Band”, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
19:00 - Koncert symfoniczny - Dni Muzyki Filmowej: 
Krzesimir Dębski, Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
20:30 - Kabaret Neo-Nówka pt. „Kazik sam w 
domu”, OSiR, Świdnica

08:00 - Warsztaty pt. „Czwórka dla Niepodległej”, 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewi-
cza, Świdnica
11:00 - III Walimski Półmaraton Górski, Centrum 
Sportu i Rekreacji, Walim
15:00 - Spotkania z Józefem Wiłkomirskim, Multi-
medialna Filia Biblioteczna, Wałbrzych
18:00 - Wystawa zbiorowa malarstwa grupy Mal-
-Amat, Stara Kopalnia, Wałbrzych
19:00 - Koncert muzyczny pt. „Gomor”, Papug 
Pub, Wałbrzych
19:00 - Koncert muzyczny pt. ,,Noce Jazzowe: 
Włodek Pawlik Trio’’, Teatr Miejski, Świdnica

10:00 - Wystawa ceramiki artystycznej i unikatowej, 
Muzeum Porcelany, Wałbrzych
12:30 - Spektakl pt. „Kapelusz Pani Wrony”, Teatr 
Lalki i Aktora, Wałbrzych
17:00 - Warsztaty aktorskie w ramach projektu Sztu-
ka z Rozumieniem, Stara Kopalnia, Wałbrzych
18:00 - Spektakl pt. ,,Przyszedł mężczyzna do kobie-
ty”, Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
18:00 - Wernisaż wystawy grafiki Kamy Jackowskiej 
pt. „Krajobraz w Poziomym Przekroju”, Galeria BWA, 
Wałbrzych

09:00 - Wystawa pt. „Polonia”, Zamek Książ, Wałbrzych
16:00 - Spotkanie z książeczką pt. ,,Mała zła książka”.
Magnusa Mysta , Biblioteczna Filia nr 5, Wałbrzych
17:00 - Dyskusyjny Klub Książek, Multimedialna Filia Bi-
blioteczna, Wałbrzych
17:00 - Warsztaty aktorskie w ramach projektu Sztuka z 
Rozumieniem, Stara Kopalnia, Wałbrzych

10:00 - Zwiedzanie Podziemi Zamku Książ, Wałbrzych
12:00 - Wykład Róży Stolarczyk, Muzeum Dawnego 
Kupiectwa, Świdnica
17:00 - Seans pod Atlantami. Projekcja i rozmowa o 
filmie w Fonotece, Biblioteka Miejska, Śródmieście, 
Wałbrzych
17:30 - Kabaret Młodych Panów - Bogowie, Ośrodek 
Kultury, Świdnica

10:00 - Warsztaty Brave Kids, Stara Kopalnia, Wał-
brzych
10:00 - Wystawa pt. „Opowieści Natury”, Stara Ko-
palnia Wałbrzych
15:00 - Popołudnia z książką. Rozmowa o nowościach 
wydawniczych, Biblioteczna Filia Nr 6, Wałbrzych
17:00 - Spotkanie podróżnicze, Biblioteka Miejska, 
Wałbrzych

10:00 - Wystawa Magdaleny Abakanowicz pt. 
„Obecność, Istota, Tożsamość”, Stara Kopalnia, 
Wałbrzych
10:00 - Warsztaty ilustratorskie z Agnieszką Żelew-
ską, Biblioteczna Filia nr 5, Wałbrzych
16:00 - Wystawa Krystyny Kosińskiej pt. „Zawsze 
piękne”, Stara Kopalnia, Wałbrzych
17:00 - Warsztaty ekologiczne dla dorosłych, ul. Ar-
mii Krajowej 37, Wałbrzych
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STARE I DROGIE 
KREDYTY

ZAMIEŃ NA TAŃSZY 
I ZYSKAJ DODATKOWĄ 

GOTÓWKĘ

74 666 88 99 
LUB 74 663 80 30

Fines Operator Bankowy Wałbrzych
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69

Czy otyłość jest znaczącym prob-
lemem w Polsce?

Niestety, odpowiedź jest twierdząca. 
Zwłaszcza w ostatnich dziesięciu latach 
ten problem dotyczy coraz większej ilo-
ści ludzi i nie są to pojedyncze przypadki.

Jak powinniśmy się prawidłowo 
odżywiać?

Nie ma złotej reguły, każdy z nas po-
winien być rozpatrywany jako indywidu-
alny przypadek. Jednak jeśli chcemy na 
własną rękę wprowadzić jakieś zmiany, to 
pierwszą powinno być ograniczenie żyw-
ności, której sami nie przygotowaliśmy.

Czym wyróżnia się trening w 
CrossBox74?

Na rynku pełno jest specjalistów od 
wszystkiego i niczego. W dobie interne-
towych kursów każdy, nawet całkowicie 
pozbawiona kompetencji osoba może 
zdobyć miano trenera. W naszym klubie, 
zanim odbędziesz pierwszy trening, uma-
wiamy zainteresowaną osobę na konsul-
tacje, podczas której dowiadujemy się o 
twoim stanie zdrowia, przebytych kon-
tuzjach i przeszłości. Na podstawie tych 
danych dobieramy odpowiednie ćwi-
czenia, a czasami odsyłamy do gabinetu 
dietoterapeuty, zanim w ogóle zaczniemy 
uprawiać sport.

Czy ćwiczenia są dobrym sposo-
bem na stres?

Uważam, że jednym z lepszych! W 
dobie wiecznego pośpiechu i gonienia 
między pracą, projektami, a domem nie 
mamy czasu na zadbanie o siebie. Stąd 
już tylko krok do poważnych chorób 
cywilizacyjnych takich jak otyłość, miaż-
dżyca czy chorób autoimmunizacyjnych 
tj., problemy z tarczycą czy nadnerczami.

Ile możemy stracić na wadze pod-
czas systematycznych treningów?

Każdy z nas jest inny. Inne potrzeby 
będzie miał 30 latek z 130 kilogramami, a 
inne 50 letnia kobieta, która waży 60 kg. 
Jedno jest pewne – ruch i mądre żywienie 
to droga do zdrowej sylwetki i zdrowia 

na lata. Nie chcemy przecież zostawiać 
w przyszłości całej swojej emerytury w 
aptece, prawda?

Czy zajęcia CrossKids cieszą się 
dużym zainteresowaniem?

Tak, i to nas bardzo cieszy. Staramy 
się edukować od najmłodszych i zaszcze-
pić w dzieciach przekonanie, że sport 
może dawać im ogromną radość. Na co 
dzień słyszymy, że WF w szkołach kończy 
się na rzucaniu piłki i przepisywaniu zadań 
z innych przedmiotów. To smutne. Tym 
bardziej mamy uśmiech na twarzy, gdy 
dzieciaki wręcz proszą rodziców, aby ich 
do nas zapisali.

Jak zmotywować dziecko do zdro-
wych nawyków żywieniowych?

Czy motywowali by panią rodzice, 
którzy każą jeść brokuły i zabraniają 
komputera, a sami po powrocie z pracy 
jedzą coś na szybko i siedzą przy kom-
puterze, telewizorze lub z głową w te-
lefonie? Jeśli z góry idzie taki przykład, 
to jakbyśmy się nie starali, dzieciaki nie 
będą kojarzyć sportu i zdrowia z czymś 
przyjemnym. Nic na siłę. Pokażmy, że o 
siebie dbamy, uprawiajmy razem z dzie-
ckiem jakąkolwiek aktywność ruchową, a 
sami znajdźmy dla siebie taki sport, który 
da nam przyjemność. Zdrowe jedzenie 
także może być smaczne. Może czas, by 
zaprosić dziecko do kuchni i razem coś 
ugotować?
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Zobacz Studio Espresso:  

facebook.com/studio.espresso.official 

 www.youtube.com

Cały wywiad możecie Państwo obejrzeć na  
https://www.facebook.com/studio.espresso.
official

Samorządowe Studio Espresso gościło w Restauracji Gospoda pod Wieżą w Szczawnie-Zdroju

 z Bogumiłem Gwoździk
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z Pełnomocnikiem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, kierują-
cego wałbrzyskim oddziałem Funduszu rozmawiał Paweł Szpur 

Czym zajmuje się Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej? 

Gdyby spytać przypadkowego 
mieszkańca Wałbrzycha, Wrocławia czy 
innej miejscowości na Dolnym Śląsku, 
czy słyszał o Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska, powiedziałby, że 
nie. Do niedawna naszymi partnerami, 
beneficjentami były gminy, jednostki 
samorządu terytorialnego, czy spółki 
komunalne. Rzeczywiście w ostatnim 
czasie niewielu mieszkańców miało z 
nami kontakt. Teraz obchodzimy dwu-
dziestopięciolecie. 

