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

www.kasacja.info

INFOLINIA: 882222228 • www.dcls.pl • ul. 1 go MAJA 62 A • 58-300 WAŁBRZYCH
REKLAMA

BEATU$

ul. B. Chrobrego 2/1, Wałbrzych
tel. 531-483-291, 793-793-005

Centrum Kredytowe
KREDYTY / POŻYCZKI
> kredyty konsolidacyjne
do 500 tys. zł

> kredyty gotówkowe na oświadczenie

Wilki wróciły,
lasy giną
W lasach gminy Mieroszów pojawiły się wilki! Leśne kamery Nadleśnictwa
Wałbrzych zarejestrowały wilczą rodzinę, składającą się z dwóch dorosłych
osobników i czterech szczeniaków. Jest także zła informacja – leśnicy
zauważyli znaczne pogorszenie stanu sanitarnego lasów oraz zadrzewień.
Czytaj na str 3.
REKLAMA

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
PIT-CAR • RENT A CAR
Tylko nowe samochody!

do 30 tys. zł
dla umów o prace krótkoterminowych

Toyoty Avensis i Skody Rapid z 2016 r.

Miałeś kolizję, wypadek,
Sprawdź
zepsuł Ci się samochód
ę!
i nie możesz pojechać na wakacje? naszą ofert

> POŻYCZKI POZABANKOWE bez biku
do 25 tys. zł

SZYBKO - SOLIDNIE - NAJTANIEJ

Wałbrzych, ul. II Armii 7c (Sobięcin), tel.: 696 473 695

Zapraszamy do współpracy firmy oraz floty
REKLAMA:

dla kobiet i mężczyzn

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

• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych
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Środkowy palec
Andrzej
Basiński

Pokazanie komuś wyprostowanego środkowego palca (tzw.
fucka, po polsku: faka), jest wyrazem pogardy jego właściciela
dla tego, któremu ten widoczek
jest przeznaczony. Środkowy palec ma go poniżyć i pognębić, ale
gest jego autorowi chluby nie
przynosi. Świadczy po prostu o
chamstwie.
Fucka pokazał na sali sejmowej poseł PiS Piotr Pyzik, adresując gest posłom PO. W Polsce po
1989 r. kultura naszych parlamentarzystów systematycznie się obniża, owocując różnymi ekscesami. Wątpliwym pocieszeniem jest,
że w innych parlamentach nawet
dają sobie ostro po pyskach z tzw.
liścia lub piąchy. Ale jesteśmy na
dobrej (?) drodze do takiego traktowania przeciwników politycznych i mających inne zdanie na
sali plenarnej. Chamstwo ponad
wszystko. Jeżeli PiS przymierza
się do długiego rządzenia, o czym
ma zadecydować zawstydzający Biało-Czerwoną elektorat,
przygotujmy się na nieustanne

awantury i festiwale rodem zza
obory. Wyznawcy oberprezesa są
przeszczęśliwi, że w końcu koryto
należy do nich, ciągle nie wierzą
w to, co zesłał im los i wyborcy,
dlatego pogardę dla sąsiadów z
poselskich (i senatorskich) ław
będą eskalować z wiarą, że wdepczą ich w ziemię. Do władzy doszli
ludzie w znacznej części nieodpowiedzialni, zawzięci, bezczelni, o
zatrważającym morale i kompetencjach, zatem wyprostowany
palec stanowi groźne memento.
Fuck to dla nich sposób na zarządzanie państwem.
Często zastanawiam się nad
ambicjami i celami oberprezesa.
Chce za wszelką cenę wejść do
hallu ojczyźnianej sławy i chwały,
znaleźć się na poczesnym miejscu na kartach naszej historii. Nie
wiem, jak człowiek uważający się
za nieprzeciętnie inteligentnego,
wręcz męża opatrznościowego,
może nie wiedzieć, że posiadając
tyle (zakulisowej) władzy w swoich rękach, mógłby zasłynąć po
wsze czasy jako skuteczny polityk
skłonny do kompromisów, szukający porozumienia z politycznymi
rywalami w imię lepszej przyszłości WSZYSTKICH obywateli, skłaniający swoich wyborców do naśladownictwa. Człowiek, który w
trudnych czasach użyłby swoich
szerokich wpływów, by dążyć do

zlikwidowania podziałów wśród
Polaków, niechybnie obwołany
byłby wielkim. Ale oberprezes,
chętnie odwołujący się do chrześcijańskich tradycji i zasad, ma
taką wielkość w nosie. Gdy na sali
sejmowej posłowie opozycji apelują do jego rozsądku, rechocze i
obmyśla ponure scenariusze, by
ich upokorzyć i zniszczyć. Oby historia potraktowała go tak, jak na
to zasługuje ten symbol pogardy.
Prof. Jadwiga Staniszkis, socjolog, niegdyś wspierająca we
wszystkim oberprezesa, powiedziała niedawno, że „wydobywa
z ludzi najgorsze cechy, zmienia Polskę na gorsze i ośmiela
lumpów”. Lech Wałęsa, niegdyś
popierany przez braci Kaczyńskich, na pytanie (oba źródła
„Newsweek”): „Jaki on (Jarosław
Kaczyński) jest?”, odpowiada:
„Taki jak widać – mały, złośliwy,
zakompleksiony, a przy tym bardzo inteligentny i sprytny. Ale
do kości niedobry człowiek”. I
wreszcie Adam Michnik: „Jarek,
przecież ty nie będziesz wiecznie
żył, dlaczego ty chcesz przejść
do historii jako niszczyciel? Miałeś przyzwoitego brata, przyzwoitą mamę – dlaczego robisz to
wszystko?”
Zapewne nigdy się nie dowiemy. A oberprezes zawsze może pokazać środkowy palec.

