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

www.kasacja.info
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POŻYCZKI
KREDYTY
CHWILÓWKI
Al. Wyzwolenia 49/2 w Wałbrzychu
(na przeciwko marketu Biedronka)

ponad 40 ofert
w 1 miejscu
pożyczek
pozabankowych

decyzja
w 2 min
do 5 000 zł

tel. 531-227-390 i 793-793-005
e-mail: biuro.kredytus@gmail.com

do 10 000 zł
oferta
na oświadczenie
bez zaświadczeń
dla osób z brakiem
zdolności kredytowej
specjalna oferta kredytu
do 9 000 zł
z decyzja w 3 min.
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Meziměstí, CZ

sobota

· blisko ciebie ·

26. 11.

www.walzel.pl

WSTĘP WOLNY
można płacić w złotych

Styropian
do lasu?

Co zrobić ze styropianem, którego kawałki zostały
po dociepleniu domu? Okazuje się, że w Wałbrzychu
nie można legalnie pozbyć się takiego odpadu!

BIURO CZYNNE PN. – PT. 900-1600

Czytaj na str. 3
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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Wałbrzych Czettritzów i Hochbergów (I)
Stanisław
Michalik

Mam takie przeświadczenie, że wciąż jeszcze historia
Wałbrzycha to dla większości
mieszkańców miasta i powiatu
tzw. tabula raza. W codziennej
powszedniości życia znajdują
oni mnóstwo innych, ważniejszych spraw, którymi warto się
zająć, niż dłubanie w przeszłości. Niech się tym zajmują historycy, albo ci, co nie mają nic
lepszego do roboty. W dodatku, przecież to wszystko miało
miejsce za Niemców, co nas
to może obchodzić? Ważne
jest to, co się dzieje dziś, a dziś
właśnie Wałbrzych przeżywa ponownie swój renesans.
Miasto dźwignęło się z letargu
spowodowanego upadkiem
wałbrzyskich kopalń węgla
kamiennego, dzieją się w nim
rzeczy, o których mówi cała
Polska. Wprawdzie nie powiodło się odnalezienie „złotego
pociągu”, ale i tak spłynął na
Wałbrzych „złoty strumień”
zainteresowania tym wydarzeniem na całym świecie,
czego efekty widzimy w rekordowym ruchu turystycznym,
zwłaszcza w zamku Książ. Dla
jeszcze lepszego samopoczucia proponuję jednak przenieść się do przeszłości. Może
uda mi się podnieść na duchu
najbardziej skonfudowanych i
pokazać, że w dziejach naszego miasta były momenty, z
których możemy być dumni,
że Wałbrzych potrafił nie raz
zadziwić i zachwycić nie tylko atrakcyjnym położeniem
w rozległej kotlinie górskiej,
ale też pięknem architektury
i rozwiązań urbanistycznych,
rozmachem inwestycyjnym i
innymi trwałymi wartościami
wniesionymi przez wielkich
duchem i mądrością włodarzy
tych ziem.
Niewiele jest miast na
świecie, o losach których na
przestrzeni kilku stuleci decydowały zaledwie dwa możne

rody. Takim miastem jest Wałbrzych, a rody, które odegrały
wyjątkową rolę w jego dziejach, to Czettritzowie i Hochbergowie. Tak jak związani z
zamkiem Książ Hochbergowie, tak też budowniczowie
wałbrzyskiego pałacu na ul.
Zamkowej – Czettritzowie,
okazali się spiritus movens
rozwoju tej ziemi. Dotyczy
to bowiem nie tylko samego
zamku, czy pałacu, ale także
miasta i okolicznych dóbr.
O Hochbergach, wydaje się,
wiemy więcej, bo od czasu do
czasu wybieramy się do zamku Książ, gdzie opowiadają o
nich przewodnicy, zwłaszcza
o pięknej i mądrej księżnej Daisy, ostatniej władczyni Książa.
Słyszymy o Hochbergach w
mediach, czytamy w gazetach,
interesujemy się ich nie mniej
słynną posiadłością w Pszczynie. Czettritzowie umykają naszej uwadze, nie orientujemy
się, z jakim miejscem w Wałbrzychu możemy wiązać to
nazwisko. Okazuje się jednak,
że ród Czettritzów, na którym
chcę dzisiaj skupić szczególną
uwagę, odegrał niemniejszą
niż Hochbergowie rolę w rozwoju gospodarczym rodzącego się miasta i całego regionu podsudeckiego. O tym
przemożnym rodzie, jego roli
w dziejach Wałbrzycha chcę
opowiedzieć z nadzieją, że
może to nas pokrzepi i podbuduje optymizmem. A optymizm jest nam tak potrzebny
jak czyste powietrze do życia.
Czettritzowie to prawdopodobnie stary dolnośląski
ród, którego nazwisko ulegało
częstym zmianom: początkowo było pisane w formie
Zettritz a następnie Czettritz,
natomiast w dokumentach
czeskich występuje często
jako Cetrys. Pierwsze historyczne wzmianki o tym rodzie
pochodzą z XII wieku Według
rodowej legendy Czettritzowie wywodzili się ze słowiańskich książąt. Również według
legendy Jan Zettritz miał zginąć pod Legnicą w 1241 roku
w bitwie z Tatarami, a Konrad
- brat Jana - miał towarzyszyć
św. Jadwidze Śląskiej w jej

ucieczce przed Tatarami do
Krosna Odrzańskiego. To co
powiedziałem powyżej brzmi
bardzo miło dla polskiego
ucha, natomiast wiele wskazuje jednak, że był to raczej ród
pochodzenia germańskiego.
W miarę upływu czasu podzielił się na boczne linie, z których
część osiadła na Górnym Śląsku, a część na Dolnym Śląsku.
To bardzo popularna szlachta
na całym Śląsku tworząca kilka
linii rodowych.
Na ziemi wałbrzyskiej Czettritzowie pojawili się najprawdopodobniej dopiero w XV
wieku jako sukcesorzy zamku Neuhaus (Nowy Dwór) w
obecnej dzielnicy Wałbrzycha
– Podgórze, zamku, którego
ruiny zachowały się do dziś na
stożkowatym wzniesieniu o
wysokości 618 m. n.p.m., zwanym Zamkową Górą.
Powstanie zamku Nowy
Dwór nie zostało do końca
zbadane. W przewodnikach
turystycznych mowa jest o
tym, że mógł on powstawać
w tym samym czasie co Rogowiec i Radosno, miał też
to samo przeznaczenie. Na
pewno jest budowlą z czasów
Piastów Śląskich, a pierwszy
zapis źródłowy o zamku pochodzi z roku 1364. Był on
wówczas własnością księżniczki Agnieszki, wdowy po
Bolku II Małym, księciu świdnicko-jaworskim. W XV wieku
został znacznie rozbudowany
i wtedy nazwano go Nowym
Dworem. W 1434 roku zamek
stał się własnością słynnej rodziny Czettritzów, która władała nim z małymi przerwami
do końca XVII wieku.
Wcześniej inna linia Czettritzów władała zamkiem Cisy
i pozyskała dobra ziemskie w
kotlinach Trójgarbu, dzisiejsze
wsie Struga, Cieszów, Lubomin. Jak czytamy w księdze
parafialnej Strugi, od roku
1400 była ona własnością
Ulricha von Czettritza, pana
z Cisów, który zmarł w roku
1450 roku i został pochowany
w ufundowanym przez siebie kościele w Wałbrzychu. W
tym samym 1450 roku, zamek
w Czarnym Borze znalazł się

również w rękach Czettritzów,
zamek i wieś były ich posiadłością przez następne prawie
400 lat. Ostatnią właścicielką
Czarnego Boru z tej rodziny
była wdowa – baronowa Ernestyna Czettritz. Po śmierci Ulricha von Czettritza, majątkiem
w Strudze zarządzał Heinz von
Czettritz, niestety nie mając
męskiego potomka, zmuszony był dobra lenne pozostawić w gestii króla czeskiego.
W dalszych latach Struga
stała się własnością pana na
zamku Książ Hansa von Czettritza, aby przez kolejne stulecia przechodzić z rąk do rąk
kolejnych dziedziców z tej
linii rodowej. Majątek został
znacznie poszerzony, sięgając
aż do Gorc i Boguszowa. Dopiero po wojnie trzydziestoletniej (1618 – 1648) kończy
się linia Czettritzów w Strudze,
skutkiem bezpotomnej śmierci ostatniego z tej linii, Jana
Jerzego Czettritza.
Czettritzowie odegrali też
dużą rolę w księstwie świdnickim, zapisali się na kartach historii jako dobrzy gospodarze
troszczący się o wszechstronny rozwój tej ziemi. Wałbrzyska rodzina Czettritzów, pochodząca prawdopodobnie z
Miśni, przez trzy stulecia (w latach 1434 – 1738) była właścicielem Wałbrzycha i okolicznych miejscowości i należała
do najznamienitszych i najbogatszych rodów śląskich.
W dziejach Wałbrzycha
istotne znaczenie ma fakt
przeniesienia siedziby von
Czettritzów z Nowego Dworu po pożarze, który strawił
część mieszkalną zamku, do
folwarku w małej jeszcze wówczas wsi Waldenburg. Był to
zapewne, mówię tu o osadzie
Leśny Gród, bo tak możemy
przetłumaczyć niemiecką nazwę – Waldenburg, najstarszy
ośrodek osadniczy tego terenu i powstał już za czasów
Bolków świdnicko-jaworskich.
W drugiej połowie XIV wieku
z nadania księżnej Agnieszki,
wdowy po śmierci ostatniego z
Piastowiczów, Bolka II Małego,
wieś ta stała się własnością lenną Ulricha Schoffa. Wtedy to

uzyskujemy źródłowe potwierdzenie z 1382 roku o istnieniu
tutaj wsi z folwarkiem jako
ośrodkiem dóbr zamkowych.
Należy przypuszczać, że we wsi
na wzgórzu („Der Wall”) istniał
już dwór obronny z wieżą, otoczony wałami i fosą. Krzysztof
Eysymontt w znakomitym albumie „Rezydencja Czettritzów w Wałbrzychu. Oblicze
dawne i współczesne” dowodzi, że dwór ten mógł się znajdować obok istniejącego już
wówczas kościoła luterańskiego (przebudowanego w latach
1847-48) na rogu obecnych
ulic Garbarskiej i Mickiewicza.
Jest dalece prawdopodobne,
że mogli się tu osiedlić Czetritzowie po opuszczeniu siedziby
na Zamkowej Górze w II połowie XVI wieku.
Przeniesienia rezydencji z
Nowego Dworu do Górnego
Wałbrzycha dokonał Christoph Czettritz, najmłodszy
syn Hermanna Czettritza,
pana na zamku w Zagrodnie,
na pograniczu Pogórza Kaczawskiego. W 1545 roku wraz
z bratem Zygmuntem stał się
właścicielem dóbr Neuhaus
– Nowy Dwór, zaś w dwa lata
później ożenił się z Urszulą
von Seydlitz. On to właśnie
był inicjatorem i zapoczątkował budowę nowej rezydencji
na gruncie zakupionym, bądź
też odziedziczonym skutkiem
koligacji rodzinnych, w niedalekiej odległości od centrum
wsi. W dokumentach zachował się jego podpis z 1582
roku, co potwierdza zamieszkanie w Waldenburgu, zaś w
trzy lata później miał miejsce
ślub jego córki z Henrykiem
von Hochbergiem.
To fakt dość znamienny,
mając na względzie dalsze
dzieje tej ziemi, a mianowicie
- związek rodzinny możnych
rodów - Czttritzów i Hochbergów w tak wczesnym okresie
rozwoju Wałbrzycha, jak również powinowactwo Czettritzów z trzecim równie ważnym
w dziejach regionu podsudeckiego rodem – Zedlitzów.
O dalszych dziejach rodu
Czettritzów i Hochbergów w
części II.