Czyli prawie tyle co samorząd.
Tak, ćwierć wieku. Od samego po-

czątku ideą tych funduszy było finanso-
wanie działań na rzecz ochrony środo-
wiska i zrównoważonego korzystania z 
jego zasobów. Od tego ćwierćwiecza 
środki, którymi dysponował fundusz 
rozrosły się. Od wielu lat fundusz w 
sposób istotny wpływa na finansowanie 
inwestycji w zakresie szeroko pojętej 
ochrony środowiska z zakresu ochro-
ny ziemi czy atmosfery. Zakres naszych 
działań był i jest bardzo szeroki. Ale fak-
tycznie, obywatele mogli nie wiedzieć o 
naszym istnieniu. Ale to się zmienia.

Waszą instytucję mylą mieszkań-
cy z inną jednostką ochrony środo-
wiska.

Tak, rzeczywiście oprócz naszego 
funduszu istnieje Inspektorat Ochrony 
Środowiska czyli Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska. Czasem trywia-
lizuje, że to jest ten zły policjant, który 
stoi na straży przestrzegania przepisów, 
np. daje mandaty.

Czyli dobry, bo dba o środowisko.
Tak, ale on może nałożyć sankcje. 

Natomiast to my jesteśmy tym dobrym 
policjantem, bo my zachęcamy poprzez 
preferencyjne pożyczki czy dotacje. Za-
chęcamy do działań proekologicznych. 
Ponieważ jak już można stwierdzić, 
inwestycje w ochronę środowiska to 
już nie jest koszt, to warunek rozwoju 
i komfortu życia mieszkańców. Jest to 
konieczne do rozwoju ekonomicznego. 
Samorządy to rozumieją i inwestują w 
ochronę środowiska, podobnie przed-
siębiorcy. 

Z tego co wiem, dla przedsię-
biorców segregowanie śmieci czy 

tak zwany recykling to świetny bi-
znes.

Tak, dokładnie. To właśnie pokazuje, 
że ochrona środowiska może być do-
brym biznesem i można na tym zarobić. 
Nasze grono beneficjentów poszerza 
się. Udzielamy coraz więcej pożyczek i 
dotacji. 

Coraz częściej mówi się o zjawi-
sku smogu i o tym jaki negatywny 
ma wpływ na nasze zdrowie. Jak po-
wstaje inwentarz miejscowości bądź 
dzielnic miast, gdzie to zjawisko jest 
obserwowane?

Tworzeniem map smogu w Polsce 
zajmuje się Inspektorat Ochrony Środo-
wiska - czy to na poziomie wojewódz-
kim czy ogólnopolskim. Są aplikacje 
internetowe, gdzie można sprawdzić 
jakość powietrza w danym miejscu i 
czasie. Jak się okazuje teraz często czyn-
nikiem wyboru miejsca urlopu jest m.in.
jakość powietrza. Ta jakość powietrza 
najgorsza jest tam, gdzie są największe 
skupiska ludzkie, na przykład aglomera-
cje miejskie.

I oczywiście zimą. 
Tak, w sezonie grzewczym – w 

szczególności miasta lub miejscowości 
położone w nieckach. 

Kraków ma taki problem.
Na naszym terenie przykładem 

może być Nowa Ruda. 

Wałbrzych w niektórych dziel-
nicach ma też z tym zjawiskiem 
problem. Ale jesteśmy teraz w 
Szczawnie-Zdroju, tu też temat 
smogu przez różne organizacje był 
poruszany.

Uzdrowiska generalnie mają prob-
lem ze smogiem. Tu będą najbardziej re-
strykcyjne przepisy odnośnie źródeł cie-
pła i walki ze smogiem. Szczawno-Zdrój 
w odróżnieniu od innych uzdrowisk ma 
nieco gorzej, bo znajduje się tuż przy 
Wałbrzychu. Ale warunki jakości powie-
trza będzie musiało spełniać na takich 
samych warunkach jak inne uzdrowiska.  

Jak mieszkańcy mogą skorzystać 
z waszego wsparcia i działań? Co 
wspieracie?

To ogólnopolski program Czyste 
powietrze. Jest to program stworzony 
przez Ministerstwo Środowiska i finan-
sowany m.in. z naszych środków fun-
duszy. Jest to pierwszy program, który 
kompleksowo podchodzi do walki ze 
smogiem. W ramach tego programu 
osoby fizyczne, właściciele domków 
jednorodzinnych mogą ubiegać się o do-
tacje nie tylko na wymianę pieca.

Czyli mówiąc wprost: piec, który 
spala gaz nie jest tak trujący, jak ten 
co spala węgiel lub śmieci. Bo jesz-
cze takie praktyki możemy zaobser-
wować. 

Niestety, jeszcze takie praktyki mają 
miejsce. Spaliny z gazu nie mają takich 
negatywnych parametrów jak smog. W 
ramach tego programu nie tylko finansu-
jemy wymianę źródła ciepła czyli pieca, 
ale również finansujemy kompleksową 
termomodernizację budynku, w tym 
przypadku domu. 

Czyli chodzi o to, żeby spalać 
mniej. Czy wymiana okien też ?

Tak, wymiana okien też. Chodzi o to, 
żeby poprawić parametry energetyczne 
domu. Wymiana drzwi, ocieplenie da-
chu czy ścian. Nie ma co ukrywać, przej-
ście z ogrzewania węglem na gaz może 
wiązać się z podniesieniem kosztów, ale 
kiedy dom jest szczelny energetycznie 
to ciepło nie ucieka. 

A wspólnoty mieszkaniowe mogą 
zwracać się o wsparcie?

Niestety, nie na chwilę obecną domy 
jednorodzinne i nie ma to znaczenia, czy 
w zabudowie bliźniaczej czy szerego-
wej. 

Gdzie właściciele domów mogą 
szukać informacji i aplikować o te 
środki ?

W pierwszej kolejności zachęca-
my do zapoznania się z programem 
na naszej stronie internetowej pod 
adresem www.wfosigw.wroclaw.pl/
czyste-powietrze/o-programie . Należy 
zapoznać się z tematami dotyczącymi 

programu i wypełnić wniosek, który 
przypomina formularze pitu. Jeżeli po-
wstaną jakieś wątpliwości, to można 
nas odwiedzać w naszej siedzibie w 
Szczawnie-Zdroju przy ulicy Kolejowej 
8. Można telefonować i mailować - na 
wszystkie kontakty odpowiadamy. 

Już kończąc naszą rozmowę 
przejdę do tematu wyborów samo-
rządowych, bo wiem, że kandydu-
jesz. Masz blisko jedenastoletnie do-
świadczenie w pracy w administracji 
samorządowej, co jest ważne. Co 
byś zmienił jako przyszły radny w 
swoim okręgu?

Postanowiłem wystartować do Rady 
Miejskiej Wałbrzycha w okręgu numer 
3, czyli takich dzielnic jak: Biały Kamień, 
Konradów, Sobięcin. Tak jak wspomnia-
łeś, cała moja droga zawodowa jest 
związana z samorządem wałbrzyskim. 
Chciałbym wykorzystać to doświad-
czenie, które nabyłem w pracy, aby 
wspomóc merytorycznie Radę Miejską. 
Chciałbym, aby Rada Miejska była pod-
miotem, który kreuje pewne wizje i 
cele. Chciałbym mieć w tym swój wkład. 

A co można zrobić w tych dziel-
nicach, z których kandydujesz?

Te dzielnice to miejsca kontrastów. 
Z jednej strony mamy duże inwestycje 
miejskie i prywatnych podmiotów jak 
Galeria Victoria czy Aqua Zdrój, z dru-
giej zaś strony jeszcze zaniedbaną infra-
strukturę drogową i komunalną. Będę 
dążył do tego, aby mieszkańcy tych 
dzielnic mogli korzystać z usług komu-
nalnych i infrastruktury na takim samym 
poziomie jak wałbrzyszanie w innych 
dzielnicach. 

Dziękuję za rozmowę.
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Samorządowe Studio Espresso gościło w Art Cafe Pod Pretekstem w wałbrzyskim śródmieściu

 z Anatolem Szpur
Zobacz Studio Espresso:  

facebook.com/studio.espresso.official 

 www.youtube.com

W dalszej części wywiadu dowiecie się 
Państwo jak powstała i na czym polega 
Podwórkowa Liga Mistrzów Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Pełen wywiad oglądajcie na 
stronie https://www.facebook.com/studio.
espresso.official

z najaktywniejszym radnym tej kadencji rozmawiała 
Agnieszka Osińska-Szpur

Mam przed sobą ostatnie wyda-
nie tygodnika 30 minut, a w nim - 
artykuł na temat Twojej aktywności 
w Radzie Miejskiej. Czym trzeba się 
wykazać, oprócz oczywiście ogrom-
nej ilości złożonych interpelacji, 
wniosków i zapytań, żeby zasłużyć 
sobie na miano najaktywniejszego?