Burmistrz Głuszycy wzywa Zarząd
Powiatu Wałbrzyskiego do sprostowania
Burmistrz Głuszycy Roman
Głód wzywa Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego do sprostowania artykułu zatytułowanego
„Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
odpowiada Stanisławowi Michalikowi”, który ukazał się 21 lipca br. na łamach Tygodnika DB
2010:
W mojej ocenie mylnym i bezpodstawnym jest insynuowanie
stwierdzenia jakoby budynek po
Zespole Szkół w Głuszycy przekazany Gminie Głuszyca przez
Powiat Wałbrzyski popadał w
ruinę i ulegał dewastacji. „Powybijane okna, pijackie libacje
i prawdziwe szabrowanie” to
określenie stanu, w jakim znajduje się obiekt przy ul. Parkowej
9 według Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, co jest niezgodne z
prawdą i krzywdzące dla zarządzających obiektem.
Żadne akty wandalizmu nie
mają miejsca w obiekcie ani w
jego pobliżu. Funkcjonariusze Policji w Głuszycy po przejęciu obiektu przez Gminę Głuszyca przeprowadzili tylko jedną interwencję w
okolicy ww. budynku. Zaznaczyć
należy, że nieruchomość usytuowana jest na terenie ogólnie
dostępnego parku i w pobliżu budynku mogą się znajdować osoby,

na których zachowanie zarządca
obiektu nie ma wpływu. Ponadto
od momentu przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Głuszyca obiekt jest strzeżony przez osoby pracujące na zlecenie Gminy. W
godzinach wieczornych i nocnych
budynek jest oświetlony, a teren
wokół budynku jest systematycznie porządkowany przez pracowników Urzędu Miejskiego. Stan
techniczny budynku również nie
pogorszył się w stosunku do stanu
w momencie przekazania obiektu.
Przeciwnie, po opuszczeniu szkoły przez poprzedniego zarządcę
w pomieszczeniach sanitarnych
zostały przeprowadzone prace
remontowe polegające na uzupełnieniu m.in. armatury łazienkowej,
której przywrócono właściwy stan
techniczny, czego dowodzi możliwość korzystania z pomieszczeń
sanitarnych obiektu przez zawodników i organizatorów III Wyścigu
MTB Podziemia Osówki w dniu 15
maja br.
W związku z powyższym domagam się publikacji na łamach ww.
tygodnika stosownego sprostowania zgodnego ze stanem faktycznym.
Z wyrazami szacunku
Roman Głód
Burmistrz Głuszycy
REKLAMA
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Wilki wróciły, lasy giną
W lasach gminy Mieroszów pojawiły się wilki! Leśne kamery Nadleśnictwa
Wałbrzych zarejestrowały
wilczą rodzinę, składającą się z dwóch dorosłych
osobników i czterech szczeniaków. Jest także zła informacja – leśnicy zauważyli
znaczne pogorszenie stanu

sanitarnego lasów oraz zadrzewień.
Leśnicy od lat używają
kamer do monitorowania
sytuacji w lasach, ale ostatnie
nagrania zaskoczyły ich, gdy
na monitorach pojawiła się
wilcza rodzina. Według historyczny danych, ostatni raz
wilki w okolicach Wałbrzycha

były widziane w… XIX wieku!
Leśnicy przypominają, że wilki nie są groźne dla ludzi i są
pod całkowitą ochroną.
Stały monitoring powierzchni leśnych oraz obserwacje w terenie zwróciły uwagę wałbrzyskich
leśników na znaczne pogorszenie się stanu sanitarnego
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lasów oraz zadrzewień. - Jest
to skutkiem występującej
w roku 2015 długotrwałej
suszy atmosferycznej, w następstwie której pojawiła się
na znacznym obszarze susza
glebowa (znaczne obniżenie się poziomu wód gruntowych). Efektem tych zjawisk jest osłabienie kondycji
REKLAMA

zdrowotnej drzewostanów
iglastych i zapoczątkowanie
choroby łańcuchowej, która
powoduje ich zamieranie.
Skutki tych procesów można
dostrzec gołym okiem: przebarwienie igieł, odpadanie
kory, całkowity opad igliwia.
Szczególnie niebezpiecznym
zjawiskiem osłabienia drzewostanów przez suszę jest
szybki rozwój szkodliwych
owadów (korniki), które nie
tylko zasiedlają drzewa osłabione i obumierające, ale
również drzewa zdrowe.
Gwałtowny wzrost liczebności owadów – szkodników
wtórnych, określamy mianem gradacji. Pojawienie się
gradacji w naszych lasach
wymaga podjęcia skoordynowanych działań przez
wszystkich właścicieli lasów
oraz odpowiedniego nadzoru przez właściwe organy.
Ważne jest, aby działania
prowadzone były we wszystkich zagrożonych kompleksach leśnych. W związku z
powyższym
Nadleśnictwo

