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

www.kasacja.info

INFOLINIA: 882222228 • www.dcls.pl • ul. 1 go MAJA 62 A • 58-300 WAŁBRZYCH
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BEATU$ Centrum Kredytowe Mieszkania do wynajęcia

KREDYT NA SPŁATĘ
INNYCH KREDYTÓW
DROGICH POŻYCZEK
CHWILÓWEK
SZYBKO - TANIO - BEZPIECZNIE
Bolesława Chrobrego 2/1 58-300 Wałbrzych
531-483-291 lub 792-015-421

Wałbrzych • ul. Niepodległości 86
Powierzchnia od 20m2 do 60m2.
Mieszkania nowe, wyposażone w kuchnie w zabudowie stałej.
Każde mieszkanie posiada liczniki.
Ogrzewanie gazowe, teren ogrodzony, monitorowany.
Na terenie znajdują się cztery garaże.

Tel. 607 79 96 00
REKLAMA:

dla kobiet i mężczyzn

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

• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych
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Rekrutacja trwa
Powoli dobiegają końca ostatnie procedury rekrutacyjne prowadzące do
przyjęcia na I rok studiów w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
W tym roku rekrutacja w
PWSZ, przebiegała dwuetapowo.
Pierwsza jej część odbywała się w miesiącu lipcu i dotyczyła zdecydowanej większości przyjętych studentów.
Druga część, to tzw. drugi nabór uzupełniający na kierunki,
na których pozostały jeszcze
wolne miejsca. Ten drugi nabór odbywa się we wrześniu
i jest skierowany szczególnie
do tych abiturientów, którzy
wcześniej nie dostali się na
wymarzone kierunki, bądź nie
byli jeszcze ostatecznie zdecydowani co chcą studiować.
W rekrutacji lipcowej spośród
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
największym powodzeniem
cieszył się kierunek inżynierski
– logistyka. Równie wysokim
zainteresowaniem cieszyła się
licencjacka filologia angielska
oraz kosmetologia. Kolejne w
rankingu popularności były:
administracja oraz pielęgniarstwo.

- Pomimo niżu
demograficznego
poziom rekrutacji
nieznacznie tylko
odbiega od lat ubiegłych. Liczba przyjętych studentów
jest nawet odrobinę
większa od tej ubiegłorocznej. Cieszy
duże zainteresowanie studiami paramedycznymi, które
są nowością na naszej uczelni. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt,
że zgłosiło się do nas sporo
osób spoza regionu wałbrzyskiego, a cześć z nich z bardzo
odległych miast – opowiada
Edward Szewczak, rzecznik
prasowy uczelni.
Przejście przez etap rekrutacji jest jednak jedynie
pierwszym etapem na drodze
do studiowania wymarzonego kierunku. Teraz przez studentami pierwszego roku najtrudniejsze tygodnie, podczas
których strach, niepewność i
bezradność są uczuciami dominującymi. Fakt znalezienia
się w zupełnie nowych warunkach, obcym otoczeniu,
często z dala od domu nie
nastraja zbyt optymistycznie
i może ostudzić największy
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nawet zapał. Na szczęście zagubienie i bezradność szybko
mija, gdyż wszystko zaczyna
powoli układać się w logiczną całość, a zajęcia stają się
coraz większą przyjemnością.
Należy także przypuszczać, że
starsze roczniki już wkrótce
otoczą swoimi opiekuńczymi
skrzydłami najmłodszych studentów i pomogą im przejść
przez te trudne pierwsze momenty.
Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w
Państwowej Wyższej Szkoły
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się 30 września (piątek) o godzinie 11.00
w Auditorium Novum. Tegoroczna inauguracja będzie wyjątkowa za sprawą uroczyste-

go przekazania insygniów
rektorskich.
21 września 2016 r.
odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły
im. Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu pod przewodnictwem
nowego
rektora - dra hab. Piotra
Jurka. Podczas posiedzenia podjęto wiele istotnych dla najbliższej przyszłości uczelni uchwał.
Miedzy innymi zatwierdzano programy kształcenia,
w tym plany studiów oraz
efekty kształcenia i punkty
ECTS realizowane na poszczególnych kierunkach od roku
akademickiego
2016/2017.
Ponadto powołano prof. zw.
dra hab. Ryszarda Herbuta na
rzecznika dyscyplinarnego dla
nauczycieli akademickich, dra
Pawła Kuczmę na stanowisko
rzecznika dyscyplinarnego ds.
studentów, a dr Annę Pełczyńską na pełnomocnika ds. osób
niepełnosprawnych.
Ważnym momentem posiedzenia było zatwierdzenie
wniosku o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia
w nauce w roku akademickim
2015/2016 Aleksandrze Zachariasz obecnie studentce

I roku studiów II stopnia, na
kierunku logistyka; absolwentce studiów inżynierskich
na tym kierunku (luty 2016);
przewodniczącej samorządu
studenckiego; prezes Koła
Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time”.
Dodatkowo senat uczelni podjął uchwałę w sprawie
projektu aktu założycielskie-
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Monitoring - lepiej i taniej niż myślisz
Rozmowa z Robertem
Rogalą z wałbrzyskiej firmy
Start Net, specjalizującej się
w nowoczesnych systemach
monitoringu.
Czy instalacja monitoringu
jest droga?
Robert Rogala: - Nie biorąc pod uwagę, że taka
instalacja żyje przez 5-7
lat, a często i dłużej, to
jednostkowy koszt instalacji nie jest wysoki. Koszt
instalacji dla typowej
wspólnoty mieszkaniowej
mieści się w przedziale 2
-3 tysiące złotych. Biorąc
pod uwagę czas pracy
systemu i korzyści jakie
nam daje, taka kwota nie
wydaje się być wygórowana. Monitoring nie jest
alternatywą dla policji
czy innych służb, które
mają dbać o nasze dobro
i bezpieczeństwo, ale - jak
pokazują doświadczenia
naszych klientów - to monitoring chroni nas przed
tym najbardziej złośliwym
i dokuczliwym chuligaństwem. Zdalny podgląd
obrazu na żywo oraz nagrań archiwalnych pozwala nam uzyskać pełną kontrolę na naszym obiektem.

Wiele osób jest jednak
rozczarowana jakością nagrań…
- Nie można porównywać
kamer, czy rejestratorów
sprzed 5 – 8 lat do urządzeń
montowanych
obecnie.
Dziś mamy do dyspozycji
kamery IP, które oferują jakość Full HD. Postęp technologiczny oraz miniaturyzacja są bardzo widoczne w
systemach monitoringu. To,
co kilka lat temu wydawało
się fantastyką – np. podgląd
na telefonie czy tablecie teraz jest rzeczywistością, a
jakość, ostrość i głębia obrazu są miłym zaskoczeniem.
Na życzenie klienta montujemy specjalne kamery,
które podołają każdym wyzwaniom, np. takim jak piec
hutniczy lub ciemne zakamarki drukarni.
Czy kamery „widzą” w nocy?
- Ciemna listopadowa noc
nie jest żadnym problemem. Ciemność nie jest już
osłoną dla niepożądanych
gości tych na dwóch, a często i na czterech nogach.
Zazwyczaj nie instalujemy
kamer by śledzić dzikie
zwierzęta, ale liczba lisów,
kun, kotów, a nawet dzików

czy saren, które poruszają
się nocami po naszym mieście może zadziwić. Kamery
w nocy używają podświetlenia IR, a jeśli nie jest to
możliwe, to wystarcza im
światło księżyca lub gwiazd.
Możliwości techniczne na
ten moment są niesamowite.
Często słyszymy o foto-pułapkach. Co to jest ?
- Foto-pułapka jest małym,
autonomicznym urządzeniem, które pozostawione
w lesie, na budowie, czy w
zakamarkach
magazynu
rejestruje obraz w postaci
zdjęć lub filmów. Urządzenie takie reaguje na ruch
działa zarówno w dzień,
jak i w nocy, zużywa bardzo mało energii a dzięki
specjalnej obudowie jest
odporne na warunki atmosferyczne. Umieszczamy je w
miejscach, gdzie nie możemy z przyczyn technicznych
lub innych zainstalować typowych kamer. Takimi miejscami są często place budowy, wyciągi narciarskie lub
inne instalacje oddalone od
siedzib ludzkich oraz źródeł
prądu. Foto-pułapka może
w czasie rzeczywistym wy-

go i projektu statutu Akademickiej Szkoły Publicznej dla
dorosłych przy Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Jednostka ta działająca w strukturach uczelni ma
się w przyszłości stać uzupełnieniem bogatej oferty dydaktycznej PWSZ.
(ES)

syłać nam zdjęcia albo filmy
na komputer lub telefon, co
bardzo ułatwia opiekę nad
obiektem.
Kamery IP – czy to coś nowego?
- Nie, kamery IP są kamerami w pełni cyfrowymi, często działają również w technologii WiFi i do transmisji
obrazu nie potrzebują kabla
- wystarczy tylko zasilanie
do kamer. Obraz z kamer IP
może być rejestrowany na
rejestratorze oraz bardzo
często na karcie pamięci,
która jest wmontowana
w kamerę. Sam podgląd z
tych urządzeń może być
realizowany na domowym
telewizorze,
komputerze
stacjonarnym lub laptopie.
Można powiedzieć, że monitoring zrobił się tani?
- Nasze hasło to „ monitoring lepszy i tańszy niż myślisz” -dlatego zapraszamy do naszej firmy, gdzie
dobieramy system pod
indywidualne
potrzeby
naszych klientów. Wysokiej klasy kamery Vivotek,
Hikvision czy Axis są warte
swojej ceny, co potwierdzają nasi klienci. Jeśli ktoś

raz zdecydował się na dobry sprzęt i zobaczył różnicę, to już nie wraca do
tańszych i kiepskich produktów oferowanych na
portalach aukcyjnych. Monitoring nie tylko jest tańszy niż kiedyś, ale przede
wszystkim jest dużo lepszy
i nowocześniejszy. Furorę
robi kamera „rybie oko”,
która monitorować cały

sklep lub mały magazyn. W
naszym salonie sprzedaży
przy ul. Chrobrego 14-16 w
Wałbrzychu można zobaczyć obraz z kamer tanich
oraz kamer dobrych, a dodatkowo - jeśli klient ma
jakieś potrzeby specjalne
- możemy dostarczyć do
testów dowolny sprzęt dostępny w Europie.
(TP)
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Zaprasza na kursy
Zapisy
www.walbrzych.spw.pl
tel. 609 216 163
Rezultaty treningu:
• Opanowanie metod szybkiego uczenia się;
• Łatwość pamięciowego przyswajania wykładów
czy tekstów;
• Rozwój pamięci trwałej i krótkoterminowej;
• Pobudzenie kreatywności;
• Rozwój wyobraźni
Wzrośnie Twoja wiara w siebie.
Zapamiętasz co chcesz - 100 dowolnych elementów:
słówek, liczb, definicji, dat i wiele innych informacji.