Miło mi, że zostałem za takiego 
uznany. Może niezasłużenie za bardzo, 
ale dziękuję. Przede wszystkim pomoc 
ludziom - to jest istota pracy radnego. 
Trzeba być zawsze „poręcznym”, choć 
chyba to nie jest za ładne słowo. Po pro-
stu być takim człowiekiem, do którego 
zawsze mieszkańcy mają blisko. 

Z jakimi problemami najczęściej 
zgłaszają się mieszkańcy do Ciebie 
jako radnego?

Najczęściej są to problemy mieszka-
niowe. W starych dzielnicach duża część 
kamienic jest w fatalnym stanie. Niejed-
nokrotnie jestem przerażony widokami 
w bramach, tym, co zastaję w nich po 
wejściu. Warunki są tak tragiczne, że 
nie wyobrażam sobie, jak ludzie mogą 
tam żyć. To jest największa bolączka, z 
którą musimy się uporać, by lokatorzy 
mogli normalnie funkcjonować i rozwi-
jać się. Istotne są też sprawy bieżące: a 
to naprawa rynny, a to uporządkowanie 
zielonego skweru czy posprzątanie ster-
ty śmieci lub gruzu. Trzeba angażować 
się w prace społeczne, ale o tym później 
opowiem. 

Kandydujesz z ważnych i zara-
zem „trudnych” dzielnic, wymaga-
jących zmiany wizerunku. Co już w 
nich zostało zrobione?

Kilka dni temu oddaliśmy do użyt-
ku parking. Byłem pomysłodawcą tego 
przedsięwzięcia. Z tego miejsca dziękuję 
panu Prezydentowi Szełemejowi i rad-
nym, którzy przeznaczyli środki finanso-
we na to, aby ten parking mógł powstać. 
Teraz jest tam czysto i panuje porządek. 
Zainicjowałem również budowę placu 
zabaw przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 4 razem z panią dyrektor 
Mariolą Rząsowską. Zrealizowaliśmy Bu-
dżet Partycypacyjny  na placu Gedymina. 
Powstały tam miejsca postojowe, nowa 
wiata przystankowa. Realizowane były 
prace przy oświetleniach. Pisałem wnio-
ski z prośbą o wymianę lamp sodowych 
na ledowe. Wiele ulic dzięki temu ma już 
nowoczesne oświetlenie, m.in. Giserska, 
Legnicka, Pocztowa. Działania na rzecz 
dzielnicy - to jest przede wszystkim isto-
ta. Chodzi o to, żeby nie marnować tych 
czterech lat, tylko codziennie coś zrobić.

A mógłbyś zdradzić, jakie są jesz-
cze plany?

W sensie remontów i wyburzeń? 

Tak.
Teraz trwają wyburzenia. Został 

wyburzony budynek przy ulicy Legni-
ckiej 15. W tej chwili na Armii Krajowej 
oczekuje na wyburzenie budynek numer 
51 i numer 44. Są to budynki, które nie 
nadają się do remontu. Taniej jest wy-
budować nowy niż remontować ten 
zniszczony. Moim marzeniem jest, aby 
na Starym Zdroju powstało kilka budyn-
ków, bo na Nowym Mieście udało się już 
parę postawić. Jest jeszcze jedna plomba 
do zabudowania. Ale przede wszystkim 
- mieszkania.    

Jesteś blisko nie tylko problemów 
dorosłych, ale zawsze też obok dzie-
ci. Organizujesz m.in. paczki miko-
łajkowe, festyny rodzinne, współpra-
cujesz ze szkołami. Mógłbyś naszym 
czytelnikom przybliżyć zakres tej 
działalności?

Współpraca ze szkołami. W moim 
okręgu są trzy szkoły podstawowe. To 
jest Szkoła Podstawowa nr 23, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 3 i 4. Współ-
praca z dyrektorami szkół jest bardzo 
dobra, jak ja to nazywam, są to ludzie 
przeznaczeni do swojego miejsca i wspa-
niali do współpracy społecznej. Szcze-
gólnie zaangażowana jest pani dyrektor 
Przyślewicz-Chruszcz. Teraz będziemy 
zabiegać o remonty ulic Chałubińskiego, 
Bardowskiego, Oczki, Uzdrowiskowej. 
Wymienione tereny są zaniedbane, ale 
przy okazji budowy obwodnicy, można 
będzie je wyremontować. Będziemy o 
to się starać. Paczki - to Tomasz Senyk, 
radny, który nie kandyduje. To z nim za-
łatwiliśmy wiekszość środków finanso-
wych na organizację Mikołajek. Tomek 
to świetny organizator. Rada Wspólnoty 
Samorządowej Stary Zdrój, której je-
stem przewodniczącym, również miała 
swój udział w tej akcji. To dzięki radnym 
RWS robimy dużo wspólnych przedsię-
wzięć, takich też jak festyny. 

Wiem też, że co roku rozdajesz 
dzieciom plany lekcji.

Tak. Ale też i opaski odblaskowe. 
Kiedy doprowadziłem do powstania 
bezpiecznego przejścia dla pieszych przy 
ulicy Oczki, to odbyła się akcja, podczas 
której policja uczyła dzieci, jak należy 

właściwie przechodzić przez jezdnię. 
Wówczas rozdawałem najmłodszym 
mieszkańcom dzielnicy odblaskowe 
opaski. Dziecko przyczepia taki gadżet 
na tornister, jest wtedy widoczne i bez-
pieczne, szczególnie wieczorem. 

Pozostając jeszcze w temacie 
edukacji i najmłodszych mieszkań-
ców miasta: jak to się dzieje, że 
potrafisz zorganizować i festyn ro-
dzinny, i Przegląd Małych Teatrów, 
i akcję „Bezpieczna Droga do Szko-
ły”? Przecież to są duże imprezy, wy-
magające olbrzymich przygotowań, 
wiedzy, czasu itp.

Nie robię tego sam tylko przy współ-
pracy z różnymi osobami.  Mamy wspa-
niałe społeczeństwo. W tych starych 
dzielnicach ludzie są zaangażowani i ko-
chają swoje miejsce, w którym mieszkają 
- swoją małą ojczyznę. To fantastyczna 
praca. Pomagają też członkowie RWS 
Stary Zdrój.

Doczekaliśmy czasów, w któ-
rych internet można śmiało uznać 
za „piątą władzę”. Kampania wy-
borcza trwa online: to już nie tylko 
zwykłe billboardy i ulotki, ale także 
filmy, posty, komentarze, Facebook. 
Twój profil i twoja strona - z tego, 
co obserwuję - są „na topie”, ciągle 
uaktualniane, wzbogacane o nowe 
informacje. Widać, że tych działań i 
akcji, które podejmujesz, jest mnó-
stwo. Łatwo zaistnieć w sieci?

Jestem osobą publiczną, wybraną 
przez ludzi i chcę, aby na bieżąco miesz-
kańcy wiedzieli, co robię i co się dzieje, 
jak sprawuje się ich radny. Informacja to 
podstawa.

Dziękuję za rozmowę.
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Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

z Eugeniuszem Skarupą
Zobacz Studio Espresso:  

facebook.com/studio.espresso.official 

 www.youtube.com

W całym wywiadzie możecie Państwo do-
wiedzieć się autorem jakich książek jest Pan 
Eugeniusz. Jakie posiada również uprawnie-
nia i czym zajmuje się w Polskim Związku 
Koszykówki Na Wózkach Inwalidzkich.  
Cały wywiad zobaczycie Państwo na  https://
www.facebook.com/studio.espresso.official

z olimpijczykiem, zasłużonym działaczem na rzecz osób niepełnosprawnych rozmawiał Paweł Szpur

Jak to się stało, że mimo niepełno-
sprawności zajął się Pan sportem? 

Tu chciałbym wrócić do początku. Uro-
dziłem się w 1957 roku w poprzedniej epo-
ce. Analogowej. Tak. W 1958 roku przyszła 
do Polski epidemia choroby Heinego Medina. 
Byłem już w takim stanie, że miałem wypi-
sany akt zgonu, tylko nie miałem wpisanej 
godziny. Na szczątkach sprawności zbudo-
wałem sobie całkiem niezłe życie. Pomimo 
trudności, jakie muszę napotykać w swoim 
codziennym życiu, to radzę sobie. Mało tego, 
niejednokrotnie pomagałem i pomagam lu-
dziom sprawniejszym od siebie.

Przejdźmy do świata sportu. Upra-
wiał Pan różne dyscypliny. Podnoszenie 
ciężarów, jazda na wózkach czy koszy-
kówka na wózkach. Skąd taki wybór? 