Wałbrzych, na podstawie art.
9 i 13 Ustawy o Lasach, zaleca
wykonanie przez właścicieli
lasów następujących czynności: przeszkolenia odpowiednich służb organów samorządowych w metodach
zwalczania szkodników wtórnych; zinwentaryzowania powierzchni drzewostanów w
których rozpoczął się proces
zamierania lasu (drzewa chore, z oznakami zamierania);
wyłożenia pułapek feromonowych na kornika drukarza i rytownika pospolitego
w kompleksach leśnych, w
celu prowadzenia monitoringu; wyznaczenie drzew
zamierających i obumarłych;
oszacowanie ilości drewna
zagrożonego, wymagającego usunięcia z lasu; przystąpienie do niezbędnych prac
związanych z pozyskaniem
drewna oraz utylizacji pozostałości pozrębowych, przez
zrębkowanie lub palenie –
wyjaśniają pracownicy Nadleśnictwa Wałbrzych.
(RED)

Listy do redakcji
Kilka dni temu do naszej
redakcji napisał Jarosław
Parfieńczyk, zaniepokojony wysokimi cenami benzyny bezołowiowej PB 95
w Wałbrzychu.
- Ceny u nas zamarzły
na wysokim pułapie 4,57 zł
za litr. Jadąc kilka dni temu
przez Wałbrzych, na 3 stacjach benzynowych największych koncernów paliwowych solidarnie widziałem
taką cenę. Tymczasem na
podobnej stacji w centrum
Wrocławia, w okolicach
dworca głównego PKP, cena

wynosiła 4,28 zł! Kto ustala w
naszym mieście tak wysokie
marże?! Można taniej, co pokazują inni np. stacja z orłem
w tle przy wjeździe na autostradę A4 w Kostomłotach
- 4,43 zł! A tam zawsze było
drogo. Może miejski rzecznik
praw konsumenta zainteresuje się tak wysokimi marżami, bo średnia cena benzyny
PB 95 wynosi 4,39 zł według
biura Reflex ,które analizuje
ceny na rynku paliw w Polsce – apeluje Jarosław Parfieńczyk.
(RED)
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Pamięć i szacunek
Janusz
Bartkiewicz

Powstanie Warszawskie jest
pomnikiem naszej pamięci, a powstańcy naszym największym
skarbem - powiedział 30.07.2016
r., podczas uroczystości poświęconych powstaniu w Warszawie,
prezydent Andrzej Duda. Szkoda, że pierwszej części zdania nie
rozwinął i nie powiedział, że jest
to pomnik zbrodniczych ambicji jednych, niewyobrażalnego
heroizmu drugich i niewyobrażalnego nieszczęścia trzecich. Bo

Powstanie Warszawskie niejedną
ma twarz. Bo jest to twarz nieodpowiedzialnych jego inicjatorów i
grabarzy jednocześnie, twarz jego
bohaterskich żołnierzy i twarz
niesamowicie
zmaltretowanej
ludności. Twarz 200 tysięcy jego
ofiar, w tym malutkich dzieci, które w czasie jego trwania nawet
nie były świadome, że są Polakami i tylko z tego powodu muszą
umrzeć. Umrzeć niejednokrotnie
męczeńską śmiercią. Dziś młodzi Polacy powstańcze piosenki
radośnie śpiewają na warszawskim placu Piłsudskiego, tuż przy
Grobie Nieznanego Żołnierza, co
transmitowała w programie I Telewizja Narodowa, czyli telewizja
partii Jarosława Kaczyńskiego.
Inni śpiewali je przed bramą głów-

Tartak Urbaniak oferuje:
ną Cmentarza Wojskowego na
Powązkach.
Oglądałem ten koncert przez
czas jakiś w Telewizji Narodowej i przyznam szczerze, że nie
zdzierżyłem. Dla mnie było to widowisko przerażające. Owszem,
piosenki te śpiewali warszawscy
powstańcy, ale oni byli pełni zapału i wiary w to, że ich trud i poświęcenie przyniesie zwycięstwo.
Śpiewali na przekór śmierci, na
przekór niemieckim zbrodniarzom, którzy te wesołe piosenki
słyszeć musieli. Jednak ich poświęcenie i patriotyczna żarliwość
przyniosły tylko okrutną śmierć tysiącom mieszkańców stolicy, całkowite jej zburzenie, zniszczenie
kulturalnego dorobku wielu polskich pokoleń i zatracenie kwiatu

polskiej inteligencji. Ale oni mieli
moralne prawo śpiewać, by podnosić siebie i cierpiących rodaków
na duchu. Jednakże dziś, kiedy
wiemy, jaką straszną hekatombę
powstanie miastu i mieszkańcom
przyniosło, kolejne rocznice tego
wydarzenia winne być obchodzone w ciszy, powadze i smutku,
bo nie należy do polskiej tradycji,
do polskiej kultury, aby tańczyć i
śpiewać na grobach dwustu tysięcy ofiar - rodaków. Czynić tego nie
wypada nawet na grabach swych
pokonanych nieprzyjaciół, albowiem obrzędy takie znane były
w przeszłości wśród prymitywnej
ludności wielu kontynentów. Dziś
już nikt się tak nie zachowuje i na
grobach wrogów również panuje
cisza. Ale nie w IV RP, którą dziś
REKLAMA

