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150 osób na bruk?
Około 150 osób z Wałbrzycha i okolic może stracić
pracę. To etatowi pracownicy oraz podwykonawcy
Kopalni Melafiru w Rybnicy
Leśnej. – Większość załogi
ma ponad 50 lat. Gdzie znajdą pracę? – pyta Ireneusz
Płatek, kierownik kopalni
w Rybnicy Leśnej. Patowa
sytuacja spowodowana jest
przedłużającą się procedurą
przyznawania kopalni koncesji na wydobycie kruszywa. Dolnośląska Solidarność
zapowiedziała protesty w
obronie miejsc pracy.
Dotychczasowa koncesja
na wydobycie melafiru dla
rybnickiej kopalni wygasła w
czerwcu ub. roku. I choć starania o nową koncesję właściciel
kopalni – Kopalnie Surowców
Skalnych Bartnica - rozpoczął
już... 5 lat temu, to procedura
trwa do dziś i nie wiadomo,
kiedy się zakończy. Działalność
kopalni została wprawdzie
uwzględniona przez radnych
Mieroszowa w planie zagospodarowania
przestrzennego,
pozytywną decyzję dla dalsze-

go jej funkcjonowania wydała
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska i - także pozytywną - decyzję dla kopalni wydał
w 2014 r. burmistrz gminy
Mieroszów, jednak 16 marca
2015 r. została ona uchylona
przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze. Przeciwko funkcjonowaniu istniejącej od 100
lat kopalni protestują bowiem
ekolodzy i niektórzy mieszkańcy gminy Mieroszów i Wałbrzycha. W międzyczasie odbyły
się wybory samorządowe, w
Mieroszowie wybrano nowego
burmistrza i obecny włodarz,
choć mijają kolejne miesiące,
do tej pory nie podjął żadnej
decyzji. A to właśnie po jego
stronie leży wydanie tzw. decyzji środowiskowej, przesądzającej o losie kopalni.
- Tymczasem sytuacja staje
się patowa - mówi Jakub Madej, prezes KSS Bartnica. - Aby
nie zwalniać ludzi, wywiązać
się z zawartych umów i poczekać na nową koncesję, przed
wygaśnięciem dotychczasowego pozwolenia na wydobycie zgromadziliśmy zapasy

surowca. Od czerwca ubiegłego roku nie wydobywamy już
wprawdzie w Rybnicy melafiru,
ale praca w kopalni trwa, bo
przerabiamy zapasy. Jednak
tych wystarczy jeszcze może
na 3 miesiące. Potem będziemy musieli zwalniać załogę,
nie będzie już wyjścia - wyjaśnia Jakub Madej, prezes KSS
Bartnica.
Atmosfera wśród załogi kopalni jest fatalna.
- Ludzie są załamani! Większość z nas przepracowała tu
20, nawet 30 lat. Co zrobimy,
jeśli nas zwolnią? Gdzie znajdziemy inną, tak dobrą pracę,
która pozwoli nam na utrzymanie rodzin? Przecież wiadomo, jakie jest u nas bezrobocie
– mówił podczas wtorkowej
konferencji Ireneusz Płatek,
kierownik kopalni w Rybnicy
Leśnej.
Także na podwykonawców
kopalni padł blady strach.
- Jeśli kopalnia w Rybnicy
Leśnej przestanie pracować,
będziemy musieli zamknąć
firmę i też pozwalniać ludzi mówił Dariusz Detyna, repre-

zentujący jedną z firm transportowych, pracujących dla
rybnickiej kopalni.
Po raz kolejny w tej sprawie jednym głosem mówią i
właściciele Kopalni Melafiru
w Rybnicy Leśnej, czyli spółka
Kopalnie Surowców Skalnych
w Bartnicy, i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność”. Zgodnie bronią
miejsc pracy dla 45 etatowych
pracowników kopalni i około
100 podwykonawców, głównie z firm transportowych. 19
stycznia prezes KSS Bartnica
Jakub Madej i wiceprzewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” Radosław Mechliński,
zorganizowali wspólną konferencję prasową.
- Melafir z Rybnicy Leśnej
jest wykorzystywany do budowy najważniejszych w Polsce
dróg i torów kolejowych, nasze
złoże ma najlepsze parametry
w kraju. Ale tak naprawdę o
jego wartości stanowią ludzie,
którzy pracują tu od wielu lat,
są zgraną, doświadczoną załogą. Średnia ich wieku przekracza 50 lat, niektórzy przepraco-

wali tu całe swoje zawodowe
życie, mają kwalifikacje ściśle
związane z pracą w tej kopalni. Co zrobią, kiedy stracą to
zatrudnienie? To ogromnie
trudna sytuacja - mówił Jakub
Madej, prezes KSS Bartnica.
Sytuacja jest tym gorsza, że
utratę jednego miejsca pracy w
przemyśle ciężkim ekonomiści
przeliczają nie na jedną osobę,
a na wiele więcej - dochody traci bowiem nie tylko pracownik
i cała jego rodzina, którą utrzymywał, ale także firmy kooperujące oraz handel detaliczny i
branżne świadczące usługi dla
ludności (banki, sklepy, drobne
usługi). W ogarniętym bezrobociem rejonie Wałbrzycha ma to
ogromne znaczenie.
- Tym bardziej, że KSS Bartnica jest bardzo odpowiedzialnym pracodawcą. Ani jedna
osoba w tej spółce nie jest
zatrudniona na tzw. „umowę
śmieciową”, wszyscy mają etaty. Kopalnia jest także bardzo
solidnym płatnikiem milionowych podatków do budżetu
gminy Mieroszów, na terenie
której działa i poważnym inwestorem w regionie. A wydobywany tu melafir ma wielkie
znaczenie dla rozwoju infrastruktury w kraju. Naprawdę
nie rozumiemy, z jakiego powodu tak rzetelna i ważna fir-

ma miałaby zostać zamknięta?
Naszego regionu na to po prostu nie stać - mówił Radosław
Mechliński z Solidarności.
Zapowiedział, że jeżeli procedura przyznawania kopalni koncesji będzie się nadal
przedłużała, związkowcy będą
protestować. - Rozpoczniemy
naszą akcję od Urzędu Gminy w Mieroszowie, bo to pan
burmistrz zwleka w nieskończoność z wydaniem decyzji
środowiskowej - powiedział
Mechliński. Póki co, Solidarność zwróci się w najbliższych
dniach do Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego, w skład
której wchodzi m.in. wojewoda dolnośląski, aby rada przyjrzała się sprawie i pomogła w
jej rozwiązaniu.
Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński został zaproszony przez KSS Bartnica i Solidarność na wtorkową konferencję,
ale z zaproszenia nie skorzystał
ani on, ani żaden z jego przedstawicieli. Natomiast na 21
stycznia w Urzędzie Miejskim w
Mieroszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Ogólnej Rady
Miasta Mieroszowa, podczas
którego radni będą debatowali
m.in. nad sprawą związaną z
koncesją dla Kopalni Melafiru
w Rybnicy Leśnej.
(RED)
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ABBA – ponowne zauroczenie
Andrzej
Basiński

Nie ma co ukrywać, byłem wzruszony, gdy niedawno telewizja zaprezentowała program „ABBA w
Studiu 2”, nadany po raz pierwszy
13 listopada 1976 r. Prawie 40 lat
temu... Chyba nawet zaszkliła mi
się łezka, bo występ znakomitego i
legendarnego szwedzkiego zespołu
przypomniał mi rytmy i melodie z
lat młodości, która zawsze przemija
jak sen jaki złoty, zawsze za szybko,
czasami niepostrzeżenie...
Na program ten trafiłem przypadkowo, bo po ostatnich manewrach władzy, postanowiłem wziąć
rozbrat z telewizją publiczną, co
po raz pierwszy uczyniłem przed
10 laty. Dotyczy to głównie programów informacyjnych, które prowadzą prezenterzy nie wzbudzający
zastrzeżeń PiS i reszty jego towarzystwa, którym jakoś nie przeszkadza,
że sporo ich kolegów wyrzucono
na zbity pysk w imię „dobrej zmiany”. Cóż, przecież żyć trzeba chociaż
kontraktów trudno się wstydzić,
chciałoby się zapracować na wakacje na wyspach Hula Gula i opłacić
zagraniczne studia potomstwa.
Takie jest życie. Niestety... Zatem
daruję sobie oglądanie służalczych
twarzyczek i jeśli już zajrzę do telewizji publicznej, to tylko wtedy, gdy
poczuję potrzebę jakiejś rozrywki
(chociaż jej poziom jest często marny, co potwierdzają występy wielu
kabaretów, których „tuzy” ograniczają się do strojenia debilnych min
i masowego częstowania odbiorców uroczym słowem „kuźwa”) lub
wówczas, gdy chcę zobaczyć serial.
Ale przypomnienie występu zespołu ABBA zapisuję na plus „publicznej”.
Na wielki plus zapracowała sobie
TVP sprzed 40 laty, sprowadzając
do Polski wybitną grupę wokalno-instrumentalną. Podobno to jedyny przypadek w historii naszego
show biznesu, gdy gwiazdy tej rangi
przyjechały do kraju między Odrą
a Bugiem krótko przed wydaniem
swojej najpopularniejszej płyty. W
tym przypadku chodziło o „Arrival”,
a utwory „Knowing me, knowing
you” i „Money, money, money” mia-

ły wtedy światową premierę. Agnetha Faltskog, Benny Andersson,
Bjoern Ulvaeus i Anni-Frid Lyngstad
(pierwsze litery ich imion złożyły się
na nazwę zespołu) byli w tamtym
okresie na absolutnym światowym
topie.
Koncert w Studio 2 otwierała
scena zejścia ze schodów z piosenką „Dancing Queen”. Schody były
bez poręczy, a należało przejść 6
metrów, a więc około dwóch pięter.
Szwedzkie dziewczyny długo nie
mogły się na to zdecydować. Ale
później już wszystko poszło fantastycznie.
Mieszkaliśmy wtedy z żoną i
6-letnim Robertem na wyższych rejonach Białego Kamienia. Program,
na który czekaliśmy z wypiekami
na twarzy, oglądaliśmy w towarzystwie przyjaciół z tej samej ulicy
Dąbrowszczaków. Obok telewizora
ustawiłem magnetofon szpulowy
Grundig i nagrywałem występ na
trzymany w ręce mikrofon. Warunki,
w porównaniu w dzisiejszymi, były
więc przedpotopowe, co odbiło się
na jakości nagrania, ale kto wtedy
by się tym przejmował, gdy chłonęło się każdy dźwięk płynący z ekranu. Nagranie występu grupy ABBA
wykorzystałem później w audycjach
dla załogi koksowni „Bolesław Chrobry”, gdyż w tamtym czasie, oprócz
udzielania się w gazecie zakładowej
„Koksochemik Wałbrzyski”, prowadziłem również tamtejszy radiowęzeł. Poza tym nagranie uświetniło
wesele mojej siostry i było wykorzystywane podczas licznych prywatek. Ech, gdzież te wspaniałe czasy!
Rok 1976 dla wielu to czas
„schyłkowego Gierka” i poskromionego siłą („ścieżki zdrowia”) robotniczego protestu w Radomiu. Ale
mnie kojarzy się głównie z Igrzyskami Olimpijskimi w Montrealu
i złotymi medalami Jacka Wszoły,
Ireny Szewińskiej, Tadeusza Ślusarskiego oraz ze wspaniałą victorią
biało-czerwonych siatkarzy, zwyciężających w finale zespół ZSRR.
I nie zamierzam za to dominujące
u mnie skojarzenie przepraszać.
Teraz młodzieży wbija się do głów,
że tamten czas był smutny i siermiężny, z czym się kompletnie nie
zgadzam i to nie tylko dlatego, że
wiązał się z moją młodością. Wspominam sympatycznie ten rok także
z powodu wakacji i wczasów zorganizowanych przez wałbrzyski
„Galbut”, którego m. in. skórzane

torby podbijały nie tylko Polskę.
Były to tzw. wczasy pod gruszą,
gdyż mieszkaliśmy we wsi Wodnica
w gospodarstwie, którego jednym
z atrybutów był drewniany wychodek i do którego trudno było dotrzeć zwłaszcza nocą, gdyż na drodze do przybytku z serduszkiem
znajdowało się sporej wielkości
gnojowisko. Ale miało to swoisty
urok. Organizatorzy oduczyli wczasowiczów chodzenia, bowiem na
plażę do pobliskiej Ustki i na każdy
posiłek, z wyjątkiem śniadania, dowożeni byli spod morskich fal autokarem. To już 40 lat temu...
A na koniec: w sprawie geniuszu Jarosława Kaczyńskiego, pozostaniemy z Panem Januszem
Bartkiewiczem już na zawsze w
swoich okopach. Będę twardo bronił stanowiska, że zaszczytnego
miana nie uzasadnia demolowanie
państwa prawa i rujnowanie jego
autorytetu za granicą oraz wykopywanie w społeczeństwie rowów
nie do zasypania. Prezes specjalizuje się w szeroko pojętej destrukcji i
w swoim życiu nie zbudował niczego pozytywnego. To kreator złych
emocji, które wysyła swoim zwolennikom, a oni odwzajemniają mu
się podobnymi. I tak się wzajemnie
nakręcają. Wygrał wybory dzięki
wykorzystaniu niskich instynktów
swojego elektoratu. Nie byłoby
Kaczyńskiego, to zwyciężyłby inny
Kowalski, Nowak, czy Wiśniewski
(przepraszam noszących te popularne nazwiska), fanatyczny polityk
obsługujący podobne żerowisko
ludzi nienawistnych i zakompleksionych, o osobliwym pojęciu patriotyzmu, zakładającym, że połowa Polaków to zdrajcy. Ludzi z
nieustannym poczuciem krzywdy,
których w Polsce nigdy nie brakowało. Prezes posuwa się do ordynarnych kłamstw, by ten elektorat
utrzymać i uaktywnić („Polska się
zwija!”, „Trybunał Konstytucyjny
odbierze wam należne 500 zł. na
dziecko!”), co moim zdaniem trudno uznać za błysk oszałamiającego
intelektu.
Domyślałem się motywów kierujących moim Kolegą Felietonistą,
ale sprzeciwiam się jego werdyktowi w sprawie rzekomego geniuszu
Kaczyńskiego. Trudno, muszę nauczyć się żyć z poczuciem zasugerowanych mi niedostatków inteligencji oraz niezrozumienia intencji
mojego adwersarza.