Jeżeli chodzi o ciężary, to był, jak się póź-
niej okazało, dobry wybór. Dlatego, że będąc 
w szkole średniej we Wrocławiu rozpoczą-
łem trzy rzeczy. Grałem na gitarze i śpiewa-
łem w zespole szkolnym. Grałem w Hetmanie 
wrocławskim w szachy i zacząłem podnosić 

ciężary. Miałem osobę na w-fie, która zajmo-
wała się ciężarami. Zostałem sprawdzony na 
jednej z takich lekcji i okazało się, że na dzień 
dobry podniosłem prawie dwa razy swój cię-
żar ciała. Ja chciałem być tylko dobry. Mnie 
jakieś półśrodki nie interesowały. Zaczęło mi 
brakować czasu. Najpierw zrezygnowałem z 
szachów. To była prawidłowa decyzja. Ale żal 
mi było, bo muzykę lubię i grywam do dzisiaj. 
Niestety, również musiałem zrezygnować 
z gitary. Zostałem przy ciężarach. To była 
właściwa decyzja.

Jak Pan trafił do kadry i pojechał na 
olimpiadę?

Zacząłem w siedemdziesiątym czwartym 
roku dźwigać ciężary. Miałem bardzo szybkie 
postępy. Praktycznie w siedemdziesiątym ós-
mym roku zdobyłem WiceMistrza Świata w 
Anglii. Wówczas byłem w ścisłej czołówce. 
Siedemdziesiąty ósmy rok to był rok, gdzie 
miałem dwa występy poza granicami Polski. 
We Francji zdobyłem brązowy medal na Mi-
strzostwach Europy. Złoto zdobyłem w 1982 
roku na Mistrzostwach Świata w Anglii. Mnie 

jeszcze na świecie nie było. Ciekawe było to, 
że przez trzynaście lat jeździłem po świecie 
i ani razu nie wróciłem bez medalu. Wów-
czas wróciłem w zakwalifikowanej piątce 
świata w kategorii do 51kg. Miałem pecha do 
Mistrzostw Europy, z reguły otrzymywałem 
brązowe medale. Jakieś fatum chodziło za 
mną. Od siedemdziesiątego ósmego roku do 
dziewięćdziesiątego startowałem w podno-
szeniu ciężarów, zakończyłem swoją karierę 
brązowym medalem na Mistrzostwach Świa-
ta w Paryżu. Byłem już wtedy na drugim roku 
studiów. To też ewenement, bo takich ludzi 
jak ja na Akademię Wychowania Fizycznego 
nie przyjmowało się. To jest właśnie deter-
minacja. 

Był jeszcze medal w koszykówce na 
wózkach inwalidzkich. 

Był medal brązowy zdobyty w Rzeszo-
wie. Ale ja również zajmowałem się lekko-
atletyką.

 
Jest Pan trenerem w lekkiej atletyce. 
Tak, specjalizację zrobiłem w lekkiej 

atletyce tylko dlatego, że jak pojechałem 
robić trenerkę ciężarów, to okazało się, że 
nie zebrano piętnastu osób, aby utworzyć 
kierunek. Dostałem propozycje: pływanie, 
lekkoatletykę albo do domu. Wybrałem lek-
koatletykę, bo wówczas z pływaniem miałem 
problemy, ale dzisiaj pływam.

Sport i osiągnięcia sportowe będą 
ciągnęły się za Panem całe życie. Ale jest 
Pan również znany i zasłużony za działal-
ność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Tak, jestem zasłużony zarówno dla ów-
czesnego województwa, jak i dla powiatu 
wałbrzyskiego. Ale również posiadam złotą 

odznakę wolontariatu, gdzie kapituła była 
ogólnopolska, a konkurencja bardzo wysoka. 
Było sześć dziedzin. W dziedzinie działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych za trzy-
dziestolecie działalności na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. 

Czym dokładnie zajmował się Pan, 
działając na rzecz osób niepełnospraw-
nych w samorządzie? 

Moim nieodzownym tematem to był za-
wsze sport. Ale w tamtym czasie trzeba było 
likwidować bariery architektoniczne, żeby 
likwidować bariery psychologiczne. Mnie 
nie interesowała ta strona materialna. Dam 
przykład. Inżynier wybudował schody do bu-
dynku. Ja z nim powalczyłem i zrobił podjazd. 
Ale on zrobił trzy kolejne budowy i zrobił 
znów schody. Ja mentalności w nim nie zmie-
niłem. To mogę podać jako sukces, bo będąc 
w komisji funkcjonowania miasta przy Radzie 
Miejskiej Wałbrzycha w latach dziewięćdzie-
siątych udało mi się zmienić myślenie wielu 
radnych.

Wówczas windy nie było w ratuszu.
Windy? Ja o poręcz walczyłem. Praco-

wałem w Wałbrzychu przy Alei Wyzwolenia 
24. Przyszedł fachowiec budowlaniec i po-
wiedział, że nie ma takiej opcji, żeby zrobić 
poręcz. A tu proszę myk, myk trzydzieści lat 
minęło, i mamy pod numerem 24 podjazd. 
Okazuje się, że można. Bardziej problema-
tyczna była natura ludzka i zrozumienie. Za-
wsze myśleli, że ja chcę zrobić coś na siłę. 

Nadal Pan mieszka w Szczawnie-
-Zdroju? 

Od kilku miesięcy wręcz zostałem zmu-
szony do opuszczenia Szczawna po 60 latach 

zamieszkiwania. Brak słów i wyobraźni, że 
do takiego czegoś mogło dojść. Znam bur-
mistrza od dzieciństwa i nie sądziłem, że taka 
mała rzecz może to spowodować. Chodzi 
o miejsce na samochód dla osoby niepełno-
sprawnej, Mój samochód burmistrz Marek 
Fedoruk wyrzucił na ulicę, bo brakowało 
miejsca pod domem na samochody na handel 
sąsiada. 

Ale w czym problem? Przecież wy-
znaczyć miejsca na pojazd dla osoby nie-
pełnosprawnej to żadna wielka sprawa. 

Tym bardziej, że Szczawno ma tytuł gmi-
ny przychylnej osobom niepełnosprawnym. 
Oczywiście, że żadna sprawa, ale do tego 
trzeba dobrej woli i zrozumienia potrzeby. 

Musiał się Pan wyprowadzić ze 
Szczawna-Zdroju? 

Musiałem podjąć taką decyzję, bo samo-
chód dla mnie to nie luksus, a konieczność. 
Dla mnie, jak ktoś mi powiedział w życiu, 
że coś jest niemożliwe, to mnie to dopiero 
mobilizowało. Tu natomiast przegrałem, nie 
używając brzydkich słów z indolencją i bra-
kiem zrozumienia, a o empatii to w ogóle nie 
mówię, bo to umiejętność ludzi na wyższym 
poziomie. Tu jej ewidentnie zabrakło. Po 30 
miesiącach walki burmistrz podjął decyzję, ja 
również zwróciłem się do radnych. Byli za 
mną, ale kiedy przyszło do głosowania, to 
byli przeciwko. 

Dziękuję za rozmowę. 
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Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 
Wydarzenia towarzyszą wystawie: „POLONIA symbol tradycji - znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski DUCH-NADZIEJA-NA-
RÓD-ZWYCIĘSTWO”,  którą oglądać można w oddziale Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w Zamku Książ do 18.11.2018 r. Wstęp wolny.
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Okiem eksperta
Jak głosować i co jest hitem kampanii.
To już jeden z ostatnich moich tekstów dotyczący podsumowania bieżącej 
kampanii samorządowej. Zacznijmy zatem od „samouczka wyborcy”. 
Wybory odbędą się 21 października 2018 roku w niedzielę.

czyli politolog Roman Ziembicki

Roman Ziembicki - Politolog do spraw badania rynku. 
Wieloletni Koordynator kultury w Ośrodku kultury i sztuki 
we Wrocławiu. Pracownik samorządowy, Obecnie Project 
manager w firmie BMK zajmujący się projektami EU. Koordy-
nator i uczestnik badań preferencji wyborczych wałbrzyszan 
podczas wyborów na Prezydenta Miasta Wałbrzycha w dniach 
21.11.2010 r. i 05.12.2014 r. Współorganizator i uczestnik ba-
dań opinii publicznej przed wyborami samorządowymi w 2010 
roku. Współuczestnik seminarium naukowego „Równe prawa, 
równe szanse. Kobiety w życiu społeczno – politycznym”.