Weź

KREDYT
i płać mniej

N
DOW A
OLN
CEL Y
również z małym dochodem • elastyczny okres spłaty • bez ograniczeń wieku
MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA SPŁATY RAT • DO 120 MIESIĘCY KREDYTOWANIA
Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307

tel. 74 635 10 68, 74 635 10 72

Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p. II

tel. 74 635 10 52, 74 660 67 30

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
rządzi obsesja wychowania nowej elity, nowego społeczeństwa,
przez co odprawia się tego rodzaju gusła, aby wychować młodzież
w przekonaniu, że dla ojczyzny
chwałą jest umierać, a nie budować jej coraz lepszą przyszłość. I
tłoczy się tym młodym w głowy
przeokropne bzdury, kłamstwa
lub co najmniej prymitywne półprawdy, które mają spowodować,
że każdy, kto nie będzie chciał
wojny, a wiadomo, że chodzi o
wojnę z Rosją, traktowany będzie
jak nieprzyjaciel, którego trzeba
zniszczyć wszelkimi dostępnymi
sposobami i środkami.
Wiem, że się narażę, ale coraz
bardziej zaczyna mi to przypominać indoktrynację ukraińskiej ludności Podola, Wołynia i Małopolski
Wschodniej, jakiej zostali poddani
przez działaczy OUN i UPA. Czym
się to skończyło wiadomo, chociaż są tacy, którzy nie chcą o
tym wiedzieć lub udają, że nie
wiedzą. O Powstaniu Warszawskim napisano już wiele książek,
rozpraw naukowych i artykułów
prasowych, niekiedy bardzo polemicznych. Dla mnie jednak najbardziej do wyobraźni przemawia
to, co mówi i pisze prof. Jan Ciechanowski, żołnierz AK, uczestnik
powstania dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, autor
jednej z najważniejszych książek
o powstaniu, na stałe mieszkający w Wielkiej Brytanii. Przywołam
niewielki fragment z jego wypowiedzi z 2014 roku, promującej
polskie rocznicowe wydanie jego
książki „Powstanie Warszawskie”,
wydanej pierwszy raz w Londynie
w roku 1971: „(…) Naprawdę Powstanie Warszawskie było zbrodnią na mieszkańcach Warszawy
(…) decyzja o wybuchu Powstania
(...) była zbrodnią wojenną, która
woła o rozliczenie i napiętnowanie winnych, a nie świętowania
kolejnej rocznicy. Doprowadzenie
do wybuchu (...) było jednym z największych błędów popełnionych
przez dowództwo Armii Krajowej.
Ten zryw nie miał najmniejszych
szans powodzenia (…) Przeciwko
garstce słabo uzbrojonych bojowników, harcerzy, młodzieży i dzieci
stały zaprawione w bojach jednostki SS i Wehrmachtu. To mogło
się skończyć tylko w jeden sposób
– masakra bojowników, ludności
cywilnej i zagłada miasta. (…) 200
tysięcy ludzi zginęło, 500 tys. wygnano i skazano na poniewierkę.
Miasto zrównano z ziemią.”
Natomiast ja pozwolę sobie
zwrócić uwagę, że w czasie kiedy