Nie bądź obojętny
Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia
i zdrowia osób bezdomnych, w
podeszłym wieku i samotnych.
Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób
nietrzeźwych, przebywających
na wolnym powietrzu, bądź w
pomieszczeniach opuszczonych
i nieogrzewanych. W związku z
nadejściem zimy wałbrzyscy policjanci kolejny raz realizować
będą działania dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom życia i
zdrowia osób bezdomnych i bezradnych.
- Apelujemy o informowanie
policji o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi,
Wykaz placówek, organizacji i instytucji
pomocowych funkcjonujących
na terenie powiatu wałbrzyskiego:
Integracyjny Dom dla Bezdomnych
Wałbrzych, ul. Pocztowa 22, tel. 74 847 81 26
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych
MONAR - MARKOT
Wałbrzych, ul. Moniuszki 109, tel. 74 842 10 06
Czynna całą dobę ogrzewalnia
Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych
- 100 miejsc
58-303 Wałbrzych, ul. Internatowa 1
Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry Dom
Pomocy "Słoneczny",
tel. 665 759 358
Integracyjny Dom dla Bezdomnych (dla samotnych kobiet i bezdomnych rodzin)
58-306 Wałbrzych ul. Ogrodowa 2A
tel. 74 840 82 96
Ośrodek Pomocy Społecznej
Głuszyca ul. Grunwaldzka 38
Czynny w godz. 8.00-15.00
tel. 74 845 53 56
Ośrodek Pomocy Społecznej
Mieroszów ul. Niepodległości 1
Czynny w godz. 8.00-15.00
tel. 74 845 82 62

ławkach, przystankach, w altanach
ogrodowych, która mogłaby być
narażona na wyziębienie. Być może
nasza pomoc przyczyni się do uratowania komuś życia. Informacje
można przekazywać na numer telefonu pogotowia policyjnego 997
lub do najbliższej jednostki policji.
Wszystkie działania mają charakter pomocowy i w związku z tym
policjanci, w trakcie wykonywania
obowiązków służbowych, udzielają
informacji oraz wszelkiej pomocy
w dotarciu do placówek pomagających bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki – mówi
st. asp. Joanna Żygłowicz, oficer
prasowy Komendanta Miejskiego
Policji w Wałbrzychu.
(RED)

Ośrodek Pomocy Społecznej
Walim ul. Samorządowa 1ka 38
Czynny w godz. 8.00-15.00
tel. 74 845 76 50
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szczawno Zdrój ul. Kościuszki 17
Czynny w godz. 8.00-15.00
tel. 74 843 86 81
Ośrodek Pomocy Społecznej
Boguszów Gorce ul. Kasprzaka 7
Czynny w godz. 8.00-15.00
tel. 74 844 95 61
Ośrodek Pomocy Społecznej
Stare Bogaczowice ul. Główna 132
Czynny w godz. 8.00-15.00
tel. 74 845 27 30
Jadłodajnie
"Caritas" – ul. Andersa 118 w Wałbrzychu,
"Albertinum" ul. Moniuszki (parafia pod wezwaniem Aniołów Stróżów) w Wałbrzychu,
Jadłodajnia Rady Wspólnoty Samorządowej
„Podgórze” ul. Niepodległości 24 w Wałbrzychu.
Punkty żywienia
(dla osób bezdomnych jedynie z
e skierowaniem z MOPS Wałbrzych):
Stary Zdrój, ul. Pocztowa 7
Śródmieście, ul. Buczka 11
Biały Kamień, ul. Andersa 72
Sobięcin, ul. 1-go Maja 150
Podgórze, ul. Niepodległości 172
Nowe Miasto, ul. Paderewskiego 27
Piaskowa Góra ,ul. Broniewskiego 81
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Michalik dopiął swego!

Dobra nowina

W czasie ostatniej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego, radni podjęli
uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości
położonej w Głuszycy przy
ul. Parkowej 9 na rzecz
Gminy Głuszyca. Duża w
tym zasługa Stanisława Michalika, który o tej sprawie
pisał na łamach Tygodnika
DB 2010.
- Dzięki staraniom burmistrza Głuszycy Romana Głoda oraz Grzegorza Walczaka
i Grażyny Owczarek – radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego,
reprezentujących
mieszkańców Głuszycy w
Powiecie Wałbrzyskim, na
podstawie podjętej uchwały
nieruchomość stanie się własnością Gminy Głuszyca. Budynek, który przez wiele lat
był siedzibą Zespołu Szkół
w Głuszycy, dalej służyć będzie mieszkańcom Gminy,
przeznaczony będzie na cele
publiczne i po przeprowadzeniu niezbędnych remontów stanie się siedzibą urzędu miejskiego. Burmistrz
Głuszycy, radni powiatowi
z Głuszycy oraz radni Rady
Miejskiej Głuszycy dziękują

Nic lepszego nie mogłem
usłyszeć z Nowym Rokiem,
jak widomość o uchwale
Rady Powiatu Wałbrzyskiego o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz miasta Głuszyca budynku po byłym
Zespole Szkół przy ul. Parkowej 9 w Głuszycy. Stało się to
na pierwszej w tym roku sesji powiatowej i stanowi dla
wielu takich jak ja mieszkańców Głuszycy sygnał, że coś
dobrego zaczyna się dziać
na forum Rady, która zresztą totalnie skłócona zajmuje
się głównie wewnętrznymi
sporami.
Sprawa budynku poszkolnego w Głuszycy była swego
czasu przedmiotem polemiki
pomiędzy mną, a starostą wałbrzyskim Jackiem Cichurą na
łamach Tygodnika DB 2010.
Stało się to po umieszczeniu
budynku na liście przetargowej
z zamiarem sprzedaży. Rzecz
w tym, że jest to budynek zabytkowy, jedna z przedwojennych willi Meiera Kauffmanna,
niemieckiego właściciela największej w mieście fabryki włókienniczej. Po wojnie budynek
pełnił rolę zakładowego domu
kultury, by od 1960 roku służyć
celom edukacyjnym. Ponad 50

W nieruchomości położonej przy ul. Parkowej 9 w Głuszycy siedzibę
będzie miał urząd miejski.

głuszyczanom za wsparcie
dla starań głuszyckich samorządowców i liczne złożenie
podpisów na listach popierających przekazanie budyn-

ku przez Powiat Wałbrzyski
na rzecz Gminy Głuszyca –
mówi Sabina Jelewska, doradca burmistrza Głuszycy.
(RED)

lat funkcjonowała w nim Zasadnicza Szkoła Włókiennicza
dla Pracujących i Technikum
Włókiennicze, a następnie po
reformie oświatowej – Zespół
Szkół w Głuszycy.
Zamknięcie szkoły z dniem
1 września 2015 roku było dla
miasta ciosem, bo szkoła cieszyła się renomą i spełniała
ważną rolę dla młodzieży, jako
miejsce nauki na miejscu, bez
konieczności dojeżdżania do
Wałbrzycha. Przez liczne lata
szkoła była rzeczywistą „kuźnią
kadr” dla przemysłu lekkiego i
to nie tylko dla Głuszycy, ale i
Walimia, Jedliny-Zdrój, Mieroszowa, a nawet Nowej Rudy i
Wałbrzycha. Niestety, z roku
na rok spadała liczba uczniów,
aż w końcu z takich, czy innych
powodów zaniedbano sprawę
naboru uczniów do klas pierwszych i powiat był zmuszony
przenieść szkołę do Szczawna-Zdroju.
Jeśli musieliśmy się pogodzić z likwidacją szkoły, to
wieść o zamiarze sprzedaży
budynku przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, bez koniecznej w takim przypadku
debaty w komisjach i na forum rady powiatu, wywołała
falę protestów. Trudno byłoby

nam się pogodzić z utratą cennej posiadłości, w otoczeniu
pięknego parku i tak mocno
związanej ze współczesną historią miasta. Budynek ten,
choć wymagający remontu,
można przecież przeznaczyć
dla innych celów. Przeciw tej
decyzji Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
zaprotestowała
Rada Miejska Głuszycy, zebrano pokaźną listę podpisów, a
burmistrz Głuszycy wystąpił
z prośbą o nieodpłatne przekazanie budynku dla umieszczenia w nim agend urzędu
miejskiego. O odstąpienie od
przetargu interweniowali też
radni powiatowi z Głuszycy,
Grażyna Owczarek i Grzegorz
Walczak.
No i wreszcie udało się.
Rada Powiatu potwierdziła,
że powiat nie jest organem
samym dla siebie, ale potrafi
dbać o interesy gmin, które
wchodzą w jego skład. Uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego
w tej sprawie jest znamienna.
Oznacza, że w powiecie zaczyna się dziać coś dobrego.
Kłaniam się wszystkim radnym
powiatowym, którzy głosowali
za przyjęciem uchwały po staropolsku – czapką do ziemi!
Stanisław Michalik
REKLAMA

RESTAURACJA GOŚCINIEC SUDECKI
GŁUSZYCA UL. WARSZAWSKA 2A

TEL. 534 636 516, 609 150 579
ZAPRASZAMY NA PYSZNE DANIA KUCHNI POLSKIEJ, PIZZE WŁOSKĄ I PYSZNE PIEROGI
ORGANIZUJEMY: WESELA, CHRZCINY, KOMUNIE, IMIENINY, IMPREZY FIRMOWE
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PRACA

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

HIT! Obniżone raty

POŻYCZKA 4000 zł - z ratą 166 zł
bez bazy BIK
dla pracujących, emerytów, rencistów

zatrudni doświadczonego
wulkanizatora/mechanika
KRAZ 7765

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)
czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

Serwis Samochodowy
Goliat

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114

tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 531-483-291

REKLAMA

Wałbrzych
ul. B. Chrobrego 2/1

ul. Skarżyska 6, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 842 65 92

Historia nie musi się powtarzać
Janusz
Bartkiewicz

Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że temat, który niniejszym poruszę, ściągnie na moją
głowę, może nie gromy, ale słowa gorzkie, być może zarzucające mi całkowite przestawienie
moich politycznych wektorów.
Z góry więc zapowiadam, że
nic takiego się nie dzieje i poglądów, tak jak przysłowiowa
poczciwa krowina, nie zmieniam. Nadal jestem i pozostanę
człowiekiem o sprecyzowanych
poglądach lewicowych, chociaż nie zawsze było, nie jest i
chyba nie będzie mi po drodze
ze współczesną polską lewicą,
uosabianą przez Sojusz Lewicy
Demokratycznej, która tak naprawdę swą lewicowość gdzieś
na politycznych meandrach zagubiła. Kiedy słucham Aleksandra Kwaśniewskiego, czuję bardzo mocny zapaszek Platformy
Obywatelskiej, a kiedy wsłuchuję się w Leszka Millera, wyraźnie
odczuwam jego zrozumienie
dla istniejącej sytuacji politycznej i pragmatyczne podejście
do Prawa i Sprawiedliwości i
tego, co po odniesieniu zwycięstwa czyni. I od razu z góry powiem, że jest mi znacznie bliżej
do Leszka Millera niż Aleksandra
Kwaśniewskiego, czego zresztą
nigdy nie ukrywałem. I to właśnie pragmatyczne podejście
do PiS i polityki pozwala mi dostrzec nie tylko złe, ale i dobre
strony zamierzeń prezesa Jarosława, nieoficjalnego naczelnika państwa, trzymającego w

rękach lejce od uzd nałożonych
wszystkim politykom wywodzącym się z obecnie rządzącej partii. I postrzegam, że nie
wszystko co czynią musi być złe
już z samego założenia. Oczywiście, co muszę z góry zastrzec,
nie podobają mi się postaci,
które prezes Jarosław postawił
na czele organów mających
wprowadzać w życie to, co pod
jego przywództwem przez PiS
zostanie w Sejmie uchwalone.
Jako pragmatyka nie interesuje
mnie więc, kto uchwalane przepisy będzie wprowadzał, tylko
jak czynić to będzie i właśnie
czyny te będę oceniał. Nie oznacza to oczywiście, że nie dręczą
mnie jakieś obawy, czy uchwalane prawo służyć ma ogółowi,
czy też tylko wąskiej grupie
lub zgoła pojedynczym politykom. Czy prawo to ma służyć
ludziom, czy być tylko narzędziem zemsty politycznej i osobistej. Jedno wszak trzeba mieć
na uwadze, że jeżeli uchwalane
prawa będą nadużywane w
celach nie bardzo społecznych,
to prędzej czy później, ci nadużywający zostaną odesłani do
kąta, a uchwalone przez nich
prawa obrócą się przeciw nim. I
o tym, tak teraz martwiąca się o
stan państwa opozycja, powinna wiedzieć, pamiętać i rządzącym stale przypominać.
Prawo i Sprawiedliwość
dostało mandat społeczny od
tych, którzy na nich glosowali,
ale także od tej milczącej większości, która nie idąc do urn,
dała wyraz swemu przekonaniu, że PiS im szkodzić nie będzie. Mając więc ten społeczny
mandat, PiS ma prawo wprowadzać takie porządki, jakie
uznaje za stosowne, aby tylko
nie wprowadzało ich metoda-

mi nie mającymi z demokracją
wiele wspólnego. Nie może
więc zapominać – o czym niestety zapomniano zaraz po
1989 roku – że demokracja, to
nie tylko prawo większości, ale
przede wszystkim poszanowanie praw tych będących w
mniejszości. I brak tej świadomości bardzo mi się w PiS nie
podoba, ale podobają mi się
niektóre zapowiadane działania i kierunki wyznaczone
przez PiS i mam nadzieję, że
zostaną szybko wprowadzone.
Podoba mi się więc planowana
zmiana prawa procesowego, a
więc odejście od reform wprowadzonych przez koalicję PO PSL, do których miałem bardzo
krytyczne podejście, o czym,
pisałem na łamach DB2010 w
numerze 14 z 16.04.2015 („Orły
Temidy made in Poland”), a
więc w czasie, kiedy wszyscy
myśleliśmy, że przed nami kolejne cztery lata rządów PO-PSL
i prezydenta Komorowskiego.
Jestem przekonany, że powrót
po poprzedniego brzmienia
kodeksu postępowania karnego jest posunięciem właściwym, albowiem reformatorzy
z PO i PSL bezrefleksyjnie ściągnęli amerykańskie wzorce
procesowe, nie zważając na
to, że w Polsce panuje nie tylko inna kultura prawna, ale i
obyczaje oraz warunki ekonomiczne. Podoba mi się też planowana reforma prokuratury
i podporządkowanie jej ministrowi sprawiedliwości, którym przecież Zbigniew Ziobro
w nieskończoność nie będzie.
Przemawia do mnie argumentacja posła Piotrowicza z PiS,
że niezależne mają być sądy,
ale nie prokuratura. Przecież
nikomu do głowy nie przycho-