Szkoła Pamięci SPW
już w Wałbrzychu
Czy potrafisz zapamiętać: 100 słów w podanej
kolejności, 100 słów w
wyrywkowej kolejności,
60 cyfrową liczbę po jednokrotnym przeczytaniu,
rozmieszczenie 100 elementów na planszy o 100
polach? Nie? A absolwenci
Szkoły Pamięci SPW to potrafią!
Szkoła Pamięci SPW zajmuje się szkoleniami z zakresu
rozwoju pamięci, koncentracji
uwagi, poprawy umiejętności
uczenia się. Trening pamięci, to ćwiczenia pobudzające
umysł do intensywnej pracy,
dzięki czemu poprawiamy
naturalną pamięć, poznajemy
techniki pamięciowe i uczymy stosowania poznanych
technik. W treningu wykorzystywane są najnowsze technologie wspomagające nauk.
Uczestnicy kursu otrzymują
możliwość wzięcia udziału
w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pamięci Polish Memory Championschips.
Dzięki treningom uczniowie zdecydowanie szybciej
będą przyswajali wiedzę
szkolną, pozbędą się niepewności, a materiał będzie
trwalej zapamiętany, co jest
szczególnie przydatne przy
egzaminach końcowych! W
przypadku dzieci treningi
przyjmują formę zabawy,
zajęcia z młodzieżą cechuje
większa intensywność oraz
bezpośrednie przełożenie
na treści szkolne.
Kursy adresowane są do
osób uczących się, pracujących, dorosłych oraz senio-

rów. Po kilku lub kilkunastu
latach od zakończenia formalnej edukacji zaczynamy
zauważać, że już nie zapamiętujemy tak sprawnie, jak
w czasach szkolnych. Dostrzegamy to wówczas, gdy
chcemy nauczyć się nowych
treści (np. języka obcego).
Niekiedy nie zdajemy sobie
sprawy, że od dłuższego czasu nie stymulujemy mózgu
do pracy. Brak nowych wyzwań intelektualnych powoduje, że tracimy sprawność
w uczeniu się i zapamiętywaniu.
Dzięki treningom pamięci zmienia się jakość życia, umiejętności zdobyte
zwiększają samodzielność i
pewność siebie. Rezultatem
treningu pamięci jest opanowanie metod szybkiego
uczenia się, wyćwiczona
koncentracja uwagi, umiejętność zapamiętywania słówek z języków obcych, wzorów, dat, wydarzeń, nazwisk,
imion, liczb oraz wszystkich
potrzebnych informacji. Czas
poświęcony na naukę skraca
się, a jakość i ilość przyswojonych informacji zwiększa.
Zapamiętujesz wszystko to,
co tylko zechcesz!
Szkoła Pamięci SPW rozpoczyna swoją działalność w
Wałbrzychu, a zajęcia będą
się odbywały w Zespole
Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa” przy ul. Armii Krajowej
35 B w Wałbrzychu. Informacje o kursach i zapisy – tel.
609 216 163.
(KD)

Bezpieczne dzieci
z Podgórza
„Bezpieczne dzieci” - pod takim hasłem
w najbliższą sobotę (1 października) odbędzie się
festyn w wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze.
Impreza została zaplanowana
w godz. 10.00 - 14.00 na boisku Szkoły
Podstawowej nr 5. Na najmłodszych mieszkańców
Podgórza czeka wiele pokazów, prezentacji i
konkursów (z nagrodami), związanych
z bezpieczeństwem w codziennym życiu.
Będzie też bezpłatny ciepły posiłek, darmowe ciasto
i wata cukrowa oraz wiele
innych atrakcji! Na scenie
wystąpi m.in. ZGAS - mistrz
Polski w beatboxie i brzuchomówca, który nie tylko
zaprezentuje swoje umiejętności, ale także przeprowadzi z dziećmi ciekawe i
wesołe warsztaty. Dla najmłodszych podgórzan grać
będzie DJ ZAP. Dorośli też
znajdą podczas festynu coś
dla siebie - m.in. będą mogli
liczyć na bezpłatne porady
prawnika.
Festyn organizują wspólnie: Rada Wspólnoty Samorządowej Podgórze i Stowarzyszenie Mieszkańców
Podgórza, a współorganizatorem są Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy. W
organizację festynu zaangażowała się Szkoła Podstawowa nr 5, do udziału w wy-

darzeniu zaproszone zostały
m.in. policja, straż miejska
oraz ratownicy GOPR.
Będzie to już drugi na wałbrzyskim Podgórzu festyn
poświęcony
bezpieczeństwu najmłodszych. Pierwszy odbył się rok temu. Jego
pomysłodawcą były Kopalnie Surowców Skalnych w
Bartnicy, a RWS Podgórze i
Stowarzyszenie Mieszkańców Podgórza podjęły się
realizacji. Ubiegłoroczny festyn - dotyczący bezpieczeństwa na drodze - był bardzo
udany i przyciągnął setki
podgórskich dzieciaków! Organizatorzy liczą, że w tym
roku będzie podobnie. Tegoroczny festyn będzie poświęcony bezpieczeństwu
dzieci w codziennym życiu.
- Bardzo się cieszymy
z tych festynów! To jedyne plenerowe imprezy dla
dzieci w naszej dzielnicy od

wielu, wielu lat. A są ciekawe, wesołe, atrakcyjne. W
dodatku najmłodsi nie tylko
się bawią, ale też poznają
zasady bezpieczeństwa, co
jest bezcenne. Zapraszamy

serdecznie! - mówi Krzysztof
Gołosz, prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Podgórza.
Wstęp na festyn jest bezpłatny.
(EG)
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Budżetowe meandry
Jak już informowaliśmy na łamach Tygodnika DB 2010, ruszyła kolejna edycja Wałbrzyskiego
Budżetu Partycypacyjnego. O wydaniu kwoty specjalnie wydzielonej z budżetu Gminy
Wałbrzych, zadecydują sami mieszkańcy. Przypomnijmy, że tym razem chodzi o 4 mln zł.
Na projekty lokalne przeznaczono 3,5 mln zł, a na ogólnomiejskie 0,5 mln zł.
A tymczasem Rada Wspólnoty
Mieszkaniowej Podzamcze, której poprzednie dwa projekty zgłoszone do
WBP zdobyły największą liczbę głosów w poprzednich edycjach, ma problem. Zwycięskie projekty. – o czym
również informowaliśmy - nie zostały
bowiem do dziś zrealizowane. RWS
największej wałbrzyskiej dzielnicy nie
ma sobie nic do zarzucenia. I słusznie.
Zdobyła poparcie mieszkańców dla
ważnych dla tej społeczności przedsięwzięć: zainstalowania monitoringu
osiedlowego w miejscach, w których
występuje szczególne zagrożenie
porządku publicznego oraz budowy
siłowni plenerowej, zlokalizowanej w
rejonie ścieżki pieszo-rowerowej przy
al. Podwale, które to miejsca tworzyłyby razem kompleks służący rekreacji
tamtejszych (i nie tylko) mieszkańców. Projekty te są nadal w centrum
uwagi tamtejszej RWS i mają dla niej
znaczenie priorytetowe, ale... wspólnotowi radni swoje już zrobili i kierowane pod ich adresem rozgoryczenie
podzamczan w związku z zastojem
sprawy realizacji przedsięwzięć, jest

całkowicie nieuzasadnione i bezpodstawne. Ostateczne decyzje do tej
rady nie należą.
- W połowie przyszłego roku zakończy się kadencja rady i chcielibyśmy ten okres zamknąć pozytywnym
bilansem, zwłaszcza, że wcześniej
podejmowane przez nas inicjatywy były dobrze przyjmowane przez
mieszkańców. Dwa zwycięskie projekty zgłoszone do Wałbrzyskiego
Budżetu Partycypacyjnego mogły
stać się ukoronowaniem naszych
działań. Projekty ugrzęzły, ale to nie
my powinniśmy bić się w piersi. Ale
ciągle jeszcze mamy nadzieję, że ich
finał będzie pomyślny – mówi przewodniczący RSW Jerzy Frajnagiel.
Pierwsze po wakacjach posiedzenie RWS Podzamcze w znacznej części poświęcone było właśnie krokom,
które należy podjąć, by zwycięskie
projekty mogły wreszcie służyć podzamczanom.
-7 czerwca skierowaliśmy pismo
do prezydenta Wałbrzycha stwierdzając, że nie wolno nam stracić
społecznego zaufania, które jest

niezbędne do realizacji dalszych
lokalnych inicjatyw oraz że szybkie
zainstalowanie urządzeń siłowni
umożliwi wykorzystanie jej jeszcze w
sezonie letnim – poinformował Frajnagiel.
19 września nadeszła odpowiedź,
podpisana przez kierownika Biura
Inwestycji Urzędu Miejskiego Karola
Grzondziela. Radnych, poza autorem
pisma, zdziwił jego fragment, w którym czytamy m.in. „przewidywany
termin uzyskania decyzji pozwolenia
na budowę (siłowni – dop. A.B.) to
połowa grudnia br.”. Poza tym radnych poinformowano, że monitoring
osiedlowy został zakończony i odebrany 2 września oraz że w zakresie
zadania inwestycyjnego zostały wykonane 2 punkty kamerowe przy ul.
Fortecznej oraz ul. Jana Pawła II.
Esencję reakcji radnych można by
określić krótko: „nie tak się umawialiśmy”. Siłownia, której budowa nie
wiąże się z dużymi kosztami, mogła
już funkcjonować co najmniej od
kilku miesięcy (powstają one w okolicach Wałbrzycha jak grzyby po desz-
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Spotkania
z prezydentem

czu), a zakres wykonanych prac przy
instalowaniu monitoringu, odbiega
znacznie in minus od pierwotnych
uzgodnień (punktów z kamerami
miało być kilkakrotnie więcej). Poza
tym w piśmie do RWS występują inne
niejasności dotyczące monitoringu.
Postanowiono wystosować kolejne pismo do prezydenta, a przewodniczący RSW będzie zabiegał o
spotkanie z dr Szełemejem w sprawie dalszych losów obu zwycięskich
projektów. W RWS Podzamcze ciągle
liczą, że decyzje prezydenta przyspieszą ich realizację. Być może wiele wyjaśni spotkanie prezydenta z mieszkańcami Podzamcza, zaplanowane
na 4 października, a które odbędzie
się w Publicznej Szkole Podstawowej
nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Komisji Edukacji Narodowej. W
opinii RWS Podzamcze i pytanych
przez nas mieszkańców, sprawie mogłoby pomóc większe zaangażowanie i wsparcie radnych Rady Miejskiej
Wałbrzycha z Podzamcza.
Oby tylko przykre doświadczenia mieszkańców osiedla z dotychczasowymi projektami WBP, które
powstały na Podzamczu, nie zaowocowały zlekceważeniem kolejnych
rodzących się ciekawych inicjatyw w
tej części Wałbrzycha. Ludzie są pamiętliwi...
Andrzej Basiński

Od ubiegłego tygodnia trwają spotkania prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja z mieszkańcami
na temat Wałbrzyskiego Budżetu
Partycypacyjnego 2017. Harmonogram kolejnych konsultacji: Szczawienko i Książ - Rada Wspólnoty Samorządowej, ul. Wrocławska 129 - 3
października, godz. 17.00; Konradów
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Orła Białego, ul. M. Wańkowicza
13 - 4 października, godz. 17.00; Podzamcze - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi im. Komisji Edukacji
Narodowej - ul. Palisadowa 48, 6 października, godz. 17.00; Śródmieście
- Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich, ul. Limanowskiego
12 - 10 października, godz. 17.00; Gaj
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
nr 2 - ul. Królewiecka 7, 13 października, godz. 17.00; Sobięcin - III Liceum
Ogólnokształcące im. M.Kopernika w
Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika,
ul. dr Jordana 4 - 18 października,
godz. 17.00; Poniatów - Przedszkole
Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i
Specjalnymi w Wałbrzychu, Sosnowa
25 A - 20 października, godz. 17.00;
Rusinowa i Kozice - Zespół Szkół nr
7 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul.
Kłodzka 29, 24 października, godz.
17.00; Lubiechów - Rada Wspólnoty
Samorządowej, ul. Wilcza 12/1 - 26
października, godz. 17.00.
(RED)
REKLAMA

WIELKA PROMOCJA OFERT JESIEŃ/ZIMA
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE:
26.11.2016 DREZNO - 99 PLN
03.12.2016 PRAGA - 99 PLN
10.12.2016 BERLIN - 129 PLN

MIKOŁAJKI - TROPICAL ISLAND

04.12.2016 - 99 PLN + bilet wstępu ok.35 EURO

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
REWAL 22-27.12.2016 - 900 PLN 650 PLN
SOKOLEC 22-27.12.2016 - 900 PLN 549 PLN
SZCZAWNICA 22-27.12.2016 - 900 PLN 599 PLN
OFERTA DO KOŃCA WRZEŚNIA

SYLWESTER:

REWAL od 850 PLN 549 PLN SOKOLEC od 850 PLN 499 PLN
PRAGA - 140 PLN
BERLIN - 140 PLN
WENECJA - expres 30.12.2016 - 01.01.2017 - 399 PLN + 20 EURO
WENECJA 29.12.2016 - 01.01.2017 - 499 PLN + 50 EURO

LISTOPADOWA PIELGRZYMKA DO RZYMU
SAMOLOTEM!!!
13-16.11.2016 - CENA 500 PLN + 180 EURO
szczegóły dostępne na www.duotravel.pl

PIELGRZYMKA DO IZRAELA

11-18.02.2017 i 18-25.02.2017
SUPER CENA - 3 300 PLN - 3 150 PLN* + 180 USD (WSZYSTKO W CENIE!!!)
*promocja do końca września

JUŻ NIEBAWEM KOLEJNE SUPER OFERTY!
ZAPRASZAMY na www.duotravel.pl
lub
www.facebook.com/duotravel.boguszowgorce
oraz do naszych biur!