Niezwykłe
jubileusze
W gminie Czarny Bór hucznie obchodzono jubileusze
50 i 55 rocznicy ślubów. Na
uroczystość przybyło 8 par
małżeńskich wraz ze swoimi
rodzinami oraz kilkunastu
zaproszonych jubilatów 90+.
Na początek wystąpiły dzieci
z przedszkola z programem
artystycznym „Idzie Jesień”.
Następnie Teresa Kropielnicka, naczelniku Urzędu Stanu
Cywilnego, przywitała gości
i rozpoczęła oficjalną cześć
uroczystości. Przed przystąpieniem do dekoracji medalami małżonkowie obchodzący swoje 50 -te jubileusze
ponownie złożyli ślubowania
a następnie uhonorowani
zostali medalami nadanymi
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał wicewojewoda Kamil Zieliński oraz wójt
gminy Adam Górecki. Wśród
zaproszonych gości byli również posłowie: pani Katarzyna Izabela Mrzygłocka i pani
Agnieszka Kołacz Leszczyńska, które także dołączyły dla
wszystkich jubilatów swoje
listy gratulacyjne. Nie mógł
być obecny na uroczystości
poseł Michał Dworczyk, ale
wcześniej przekazał wszystkim jubilatom swoje gratulacje i życzenia wielu lat życia
w szczęściu i zdrowiu. Potem
nadeszła chwila złożenia życzeń oraz wręczenia kwiatów czterem parom świętującym 55 rocznicę ślubu
oraz wszystkim przybyłym
jubilatom z urodzinami 90+(
najstarszy miał 97 lat). Uroczystość przebiegła w podniosłej i serdecznej atmosferze. Wójt gminy wzniósł
toast za pomyślność i zdrowie jubilatów i wspólnie odśpiewano 100 lat. Ponieważ
jedna z par z 55-letnim stażem nie mogła uczestniczyć
w uroczystości ze względu
na zły stan zdrowia małżonka, wójt gminy osobiście w
domu jubilatów wręczył im
list gratulacyjny oraz kwiaty.
(RED)
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Styropian do lasu?
- Chciałbym zwrócić uwagę na problem pozbycia się
śmieci, w moim przypadku
ścinków
styropianowych
pozostałych po dociepleniu
domu. W tak szeroko reklamowanym wałbrzyskim
PSZOK-u nawet nie chcą słyszeć o odbiorze, nawet odpłatnym. Podobnie w firmie
Mobruk – poinformował naszą redakcję Adam Borkowski z Wałbrzycha.
- Po telefonie do Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu
pani Marta Żukowicz - odpowiedzialna za koordynację
odbioru śmieci - jedynie co
potrafiła to doradzić, mi abym
wystawiał co tydzień worek
przy kuble z odpadami komunalnymi i powinni zabrać, tyle
że w moim przypadku - ok 1520 - worków może to potrwać
kilka miesięcy, pod warunkiem
że za każdym razem zostanie zabrany nadprogramowy
worek. Jestem zbulwersowany takim podejściem władz
Wałbrzycha do tematu, które
to władze w jawny sposób
promują antyekologiczne zachowania, zmuszając ludzi do
tworzenia nielegalnych wysypisk. Oczywiście nie posunę

W Wałbrzychu nie ma punktu, w którym nawet odpłatnie można
zostawić odpady typu styropian.
się do tego, ale niejedna osoba lub firma z całą pewnością
nie zawaha się do wywózki takich czy podobnych odpadów
do np. lasu. Jest to dla mnie
szczególnie przykre, ponieważ
niejednokrotnie brałem udział
w akcji sprzątanie świata, ale jak widać po naszych urzędnikach - jest to działanie jedynie
na pokaz – napisał do naszej
redakcji Adam Borkowski z
Wałbrzycha.
List naszego Czytelnika
wysłaliśmy do firmy Komunalnik, która - na zlecenie Gminy

Wałbrzych - odbiera odpady
komunalne w mieście oraz
do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Komunalnik do dziś
nie odpowiedział, a stanowisko magistratu przedstawił
rzecznik prasowy prezydenta
miasta:
- Sytuacja, jaką przedstawił Czytelnik, jest szczególna,
bowiem dwadzieścia worków
ze styropianem jest już traktowane jako odpad przemysłowy, natomiast PSZOK jest
obowiązany do przyjmowania wysegregowanych odpaREKLAMA
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dów komunalnych, tj. takich
odpadów, które powstają w
gospodarstwie
domowym.
Odpady, o których pisze
pan zgłaszający problem są
odpadami powstającymi w
działalności usługowej lub
produkcyjnej i należy je zagospodarować w instalacji
do tego przeznaczonej. Jeśli
chodzi o Mobruk, to raczej
pytanie należy skierować
do kierownika składowiska,
dlaczego tych odpadów nie
przyjęli. Pamiętajmy jednak,
że funkcjonowanie tego składowiska jest powoli wygaszane. W naszej ocenie dwadzieścia worków styropianu nie
powstało w gospodarstwie
domowym, są efektem prac
budowlanych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach - gminy
są obowiązane do odbierania
i zagospodarowania odpadów
komunalnych, a nie odpadów
przemysłowych i ten obowiązek realizujemy – wyjaśnia Arkadiusz Grudzień.
Sprawa styropianu znalazła
jednak swój szczęśliwy finał.
- Dziękuję za przyjrzenie się
sprawie. Co do ilości odpadów
(ok. 20 worków), to powstały nie wskutek prowadzenia
działalności
gospodarczej,
tylko w wyniku docieplenia
mojego prywatnego domku,
którą to czynność wykonałem
sam, bez wyspecjalizowanych
firm. Pomijając już kwestię
okoliczności powstania takich, czy innych odpadów: czy
nie warto było by pomyśleć
o stworzeniu możliwości odpłatnego punktu odbioru takich rzeczy? Przypuszczam, że
większość nielegalnych wysypisk powstało tylko dlatego, że
nie ma w Wałbrzychu miejsca,
w którym można by zapłacić i
pozbyć się legalnie tych odpadów. Podobna sprawa jest np.
z oponami, których też nie jest
łatwo się pozbyć (chyba że do
lasu, a przy okazji sprzątania
świata moje dziecko wraz z klasą pozbiera je, ale to chyba nie
jest właściwa droga). To temat
do przemyślenia - może ktoś z
urzędu miejskiego poczuje, że
może faktycznie jest problem?
Na usprawiedliwienie urzędników dodam, że po tym, jak
sprawą zajął się rzecznik prasowy, zadzwonił do mnie kierownik referatu ochrony środowiska i powiedział, że zbadał
sprawę wraz z kierownikiem
PSZOK -u i udało im się ustalić,
że jakaś firma w Boguszowie – i
podał numer telefonu do niej
– która jest wstanie odpłatnie
przyjąć ten styropian. Więc
mały plus dla nich – podkreśla
Adam Borkowski.
Robert Radczak

Zostań
wolontariuszem WOŚP
Sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Wałbrzychu zaprasza do współpracy. 25. finał WOŚP już 15
stycznia 2017 roku. Kolejna
edycja jest organizowana
pod hasłem: „Dla ratowania
życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej
seniorom”.
- Po ubiegłorocznym sukcesie, rekordowej zbiórce pieniędzy na WOŚP i w tym roku
połączyliśmy siły z Zespołem
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu. Wałbrzyski Ośrodek Kultury organizuje
WOŚP-ową imprezę: koncerty,
pokazy i inne atrakcje, natomiast zbiórką oraz współpracą
z wolontariuszami zajmą się:
szkoła i harcerze - mówi Joanna Kakuba, kierownik impresariatu Wałbrzyskiego Ośrodka
Kultury.
- Mam nadzieję, że wspólnie
z mieszkańcami uda nam się
kolejny raz przekroczyć kwotę
stu tysięcy złotych w zbiórce
pieniędzy na rzecz WOŚP – dodaje Dorota Turzańska, szefowa wałbrzyskiego sztabu.

Osoby, które chcą kwestować powinny zapoznać się z
regulaminem wolontariusza
oraz wypełnić ankietę i wysłać
ją wraz ze zdjęciem na adres e-mail: wospwalbrzych@gmail.
com. Zdjęcie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem
(format JPG, min. 800x800 pikseli). Na zdjęciu musi być dokładnie widoczna twarz.
- Nie przyjmujemy zdjęć
wykadrowanych z np. fotografii grupowych, wakacyjnych.
Ankietę z podpisanym zdjęciem można też przynieść do:
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na terenie Starej Kopalni
(ul. Wysockiego 29 - od poniedziałku do piątku, w godz.
8.00 – 18.00), Zespołu Szkół z
Oddziałami Integracyjnymi (ul.
Palisadowa 48, Wałbrzych –
od poniedziałku do piątku, w
godz. 10.00 – 14.00, do Doroty
Turzańskiej) lub do Hufca ZHP
Ziemi Wałbrzyskiej (ul. Przemysłowa 16 - od poniedziałku do
piątku, w godz. 8.00 – 14.00).
Liczba kwestujących jest ograniczona, zatem nie czekajcie
do ostatniej chwili – apelują
organizatorzy.
(RED)

DB2010
XIII Forum Osób
Niepełnosprawnych

Czwartek, 24 listopada 2016 r.

.PL

www.db2010.pl

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

Będzie dotacja?

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, Warsztaty
Terapii Zajęciowej przy SdiRZSZS, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych oraz
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu zapraszają na XIII Forum
Osób Niepełnosprawnych. Forum, które odbędzie się w Starej Kopalni pod hasłem:
„Aktywne formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na terenie miasta
Wałbrzycha i aglomeracji wałbrzyskiej”, honorowym patronatem objął prezydent
Wałbrzycha dr Roman Szełemej.
Celem forum jest przedstawienie dorobku organizacji zajmujących się
pracą na rzecz osób niepełnosprawnych,
integracja
osób niepełnosprawnych ze
środowiskiem lokalnym, a
także integracja organizacji
pozarządowych, nawiązanie
współpracy, dzielenie się
doświadczeniem oraz wypracowanie alternatywnych
form współpracy między instytucjami zajmującymi się
osobami niepełnosprawnymi.
- W trakcie forum odbędzie się debata na temat
„Aktywnych form aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych na terenie miasta
Wałbrzycha i Aglomeracji

Wałbrzyskiej”. Będzie ona
miała na celu wypracowanie nowych ścieżek i metod
prowadzacych do otwartego
rynku pracy osób niepełnosprawnych. Podczas Forum
Osób Niepełnosprawnych
odbędzie się również kiermasz, podczas którego organizacje pozarządowe oraz
warsztaty terapii zajeciowej
bedą miay mozliwośc ukazania swojego dorobku artystycznego. Jednym z ważniejszych punktów Forum
będzie wręczenie statuetek
dla „Nieustraszonego Pracodawcy” - za wspieranie i
otwieranie rynku pracy dla
Osób Niepełnosprawnych.
Czas umilą swoimi występami artystycznymi: Stowa-

ryszenie Radość Życia, Zespół „Marzenie” z Publiczna
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10, Warsztaty Terapii
Zajęciowej przy ul. Nałkowskiej w Wałbrzychu, Zespół
„Esy Floresy” z Zespołu
Szkół Zawodowych przy ul.
Mickiewicza 24 w Wałbrzychu oraz Zespół „Iskierki” z
Zespołu Szkoł Zawodowych
przy ul. Mickiewicza 24 w
Wałbrzychu. Na uczestników czeka również uroczysty poczęstunek. Każdemu z
uczestników forum zostanie
wręczony drobny upominek – mówi Jolanta Ceran,
dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w
Wałbrzychu.
(RED)

Bardzo wysoką punktację uzyskał świebodzicki
projekt dotyczący rewitalizacji terenów zielonych i
poprawy jakości środowiska
miejskiego.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej poinformował o uzyskaniu przez Gminę Świebodzice 64 pkt. w ramach oceny
wniosku – warto tu zaznaczyć,
że w roku bieżącym, w edycji wiosennej, gmina z identyczną punktacją znalazła się
na pierwszym miejscu listy
rankingowej i uzyskała dofinansowanie. Po zakończeniu
naboru wniosków zostanie

przygotowana lista rankingowa projektów, a te które znajdą się najwyżej – otrzymają
najszybciej dotacje.
Projekt Gminy Świebodzice
jest innowatorskim i obejmującym rozległy teren działaniem
nastawionym na zrewitalizowanie 12 terenów zielonych
położonych w obszarze miasta,
ożywienie ich i zagospodarowanie w taki sposób, by pełniły
także funkcje rekreacyjne. Projekt nosi nazwę „Rozwój funkcji
zdrowotnych i rekreacyjnych
w gminie Świebodzice przez
tworzenie i odnowienie terenów zielonych w celu poprawy
jakości życia mieszkańców” w

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Zadanie obejmuje teren ponad 19 hektarów, koszt
przedsięwzięcia to ponad 4
mln zł. Tereny objęte projektem to między innymi historyczny park przy ulicy Łącznej,
park Miejski, park nad stawem
Warszawianka, os. Piastowskie
2 (tereny przy ulicy Dąbrówki),
aleja pomnikowa/spacerowa
w Pełcznicy, boisko sportowe
w Cierniach, alejka spacerowa
od ulicy Wiejskiej wzdłuż rzeki
Pełcznicy.
(AB)

Rozmowy o mieście
Problemy
ogólnomiejskie, a nie związane bezpośrednio z Osiedlem Piastowskim zdominowały kolejne
spotkanie burmistrza oraz
radnych Świebodzic z mieszkańcami miasta.
W holu Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Świebodzicach
pojawiło się kilkanaście osób, a
wśród nich także reprezentanci

Młodzieżowej Rady Miejskiej
i przedstawiciele Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świebodzicach z prezes Elżbietą Krzan.
Spotkanie otworzył burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, prezentując stan przygotowań gminy
do aplikowania o wsparcie unijne, które rusza z początkiem
2017 roku. Po tym wstępie nastąpiła główna część spotkania,
czyli pytania od mieszkańców.