Jeżeli chodzi o 
miasto Wałbrzych, 
to wyborcy otrzy-
mają trzy karty do 
głosowania. Na 
każdej karcie sta-
wiamy w kratce 
czytelny znak X 
przy imieniu i na-
zwisku kandydat-
ki lub kandydata. 
Brak znaku X w 
odpowiednim polu 

lub więcej niż jeden, powoduje nieważność 
głosu. I tak: pierwsza karta będzie dotyczyła 
wyboru prezydenta miasta, druga radnej bądź 
radnego miejskiego, trzecia radnego i radnej 
do sejmiku. W mniejszych miejscowościach 
typu Szczawno-Zdrój bądź Głuszyca wybor-
cy otrzymają czwartą kartę do głosowania na 
kandydatkę lub kandydata do Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego. Zasada głosowania taka sama 
jak wyżej. Życzę trafnych decyzji. Przyszła też 
pora na podsumowanie końcówki kampanii 
wyborczej. Jeżeli chodzi o kampanię w in-

ternecie 
na Pre-
zyden ta 
M i a s t a 
Wałbrzy-
cha, to zdecydowanie króluje tutaj obecny 
prezydent Roman Szełemej. Jego strona na 
Facebook ma już 7 000 polubień i jest tak na-
prawdę jego własnym kanałem telewizyjnym. 
Posty sięgają piętnastu tysięcy polubień. Hi-
tem kampanii jest zdjęcie prezydenta z kotem 
z okazji światowego dnia zwierząt. Niemal 
każdy widział to zdjęcia, a ono samo otrzyma-
ło ponad tysiąc polubień. Pokazało ono pre-
zydenta nie tylko jako lokalnego polityka, ale 
przede wszystkim zwykłego ciepłego człowie-
ka. Widać również na Facebooku kandydata 
Zyskę, ale jego zasięgi i polubienia są znacznie 
niższe niż Prezydenta Szełemeja. O ile widać 
panią Czupryn, to kandydata PSL kompletnie 
w social mediach nie widać. Być może jest 
to skutek powolnych zmian, jakie zachodzą 
w prowadzeniu kampanii przez ludowców z 
wyborów na wybory. Jest już coraz mniej ulo-
tek wyborczych. To najprawdopodobniej na-

rzędzie wyborcze, które powoli 
przechodzi do lamusa. Tak więc 
tegoroczna kampania wyborcza 
nie jest zbyt różnorodna wśród 
kandydatów do Rady Miasta, bo 
ich ilość jest blisko połowę mniej-
sza niż cztery lata temu. Miejmy 
nadzieję, że nie spowoduje to 
niższej frekwencji, bo ja Państwa 
zachęcam, by na te wybory pójść. 
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Grzegorz MACKO, kandydat nr 6 do Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z listy PiS

Gdyby zapytać młodych mieszkań-
ców Wałbrzycha lub Świdnicy czy wią-
żą przyszłość ze swoimi miejscowoś-
ciami, większość odpowiedziałaby, że 
jedynie do matury. Wiem o tym, bo 
kilka lat temu po egzaminie dojrzałości 
sam wyjechałem na studia do większe-
go miasta, podobnie jak zdecydowana 
większość moich znajomych. Ilu z nich 
wróciło? Ilu z nich rozpoczęło tutaj 
pracę na wymarzonych stanowiskach 
lub założyło własną działalność go-
spodarczą? Nasz region – południowy 
Dolny Śląsk – od lat pozostaje w cieniu 
aglomeracji wrocławskiej i legnickiego 
okręgu przemysłowego. Nieprzemyśla-
na polityka gospodarcza kolejnych rzą-
dów III RP doprowadziła potężne nie-
gdyś zakłady przemysłowe w naszych 
miastach do upadku. W miejscach, w 
których kiedyś biło ekonomiczne serce 
naszego regionu, dzisiaj stoją markety 
lub tworzy się muzea. Przeprowadzo-
no deindustrializację, ale zapomniano o 
reindustrializacji. Nasz region musi od-

zyskać dawną siłę. Nie uda się to bez 
wsparcia idącego z góry. Rząd Prawa i 
Sprawiedliwości rozumie to i stawia na 
rozwój Polski lokalnej, czego najlep-
szym przykładem jest olbrzymia dota-
cja na długo wyczekiwaną obwodnicę 
Wałbrzycha, program Mieszkanie Plus 
dla naszej części województwa czy zie-
lone światło udzielone przez Premie-
ra Mateusza Morawieckiego budowie 
drogi ekspresowej S8 aż do granicy z 
Czechami. Wsparcie rządowe, choć 
znaczące, nie rozwiąże jednak wszyst-
kich problemów trapiących nasz re-
gion. Chociaż każdy z nas zna swojego 
wójta  burmistrza czy prezydenta, to 
kluczowe znaczenie dla rozwoju cy-
wilizacyjnego regionu jako całości ma 
Sejmik Województwa. To właśnie ta 
instytucja kształtuje kierunki rozwoju 
regionu, w którym funkcjonujemy. To 
Sejmik dzieli środki na infrastrukturę, 
zarówno drogową, jak i kolejową. To 
Sejmik – pośrednio lub bezpośrednio 
- zarządza instytucjami kultury, niektó-
rymi szpitalami i innymi jednostkami 
nadzorowanymi, na przykład uzdrowi-
skami. To na poziomie województwa 
zapadają kluczowe decyzje dotyczące 
naszej przyszłości. Dlatego zdecydo-
wałem się kandydować do Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego. Dzisiaj 
w skład zarządu województwa wcho-
dzi pięć osób, z których ŻADNA nie 
reprezentuje okręgu nr 3 – a więc na-
szego regionu. Nic o nas bez nas – nie 
możemy pozwolić, żeby południowy 
Dolny Śląsk już na etapie podziału środ-
ków przegrywał rywalizację z innymi 
ośrodkami. 21 października proszę o 
Państwa głos – razem ponownie uczy-
nimy nasz region wielkim!
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Materiał sfinansowany z KW Prawa i Sprawiedliwości
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Co to są ringi, które mają powstać w Wałbrzychu?
Co zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wałbrzycha?
rozmowa z Ireneuszem Zyską, kandydatem do urzędu prezydenta Wałbrzycha

Redakcja: Drogi i infrastruktu-
ra drogowa – budowa obwodnicy 
przed nami. Jakie są inne cele w 
tej kwestii dla Pana na najbliższą 
5-letnią kadencję?

Ireneusz Zyska: Niebawem rozpo-
cznie się budowa obwodnicy zachod-
niej Wałbrzycha i Szczawna Zdroju. 
Miałem znaczący udział w przyznaniu 
środków finansowych na jej budowę. 
Cieszę się, że to, czego nie udało się 
załatwić przez 20 lat, teraz okazało się 
możliwe. Wałbrzych potrzebuje auto-
strady łączącej miasto z Wrocławiem. 
Strategiczny interes Wałbrzycha pole-
ga na tym, aby ww. drogę wpisać do 
korytarza transportowego TEN-T, 
biegnącego z Warszawy przez CPK, 
Wrocław, w pobliżu Wałbrzycha, 
do S3, i dalej do Pragi i na południe 
Europy. Wyzwaniem jest wałbrzy-
ski system transportowy. Proponuję 
układ bezkolizyjnych ringów. Jeden 
ring powinien obejmować Wałbrzych 
i Szczawno-Zdrój z łącznikiem do S3 
w Bolkowie. Drugi, mniejszy, - Pod-
zamcze, Piaskową Górę oraz tereny 
Poniatowa i Strefy z łącznikiem do au-
tostrady pod Wałbrzychem. Uzupeł-
nieniem będzie szybka kolej miejska i 
komunikacja autobusowa.

Red: Wyludnianie się Wałbrzy-
cha - co zrobić, żeby ludzie nie wy-
jeżdżali z naszego miasta?

Odwrócenie depopulacji, to wiel-
kie wyzwanie. Działania będą koncen-
trować się wokół rozwoju nowoczes-

nego przemysłu, co spowoduje wzrost 
liczby mieszkańców. Trzeba przygoto-
wać uzbrojone tereny pod inwestycje 
w nowe miejsca pracy w przemyśle 
i usługach oraz aktywnie zabiegać o 
pozyskanie inwestorów. Nowoczesny 
biurowiec o pow. 10.000 m2 dla usług 
outsourcingowych z programu ARP 
pozwoli na utworzenie 1000 dobrze 
płatnych miejsc pracy oraz drugie tyle 
w otoczeniu biznesowym. Rozwój 
sektora chemii w Koksowni Victoria 
pozwoli na zwiększenie zatrudnienia 
o kilka tysięcy miejsc pracy. Konieczne 
są także inwestycje w kapitał ludzki w 
przemyśle.

Red: Czysty Wałbrzych - jak 
ograniczać niską emisję i jakie 
działania podjąć, by chronić w 
jeszcze większym stopniu środo-
wisko? 

Zacznę od programów rządo-
wych Ciepły Dom i Czyste Powie-
trze. Termomodernizacja stanie się 
dla wałbrzyszan najlepszą inwestycją. 
Przygotuję w tym zakresie odpowied-
nie regulacje w prawie lokalnym. Do-
prowadzę do obniżenia cen energii 
wspierając działalność klastrów ener-
gii. Ciepło technologiczne z Koksowni 
Victoria posłuży do ogrzewania mia-
sta.  