INNE IMPREZY DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W BIURACH SPRZEDAŻY.
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In memoriam - Ku pamięci
,,Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych’’

,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą’’

Serdeczne podziękowania Wszystkim,

Serdeczne podziękowania
Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim,
uczestniczyli którzy w ostatniej drodze

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Zdzisława Słomki
składa rodzina.

Serdecznie dziękuję Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze

śp. Marianny Pleśniar

uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie
w tym trudnym czasie składa córka syn oraz rodzina

Śp. Piotra Kędzi

składa Matka, Siostra oraz rodzina
Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli,
aby uczestniczyć w pożegnaniu

śp. Jerzego Kacperka

składa żona, córki, syn, siostra oraz rodzina

Siedziba firmy: Zakład Pogrzebowy ,,Ostatnia posługa’’ Dominik Bafia, Sokołowsko, ul. Słoneczna 5, tel. całodobowy 500 669 070
filia: Zakład Pogrzebowy ,,Eurydyka’’ Wałbrzych, ul. Armii krajowej 27, tel. 600 959 520

Suplikacje o normalność
Stanisław
Michalik

Mój oszczędny w komplementach kolega powiedział kiedyś: „Wszystko ma dobre strony, ale najwięcej dobrych stron
mają twoje felietony, czytam je
jak najlepszą książkę”. Przyjąłem
to za „dobrą monetę”, bo nie ma
powodów, by mój kolega mi kadził. Z tego powodu ani nie zyska, ani nie straci, moim kolegą
był, jest i będzie, nawet gdyby
tego nie powiedział, a mam o
nim jak najlepsze zdanie, jako o
koledze, który połknął znacznie
więcej książek ode mnie i myślę,
że zna się na pisaniu. Pomyślałem o tym w pewnym momencie, gdy zdałem sobie sprawę z
tego, że już od roku czasu żyję
w państwie PiS. A przecież skrót
nazwy „pis” wyraźnie nawiązuje
do słowa „pisanie”. A ponieważ
pisać jeszcze można, nie zostało
zakazane, to warto z tego korzystać, choć nie wiadomo, co nas
dalej czeka. Czym się jeszcze
zapisze PiS w dziejach oprócz
tego, że pisze nową historię i
psuje zreformowaną szkołę?
Mimo wszystko zaryzykuję, ale
proszę bardzo pamiętać, że robię to po bożemu. Nie w formie
jakieś proklamacji, ale błagalnych suplikacji.
Wiem że PiS ma teraz pełne
ręce roboty, bo wziął się ostro
za rozwój demograficzny kraju. Osiągnąć go można tylko
drogą zwiększenia urodzin, a
więc precz z aborcją i środkami
antykoncepcyjnymi. Skutkiem
tego, że TVP powoduje, że ro-

śnie liczba tych, którzy gaszą
telewizor o 19.30 i wcześniej idą
spać, można liczyć się z tym, że
coś z tego urośnie. Już to widzę
jak rośnie wskaźnik urodzin, a
jeśli dojdzie do tego polityczne
podporządkowanie edukacji
możemy liczyć, że będą to Polacy – prawdziwi patrioci.
Co jeszcze dobrze byłoby
zreformować, by utrzymać ten
dobrze zapowiadający się trend
rozwojowy? Oto moje w tej materii spekulacje:
Po raz kolejny, niezliczony
już raz, totalitarny uzurpator
mojego jestestwa dyktuje mi
przesuwanie zegara o godzinę, albo do przodu, albo do
tyłu. Moje jestestwo buntuje
się przeciw temu wszelkimi
możliwymi kanałami biologicznymi. Dlaczego? Bo taka jest
natura ludzka, sama reguluje
biologiczne czynności rannego
wstawania i wieczornego zasypiania. Nie potrafię tego wytłumaczyć, dlaczego mój organizm reaguje, tak a nie inaczej.
Po prostu, jestem przyzwyczajony do budzenia się wcześnie
rano, mniej więcej o tej samej
godzinie, tak samo jak regularnego wcześniejszego zasypiania, skutkiem czego redaktorzy „Szkła kontaktowego”
nie mogą na mnie liczyć. Oczywiście, naukowcy - badacze i
znawcy przedmiotu, potrafią
określić wpływ tej bezsensownej praktyki przesuwania czasu
na organizm człowieka. Wielu
z nich wskazuje na widoczną
szkodliwość dla systemu nerwowego w związku z koniecznością dostosowywania się do
nowej sytuacji. Nie powiem już
o denerwującej dwa razy do
roku dokonywanej czynności
chodzenia po domu i przesta-

wiania wskazówek zegarków.
Ani też o niepotrzebnych perturbacjach z rozkładami jazdy
na kolei. Dlaczego nie znajduje
to zrozumienia u decydentów?
Nie potrafię tego zrozumieć.
Trudno w ogóle pojąć, komu i
dlaczego na tym zależy i kto w
zasadzie o tym decyduje?
Wiadomo, jak było w czasach PRL-u. Trzeba było podciągnąć zegarek o godzinę
na wiosnę i cofnąć go do tyłu
jesienią, bo przynosiło to korzyści energetyczne dla gospodarki socjalistycznej. Dziś o
tamtej gospodarce nikomu się
nie śni, ale praktyka pozostała. To nie ważne, że większość
krajów na świecie nie zna tej
zabawy w przesuwanie czasu
lub dawno z niej zrezygnowała, ważne jest, co stwierdzili
komuniści, że przynosi ona
efektywne oszczędności energii elektrycznej. Oczywiście, w
tamtej rzeczywistości człowiek
się nie liczył. Obywatel kraju
był tylko środkiem do osiągnięcia ideologicznego celu. Dziś
mamy inny, nowy świat, mamy
wolność, demokrację, mamy
kraj, w którym - rzekomo - liczy
się dobro człowieka. A może
się mylę? Czy rzeczywiście w
mojej ojczyźnie dobro człowieka to tylko puste, populistyczne hasło dla łatwowiernych?
Może się komuś wydawać,
że przesadzam w tym przedkładaniu indywidualnych preferencji nad rzekome dobro
ogółu. Nie potrafię udowodnić,
że moje zdanie na temat bezsensowności przechodzenia z
czasu letniego na zimowy (i odwrotnie) jest opinią większości.
Potrzebne byłoby przynajmniej
zbadanie opinii społecznej, jeśli już nie referendum. Ale nie

wydaje mi się to konieczne,
skoro pojawia się coraz więcej
mądrych, bo opartych na wynikach badań naukowych opinii,
że ta „zabawa” przynosi więcej
szkody, niż pożytku. A przecież
przy wprowadzeniu tej zmiany
czasu nikt społeczeństwa o zdanie nie pytał.
Warto przy tym dostrzec
wyraźną szkodliwość w wiosennym podciąganiu zegarka
o godzinę do przodu jeśli zależy nam na realizacji ambitnych celów demograficznych.
Idąc normalnie spać o 22.00,
po przesunięciu do przodu będzie to już godzina 23.00, czyli
stracimy godzinę w najlepszej
wiosennej porze do rozmnażania się ku chwale ojczyzny.
Wprawdzie jesienią moglibyśmy tę godzinę nadrobić, ale
„jesienią gruczoły się lenią”.
Myślę, że ten argument jest nie
do odrzucenia.
Mamy od roku ten sam system sprawowania władzy co w
PRL-u, o wszystkim decyduje
I Sekretarz Partii, dziś Prezes.
Wystarczy żeby kiwnął palcem,
a szydło wyjdzie z worka i zrobi co trzeba. Jeśli konieczny
jest do tego Sejm to byłoby
dobrze, gdyby ta decyzja zapadła już. Być może nie da się
uniknąć przesuwania zegarków tego roku, ale dla PiS-u
nie ma rzeczy niemożliwych.
Najlepiej byłoby to uchwalić w
Sejmie właśnie tej nocy, kiedy
jest przewidziana w tym roku
zmiana czasu z 30 na 31 października. Przecież nocne obrady Sejmu są stałą praktyką PiS-u. Jest jeszcze ponad miesiąc
do zrobienia czegoś mądrego
w tym kraju. Byłby to piękny
prezent dla żyjących z okazji
Wszystkich Świętych!

Najlepsza
agroturystyka
Zakończyła się kolejna
edycja konkursu, organizowanego wspólnie przez
Starostwo Powiatowe w
Wałbrzychu i Dolnośląski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu - Oddział w Wałbrzychu, na
najlepiej zorganizowane i
funkcjonujące
gospodarstwo agroturystyczne. Do
konkursu zgłosiło się 11
gospodarstw agroturystycznych.
W okresie wakacyjnym
komisja konkursowa oceniała zgłoszone gospodarstwa i
wyłoniła zwycięzców. Jury pod
uwagę wzięło jakość świadczonych usług, estetykę gospodarstwa i otoczenia oraz
zaangażowanie właścicieli w
promocję agroturystyki. Ponieważ agroturystyka to forma
pomocnicza do działalności
rolnej, w tym roku gospodarstwa rywalizowały w dwóch
kategoriach: turystyka wiejska
oraz gospodarstwo rolne i
agroturystyczne. Żeby wyrównać szanse uczestników konkursu. Wnioski są następujące
- nasze agroturystyki stoją na
bardzo wysokim poziomie i są
chlubą naszego regionu.
28 września 2016 r. odbyło
się uroczyste rozstrzygnięcie
konkursu. Nagrody dla najlepszych wręczali przedstawiciele
zarządu powiatu: starosta wałbrzyski Jacek Cichura i wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.
W kategorii turystyka wiejska nagrodę główną otrzymali:
Danuta i Marek Hiszpańscy i ich
„Gościniec Hiszpan” w Łomnicy; II miejsce zajęli Urszula i

W kategorii turystyka wiejska
nagrodę główną otrzymali:
Danuta i Marek Hiszpańscy i ich
„Gościniec Hiszpan” w Łomnicy.
Jerzy Kędroń - „Ptasi śpiew” w
Grzędach, a III miejsce Maria i
Andrzej Pol - „ Karczma Góralska” w Dziećmorowicach. Wyróżnienia otrzymali: Grażyna
Skubel - ”Zajazd przy kominku” w Starych Bogaczowicach
oraz Emilian Szwaja - „ Austeria Krokus” w Rzeczce.
W kategorii gospodarstwo
rolne i agroturystyczne I miejsce zajęli Anetta i Artur Ryl - „
Apartamenty pod Zamkiem
Grodno” w Zagórzu Śląskim,
II miejsce Anna i Andrzej Kucharscy - „Dom gościnny pod
Jedynką” w Różanej, a III miejsce Ewa i Stanisław Durkacz - „
Pod gruszą” w Borównie. Wyróżnieni w tej kategorii zostali:
Wiesława i Ireneusz Kocbuch
- „Wiecha” w Golińsku, Wiesława i Lesław Pawłow - „Wesołówka” w Głuszycy Górnej.
- Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach, a wszystkich
Państwa zapraszamy na wypoczynek – podkreślają organizatorzy konkursu.
(AB)
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Rusza druga edycja Budżetu Partycypacyjnego
Powiatu Wałbrzyskiego
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza
drugą edycję budżetu partycypacyjnego
Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców
gmin Powiatu Wałbrzyskiego, grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe do składania propozycji zadań, które realizowane
będą w 2017 roku. Kwota przeznaczona w
budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego wynosi 150 000 zł.

Budżet partycypacyjny przebiegał będzie
według następującego harmonogramu:
L.p. Realizowane działanie

Termin realizacji

1.

Zgłaszanie projektów
zadań w ramach budżetu
partycypacyjnego

do 23.01.2017

2.

Weryfikacja formalnoprawna złożonych projektów
w ramach budżetu
partycypacyjnego

do 03.02.2017

3.

Głosowanie nad projektami
zadań w ramach budżetu
partycypacyjnego

od 20.02.
do 06.03.2017

4.