młodzi chłopcy i dziewczęta ginęli
bezbronni w starciu z niemiecką
potęgą militarną, żaden z głównych dowódców powstania nie
poległ w walce z bronią w ręku.
Jeden z nich – gen. Antoni Chruściel ps. Monter - tak zagrzewał do
boju swych młodziutkich podkomendnych: „Kto nie będzie miał
broni palnej, dostanie granaty,
a dla kogo zabraknie granatów,
niechaj bierze kamień do ręki, łom
czy siekierę i tym zdobywa broń
dla siebie.” Oczywiście nie muszę
dodawać, że gen. Monter zmarł w
zaciszu domowym w Waszyngtonie w 1960 roku. Tym, których z
kamieniami, łomami i siekierami
wysyłał na zaprawione w bojach
i uzbrojone po zęby jednostki SS i
Wehrmachtu, takich szans nie dał.
Sam też na ich czele do szturmu
nie poszedł.
Dla mnie te niedzielne obrzędy miały też bardzo osobisty wydźwięk. Oto w programie „Fakty
po faktach” TVN24, red. Justyna
Pohanke prowadziła rozmowę z
płk. „Jurem,” jednym z bohaterów powstania, przyjacielem gen.
Scibor-Rylskiego ps. Motyl. Opowiadał o tym, jak por. „Motyl” w
połowie września 1944 r., kiedy
podczas przeprawy zginał ich dowódca, przejął dowództwo nad
kilkuset żołnierzami z 3 Dywizji
Piechoty I Armii Wojska Polskiego generała Z. Berlinga. Żołnierze
ci poszli w bój przez Wisłę, aby
pomóc swym ginącym w walce
braciom z Armii Krajowej, jednakże panu pułkownikowi „Jur” nie
mogło przejść przez gardło, że to
byli Polacy z polskiego wojska.
Dla niego byli to żołnierze Armii
Czerwonej polskiego pochodzenia. Bardzo mnie to zabolało, bo
w szeregach 3 DP walczył mój Ojciec, który w tamtym czasie został
wysłany, jako łącznik sztabu tej
dywizji z dowództwem desperacko walczących na Czerniakowie
oddziałów AK. Mój Ojciec był polskim żołnierzem z polskiej armii
idącej od wschodu, tak samo, jak
Polakami byli polscy żołnierze
polskiej armii idącej z zachodu. Po
tej rozmowie przekonałem się, że
nie tylko min. Macierewicz i IPN
fałszują polską historię i obrażają
Polaków, którzy bohatersko walczyli i ginęli w tej armii idącej od
wschodu. Żyjący jeszcze powstańcy tak bardzo oczekują szacunku.
Dlaczego więc nie szanują takich
jak mój Ojciec? Mój szacunek do
nich trochę zmalał. Więcej o Powstaniu na mojej stronie:
www.janusz-bartkiewicz.eu
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Składki wzięli, płacić nie chcą
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych w Wałbrzychu
odmówił mieszkance Głuszycy wypłaty zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, choć spółka, w której
jest zatrudniona, zapłaciła
wszystkie należne składki!
Urzędnicy ZUS uznali, że
umowa między kobietą a
firmą była… fikcyjna. Teraz
sprawą zajmie się sąd.
- Decyzją z dnia 24 czerwca 2016 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w Wałbrzychu, po przeprowadzeniu
postępowania
wyjaśniającego stwierdził, że
czynność prawna, dokonana
przeze mnie i przedstawiciela spółki, polegająca na
podpisaniu umowy o pracę
miała charakter pozorny. W
konsekwencji uznano, że zawarta umowa o pracę z jest
nieważna i jako taka nie wywołuje skutków na gruncie
prawa ubezpieczeniowego
– tłumaczy nam mieszkanka
Głuszycy, która za kilka tygodni spodziewa się rozwiązania ciąży.
W toku prowadzonego
przez wałbrzyski Oddział
ZUS postępowania wyjaśnia-

jącego, pracodawca (prywatnie mąż naszej Czytelniczki
z Głuszycy) złożył obszerne
wyjaśnienia i przedstawił
dokumentację pracowniczą,
potwierdzającą rzeczywiste
wykonywanie pracy przez
mieszkankę Głuszycy.
- W sposób szczegółowy przedstawiłem zakres
powierzonych pracownicy
obowiązków, zadania jakie
wykonywała na polecenie
pracodawcy oraz działania
podejmowane celem pozyskania klientów w tym
również szerokie działania
marketingowe. Mimo szczegółowych wyjaśnień i dokumentów uzyskanych przez
ZUS, pominięto ich analizę,
a sprawę potraktowano
tendencyjne, kwestionując
ważność umowy bez analizy
zgromadzonego
materiału dowodowego. Należy w
tym miejscu zaznaczyć, że
analiza akt sprawy powinna uwzględniać charakter i
specyfikę prowadzonej działalności, sposób organizacji
pracy, a nie opierać się na
kilku stwierdzeniach nieznajdujących odzwierciedlenia w
okolicznościach analizowa-

nej sprawy. Taki sposób działania ZUS i tok rozumowania,
prowadziłby do uznania za
nieważne wszelkich umów
o pracę zawartych pomiędzy
członkami rodziny, a także
przewidujących wyższe wynagrodzenie niż minimalne.
Przede wszystkim należy
podkreślić, że potrzeba zatrudnienia pracownika wynikała z faktu przekształceń
spółki cywilnej w spółkę z
o.o. i wynikającej z tego reorganizacji. Mimo iż uchwała o przekształceniu spółki
została podpisana w dniu 4
marca 2016 roku, od grudnia
trwały przygotowania i negocjacje pomiędzy wspólnikami dotyczące stosownych
przekształceń, w tym celu 31
grudnia 2015 roku wydana
została opinia biegłego rewidenta z badania wyceny
aktywów i pasywów przekształcanej spółki. W efekcie
prowadzenie firmy przejąłem w całości. W związku
z tym, że pozostał szeroki
zakres zadań i czynności
po odchodzącym ze spółki
wspólniku, konieczne stało
się zatrudnienie pracownika, który przejąłby jego