Remonty zabytków
dzi pomysł, aby Komendanta
Głównego Policji, a więc i całą
policję, wyłączyć spod nadzoru ministra spraw wewnętrznych (analogicznie ABW i CBA
podlegające premierowi), aby
uchronić ją od politycznych
wpływów rządzących. Zarówno policja, jak i prokuratura są
organami państwa powołanymi do ochrony jego podstawowych interesów, a więc do
fizycznej i prawnej ochrony
istniejącego porządku i bezpieczeństwa obywateli. Dlatego więc państwo (w tym przypadku rząd) musi mieć wpływ
na funkcjonowanie tychże organów, a może to czynić tylko
w ten sposób, że nad ich działalnością będzie sprawować
ścisły i bezpośredni nadzór. Nie
tylko ja, bo przede wszystkim
bardzo wielu wybitnych prawników, uważa, że zbyt duża
autonomia prokuratury, czyli
organu, który stosuje represję,
może doprowadzić ją (w skrajnej postaci) do wszechwładzy.
Istotnym jest też problem
ewentualnego
zagrożenia,
wynikający z niezależność od
rządu, nie realizowania polityki
karnej państwa. Trzeba zawsze
pamiętać, że w sytuacji, kiedy
prokuratura posiada tak znaczną autonomię, może powstać
istotny problem z społeczną
kontrolą jej działalności, z czym
sejmowa komisja sprawiedliwości zetknęła się już niejednokrotnie. Ścisła i indywidualna
kontrola nad postępowaniem
poszczególnych prokuratorów
jest szansą dla tych, którzy zetknęli się z ich niekiedy wręcz
kuriozalnymi decyzjami (nie
mającymi z prawem naprawdę
wiele wspólnego), odmową
wszczęcia postępowań bez na-

leżytego prawnego i faktycznego uzasadnienia, a nawet z
czynami karalnymi, chronionymi przez prokuratorski immunitet. Teraz przełożony będzie
miał możliwość bezpośredniego i osobistego wpływu na decyzje prokuratorów, co przecie
nie koniecznie musi znaczyć,
iż będzie ich zmuszał do działań nieetycznych lub niezgodnych z prawem. W czasach
rozdziału prokuratury i ministerstwa sprawiedliwości (od
31.03.2010) ilość nagannych
zachowań prokuratorów jakoś
dzisiejszym obrońcom demokracji wcale nie przeszkadzała,
choć było tego bez liku.
Nie mam też zastrzeżeń, co
do planów zawładnięcia Telewizją Polską i Polskim Radiem,
bo w czasach rządów poprzedników PiS, każda partia czyniła
dokładnie to samo. Faktem
jest, że z pracy wyleciało już
wielu dziennikarzy, ale nie
byli oni wzorcem obiektywizmu, o czym np. najbardziej
dowodnie przekonywał się
wielokrotnie Sojusz Lewicy
Demokratycznej. A teraz, już
po paru dniach rządów Jacka
Kurskiego, do udziału w niedzielnym programie TVP Info
„Na Woronicza 17” został zaproszony przedstawiciel SLD,
Włodzimierz Czarzasty, co pod
rządami „obrońców demokracji i pluralizmu”, od czasów wypadnięcia SLD z parlamentu,
się nie zdarzyło. No i w dalszym
ciągu w TVP zatrudniony jest
Tomasz Lis. I tym optymistycznym spostrzeżeniem kończę w
przekonaniu, że historia nie koniecznie musi się powtarzać, o
czym również przekonana jest
moja żona.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza
nabór wniosków o udzielenie
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków,
znajdujących się na obszarze
Gminy Czarny Bór. Wniosek może
złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego
do rejestru zabytków wynikający
z prawa własności, użytkowania
wieczystego, trwałego zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane
na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2016. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji
określa załączona uchwała rady
gminy w tej sprawie. Termin składania wniosków upływa z 1 lutego
2016 roku. Wnioski, sporządzone
na obowiązującym wzorze, należy składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny
Bór lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji
- przy rozpatrywaniu wniosków
komisja oceniająca uwzględni w
szczególności: znaczenie historyczne zabytku, jego stan techniczny, merytoryczną wartość
złożonego wniosku oraz procentowy udział środków finansowych
innych niż wnioskowana dotacja
na realizację prac.
(RED)

Wspólnie
o rewitalizacji
W związku z rozpoczęciem prac
nad przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów na lata 20152025” władze gminy zapraszają mieszkańców Mieroszowa
do uczestnictwa w zespole do
spraw rewitalizacji. - Szczegóły i deklaracja można znaleźć w
zakładce rewitalizacja na stronie
mieroszow.pl. Będą tam zamieszczane wszelkie informacje dotyczące rewitalizacji – zapewniają
urzędnicy.
(RED)
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Markowa odzież w dobrych cenach
Choć minął dopiero tydzień od otwarcia nowego
sklepu wałbrzyskiej firmy
Textim Recycling, to już
stał się on dla mieszkańców Świebodzic ulubionym miejscem robienia
zakupów odzieżowych. W naszym nowym sklepie
na targowisku w Świebodzicach, przy ul. Wolności
29, codziennie dokładamy nowe kolekcje i każdy
znajdzie coś dla siebie –
zapewniają właściciele Textim Recycling.
Otwarty 15 stycznia 2015
roku sklep przy ul. Wolności 29 w Świebodzicach, to
czwarta placówka handlowa firmy Textim Recycling
– lidera na rynku odzieży
używanej w naszym regionie. - Bardzo nas cieszy tak
ciepłe im życzliwe przyjęcie
przez mieszkańców Świebodzic – mówią pracownicy
nowej placówki handlowej.
– Dla wielu osób bardzo
ważna jest lokalizacja naszego sklepu w centrum miasta.
Dodatkowym atutem jest
targowisko miejskie, które
codziennie przyciąga tysiące
osób.
Napotkani przez nas
klienci potwierdzają spo-
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W nowym sklepie Textim Recycling przy ul. Wolności 29
w Świebodzicach jest duży wybór markowej odzieży.

strzeżenia
sprzedawców.
- Byłam z dzieckiem w pobliskiej przychodni lekarskiej.
Jak zawsze przy tej okazji,
wstąpiłam na targowisko,
by zrobić zakupy. Bardzo
ucieszyło mnie otwarcie w
tym miejscu dobrze zaopatrzonego sklepu z markową
odzieżą, bo dzieci szybko
rosną i – niestety – szybko
niszczą ubrania. A tu mogę
zaopatrzyć się w produkty
bardzo dobrej jakości, które
są w bardzo dobrej cenie.
Nie tylko dla dzieci, ale dla
siebie i męża również – powiedziała nam pani Aneta.
Klientami nowego sklepu
odzieżowego na targowisku
w Świebodzicach są osoby

w każdym wieku. - Lubimy
z mężem robić zakupy na
targowisku. Jesteśmy tak
zwanymi ludźmi starej daty
i nie lubimy hipermarketów. Wolimy robić zakupy u
sprawdzonych kupców, których znamy od lat. A teraz
mamy tu jeszcze pod ręką
taki wspaniały sklep. Przy naszych niskich emeryturach
nie stać nas na częste zakupy
ubrań. A tu mamy wielki wybór i bardzo atrakcyjne ceny
– cieszy się pani Maria.
Ale w sklepach firmy Textim Recycling to jest właśnie standard. - W każdym z
naszych sklepów oferujemy
szeroki asortyment starannie
wyselekcjonowanej odzieży

REKLAMA

używanej oraz unikalne dodatki: torebki, paski, apaszki, szaliki itp. Posiadamy w
sprzedaży odzież damską,
męską, dziecięcą, w tym
także sportową i wieczorową. W naszym sklepie każdy
znajdzie coś dla siebie, bo
tu można kupić tanią odzież
najmodniejszych światowych
marek, jak również wyjątkowe ubrania od mniej znanych
projektantów. Na tym jednak
nie koniec, ponieważ naszym
klientom oferujemy także
tekstylia gospodarcze. Przy
tym często wymieniamy kolekcję i oferujemy atrakcyjne
ceny oraz okazyjne przeceny – zapewniają miłe ekspedientki z nowego sklepu Textim Recycling.
A skoro mowa o wymianie kolekcji, to zapraszamy
również do pozostałych
sklepów Textim Recycling, w
których nowości zostaną zaprezentowane: 22 stycznia w
Wałbrzychu przy ul. Głównej
13 i w Boguszowie Gorcach
przy ul. Fornalskiej 43 oraz 29
stycznia w Szczawnie Zdroju
przy ul. Równoległej 1. - Zapraszamy i życzymy udanych
zakupów! – dodają właściciele wałbrzyskiej firmy.
(TS)
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HITY ZIMA 2016
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
ZIMA 2016!
• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W ROKICINACH PODHALAŃSKICH k/RABKI 5 i 7 DNIOWE - cena od 490 PLN/osobę!!!
• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W ZAKOPANEM 7 DNIOWE - 650 PLN/osobę!!!
• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W SZCZAWNICY 2,5,7,10 DNIOWE - CENA OD 299 PLN/osobę!!!

FIRST MOMENT - długi weekend majowy

WIELKANOC 2016:

PIELGRZYMKA DO WŁOCH - WSZYSTKO W CENIE!!!
NOWOŚĆ W OFERCIE - SANKTUARIUM ŚW. RYTY!!!

Kudowa, Rewal, Sokolec

RZYM – WATYKAN - MONTE SAN ANGELLO - SAN GIOVANNI ROTONDO – LANCIANO - MANOPELLO - CASCIA - ASYŻ

TERMIN: 29.04 – 06.05.2016!!! CENA: 800 PLN + 200 EURO/OSOBĘ
OSTATNICH 12 MIEJSC W DRUGIM AUTOKARZE!!!

Chorwacja + Bośnia i Hercegowina 29.04 - 07.05.2016 r. 800 PLN + 150 EURO
Bułgaria - Złote Piaski 29.04 - 07.05.2016 r. 999 PLN - wszystko w cenie!!!
Praga - Detenice 30.04.- 02.05.2016 r. 770 PLN - wszystko w cenie!!!
Kudowa, Rewal, Sokolec, Szczawnica - 29.04-03.05.2016 - od 299 PLN/osoba

Wczasy POLSKA 2016:
Kudowa, Szczawnica, Rewal, Grzybowo
- marzec-czerwiec, wrzesień
- pakiety 8 noclegów z wyżywieniem - od 699 PLN!!!

25-29.03.2016 - 499 PLN - pakiet
26-29.03.2016 - 449 PLN - pakiet

Szczawnica
25-28.03.2016 - 499 PLN - pakiet

Zakopane, Rokiciny Podhalańskie
25-28.03.2016 - 399 PLN - pakiet

FIRST MOMENT LATO  BUŁGARIA!

BUŁGARIA AUTOKAR DO 400 PLN TANIEJ!!!
BUŁGARIA SAMOLOT DO 600 PLN TANIEJ!!! BUŁGARIA OBOZY I KOLONIE DO 200 PLN TANIEJ!!!
CZARNOGÓRA I HISZPANIA DO 400 PLN TANIEJ!!! KOLONIE W POLSCE DO 130 PLN TANIEJ!!!
OFERTA WAŻNA DO 31.01.2016 R.

DB2010

Czwartek, 21 stycznia 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

REKLAMA

REKLAMA

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Dodatkowe zajęcie
w branży finansowej

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!
porady, reprezentacja w sądach
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań
Najwyższy poziom usług
za przystępną cenę!
Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

Nie wymagamy
doświadczenia - nauczymy
SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
OPAŁ WORKOWANY po 25 kg
Wieczorek, Marcel, Silesia, Ekoret

CENY już od 18 ZŁ/WOREK

ul. Topolowa 23A Wałbrzych - Piaskowa Góra Teren Giełdy
tel. 74 665 82 02, 603 195 875
DREWNO ROZPAŁKOWE 7 ZŁ WOREK
www.maximus.walbrzych.pl

Czy to jawa czy sen?
Stanisław
Michalik

Moi drodzy Czytelnicy.
Coś zadrżało, coś pękło, coś
runęło w naszym dotychczasowym świecie medialnym.
Nadchodzi nowe. Dotychczasowy wszechwładnie dominujący w mediach bezideowy
światopogląd, obcy nam, Polakom laicki nurt liberalizmu,
naśladownictwo zachodniej,
zmaterializowanej, bezdusznej kultury, na szczęście odchodzą wniwecz. Przed nami
powrót do narodowych, staropolskich korzeni pod opiekuńczymi skrzydłami „prawa
i sprawiedliwości”.
Telewizja Jacka Kurskiego
przejmuje wszystkie prerogatywy cieszącego się powszechnym szacunkiem i
uznaniem rydzykowskiego
kanału „Trwam” i PiS-owskiej
„Republiki”, a czas na antenie jedynki i dwójki dzielony
będzie po równo na informacje o sukcesach rządu, słowo
Boże i modlitwę.
Trwa miesiąc miodowy
Kościoła i partii rządzącej.
Miłosne trele wypełniają katolickie media. Obie strony
prześcigają się w dowodach
zaangażowania i prezentach poślubnych. Jednak nie
mam pewności, czy chwila
szczęścia oblubieńców lada
dzień nie runie pod ciężarem
wzajemnych, niespełnionych
oczekiwań.
To zapewne wynikający
z tej nuty niepokoju miałem

tej nocy proroczy sen. Chcę
się podzielić tym snem z Czytelnikami, zdając sobie sprawę z tego, że trwanie dalej
w marazmie obrazoburczej
polityki PO, hołdującej konstytucyjnej zasadzie rozdziału
Kościoła od państwa, należy
do niechlubnej przeszłości.
Przecież zwycięska w wyborach partia PiS, reprezentująca tym samym cały naród, jest
na wskroś katolicka, a tym samym takimi winny być nasze
media.
Myślę, że swego rodzaju
naturalnym
dopełnieniem
doniosłego dla Polski sojuszu
Kościoła i PiS-u byłoby urzeczywistnienie mojego proroczego snu.
Śniło mi się, że jestem na
Jasnej Górze w Częstochowie,
a wraz ze mną tłumy pielgrzymów z całej Polski. Wszyscy
odświętnie ubrani z chorągiewkami i miniaturkami nowego ołtarza. Tak, to niebywałe święto religijno-państwowe,
1050 rocznica przyjęcia chrztu
świętego przez Polskę. Właśnie w tym roku 2016, dzięki
cudownemu przejęciu władzy
przez partię o mile brzmiącej dla ucha nazwie – Prawo
i Sprawiedliwość, możemy
obchodzić tę rocznicę z pełną
pompą, otwartym czołem, bez
zakłamania i obłudy. To przecież PiS, zdaniem hierarchów
Kościoła, jest jedynym naturalnym i prawowitym spadkobiercą chrześcijańskiej tradycji
Mieszka I.
Świątobliwi Ojcowie Paulini przygotowali dla wiernych
niezwykłą
niespodziankę.
Otóż w jasnogórskiej świątyni
w tym uroczystym dniu zostanie odsłonięty nowy ołtarz.