Ewentualne dodatkowe
glosowanie

od 20.03
do 24.03.2017

5.

Wybór projektów zadań
w ramach budżetu
partycypacyjnego
do realizacji na rok 2017

do 31.03.2017

Dokumenty do pobrania dostępne są na
stronie internetowej Ziemi Wałbrzyskiej:
www.powiat.walbrzych.pl.

Droga bezpieczna
Walimskie ruiny dawnych Zakładów Przemysłu
Lniarskiego już nie straszą
przechodniów i przejezdnych na drodze powiatowej w kierunku Rzeczki.
Zlikwidowane w latach
dziewięćdziesiątych zakłady,
nie znajdując dobrego gospodarza, popadały w coraz
większą ruinę rozbieraną
przez koneserów cegły i złomu. Wieloletnie zaniedbania doprowadziły do stanu,
w którym ściany zakładów
lniarskich przed zawaleniem
chroniły grube, drewniane
stemple. Tak było jeszcze
do niedawna. W lipcu runęła
część wolnostojącej ściany
przy ul. 1-Maja, uszkadzając
kilka maszyn budowlanych
na sąsiedniej posesji. Wtedy
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego podjął - wraz z powiatowym Centrum Zarządzania
Kryzysowego oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru
Budowlanego - decyzję o
usunięciu zagrożenia, które
powstało w wyniku osunięcia ściany i rozebrano - w
ramach działań sztabu kryzysowego - 60 m fasady, której wysokość wynosiła 12 m.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i zarząd

powiatu poczyniły starania
o pozyskanie środków i pozwolenia na rozbiórkę trzech
pozostałych
budynków,
posadowionych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi
powiatowej do Rzeczki. Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego wydał pozytywną decyzję dotyczącą
rozbiórki ruin po byłym ZPL
a wojewoda dofinansował
prace rozbiórkowe, dzięki
czemu mieszkańcy Walimia,
turyści i przejezdni mogą
już bezpiecznie poruszać się

droga powiatową w kierunku Rzeczki.
Musiało upłynąć 20 lat,
żeby problem byłych zakładów lniarskich został wreszcie rozwiązany. Niestety,
działania Zarządu Powiatu
wyeliminowały największe
zagrożenie, ale nie usunęły go
całkowicie. Pozostało jeszcze
kilka obiektów, które również
nadają się do rozbiórki, ale na
tę chwilę nie zapadły wiążące
decyzje dotyczące prac przy
pozostałych obiektach.
(AB)
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Sokołowsko bez chodników
Około 300 mieszkańców Sokołowska podpisało się pod sprzeciwem na decyzję konserwatora zabytków, który wstrzymał remont
głównej ulicy i chodników w ich
miejscowości. – Apeluję o zmianę
tej szkodliwej dla mieszkańców
decyzji – mówi Marcin Raczyński,
burmistrz Mieroszowa.
- Nawiązując do decyzji nr
1177/2016 z 23 września br., wydanej przez Delegaturę Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu nakazującej
Powiatowi Wałbrzyskiemu wstrzymanie prowadzonych robót budowlanych w Sokołowsku na działce nr
geod. 107, chciałbym wyrazić swoje
głębokie zaniepokojenie związane z
pojawiającym się zagrożeniem niezrealizowania tej inwestycji – mówi
burmistrz Marcin Raczyński.
Przypomnijmy: inwestycja, realizowana przez Powiat Wałbrzyski,
polegająca na remoncie głównej ulicy przebiegającej przez Sokołowsko,
była wyczekiwana przez mieszkańców tej miejscowości od ponad 20
lat. Szansa pojawiła się w momencie przekazania przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji
ponad miliona złotych na ten cel po
szkodach spowodowanych ulewnymi opadami deszczu w 2014 roku. W
tej chwili w Sokołowsku zdemonto-

wane są niemal wszystkie chodniki
wraz z krawężnikami. Niestety, prace
- pomimo sprzyjających warunków
atmosferycznych - zostały wstrzymane.
- Jestem przekonany, że konserwator zabytków wydając swój nakaz
wstrzymania prac, działał w interesie
ochrony zabytkowego układu urbanistycznego Sokołowska. Jednakże w
chwili obecnej mamy dość krytyczną
sytuację, kiedy to w niedługim czasie
zacznie spełniać się czarny scenariusz - wykonawca prac odstąpi od
umowy z inwestorem, inwestor straci
dotację, a mieszkańcy Sokołowska
zostaną na długie miesiące z błotem
zalegającym na całej długości miejscowości. Pragnę bowiem poinformować, że inwestor musi zakończyć
i rozliczyć tę inwestycję do 15 grudnia br. Inaczej straci środki finansowe
na wspomniany remont. Wydaje mi
się, iż w chwili obecnej nie ma sensu
szukanie winnych zaistniałej sytuacji.
Jeżeli Powiat Wałbrzyski, jako inwestor, popełnił błąd nie uzgadniając
wyżej wspomnianych prac z konserwatorem zabytków, z pewnością poniesie tego konsekwencje. Jednakże
- jako gospodarz gminy Mieroszów
- zwracam się z prośbą o odstąpienie
od decyzji nr 1177/2016 oraz pilne
uzgodnienie z inwestorem dalszego
przebiegu prac. Chciałbym nadmie-

Konserwator zabytków wstrzymał remont drogi w Sokołowsku, a mieszkańcy zostali
bez chodników.
nić, że w całej tej sytuacji najbardziej
poszkodowaną grupą będą mieszkańcy Sokołowska, przedsiębiorcy
i turyści. Nie wyobrażam sobie, aby
ta inwestycja nie została zrealizowana. W rozmowie z przedstawicielem
firmy Budimex (wykonawca prac),
otrzymałem informację, że jeżeli w
ciągu dwóch tygodni nie będą mogli
wrócić na plac budowy, poważnie
rozważą rozwiązanie umowy z inwestorem. Byłaby to katastrofa dla
Sokołowska. W swej decyzji konserwator zabytków nadał rygor natych-

miastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny. Do
swego pisma załączyłem apel ponad
300 mieszkańców Sokołowska, którzy wskazują, że ważnym interesem
społecznym jest właśnie zakończenie
remontu ul. Głównej - pod czym również się podpisuję. Zatem raz jeszcze
zwracam się z prośbą o odstąpienie
od decyzji nr 1177/2016 oraz pilne
uzgodnienie z inwestorem dalszego
przebiegu prac – apeluje burmistrz
Marcin Raczyński.
(RED)

Stypendia
dla najlepszych
Burmistrz Mieroszowa Marcin
Raczyński
i
przewodnicząca
Rady Miejskiej Mieroszowa Maria Chmielnicka wręczyli uczniom
placówek oświatowych Gminy
Mieroszów certyfikaty stypendialne za bardzo dobre wyniki w
nauce. Na spotkanie zorganizowane w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego przybyli wszyscy stypendyści
wraz z rodzicami. Stypendia za II
semestr roku szkolnego 2015/2016,
na podst. § 1 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 3, §
3 ust. 4 załącznika Nr 1 do Uchwały
Nr LI/252/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie uchwalenia zasad przyznawania i wypłacania stypendium
za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do
szkół podstawowych i gimnazjum
na terenie Gminy Mieroszów otrzymali z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie: Nikola Busz,
Oliwia Głodek, Donata Krajewska,
Kacper Woszczek, Kamil Różnowicz;
z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kowalowej: Filip Maślankiewicz,
Bartłomiej Szpargała, Michał Gruszka, Wojciech Szwarczyński; z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Sokołowsku: Hanna Marciniuk; z
Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego: Katarzyna Garnecka i Weronika Gierczak.
(RED)
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WYSOKOENERGETYCZNY

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

10 kg – 10 zł

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

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

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

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

Premier Beata Szydło, a tak naprawdę to nadprezes IV RP Jarosław Kaczyński, bez którego wiedzy
i akceptacji nic w polskiej polityce,
gospodarce i w życiu kulturalno-społecznym nie ma prawa się wydarzyć, zapowiada rekonstrukcję
rządu. I bardzo dobrze, bo przyglądając się temu, co wyprawiają
poszczególni jego ministrowie,
łapię się za głowę ze zdziwienia, że
nadprezes IV RP Jarosław, przez tak
długi już okres, toleruje jawne bezhołowie, sobiepaństwo, nepotyzm
lub prawie całkowitą bezradność,
a nawet ignorancję. Nie będę podawał przykładów, bo są tak oczywiste, że wydaje mi się, iż każdy
powinien je znać. Z drugiej strony
wątpię, że na miejsce różnych psujów i nieudaczników – no bo przecież dobrych fachowców się nie
zmienia - przesuniętych na inne
smakowite synekury, przyjdą tacy,
którzy spełnią obietnice premier
Szydło i faktycznie dadzą radę.
Wątpię, bo myślę - pozwolę sobie
sparafrazować znane powiedzenie
Kartezjusza. A myślę, że nadprezes IV RP Jarosław dysponuje zbyt
krótką ławką rezerwowych, aby
zapewnić rzeczywistą fachowość,
a nie tylko polityczną wierność
tych, których w zwolnione miejsca
zechce wstawić. Wygląda więc na
to, iż prawo Kopernika-Greshama
(gorsze wypiera lepsze), dalej będzie, jak niegdyś wolni kozacy po
dońskich stepach, swobodnie hulać. Dotychczasowe ruchy kadrowe, jakie możemy od prawie roku
obserwować, dowodnie wskazują,

iż w IV RP zasady TKM (teraz k...a
my) i BMW (bierny, mierny, ale
wierny), dalej znajdują żyzną dla
siebie glebę. Wydaje mi się jednak,
że są i takie dziedziny, w których
gorszych już się nie znajdzie i dlatego, kilku ministrów (obojga płci),
”może spać spokojnie sobie, że kariera ich nie spocznie w grobie”. To
cytat z jednej moich rymowanek,
które niekiedy, dla własnego ukontentowania, składam.
***
Minister Zbigniew Ziobro zapowiedział zmiany w dotychczas
obowiązującym prawie, a mianowicie wprowadzenie surowych kar
(łącznie z kilkuletnią bezwzględną
odsiadką) dla tych sędziów i prokuratorów, którym udowodni się
przestępstwo korupcji. Nic tylko
przyklasnąć by, gdyby nie jedno
małe ale. Otóż, aby skazać sędziego lub prokuratora, niezbędne
jest uchylenie jego immunitetu, a
z tym już tak łatwo być nie musi.
Z drugiej jednak strony dobrze, że
minister Ziobro nie poszedł dalej i
nie zamierza wprowadzić zmian,
które stanowiłyby, iż w przypadku korupcji immunitet zniesiony
będzie z mocy prawa, bo dawałoby mu to niesamowity oręż do
usuwania wszystkich tych sędziów, z którymi mu, ze względów
oczywistych, nie po drodze. I oby
myśli tej, minister Ziobro, w czyn
nie zechciał wprowadzić, bo czułbym się nader podle. Mam za to
inny pomysł, który z dużą nadzieją panu ministrowi podsuwam.
Otóż wydaje mi się, że czas najwyższy zlikwidować funkcjonujący – moim zdaniem niezgodnie z
konstytucją – immunitet prokuratorski. Wszak o takim przywileju
dla prokuratorów Konstytucja RP
milczy, a więc zgodnie z jej literalnym brzmieniem, dla immunitetu
prokuratorskiego w Polsce nie ma

Biuro Rachunkowo-Doradcze

Magdalena Kownacka-Gul
ul. Ciernie 161B, 58-160 Świebodzice
tel. 0 693 997 792 fax. 0 693 997 791
www.biuro-magma.pl, e-mail: magdalenagul@op.pl

Zacznij działać jeszcze dziś:

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
NAJTANIEJ W MIEŚCIE !!!
EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK,
MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH,
MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra
w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Myślę więc wątpię
Janusz
Bartkiewicz

REKLAMA

• założenie i zarejestrowanie w KRS
spółki z o.o. w 24 godziny!!!
• założenie i zarejestrowanie działalności
gospodarczej w CEIDG w 1 godzinę !!!
• pozyskiwanie środków unijnych
oraz z Urzędu Pracy na start !!! oraz rozwój !!!
• prowadzenie bieżącej obsługi
rachunkowo – księgowej oraz kadrowej
• doradztwo finansowe