Były one bardzo zróżnicowane,
ale co ciekawe nie dotyczyły
w ogóle spraw związanych
bezpośrednio z Osiedlem Piastowskim, ale zdecydowanie
kwestii mających znaczenie dla
całego miasta. Kolejne spotkanie odbędzie się 30 listopada
(środa), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Ofiar Oświęcimskich 48, godz. 18:00.
(AB)
REKLAMA

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych,
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,

serdecznie zapraszają

na zabawę

PATRONAT PREZYDENTA
MIASTA WAŁBRZYCHA

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy SDiRZSZS w Wałbrzychu

Andrzejkowo – Mikołajkową,

która odbędzie się dnia 1 grudnia o godz. 1000 w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Mickiewicza 24

Firma Kamayu Art Świat Zabawy i Sztuki
- po raz kolejny będzie miała przyjemność
przeprowadzić animacje i zabawy
andrzejkowo-mikołajkowe dla podopiecznych
Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych
w Wałbrzychu.
Zadanie współfinansowane
ze środków Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu oraz PFRON
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Kresów
wschodnich czar
Po raz piąty w Powiecie
Wałbrzyskim odbył się koncert „Dumka na dwa serca
- Kresów Wschodnich Czar”,
zorganizowany w ramach
Dolnośląskiej Stolicy Kultury - zadania dofinansowanego z budżetu województwa
dolnośląskiego.
Okazją do spotkania z artystami: Aurelią Sobczak, Barbarą
Droździńską oraz Stanisławem
Górką w Centrum Kultury Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Głuszycy, były obchodzone
w gminie Głuszyca senioralia.
Koncert otworzył występ chóru „Renoma” z Głuszycy, który
jest częścią projektu Dolnośląska Stolica Kultury. Potem

Wizytowali placówki
oświatowe

warszawscy artyści przenieśli
zaproszonych gości i seniorów
„do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, wyzłacanych
pszenicą, posrebrzanych żytem” do Kamieńca, do Wilna,
do Lwowa. Do dawnej majestatycznej kultury polskiej.
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego skała serdeczne podziękowania
Burmistrzowi
Głuszycy Romanowi Głodowi i
Monice Rejman - dyrektorowi
Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy
za zrozumienie kultury, rozumienie potrzeby jej krzewienia, okazywaną gościnność i
współpracę.
(MB)

Po raz piąty w Powiecie Wałbrzyskim odbył się koncert „Dumka na dwa
serca - Kresów Wschodnich Czar”.

Zgodnie z realizacją planu
pracy Komisji Oświaty, Spraw
Obywatelskich i Promocji Powiatu przyjętym na drugie
półrocze 2016 r. członkowie
komisji 22 listopada wzięli
udział w wizytacji powiatowych placówek oświatowych
oraz opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z przyjętym
harmonogramem.
Podczas wizyty w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespole Szkół
im. M. Skłodowskiej-Curie w
Szczawnie-Zdroju,
Zespole
Placówek Resocjalizacyjnych w
Walimiu, Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w
Nowym Siodle oraz Wielofunkcyjnej Placówce Wychowaw-

Dzień Pracownika
Socjalnego

czej „Dom Dziecka Catharina”,
komisja miała możliwość zobaczenia większości pomieszczeń
w wybranych placówkach. Były
to min. gabinety terapeutyczne, internaty, pomieszczenia
szkół, wybrane sale lekcyjne,
czy też pokoje wychowanków,
kuchnie oraz pomieszczenia
administracji. Podczas wyjazdowej komisji jej członkowie
zapoznali się ze strukturą każdej placówki, a także została
im przybliżona problematyka
związana z funkcjonowaniem
odwiedzanych jednostek. Z
ramienia Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego pracę koordynował wicestarosta Krzysztof
Kwiatkowski.
(MB)

Na mocy zapisu ustawy
o pomocy społecznej z 29
listopada 1990 roku, Dzień
Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada.
Jest to święto wszystkich
pracowników służb społecznych, którzy swoja życiową
drogę dedykowali służbie drugiemu człowiekowi. Z okazji
tego święta przedstawiciele
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego odwiedzili podległe jednostki tj. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Dom Dziec-

ka „Catharina” w Nowym Siodle czy Dom Dziecka w Jedlinie-Zdroju, aby podziękować
wszystkim pracownikom za
szlachetną misję, jaką prowadzą na rzecz poprawy jakości
życia wielu ludzi, dając im poczucie bezpieczeństwa i wiarę
w lepszą przyszłość. To wyjątkowo ciężka, często niedoceniana praca, jednak bardzo
ważna i potrzebna. Za tę pracę
wszystkim Państwu dziękujemy, życząc wytrwałości.
(MB)

Władze powiatu podziękowały pracownikom socjalnym
za ich codzienną pracę.
REKLAMA

ZIMA 2017 JUŻ W SPRZEDAŻY
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
JARMARKI BOŻONARODZENIOWE:

10.12.2016 DREZNO - 99 PLN ZOSTAŁO 10 MIEJSC
03.12.2016 PRAGA - 99 PLN ZOSTAŁO 5 MIEJSC
10.12.2016 BERLIN - 129 PLN

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 listopada

MIKOŁAJKI - TROPICAL ISLAND

NARTY WE WŁOSZECH - PIEMONT SKIPASS W CENIE!!!
17.02 - 25.02.2017 - 800 zł + 430 €, 17.03 - 25.03.2017 - 800 zł + 330 €

Święta Bożego Narodzenia

13.01 do 22.01.2017, 20.01 do 29.01.2017, 27.01 do 05.02.2017, 03.02 do 12.02.2017,
10.02 do 19.02.2017. 17.02 do 26.02.2017 - cena 1 990 zł 1 592 zł

04.12.2016 - 99 PLN + bilet wstępu ok.35 EURO
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 LISTOPADA

SYLWESTER:

NARTY W BUŁGARII - BANSKO HOTEL*** ZE SPA!!!

OBÓZ NARCIARSKI W BUŁGARII - BANSKO HOTEL*** ZE SPA!!!
13.01 do 22.01.2017, 20.01 do 29.01.2017, 27.01 do 05.02.2017, 03.02 do 12.02.2017,
10.02 do 19.02.2017. 17.02 do 26.02.2017 - cena 1 875 zł 1 500 zł

WCZASY ZIMOWE W W SZCZAWNICY

- 13.02.2017 do 19.02.2017 , 20.02.2017 do 26.02.2017 - 899 pln/OSOBĘ

WCZASY ZIMOWE W ROKICINACH PODHALAŃSKICH

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

-Cena pakietu 5 dniowego: 490 PLN - osoby dorosłe, 290 PLN - dzieci do lat 6,
390 PLN - dzieci do lat 12, Cena pakietu 7 dniowego: 590 PLN - osoby dorosłe,
290 PLN - dzieci do lat 6, 390 PLN - dzieci do lat 12

ZAPRASZAMY na www.duotravel.pl
lub www.facebook.com/duotravel.boguszowgorce oraz do naszych biur!

13.02.2017 – 19.02.2017, 20.02.2017 – 26.02.2017.
CENA: 650 PLN/osobę dorosłą, 600 PLN dziecko do 10 lat

WCZASY ZIMOWE W ZAKOPANEM

INNE IMPREZY DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W BIURACH SPRZEDAŻY.

DB2010
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Represje
Janusz
Bartkiewicz

Twórcy polskiej konstytucji, tworzonej w warunkach budowy państwa
prawdziwie demokratycznego, starali się w jej przepisach zamieścić takie klauzule, które w sposób realny
chroniłyby wszelkie uznawane w demokratycznym
świecie prawa obywatelskie, a także ustanowić, niezależne od władzy, organa
kontroli tworzenia i przestrzegania prawa. Twórcy
tej konstytucji zakładali, że

po 1989 roku wszelkie siły
polityczne, które w Polsce
dojdą do władzy w wyniku wolnych i demokratycznych wyborów, będą
stały na straży tej konstytucji, a przede wszystkim
będą przestrzegały jej powszechnie obowiązujących
zasad. Jak czas pokazał,
byli naiwnymi idealistami,
którym zdawało się, że na
demokracji zależy nie tylko
lewicy, ale i przede wszystkim wszelkiej prawicy, która czuje się spadkobiercą
dawnej opozycji z czasów
istnienia PRL.
Bardzo szybko okazało
się, że ta, była już, opozycja
demokratyczna z tamtych
czasów, gdy tylko stała
się nową siłą przewodnią,

szybciutko o swych szczytnych hasłach zapomniała,
o podstawowych zasadach
zapomniała i z miejsca
ogłosiła, że lewicy wolno
mniej, a więc ma siedzieć
cicho i bez szemrania respektować wszystko, co
rządząca i triumfująca prawica wymyśli i wprowadzi
w życie. Szybko okazało się,
tym co wymyśliła i w życie
wprowadziła, że uszczęśliwiła obywateli nie tylko
niesamowitym bezrobociem, ale także zniszczeniem wszelkich podstaw
polskiej gospodarki, oddając wszystko co przejęła po
PRL-u w pacht zagranicznym korporacjom finansowym lub różnego rodzaju kombinatom, którzy z
REKLAMA

25 listopada - ZIELONA GÓRA i GŁOGÓW,
26 listopada - LUBIN i LEGNICA, 27 listopada - WROCŁAW,
28 listopada - WAŁBRZYCH i JELENIA GÓRA

506-536-270, 784-609-208, 693-788-894

udogodnień stworzonych
przez nową władzę do
dziś czerpią profity niewyobrażalne dla normalnego
polskiego zjadacza chleba. Wspomnę chociażby
tzw. afery prywatyzacyjne
w Warszawie i innych polskich miastach. Ich polityczna i etyczna naiwność
spowodowała, że nie śniła
się im nawet sytuacja, iż w
wyniku demokratycznych
wyborów do władzy dojdą siły, które - uchwaloną
wolą obywateli - Konstytucję uznawać będą jeno za
nic nie warty zadrukowany
kawałek papieru, a z obywatelami, którzy zgodnie z
treścią art. 32 są w jednakowym stopniu równi wobec prawa i mają prawo do
równego traktowania przez
władze publiczne, pogrywać będą w przysłowiowe
picipolo. I niech się zwolennicy i członkowie PO nie
cieszą, bo akurat nie tylko
o PiS mi chodzi, albowiem
rządząca przez długie 8 lat
Platforma Obywatelska pokazywała często niektórym
obywatelom RP (równym
ponoć wobec prawa) środkowy palec, uznając ich za
obywateli drugiego, a nawet trzeciego sortu, których konstytucyjne zasady
nie dotyczą.
To właśnie za czasów
PO i PSL uchwalono (przy
radosnym poparciu ze
strony PiS) przepisy, które
odbierały byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa państwa (przypomnę, że uznawanego
przez cały demokratyczny
świat i członka ONZ) nabyte przez nich prawa emerytalne, co stało w jawnej
sprzeczności z zasadami
demokratycznego państwa
prawa, stanowiącymi podstawę ustroju politycznego
Polski. Z tej najważniejszej
zasady biorą swoje źródło
pozostałe zasady zawarte
w Konstytucji, a między innymi zasada niedziałania
prawa wstecz i ochrony
praw słusznie nabytych
oraz zakaz stosowania odpowiedzialności
zbiorowej. Odebranie tych praw,
słusznie nabytych, zgodnych z ustawodawstwem
III RP, złamanie zasady nie
niedziałania prawa wstecz
i zakazu odpowiedzialności
zbiorowej, uznane zostało
przez Trybunał Konstytucyjny za zgodne z konstytucją. Przypomnę, że organowi temu, tak wtedy, jaki
obecnie, przewodniczył –

WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowych
Oferujemy rzetelne wykonanie
powierzonych nam zadań

tel. 69 69 225 69
jak się teraz okazuje – zdecydowany dzisiaj obrońca
Konstytucji i zasad państwa
prawa, Andrzej Rzepliński.
Piszę o tym ponownie,
ponieważ leży przede mną
tekst projektu ustawy o
kolejnym rażącym naruszeniu podstawowych praw
konstytucyjnych obywateli
III RP, datowany na dzień
14.11.2016 r., autorstwa
MSWiA (a więc Prawa i
Sprawiedliwości) o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
tzw. służb mundurowych i
ich rodzin. Autorzy tej poprawki do ustawy podnoszą przede wszystkim, że
„nie znajduje uzasadnienia
dalsze
funkcjonowanie
systemu prawnego, który przewiduje dla byłych
funkcjonariuszy organów
bezpieczeństwa państwa
wysokie przywileje emerytalne, szczególnie w kontekście trudnej sytuacji
materialnej wielu ludzi
walczących w latach 19441990 o wolność, niepodległość i prawa człowieka.”
Moim skromnym zdaniem
ten już tylko fragment uzasadnienia zmian wskazuje
na to, że są one podyktowane niczym innym, jak
polityczną zemstą i należy
uznać je za niedopuszczalne szykany polityczne.
Poza tym autorzy projektu
chyba nie zauważają, że
tworzą niebezpieczny precedens prawny, albowiem
w przyszłości jakaś inna siła
polityczna może zastosować identyczną motywację
i odebrać prawa emerytalne dzisiejszym funkcjonariuszom publicznym, którzy służbę swą wykonywali
pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Jest to niedopuszczalny precedens,
albowiem burzy on wszelki
ład nie tylko prawny, ale
także i społeczny, a przede
wszystkim moralny.
Autorzy kolejnej już
poprawki tłumaczą, że
pierwsza próba obniżenia
świadczeń emerytalnych
byłym funkcjonariuszom
organów bezpieczeństwa
państwa, którzy pełnili w
nich służbę w latach 1944-