ZADZWOŃ

668 682 334
*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

*

www.proficredit.pl

Twoje pieniądze

Podsumowania WOŚP
Centralnym punktem ołtarza
jest gigantycznej wielkości
obraz. Przedstawia on bliską
naszemu sercu, współczesną
Trójcę Świętą. Na samej górze
obrazu - roześmiana twarz
prezesa Jarusia w bielutkiej
papieskiej szacie. Obejmuje on ramionami i przyciska
do serca nie mniej czarujące
uśmiechem buźki złotoustego prezydenta Andrzeja w
komży ministranta i uduchowionej premier Beatki w zakonnym habicie Sióstr Niepokalanek. W dole, u stóp Trójcy
Świętej widoczna rzesza 235
Wszystkich Świętych, czyli
pisowskich posłów z wzniesionymi w górę głowami i
ramionami. Wszyscy ozłoceni
światłem księżyca, bo - wiadomo - to właśnie noc stała
się najodpowiedniejszą porą
do podejmowania historycznych decyzji państwowych.
Księżyc w górnym prawym
rogu jest równie ważnym na
tym obrazie. To uosobienie
Ducha Świętego o rysach
twarzy przypominającej najjaśniejszą personę duchowną
naszego Kościoła – Magnificencję Ojca Rydzyka.
Obraz jest dziełem wielkiego artysty wymalowanym
specjalnie na tę rocznicę by
zdobić nowy ołtarz z błyszczących, różnokolorowych
marmurów najwyższej klasy.
To dar wdzięczności Ojców
Paulinów, złożony tutaj w
Częstochowie, stolicy naszego Kościoła, na wieczną czci
pamiątkę. PiS - ręka w rękę
z Kościołem - wygrał wybory. Winno to uprzytomnić
wszystkim Polakom głęboką
treść znanego powiedzenia :
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie!

Ci, co nie głosowali na
PiS, będą mieli okazję się zrehabilitować. Na ołtarzu będzie można składać wotum
(wszelkiego rodzaju kosztowności i darowizny pieniężne).
Rozmieszczone wokół ołtarza
monitory zarejestrują kto i co
złożył w ofierze. Darczyńcy
mogą liczyć na wdzięczność,
bo przecież wiadomo; Jak
Kuba Bogu… Darczyńców
będą krocie, zwłaszcza że majątek ten zostanie przeznaczony na ratowanie kopalni
węgla na Górnym Śląsku. podobnie jak pieniądze zebrane
na ratowanie stoczni gdańskiej przez Ojca Rydzyka.
Każdy darczyńca otrzyma
w podzięce kolorowy obrazek
współczesnej Trójcy Świętej.
Będzie można się do niego
modlić, umieścić w domu na
poczesnym miejscu i zachować dla potomności.
To był niezwykle przejmujący sen. Towarzyszyła mu melodia podniosłego hymnu narodowego „Boże coś Polskę”.
Słyszałem słowa: „Ojczyznę,
wolność – i nie wiedziałem co
dalej: racz nam błogosławić,
czy racz nam wrócić Panie”. Po
przebudzeniu zdałem sobie
sprawę z tego, że to był tylko
sen, ale bywa przecież tak, że
trafiają się sny prorocze. Gdyby mój sen mógł się spełnić,
bo przecież rocznicowe obchody dopiero przed nami,
to bardzo proszę zapamiętać,
że to ja jestem Ojcem Pio tej
przepowiedni.
Bogu na chwałę, a nam
wszystkim na pożytek, a takoż ku potędze i sławie naszej
ukochanej PiS-owskiej Rzeczpospolitej! Kurdesz, kurdesz
nad kurdeszami!

- Zebraliśmy podczas
24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
98 856,83 zł. Krew oddało 29 osób, dzięki czemu
uzbieraliśmy 13,5 litra.
Wałbrzyski Ośrodek Kultury dziękuje wolontariuszom i wszystkim osobom
zaangażowanym w organizację wałbrzyskiego finału - mówią organizatorzy
akcji.
Przypomnijmy, że rekordowe kwoty uzbierały sztaby
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w innych miejscowościach
Aglomeracji
Wałbrzyskiej. W Boguszowie
Gorcach, podczas dwudniowej imprezy zorganizowanej
przez Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury,
która swym zasięgiem objęła także gminę Czarny Bór,
uzbierano 19 243,95 zł, a w
trakcie niedzielnego finału w
Centrum Kulturalno – Kongresowym Szyb Witold w
dzielnicy Gorce około 13 tys.
zł. Finałowa impreza w Głuszycy dodała do konta WOŚP
5020,65 zł, w Świebodzicach
64 578,27 zł i 24 litry krwi, a
w Walimiu 7223,42 zł i 13,21
euro. Z kolei w Mieroszowie
zebrano podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy 6980 zł!
- Osiągnęliśmy świetny
wynik! Często większe miasta zbierały mniej. Trzeba
dodać, że nie mamy jeszcze
danych z banku dotyczących
przeliczonego bilonu, czyli
tzw. „groszówek” – dodają organizatorzy 24 Finału
WOŚP w Mieroszowie.
Wałbrzyscy policjanci zabezpieczali 24. Finał Wielkiej

Podczas 24 Finału WOŚP zbiórka
pieniędzy przyniosła kolejną
rekordową kwotę.

Orkiestry Świątecznej Pomocy, który przebiegł bardzo
spokojnie.
- Stróżów prawa można
było spotkać szczególnie w
miejscach, w których odbywała się kwesta. Funkcjonariusze sprawdzali, czy zbiórki
pieniędzy prowadzone były
przez osoby do tego uprawnione. W czasie finału funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę, czy zbiórki są
prowadzone przez osoby
uprawnione, a także czuwali
na bezpieczeństwo prowadzących kwestę dzieci. Policjanci informowali seniorów
o zagrożeniach płynących z
oszustw na tzw. „wnuczka”,
„krewnego”,
„policjanta”
itp. Mundurowi informowali
osoby starsze, zainteresowane przekazaniem pieniędzy
na Wielką Orkiestrę o tym,
jak powinien wyglądać wolontariusz WOŚP – relacjonuje nadkom. Magdalena
Korościk z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Wałbrzychu.
(RED)
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Urzędnik z zarzutami

Raj dla narciarzy
Sprzyjająca aura pozwoliła w miniony weekend na
rozpoczęcie sezonu narciarskiego w Łomnicy w gminie
Głuszyca. Stok jest przygotowany i czeka na amatorów
białego szaleństwa. Wyciąg
przy „Kolibie Łomnickiej” jest
czynny codziennie w godz.
od 9.00 do 20.00. Także miłośnicy narciarstwa biegowego
wyruszyli na trasy wokół Waligóry przy Andrzejówce oraz
w rejonie Głuszyca Górna – Janovicky. Wypożyczalnia nart
biegowych w Głuszycy Górnej
zaprasza osoby, które nie dysponują swoim sprzętem. Na
miejscu działa także serwis.

Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu postawiła zarzuty jednemu z urzędników
zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie w sprawie dotyczącej fałszowania
dokumentów. Śledczy, ze względu na prowadzone wciąż postępowanie, odmówili
jakichkolwiek informacji na temat tożsamości podejrzanego. Gdyby chodziło
o urzędującego burmistrza, to może mu grozić nie tylko kara grzywny
lub ograniczenia wolności, ale także utrata mandatu.
O sprawie pisaliśmy w
artykule „Sprawdzają, czy
podrabiali dokumenty” (Tygodnik DB 2010 nr 33/256 z
27 sierpnia 2015 roku). Przypomnijmy: 25 czerwca 2015
roku do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu wpłynęło
zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia
przestępstwa
przez pracowników Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie.
Złożyła je ówczesna kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Mieroszowie, która
podejrzewała, że sfałszowany
został zakres czynności osoby
zatrudnionej na stanowisku
zastępcy kierownica mieroszowskiego USC. Urzędnicy –
według byłej już kierowniczki
USC – mieli się posłużyć tym
sfałszowanym dokumentem
w postępowaniu sądowym
prowadzonym przez V Wy-

dział Pracy Sądu Rejonowego
w Wałbrzychu. Na podstawie
tego zawiadomienia, policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu
21 lipca 2015 roku wszczęli
dochodzenie. W tej sprawie
zostało już przesłuchanych
kilka osób z mieroszowskiego
magistratu.
- Prokuratura Rejonowa
w Wałbrzychu za sygn. 2 Ds
1311/15 prowadzi postępowanie przygotowawcze w
sprawie w kierunku art. 270 § 1
kk (podrobienie dokumentu w
celu użycia za autentyczny). W
ocenie prokuratora prowadzącego postępowanie na obecnym etapie, z uwagi na dobro
śledztwa, brak możliwości
udzielenia bardziej szczegółowych informacji – powiedziała
nam wtedy Ewa Ścierzyńska,

rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej w Świdnicy.
Po kilku miesiącach badania tej sprawy są już pierwsze
efekty działań śledczych.
- (…) W toku postępowania
2 Ds 1311/15Sp(c) wydano postanowienie o przedstawieniu
zarzutów jednemu z funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim
w Mieroszowie. Zarzuty dotyczyły czynów z art. 271 par. 2
Kodeksu karnego. Z uwagi na
charakter czynów oraz wykonywane obecnie dalsze czynności procesowe dobro śledztwa
wymaga, na chwilę obecną, nie
ujawniania tożsamości podejrzanego – poinformował naszą
redakcję Marcin Witkowski, zastępca Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu.
Zarzuty z artykułu 271 paragraf 2 Kodeksu karnego do-
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(RED)

Prokuratura postawiła zarzuty jednemu z urzędników zatrudnionych
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie w sprawie dotyczącej fałszowania
dokumentów.
tyczą fałszerstwa dokumentów: funkcjonariusz publiczny
lub inna osoba uprawniona
do wystawienia dokumentu,
która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności
mającej znaczenie prawne,
podlega karze grzywny lub
ograniczenia wolności. Z naszych ustaleń wynika, że prokurator zakwalifikował czyn

Siłownia czynna

jako sprawę mniejszej wagi.
Gdyby ta sprawa dotyczyła
urzędującego burmistrza Mieroszowa to - według ustawy o
bezpośrednim wyborze wójta
oraz w opinii prawników - prawomocny wyrok w tym zakresie lub warunkowe umorzenie
skutkować musi wygaśnięciem mandatu burmistrza.

Zapraszamy
wszystkich
chętnych do siłowni mieszczącej się w Zespole Szkół w
Starych Bogaczowicach. Godziny otwarcia siłowni: poniedziałek - piątek od godz. 16:00
do godz. 21:00. Opłata za wejście bez limitu czasowego (w
godzinach otwarcia siłowni)
wynosi: jednorazowe wejście
– 5 zł, karnet 10 wejść ważny 1
miesiąc – 40 zł.

Robert Radczak

(RED)
REKLAMA

Językowa Szkoła Podstawowa

MŁODY KOPERNIK
Językowa Szkoła Podstawowa

Młody KoperniK

ogłasza zapisy dzieci do klas pierwszych i drugich
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Piaskowa Góra

(budynek Przedszkola Michałek i byłej PSP nr 13)

tel. 514 037 371

www.mlody-kopernik.pl

e-mail: sekretariat@mlody-kopernik.pl

Szkoła została objęta patronatem
Explora Parku Park Nauki i Techniki

Zapraszamy na dni otwarte od 20 stycznia
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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
POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
ODDZIAł W WAŁBRZYCHU

Siedemnastoletnia Inez
po wypadku komunikacyjnym potrzebuje

Wałbrzych, ul. Krasińskiego 8, tel. 74 641 97 50, fax. 641 97 51
e-mail: op@opiekapaliatywna.hb.pl, www.opiekapaliatywna.hb.pl

POMOCY.

Dzięki Wam może być sprawna.

Od 21 lat prowadzimy opiekę hospicyjną nad chorymi u schyłku życia

Przekaż 1% podatku wpisując w formularzu PIT
KRS0000037904 w rubryce

W 2014 roku pomagaliśmy ok.1300 pacjentom w najtrudniejszym okresie życia.
Wspieraliśmy rodziny chorych oraz dzieci osierocone organizując wsparcie socjalne,
psychologiczne i inne pozwalając wrócić do równowagi po stracie najbliższych
Dzięki Państwa ofiarności w bieżącym roku zakończymy rozbudowę Hospicjum.