dotychczasowe obowiązki.
Z uwagi na fakt, że prowadzona działalność ma charakter działalności rodzinnej,
a zakres obowiązków, które
miał przejąć nowy pracownik wymagał dużego zaufania, ponieważ wiązał się z
dostępem do dokumentacji
księgowej, finansowej oraz
objętej tajemnicą firmową,
nie może dziwić, że na tym
stanowisku pracodawca zdecydował się zatrudnić swoją
żonę – tłumaczy właściciel
spółki.
Małżonkowie nie zgadzają się ze stanowiskiem ZUS-u,
że po odejściu żony na zwolnienie lekarskie, pracodawca
nie zatrudnił pracownika na
zastępstwo, a przejął wykonywane przez nią obowiązki
co – według urzędników wskazuje na to, że nie było
potrzeby zatrudnienia jej w
spółce.
- Rzeczywiście przejąłem
obowiązki żony, ponieważ
byemł jedyną osobą w firmie, która mogła ją zastąpić
i nie wymagało to dodatkowych szkoleń, czy nakładów
finansowych, a zapewniało
sprawne
funkcjonowanie

firmy. Przejęcie jednak tak
szerokiego zakresu obowiązków spowodowało, nie mógł
w dalszym ciągu wykonywać
innych zadań, wobec czego
zmuszony byłem zatrudnić
dodatkowo dwie inne osoby,
aby firma mogła w dalszym
ciągu normalnie funkcjonować. Co więcej, kwestia
zatrudnienia
pracownika
na zastępstwo leży w gestii
prowadzącego działalność
gospodarczą i nie może
przesądzać o fakcie zapotrzebowania na zatrudnienie
pracownika – tłumaczy właściciel spółki i dodaje: - Spółka przynosiła w 2015 roku
wysokie dochody, a prognozy na rok kolejny były znacznie bardziej optymistyczne
z uwagi na rozpoczęcie szeregu przedsięwzięć, które
miały zostać zrealizowane w
2016 roku i które wiązały się
z prognozą dużo wyższych
zysków.
Nasza Czytelniczka wskazuje przy tym, że nie może
ponosić negatywnych konsekwencji z tytułu nieprzesłuchania jej przez organ
ZUS z uwagi na aktualny stan
zdrowia.

- Wszelkie kwestie mogłam wyjaśnić w pisemnym
oświadczeniu, odpowiadając
na ewentualne pytania, gdyby wystąpiła taka potrzeba.
Ponadto zwolnienie lekarskie zostało przedłożone w
ZUS już na początku marca,
a zatem ZUS posiadał informację na temat dalszego
przebywania na zwolnieniu
lekarskim związanym z ciążą. I
wtedy nikt z ZUS-u się tą sprawą nie interesował, bo składki
były co miesiąc terminowo
odprowadzane. Z uwagi na
te wszystkie okoliczności, nie
mogę zgodzić się z prawidłowością wydanej decyzji przez
urzędników z ZUS-u. Powierzchowna analiza sprawy oraz
pominięcie przedstawionej
przeze mnie dokumentacji
doprowadziło do nieprawidłowych ustaleń i wydania
wadliwej decyzji, która pozbawiała mnie należnych
świadczeń. I zamiast spokojnie przygotowywać się na
przyjście dziecka na świat,
żyję w ciągłym stresie i czeka
mnie jeszcze rozprawa przed
sądem – dodaje przygnębiona mieszkanka Głuszycy.
(RED)
REKLAMA

HOT LAST 2016

OSTATNIE MIEJSCA
TYLKO DLA CZYTELNIKÓW
OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA MIEJSC!!!

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***
wczasy z wyżywieniem SAMOLOTEM wszystko w cenie
• 08.08 - 18.08 2 599 PLN
1 999 PLN!!!
• 18.08 - 29.08 2 599 PLN
1 999 PLN!!!
• 29.08 - 08.09 2 599 PLN
1 999 PLN!!!
• 29.08 - 05.09 2 199 PLN
1 499 PLN!!!
• 05.09 - 12.09 2 199 PLN
1 499 PLN!!!
• 08.09 - 19.09 2 599 PLN
1 799 PLN!!!
• 19.09 - 26.09 2 299 PLN
1 499 PLN!!!

SUPER PRICE - PROMOCJA DO 31.07
PIELGRZYMKA DO WŁOCH 11-20.09.2016

TRASA: PADWA - ASYŻ - CASCIA - WATYKAN – RZYM - MORZE TYRREŃSKIE
– MONTE SAN ANGELO - S.G.ROTONDO – LANCIANO – MANOPELLO – LORETO - SAN MARINO

2999 - 900 PLN + 300 EURO - WSZYSTKO W CENIE!!!

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

BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***
wczasy z wyżywieniem AUTOKAREM wszystko w cenie
• 10.08 - 21.08 -

ZAKOŃCZENIE SEZONU AUTOKAROWEGO
1 999 PLN 1000 PLN!!!
DZIECI DO LAT 12 - 999 PLN!!!