1990, została podjęta w
2009 roku, jednakże nie
okazała się wystarczająco
skuteczna. Dlatego obecny projekt, pod którym
podpisał się minister Mariusz Błaszczak, całkowicie
zrywa z dotychczasowym
podziałem na funkcjonariuszy służących tylko PRL
i tych, którzy przeszli do
pracy w służbach po 1990
roku. Według tego projektu, nawet jeżeli ktoś przed
31 lipca 1990 r. pracował
chociaż jeden dzień w SB
lub innych "organach totalitarnego państwa", to jego
maksymalna emerytura nie
może przekraczać średniej
emerytury ZUS - dzisiaj to
2053 zł brutto, ok. 1,6 tys.
zł na rękę. I nie jest ważne,
że przeszedł weryfikację, że
przez następne 20 lat (lub
więcej) służył obywatelem
III RP i ochraniał jej porządek prawny, że ryzykował
życiem i zdrowiem, że cierpiały na tym jego rodziny, a
zwłaszcza dzieci. Nic z tych
rzeczy, nic nie ma znaczenia, bo Prawo i Sprawiedliwość właśnie tak, a nie
inaczej prawi o sprawiedliwość postrzega. A ja uważam, i zapewne wielu ludzi, dla których uczciwość i
moralność, niezależnie od
poglądów politycznych,
to nie tylko puste słowa,
że to co ma zamiar uczynić
rządząca obecnie jedynie
słuszna siła polityczna, jest
zwykłą podłością i ordynarnym świństwem. Przeciwne tym zmianom są
nie tylko policyjne związki
zawodowe. Pozwolę więc
sobie zacytować niewielki
fragment z opinii FZPOZ „
Porozumienie Zielonogórskie”, w którym federacja
ta oświadcza, że „niezależnie od oceny moralnej
postępowania osób, które
pracowały w tych instytucjach, których dotyczy
projekt, jeżeli zmiany nie
nastąpiły w sposób rewolucyjny, to działania odbierające nabyte uprawnienia
podważają zaufanie do
Państwa”. Nic dodać, nic
ująć.
www.janusz-bartkiewicz.eu
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Ofiara czy
beneficjentka?
W ramach partnerskiego
projektu Inicjatywy Polskiej Dolny Śląsk oraz KOD
w Wałbrzychu zrealizowany został panel dyskusyjny
„Prawa Kobiet w Polsce.
Kobieta- ofiara czy beneficjentka”. Wśród panelistów byli: Barbara Nowacka
- liderka Inicjatywy Polskiej,
Mateusz Kijowski - lider Komitetu Obrony Demokracji,
Kazimiera Szczuka (IP), Paulina Piechna- Więckiewicz
(IP), Marta Lempart, prof.
Ewa Waszkiewicz oraz Aldona Ziółkowska- Bielewicz.
Dyskusję prowadzili organizatorzy: lider Dolnośląskiej
Inicjatywy Polskiej Mateusz
Rambacher oraz Marta Wosak z KOD Wałbrzych. W
panelu w sali DARR przy ul.
Wysockiego uczestniczyło
ok. 150 osób.
(RED)

Zalewska znów
prezesem

REKLAMA

W Szczawnie Zdroju odbył się Zjazd Okręgowy
Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego delegaci
dokonali wyboru prezesa Zarządu Okręgowego PiS,
członków zarządu oraz członka Regionalnej Komisji
Rewizyjnej PiS.
Rekomendację Prezesa
Jarosława Kaczyńskiego na
funkcję prezesa Zarządu
Okręgowego PiS uzyskała
minister Anna Zalewska i blisko 200 delegatów, w głosowaniu tajnym, postanowiło
ponownie powołać ją na to
stanowisko (155 głosów za,
35 przeciw, 4 wstrzymujące).
Podczas zjazdu dokonano
także wyboru 8 członków
Zarządu Okręgowego PiS
w Wałbrzychu. Mandaty uzyskali: Maciej Badora
(Wałbrzych), Jerzy Gierczak
(Dzierżoniów), Cezary Kuriata (Wałbrzych), Leszek
Niepsuj (Strzegom), Tomasz
Nowicki (Lądek Zdrój), Mirosław Pogoda (Kłodzko),
Irena
Skibniewska-Kozak
(Bielawa), Danuta Woźniak-Łągiewka (Ząbkowice Śląskie). Zarząd Okręgowy PiS
będzie liczył 13 członków.

Oprócz osób wybranych w
drodze wyborów, z racji pełnienia funkcji w naczelnych
władzach PiS (Rada Polityczna), mandaty uzyskali
również: Łukasz Apołenis
(Świebodzice), Kamil Zieliński (Wałbrzych), senator
Aleksander Szwed (Radków)
oraz poseł Michał Dworczyk.
Ponadto delegaci dokonali
wyboru Członka Regionalnej
Komisji Rewizyjnej. Została
nim Barbara Burak ze Świdnicy. Na najbliższym posiedzeniu nowo wybranego
Zarządu Okręgowego PiS, na
wniosek prezes Anny Zalewskiej, członkowie ZO dokonają wyboru wiceprezesów
partii, sekretarza zarządu
oraz skarbnika.
Kadencja nowych władz
partii będzie trwała do 2018
roku.
(RED)

REKLAMA

Regina Marciniak Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
z siedzibą w Walimiu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów poradni.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna z
siedzibą w Walimiu miejsce wykonywania zadań Al. Wyzwolenia 24, Wałbrzych dla której organem prowadzącym jest
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działa na rynku lokalnym od 4 lat. Od września 2015 roku funkcję Dyrektora objęła Pani Regina Marciniak, która w szybkim tempie rozkręciła
nowe zadania poradni. Od 01.09.016 roku uruchomiła zajęcia
Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci od 0 do 7 roku
życia, na które składają się min.: psychoterapia, logoterapia,
rehabilitacja, zajęcia grupowe. Forma pomocy jest bezpłatna
skierowana do wszystkich dzieci bez względu na miejsce zamieszkania.
Od maja 2016 roku Pani Dyrektor PPPP prowadziła rozmowy w sprawie pracy specjalistów poradni w terenie za
pośrednictwem utworzenia Mobilnych Punktów Diagno-

- z niepełnosprawnością intelektualną, (w stopniu lekkim,
umiarkowanym, znacznym)
- niesłyszącym i słabosłyszącym
- niewidzącym i słabowidzącym
- z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
- z niepełnosprawnością sprzężoną
Dyrektor Poradnia oferuje bezpłatną pomoc dla dzieci
zamieszkałych w powiecie wałbrzyskim od urodzenia do zakończenia edukacji. Wspiera placówki oświatowe i ich działalność wychowawczo – edukacyjną, również udziela pomocy rodzicom/opiekunom poprzez treningi, warsztaty, terapię
rodzinną. Powiatowa Poradnia cały czas sukcesywnie się
rozwija. Na chwilę obecną grono Poradni powiększyło się o 3
psychologów, pedagoga, logopedę, rehabilitanta i pracownika administracji. Więcej informacji o działalności poradni
można przeczytać na stronie pppp.walbrzych.pl
styczno – Konsyltacyjnych w powiecie wałbrzyskim, w których specjaliści poradni raz w tygodniu prowadziliby badania psychologiczno – pedagogiczne, logopedyczne i terapie.
Od 01 września 2016 roku utworzono 5 punktów mobilnych
dzięki którym rodzice/opiekunowie mają komfort wykonania
badań i realizacji terapii w miejscu zamieszkania. Punkty mobilne znajdują się w:
Punkt nr 1 Przedszkole Miejskie w Szczawnie – Zdroju,
Punkt nr 2 Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu,
Punkt nr 3 Przedszkole Miejskie w Mieroszowie,
Punkt nr 4 Niepubliczne Przedszkole „Koniczynka II” w Boguszowie – Gorce,
Punkt nr 5 Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
jest poradnią specjalistyczną, która wydaje orzeczenia dla
uczniów:
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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

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

Postawili na Trójgarb
W minionym tygodniu
Fundacja Edukacyjno Społeczna „Polny Kwiat” ze Starych Bogaczowic zakończyła
pierwszy etap realizacji zdania publicznego pt. „Pieszy
międzygminny rajd wokół
Trójgarbu” realizowanego
w ramach budżetu partycypacyjnego powiatu wałbrzyskiego.
- Na trasie na Trójgarb zostały zamontowane miejsca odpoczynku, tablice informacyjne, a
także kierunkowskazy (część z
nich montowana będzie jeszcze w tym tygodniu). Wszystkie
te miejsca zostały uporządko-

Nowy most

Mają nowy chodnik

Ruszyła odbudowa zniszczonego mostu w Jabłowie wraz z odbudową
drogi gminnej. W ramach planowanych robót budowlanych wykonane
zostanie uzupełnienie ubytków w konstrukcji kamiennej przyczółków.
Planowane są także prace naprawcze polegające na zabezpieczeniu
antykorozyjnym odkrytych bocznych powierzchni betonowych i
spodu istniejącej płyty oraz wykonanie nowej żelbetowej płyty
wyrównawczej, kotwionej do istniejącej płyty pomostowej.
Zamontowana zostanie też balustrada stalowa. Na drodze przewiduje
się wykonanie nowej nawierzchni na podbudowie z kruszywa i
warstwy nawierzchni bitumicznej o długości około 220 mb.

Mieszkańcy wsi Stare Bogaczowice mogą już bezpiecznie pokonywać
jeden z najbardziej niewygodnych odcinków drogi powiatowej w
pobliżu sali sołeckiej. Budowa chodnika została zakończona sukcesem.

wane, a przy ławostołach nasadzono drzewa i krzewy leśne.
Zakończeniem zadania będzie
Mikołajkowy Rajd wokół Trójgarbu. Trasa marszu to około
2,5 kilometra. Uczestnicy wyruszą 7 grudnia o godz. 10:00
sprzed Gminnego Centrum
Edukacyjno-Społecznego
w
Starych Bogaczowicach. Na mecie rajdu czekać będzie na nich
ognisko z pieczeniem kiełbasek
i śpiewami przy gitarze – mówi
Agnieszka Lechowicz, prezes
Fundacji Edukacyjno Społecznej „Polny Kwiat” w Starych Bogaczowicach.
(IL)

(IL)

Zrobili kartki
świąteczne

Mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice aktywnie uczestniczą
w realizacji projektu w ramach budżetu partycypacyjnego powiatu
wałbrzyskiego.

Napiszą list
do Świętego Mikołaja
Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach zaprasza dzieci na przedświąteczne przygotowania
– wspólne ubieranie choinki w Gminnym Centrum Edukacyjno-Społecznym oraz warsztaty „List do Świętego Mikołaja”. Spotkanie odbędzie się 30 listopada (środa) o godz.
16:00 w budynku Gminnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy ul. Głównej 148 w Starych Bogaczowicach.
(IL)

W minioną sobotę, w
ramach projektu „Struga
oczami dziecka”, finansowanego w części z konkursu
grantowego „Działaj Lokalnie 2016”, w szkole podstawowej wsi Struga odbyły
się „Kreatywne warsztaty
świąteczne”, które prowadził doświadczony pedagog
Jadwiga Tryniecka.
Dorośli wraz z dziećmi przygotowywali ozdoby i kartki
świąteczne różnymi metodami

technicznymi. W warsztatach
wziął udział także Mirosław
Lech Wójt Gminy Stare Bogaczowice. Na koniec spotkania
członkowie grupy „Nasza Struga” wręczyli okolicznościowe
dyplomy i podziękowali mieszkańcom swojej wsi, sponsorom,
Gminie Stare Bogaczowice,
Gminnej Bibliotece Publicznej
oraz Szkole Podstawowej za
możliwość i pomoc w zrealizowaniu całego projektu.
(IL)

Seniorzy zgłębiają
wiedzę

22 listopada br. grupa składająca się z 37 słuchaczy i koordynatorów
Uniwersytetu III Wieku w Starych Bogaczowicach udała się do
Wrocławia, żeby zobaczyć wystawę edukacyjną Hydropolis. Podczas
niemal 1,5 godzinnego zwiedzania uczestnicy wycieczki ochoczo
odpowiedzieli na motto przewodnie wystawy – zgłębiaj wiedzę.
Seniorzy ze Starych Bogaczowic po raz kolejny udowodnili, że
niezależnie od ilości przybywających lat życia można być aktywnym i
ciekawym życia.