Red: Budowa mieszkań - ile 
mieszkań powinno zostać wybu-
dowanych w Wałbrzychu, skąd 

zdobyć na to środki i co ze starą 
substancją mieszkaniową?

Zakładam rozwój budownictwa 
komunalnego - 5 000 mieszkań w cią-
gu dwóch kadencji oraz wyznaczenie 
nowych terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe - jedno i wielorodzin-
ne, oparte na zintegrowanym plano-
waniu przestrzennym. 

Red: Likwidacja Mo Bruku - jak 
rozwiązać ten problem trapiący 
wielu wałbrzyszan?

Likwidacja MO-BRUK oraz hałd 
i osadników poflotacyjnych będzie 
trudnym zadaniem, ale dołożę starań, 
aby proces monitorowania i likwida-
cji zagrożeń został przeprowadzony 
starannie i konsekwentnie do końca. 
Należy zacząć od ponowienia badań 
składowiska przez niezależne labora-
torium pod nadzorem Generalnego 
Inspektora Ochrony Środowiska.

Red: Przedsiębiorcy - co zro-
bić, by zachęcić do inwestowania 
w Wałbrzychu swoich pieniędzy 
przez prywatnych przedsiębior-
ców spoza miasta? Co zrobić, by 
ich tu sprowadzić?

Obok dobrej komunikacji i kwestii 
logistycznych, przedsiębiorcy analizu-
ją ofertę socjalną dla pracowników. 
Wsparcie dla rodzin oraz nowoczesna 
oświata, żłobki, przedszkola, szko-
ły będą ważną częścią polityki spo-
łecznej. Duże znaczenie będzie miał 
rozwój szkolnictwa branżowego, a 

także uczelni wyższych i utworzenie 
centrum badawczo-rozwojowego. 
Inwestorów o potencjale globalnym 
można ściągnąć do Wałbrzycha tylko 

we współpracy z agencjami rządowy-
mi, o co będę zabiegał.

Red: Dziękuję za rozmowę 
Marcin Klat 
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ZATRUDNIMY 
informatyk - serwisant 

TEL. 74 84 23-617    

rekrutacja@start-net.pl  

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI:

20.10.18 - Morawski Kras, 
cena: 75 zł

24 - 25.11.18 - Zakopane i 
termy, cena: 249 zł
Zapisy i informacje:
Wycieczki OMNIBUS

Kościuszki 14, Szczawno - Zdrój
tel.: 690 821 421

www.omnibus-szczawno.pl

sekund
Oddano nowy parking na Sta-
rym Zdroju
15 października 2018 roku odby-
ło się oficjalne otwarcie nowo wy-
budowanego parkingu przy Armii 
Krajowej. Mieszkańcy pamiętają 
jak stały tam jeszcze kilka lat temu 
„okrąglaki” - małe pawilony han-
dlowe. Później po remoncie Ar-
mii Krajowej pozostał błotny te-
ren, na którym parkowały auta. O 
budowę parkingu w tym miejscu 
od kilku lat zabiegał radny rady 
miejskiej, Anatol Szpur. 

Nowe schronisko dla zwierząt
W przyszłym roku ruszą pra-
ce związane z budową nowego 
schroniska dla zwierząt w Wał-
brzychu. Dokładna lokalizacja nie 
jest jeszcze znana.
- Może nie dla wszystkich, ale dla 
ogromnej rzeszy Wałbrzyszan 
los naszych czworonogów jest 
bardzo ważny. Od przynajmniej 
kilku lat postulowany był pro-
jekt budowy nowego schroniska 
dla zwierząt. Potrzeby w każdej 
dziedzinie życia w Wałbrzychu 
są ogromne i wszyscy o tym 
wiemy, ale przyszedł czas, kiedy 
mamy te najbardziej potrzebne, 
wszystkim dokuczające sprawy 
jeśli nie zakończone, to przynaj-
mniej poważnie zaawansowane. 
Podjąłem decyzję, aby rozpocząć 
w przyszłym roku budowę nowe-
go schroniska. Czy uda nam się 
skończyć budowę w przyszłym 
roku tego nie wiem, bo dzisiaj de-
cyzja, pieniądze to nie wszystko 
– mówił Roman Szełemej, prezy-
dent Wałbrzycha podczas konfe-
rencji prasowej.

Teraz jako Opiekunka Seniorów zrobisz więcej! 

Sprawdź nasze 
jesienno-zimowe 

kontrakty z 
premią

Wałbrzych, ul. Lubelska 1 
Tel. 509 892 436

Szczegóły w regulaminie w oddziałach i na stronie www.promedica24.pl
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UWAGA KONKURS ! 

Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
 

Wystarczy że w  piątek 19.10.2018  punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
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PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro) 
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

Premie do 150 EUR !
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• Pożyczki gotówkowe do 15 000 zł
• Kredyty do 200 000 zł
• Pożyczki wieloratalne
• Auto Kasa gotówka na auto 

do 100 000 zł

KREDYT OK
ul. Broniewskiego 73, Wałbrzych, tel. 515-751-711

ul. Papieża Jana Pawła II 14, Kamienna Góra, tel. 502-284-615
ul. Klasztorna 5, Dzierżoniów, tel. 508-731-017

ZAPRASZAMY NOWYCH I STAŁYCH KLIENTÓW

1 Listopada Święto Zmarłych...
Nie pozwolimy zgasnąć wspomnieniu

o naszych najbliższych...Zespół Kredyt Ok.

sekund

Agencja Pracy FLEXONE

PRACA
PILNE !!!  PRACA W HOLANDII ( okolice Rotterdamu)

przy czyszczeniu szklarni po sezonie na 4-5 tydz. 
START ( wyjazd z PL 26.10.18 r)

Może jechać każda osoba sprawna � zycznie.
Ul. Mazowiecka 3 • Wałbrzych • Centrum OK (1 piętro)

Tel. 74 666 10 70 • e-mail:kontakt@fl exone.pl

Księgowa w areszcie
Decyzją Sądu księgowa Centrum 
Obsługi Jednostek Miasta w Wał-
brzychu, Marzanna A. została 
tymczasowo aresztowana. Proku-
ratura Okręgowa w Świdnicy pro-
wadzi śledztwo w sprawie prze-
kroczenia przez nią uprawnień i 
wyłudzenia kwoty ponad 1,6 mln 
złotych. Jak ustalili prokuratorzy, 
Marzanna A. była zatrudniona na 
stanowisku Starszego Inspektora 
ds. księgowości i prowadziła księgi 
rachunkowe. Podrabiała faktu-
ry wystawiane na rzecz Gminy 
Wałbrzych przez różne podmio-
ty. Kopiowała je i wpisywała na 
nich numery należących do niej 
rachunków bankowych, po czym 
przedkładała je do akceptacji swo-
im przełożonym, którzy wprowa-
dzeni przez nią w błąd akcepto-
wali. Następnie środki finansowe 
wskazane w przerobionych fak-
turach były przelewane na konto 
podejrzanej. Działając w ten spo-
sób w ciągu 6 lat przedłożyła po-
nad 200 faktur i wyłudziła kwotę 
ponad 1,6 mln złotych.

Podziemia otwarte!
Historyczne podziemia Zamku 
Książ zwiedzili pierwsi turyści. 15 
października, odbyło się uroczyste 
otwarcie w którym, udział wzięło 
około 200 osób. Tunele wydrą-
żone podczas II wojny światowej 
to kolejna atrakcja turystyczna 
wałbrzyskiego zamku. Wydrążone 
przez więźniów obozu koncentra-
cyjnego Gross-Rosen podziemia 
pod Książem są kolejną tego typu 
atrakcją w regionie. Podziemna 
trasa turystyczna to pół kilome-
trowy odcinek o różnorodnej 
strukturze. Na głębokości 50 me-
trów przygotowana została ścież-
ka multimedialna, która przybliży 
zwiedzającym tragiczną historię 
obiektu. Ponure, olbrzymie ko-
rytarze i panujący w nich chłód 
jeszcze bardziej zobrazują ciężką 
pracę więźniów. 

Filharmonia po remoncie
12 października odbyło się ot-
warcie Wałbrzyskiej filharmonii z 
najnowocześniejszym nagłośnie-
niem wartym, 13 milionów zło-
tych. Dzięki inwestycji filharmonia 
zmieniła się nie tylko pod wzglę-
dem akustycznym i dźwiękowym. 
Po remoncie powiększyła się sala 
i obecnie pomieści 400 a nie jak 
do tej pory 290 osób, powrócił 
balkon a na nim 72 miejsca. Pod 
estradą znajduje się nowy maga-
zyn i specjalnie klimatyzowane 
pomieszczenie przygotowane do 
przechowywania instrumentów.