WCZASY I OBOZY W POLSCE!!!
GRZYBOWO • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB
• od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB
REWAL • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB
• od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB
SZCZAWNICA • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB
• od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB
JASTRZĘBIA GÓRA - OBÓZ MŁODZIEŻOWY • od 1 199 PLN

TRANSPORT AUTOKAREM NAD MORZE
DO 31.08 - CODZIENNIE!

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

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH
Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Serwis Samochodowy Goliat

ZATRUDNI

MECHANIKA SAMOCHODOWEGO
Z KWALIFIKACJAMI I DOŚWIADCZENIEM

WYNAGRODZENIE
3 TYS. ZŁ I WIĘCEJ
ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92, www.goliat.walbrzych.pl

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

Kryptonim Rudiger – fascynująca zagadka Wałbrzycha
Stanisław
Michalik

Prawdziwą kopalnią nieodgadnionych i wciąż jeszcze super
tajemniczych wydarzeń związanych z wojenną przeszłością
– jest Wałbrzych. Nie ma w tym
żadnej przesady, jeśli mówimy o
Wałbrzychu jako mieście magicznym, a nawet jak to określiła miss
Nowego Yorku, Davina Reeves –
demonicznym. To może właśnie
m.in. z tego powodu urodziwa
Amerykanka zdecydowała się
zamieszkać na wsi pod Wałbrzychem i grać w wałbrzyskim teatrze dramatycznym. Demoniczną aurą niesamowitości emanuje
książka o Wałbrzychu „Ciemno,
prawie noc” Joanny Bator, kolejnej Wałbrzyszanki, obok wielkiej
Olgi Tokarczuk, zdobywczyni nagrody Nike.
O nie mniej intrygujących osobliwościach Wałbrzycha napisał
znakomitą książkę wciąż jeszcze
niedoceniony Jerzy Rostkowski.
Nosi ona tytuł „Podziemia III Rzeszy. Tajemnice Książa, Wałbrzycha
i Szczawna-Zdroju” i powinna być
u wałbrzyszan na honorowym
miejscu w każdym domu, a jej
autor honorowym obywatelem
miasta.
W moim felietonie przypomnę
tylko jedną z rewelacji opisanych
przez Jerzego Rostkowskiego w
tej książce, której potwierdzenie
mogłoby stanowić dowód, iż
Wałbrzych mógł się stać jednym
z najważniejszych miast Rzeszy, a
ziemia wałbrzyska – centrum militarno-zbrojeniowym hitlerowskich Niemiec.
Zabrakło być może kilku lub
kilkunastu miesięcy, by przygotowywany od dawna i niebywale

zintensyfikowany pod koniec
wojny plan uruchomienia „cudownej broni”, będącej w stanie
powstrzymać ofensywę aliantów, stał się faktem realnym i
tragicznym dla Europy i świata.
I to mogło stać się właśnie tu, w
Wałbrzychu, w naszym, dla wielu
mieszkańców biednym, ponurym, zaniedbanym mieście. To
nie jest tytuł do chwały, zarówno
dla byłych niemieckich włodarzy
miasta, jak i dla współczesnych
samorządowców, że tu właśnie
mógł się „urodzić” produkt masowej zagłady, którego makabryczne skutki odczuli boleśnie
mieszkańcy Hiroszimy i Nagasaki. Chodzi też o to, żeby przeciąć
wreszcie krąg domysłów, plotek i
fantasmagorii o tym co się działo
pod koniec wojny w pokopalnianych szybach. A sprawą tą interesują się historycy i pasjonaci
na całym świecie. Dziś możemy
powiedzieć, że wiemy już na ten
temat o niebo więcej niż dotąd.
Mamy potwierdzenie, gdzie m.
in. znajdowały się laboratoria
doświadczalne broni jądrowej i
gdzie miało się znajdować centrum przemysłu zbrojeniowego
hitlerowskich Niemiec. Otóż właśnie, gdzie? Odpowiedź na to
pytanie nasuwa się sama. Oczywiście w Wałbrzychu. To właśnie
Wałbrzych stał się miejscem
lokalizacji gigantycznego planu
przeniesienia do podziemi przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy
znanego pod kryptonimem Rüdiger, cytuję:
„Ta nazwa elektryzuje w południowo-zachodniej Polsce każdego, kto choćby się tylko otarł
o tematy związane z eksploracją
i rozwiązywaniem tajemnic drugowojennej historii tego regionu.
Rüdiger to na Dolnym Śląsku tajemnica tak wielka i nieomal równie sławna jak piramidy egipskie”.
Zacytowałem dwa pierwsze
zdania z 15-tego rozdziału książki
Jerzego Rostkowskiego „Podzie-