(IL)
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Droga z lokalnych bogactw
Dobiega końca remont
głównej drogi w Sokołowsku. Co ciekawe, jej nowa
nawierzchnia powstała z
kruszyw wydobywanych w
naszym regionie.
Droga powiatowa nr 3364
D w Sokołowsku - czyli prowadząca przez kurort ul.
Główna - została w ostatnich
latach tak zniszczona przez
ulewne deszcze, że zakwalifikowano ją w końcu jako
tzw. szkodę powodziową. To
umożliwiło zarządcy drogi,
Starostwu Powiatowemu w
Wałbrzychu, starania o dofinansowanie na jej gruntowną naprawę.
- Remont był niezbędny
ze względu na bezpieczeństwo kierowców i pieszych.
Tym bardziej, że chodzi o
mieszkańców i turystów.
Jego koszt został oszacowany na ponad 1 mln 100 tys
zł. Udało nam się pozyskać
ponad 900 tys zł dofinansowania z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji - mówi Krzysztof Kwiatkowski, wicestarosta powiatu wałbrzyskiego.
Prace na mającym prawie
półtora kilometra odcinku
trwają od kilku tygodni. Ich
wykonawcą jest firma Bu-

Nowa nawierzchnia głównej drogi w Sokołowsku powstała z kruszyw
wydobywanych w naszym regionie.

dimex, która postanowiła
wykorzystać do nowej nawierzchni występujące w regionie kruszywa, wydobywane przez Kopalnie Surowców
Skalnych w Bartnicy: melafir
ze złoża w Rybnicy Leśnej i
gabro ze złoża w Słupcu.
- Budimex poprosił nas o
opinię, czy akceptujemy wybór tych materiałów. Byliśmy
jak najbardziej za. Po pierwsze dlatego, że już kilka dróg
w regionie wykonaliśmy

wcześniej z tych kruszyw i
uważamy, że są naprawdę
wysokiej jakości. Po drugie,
po co wozić materiały nie
wiadomo skąd, skoro mamy
nasze, dobre. Po trzecie, takie działania wspierają lokalną gospodarkę i mieszkańców, także widzimy w tym
rozwiązaniu same korzyści
- mówi wicestarosta Kwiatkowski.
Nowa nawierzchnia została już położona. Pozostałe

prace potrwają jeszcze kilkanaście dni.
Obecny remont prowadzony jest na odcinku drogi
znajdującym się w samym
Sokołowsku. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu zapowiada, że w przyszłym
roku wyremontuje jeszcze
700 - metrowy odcinek drogi
wyjazdowej z Sokołowska.
Co ciekawe, melafir z Rybnicy Leśnej i gabro ze Słupca
są wykorzystywane w Polsce
najczęściej do budowy ważnych dróg: autostrad i tras
ekspresowych.
- Ze względu na swoje
właściwości poprawiają bowiem jakość dróg i zwiększają
bezpieczeństwo: melafir jest
odporny na ścieranie, a gabro
rozjaśnia nawierzchnię, co
zapewnia lepszą widoczność
- mówi Grzegorz Korzanowski, dyrektor ds. produkcji
mas bitumicznych w Śląskich
Kruszywach
Naturalnych,
które zajmują się sprzedażą kruszyw wydobywanych
przez KSS Bartnica. - Nowa
droga w Sokołowsku będzie
więc z „wysokiej półki”. Trafiło na nią ponad 2 tys ton
mieszanek mineralno - asfaltowych z melafiru i gabro,
które wyprodukowano także

lokalnie, bo w Wytwórni Mas
Bitumicznych w Starym Julianowie. Jest tu też aspekt ekologiczny: do wybudowania
dolnej warstwy drogi wykorzystane zostały m.in. wartościowe surowce, pochodzące
z recyklingu wcześniejszego
asfaltu. Śląskie Kruszywa Na-

turalne, pod nadzorem specjalistów z laboratorium drogowego, zajmują się bowiem
przyjaznym dla środowiska,
wtórnym
wykorzystaniem
dobrej jakości surowców,
odzyskiwanych z używanych
nawierzchni asfaltowych.
(EG)

50 lat razem

Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński oraz przewodnicząca Rady
Miejskiej Mieroszowa Maria Chmielnicka, w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, wręczyli medale „Za długoletnie Pożycie
Małżeńskie”. Złote gody w tym roku w Gminie Mieroszów obchodzili
państwo: Kowalewicz, Rezler oraz Zbróg. Gratulujemy i życzymy
wszystkiego najlepszego na dalszej drodze szczęśliwego małżeństwa.

(RED)
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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:

• 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!!!
REKLAMA

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WALIM
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w obrębie wsi Olszyniec,
gmina Walim.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 roku, poz.778) oraz art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwał:
- nr XXII/120/2016 z dnia 25 października 2016r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim,
- nr XXII/122/2016 z dnia 25 października 2016r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim.
W związku z podjęciem uchwał podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Walim,
ul. Boczna 9, w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim, na podstawie
w/w uchwał.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące
miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony
środowiska w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, na adres: Wójt Gminy Walim,
ul. Boczna 9, 58-320 Walim.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Gminne inwestycje drogowe

Spotkanie
autorskie
Zapraszamy na spotkanie
autorskie z Moniką A. Oleksą, autorką książek: „Niebo w
kruszonce”, „Samotność ma
twoje imię”, „Ciemna strona
miłości”, „Miłość w kasztanie
zaklęta”, „Uśmiech mima”.
Spotkanie odbędzie się 24
listopada 2016 r. o godzinie
17.00 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Jedlinie-Zdroju
przy ul. Piastowskiej 13.
(RED)

Sportowy
mikołaj
3 grudnia Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach zaprasza dzieci w
wieku przedszkolnym oraz
klas I-IV do udziału w piątej edycji imprezy “Sportowy Mikołaj Dzieciom”.
- W tym roku startujemy o
godzinie 11.00 w sali gimnastycznej PSP Nr 6 przy ul.
Reymonta 4 w Boguszowie-Gorcach (dzielnica Kuźnice
I). W programie gry i zabawy
sportowo-rekreacyjne, m.in.
wyścigi zaprzęgów Św. Mikołaja, dekorowanie bombek i oczywiście finałowa
“bitwa na śnieżki”. Na zakończenie spotkanie ze Świętym
Mikołajem. Udział w imprezie jest bezpłatny, prosimy
tylko uczestników o zabranie
obuwia zmiennego i wygodnego stroju sportowego –
apelują organizatorzy.
(RED)

Szukają wody
Wójt Czarnego Boru Adam
Górecki podpisał umowę
z przedstawicielem firmy
Wiertnik Sudety ze Szczytnej na odwiercenie 1 otworu
hydrogeologicznego
na terenie przyległym do
Stadionu Sportowego w
Czarnym Borze. Usługę
zlecono na potrzeby ujęcia
wód podziemnych do celów
pitnych i socjalno-bytowych.
Zakres prac obejmuje wykonanie 1 otworu wiertniczego
do głębokości 80 m, wykonanie pomiarów, obserwacji
i poboru prób, próbne pompowanie, badania laboratoryjne, prace geodezyjne i
udokumentowanie zasobów
eksploatacyjnych ujęcia wód
podziemnych. Przewidywany termin realizacji zadania
29.11. - 20.12.2016 r.
(RED)

Z Gminy Walim nie znikają jeszcze ekipy remontujące drogi. Pieniądze na
te cele pochodzą zarówno
z budżetu gminy, jak i ze
środków pozyskanych z
różnych źródeł zewnętrznych, dzięki którym możliwe jest wykonanie wielu
ważnych dla mieszkańców
inwestycji.
- Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz wprowadzając
nowoczesne
rozwiązania
technologiczne w zakresie
oświetlenia ulicznego, wykorzystującego energię słoneczną, zamontowano 12
lamp zasilanych ogniwami
fotowoltaicznymi w miejscowości Walim. Urządzenia
te pojawiły się m.in. przy ul.
Mickiewicza oraz ul. Górnośląskiej. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 72
324 zł. We wsi Rzeczka, w porozumieniu ze Starostwem
Powiatowym w Wałbrzychu,
powstała nowa zatoka autobusowa oraz chodnik. Zadanie to o łącznej wartości 22
100,64 zł zrealizowane zostało z budżetu Gminy Walim,
przy czym prawie połowa
tej kwoty pochodziła z funduszu sołeckiego Rzeczki.
Kolejną inwestycją drogową,

na którą gmina wygospodarowała środki z własnego
budżetu, jest przebudowa
ronda w Walimiu oraz ok.
110 metrów bieżących ul.
Piastowskiej. W ramach tego
zadania, opiewającego na
łączną wartość 66 345,90 zł
wykonano m.in.: frezowanie
starej nawierzchni, podbudowę chodników, wyłożenie
warstwy bitumicznej, ułożenie krawężników drogowych
oraz uzupełnienie pobocza.
Wieś Glinno może poszczycić się odbudową dwóch
dróg gminnych. Zadanie to
o łącznej wartości 69 667,20
zł umożliwiło wyremontowanie ok 230 metrów
bieżących drogi. Środki w
wysokości 31 097,16 zł, również pochodzące z budżetu
gminy, umożliwiły budowę
55 metrów bieżących drogi gminnej w Michałkowej.
Końca dobiegły również prace polegające na odbudowie
muru oporowego przy ul.
Różanej w Walimiu. Inwestycja o wartości 120 490,19 zł
swym zakresem obejmowała m.in.: rozbiórkę starego
muru, wykonanie ławy fundamentowej, budowę muru
z kamienia granitowego
oraz uzupełnienie masy bitumicznej. Przy udziale środ-

ków zewnętrznych zrealizowano m.in.: przebudowę ul.
Bystrzyckiej w Dziećmorowicach. Zadanie to o łącznej
wartości 76 893,45 zł, zrealizowane zostało przy dofinansowaniu w wysokości 50
400,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W wyniku tej inwestycji
wyremontowano ok 200 metrów bieżących drogi gminnej. Podczas budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w
Dziećmorowicach wykonano
m.in.: korytowanie oraz podbudowę chodnika, ułożenie
krawężników i obrzeży, a
także położenie kostki granitowej i betonowej. Przy dofinansowaniu pozyskanym ze
Starostwa Powiatowego w
Wałbrzychu w wysokości 20
tys. zł zrealizowano inwestycję na blisko 70 tys. zł. Ekipy
remontowe pojawią się także
w Rzeczce. Stanie się to za
sprawą promesy w wysokości
48 088 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, pozyskanej na usuwanie skutków
mających znamiona klęski
żywiołowej. Całkowity koszt
odbudowy tej drogi opiewa
na kwotę 60 110,10 zł – wylicza Adam Hausman, wójt
gminy Walim.
(RED)

Active łączy gminy
Gmina Walim dołączyła
do strefy Active, którą 5
czerwca tego roku oddały
do użytku gminy Głuszyca i Jedlina Zdrój. - Nowe
trasy ACTIVNEJ rekreacji
dla miłośników biegania,
nordic-walking oraz kolarstwa górskiego już gotowe
– mówi Paweł Brzozowski,
dyrektor Centrum Kultury i
Turystyki w Walimiu.
#ACTIVE to licząca ponad
20 km trasa, łącząca sąsiadujące ze sobą gminy: Głuszycę i Jedlinę-Zdrój. Trasa
dedykowana jest dla rowerzystów, biegaczy i miłośników nordic-walking. Oznaczono na niej drogowskazy
wraz z odległościami do
największych atrakcji turystycznych obu gmin. Ponad
8 km trasy wiedzie przez
Głuszycę, a 12 km przez Jedlinę Zdrój.
Ostatnio do strefy ACTIVE
dołączyła Gmina Walim.
- Nasz trasa ACTIVE to
ponad 14 km, łączących sąsiadujące ze sobą gminy:
Walim, Głuszycę oraz Jedlinę-Zdrój. Prowadzi ona od
kompleksu Osówka, przez
Walim, Sztolnie Walimskie,
Jugowice, Olszyniec i łączy

Dzięki przyłączeniu się Gminy Walim, trasa Active
ma już 34 km długości.

się z już istniejącymi- 20 kilometrami tras w Jedlinie Zdrój
i Głuszycy. Koszty związane
z zakupem oznakowania
poniosło Centrum Kultury i
Turystyki w Walimiu, natomiast montażem tabliczek
informacyjnych zajęła się
grupa MTB Walim Team. Zapraszamy do zapoznania się
z nowo wyznaczoną trasą
ACTIVE, przebiegającą urokliwymi zakątkami naszej

gminy –zachęca Paweł Brzozowski.
Gospodarze wszystkich
gmin planują rozbudowę
trasy #ACTIVE oraz uruchomienie aplikacji mobilnej,
odsyłającej do informacji na
gminnych stronach internetowych na temat mijanych
na trasie atrakcji turystycznych, punktów widokowych
czy też gastronomicznych.
(RED)
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Jesień w oczach dzieci
W Pasażu Tesco w
Szczawnie-Zdroju odbyło
się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
laureatom V edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego
„Portret Pani Jesieni”.
Konkurs został zorganizowany przez Publiczną
Szkołę Podstawową nr 21
im. Olimpijczyków Polskich
w Wałbrzychu, Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni
Mieszkaniowej „Podzamcze”
w Wałbrzychu oraz Pasaż Tesco. Jednocześnie przygotowano wystawę nagrodzonych
i wyróżnionych prac.
W konkursie uczestniczyły
dzieci z klas I-III oraz z oddzia-

łów przedszkolnych wałbrzyskich szkół. Napłynęło 425
prac. Przyznano 12 nagród: I
miejsca: 1. Nadia Langner, kl.
0, PSP 21, Maja Bartkowska,
kl. I, PSP 21, Wiktoria Górecka,
kl. II, PS 28, Natalia Kaniewska,
kl. III, PSP 2. II miejsca: Karolina Lipska, kl. 0, PSP 2, Izabella
Gaborska, kl. I, PSP 28, Alicja
Bartczak, kl. II, OSK, Amelia
Szczęsna, kl. III, PSP 21.II miejsca: Maja Kuncewicz, kl.0, PSP
21, Oliwia Świątek, kl. I, PSP
21, Aniela Kołacz, kl. II, PSP 28,
Zuzanna Kozłowiecka, kl. III,
PSP 21.
Ponadto wręczono 15 wyróżnień.