„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”

WPISZ:

25859 Pochmara Inez

Pomożemy rozliczyć PIT

Laureaci Funduszu Dopłaty do materiału siewnego
Toyoty 2016
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu odbyła się uroczysta prezentacja laureatów VI edycji
konkursu Funduszu Toyoty. Do tegorocznej, szóstej już edycji konkursu
grantowego, przystąpiło 16 organizacji non-profit, w tym szkoły,
kluby sportowe oraz stowarzyszenia. Przez cały październik i listopad
przygotowywały one projekty wraz ze studentami architektury
krajobrazu PWSZ w Wałbrzychu. Wspólnie stworzyli koncepcję
zagospodarowania przestrzeni.
Podobnie jak w ubiegłym
roku, priorytetami konkursu
były ekologia oraz promocja zdrowego trybu życia i
rekreacja, zakładające trwałą
zmianę otoczenia. Komisja
złożona z przedstawicieli fabryki Toyoty w Wałbrzychu,
PWSZ, Fundacji Edukacji Europejskiej (operatora funduszu) oraz plastyka miejskiego w Wałbrzychu wybrała
pięć najlepszych pomysłów
do dofinansowania. Oryginalne i pomysłowe – na takie
właśnie projekty zgodnie
z mottem „dobre pomysły
zmieniają nasz świat” głosowała komisja konkursowa
Funduszu Toyoty 2016.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 5
laureatów konkursu, którzy
otrzymali symboliczne czeki
oraz zaprezentowali założenia swoich projektów. W ich
realizację będzie zaangażowanych w sumie 26 firm
oraz 16 organizacji pozarzą-

dowych. Pomoc w przygotowaniach zadeklarowało
również 66 wolontariuszy
z Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu.
Na początku uroczystości
wystąpili: Dariusz Mikołajczak – wiceprezes Toyota
Motor Manufacturing Poland, podkreślając wagę
wspólnych projektów na
rzecz rozwoju lokalnej społeczności naszego regionu
oraz dr Alicja Maciejko, zastępca Dyrektora Instytutu
Przyrodniczo-Technicznego PWSZ, która podkreśliła, że „działania przy
projekcie Fundusz Toyoty
to wyjątkowe doświadczenie w pracy akademickiej.
Tworząc inicjatywy, studenci mogą pracować nad
projektami, które zostaną
zrealizowane. Muszą na etapie wdrożenia przewidzieć
problemy, proponować rozwiązania, stworzyć kosztorys. Nie ogranicza się tu kre-

atywnego i innowacyjnego
podejścia”. Na zakończeniu
uroczystości Grzegorz Kruszyński – wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej w
Wałbrzychu - podziękował
wszystkim organizacjom za
trud włożony w opracowanie projektów i zauważył,
że po 6 latach działalności
Funduszu Toyoty, w wielu miejscach Wałbrzycha i
wszystkich gmin w powiecie wałbrzyskim znajdują
się już interesujące miejsca
do rekreacji, edukacji ekologicznej itp. sfinansowane
ze środków TMMP, ale też z
wkładu własnego organizacji wnioskujących i ich partnerów.
Projekty będą realizowane w okresie od stycznia do
czerwca 2016 r., natomiast
uroczystości związane z inauguracją
powstających
obiektów zaplanowano na
czerwiec bieżącego roku.
(RED)

Oddział
Terenowy
Agencja Rynku Rolnego
we Wrocławiu informuje,
że do 25 czerwca 2016 r.
można składać wnioski o
przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany mającej
charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
W 2016 r. uległy zmianie
zasady udzielania dopłat i
należy zwrócić uwagę na to,
że: po zakończeniu terminu
składania wniosków, do dnia
30 września Rada Ministrów
w drodze rozporządzenia
określi wysokość stawek;
decyzje będą wydawane w
terminie 60 dni od wejścia w
życie przepisów ww. rozpo-

rządzenia RM; dopłatą mogą
być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w
skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię
elitarny lub kwalifikowany;
obowiązuje nowy wzór
wniosku o przyznanie dopłaty. Szczegółowe informacje
dotyczące uzyskania dopłaty
znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/
wsparcie-rynkowe/material-siewny w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” oraz w OT
ARR we Wrocławiu pod nr
tel. 71 33 50 151. Formularz

wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w
rolnictwie jest dostępny: na
stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://
www.arr.gov.pl/data/01593/
deminimis2016/zal1_zal2_
dms_2016.pdf, w siedzibie
OT ARR we Wrocławiu przy
ul. Powstańców Śląskich
28/30, 53 – 333 Wrocław,
na stronie internetowej ARR
z e-wnioskami https://e-wnioski.arr.gov.pl/repository.html?id=10002 (z chwilą
udostępnienia
e-wniosku
DMS).
(RED)

Pochwal się bezpiecznym
gospodarstwem
Trwa XIV konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla osób prowadzących
produkcyjną działalność
rolniczą. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja
Pracy oraz inne instytucje
i organizacje działające na
rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.
Celem konkursu jest
promocja zasad ochrony
zdrowie i życia w gospodar-

stwach rolnych. W konkursie
mogą brać udział osoby, które do 31 marca 2016 r. zgłoszą chęć uczestnictwa na
formularzu dostępnym w PT
KRUS w Wałbrzychu oraz na
stronie internetowej KRUS.
Etap regionalny trwa od dnia
ogłoszenia do 20 maja 2016
r., a etap wojewódzki do 24
czerwca 2016 r. Gospodarstwa zgłoszone do konkursu
zostaną ocenione m.in. pod
kątem ładu i porządku w
obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stanu
budynków inwentarskich i
gospodarczych, wyposaże-

nia maszyn i urządzeń, warunków obsługi i bytowania
zwierząt gospodarskich oraz
stanu środków ochrony osobistej i odzieży roboczej.
Konkurs składa się z trzech
etapów: regionalnego, wojewódzkiego i centralnego.
Na laureatów wszystkich
etapów czekają atrakcyjne
nagrody. Nagrodą główną
na etapie centralnym jest
wysokiej klasy ciągnik rolniczy. Osoba do kontaktu:
Ewa Balazs, tel. 74 84 84 420,
mail: ewa.balazs@krus.gov.
pl, walbrzych@krus.gov.pl.
(RED)
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ZUS bliżej klientów
- W 2015 r. wałbrzyski oddział ZUS spełnił wszystkie standardy
wyznaczone przez centralę zakładu w zakresie oceny i monitoringu
pracy oddziałów. W badaniach satysfakcji klientów z obsługi
w placówkach ZUS po raz kolejny uzyskaliśmy przyzwoite wyniki
na tle innych oddziałów w kraju; w ostatniej ocenie oddziałów
wałbrzyski pion obsługi klientów znalazł się w pierwszej dziesiątce
na 43 oddziały – mówi Jerzy Gajos, dyrektor Oddział Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu.

Jerzy Gajos, dyrektor Oddziału ZUS w Wałbrzychu.

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w
Wałbrzychu:
obsługuje
mieszkańców
dziesięciu
powiatów, czyli ponad
1/3 świadczeniobiorców i
ubezpieczonych z Dolnego Śląska (od Zgorzelca po
Bystrzycę Kłodzką), czyli
ponad 324 tys. ubezpieczonych, w tym: 240 tys. świadczeniobiorców i ponad 55
tys. płatników składek; re-

alizuje zadanie w zakresie
odzyskiwania
likwidowanego funduszu alimentacyjnego dla ¼ kraju. Do
oddziału rocznie wpływa
blisko 1,5 mln listów (spraw)
od ubezpieczonych i świadczeniobiorców; pracownicy
oddziału wysyłają 1,3 mln
odpowiedzi (listów). Każdego roku do sal obsługi klientów (SOK) w oddziale trafia
564 tys. klientów.
REKLAMA

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
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- W 2015 roku zorganizowaliśmy na naszym terenie
dni otwarte dedykowane
różnym grupom ubezpieczonych, tj. Dni Otwarte dla
Osób Niepełnosprawnych
(maj), Dni Ubezpieczonego
(październik), Tydzień Przedsiębiorcy (listopad). Staramy
się docierać z poradami i
informacjami ad. ubezpieczeń społecznych w miejsca,
gdzie są nasi klienci, stąd nasza obecność na festynach,
sympozjach, w instytucjach
kultury, na uczelniach, senioraliach czy spotkaniach
branżowych. Edukowaliśmy
– w projekcie ,,Lekcje z ZUS”
wzięły udział 33 szkoły z Dolnego Śląska, w tym aż 16 z
terenu działania oddziału (tj.
ok. 600 uczniów). Do etapu
wojewódzkiego zakwalifikowało się 20 drużyn, w tym 11
z terenu działania wałbrzyskiego oddziału - .
Ulgi i umorzenia
Do ZUS wpłynęło 155 tys.
wniosków, a do oddziału
w Wałbrzychu ok. 4 tys., co
stanowi 3%. Od początku
obowiązywania ustawy, tj.
od. 2013 r., umorzono płatnikom należności na łączną
kwotę ok. 30 mln zł. W samym tylko 2015 r. wydano
w oddziale ok.1700 decyzji.
500 wniosków oczekuje na
rozpatrzenie.
Przeliczanie emerytur
Wałbrzyski oddział wydał
na podstawie tzw. ustawy
marcowej ok. 34 500 decyzji,
z których 20 tys. było związanych z przeliczeniem kapitału początkowego (głównie dotyczących opieki nad
dzieckiem) przyszłych świadczeniobiorców, a 13,5 tys.
wniosków dotyczyło przeliczenia kapitału początkowego i zastosowania nowych
tablic średniej długości trwania życia – dotyczy obecnie
pobierających świadczenie.
Rehabilitacja lecznicza
ZUS realizuje program
rehabilitacji leczniczej w

ramach prewencji rentowej (nic się w tej kwestii nie
zmienia w 2016 r.). Celem rehabilitacji jest przywrócenie
zdolności do pracy osobom,
które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą
niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie
tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Program rehabilitacji skierowany jest do ubezpieczonych
zagrożonych całkowitą lub
częściową niezdolnością do
pracy. W 2015 roku w Polsce
rehabilitację ukończyło ok.
80 tys. osób, a w oddziale w
Wałbrzychu 2800 (3,5% w
skali kraju).
Dofinansowanie
Program dofinansowania
projektów inwestycyjno-doradczych mających na celu
poprawę bezpieczeństwa i
higieny pracy jest adresowany do wszystkich płatników
składek, ze szczególnym
uwzględnieniem
sektora
małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki wsparciu
mediów, z informacją o możliwości dofinansowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny
pracy, udało się dotrzeć do
bardzo dużej grupy przedsiębiorców.
Zmiany zasad udzielania ulg
Od 1 grudnia 2015 r. istnieje możliwość przesunięcia płatności zobowiązania
składkowego również w odniesieniu do tej części składki, która finansowana jest
przez samego ubezpieczonego z jego wynagrodzenia
(np. pracownika, zleceniobiorcę). Poza tym przy staraniu się o odroczenie i raty
płatnik nie musi już spełnić
warunku
wymagającego
od niego zapłaty składek
pracowniczych. Odroczenie
terminu płatności składki
ubezpieczeniowej polega na
wydłużeniu przez ZUS czasu
na jej uregulowanie, dzięki
czemu Zakład nie dochodzi
jej wartości w trybie przymusowej egzekucji. Jest to
ulga udzielana płatnikowi w
stosunku do składek bieżących czy przyszłych, których
ustawowy termin płatności
nie upłynął, czyli zanim pojawi się u niego zadłużenie.
Do 1 grudnia 2015 r. płatnik
(np. pracodawca) mógł ubiegać się we wniosku o odroczenie terminu płatności lub
rozłożenie na raty należności
wyłącznie za tę bieżącą lub
przyszłą składkę ZUS-owską
(lub tę jej część), którą on
sam finansował.
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WYSOKOENERGETYCZNY

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

10 kg – 10 zł

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

(74) 847 60 16 i (74) 847 75 56
Umowa zlecenia – zmiany
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady oskładkowania umów zleceń. M.in.
zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe w danym miesiącu
będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę (w 2016 r. jest to
kwota 1850 zł), jeżeli będzie
spełniał warunki do objęcia
obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów
(np. z tytułu wykonywania
pracy na podstawie drugiej
umowy zlecenia) będzie
podlegał
obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu również
z innych tytułów. Zasady tej
nie stosuje się, jeżeli łączna
podstawa wymiaru składek
z tytułu wykonywania pracy
na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub
innej umowy o świadczenie
usług lub z innych tytułów
osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę
(jeśli osoba z umowy zlecenia nr 1 osiąga dochód w
wysokości 1000 zł, a z umowy zlecenia nr 2 kolejne 850
zł, z kolei 250 zł z umowy
zlecenia nr 3, to oskładkowaniu podlegają umowy: nr
1 i 2). ZUS będzie zobowiązany, na wniosek płatnika
składek, do badania prawidłowości zgłoszenia przez
niego do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego zleceniobiorców i osób z nimi
współpracujących spełniających warunki podlegania
ubezpieczeniom z innych
tytułów.
e-ZLA
Od 1 stycznia 2016 roku
można wystawiać e-ZLA.

Warunkiem jest posiadanie przez płatnika (i lekarza)
konta na PUE. W pierwszej
dekadzie stycznia 2016 r.
wpłynęło do ZUS 1760 e-ZLA, z czego 147 w oddziale wałbrzyskim (stan na 19
stycznia). Do końca 2017
roku można wystawiać e-ZLA oraz na papierowym
formularzu. Planuje się, że
od 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wyłącznie w wersji
elektronicznej.
COT
Centrum Obsługi Telefonicznej zostało uruchomione 14 czerwca 2012 r.
Codziennie na numer 22
560 16 00 dzwoni 21 tys.
klientów ZUS. Od początku utworzenia COT-u pracownicy odebrali 7,2 mln
rozmów
telefonicznych,
87 tys. razy oddzwaniali do
klientów ZUS, odpowiedzieli na 490 tys. maili i obsłużyli
330 tys. chatów. Korzyści dla
klientów: możliwość skorzystania z usług przez osoby
nieposiadające
dostępu
do internetu; dostępność
części usług przez 24 godziny na dobę – za pośrednictwem automatycznego
telefonicznego
systemu
informacyjnego; możliwość
sprawdzenia
wybranych
informacji znajdujących się
na indywidualnych kontach w ZUS – np. wysokości
składek na ubezpieczenie
emerytalne; składanie – za
pośrednictwem konsultanta – zapytań i wniosków
drogą telefoniczną (złożenie reklamacji, zamówienie
zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek);
zamawianie wizyt w wybranej terenowej jednostce organizacyjnej zakładu.
(RED)
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Struga – to warto
zobaczyć

Autobusem
taniej

Nie masz pomysłu na weekend? Odwiedź Strugę! Ta malownicza
wieś w gminie Stare Bogaczowice bogata jest w zabytki i piękne
krajobrazy.

W odnowionej oficynie Pałacu Struga działa hotel i Restauracja Adelsbach.