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

Piękny jubileusz
miejsca. Autorzy (a także obrońcy)
wprowadzenia tego immunitetu
argumentowali, że prokurator
musi być nim chroniony przed
światem przestępczym, aby przez
jakoweś podstępne knowania nie
został wyeliminowany z prowadzonego przez siebie śledztwa i
udziału w procesie. Guzik prawda.
Pokażcie mi prokuratora, który od
samego początku (od zaistnienia
przestępstwa) prowadzi samodzielnie i osobiście jakiekolwiek
śledztwo, jakiekolwiek czynności
wykrywcze. Nie ma czegoś takiego i wszystkie prowadzone w prokuraturach śledztwa i dochodzenia oparte są na tym, co ustaliły:
policja, CBA, ABW, SKW, SW oraz
inne parapolicyjne i kontrolne instytucje funkcjonujące w Polsce
na ustawowych podstawach. Jednakowoż funkcjonariusze tychże
organów w immunitety wyposażeni nie są, a więc realizując swoje
ustawowe obowiązki, narażeni są
w pierwszym rzędzie na prowokacje i pomówienia ze strony tych,
których objęli swym zainteresowaniem. I mimo braku immunitetu funkcjonują zupełnie znośnie,
a kiedy dopuszczą się złamania
przepisów, to zdarza się, iż zostają za to nawet skazani. Natomiast
immunitet prokuratorski gwarantuje bezkarność w swobodnym łamaniu prawa, o czym nie ma dnia,
aby nie usłyszeć lub przeczytać
w dziesiątkach polskich mediów.
Funkcjonowanie tego immunitetu pozwala - niestety - wielu
prokuratorom na bezkarność w
tworzeniu fałszywych dowodów,
niszczeniu już istniejących, wymuszaniu zeznań, stosowaniu niedopuszczalnych nacisków lub tuszowaniu wielu spraw, które dzięki
takim ich zachowaniom mogą
nie ujrzeć światła dziennego.
Przykładem chociażby osławiona

już afera z Amber Gold. Jeżeli minister Ziobro doprowadziłby do
zniesienia tego przywileju, to daję
słowo, że o prawa autorskie się nie
upomnę.
***
Podoba mi się też ostatni pomysł ministra Gowina, w sprawie
wliczania wykładowców do tzw.
minimum kadrowego na kierunkach licencjackich. Według pomysłu Gowina mogłyby to robić tylko
te uczelnie, które dla akademików
są pierwszym miejscem zatrudnienia. Gdyby to weszło w życie, doprowadziłoby do likwidacji około
300 tzw. wyższych uczelni (prywatnych), które nie na kształcenie, ale
na dojenie kasy są nastawione. Jeżeli pomysł ministra Morawieckiego (odbudowa polskiej gospodarki
i jej innowacyjność) ma się ziścić,
to Polsce potrzebni są naprawdę
wykształceni fachowcy, a nie cała
armia niedouczonych ignorantów.
***
Jestem przekonany, że członkowie komisji „smoleńskiej” wyjadą do Moskwy na spotkanie z gen.
Anodiną, co zapewne skończy się
to ich totalną klęską i kompromitacją. Spotkanie amatorów z prawdziwymi fachowcami (bo nie mam
zamiaru rosyjskim specjalistom
przymiotu tego odbierać) inaczej
skończyć się nie może, a Rosjanie
tylko czekają, aby komisję (czytaj
Polskę) w oczach świata ośmieszyć.
Bo nie wątpię, że przebieg tego
spotkania będzie szeroko komentowany i upubliczniony. I zapewne
tylko z tego powodu gen. Anodina
zgodziła się na to spotkanie. Bo o
czym innym miałaby z nimi rozmawiać? O przygotowanym i przeprowadzonym przez Putina i Tuska zamachu na polski samolot z polskim
prezydentem na pokładzie? Myślę,
więc wątpię.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Gmina Stare Bogaczowice może poszczycić się
prężnie działającym Kołem Emerytów, Rencistów
i Inwalidów.
W minionym tygodniu
członkowie koła, wraz z władzami gminy i zaproszonymi
gośćmi, świętowali swoje 10cio lecie. Uroczyste obchody
odbyły się w Gminnym Centrum Edukacyjno-Społecznym w Starych Bogaczowicach. Wydarzenie rozpoczęła
Marta Świteńka - prezes koła,

na której ręce złożone zostały podziękowania, życzenia
oraz kwiaty od zaproszonych
gości. Po części oficjalnej
przyszedł czas na występy
muzyczne młodzieży z Gminy Stare Bogaczowice. Gościnnie wystąpiła także grupa
teatralna z Sokołowska, która
przedstawiła spektakl „Czerwony kapturek dla dorosłych”. Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów zadbało
także o pyszny poczęstunek.
(IL)

Przygoda z kulturą
W minioną niedzielę odbył się już ostatni wyjazd,
organizowany przez Fundację „Polny Kwiat” w ramach projektu Europejska
Stolica Kultury Wrocław
2016.
Zadanie
dofinansował
UMWD we Wrocławiu. Najmłodsi mieszkańcy Gminy
Stare Bogaczowice, wraz
z rodzicami, uczestniczyli w festiwalu teatrów dla
dzieci, oglądając spektakl
„Lustrzana Chmura”. Po
przedstawieniu, wycieczka

udała się do Muzeum Sztuki
Współczesnej w Pawilonie
Czterech Kopuł koło Hali Stulecia. Wyjazd na długo pozostanie w pamięci najmłodszych uczestników. Celem
zadania było m.in. zwiększenie uczestnictwa dzieci
i młodzieży w działaniach
kulturalnych związanych z
realizowaniem celów Europejskiej Stolicy Kultury oraz
poznanie historii, tradycji i
dziedzictwa
kulturowego
Dolnego Śląska.
(IL)
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Jedlina w 10
Gmina Jedlina-Zdrój znalazła
się wśród 10 nominowanych w
rankingu „Wydatki ze środków
unijnych na projekty społeczne –
inwestycje”.
W dniach 22-23 września br. odbyło się XIV Samorządowe Forum
Kapitału i Finansów - największa i
najbardziej prestiżowa konferencja
dla jednostek samorządu terytorialnego. Tegoroczna edycja to 10
ścieżek tematycznych i 60 paneli.
Gościem specjalnym
była Krystyna Janda, która podczas
sesji inauguracyjnej
mówiła o miastotwórczej roli kultury.
Forum, podobnie jak
rok wcześniej, odbyło się w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym
w
Katowicach.
Podczas uroczystej gali
ogłoszono ranking
samorządowych liderów w wykorzystaniu
funduszy Unii Europejskiej na projekty
społeczne – inwestycje 2016, który opracował prof. dr. hab.
Paweł Swianiewicz
na podstawie obiektywnych
danych
Głównego
Urzędu

Wizyta biskupa
Statystycznego oraz danych Ministerstwa Finansów.
Gmina Jedlina-Zdrój znalazła się
wśród 10 laureatów, zajmując VII miejsce w kategorii małe miasta w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota”, podsumowującym wykorzystanie funduszy UE na projekty
społeczne obejmujące inwestycje w
latach 2007 – 2015. Dyplom odebrał
burmistrz miasta Leszek Orpel.
(KSZ)

22 września br. ksiądz biskup
Ignacy Dec, podczas wizyty
kanonicznej w Jedlinie-Zdroju,
gościł w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój, gdzie spotkał się z
pracownikami urzędu, wręczając
każdemu pamiątkowy obrazek
Marii Śnieżnej z pasterskim błogosławieństwem. W tym dniu ks.
biskup spotkał się także z uczniami w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz z
młodzieżą w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II. A po południu odwiedził mieszkankę parafii, a następnie poświęcił krzyż
na Cmentarzu Komunalnym.
Wieczorem, podczas uroczystej
mszy świętej, udzielił sakramentu
bierzmowania.
(KSZ)

Dla najmłodszych
Choć rozpoczęła się kalendarzowa jesień, to piękna pogoda
sprzyja spacerom i zabawom
na świeżym powietrzu. Z myślą
o najmłodszych mieszkańcach
Jedliny – Zdroju, zamontowano
dwa nowe kolorowe urządzenia
na placu zabaw przy ulicy Długiej
w rejonie Jedlinki. Dodatkowo na
huśtawce, zamiast niezbyt ładnej
opony, pojawiło się nowe estetyczne siodełko.
(KSZ)

FESTIWAL AKTYWNOŚCI
09.10.2016 niedziela
godz.15.00
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
ul. Kłodzka

OTWARCIE
SKATEPARKU I BIEŻNI
Prezentacja aktywności sportowych: siatkówka,
piłka nożna, petanque, joga, bieganie,
nordic walking, fitness, zumba
Siatkówka - Krzysztof Ignaczak
Piłka Nożna - Włodzimierz Ciołek i Ryszard Walusiak
Lekkoatletyka - Stanisław Grędzioski i Weronika Grzelak
Rozgrzewka – Roman Magdziarczyk
Zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w konkursie,
w którym można zdobyd atrakcyjne nagrody m.in. tablet,
ponadto moc atrakcji dla dzieci i dorosłych :)

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.ckjedlina.pl
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Ruszyła Liga MTB
W Aglomeracji Wałbrzyskiej rozpoczął się nowy cykl
wyścigów dla młodych kolarzy górskich. Jest to Liga MTB
Cross-Country XC Aglomeracji Wałbrzyskiej, której dyrektorem jest Mariusz Gawlik.
Edycję jesienną nazwano
Liga MTB 2016 Aglomeracji
Wałbrzyskiej, a jej głównym
organizatorem jest S.C. Aqua-

-Zdrój w Wałbrzychu, natomiast organizatorem poszczególnych zawodów są gminy,
na terenie których odbywaja
się wyścigi: 24 września –
Walim, 25 września – Czarny
Bór, 2 października – Stare
Bogaczowice, 9 października
– Wałbrzych, 15 października
– Szczawno-Zdrój. Najbliższy
wyścig - o Puchar Wójta Gmi-

Srebro i brąz Kwiatka
ny Stare Bogaczowice - odbędzie się w niedzielę - 2.10.16 r.
- nad zalewem w Starych Bogaczowicach. Pierwszy przejazd o godzinie 11:30.
Wyścigi rozgrywane są w
kategoriach: młodzicy, żacy,
szkraby, szkrabiątka i krasnale. Podczas dotychczasowych
dwóch wyścigów w Walimiu
i Czarnym Borze, wśród mło-

dzików najlepiej spisał się Filip
Brzóska (UKS Centrum Nowa
Ruda), a wśród młodziczek
Hanna Fijałkowska (Mitutoyo
AZS Wratislavia Wrocław). Klasyfikacja klubowa po tych wyścigach: 1. Centrum – 117 pkt,
2. KKW Superior Wałbrzych
– 103, 3. Mitutoyo – 26, LKKS
Górnik Wałbrzych – 4.
(BAS)
REKLAMA

Bartłomiej Kwiatek, reprezentujący SLKS Książ,
zdobył dwa medale Mistrzostw Świata Młodych
Koni w Powożeniu w Mezohegyes na Węgrzech.
5 - letnia klacz Rebelia zdobyła tytuł wicemistrzyni świata,
zdobywając bardzo dobre oceny m.in. za stęp czy przydatność do zaprzęgu i perspektywę. W kategorii 7 - latków
Bazyli - pod lejcą Bartłomieja
Kwiatka – także II wicemistrzem świata. Koń otrzymał
wysoką notę za stęp, przydat-

ność do zaprzęgu oraz poziom
wyszkolenia. Wspaniałe sukcesy polskich koni śląskich, wyhodowanych w Stadzie Ogierów Książ - powtórzone drugi
rok z rzędu, obok największych
hodowli świata takich jak:
niemiecka, holenderska czy
węgierska, są wyjątkowym
wydarzeniem, które pieczętuje
kierunek nadany hodowli koni
śląskich oraz współpracy z jednym z najlepszych zawodników na świecie – Bartłomiejem
Kwiatkiem.
(RED)