W Pasażu Tesco można oglądać nagrodzone prace.

(BAS)

Surrealizm w Starej Kopalni

Górnicze
wspomnienia
Towarzystwo
Miłośników
Szczawna-Zdroju zaprasza
na wystawę pamiątek górniczych. Tradycje górnicze, pomimo zamknięcia kopalń wałbrzyskich, ciągle są żywe wśród
mieszkańców naszego miasta.
Górnicze jest samo Szczawno
poprzez fakt eksploatowania
tutaj od kilkuset lat źródeł wód
mineralnych. Wystawa będzie
pretekstem do wspomnień z
okresu funkcjonowania kopalń
wałbrzyskich, które zatrudniały
także mieszkańców Szczawna-Zdroju. Eksponowana będzie
kolekcja Zbigniewa Jóźwiakowskiego, byłego górnika,
który przez kilka dziesięcioleci
gromadził m.in. urządzenia,
dokumentację oraz przedmioty codziennego użytku
związane z zawodem górnika.
Wystawa zainicjowana będzie
spotkaniem ze Zbigniewem
Jóźwiakowskim, który opowie
o swoich zbiorach i historii
ich gromadzenia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą niecodzienną kolekcją.
Otwarcie wystawy – 5 grudnia
2016 godzina 17.00. Eksponaty
wystawione będą od 5 do 11
grudnia 2016 roku w sali kameralnej Teatru Zdrojowego w
godzinach od 16.00 do 19.00.
(RED)

Wernisaż wystawy prac
wałbrzyskiego
artysty
Krzysztofa Heksla w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu przyciągnął tłum ludzi, na czele z
władzami miasta, kolekcjonerami obrazów, dziennikarzami, ale również licznych
sympatyków
twórczości
tego artysty. Wystawa będzie czynna do 27 listopada,
w godzinach 10.00-18.00,
a obrazy można podziwiać
bezpłatnie.
Wernisaż rozpoczęło wystąpienie
wiceprezydenta
Wałbrzycha Zygmunta Nowaczyka oraz dyrektora Starej
Kopalni Anny Żabskiej, która
w kilku słowach przybliżyła
postać i twórczość autora. Po
oficjalnym wstępie, około setka przybyłych gości przeszła
do podziwiania ekspozycji
oraz do rozmów prywatnych z
Krzysztofem Hekslem.
Wystawa „Malarstwo” prezentuje kilkanaście prac, które nie są tytułowane. Warto
wspomnieć, że obrazy to w
większości tegoroczne prace artysty, a wśród nich kilka,
które zostały namalowane
specjalnie na tę okoliczność.
Nigdzie dotąd nie były prezentowane publiczności. Przy-

Wystawa obrazów Krzysztofa Heksela w Starej Kopalni będzie czynna
do 27 listopada.
byli goście na bieżąco mogli
dzielić się swoimi wrażeniami
oraz emocjami z samym autorem, który chętnie wdawał się
w dyskusję z każdym, kto miał
na to ochotę. Przedstawiciele
mediów, gazet oraz telewizji
regionalnej przygotowywali
relacje z tego wydarzenia, a
Krzysztof Heksel udzielał wywiadów. Oprawę muzyczną
stanowiły tzw. „dźwięki kosmosu”, które zaskakująco

dobrze łączyły się z tematyką
i klimatem całej wystawy, a
dodatkowo nadawały jej specyficznego „smaku”.
Ciekawostką jest fakt, że w
tym samym czasie trwała wystawa „FluxExhibition” w The
Old Truman Brewery w Londynie. Wśród wielu prezentowanych tam dzieł sztuki znalazły
się dwa obrazy Krzysztofa
Heksla.
(RED)
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REKLAMA

REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

BRYKIET DRZEWNY

In memoriam - Ku pamięci
,,Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych’’

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

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

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

Śp. Barbary Kurek

Śp. Stanisława Maciniaka

składa córka.

składa rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej ziemskiej drodze

Edwarda Zarosskiego

uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie
w tym trudnym czasie składa Syn z rodziną.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’
Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu

Śp. Teresy Walkowicz
składa rodzina.

Siedziba firmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Bafia Sokołowsko ul. Słoneczna 5 tel. całodobowy 500 669 070

Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, tel: 605 824 211, „Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

Zwycięskie
zakończenie roku
W ostatnim meczu rundy
jesiennej piłkarki AZS PWSZ
Wałbrzych w pięknym stylu
pokonały Olimpię Szczecin
4:0. Dzięki tej wygranej poprawiły statystykę wygranych na własnym boisku
oraz zajęły 4 miejsce w tabeli ekstraligi.
Celem wałbrzyszanek była
tylko i wyłącznie wygrana,
ponieważ Czarni Sosnowiec
wygrali swój mecz, a UKS
SMS Łódź zremisował. Jest to
o tyle ważne, że te ekipy walczą obecnie z AZS PWSZ o 3.
miejsce w tabeli ekstraligi. W
dodatku liczyły na co najmniej
powtórkę z wiosny tego roku,
kiedy jeszcze pod wodzą trenera Marcina Gryki na Stadionie 1000-lecia w Wałbrzychu
wygrały 2:0.
Wałbrzyszanki od początku
ruszyły się do ataku i już w 6
min. do sytuacji sam na sam z
bramkarką doszła Oliwia Maciukiewicz, lecz jej strzał pewnie złapała golkiperka Olimpii.
Dziesięć minut później po dośrodkowaniu z rzutu wolnego
doszło do zamieszania w polu
karnym przyjezdnych i do piłki
doszła Małgorzaty Mesjasz, która z najbliższej odległości otworzyła wynik meczu. W 29 min. na
strzał przewrotką zdecydowała
się Karolina Gradecka, jednak
futbolówka poszybowała minimalnie nad poprzeczką. Cztery
minuty później bezpośrednio z
rzutu wolnego uderzała Anna
Rędzia, lecz dobrze interweniowała bramkarka ze Szczecina.
Tuż przed przerwą w polu karnym sfaulowana została Emilia
Bezdziecka, za co sędzia podyk-

towała rzut karny, który pewnie
na gola zamieniła Mesjasz.
W przerwie obaj szkoleniowcy nie dokonali roszad w
składach, a gospodynie zaczęły
drugą część spotkania z wysokiego „C”, ponieważ w 49 min.
Anna Rędzia po indywidualnej
akcji doszła do sytuacji jeden
na jeden z golkiperką gości
i podwyższyła wynik na 3:0.
Dwie minuty później mogło
być już 4:0, kiedy trzy zawodniczki Kamila Jasińskiego miały
przed sobą tylko bramkarkę,
ale Oliwia Maciukiewicz w znakomitej sytuacji przestrzeliła.
Długo trzeba było czekać na
kolejną akcję, bo dopiero w
77 min., po dośrodkowaniu z
rzutu wolnego, strzeliła Klaudia Miłek, piłka trafiła w poprzeczkę, ale jeszcze z dobitką
zdążyła Aleksandra Jaworek,
która uderzeniem głową ustaliła wynik spotkania na 4:0 dla
AZS PWSZ. Jeszcze przed końcem szkoleniowiec miejscowych dokonał dość nietypowej
zmiany – Darię Antończyk zastąpiła Patrycja Urbańska, która
po raz pierwszy zagrała w tym
sezonie w ekstralidze.
Radosław Radczak
AZS PWSZ Wałbrzych
– Olimpia Szczecin 4:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Mesjasz (16), 2:0 Mesjasz
(45-k), 3:0 Rędzia (49), 4:0 Jaworek
(77). Widzów: 100.
AZS PWSZ: Antończyk (90 Urbańska)
- Aszkiełowicz, Gradecka, Mesjasz,
Ratajczak (84 Iwańczuk) – Gonzalez
(84 Kowalczyk), Rędzia, Dereń (75
Jaworek), Bezdziecka (55 Miłek),
Salwa - Maciukiewicz.

Unia wiceliderem
Zakończyły się rozgrywki rundy jesiennej wałbrzyskiej I A
klasy, w której od tego sezonu występuje drużyna seniorów Unii Bogaczowice. W roli
beniaminka drużyna ze Starych
Bogaczowic poczyna sobie bardzo dobrze. W połowie sezonu
zajmuje II miejsce w tabeli. - Na
początku rozgrywek plan punktowy był nieco inny, jednak dobra postawa drużyny, zaangażowanie zawodników i chęć do gry
sprawiły, że dorobek punktowy
jest dość duży. Uzbieraliśmy 28
punktów. Popełniamy niejednokrotnie szkolne błędy, co kosztuje nas w konsekwencji wiele
zdrowia, ale przez zimę będziemy starali się je wyeliminować
– mówi trener drużyny Mariusz
Rajca. Tej zimy drużyna będzie
już trenować na nowym obiekcie ze sztuczną nawierzchnią
i oświetleniem oraz w bardzo
dobrze wyposażonej hali sportowej w Zespole Szkół w Starych
Bogaczowicach. - Liczymy na to,
że udostępnione nam obiekty
sportowe przyczynią się do dalszych sukcesów. Nie zawiedziemy naszych kibiców, którym serdecznie dziękujemy za doping
na wszystkich meczach – dodaje
trener Unii.
(IL)

Zapaśniczy memoriał
W Hali Wałbrzyskich Mistrzów
odbyły się zawody Pucharu
Polski Juniorów w zapasach w
stylu klasycznym, połączone z
XIV Memoriałem Bogusława
Dąbrowskiego. W zawodach
udział wzięło 103 zawodników
z 34 klubów z całej Polski. ZLKS
Zagłębie Wałbrzych zajęło drużynowo 21 miejsce. W czasie
otwarcia turnieju wiceprezes
Polskiego Związku Zapaśniczego wręczył okolicznościową paterę z okazji 70-lecia klubu prezesowi Janowi Jóskowskiemu.
(RED)

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

Karny z kapelusza ustawił mecz
Po niezłym i emocjonującym spotkaniu, na zakończenie rundy jesiennej
piłkarze Górnika Wałbrzych
przegrali na własnym boisku z Ruchem Zdzieszowice
0:2. Wynik jest jednak niesprawiedliwy, także z powodów błędów arbitrów.
Spotkanie rozpoczęło się
od minuty ciszy dla uczczenia
zmarłego niedawno byłego
piłkarza m. in. Górnika Wałbrzych i Widzewa Łódź – Marka Pięty.
Na początku zaatakowali
goście, lecz nie byli w stanie
poważnie zagrozić bramce
miejscowych, którzy groźnie
odpowiedzieli w 10 minucie.
Po dośrodkowaniu z prawej
strony boiska doszło do zamieszania w szesnastce Ruchu, znalazł się tam Denis Dec,
który uderzył z woleja, lecz
minimalnie nad poprzeczką.
Trzynaście minut później, po
centrze z prawego skrzydła
Dawida Kilińskiego, z piłką
minął się Damian Jaroszewski,
doszedł do niej Michał Bachor,
który strzelił głową, jednak tuż
nad bramką. W 32 min., po
faulu Marcina Morawskiego,
Jakub Czajkowski zdecydował
się na bezpośrednie uderzenie
z rzutu wolnego, a piłka odbiła
się od słupka i wpadła do siatki. Sześć minut później w ten
sam sposób popularnego „Jogiego” chciał pokonać Dariusz
Zapotoczny, ale futbolówka
minęła słupek. W 40 min., po
faulu Damiana Migalskiego
na Grzegorzu Kleemannie,
sam poszkodowany sprowokował przepychanki w polu
karnym Ruchu i sędzia musiał
upomnieć kilku zawodników.
Ukarał żółtymi kartonikami