Struga leży na północno-zachodnich przedpolach Wałbrzycha i Szczawna
Zdroju, w dolinie Czyżynki,
wśród wzniesień Pogórza
Wałbrzyskiego, w okolicach
Masywu Trójgarbu, do którego ze Strugi prowadzi
niebieski szlak. Osadnictwo na terenie gminy Stare
Bogaczowice ma bogatą
historię. Wieś Struga - wymieniana już w 1290 roku stanowiła siedzibę rycerską.
Jej powstanie jest wiązane
przez historyków z budową
zamku Cisy, bowiem z majątkiem w Strudze związane
były wsie Cieszów oraz Lu-

bomin. 15 maja 1807 roku
na Czerwonym Wzgórzu,
pomiędzy Strugą a Szczawnem Zdrój, rozegrała się
bitwa polskich ułanów z
Legii Polsko-Włoskiej z Prusakami. Przez miejscowość
przebiega także Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej.
Odwiedzając dziś tę wieś,
bez trudu odnajdziemy
wiele śladów z jej osiemsetletniej historii. Kościół
pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej pochodzi z XIV
wieku i był przebudowany
w 1532 roku, a odnawiany
w latach: 1860, 1930 i 1960.
Wewnątrz świątyni znajduREKLAMA

je się, datowana na drugą
połowę XV wieku gotycka
rzeźba Madonny z Dzieciątkiem. W skład zabytkowego
kompleksu wchodzą także
zabytkowe nagrobki z lat
1541–1605 oraz cmentarna dzwonnica z XVII wieku.
Po drugiej stronie głównej
drogi łączącej Szczawno
Zdrój ze Starymi Bogaczowicami znajduje się zespół
pałacowy wraz z parkiem.
Głównym budynkiem jest
pochodzący z około 1730
roku,
kamienno-ceglany
pałac Czettritzów, który został wzniesiony w miejscu
zamku obronnego z drugiej
połowy XVI wieku. Drugim
obiektem jest oficyna z
1560 r., która została przebudowana w 1730 r. Dzięki
gruntownemu remontowi
kilka lat temu powstał w
niej hotel z restauracją.
- Serdecznie zapraszamy
do Strugi, która sąsiaduje z
wałbrzyskim osiedlem Podzamcze oraz Szczawnem
Zdrój. Można do nas wybrać
się nie tylko samochodem.
Ale także pieszo, a wiosną,
latem i jesienią również rowerem. Dojazd czy spacer
ułatwiają nowe ścieżki przy
obwodnicy Szczawna Zdroju. Po spacerze i zwiedzaniu
naszych zabytków, zapraszamy do restauracji Adelsbach
na pyszny obiad w naszej
pięknej, zabytkowej sali.
Tym bardziej, że do końca
lutego na rodzinne obiady
udzielamy 10 proc. rabatu –
zachęcają właściciele Pałacu
Struga.
(RED)

REKLAMA

OKNA z Wałbrzycha

Podczas XVI Sesji Rady
Miejskiej w Świebodzicach
podjęta została uchwała
wprowadzająca nowe ulgi
na przejazdy komunikacją
miejską. Krwiodawcy a także osoby, które są dawcami
np. szpiku, uprawnieni są
do bezpłatnych przejazdów.
Wraca także bilet rodzinny,
wynikający z zastosowania Karty Dużej Rodziny. Na
mocy uchwały Rady Miejskiej wprowadzone zostały
bezpłatne przejazdy dla zasłużonych krwiodawców. Chodzi o osoby, które oddały - w przypadku mężczyzn
ponad 6 litrów, w przypadku
kobiet - ponad 5 litrów krwi
- wyjaśnia burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Ulga dotyczy
także osób, które są dawcami organów czy szpiku
do przeszczepu. Rodziny z
trojką i więcej dzieci ponownie będą mogły korzystać z
biletu rodzinnego w wysokości 50 gr. Ceny biletów na
przejazdy miejską komunikacją pozostają bez zmian
- to 2 zł bilet normalny, 1 zł
bilet ulgowy ustawowy 50 %
i bilet ulgowy gminny 40 % 1,20 zł.
(RED)

Rada seniorów
W grudniu 2015 r. powołana została Świebodzicka
Rada Seniorów. Ma być to
organ doradczy i konsultacyjny dla władz samorządowych, zajmujący się problemami środowisk seniorów
w naszym mieście. Rada
składać się będzie z 15 członków, którymi mogą zostać
przedstawiciele
seniorów
oraz organizacji pozarządowych zrzeszających osoby
starsze, a także działających
na rzecz osób starszych. Wyboru dokona Rada Miejska
w Świebodzicach. Kandydat
zgłasza się samodzielnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który
dostępny jest w Wydziale
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu
Miejskiego, ul. Świdnicka
7, pok. nr 3, oraz na portalu
miejskim www.swiebodzice.
pl. Integralną częścią zgłoszenia jest lista minimum
20 podpisów mieszkańców
Świebodzic, popierających
danego kandydata. Wypełniony formularz wraz z listą
podpisów należy złożyć w
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul.
Rynek 1, do 29 lutego 2016
r., do godz. 15:00.
(RED)

20 LAT TRADYCJI

ZIMOWA
PROMOCJA

10 % rabatu

z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo
promocja ważna do 29 lutego 2016 r.

Kolędowali
w Lubominie
Rada Sołecka wsi Lubomin po raz kolejny zaprosiła mieszkańców na
wieczór kolęd, który zorganizowany został w świetlicy wiejskiej. Wzorem lat
ubiegłych, zaproszeni goście licznie przybyli, wielu
z nich przyniosło domowe
wypieki.
Przy pysznym poczęstunku wszyscy ochoczo
kolędowali, a przygrywał im
zespół przyjaciół Mirosława Kowalika – mieszkańca
Strugi i członka zespołu „Raz
Dwa Trzy”. W skład tego
okolicznościowego zespołu
wchodzą mieszkańcy gminy i przyjaciele spoza niej.
Wiek nie ogranicza wspólnego muzykowania, a zespół
wspólnie gra od pięciu lat i
- poza tą coroczną imprezą -

swoimi występami uświetnia
też pasterki i orszak trzech
króli w Starych Bogaczowicach. W chwili obecnej z
wydawcą trwają rozmowy
o nagraniu płyty z towarzyszeniem zespołu Trebunie-Tutki. Cudowna atmosfera
wywołała ogromne wzruszenie. Wszyscy zgodnie przyznali, że należy kultywować
tradycję kolędowania, ponieważ w sposób szczególny
integruje ono mieszkańców
i pozwala im choć na chwilę
zapomnieć o troskach dnia
codziennego.
A już 24 stycznia podczas
mszy św. o godz. 11.00, w
kościele pw. św. Józefa w
Starych Bogaczowicach odbędzie się koncert kolęd w
wykonaniu zespołu APERTO.

Wieczór kolęd to coroczna tradycja w Lubominie.

(RED)
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REKLAMA

Z Nysy bez punktu
Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych przegrali w Nysie z miejscową AZS Stalą
1:3. Przez to mogą spaść
na 12. miejsce w tabeli I
ligi.
Victoria PWSZ rozpoczęła
mecz w Nysie w składzie: Lipiński, Rutecki, Szczygielski,
Smolarczyk, Macek, Filipiak
oraz Mierzejewski jako libero. Początek należał do
gości, którzy przed pierwszą
przerwą techniczną prowadzili 7:6. Niestety, po niej
stracili 4 punkty z rzędu i
mieli 3 oczka straty. Jednak
potem wałbrzyszanie zabrali
się za odrabianie strat, wyszli na prowadzenie 14:12 i
prowadzili aż do końcówki.
W niej mieli jeszcze punkt
przewagi przy stanie 22:21,
ale po bardzo zaciętej grye
przegrali 25:27. W drugim
secie podopieczni Krzysztofa Janczaka przegrywali do
drugiej pauzy technicznej,
mając przez chwilę nawet
4 oczka straty. Ale potem
przejęli inicjatywę, wyszli na

prowadzenie, nie oddając
go do końca seta, wygrywając 25:23. Trzecia odsłona
była najgorsza w wykonaniu
zespołu z Wałbrzycha, który ani razu nie wyszedł na
prowadzenie, nawet nie był
w stanie wyrównać wyniku,
grając bardzo źle w ataku i
popełniając mnóstwo szkolnych błędów. Konsekwencją
słabej postawy była porażka
17:25. Za to czwarta partia
była bardzo wyrównana.
Wynik praktycznie cały czas
oscylował wokół remisu,
choć częściej na prowadzeniu byli goście. Niestety,
znów nie wykorzystali swojej
szansy na tie-breaka, źle rozgrywając końcówkę przy remisie 23:23. Gospodarze wygrali ostatnią odsłonę 25:23 i
cały mecz 3:1.
W następnej kolejce
wałbrzyszanie zagrają we
własnej hali z Ślepskiem Suwałki. Mecz odbędzie się w
środę, 20 stycznia, o godz.
17:00.
Radosław Radczak

Orłowski rozstrzelał
Cracovię
Piłkarze Górnika Wałbrzych pokonali w swoim
pierwszym meczu sparingowym zajmującą 3. miejsce w
ekstraklasie Cracovię 3:2.
Bohaterem meczu został
Marcin Orłowski, który w
drugiej tercji (grano 3 razy
po 30 minut) skompletował
klasycznego hat-tricka.
Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych – Cracovia 3:2 (0:1, 3:2)
Bramki: 0:1 Erik Jendrisek (26), 1:1
Marcin Orłowski (31), 2:1 Marcin
Orłowski (39), Marcin Orłowski (44), 3:2
Przemysław Pyrdek (57).
Górnik: Damian Jaroszewski - Mateusz
Sawicki, Dariusz Michalak, Bartosz
Tyktor, Jan Rytko, Marcin Morawski,
Grzegorz Michalak, Mateusz Krawiec,
Michał Oświęcimka, Dominik Radziemski, Marcin Orłowski. Na zmiany

wchodzili : Gracjan Błaszczyk, Sebastian Surmaj, Radosław Brzeziński,
Damian Migalski, Mateusz Krzymiński,
Mateusz Sobiesierski, Jastrzębski.
Cracovia: I tercja: Grzegorz Sandomierski - Jakub Wójcicki, Sreten
Sretenović, Hubert Wołąkiewicz,
Łukasz Zejdler - Mateusz Wdowiak,
Damian Dąbrowski, Marcin Budziński,
Bartosz Kapustka, Erik Jendrišek Boubacar Dialiba. II tercja: Grzegorz
Sandomierski (46 Krystian Stępniowski) - Deleu, Bartosz Rymaniak, Piotr
Polczak, Paweł Jaroszyński - Deniss
Rakels, Mateusz Cetnarski, Miroslav
Čovilo, Hubert Adamczyk, Przemysław
Pyrdek - Dariusz Zjawiński. III tercja:
Krystian Stępniowski - Deleu, Jacek
Jadanowski, Bartosz Rymaniak, Paweł
Jaroszyński - Dawid Surma, Mateusz
Argasiński, Hubert Adamczyk, Szymon
Kiebzak, Przemysław Pyrdek - Krzysztof Szewczyk.

Wicemistrzyni
debla
Na kortach w Toruniu rozgrywane były halowe mistrzostwa Polski kadetów
do lat 16 w tenisie ziemnym. Złote medale w singlu
powędrowały do Julii Oczachowskiej (AT Angelique
Kerber Puszczykowo) i Adama Kwiatkowskiego (UKS
Okęcie Sport Warszawa).
Znakomicie zaprezentowała
się również zawodniczka SKF
KT Szczawno Zdrój Nikola
Okopniak, która w tym roku
skończy dopiero 15 lat, docierając do najlepszej ósemki turnieju głównego. Nikola,
po bardzo dobrym spotkaniu, uległa w ćwierćfinale
późniejszej Julii Oczachowskiej 3:6, 3:6. Jeszcze lepiej
poszło tenisistce z uzdrowiska w zawodach deblowych.
Grając w parze z Weroniką
Falkowską z RKT Radom, Nikola dotarła aż do ścisłego
finału. Tam musiały uznać
wyższość pary Martyna Kubka (GKT Nafta Zielona Góra)
i Aleksandra Wierzbowska
(Winner Kraków).
(RED)

Unia wygrała
w Świebodzicach
Juniorzy Unii Bogaczowice wygrali turniej piłki
halowej o puchar prezesa
Victorii Świebodzice, który
odbył się w hali OSiR w Świebodzicach. Po emocjonującym finale z gospodarzami
- Victorią Świebodzice I - był
remis 0:0. W rzutach karnych
lepsi okazali się piłkarze z
Gminy Stare Bogaczowice
11:10 i tym samym wygrywali cały turniej. Skład zwycięskiej drużyny Unii: Mateusz
Pach, Szymon Radzikowski,
Pavel Lyubansky, Wojciech
Wojciechowski,
Tomasz
Szajb, Marcel Klimek, Paweł
Jaglarz, Sebastian Sondej,
Mateusz Jaszczur. Najlepszym bramkarzem turnieju
został zawodnik Unii Mateusz Pach.
(RED)

Muszkieterowie im
niestraszni
Koszykarze
Górnika
Trans.eu Wałbrzych pokonali we własnej hali Muszkieterów Nowa Sól 69:59.
Biało-niebiescy, dzięki kolejnemu zwycięstwu, nadal
są wiceliderem grupy D II
ligi.
Goście chcieli zrewanżować się za wysoką porażkę z
października, kiedy przegrali
we własnej hali aż 37:74. Pomóc w tym miała obecność
w składzie dwóch zawodników Stelmetu Zielona Góra:
Marcela Ponitki oraz Kamila
Zywerta. Jednak początek
meczu należał do gospodarzy, którzy po 3 minutach, po
trafieniach Karola Obarka,
Pawła Bochenkiewicza i Rafała Niesobskiego prowadzili
7:2. Następnie stopniowo
powiększali przewagę, mając już 7 punktów więcej od
rywala, ale w końcówce zabrakło im koncentracji, przez
co nowosolanie zmniejszyli stratę do 2 punktów, ale
w ostatniej akcji pierwszej
kwarty Paweł Bochenkiewicz
celnym rzutem z wyskoku
ustalił wynik na 22:18. Druga
ćwiartka zaczęła się dwoma
trafieniami Marcina Wróbla
i wtedy do odrabiania strat
zabrali się przyjezdni, którzy na 4 minuty i 16 sekund
przed końcem wyrównali
rezultat, a następnie wyszli
na 1-punktowe prowadzenie
po celnym rzucie wolnym Kamila Zywerta. Dzięki zaangażowaniu i dobrej grze dwóch
Rafałów - Niesobkiego i
Glapińskiego - podopieczni
Arkadiusza Chlebdy szybko
odskoczyli i po pierwszej połowie prowadzili 39:32.
Trzecia odsłona była
najsłabsza w wykonaniu
drużyny z Wałbrzycha, bo
choć na początku zwiększyli
przewagę do 11 punktów, to
potem było już tylko gorzej.
Muszkieterowie, w dużej
mierze dzięki bardzo dobrej
grze Marcela Ponitki i Wojciecha Majchrzaka, stopniowo zmniejszali straty i przez
chwilę mieli już tylko 2 oczka

mniej od przeciwnika. Ekipa
z Nowej Soli wykorzystała
nieskuteczność wałbrzyszan
i dużą liczbę strat, przez co
przegrywała na 10 minut
przed końcem rywalizacji
tylko 48:51. Szkoleniowiec
miejscowych w ostatniej
partii wpuścił na parkiet Macieja Krzymińskiego i Pawła
Pirosa, którzy pomóc mieli w
uzyskaniu korzystnego wyniku. Dzięki tym dwóm zawodnikom i niezawodnemu
kapitanowi Rafałowi Glapińskiemu udało się osiągnąć
cel, wykorzystując słabszą
dyspozycję i zmęczenie drugiej drużyny mistrza Polski.
Ostatecznie biało-niebiescy
wygrali 69:59 i umocnili się
na 2. miejscu w ligowej tabeli.
W następnej kolejce Górnik Trans.eu zagra w Oleśnicy z miejscowym KK. Mecz
odbędzie się w sobotę, 23
stycznia o godz. 16:00.
Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych - Muszkieterowie Nowa Sól 69:59 (22:18, 17:14,
12:16, 18:11)
Górnik Trans.eu: Niesobski 17, Glapiński 15, Wróbel 14, Obarek 8, Ratajczak
5, Krzymiński 4, Piros 4, Bochenkiewicz
2, Jeziorowski 0, Podejko 0, Ciuruś 0,
Rzeszowski 0.
Muszkieterowie: Ponitka 17, Der 10,
Trubacz 7, Zywert 7, Majchrzak 6,
Chorągwicki 6, Pogoda 4, Krawczyk 2,
Traczyk 0, Polewiak 0, Szymański 0,
Mołek 0.