Studencie pilnuj terminu
Do końca października studenci 
pobierający rentę rodzinną po-
winni przynieść do ZUS zaświad-
czenie o tym, że nadal się uczą i 
złożyć wniosek o kontynuowanie 
wypłaty. Jeśli student przyniesie 
dokumenty do ZUS w terminie 
wtedy renta zostanie wypłacona 
jeszcze w październiku, ale jeśli z 
wnioskiem o wypłatę spóźni się i 
złoży go dopiero w listopadzie 
wtedy rentę rodzinną za paździer-
nik straci. Renta rodzinna przy-
sługuje dzieciom do ukończenia 
przez nie 16. roku życia. Ale może 
ją dostawać także starsza mło-
dzież, pod warunkiem, że dalej się 
uczy, jednak nie dłużej niż do 25. 
roku życia. 

Reklamuj się u nas! 
reklama@30minut.pl

lub
531 407 736 
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sekundCzy tym razem się uda?
W dotychczasowej historii wzajemnej rywalizacji piłkarki AZS-u PWSZ siedmiokrotnie przegrały, raz zremisowały i tylko raz 

pokonały, ale walkowerem, wielokrotnego Mistrza Polski – Medyka Konin. Przed nami dziesiąta, ligowa konfrontacja obu drużyn 
i jak zapowiada trener Kamil Jasiński, jego podopieczne zrobią wszystko, aby w sobotni poranek przerwać tę niekorzystną passę.

Do najbliższego pojedynku wał-
brzyszanki przystąpią podbudowa-
ne niedawnym, wysokim zwycię-
stwem z Mitechem Żywiec. Nasze 
panie wygrały aż 5:0, ale pogrom 
rywalek nie dziwi, jeśli spojrzymy 
na tabelę Ekstraligi, w której przy-
jezdne zajmują odległe, bo dopiero 
przedostatnie miejsce. Już do prze-
rwy za sprawą Klaudii Miłek oraz 
Małgorzaty Mesjasz gospodynie 
prowadziły 2:0, choć mogły znacz-
nie wyżej, jednak strzały Dominik 
Dereń oraz Miłek zatrzymały się 

na słupku oraz poprzeczce bramki 
Mitechu. Po zmianie stron gospo-
dynie konsekwentnie realizowały 
ofensywną taktykę, co przełożyło 
na trzy kolejne trafienia wałbrzy-
szanek. Jako trzecia na listę strzel-
ców wpisała się Klaudia Fabová, a 
po niej statystki miejscowych po-
prawiły jeszcze rezerwowa Anna 
Zając oraz Marcjanna Zawadzka. 
Dzięki niedawnej wygranej i przy 
jednoczesnej porażce Medyka 
w Łęcznej zespół AZS-u PWSZ 
zmniejszył stratę do plasującej się 

na trzeciej po-
zycji drużyny z 
Konina do zale-
dwie 1 punktu. 
To oznacza, iż 
jeśli podopiecz-
nym trenera 
Jasińskiego uda 
się w sobotnie 
przedpołudnie 
odnieść pierw-
sze na murawie 
(a nie przy zie-
lonym stoliku), 
h i s t o r y c z n e 
z w y c i ę s t w o 
z Medykiem, 
to oba zespo-
ły zamienią się 

miejscami w kla-
syfikacji. Innymi 
słowy, akade-
miczki z Wał-
brzycha wskoczą 

na najniższy stopień podium Eks-
traligi, czego im serdecznie życzy-
my. Początek spotkania w Koninie 
o godzinie 11. 

AZS PWSZ Wałbrzych - Mi-
tech Żywiec 5:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Klaudia Miłek (10), 
2:0 Małgorzata Mesjasz (42), 3:0 
Klaudia Fabová (49), 4:0 Anna Za-
jąc (67), 5:0 Marcjanna Zawadzka 
(82)

AZS PWSZ: Sapor, Szewczuk 
(73 Rozmus), Mesjasz, Zawadzka, 
Kędzierska, Rapacka, Dereń, Ku-
ciewicz, Rędzia (65 Zając), Miłek 
(60 Głąb), Fabová (76 Głowacka). 
Trener: Kamil Jasiński

Bartłomiej Nowak

Tabela Ekstraligi

1. Górnik Łęczna 8 24 41:4
2. Czarni Sosnowiec 8 21 28:9
3. Medyk Konin 8 19 32:8
4. AZS PWSZ Wał-
brzych

8 18 24:9

5. AZS UJ Kraków 8 13 13:16
6. UKS SMS Łódź 8 9 15:7
7. AZS PSW B. Pod-
laska

8 9 19:18

8. Olimpia Szczecin 8 7 8:34
9. GKS Katowice 7 7 5:9
10. AZS Wrocław 8 5 4:31
11. Mitech Żywiec 8 4 8:27
12. Polonia Poznań 7 0 6:31

Choć Mitech Żywiec oraz Medyk Konin w tabeli dzieli 
prawdziwa przepaść, to niedzielna wygrana AZS-u PWSZ 
Wałbrzych z autsajderem Ekstraligi jest na pewno dobrym 
prognostykiem przed jutrzejszym pojedynkiem z wielo-
krotnym Mistrzem Polski

Pewniak ze Szczawna-
-Zdroju

Koszykarze MKS-u Mazbud 
Basket Szczawno-Zdrój mają 
za sobą cztery mecze w ra-
mach tegorocznej odsłony III 
ligi i aż trzy wygrane na swo-
im koncie. Przed tygodniem 
podopieczni Bartłomieja Jó-
zefowicza nie dali szans ekipie 
ze Złotoryi zwyciężając na 
wyjeździe różnicą niemal 20 
„oczek”. W najbliższej kolejce 
zespół z uzdrowiska powinien 
bez większych problemów 
sięgnąć po kolejny komplet 
punktów, gdyż rywalem Ad-
riana Stochmiałka i spółki bę-
dzie beniaminek rozgrywek 
– ZZKK Orzeł Ziębice, a więc 
ekipa, która jak dotąd nie po-
znała smaku zwycięstwa. Do 
spotkania dojdzie w hali spor-
towej przy ulicy Słonecznej 
1a. Początek zmagań o godzi-
nie 17.30. 

UKS Rio Team Złotoryja - 
MKS Mazbud Basket Szczaw-
no-Zdrój 75:92 (23:18, 19:32, 
21:21, 12:21)
Mazbud Basket: Józefowicz 
21 (4x3), Myślak 21 (2), Stoch-
miałek 16 (2), Frankiewicz 13 
(2), Olszewski 8, Pawlikowski 
6, Sulikowski 5 (1), Matusik 2, 
Szczęsny. Trener: Bartłomiej 
Józefowicz