wspomnianego Migalskiego,
Dariusza Michalaka i Mateusza
Szatkowskiego, ale golkipera
ze Zdzieszowic, który zaczął
to zamieszanie – nie. Tuż
przed przerwą, bo błędzie
Marcina Gawlika, Damian Jaroszewski czysto interweniował w szesnastce, ale jeden
z zawodników przyjezdnych
ewidentnie symulował, na
co arbiter dał się nabrać i
podyktował rzut karny, który
na bramkę pewnie zamienił
Szatkowski. Warto dodać, że
znów kartkami zostali zawodnicy Górnika – Jaroszewski za
faul, którego nie było i za dyskusje Gawlik oraz Grzegorz
Michalak.
W przerwie trener Robert
Bubnowicz dokonał 2 zmian:
Kamil Młodziński zastąpił
Denisa Deca, a za Damiana
Bogacza na boisko wszedł
Norbert Pierzga. Już na początku drugiej połowy Denis
Sotor mógł podwyższyć rezultat, ale jego strzał odbił się
od defensorów Górnika i spokojnie interweniował bramkarz biało-niebieskich. Potem
poziom gry bardzo mocno
spadł, ponieważ pojawiło się
sporo niedokładności, mnóstwo nieudanych akcji oraz
momentami brak pomysłu na
grę. Poza tym przez fatalną
pogodę z minutę na minutę
pogarszał się stan murawy. W
70 min., po starciu z jednym
z obrońców z Opolszczyzny,
w szesnastce przewrócił się
Jan Rytko, jednak arbiter tym
razem nie podyktował jedenastki. Kwadrans później,
po krótkim podaniu z rzutu
wolnego przez Morawskiego,
Rytko z prawej strony wrzucił
piłkę w pole karne, gdzie zna-

lazł się Kamil Młodziński, który oddał mocny strzał, ale trafił w boczną siatkę. Tuż przed
końcem żółtą kartką został
ukarany Marcin Gawlik – co
ciekawe, było to drugie takie
napomnienie, ale sędzia nie
pokazał czerwonego kartonika piłkarzowi Górnika.
- Nie stworzyliśmy żadnej
naprawdę groźnej okazji w
tym spotkaniu, co tylko pokazuje, że mamy spore problemy w ataku, o czym mówi statystyka naszych strzelonych
goli w tej rundzie: 10 w 17
spotkaniach. Będziemy musieli w następnej rundzie poprawić ten aspekt gry, aby potem
móc liczyć się w walce o utrzymanie – powiedział na zakończenie rundy trener Górnika
Wałbrzych, Robert Bubnowicz.
Było to ostatnie spotkanie
w karierze Grzegorza Michalaka, który ogłosił po rundzie
jesiennej „zawieszenie butów
na kołku”.
Radosław Radczak
Górnik Wałbrzych
– Ruch Zdzieszowice 0:2 (0:2)
Bramki: 0:1 Czajkowski (32), 0:2
Szatkowski (45+2 – k). Żółte kartki:
Morawski, Migalski, D. Michalak,
Jaroszewski, Gawlik (dostał 2, ale nie
otrzymał czerwonej), G. Michalak,
Sobiesierski oraz Szatkowski.
Sędziował: Szymon Łężny (Kluczbork).
Widzów: 80.
Górnik: Jaroszewski – Gawlik, D.
Michalak, G. Michalak, Surmaj –
Sobiesierski (75 Woźniak), Morawski,
Rytko, Dec (46 Młodziński) – Bogacz
(46 Pierzga) – Migalski.
Ruch: Kleemann – Sotor (75 Wanat),
Bachor, Kiliński, Nowak – Szatkowski,
Damrat, Czajkowski, Wieczorek, Zapotoczny (86 Sowiński) – Kostrzycki.
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Czeski sprawdzian
Siatkarki Chełmca Wodociągi gościły reprezentantki I
ligi czeskiej TJ Slavia Hradec
Kralove.
Towarzyski mecz był jednym z elementów przygotowań wałbrzyszanek do rozgrywek III ligi kobiet, które ruszają
10 grudnia 2016. Rywalki zza
południowej granicy postawiły bardzo wysokie wymagania podopiecznym trenera

Jacka Kurzawińskiego, pewnie
triumfując w czterech partiach
- na tyle setów umówili się
przed meczem szkoleniowcy
obu ekip - 14:25, 17:25, 20:25,
10:15. - Cieszy frekwencja na
trybunach, bo jest to dobry
prognostyk przed zbliżającym
się wielkimi krokami podsumowaniem obchodów 70 lecia sportu wałbrzyskiego - 17
grudnia w Hali Wałbrzyskich

Mistrzów odbędzie się pierwsze domowe spotkanie w ramach III ligi kobiet, pomiędzy
zespołami Chełmiec Wodociągi i Victorii Wrocław. Bezpośrednio po zakończeniu meczu
zaplanowane jest uroczyste
spotkanie po latach podsumowujących 60 lat obecności
żeńskiej siatkówki w Wałbrzychu – mówi Jacek Kurzawiński.
(RED)

Nadal bez Victorii
Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych po raz kolejny nie
byli w stanie pokonać rywala w I lidze. Tym razem przegrali we własnej hali z Wartą
Zawiercie 0:3 i ich sytuacja w
tabeli wygląda coraz gorzej.
Wałbrzyszanie
rozpoczęli
spotkanie w składzie: Schamlewski, Durski, Zieliński, Borris,
Napiórkowski, Plizga oraz Obrębski jako libero. Po dość wyrównanym początku meczu,
pierwsi inicjatywę na boisku
przejęli gospodarze, którzy prowadzili 8:5 i szkoleniowiec z Zawiercia musiał poprosić o czas,
co przyniosło to efekt, ponieważ goście szybko wyrównali

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

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

rezultat. Podopieczni Przemysława Michalczyka potem jeszcze utrzymywali 1-2-punktową
przewagę, ale goście znów zdołali wyrównać przed końcem
seta. W samej końcówce wałbrzyszanie popełniali błędy w
polu serwisowym, co wykorzystali zawodnicy Warty i po ataku
Michała Żuka wygrali 25:22.
Druga odsłona rozpoczęła
się fatalnie dla Victorii PWSZ,
która przegrywała 1:6. Nie pomagały ani przerwy na żądanie
Przemysława Michalczyka, ani
indywidualne akcje, ponieważ
wałbrzyszanie popełniali nadal
sporo błędów tak w defensywie,
jak i w ofensywie, przez co w fa-

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

talnym stylu przegrali drugiego
seta aż 13:25.
W trzeciej partii przyjezdni
wciąż nie zwalniali tempa i po
asie serwisowym prowadzili 4:1,
przez co trener wałbrzyszan znów
poprosił o czas. Po chwili jego
podopieczni wyrównali rezultat,
jednak potem znów zaczęli popełniać błędy, a zawiercianie odskoczyli i nie oddali prowadzenia
do końca spotkania. Ostatecznie
Victoria PWSZ przegrała seta
18:25 i cały mecz 0:3.
W następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają w Krakowie z
AGH. Spotkanie odbędzie się w
sobotę, 26 listopada.
Radosław Radczak

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

Zawrócili Obrę
Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych przedłużyli passę
zwycięstw w swoim mieście. Tym razem w hali Aqua-Zdrój
pokonali Obrę Kościan 96:58 i nadal są
na pozycji wicelidera grupy D II ligi tabeli.
Pierwsza odsłona zapowiadała, że
wałbrzyszanie nie będą mieli problemów z wygraniem tego meczu. Już po
2 minutach prowadzili 6:2, po trzech
celnych rzutach Piotra Niedźwiedzkiego. Gospodarze grali swoje, a w ataku zaczęli błyszczeć Rafał Niesobski,
Marcin Wróbel i Damian Durski, dzięki czemu po dziesięciu minutach ich
ekipa prowadziła 26:11. Druga kwarta
zaczęła się od trafienia Bartłomieja Ratajczaka, po czym goście popisali się
serią 8:0 i zmniejszyli stratę do 9 oczek.
Biało-niebiescy nie zrazili się tym faktem i znów ruszyli się do ataku, a po
kolejnym trafieniu Pawła Pirosa osiągnęli przewagę 20 punktów. Potem
kontrolowali przebieg tej części spotkania i po pierwszej połowie byli na
prowadzeniu 48:30.
Przed rozpoczęciem trzeciej partii
na parkiecie pojawili się Marcin Rzeszowski i Damian Durski, którzy mocno
pomagali czołowym kolegom z zespołu w zwiększaniu dorobku punktowego. Celem podopiecznych Arkadiusza
Chlebdy było podwyższenie przewagi
do 30 punktów, by móc spokojnie kon-

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

trolować przebieg spotkania, co im się
udało. Momentami mieli już 33 oczka
więcej od rywala, lecz na 10 minut
przed końcem meczu prowadzili 69:38.
Czwarta ćwiartka była już tylko formalnością. Miejscowi kontrolowali przebieg meczu, a goście starali się przegrać
w jak najmniejszych rozmiarach. Ostatecznie wałbrzyszanie zwyciężyli 96:58
i są niepokonani jako gospodarz w tym
sezonie.
W następnej kolejce podopieczni Arkadiusza Chlebdy zagrają w Nowej Soli
z Muszkieterami. Spotkanie odbędzie
się w sobotę, 26 listopada.

Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych – Obra Kościan 96:58
(26:11, 22:19, 21:8, 27:20)
Górnik: Niesobski 17 (3x3), Wróbel 15 (1x3), B. Ratajczak 15 (1x3), Glapiński 11 (3x3, 10 as.), Niedźwiedzki
9, Piros 8, Durski 7, Rzeszowski 4, Kozak 3 (1x3, 7
as., 8 zb.), Frankiewicz 3 (1x3), Bochenkiewicz 2,
Jeziorowski 2.
Obra: Kabat 15, Kaczmarek 14, Rau 10, Chałupka 6,
H. Ratajczak 4, Ciążkowski 4, Kiszka 3, Kopciński 2,
Szymkowiak 0, Mielnik 0, Harasimczuk 0.

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

KREDYTY
do 200 tys. zł

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

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

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe
Dla firm

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

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!
TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

Chwilówki do 30 tys. zł

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

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
24.11.2016 r. do 16.12.2016 r. wykaz
Nr 18/2016 i wykaz Nr 19/2016
z dnia 24.11.2016 r. nieruchomości
gminnych przeznaczonych
do oddania w dzierżawę, najem.

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)

Dochodzenie
odszkodowań
- wypadki
komunikacyjne, w pracy,
błędy medyczne
oraz wiele innych.
Bez opłat wstępnych.

Piotr - tel. 730 554 772
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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.
(5) HYDRAULIKA - 668-605-555
(5) ELEKTRYK - 888-322-334
(5) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIADCZENIE!!! Tel: 508-808022.
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
(1) Promedica24 zatrudni
opiekunki osób starszych na
terenie Polski z zamieszkaniem.
Gwarantujemy atrakcyjne zarobki
i legalne zatrudnienie. Tel. 507
061 830
(5) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(3) Do wynajęcia pokoje w Wałbrzychu. Nr telefonu kontaktowego: 693 069 486. (bold)
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.

RÓŻNE
(3) Sprzedam ogrodzenie i wynajmę pomieszczenia gospodarcze
- Wałbrzych. Tel: 795-602-683.

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
PODZAMCZE 3 pok, 54m2, duży
balkon, budynek po termomodernizacji cena 120.000 zł kontakt:
792-548-210
NOWE MIASTO, 2 pok, 48m2,
rozkład, duży balkon, miejsce
parkingowe, ogrzewanie miejskie,
nowe budownictwo Cena 98.000
kontakt: 792-548-210
ŚRÓDMIEŚCIE kawalerka po
kapitalnym remoncie, kuchnia w
zabudowie, ogrzewanie gazowe,
cena 60.000zł, kontakt: 792-548210
ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 50m2,1 piętro
ogrzewanie gazowe, łazienka po
remoncie. Cena 64tys, kontakt
535-416-014
SUPER OKAZJA !!! BIAŁY KAMIEŃ
2pok 44m2 dogodna lokalizacja,
niska zabudowa, cena 50tys zł
kontakt. 535-416-014
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 2 piętro,
około 45m2, dwa pokoje, super
lokalizacja, cena: 65 tysięcy zł.
Kontakt 792-548-210
ŚRÓDMIEŚCIE 101m2,1piętro,3pok. ogrzewanie gazowe. cena:
110 000 zł, kontakt: 792549757
PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje,
51.5m2, budynek czteropiętrowy,
super lokalizacja cena 110.000zł
Kontakt: 792-547-662
JEDLINA ZDRÓJ, 2pok, 52m2, po
kapitalnym remoncie, bezczynszowe, cena 95.000, Kontakt
792-547-662

i jasną kuchnią, ul. Moniuszki w
Wałbrzychu, bardzo spokojna
okolica, 79 000 zł, 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 zł, 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 w
kamienicy, ogrzewanie gazowe,
Piaskowa Góra, 185 000 zł, 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam dom w
Szczawnie Zdroju, bardzo dobra
lokalizacja, działka 480 m 2, 6
pokoi, cena 720 000 zł, tel. 607
212 315, 74 666 09 19