Toyota Basket
Ligia
Szkolna Liga Koszykówki
V kolejka w kategorii gimnazja:
PG 2 Wałbrzych
– PG 1 Wałbrzych 20:18
Pierwszy mecz w nowym
roku był bardzo zacięty. Od
początku do końca meczu
rywalizacja była bardzo wyrównana, gra toczyła się kosz
za kosz, lecz zwycięsko z tej
rywalizacji wyszła szkoła ze
Starego Zdroju.
PG Walim
– PG 6 Wałbrzych 33:17
Zawodnicy z Walimia w tym
dniu zaczynali od bardzo
ważnego meczu, gdyż rywalizowali z wiceliderem tabeli.
Od początku przyjezdni kontrolowali mecz i widać było,
że byli bardzo zmotywowani
aby zakończyć go zwycięstwem.
PG 2 Wałbrzych
– PG 6 Wałbrzych 31:8
Zmotywowani pierwszym
zwycięstwem, zawodnicy z
PG 2 chcieli dołożyć kolejne
punkty do tabeli, choć nie
byli faworytem. Drużyna z
Piaskowej Góry była w tym
dniu bez formy i nie powstrzymała bardzo dobrze
grających w tym dniu reprezentantów z PG 2.
PG Walim
– PG 1 Wałbrzych 26:16
Drużyna ze Śródmieścia
chciała zmazać plamę z
pierwszego meczu i wrócić
do szkoły ze zwycięstwem.
Lecz widać było, że drużyna
z Walimia jest w tym dniu
lepiej przygotowana i to ona
dopisała 2 punkty.
PG 2 Wałbrzych
– PG Walim 16:18
W ostatnim meczu V kolejki
spotkały się drużyny, które
za sobą miały już po 2 mecze
i ważne było przygotowanie
kondycyjne. Od początku
widać było, że był to mecz
drużyn, które prezentują najwyższy poziom tego dnia.
Zwycięsko wyszła z tej konfrontacji drużyna z Walimia,
która w tym dniu mogła dopisać 6 pkt. do tabeli.
(RED)
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Memoriał Kaczmarka
Po raz 17. odbył się Bieg
o Memoriał Stanisława
Kaczmarka, byłego prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”w Wałbrzychu. Zawody na trasie
w rejonie podzamczańskich ogródków działkowych, zorganizował Ośrodek Społeczno-Kulturalny
SM „Podzamcze”.
Imprezie
patronowało
Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu dla Wszystkich
TAFISA oraz Fundacja na
Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach
RECAL. Z uwagi na trudne
warunki powstałe po obfitych opadach śniegu, dystans dla mężczyzn został
skrócony z 6.600 do 4.400 m.
Kobiety rywalizowały na trasie o długości 2.200 m.
Uczestniczyło 70 biegaczy. Tradycyjnie starterem
honorowym biegu był Janusz Kaczmarek, syn Stanisława. Memoriał był pierwszą imprezą cyklu Grand Prix
Idol 2016.
Dla zawodników przygotowano nagrody, dyplomy
i okolicznościowe medale,
a także napoje izotoniczne.
Wśród wszystkich uczestników biegu rozlosowano trzy

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE

100 % GWARANCJI

serwis motocykli, skuterów i qadów

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:
• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon
• naprawę ogumienia
• wyważanie kół
• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych
• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji
ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92
www.goliat.walbrzych.pl

Po ceremonii dekoracji.

tablety, których fundatorem
był Krzysztof Rusiecki, kierownik sklepu MEDIA EXPERT.
Zostali oni poczęstowani grochówką przygotowaną przez
Kazimierza Chrapka.
Wyniki open: mężczyźni
– 1. Patryk Łazarski – 16,00
min., 2. Roman Magdziarczyk – 17,16, 3. Artur Gawroński – 17,22; kobiety – 1.
Anna Grześkowiak – 9,40, 2.
Joanna Hoja – 9,43, 3. Monika Zając – 10,04.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych: chłopcy do 18 lat
– Szymon Hyrlik, mężczyźni

M20 – Łazarski, M30 – Magdziarczyk, M40 – Andrzej Cukier, M50 – Gawroński, M60
– Ryszard Gurgul, M70 Józef
Jagodziński, M80 – Czesław
Marciak; dziewczęta do 18
lat – Julia Tarnawska, kobiety
K20 – Hoja, K30 – Grześkowiak, K40 – Renata Gratzke,
K50 – Krystyna Drąg.
Czterech
zawodników
wystartowało po raz 17:
Żuk, Jagodziński, Kazimierz
Sawko i Marek Henczka. Najstarszy uczestnik, Marciak z
Bielawy, uczestniczył w memoriale po raz 14.

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

SZUKASZ PRACY?
Zostań Doradcą
Finansowym
Tel: 22 228 71 00
503 199 907
Wyślij SMS-a o treści „P”
na numer:
696 006-100

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

507 943 593

Andrzej Basiński

Biathloniści Melafiru Czarny Bór oraz biathlonistki
BKS WP Kościelisko tworzą skład, który będzie
reprezentował Polskę na
II Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich Młodzieży w
Lillehammer. Polski Związek
Biathlonu zatwierdził we
wtorek skład na Youth Olympic Games w Lillehammer.
Do Norwegii wybiorą się
Wojciech Filip i Przemysław
Pancerz (obaj z UKN Melafir
Czarny Bór) oraz Joanna Jakieła i Natalia Tomaszewska
(obie z BKS WP Kościelisko).
Na liście rezerwowej znaleźli
się Patryk Jakieła z IKN Górnik Iwonicz-Zdrój oraz Patrycja Rutecka z MKS Karkonosze Jelenia Góra. Opiekunem
grupy będzie trener Andrzej
Koziński. Za serwis nart
odpowiadał będzie Adam
Kwak. W programie biathlonowych konkurencji w Lillehammer znalazły się: sprint,
bieg na dochodzenie, sztafeta mieszana oraz supermikst.
Zawody potrwają od 14 do
21 lutego. W igrzyskach brać
mogą udział zawodnicy urodzeni w latach 1998-1999.
(RED)

Drukarnia Wielkoformatowa

zatrudni handlowców
ze znajomością zagadnień
marketingu i reklamy.
CV prosimy wysyłać na email:
rekrutacja@citydruk.pl

Noworoczne warcaby
W siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze w Wałbrzychu,
odbył się I Turniej Noworoczny w Warcabach
64-polowych, składający
się z 7 rund. Współorganizatorem rywalizacji było
Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe Dęby Wałbrzych.
W turnieju uczestniczyło
22 zawodników. Nad jego
przebiegiem czuwał Kazimierz Kaczuga, posiadający
odpowiednie uprawnienia
i odnoszący sukcesy w tej
dyscyplinie.
Najlepszych uhonorowano pucharami.
Wyniki: 1. Zenon Parzonka – 13 pkt, 2. Arseniusz
Grzelak (Wrocław) – 13, 3.
Stanisław Musielak – 11, 4.

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555
Pracuj jako opiekun seniora

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych
tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12

w Niemczech i Anglii.
Atrakcyjne zarobki,
sprawdzone kontrakty.
Tel. 509892436

BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

K. Kaczuga zwyciężył
w turnieju warcabowym,
przeprowadzonym w lokalu
„Mini Max” na wałbrzyskim
Podzamczu. Jego dorobek
to 20 pkt. Wyprzedził Sławomira Gromniaka – 17 i Mirosława Piotrowskiego – 14.
(A.Bas.)

HIPOTECZNE, DLA FIRM,
ODDŁUŻENIOWE,

POŻYCZKI POZABANKOWE
DO 24 TYS.
POŻYCZKI OD 100 ZŁ
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.
58-160 ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

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

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

chwilówki – kredyty

***

KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

W naszej bogatej ofercie są także

Józef Pawluk – 10, 5. Waldemar Rózga – 9, 6. Laura Eświł
(IV-klasistka z PSP nr 2 na Białym Kamieniu) – 8.
K. Kaczuga zapowiedział
organizację kolejnych turniejów warcabowych w siedzibie RSW, tym razem dla
uczniów szkół podstawowych. Zadeklarował także
zajęcie się szkoleniem warcabowego narybku.

Turniej w RSW Podzamcze.

TANI - DOBRY WĘGIEL TANIE
UBEZPIECZENIA
W WORKACH!!!

WSZYWANIE
ESPERALU

Z Czarnego Boru
na igrzyska

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 21.01.2016 r. do 11.02.2016 r.
wykaz Nr 2/2016 z dnia
21.01.2016 r. nieruchomości
gminnych przeznaczonych
do sprzedaży.

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

- przyłącza wodno - kanalizacyjne
- odwodnienia budynków
- drenaże
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USŁUGI
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchindywidualne. – TANIO! Tel.

MENTOR Nieruchomości

607-218-533.

ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

WA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(2) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(2) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(2) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

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

PRACA
(2) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(2) Sprzedam mieszkanie po
remoncie, 46 m kw., Biały Kamień
– ul. Przyjaciół Żołnierza, parter,
kuchnia, 2 pokoje, łazienka, wc,
co gazowe, ogródek przydomowy
- 200 m kw. Cena: 110 tys. zł. Tel.
600 888 434.
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.

MS-2002 Podzamcze, 3 pokoje,

nowym budownictwie (94r) Nowe

72m2, cena 143 tys. Tel 883 334

Miasto, ogrzewanie miejskie.

481

Cena :51.900 tys. zł. Kontakt 535-

nie, szafy, garderoby, zamówienia

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-

OBNIŻKA 8tys ! Kawalerka w

416-014
Dom wolnostojący w Jugowicach,

58-309 Wałbrzych

pow. 90m2 5pokoje działka

T: +48 535 285 514

2500m2. Cisza spokój, cena

PODZAMCZE, 54m2, 3 pokoje,9
piętro, piękny widok SUPER CENA
108.000,-zł zł! tel. 530-998-374
PODZAMCZE, OKAZJA, 48 m2, 2
pokoje, widna kuchnia, dwustronne, balkon, ogrzewanie miejskie,
cena 95.000 tys. do negocjaci,
Tel: 535-285-514
STARY ZDRÓJ, KAWALERKA, 1 piętro, widna kuchni, po remoncie,
cena 45 tys, Tel: 535-285-514
PODZAMCZE, 2 piętro, 3 pokoje,
blok czteropiętrowy, SŁONECZNE,
rozkładowe, OFERTA GODNA
POLECENIA!, CENA 139.000 ZŁ DO
NEGOCJACJI, tel. 535- 285 -514
OKAZJA! BOGUSZÓW-GORCE 2
pokoje, OSIEDLE, OGRZEWANIE
MIEJSKIE, parter, 42 m2, słoneczne mieszkanie w rozkładzie,
59.000 tys. Tel: 535-285-514

200.000,-zł Kontakt 535-416-014
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 5
piętro, dobra lokalizacja CENA
85.000,- zł Kontakt 530-998-374
STARY ZDRÓJ, 38m2, 2 pokoje,
mieszkanie po remoncie, do za-

MS-2276 Szczawienko, super
lokalizacja, kawalerka 40m2, cena
78 tys. Tel. 883 334 481
MS-2441 Stary Zdrój, bardzo dobra lokalizacja, 31m2, kawalerka
do remontu, cena 42 tys. Tel. 883
334 486
MS-2400 Biały Kamień, 3 pokoje,
56m2, cena 139 900 tys. Tel. 883
334 481

mieszkania, okazja CENA 65.000zł

MS-2442 Biały Kamień, 3 pokoje,

kontakt 530- 998-374

59m2, budynek z cegły, balkon,

3 pokoje, po remoncie, wykoń-

cena 159 900 Tel. 883 334 481

czone, ładna okolica, CENA 97.700

MS-2439 Szczawno Zdrój – Os.

zł. Kontakt 530-998-374

Solicowo, apartamnent 65m2, 3
pokoje, 319 tys. Tel. 883 334 481

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)

ŚWIEBODZICE, DWUPOZIOMOWE
mieszkanie w doskonałej lokalizacji, 4 pokoje, 85 m2, 1 i 2 piętro,
kameralna kamienica, osiedle w
sąsiedztwie lasu, DO WPROWADZENIA!, CENA 199 tys. Zł do neg,
TEL. 535- 285 -514

Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

1.SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 2 pokoje z widną kuchnią
na I piętrze w budynku IV-piętrowym. PO KAPITALNYM
REMONCIE! Cena: 139,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel:502-657-640

OKAJA-2322 Nowe mieszkanie w
apartamentowcu, ul. Odlewnicza!
120 m2, dwupoziomowe, cena
225 000 zł Tel. 606 976 630

2. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w
rejonie ulicy Batorego, 3 pokoje z
balkonem, 61 m2. Cena 139 000
do negocjacji!Tel: 530-913-259

PODZAMCZE, 48 m2, 2 pokoje, 3
PIĘTRO w wieżowcu, do remontu,
CENA 103.000,-zł Kontakt 535285-514

MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema,
dom wolnostojący 190m2, działka
662m2, cena 494 tys. Tel. 606
976 630

3. SOWA&VICTORIA .Słoneczna
kawalerka na Gaju, 35,7 m2. Cena
33 000 !!! Tel: 530-913-259

MIESZKANIE NA GAJU, GARAŻ,
OGRÓDEK, parter, 43 m2, 2 pokoje, widna kuchnia, WERANDA,
ogrzewanie gazowe, cena 99.000
tys, Tel: 535-285-514