Zwycięski powrót
Niedźwiedzkiego
Koszykarze
Górnika
Trans.eu Wałbrzych w 1. kolejce grupy D II ligi wygrali w
Kątach Wrocławskich z Polkątami 97:67. Najlepszym
zawodnikiem biało-niebieskich był Piotr Niedźwiedzki, który w tym spotkaniu
zdobył 21 punktów.
Po nieudanej fazie play-off poprzedniego sezonu,
kiedy podopieczni Arkadiusza
Chlebdy odpadli w ćwierćfinale z Kotwicą 50 Kołobrzeg,
doszło do kilku zmian w
wałbrzyskiej ekipie. Z klubu
odszedł Karol Obarek, który
miał bardzo dobrą końcówkę
ostatnich rozgrywek, ale za
to przyszli Michał Kozak i - po
roku przerwy - wrócił Piotr
Niedźwiedzki, który w ciągu
ostatniego roku bronił barw
PGE Turowa Zgorzelec oraz
Stali Ostrów Wielkopolski. Za
to Polkąty są beniaminkiem
tegorocznych rozgrywek i w
rywalizacji z Górnikiem nie
były stawiane w roli faworyta
do zwycięstwa.
Pierwsze minuty spotkania
lepiej jednak zaczęli koszykarze z Kątów Wrocławskich,
którzy po 59 sekundach gry
prowadzili 4:0. Przez następną
część pierwszej kwarty wynik
oscylował koło remisu, ale gdy
Niedźwiedzki trafił na 17:13,
goście zdołali odskoczyć.
Mimo pięciu oczek zdobytych
przez gospodarzy w samej
końcówce, to wałbrzyszanie
prowadzili po pierwszych
dziesięciu minutach 21:18. Początek drugiej odsłony znów
jednak nie był najlepszy dla
przyjezdnych, dzięki czemu
Polkąty dwukrotnie zdołały
wyrównać rezultat. Potem
jednak wałbrzyszanie zaliczyli serię 11:0, gdy po celnych
rzutach Rafała Niesobskiego,
Michała Kozaka i Marcina Rzeszowskiego prowadzili 38:27.
Dzięki temu mogli kontro-

lować końcówkę pierwszej
połowy, po której wygrywali
46:31.
Tuż przed rozpoczęciem
trzeciej partii Arkadiusz Chlebda dokonał trzech zmian w
wyjściowym składzie. Lecz to
nie ci, który weszli na parkiet,
a popularny „Niedźwiedź”
odgrywał w drużynie Górnika
Trans.eu główną rolę, w ciągu
niecałych 5 minut powiększając swój dorobek o 7 punktów.
Wynik utrzymywał się w granicach 15-20 oczek, ale w samej
końcówce, po „trójce” Pawła
Pirosa przewaga wzrosła do 23
punktów, ale na 10 minut przed
końcem spotkania wałbrzyszanie prowadzili 71:51. Ostatnia
ćwiartka była koncertem w wykonaniu przyjezdnych, ponieważ w ciągu 5 minut powiększyli swoje konto o aż 17 oczek,
nie tracąc żadnego, w dużej
mierze za sprawą Bartłomieja
Ratajczaka. Dzięki temu szkoleniowiec wałbrzyskiej ekipy dał
w końcówce szansę młodszym
zawodnikom, którzy kontrolowali przebieg spotkania i ostatecznie Górnik Trans.eu wygrał
aż 97:67.
W następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają w Hali Wałbrzyskich Mistrzów przy ul.
Wysockiego z Gimbasketem
Wrocław. Spotkanie odbędzie
się w sobotę, 1 października o
godz. 17:00.
Radosław Radczak
Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie
- Górnik Trans.eu Wałbrzych 67:97
(18:21, 13:25, 20:25, 16:26)
Polkąty: Magdziarz 16, Giniewski 16,
Malinowski 11, Zubik 10, Suprun 5,
Beluch 3, Bartnicki 2, Dźwilewski 2,
Cidyło 2.
Górnik Trans.eu: Niedźwiedzki 21,
Wróbel 16, Niesobski 16, Kozak 12,
Piros 10, Ratajczak 9, Rzeszowski
5, Glapiński 4, Durski 3, Podejko 0,
Jeziorowski 0.
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Wskoczyły na podium
Piłkarki nożne AZS PWSZ Wałbrzych pokonały w Białej Podlaskiej miejscowy AZS PSW 3:1.
Dzięki tej wygranej wałbrzyszanki awansowały na 3 miejsce w tabeli ekstraligi.
Piłkarki powróciły do ligowej rywalizacji po długiej, bo
aż trzytygodniowej przerwie,
spowodowanej zgrupowaniem reprezentacji Polski. W
tym okresie dużo się działo
w wałbrzyskim klubie: Anna
Rędzia zagrała 21 minut w
wygranym spotkaniu naszej
reprezentacji z Mołdawią 4:0,
a do Wałbrzyskiego zespołu
dołączyły Aleksandra Jaworek (w poprzednim sezonie
broniła barw Zagłębia Lubin) oraz Elena Klepacka. Ta
druga pojechała na mecz do
Białej Podlaskiej, ale usiadła
na trybunach. Tymczasem
w sobotnim meczu trener
Kamil Jasiński nie mógł skorzystać z kontuzjowanych
Klaudii Miłek i Sofii Gonzalez, a z powodu choroby nie
mogła zagrać także Angelika
Smagur.
Od początku meczu do
ataku ruszyły wałbrzyskie
akademiczki, które w pierwszych trzech minutach oddały 2 strzały, lecz oba okazały
się niecelne. Następną okazję miały w 12 min., ale jedna

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

z zawodniczek znalazła się
na pozycji spalonej. Wałbrzyszanki przez całą pierwszą
połowę częściej posiadały
piłkę, atakowały głównie po
kontrach i stałych fragmentach gry, lecz obrończynie
i bramkarka gospodyń nie
dały się zaskoczyć. Pierwszy
raz miejscowe groźniej odpowiedziały dopiero przed
przerwą, jednak bardzo dobrze wyjaśniła sytuację Daria
Antończyk.
W 48 min., po indywidualnej akcji, Dominika Gradecka zagrała do Emilii Bezdzieckiej, a ta oddała strzał,
obroniony przez bramkarkę
drużyny z Białej Podlaskiej.
Bezdziecka zdążyła jednak z
dobitką i w ten sposób AZS
PWSZ objął prowadzenie.
Czternaście minut później
w polu karnym gospodyń
sfaulowana została Anna
Rędzia, za co sędzia podyktowała jedenastkę, pewnie
zamienioną na gola przez
Małgorzatę Mesjasz. W 69
min., po fatalnym błędzie
wałbrzyskiej obrony, w sy-

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

NAPRAWA
SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL  AUTO
Ul. Traugutta 10
BOGUSZÓW GORCE
Tel. 722-181-622

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

Agencja zatrudnienia Manpower (nr cert. 412)

zatrudni:

OPERATORÓW PRODUKCJI na wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej
PAKOWACZY KOSMETYKÓW praca w Wałbrzychu
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI - FABRYKA CZEKOLADEK
Bielany Wrocł. – bezpłatny transport
- praca dla osób z doświadczeniem na produkcji, a także dla absolwentów szkół
- praca w oparciu o umowę o pracę tymczasową (odprowadzane wszystkie składki ZUS)
tel.: 608-482-780 lub 608-203-202, adres Wałbrzych, ul. Moniuszki 6

tuacji sam na sam z Darią
Antończyk znalazła się Klaudia Lefeld, która pewnym
uderzeniem zdobyła kontaktową bramkę. Wydawało się, że wynik nie ulegnie
zmianie przez przeniesienie
gry do środka pola, lecz w
86 min., po świetnej akcji z
narożnika szesnastki, znakomite uderzenie oddała
Julia Kowalczyk, która ustaliła wynik meczu na 3:1 dla
przyjezdnych.
W następnej kolejce AZS
PWSZ Wałbrzych zagra na
własnym stadionie ze Sztormem Gdańsk. Spotkanie zostanie rozegrane w środę, 28
września o godz. 16.00.
Radosław Radczak

AZS PSW Biała Podlaska - AZS PWSZ
Wałbrzych 1:3 (0:0)
Bramki: 0:1 Bezdziecka (48), 0:2
Mesjasz (63-k), 1:2 Lefeld (69), 1:3
Kowalczyk (86). Widzów: 50.
AZS PWSZ: Antończyk - Aszkiełowicz,
Mesjasz, Gradecka, Ratajczak - Jędras,
Rędzia, Dereń, Bezdziecka - Maciukiewicz, Kowalczyk.

II Uphill Rogowiec
Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy
zapraszają biegaczy do
udziału w drugiej edycji
biegu górskiego Uphill Rogowiec. Jest to bieg w stylu
anglosaskim na szczyt góry
Rogowiec, na której znajdują się położone najwyżej w
Polsce ruiny średniowiecznego zamku. Zawodnicy
będą mieli do pokonania
wymagającą trasę o długości 5860 m z przewyższeniami dochodzącymi do 550
m. Ze względu na stopień
trudności góra ta nazywana
jest „Małym Kasprowym”.
Biuro zawodów mieścić się
będzie na Łowisku Pstrąga
„Złota Woda” w Łomnicy i
czynne będzie w dniu zawodów 1 października 2016
r. od godz. 8:30. Start zaplanowany jest na godz. 11:00.
Meta znajdować się będzie
na szczycie góry Rogowiec.
Zapisy: www.race-timing.pl.
Uczestnictwo mieszkańców
Głuszycy w biegu jest bezpłatne. Szczegóły oraz przydatne informacje na funpage’u Uphill Rogowiec oraz
w Stowarzyszeniu Przyjaciół
Głuszycy - telefon kontaktowy: 883 392 040.
(RED)

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

doświadczonego
mechanika
samochodowego
Tel. 696-473-695
GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

.PL

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!
Zatrudnię

DB2010

KUPIĘ
KAWALERKĘ
NA PIASKOWEJ GÓRZE
Może być do remontu
lub z zadłużeniem
Tel. 535-416-014

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń
Od 500 do 6000 zł
Nowość! Wakacje kredytowe
Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

32 630 60 00

Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000

(koszt wg stawek operatora)

Górnik zgasił Skrę
Po blisko dwóch miesiącach
od inauguracji rozgrywek III
grupy III ligi, piłkarze Górnika
Wałbrzych w końcu odnieśli
zwycięstwo. W zaległym spotkaniu 4. kolejki pokonali w
Częstochowie Skrę 2:0.
Trener Robert Bubnowicz
w Częstochowie miał do dyspozycji tylko 14 zawodników,
a z podstawowego składu zabrakło Grzegorza Michalaka
oraz Damiana Migalskiego. Ale
po raz pierwszy w tym sezonie
mecz rozpoczął się znakomicie
się dla biało-niebieskich. Już
w 3 min., po akcji Mateusza
Krzymińskiego na lewej stronie
boiska, piłka została wycofana
do Mateusza Sobiesierskiego, który strzałem z 6 metrów
dał Górnikowi prowadzenie.
Goście kontrolowali przebieg
spotkania, skutecznie odpierając ataki rywala bardzo pewną
grą. W 30 min. gospodarze odpowiedzieli groźnym uderzeniem z dystansu, lecz bardzo
dobrze interweniował będący
w świetnej dyspozycji Damian
Jaroszewski. Przed przerwą
dwukrotnie z rzutu wolnego
strzelał także Marcin Morawski, ale najpierw spokojnie interweniował bramkarz Skry, a
przy drugiej sytuacji futbolówka poszybowała obok bramki.

Drugą połowę lepiej zaczęli
zawodnicy Skry, którzy rzucili się
do ataku, jednak dobrze w tym
spotkaniu grała eksperymentalnie ustawiona defensywa
Górnika. Tymczasem w 53 min.,
po kontrze wałbrzyszan, na uderzenie z dystansu zdecydował
się Marcin Morawski, który w ten
sposób podwyższył prowadzenie na 2:0. Po drugim trafieniu
wałbrzyszan przez chwilę przewagę znów osiągnęli częstochowianie, jednak nie trwało to
długo i znów spotkanie się wyrównało. W końcówce spotkania
oba zespoły starały się atakować,
lecz nie stworzyły sytuacji, które
mogłyby zmienić wynik meczu.
W kolejnym spotkaniu Górnik zagra w Witkowie z Gromem w ramach wałbrzyskiego
Pucharu Polski. Spotkanie odbędzie się w środę, 28 września o godz. 16:00.
Radosław Radczak
Skra Częstochowa
- Górnik Wałbrzych 0:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Sobiesierski (3), 0:2
Morawski (53). Żółta kartka: Pierzga.
Widzów: 150.
Górnik: Jaroszewski - Surmaj, Rytko,
D. Michalak, Krzymiński - Tobiasz,
Pierzga, Morawski, Sobiesierski,
Gawlik - Woźniak.

Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9,
został wywieszony na okres od
29.09.2016 r. do 20.10.2016 r. wykaz
Nr 16/2016 z dnia 29.09.2016 r.
nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży.

Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

KREDYTY
do 200 tys. zł

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe
Dla firm

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

Z komornikiem
ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

Chwilówki do 30 tys. zł

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl
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USŁUGI
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(1) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(4) HYDRAULIKA - 668-605-555
(4) ELEKTRYK - 888-322-334
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(1) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(1) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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

PRACA
(12) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
SZCZWIENKO 2POK 482 z ogrodem i garażem PO REMONCIE
125TYS kontakt: 792549757
Do WYNAJĘCIA 2POK 36m2
pierwsze piętro, pełne wyposażenie cena 1050zł/1m-c Kontakt
535-416-014
ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 44m2 mieszkanie z PIĘKNYM OGRODEM pod
oknami. Super lokalizacja. Cena
110tys kontakt 535-416-014
BIAŁY KAMIEŃ 2pok 44m2
dogodna lokalizacja, niska
zabudowa, cena 55tys zł kontakt.
535-416-014
ŚWIEBODZICE 34,77m2, 1 piętro,
rozkładowe, bardzo ładne do
wprowadzenia, cena: 98 000 zł,
kontakt: 792549757
BOGUSZÓW GORCE 1pok 28m2
2pietro, ogrzewanie miejskie cena
42tys zł Kontakt 535-416-014
DOM WOLNOSTOJĄCY blisko
Mieroszowa 188m2 Działka
2300m2 cena 129tys PILNA
SPRZEDAŻ cena do negocjacji
Kontakt 535-416-014
PIASKOWA GÓRA 2 pok, 5 piętro,
winda, do wprowadzenia, cena
80.000zł Kontakt: 792 548 210
ŚWIEBODZICE 3P., 52,49m2, 3
piętro, rozkładowe, do wprowadzenia, cena: 115 000 zł, kontakt:
792549757
DOM WOLNOSTOJĄCY BIAŁY
KAMIEŃ 4 pokoje, 125m2, po remoncie, cena 295.000zł Kontakt:
792-548-210
ŚRÓDMIEŚCIE,33m2,po remoncie,
do wprowadzenia, Cena 65.000zł
Kontakt: 792-548-210

NIERUCHOMOŚCI
(2) Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na 1 piętrze, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, strych,
piwnica, duży ogród z wyposażeniem. Cena 110 tys. zł. Tel:
695-871-994.
(3) Do wynajęcia pokoje w Wałbrzychu. Nr telefonu kontaktowego: 693 069 486.
Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce,
wałbrzyski. Studnia, energia, tel.
Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami
Joanna Maćkowska
ul. Główna 9/19, 58-309 Wałbrzych
tel. 607 212 315 , tel. 74 666 09 19
www.jmdom.pl
JM DOM do wynajęcia 1 –
pokojowe mieszkanie 18 m2
Piaskowa Góra 650 zł 74 6660919,
607212315
JM DOM do wynajęcia 3 – pokojowe mieszkanie 96 m2 Piaskowa Góra 1200 zł 74 6660919,
607212315

JM DOM sprzedam mieszkanie
2 –pokojowe 54 m2, III piętro w
bloku IV piętrowym, z balkonem
i jasną kuchnią ul. Moniuszki w
Wałbrzychu bardzo spokojna
okolica 85.000, 74 666 09 19, 607
212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
4–pokojowe 71 m2 zlokalizowane
w bloku na III piętrze z balkonem
ogrzewanie w czynszu, Nowe
Miasto Wałbrzych 115.000 zł 607
212 315 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 81 m2 Jedlina Zdrój 3 pokoje, 115.000 zł 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie z własnym
ogrodem i garażem na Cierniach
w Świebodzicach 209.000 74 666
09 19, 607 212 315
JM DOM mieszkanie 1–pokojowe
28 m2 Piaskowa Góra ul. Dunikowskiego parter 62.000 zł tel. 74
666 09 19, 607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
69,18 m2 3- pokojowe 2 piętro,
kamienica Biały Kamień ul. Dąbrowskiego 83.000 zł 607 21 315,
74 666 09 9
JM DOM sprzedam mieszkanie
96,00 m2 3- pokojowe 2 piętro,
kamienica, ogrzewanie gazowe
Piaskowa Góra 185.000 zł 607 212
315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam dom w
Szczawnie Zdroju, bardzo dobra
lokalizacja działa 480 m 2, 6 pokoi
cena: 720.000 zł tel. 607 212 315,
74 666 09 19

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
OKAZJA-2322 Nowe mieszkanie w
apartamentowcu, ul. Odlewnicza! 80
m2, cena 225 000 zł Tel. 606 976 630
Szczawno Zdrój, super lokalizacja,
dom bliźniak 110m2, działka 500m2,
cena 415 tys. Tel. 883 334 481
MS-2705 Szczawno Zdrój, 3 pokoje,
60m2 do remontu, cena 65 tys. Tel.
883 334 486
MS-2763 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
41m2, 3 piętro, do wprowadzenia
129 tys. Tel. 883 334 481
MS-2745 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
35m2, 7 piętro, po kapitalnym
remoncie, cena 129 tys. Tel. 606
976 630
MS-2698 Piaskowa Góra, 2 pokoje
29m2, po remoncie, cena 84 tys. Tel.
883 334 481
MS-2723 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, do wprowadzenia, cena 119
tys. Tel. 606 976 630

MS-2809 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
41m2, 2 piętro, po remocnie, cena
129 tys. Tel. 883 334 481
MS-2824 Podzamcze, 62m2, 3 pokoje, po kapitalnym remoncie, cena
168 tys. Tel. 883 334 481
MS-2846 Biały Kamień, ul. Prosta,
44m2, 2 pokoje, po remoncie, 1
piętro, cena 129 tys. Tel. 883 334 481
MS-2749 Biały Kamień, apartamenty
– nowe budownictwo, 3,4 pokoje,
od 72m2, cena od 172 tys, tel. 883
334 481
MS-2668 Biały Kamień, kawalerka,
29m2, cena 55 tys, Tel. 883 334 481
GS-2632 Działka na Rusniowie ul.
Truskawkowa, 1360m2, cena 105
tys. Tel. 883 334 481
MS-2839 2 pok, Śródmieście, 54 m2,
cena 67 tys. Tel. 883 334 486
MS-2828 Biały Kamień, 3 pokoje,
ogrzewanie miejskie, do wprowadzenia, cena 157 tys. Tel. 883 334
486
MS-2843 Stare Bogaczowice 2 pok.
z ogródkiem, 41m2, 89 tys.Tel. 883
334 486
PIASKOWA GÓRA 41 m2 2pok, po
kapitalnym remoncie 140 tys Tel.
883 334 486
DS-2834 Dom bliźniak, Poniatów-Stary Zdrój 97,5 m2, 239 tys. Tel.
883 334 486
MS-2835 Piaskowa Góra- 2 pokoje,pow. 29M2 do wprowadzenia, cena
82500. Tel. 793 111 130
Ms_2817 Piaskowa Góra 1 pokój,
pow. 26M2 do remontu, cena 57tys.
zł. Tel. 793 111 130
MS-2815 Podgórze 3 pokoje z
ogródkiem, pow. 64M2. Cena 99tys.
zł. Tel. 793 111 130
MS-2759 Biały kamień 4 pokoje,pow. 103M2.Cena 189 tys. zł. Tel.
793 111 130
MS-2740 Piaskowa Góra 2 pokoje,
pierwsze piętro, pow.32m2. Cena85tys.zł Tel. 793 111 130
MS-2729 Piaskowa Góra 3 pokoje,pow. 51,5m2. Cena 135 tys.zł. Tel.
793 111 130
MS-2612-Piaskowa Góra 3 pokoje,
pow. 54M2 rozkładowe, cena
155tys. zł. Tel. 793 111 130

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 3
pokoje po kapitalnym remoncie w
atrakcyjnej lokalizacji 135,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
54 m2 po remoncie, gotowe do
wprowadzenia 129,000 zł.Tel: 502657-640
3. SOWA&VICTORIA Konradów, 2
pokoje, 53 m2, cicha i zielona okoli-

Kupiê zegarki

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
ca, cena: 105,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259
4. SOWA&VICTORIA 37 mkw ul.
Świdnicka, zadbany budynek, ładny
widok, ogródek. Mieszkanie do
remontu 36 000 !!! Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Nowy dom wykończony z zewnątrz, parter również
wykończony, piętro do wykończenia. Działka 895 mkw, Boguszów
- osiedle domków jednorodzinnych.
Cena 410 000 do negocjacji Tel:
530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra,
kawalerka z widną kuchnią 36,32 m2
na I piętrze w starym budownictwie,
cena: 65,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel:
519-121-102
7.SOWA&VICTORIA Mieroszów,
2 pokoje, 62,15 m2 w stanie do
remontu, cena: 65,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel: 519-121-102
8. SOWA&VICTORIA Śródmieście, 2
pokoje na wysokim parterze, do prowadzenia. 43M2, w cenie: 60,000 zł.
DO NEGOCJACJI Tel: 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Duże, komfortowe mieszkanie w pobliżu
Parku Sobieskiego,108m2, 4 pokoje,
możliwość dokupienia garażu.
Tel.502-657-353
10. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe
mieszkanie po kapitalnym remoncie
w pobliżu ul. Lotników. Cena
135,000 zł. Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Budynek
biurowy po remoncie w centrum
Wałbrzycha. Cena 210,000 zł. Tel:
502-657-353
12. SOWA&VICTORIA SUPER OFERTA!!!! Dwupokojowe mieszkanie w

Szczawnie Zdr; do remontu, blisko
deptak, wykonano wszelkie projekty
oraz pozwolenia, 69 900zł do negocjacji!!! Tel: 502-665-504
13.SOWA&VICTORIA Piękne mieszkanie po kapitalnym remoncie,
56m2, zielona okolica na zbiegu
Rusinowej oraz Podgórza cena:
69900zł. Tel: 502-665-504
14. SOWA&VICTORIA 53m2, dwa
pokoje, ładne mieszkanie w zielonej
i spokojnej okolicy Podgórza z
kojącym widokiem. Do remontu.
Atrakcyjna cena: 45 000zł!!!!. POLECAM! Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 2
pokoje, wysoki parter, ogrzewanie
co węglowe, ładna okolica, 42m2,
Śródmieście 96.000 tel. 506-717-014
Tel: 506-717-014
16. SOWA & VICTORIA Na sprzedaż 2
pokoje, widna kuchnia, do odświeżenia, IV piętro 118.000 Piaskowa
Góra tel 506-717-014 Tel:506-717014
17. SOWA & VICTORIA Na sprzedaż
60 m2 po kapitalnym remoncie,
III piętro, Sobięcin 99.000 tel. 506717-014
18. SOWA&VICTORIA Osiedle Piastowskie Świebodzice mieszkanie 3
pokoje, kuchnia, łazienka, WC, duży
balkon, 61m2, 4 piętro, cena 147000
zł Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Gorce
mieszkanie 4 pokoje, kuchnia duży
balkon, 67m2 cena 145000 zł Tel:
519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Głuszyca,
mieszkanie dwupoziomowe w
2-rodzinnym domu, 180 m2 cena
230,000 zł Tel: 519-121-104
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z garażem CENA 140 000zł TEL
577-321-840

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

PO KAPITALNYM REMONCIE,
WYKOŃCZONE 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, 69m2, na wysokim parterze, CENA 145.000zł , kontakt
530- 998-374
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje,
piękne mieszkanie, balkon, po
remoncie, 41 M2, 135 tys. Zł,
Kontakt 535-285-514