JM DOM do wynajęcia 2 –
pokojowe mieszkanie - 53 m2,
Podzamcze - ul. Poselska, 900 zł,
74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia 3 – pokojowe mieszkanie - 68 m2, Świebodzice - ul. Zwycięstwa, 900 zł, 74
6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia pokój z
kuchnią o powierzchni 35 m2, WC
na półpiętrze, ogrzewanie piec
kaflowy, Nowe Miasto - ul. Paderewskiego, 450 zł, 74 6660919,
607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
2 –pokojowe - 54 m2, III piętro w
bloku IV piętrowym, z balkonem

MS-2915 Podzamcze, 2 pokoje,
54m2, cena 135 tys. Tel. 883 334
486
MS-2911 Podzamcze, kawalerka
15m2, 11 piętro, cena 42 tys. Tel.
883 334 481
MS-2914 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, bez balkonu, cena 82 tys.
Tel. 883 334 481
MS-2862 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, 3 piętro, cena 108 tys. Tel.
793 111 130
MS-2896 Biały Kamień, kawalerka,
27m2, po kapitalnym remoncie,
cena 77 tys. Tel. 883 334 481
MS-2846 Biały Kamień, ul. Prosta,
45m2, 2 pokoje, po remoncie, 1
piętro, cena 129 tys. Tel. 883 334
481
MS-2839 Śródmieście, 2 pokoje,
54 m2, cena 67 tys. Tel. 883 334
486
DS-2834 Dom bliźniak, Poniatów-Stary Zdrój 97,5 m2, 239 tys. Tel.
883 334 486
DS-468 Szczawno Zdrój, dom
w zabudowie bliżniczej 150m2,
działka 320m2, cena 450 tys., Tel.
793 111 130

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
MS-2882 Piaskowa Góra - Nowe
mieszkanie w apartamentowcu,
ul. Odlewnicza! 82 m2, 3 pokoje,
cena 219 900 zł Tel. 606 976 630
MS- 2911 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 42m2, 1 piętro, cena 120 tys.
Tel. 793 111 130
Piaskowa Góra, 3 pokoje, 51m2,
3 piętro, cena 145 tys. tel. 793
111 130
OKAZJA! MS-2925 Piaskowa Góra,
42m2, 2 pokoje, 4 piętro w 10 piętrowcu, 92 tys. Tel. 883 334 486
MS-2921 Nowe Miasto, 3 pokoje,
60m2, po kaitalnym remoncie, ul.
Namysłowskiego, cena 135 tys
MDM Tel. 883 334 486

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

MS-2886 Piaskowa Góra – ul. Wrocławska, kawalerka 29m2, cena 39
tys. Tel. 883 334 481

MS- 2889 okolice Lotników, Batorego, 40m2, 2 pokoje, po kapitalnym remoncie, super lokalizacja,
cena 125 tys. Tel. 883 334 486
MS-2872 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 35m2, 1 piętro w 4, cena 103
tys. Tel. 883 334 481
MS-2875 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 36m2, 2 piętro, do remontu,
cena 77 tys. Tel. 793 111 130
MS-2809 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 41m2, 2 piętro, po remoncie,
cena 127 tys. Tel. 883 334 481
MS-2906 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45m2, po remoncie, cena 140
tys. Tel. 883 334 481
MS-2729 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 51,5m2, cena 135 tys. Tel. 793
111 130
MS-2835 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 29m2, do wprowadzenia, cena
82 500. Tel. 793 111 130
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• Ogłoszenia
okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje
• Nekrologi

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
mieszkanie z ogródkiem. 2 pokoje z
widną kuchnią, łazienką i toaletą w
atrakcyjnej lokalizacji po kapitalnym
remoncie!99,000 zł. Tel: 502-657-640

w Tygodniku DB 2010

2. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra
3 pokoje z balkonem do remontu.
II piętro w budynku IV-piętrowym.
Cena: 95,000 zł. Tel: 502-657-640

w portalu db2010.pl

3. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
zielona i spokojna okolica rozkładowe mieszkanie na I piętrze do częściowego remontu, cena: 69,900zł.
DO NEGOCJACJI!Tel. 502-657-640

na Facebooku

4. SOWA&VICTORIA Konradów, 2
pokoje - cena 99 000 do negocjacji !
Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Biały Kamień ,
3 pokoje po kapitalnym remoncie cena 134 900 DO NEGOCJACJI! Tel:
530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Działka budowlana w Rzeczce o pow. 3182 mkw,
woda na działce, pozostałe media w
ulic, malownicza okolica - cena 119
000 Tel: 530-913-259
7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie po remoncie, 2 pokoje,
40,50 m2, Podgórze, 70 tys. zł, Do
negocjacji. Tel: 519-121-102
8.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie po remoncie, 3 pokoje,
72 m2, Biały Kamień, 143 tys. zł, Do
negocjacji. Tel: 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Okolice parku
Sobieskiego, Śródmieście 2 pokoje
z widną kuchnią po kapitalnym remoncie. Odrestaurowany ocieplony
budynek. Tel.502-657-353
10. SOWA&VICTORIA Piękne, duże
mieszkanie z balkonem w centrum
Starego Zdroju. Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na
Podzamczu 69m2 trzy pokoje, Tel:
502-657-353

ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590
12. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
3 pokoje 53 m2 z pięknym tarasem.
Cena: 149,900 zł. Atrakcyjna lokalizacja. Tel: 502-665-504
13.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
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 Mieszkanie
43 m, dwa pokoje, do odświeżenia

118.000 IV piętro Piaskowa Góra Tel:
506-717-014
16. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 87
m dwa poziomy stan deweloperski
260.000 Stary Zdrój Tel:506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Stara część
Piaskowej Góry, 2 pokoje z aneksem
kuchennych, do remontu, 50,000 zł.
Tel: 506-717-014
18. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
po remoncie na granicy Białego
Kamienia i Śródmiescia 42m2 duży
pokój(można podzielić na dwa),
kuchnia, łazienka z wc. 42m2 cena87,000zł Tel. 519-121-104
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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
MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
Z NAMI MOŻESZ ZAPROJEKTOWAĆ SWOJE MIESZKANIE LUB
DOKONAĆ METAMORFOZY JEGO
WNĘTRZA !!! tel. 530998374
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
OKAZJA! Podzamcze, 2 pokoje z balkonem, wysoki parter,
54m2, świetna lokalizacja. Cena
125.000zł. DO NEGOCJACJI. Tel:
535-311-265
3 pokoje po remoncie okolice
Batorego, 63m2, bardzo dobra
lokalizacja. Cena 99.000zł do
negocjacji. Kontakt 535-311-265
Jedlina – Zdrój, przytulne
mieszkanie po remoncie, 46m2,
2 pokoje, okolice UZDROWISKA,
Cena 92.000 zł!!! 530-998-374
PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje po
kapitalnym remoncie, piękne
mieszkanie, balkon, 1 piętro, 51
M2, 169 tys. Zł, Kontakt 535-285514
ŚRÓDMIEŚCIE, 3 POKOJE PO REMONCIE, świetna lokalizacja, cisza
i spokój, blisko las, ogrzewanie
miejskie, parter, 67 m2, 165 000zł
do negocjacji TEL 535 285 514
STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czteropiętrowym, balkon, miejskie
ogrzewanie. Cena 116.000zł DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
ŚWIEBODZICE Oś. Sudeckie,
44m2, 2 pokoje z ogrzewaniem
MIEJSKIM, po remoncie, 1 PIĘTRO,
CENA 140.000zł!! DO NEGOCJACJI,
tel. 530-998-374
ŚRÓDMIEŚCIE, GUSTOWNE MIESZKANIE PO REMONCIE, wyposażone, 3 pokoje, 65 m2, 3 PIĘTRO, 159
tys. Zł, Kontakt 535-285-514
Podgórze, 2 POKOJE, 40m2, spokojna lokalizacja. Cena 35.000zł.
Kontakt 535-311-265
NOWE MIASTO, dwupoziomowe
mieszkanie DO WPROWADZENIA,
52m2, 2 pokoje, spokojna okolica,
135.000zł !!! Kontakt 530-998-374
STARY ZDRÓJ, 62m2, przestronne
3 pokoje w spokojnej okolicy,
WYSOKI PARTER, CENA 95.000zł !!!
Kontakt 530-998-374
2 pokoje do wprowadzenia Piaskowa Góra, 41m2, balkon, blok
czteropiętrowy. Cena 110.000zł.
Kontakt 535-311-265
ŚRÓDMIEŚCIE, CENTRUM, 5 pokoi,
120 m2, 2 balkony, 1 piętro, rozkład pomieszczeń, do remontu,
125 tys. Zł, Kontakt 535-285-514
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 3 pokoje,
duży taras, świetna lokalizacja
– PRZY DEPTAKU, do wprowadzenia, 75m2. 260.000zł DO NEGOCJACJI !!! Kontakt 530-998-374

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 – OBNIŻKA CENY !! Na
sprzedaż mieszkanie do remontu
w Boguszowie Gorcach, 2 piętro,
1 pokój, kuchnia, 160zł czynsz,
klatka schodowa po remoncie, +2
piwnice i komórka Cena :28 000 zł
(nr: 1998)- (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
Biały Kamień w bliskim sąsiedztwie
Szczawna Zdroju, 43,60m2, 2piętro,
1 pokoj,łazienka, okna PCV,instalacje po wymianie,piwnica.W cenie
mieszkania meble,pralka i lodówka.
Cena: 70 000 zł (nr: 2194) - (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 – 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
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, 44
m2,2 piętro, 2 pokoje, kuchnia z
nowymi meblami w cenie, łazienka,balkon, ogródek. Cena:72 000zł (nr:
2243) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09

zł. - co gaz, 74 666 42 42, 507 153
166.

2000m2, cena 350 tys.zł. 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 mieszkanie 3
pokoje, 45m2, Piaskowa Góra, 2
piętro, cena 110 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy garsonierę na
Piaskowej Górze. 19m2, 1 piętro,
stan dobry, cena 56 tys.zł. 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 kawalerkę
na Białym Kamieniu, 26m2, po
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż,
ogród, cena 62 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2, działka: 722m2 cena 180 tys.zł. stan
dobry, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł. 1 piętro, stan dobry, 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,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę na
P.Górze z jasną kuchnią, 26m2, 6
piętro, cena 75 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166 .
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 165 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 49m2,
Jedlina Zdrój, stan dobry, cena 49
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166 .
WILLA – Sprzedamy 2 pok. na
N.Mieście z ogrodem, garażem, 2
pokoje, 46m2, cena 149 tys.zł. 666
42 42, 507 153 166.
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

BON – Mieszkanie na sprzedaż w
Boguszowie Gorcach, 80 m2, 3
pokoje, 3 piętro, z ogródkiem Cena:
139 000 zł ( nr: 2191)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09

WILLA – Sprzedamy mieszkanie,
2 pokoje, blok, 47m2, N.Miasto,
po remoncie, wys.parter, balkon,
cena 119 500 zł. 74 666 42 42, 507
153 166

BON – OKAZJA! OBNIŻKA CENY
Szczawno Zdrój, 58 m2, 3 pokoje,

WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 47 tys.

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, 507
153 166 .
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter,
cena 55000zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Podzamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 3 pokoje, działka

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2 pokoje z łazienką i wc na Podgórze,
52m2, 1 piętro, ul. Niepodległości,
cena 39 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
36m2, B.Kamień, 2 piętro, co gaz,
70 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan bardzo dobry, 42m2, cena 109000zł.
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 54m2
na Piaskowej Górze, 4 piętro (10),
153 000 zł. 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy Śródmieście,
2 (3) pokoje, 82(52)m2, 2 piętro,
69tys.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.

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.
Poselska, 2 pokoje, 51m2, 7 piętro
w 10, cena 123.500zł, tel. 74 840
40 40, 724 464 997
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. Senatorska, 2 pokoje, 48m2, 6 piętro w
10, cena 129.000zł, po remoncie,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, 8
piętro w 10, cena 129.000zł, po
kapitalnym remoncie, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro
w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 72m2, 3 piętro w
10, cena 175.000zł, do, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, parter
w 4, cena 131.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997
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
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Nałkowskiej, kawalerka z jasną
kuchnią, 27m2, 6 piętro w 10,
cena 69.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PONIATÓW, ul. Orkana, kawalerka, 32m2, 1 piętro, C.O.
gazowe, ogródek, cena 42.000zł,
tel. 74 840 40 40, 724 464 997
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, ul
.Ratuszowa, 72m2, garaż, C.O. gazowe, 1 piętro w 3, okolice Aqua
Zdroju, 143.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, nowe
bud, kawalerka, 27m2, parter w
10, cena 49.000zł, 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 141.500zł
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! DOM
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2,
jednopiętrowy, działka 1500m2,
do remontu, cena 239.000zł tel.
74 840 40 40, 512 085 489
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 – 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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REKLAMA

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.gosciniec-sudecki.pl/
oraz na nasz profil na Facebooku https://web.facebook.com/gluszycarestauracja/?fref=ts