MS- 2382 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 37m2, do remontu, cena 79 tys.
Tel. 883 334 481

ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2
piętro w bloku, Cena 79.000zł
DO NEGOCJACJI! Kontakt 535311- 265

MS-2360 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
40m2, do wprowadzenia, cena
112 tys. Tel. 793 111 130
MS-2438 Piaskowa Góra, 2
pokoje, 36m2, widna kuchnia, do
wprowadzenia, cena 99 tys. Tel.
606 976 630

Podzamcze, 2 pokoje, 35m2, 7
piętro w wieżowcu. Cena 85.000zł
do negocjacji. Tel 535-311-265

MS-2432 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
42m2, 2 piętro, do wpowadzenia,
cena 123 tys Tel. 606 976 630

Biały Kamień, 69m2, 4 pokoje,
ogródek pod oknami. Spokojna
lokalizacja. Cena 145.000zł do
negocjacji. Kontakt 535- 311- 265

MS-2446 Nowe Miasto, 2 -pokoje,
58 m2, parter bardzo ładne, cena
129 tys. Tel. 793 111 130

3 pokoje, 57m2, Nowe Miasto,
cena 105.000zł DO NEGOCJACJI
Kontakt 535-311-265
Do wynajęcia kawalerka z
ogródkiem. 700zł plus liczniki,
OGRZEWANIE W CENIE. Tel: 535311-265
Do wynajęcia 3pokojowe luksusowe mieszkanie na Piaskowej
Górze. Metraż 53m2 plus balkon.
Mieszkanie jest po remoncie, pełne wyposażenie. Cena 950,-zł/1m-c plus czynsz 500zł Dostępne od
zaraz. Kontakt 535-416-014

MS-2219 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2,4 piętro, cena 99 tys. Tel.
883 334 481
MS-2385 Podzamcze, 2 pokoje,
40m2, do remontu, cena 84 tys.
Tel. 793 111 13
MS-2389 Podzamcze, 2pokoje,
54m2, cena 100 tys. Tel. 883 334
486
MS-2365 Podzamcze, 3 pokoje,
54m2, po kapitalnym remoncie,
nowocześnie wykończone, cena
168 tys. Tel. 606 976 630
MS-2433 Podzamcze, 2 pokoje,
49m2, po remoncie, cena 149 tys.
Tel. 606 976 630

4. Lokal użytkowy 20 m2 na
Podzamczu. Cena 38 000!!!DO
NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Śliczne,
dwupoziomowe mieszkanie na
Gliniku, cztery pokoje, po remoncie, cena 158000 do negocjacji
Tel: 502-657-353
6.SOWA&VICTORIA Mieszkanie na
Białym Kamieniu ul.Obrońców Pokoju, dwa pokoje, cena 76 tys. do
Negocjacji. Tel: 502-657-353

cenie 22 000zł, Stary Zdrój Tel:
502-665-504
12. SOWA&VICTORIA Mieszkanie,
2 pokoje na Nowym mieście, odrestaurowana, piękna kamienica,
do częściowego remontu, cena:
99500zł do negocjacji! Tel: 502665-504
13. SOWA&VICTORIA Apartament
Świdnica z możliwością wydzielenia dwóch oddzielnych mieszkań
z osobnym węzłem sanitarnym,
pow: 90m2 cena: 342 000zł Tel:
506-717-014
14. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
do remontu o pow. 36m2, 2 pokoje, odrestaurowana kamienica w
centrum Boguszowa Gorce, cena:
30 000zł Tel: 506-717-014
15. SOWA & VICTORIA Dom
bliźniak 90m2 w Świdnicy, dobra
cena! działka 400m2 Do zamieszkania!!! cena: 360 000zł Tel:506717-014
16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w Głuszycy, 35m2, 2 pokoje z balkonem, po remoncie, do wejścia,
cena: 75000zł do negocjacji Tel:
506-717-014
17. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra Kawalerka z jasną kuchnią
i dużym balkonem na 9 piętrze,
27m2 cena 79000 złTel: 519-121104
18. SOWA&VICTORIA Nowe
Miasto, mieszkanie po remoncie,
4 pokoje, duży taras, 70m2 cena
160000 zł Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Podzamcze, Mieszkanie do częściowego
remontu 2 pokoje bez balkonu,
35m2 cena 85000 zł Tel: 519-121104
20. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w Głuszycy, 59m2, duże
możliwości, pełen rozkład, dobra
lokalizacja, cena: 99000zł Tel:
519-121-104

7. SOWA&VICTORIA Lokal użytkowy na Podzamczu, przy przystankach i głównym ciągu pieszych
27m2 cena 36 tys, do negocjacji.
Tel.502-657-353
8.SOWA&VICTORIA Dwupoziomowy apartament w Świdnicy,
114m2, ścisłe centrym miasta, salon z aneksem + 3 sypialnie. cena:
298 000zł Tel. 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe mieszkanie po remoncie na
Piaskowej Górze, w doskonałej
lokalizacji, cena: 145 000zł. Tel:
502-665-504
10. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie po remoncie w
pełnym rozkładzie na Podzamczu.
41,5m2 za 115 000zł. DOSKONAŁA LOKALIZACJA Tel: 502-665-504
11.SOWA&VICTORIA Niewielka
kawalerka, 20m2 w doskonałej

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 – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje,
48m2, 4 piętro w 4, cena 95.000zł,
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. Forteczna, 3 pokoje, 66m2, 3 piętro
w 4, cena 150.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 4 pokoje, 66m2, 4 piętro
w 4, cena 149.900zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 42m2, parter w
10, cena 115.000zł, po remoncie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE,
ul. Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 3
piętro w 4, cena 107.000zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł,
po remoncie, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro
w 4, cena 112.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Poselska, 3 pokoje, 54m2, 1 piętro
w 10, cena 147.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 3 pokoje, 52m2, 2 piętro
w 4, cena 140.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ZAMIANA - 2 pokoje ul. Broniewskiego, 37m2, 4 piętro, na kawalerkę
BEZ DOPŁAT na niższym piętrze
lub w bloku z windą, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, okolice Wyszyńskiego,
40m2, C.O. Gaz, 3 piętro w 3,
50.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Okrzei, 3 pokoje, 57m2 z jasną
kuchnią, 1 piętro w 10, cena
129.000, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODGÓRZE, ul. Jagiellońska, kawalerka, 34m2, C.O.
Gaz, parter w 2, cena 65.000zł tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul.
Andersa, nowe bud. z cegły, 3
pokoje, 64m2, C.O. Gaz, 3 piętro
w 4, cena 110.000zł tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO, ul.
11-go Listopada, 3 pokoje z
balkonem, 72m2, 2 piętro w2 ,
cena 122.000zł tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – OKAZJA! BIAŁY
KAMIEŃ, ul. Wańkowicza, 40m2,
kawalerka z łazienką i WC, ogród,
parter, cena 47.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – STARY ZDRÓJ, 31m2,
1 piętro w 2, cena 39.000zł, do
odnowienia tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – DOM W LUBOMINIE
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM NA BIAŁYM
KAMIENIU UL. BEMA, 200m2, 7
pokoi, działka 600m2, garaż, cena
495.000zł tel. 74 840 40 40, 693
223 424
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000 zł. Ewentualność zamiany na
dom na wsi z dopłatą (nr: 2111 ) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

Cena: 185 000 zł (nr: 2004) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09

BON – Górny Sobięcin, 34 m2,
1 piętro, 1 pokój, duża kuchnia,
do remontu. Cena: 35 000 zł (nr:
2090) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

BON- Jaczków, dom wolnostojący wraz z zabudowaniami gospodarczymi na działce 5000 m2.
Cena: 99 000 zł (nr: –) możliwość
dokupienia 2 ha - (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Szczawno Zdrój, 140m2,
dwupoziomowy apartement, 4
pokoje, balkon, antresola, wysoki
standard. Cena: 275 000 zł (nr:
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09

BON - Świebodzice, okolica
osiedla Piastowskiego, 46 m2, 1
piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Bardzo dobry stan, okna PCV,
ogrzewanie elektryczne. Cena:
110 000 zł (nr: 2068) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 09

BON - Biały Kamień, 50 m2,
DOBRY STAN, 2 pokoje, jasna
kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową i wc, przedpokój.Cena: 55
000 zł (nr: 2064) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 09

BON - Podzamcze, 40 m2, 2
piętro, 2 pokoje, kuchnia w
zabudowie, łazienka z kabiną
prysznicową i wc oraz przedpokój. Cena 125 000 ( nr: 2097)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Do wjnajęcia Biały Kamień,
28,5 m2, 1 piętro, 1 pokój, kuchnia, łazienka i WC, ogrzewanie
miejskie, umeblowane. Cena: 690
zł/ mc (nr: 1940)

BON – Szczawno Zdrój, 60 m2, 3
pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 179 000 zł.Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33

BON – Unisław Śląski, dom wolnostojący, 145 m2, działka 4100 m2,
garaż, ogrzewanie C.O. węglowe,
dom do remontu. Cena: 180 000
zł (nr:2080) - (74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33

BON – Szczawno Zdrój, Dom
dwukondygnacyjny, 170 m2,
możliwość podziału na 2 niezależne mieszkania. Dodatkowo
dzierżawa dużego ogrodu. Cena:
345 000 zł (nr: 2109) - (74) 666 66
09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON - Śródmieście, 50 m2, parter,
3 pomieszczenia biurowe, wc,
hall. Sąsiedztwo Zesp. Adwokackich. Cena najmu: 1300 zł Cena
sprzedaży: 179 000 zł (nr: 1124) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74)
666 66 09

- (74) 666 66 06, (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33
BON – Biały Kamień, 33 m2, wysoki parter, pokój, jasna kuchnia,
łazienka z kabiną prysznicową i
WC. Ogrzewanie gazowe, całość
po remoncie, spokojna okolica!
Cena: 67 000 zł. (nr: ----)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON - Piaskowa Góra,dom w zabudowie bliźniaczej, 80 m2,działka 710 m2, ogrzewanie gazowe,
budynek ocieplony. Cena: 339
000 zł (nr: 2088) - (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON - Biały Kamień, dom wolnostojący, 120 m2 , działka 600 m2.
Cena: 380 000 zł (nr: 2058) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33

BON - Śródmieście, 43 m2, parter,
3 pomieszczenia biurowe, wc,
poczekalnia/przedpokój.

BON – Lubomin, 53 m2, wysoki
parter, 3 pokoje, łazienka z wc
i wanną, dodatkowo ogródek.
Cena: 58 000 zł. (nr: ----)- (74) 666
66 09, (74) 666 66 06, (74) 843
33 33

BON – Boguszów Gorce, 1 piętro,
2 pokoje z aneksem kuchennym,
kominkiem, oraz łazienka z kabiną
prysznicową i wc. Świeżo po
kapitalnym remoncje. Cena: 98

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 - Głuszyca, Dom wolnostojący, 150 m2, Działka 1600 m2,
garaż w bryle budynku.
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WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,
balkon, cena 77tys.zł. 74 666 42
42, 507153166 .
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy
kawalerkę, 39m2, P.Góra, 3 piętro
, cena 50 tys.zł. – ogrzewanie gazowe, 74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy duży poniemiecki dom pod Świebodzicami,
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2,
wnętrza po remoncie, cena 265
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje,
Piaskowa Góra, 36 m2, cena 105
tys.zł. 2 piętro, do wprowadzenia,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
po remoncie 34m2, kawalerka na
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz,
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy działkę,
1500m2, Rybnica Leśna, cena 45
tys.zł. 74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2,
działka: 722m2 cena 199 tys.zł. 74
666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Nowe Miasto, 25m2 , 33
tys.zł. stan dobry, 74 666 42 42,
507 153 166.

Cena sprzedaży: 95 000 zł (nr:
2107) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09

BON – Podgórze, 1 piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia, oraz łazienka
z wanną i wc. Cena: 65 000 zł (nr:
2087) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33

WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, B.Kamień, ul.Pionierów,
cena 45000zł!!! - Cicha lokalizacja,
74 666 42 42, 507 153 166.

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

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z
ogródkiem, Jedlina-Zdrój, 63m2,
cicha okolica, cena 55 000 zł. 74
666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
35m2, Szczawienko, 2piętro, cena
53 tys.zł 74 666 42 42, 881 424
100.

38m2, cena 59 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166

mień, parter, co gaz, 47 tys.zł!!! 74
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy przestronną
kawalerkę na Podgórzu, cicha
lokalizacja, 46m2, stan b.dobry, 2
piętro, kominek, cena 52 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę po
remoncie na B.Kamieniu, cicha
lokalizacja, 30m2, cena 65900zł!!!
74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2,
P.Góra, parter, stan dobry, cena
90 tys.zł. 74 666 42 42, 881 788
200.

WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
58m2, 2 piętro, cena 81 tys.zł. co
gaz, 666 42 42, 881 788 200.

WILLA – Sprzedamy nowo
wybudowany dom wolnostojący
w Lubominie, 4 pokoje, 130m2,
działka 2760m2, cena 470 tys.zł.
666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 37m2 na
P.Górze, 2 pokoje, ul.Dunikowskiego, 2 piętro w czteropiętrowcu, 99 tys. zł. do negocjacji, 74 666
42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie, balkon, 56m2, Śródmieście, cena 95000zł. 74 666 42
42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
po remoncie 41m2, Biały Kamień,
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro,
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 4 pokoje, działka
765m2, cena 310 tys.zł. - do negocjacji 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 49m2, Piaskowa Góra, 1
piętro, czteropiętrowiec, cena 130
tys.zł. 74 666 42 42 , 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na P.Górze, po remoncie, 19m2,
parter, cena 62 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 881
788 200.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę
w Szczawnie - Zdroju, 2 piętro,

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy do
remontu 3 pokoje, 63m2, B.Ka-

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze,
3 piętro, cena 60 tys.zł. – do negocjacji! 666 42 42, 881 788 200.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro,
55tys.zł. do zamieszkania, 74 666
42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
Piaskowa Góra, 26m2, 3 piętro,
po remoncie, b.dobra lokalizacja,
cena 72 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.

PILNIE KUPIĘ
MIESZKANIE
NA PODZAMCZU
LUB PIASKOWEJ
GÓRZE
TEL. 535 285 514

DB2010

.PL
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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

.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

• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010
w portalu db2010.pl
na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!

Tel. 790 709 590

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne
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

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00
tel. 790 709 590
www.db2010.pl