2 Pokoje, pełen ROZKŁAD, 48,3
m2, ogrzewanie MIEJSKIE, cicha
okolica, Cena 74.000zł! Kontakt
577-263-955

KUPIĘ MIESZKANIE NA PODZAMCZU LUB PIASKOWEJ GÓRZE, 2-3
POKOJE, TEL. 535 285 514
NOWE APARTAMENTY w prestiżowej lokalizacji Białego Kamienia,
mieszkania 2,3,4 -pokojowe,
ogródki, balkony, Ceny od 172
800zł TEL 577-321-840
OKAZJA. Okolice Wałbrzycha,
54m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, do remontu, parter, CENA
23.000zł !, kontakt 530- 998-374
STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czteropiętrowym, balkon, miejskie
ogrzewanie. Cena 120.000zł DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
Oś. Sudeckie, 44m2, 2 pokoje
z ogrzewaniem MIEJSKIM, po
remoncie, 1 PIĘTRO, CENA
140.000zł!! do Negocjacji, tel.
577-263-955
BIAŁY KAMIEŃ, 25 m2, KAWALERKA PO KAPITALNYM REMONCIE,
wyposażona, w prestiżowej
lokalizacji, CENA 48.000.zł do
negocjacji, TEL. 535- 285 -514
PODZAMCZE, MIESZKANIE PO
REMONCIE, 3 pokoje, 63 m2,
DUŻY balkon, 168 tys. Zł!, Kontakt
535-285-514
Okazja! Po kapitalnym REMONCIE z kominkiem, ogrzewanie
gazowe, PARTER, 2 pokoje, 61
m2 CENA 75.000 do negocjacji !!!
kontakt 530- 998-374
Nowe Miasto spokojna lokalizacja,
3 pokoje, 57m2. Cena 95.000zł DO
NEGOCJACJI. Tel: 535-311-265
Kawalerka 29 m2, Stary Zdrój,
PARTER, w cenie mieszkania AGD.
Cena 83.000zł do Negocjacji!!
Kontakt 577-263-955
OKAZJA!!! 2 pokoje, 45m2 z
garażem i ogrodem okolice Wałbrzycha, kamienica po remoncie.
Spokojna okolica. Cena 77.000zł
DO NEGOCJACJI! Kontakt 530998- 374
LOKALE UŻYTKOWE ŚWIEBODZCIE, od 30 do 190m2, wynajem i
sprzedaż, korzystne ceny i świetne lokalizacje, ceny do negocjacji
TEL 577-321-840
PODZAMCZE, 2 POKOJE na
pierwszym pietrze, umeblowane,
wysoki standard, BALKON, dobra
lokalizacja, Cena 120 000zł TEL
577-321-840
ŚWIEBODZICE, 3 POKOJE 59m2,
OGRÓDEK W POBLIŻU DOMU,
wysoki parter, w odremontowanej kamienicy, możliwość zakupu

BON – OKAZJA! OBNIŻKA CENY
Szczawno Zdrój, 58 m2, 3 pokoje,
garderoba, kuchnia, łazienka z
kabiną prysznicową oraz WC.
Cena: 139 000 zł.Możliwa zamiana
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – Na zamianę mieszkanie w
Szczawnie Zdroju, 40m2, 2 pokoje,
jasna kuchnia,łazienka z wanną i
wc,ogrzewanie gazowe,parter z
bezpośrednim wejściem Cena: 99
000zł (nr:2205) - (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

OKAZJA KAWALERKA na Białym
Kamieniu z miejskim ogrzewaniem, 28m2, duży balkon,
bloku czteropiętrowym, świetna
lokalizacja! cena 58.000zł. Kontakt
535-311-265
OKAZJA!, PIASKOWA GÓRA, 2
pokoje, 33 m2, balkon, 2 piętro,
do remontu, 67 tys. Zł!, Kontakt
535-285-514

koje, 3 piętro, z ogródkiem Cena:
139 000 zł ( nr: 2191)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09

BON – Szczawno Zdrój, 140m2,
dwupoziomowy apartement, 4
pokoje, balkon, antresola, wysoki
standard. Cena: 269 000 zł (nr:
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
BON – Śrómieście, lokal biurowy na sprzedaż, 50m2,parter, 3
pomieszczenia biurowe, wc, poczekalnia, ogrzewanie elektryczne .
Mozliwość wynajmu-1600 zł .Cena:
158 000zł (nr: 1124) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON – Na sprzedaż lub wynajem
DOM w Jaczkowie, 250m2, położony na 5000m2 działki, świetnie
nadaję się na agroturystykę,
piękne widoki 89 000zł nr: (2190)
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY ! Na
sprzedaż mieszkanie 57m2,
Biały Kamień, do wprowadzenia,
3 pokoje,jasna kuchnia w nowej
zabudowie ze sprzętami AGD w
cenie ,okna PCV z roletami, ładny
budynek z windą Cena:169 000zł
(nr:2128) -(74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON – TYLKO W NASZYM BIURZE,
mieszkanie na sprzedaż 87,18m2
na Podgórzu, 2 pięrto, 3 pokoje,
ogrzewanie węglowe Cena :129
000 zł (nr: 2209)- (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie na sprzedaż
32m2 w Śródmieściu, 3 piętro,
1 pokój, instalacje po wymianie,
budynek i dach po remoncie,
spokojna okolica Cena : 55 000zł.
(nr: 2066) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON –Dom na wynajem 90 m2, 4
pokoje, ogrzewanie gazowe lub
węglowe, ogród 500m2, 2 garaże
wolnostojące na posesji, piękna,
zielona, spokojna miejscowość
Cena: 1850 zł (nr:2207 ) - (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie sprzedaż,
79,5m2, 3 piętro, 3 pokoje, po kapitalnym remoncie w cichej części
Nowego Miasta . Cena: 179,500
zł (nr: 2212) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON – Grzędy-stodoła murowana
na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, położona na działce
o pow.2500m2.Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON – Mieszkanie na sprzedaż lub
zamianę na 3 pokoje, Podgórze,
47,30m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka,przedpokój Cena 129 000
zł ( nr: 2201)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON – Mieszkanie na sprzedaż w
Boguszowie Gorcach, 80 m2, 3 po-

BON - OKAZJA! OBNIŻKA CENY,
na sprzedaż atrakcyjne mieszkanie
do remontu na Podzamczu, 73m2,
4 pokoje, 4 piętro, balkon. Cena:
129 000 zł (nr: 2193) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON – Szczawno Zdrój, Dom w
zabudowie szeregowej, 119 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Możliwy kredyt
MDM Cena: 298 000 zł (nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - Do sprzedania mieszkanie
na Podzamczu 84,8m2,3 pokojowe,łazienka i wc osobno,duży
balkon.179.000tys.(2135) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON- Mieszkanie na sprzedaż w
Gorcach, 42m2, 2 pokoje, jasna
kuchnia, wc, 1 piętro, ogrzewanie
gazowe, ogródek 59 .000tys. (nr:
2167) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON – Okolice Wałbrzycha,
eleganckie willowe mieszkanie
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie
gazowe, garaż, Cena: 349 000 zł
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON – Lokal na sprzedaż lub
wynajem w Śródmieściu,100m2,
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w
reprezentacyjnej kamienicy Cena:
300 000 zł (nr: 2161) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie na sprzedaż w
Szczawnie Zdroju 1 piętro 89m2,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, duży balkon Cena: 350 000
zł (nr.118) - (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY !!!Mieszkanie na sprzedaż w Boguszowie
Gorcach, 55m2,1 piętro, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój.Do
odświerzenia.Spokojna okolica.
Cena:59 000zł (nr: 2065) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 66
09

cena 119 500 zł. 74 666 42 42, 507
153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 49 tys.
zł. - co gaz, 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42 42,
507153166 .
WILLA- Sprzedamy 2 pok. 62m2,
B.Kamień, ul.Andersa, dwupoziomowe , cena 70 tys.zł. – z garażem, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Biały Kamień,
okolice Bema, 3 pokoje po remoncie, 54m2, cena 139 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania kawalerka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena
45000zł. parter, po remoncie, co
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
po remoncie 34m2, kawalerka na
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz,
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy działkę,
1500m2, Rybnica Leśna, cena 45
tys.zł. 74 666 42 42.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2,
działka: 722m2 cena 180 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł. 1 piętro, stan dobry, 74 666 42
42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy mieszkanie,
2 pokoje, blok, 47m2, N.Miasto,
po remoncie, wys.parter, balkon,

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje, 54m2, 4 piętro
w 7, cena 140.000zł, po remoncie,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 45m2, Piaskowa Góra, 2
piętro, cena 110 tys.zł. 74 666 42
42, 881 424 100.

RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ,
OKOLICE POCZTY, 2 pokoje,
84m2, do odświeżenia, C.O. Gaz,
wysoki parter w 2, cena 139.000zł,
MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA
PODZAMCZE tel. 74 840 40 40,
693 223 424

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2 pokoje z łazienką i wc na Podgórze,
52m2, 1 piętro, ul. Niepodległości,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
29m2, blok, St.Zdrój, parter, co
miejskie, 45 tys.zł. do negocjacji!!!
cicha lokalizacja, 74 666 42 42, 881
424 100.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan
bardzo dobry, 33m2, cena 99000zł.
74 666 42 42, 881 424 100
WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 881
424 100.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze,
3 piętro, cena 55 tys.zł. 666 42 42,
507 153 166.
WILLA - Sprzedamy Śródmieście,
2 (3) pokoje, 82m2, 2 piętro, 73tys.
zł. do zamieszkania, 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
B.Kamieniu, 55m2, 8p. blok, cena
129 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje,
54m2, St.Zdrój , po remoncie, wys.
parter, cena 69 tys.zł 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę na
P.Górze z jasną kuchnią, 26m2, 6
piętro, cena 75 tys.zł. 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje w
Głuszycy, blok, cicha okolica, 2
piętro, 40m2, cena 64 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, cicha lokalizacja, 64m2, po
remoncie, cena 185 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 37m2,
P.Góra, parter, stan dobry, cena 80
tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. na
N.Mieście z ogrodem, garażem, 2
pokoje, 46m2, cena 149 tys.zł. 666
42 42, 881 424 100.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie

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

WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 3 pokoje, działka
2000m2, cena 350 tys.zł. 74 666 42
42, 881 424 100.

Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 38m2, Śródmieście, 2 pokoje, ul.Batorego,
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł.
do negocjacji, 74 666 42 42.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter,
cena 59000zł. 74 666 42 42, 881
424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Podzamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35m2, 10
piętro w 10, cena 99.900zł, do
wprowadzenia, możliwa zamiana
z dopłatą na 3 pokoje, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blankowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 10
piętro w 10, cena 109.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro
w 10, cena 145.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 3 pokoje, 60m2, 2
piętro w 10, cena 160.000zł, do
odnowienia, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Krasińskiego, 2 pokoje z jasną
kuchnią, 41m2, 4 piętro w 4, cena
105.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Dunikowskiego, kawalerka, 27m2,
parter w 4, cena 58.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 46m2,
C.O. węglowe, 1 piętro w 2,
ogród, okolice Szczawna Zdroju,
110.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowe
bud. 48m2, C.O. miejskie, 1
piętro w 4, okolice Aqua Zdroju,
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z
jadalnią, 60m2 z wyjściem na taras, po remoncie, cena 147.500zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Okrzei, nowe bud.
kawalerka, C.O. miejskie, wysoki
parter w 10, 52.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Moniuszki, nowe bud. 36m2, C.O.
miejskie, 1 piętro w 4, , 56.000zł,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! NOWE
MIASTO, ul. Piłsudskiego, 74m2,
2 duże pokoje, 2 piętro w 3, do
remontu, 69.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – DOM Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁALNOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE
- CIERNIE, 400m2, jednopiętrowy
+ poddasze, cena 196.000zł tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM MIEROSZÓW
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSP, 162m2
+ 150m2 na działalność, działka
600m2, C.O. węglowe + kominek,
6 pokoi, cena 250.000zł tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM W NOWYM
SIODLE, 4 pokoje, 150m2, cena
160.000zł + STODOŁA do kapitalnego remontu, 23000m2 działki
rolnej tel. 74 840 40 40, 693 223
424
RENOMA – DZIAŁKA W DZIEĆMOROWICACH, ul. Strumykowa,
powierzchnia 2527m2, asfaltowy
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana
na mieszkanie w podobnej cenie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
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