Bartłomiej Nowak
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SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 
- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA 
„ZŁOTY KLUCZ” - 51,58m2, trzy 
pokoje, aneks kuchenny, łazienka. 
Do mieszkania przynależy piwnica. 
Mieszkanie w stanie deweloperskim. 
W budynku winda oraz kotłownia dla 
całego budynku. Mieszkanie na pierw-
szym piętrze. Cena: 252 742 zł. Tel: 
513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA 
„ZŁOTY KLUCZ” -  38,53m2, dwa 
pokoje, aneks kuchenny, łazienka. 
Do mieszkania przynależy piwnica. 
Mieszkanie w stanie deweloperskim. 
W budynku winda oraz kotłownia dla 
całego budynku. Mieszkanie na pierw-
szym piętrze. Cena: 188 797 zł. Tel: 
513 130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  – WILLA 
„ZŁOTY KLUCZ” -  51,97m2,  trzy 
pokoje, aneks kuchenny, łazienka. 
Do mieszkania przynależy piwnica. 
Mieszkanie w stanie deweloperskim. 
W budynku winda oraz kotłownia dla 
całego budynku. Mieszkanie na drugim 
piętrze. Cena: 254 653 zł. Tel: 513 130 
023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  – WILLA 
„ZŁOTY KLUCZ” - 27,60m2,  je-
den pokój, aneks kuchenny, łazienka. 
Do mieszkania przynależy piwnica. 
Mieszkanie w stanie deweloperskim. 
W budynku winda oraz kotłownia dla 
całego budynku. Mieszkanie na drugim 
piętrze. Cena: 135 240 zł. Tel: 513 130 
023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  – WILLA 
„ZLOTY KLUCZ” - 38,54m2, dwa 
pokoje, aneks kuchenny, łazienka. 
Do mieszkania przynależy piwnica. 
Mieszkanie w stanie deweloperskim. 
W budynku winda oraz kotłownia dla 
całego budynku. Mieszkanie na drugim 
piętrze. Cena: 188 797 zł. Tel: 513 130 
023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  - WILLA 
„ZŁOTY KLUCZ” -  39,36m2, dwa 
pokoje, aneks kuchenny, łazienka. 
Do mieszkania przynależy piwnica. 
Mieszkanie w stanie deweloperskim. 
W budynku winda oraz kotłownia dla 
całego budynku. Mieszkanie na drugim 
piętrze. Cena: 192 864 zł. Tel: 513 130 
023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  - WILLA „ZŁO-
TY KLUCZ” -  50,94m2,  trzy pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka. Do miesz-
kania przynależy piwnica. Mieszkanie 
w stanie deweloperskim. W budynku 
winda oraz kotłownia dla całego bu-
dynku. Mieszkanie na trzecim piętrze. 
Cena: 249 606 zł. Tel: 513 130 023 , 
(74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  -  WILLA 
„ZŁOTY KLUCZ” - 27,68m2, jeden 
pokój, aneks kuchenny, łazienka. Do 
mieszkania przynależy piwnica. Miesz-
kanie w stanie deweloperskim. W 
budynku winda oraz kotłownia dla ca-
łego budynku. Mieszkanie na trzecim 
piętrze. Cena: 135 632 zł. Tel: 513 130 
023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ  - WILLA „ZŁO-
TY KLUCZ” - 39,82m2, dwa pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka. Do miesz-
kania przynależy piwnica. Mieszkanie 
w stanie deweloperskim. W budynku 
winda oraz kotłownia dla całego bu-
dynku. Mieszkanie na trzecim piętrze. 
Cena: 195 118 zł. Tel: 513 130 023 , 
(74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ – WILLA „ZŁO-
TY KLUCZ” – 40,12m2, dwa pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka. Do miesz-
kania przynależy piwnica. Mieszkanie 
w stanie deweloperskim. W budynku 
winda oraz kotłownia dla całego bu-
dynku. Mieszkanie na trzecim piętrze. 
Cena: 196 588 zł. Tel: 513 130 023 , 
(74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ – 25m2, 1 po-
kój, aneks kuchenny, łazienka. Miesz-
kanie do wykończenia. Usytuowane 
na pierwszym piętrze w kamienicy. 
Cena: 59 000 zł do negocjacji. Tel: 513 
130 023 , (74) 640 11 73

SZCZAWNO ZDRÓJ – 23m2, 1 po-
kój, aneks kuchenny, łazienka z wc 
Mieszkanie w trakcie kapitalnego re-
montu. Usytuowane na drugim pię-
trze. Cena: 115 000 zł do negocjacji. 
Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

PODZAMCZE - 37,4m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, piwni-
ca. Mieszkanie do odświeżenia. Miesz-
kanie na trzecim piętrze. Cena 121 
000 zł.  Tel: 513 130 023 , (74) 640 
11 73

ZAPRASZAMY DO NASZEGO NO-
WEGO BIURA, KTÓRE ZNAJDUJĘ 
SIĘ W WILII „ZŁOTY KLUCZ” PRZY 
ULICY KOŚCIUSZKI 7 W SZCZAW-
NIE ZDRÓJ.

Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami WILLA, Al. 
Wyzwolenia 3/2 58-300 Wał-

brzych tel.74 666 42 42, kom.507 
153 166,

 e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willanieruchomo-

sciwalbrzych.pl
WILLA – Sprzedamy piętro domu, 4 
pokoje, 85m2 na górnym Sobiecinie, 
po remoncie, ogród, osobne wejście, 
cena  195 000 zł. 74 666 42 42, 507 
153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pok, 41m2, po 
remoncie, Podzamcze, cena 155 tys.
zł. 1 piętro, 74 666 42 42, 881 763 
300.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje na No-
wym Mieście, po remoncie, 82m2, 
parter, cena 148 tys.zł. 74 666 42 42, 
881 424 100.
WILLA –  Do sprzedania  4 poko-
je, Piaskowa Góra, 57 m2, cena 
159000zł. parter, stan b.dobry, ogrze-
wanie. miejskie, 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
Podgórzu, 38m2, 1 piętro, cena 65 
tys.zł.  74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje 
N.Misto, po remoncie kap. 37m2 , 
109tys.zł.  2 piętro (3), 74 666 42 42, 
881 763 300.
WILLA – Sprzedamy pół domu na 
Szczawienku, 4 pokoje, 110m2, dział-
ka 1280m2, cena 449 tys.zł. Do ne-
gocjacji 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, P.Góra, 
3 piętro, 33m2, cena 117900zł. 74 
666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
B.Gorcach, 37m2, 1 piętro, cena 42 
tys.zł.  74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z jasną 
kuchnią i dużym balkonem Piaskowa 
Góra, 41m2, 6 piętro, cena 129 tys.zł. 
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
bloku na Białym Kamieniu, 26m2, 4 
piętro, co miejskie, cena 62 tys.zł. 
666 42 42, 507 153 166. 
WILLA –  Sprzedamy kawalerkę na 
Nowym Mieście, 34m2, 4 piętro, 
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 881 763 
300.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 63m2, 
Śródmieście przy ul. Wyzwolenia, 1p. 
po remoncie, co gaz, cena 129 tys.zł.  
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
B.Gorce, 50m2, 2 piętro, cena 85 tys.
zł.  74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA-  Sprzedamy pół domu po 
remoncie na Poniatowie 4 pokoje, 
120m2, działka 550m2, cena 480 tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy pół bliźniaka na 
Podgórzu, 107m2, stan dobry, działka 
1460m2,  2 garaże, cena 330 tys.zł. 
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 3 
pokoje. 73m2, 2 piętro, co gaz, cena 
123 tys.zł.  666 42 42, 881 424 100.
WILLA -  Sprzedamy mieszkanie 
Szczawno Zdrój, super lokalizacja, 4 
pokoje, 108m2, 3 piętro, 275tys.zł. 
74 666 42 42, 881 424 100.

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 
pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

Bogdan Leśniak 
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767

od 10:00 do 15:00 

„Przestronny dom w Wałbrzychu”
Do wynajęcia 6-pokojowy dom wol-
nostojący na Podgórzu w Wałbrzychu. 
Pokoje od 12m2 – do 25m2 (od 2 –do 
4 osób), osobna kuchnia z jadalnią oraz 
3 łazienki (w pełni wyposażone), taras, 
ogród, 100 m do przystanku autobuso-
wego. Ciche i zielone otoczenie. Dom 
po remoncie, idealny dla osób indywi-
dualnych, pracowników lub studentów.

tel. 601 755 796

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

USŁUGI

(4) JĘZYK NIEMIECKI KOREPE-
TYCJE TEL. 575 268 748

(2) SZAFY WNĘKOWE, GAR-
DEROBY, ZABUDOWA, MEBLE 
KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. 
TANIO TEL. 692 123 981

(4) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-
WIENIA INDYWIDUALNE -TA-
NIO! WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533

(1): HYDRAULIKA, 
KANALIZACJA,CO I GAZ, tel. 
506 206 102

(7): MARSAT – MONTAŻ AN-
TEN SATELITARNYCH, tel.  607 
454 261

(2) Remonty łazienek i mieszkań. 
Jerzy Rezulak tek. 574 219 164

(9) Montaż i ustawianie anten sateli-
tarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie 
TANIO. Tel. 606 937 229

(2) Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZ-
NYCH APARATÓW CYFRO-
WYCH Rok gwarancji na usługę. 
Czynne od 9 - 17 w sobotę do 13 
793-10-10-22 lub 74-660-38-43

(3) PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS 

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

(2) Naprawy sprzętu radiowo- tele-
wizyjnego, wszystkie firmy, gwa-
rancja, dojazd do klienta. Kontakt: 
505874992

PRACA

(3) Firma Serene zatrudni pracowni-
ków do opieki osób starszych w Pol-
sce i w Niemczech. Kontakt 602 784 
629 , e-mail: serene27@wp.pl

(2): Osoby (również NIEPEŁNO-
SPRAWNE) do pakowania kosmety-
ków. Wałbrzych  734 108 163

KUPIĘ

(4) Kupię Starocie : odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazony 
ze szkła kolorowego i inne. Tel: 
500834769

NIERUCHOMOŚCI

www.sukcesnieruchomosci.pl 
58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 
(mrówkowiec)

Skup 
nieruchomości 

za gotówkę 
(również zadłużone) 

Tel. 603 836 336

WSZYWANIE 

ESPERALU

TEL. 74 841 54 66

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY
Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód

POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2

Tel. 74 663 15 25

SKŁAD KAMIENIA OZDOBNEGO 

poleca

GRYSY KOLOROWE
biały, różowy, szaro-rudy, żwir, 

zielony, kora kamienna, czarny

WOREK 30KG / 10-15 zł
Wałbrzych, Armii Krajowej 1

pon-pt 8-14
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