mia III Rzeszy. Tajemnice Książa,
Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju”,
wydanej w 2011 roku przez Dom
Wydawniczy Rebis w Poznaniu.
Ta książka dla naszego wałbrzyskiego środowiska, to rewelacja.
Nie znam równie ciekawej, dobrze napisanej i frapującej książki
związanej z najnowszą historią
Wałbrzycha i okolic. Ponadto
książka w sposób przekonywujący, oparty na dużej wiedzy, logicznych wnioskach i wieloletnich
poszukiwaniach daje odpowiedź
na szereg zagadek związanych z
rolą i znaczeniem Wałbrzycha w
hitlerowskich planach wojennych
dotyczących produkcji najnowocześniejszej broni nuklearnej.
Wprawdzie można mieć zastrzeżenia co do tego, czy nazwa
Rüdiger jest na Dolnym Śląsku
tak sławna jak piramidy egipskie,
ale są ku temu przesłanki, aby
tak się niebawem stało. Wszystko zależeć będzie od tego, jak
lokalne władze miejskie i powiatowe potraktują niezwykle ważne i wstrząsające odkrycia autora
książki i czy potrafią wyciągnąć
wnioski, z wyjątkowej szansy na
promocję miasta i przyciągnięcie
do Wałbrzycha setek tysięcy turystów z kraju i zagranicy. Potrzebne są do tego odważne decyzje
i skuteczne działania z wykorzystaniem znajomości tematu i
zaangażowania samego autora
książki i bliskich mu pasjonatów-eksploratorów. Nigdy dotąd nie
było takiej szansy, bo wszelkie
domysły i podejrzenia miały charakter hipotetyczny. Dzięki badaniom autora książki stają się one
nieomal dowodami. Wystarczy
tylko potwierdzić je empirycznie,
odsłaniając przynajmniej część
ukrytych pokopalnianych sztolni i
podziemnych korytarzy, zgodnie
ze wskazówkami Jerzego Rostkowskiego.
Przyjrzyjmy się najpierw autorowi książki. Jerzy Rostkowski
z Warszawy nie jest historykiem,

lecz jednym z najlepszych polskich eksploratorów. Ulubionym
miejscem Rostkowskiego jest
Dolny Śląsk. Opublikował wiele
książek sławiących krajobrazy i
architekturę tego regionu. Jego
sentyment do Dolnego Śląska
wiąże się z nagromadzeniem
ukrytych w podziemiach tajemnic, jak w żadnym innym regionie
Polski. Jak pisze Tadeusz A. Kisielewski w przedmowie książki:
„Żaden z polskich historyków
deklarujących swoje zainteresowanie badaniem hitlerowskich
zbrodni wojennych nie tylko nie
może się wykazać podobnym
osiągnięciem, ale choćby inicjatywą przybliżającą do niego.”
W książce znajdziemy potwierdzenie znajomości przez
Jerzego Rostkowskiego wielu
innych dziedzin nauki, poza historią i geografią, np. górnictwo
głębinowe, geofizyka, topografia, minerstwo, bronioznawstwo,
technologia materiałów wybuchowych. Materiał do książki
był gromadzony przez lata, a
poprzedziły go częste wizje lokalne i kontakty z wielu tutejszymi poszukiwaczami, znawcami
przedmiotu, pasjonatami, no i
na koniec osobiste penetracje
rozlicznych miejsc w Wałbrzychu
i okolicach.
Przejdę teraz do meritum. Co
takiego nadzwyczajnego znajdujemy w książce o Wałbrzychu
Jerzego Rostkowskiego, wyznaczającego nowy etap poznawczy
wojennej historii miasta i jego
najbliższych okolic? Zacznijmy od
przypomnienia, co się mieści w
tajnej nazwie Rüdiger. Jerzy Rostkowski przytacza w swej książce
informację otrzymaną od wałbrzyskiego eksploratora, pasjonata wojennych tajemnic III Rzeszy,
Tomasza Jurka:
„Rüdiger… położony w odległych podziemnych wyrobiskach
pokopalnianych, miał się stać
podziemnym laboratorium ją-

drowym. Do obiektu, który był samowystarczalny, wyposażony we
wszystkie agregaty prądotwórcze, ogrzewanie olejowe, własne
ujęcie wody, doprowadzono pod
ziemią kilkanaście kilometrów
sieci energetycznej dużej mocy
z elektrowni Wałbrzych. Obiekt
również posiadał podziemną
kolej łączącą go z Wałbrzychem.
Poszczególne
pomieszczenia
oddzielały stalowe śluzy, otwierane za pomocą specjalnych kodowanych przepustek. Rüdiger
posiadał bezpośrednią łączność
telewizyjną z wszystkimi instytucjami III Rzeszy oraz Führerhauptquartieren (FHQ), realizowaną
poprzez centralę w podziemiach
Fürstenstein…”
Powstają więc teraz kolejne
pytania. Czy rzeczywiście ten gigantyczny projekt został przez
Niemców zrealizowany, a jeśli
tak, to gdzie się znajduje w Wałbrzychu, gdzie jest to tajemne
miejsce, czy zostało odkryte? W
dwóch rozdziałach książki (15 i
16) Jerzego Rostkowskiego znajdziemy mnóstwo szczegółów
ilustrujących niezwykle żmudne
i uciążliwe dochodzenie do sedna sprawy. Finał dociekań teoretyczno-doświadczalnych autora
książki jest zaskakujący. Dlaczego tak zaskakujący? Bo dotyczy
nie tego, co znajduje się na powierzchni, ale tego co pod ziemią.
W Wałbrzychu mamy do czynienia nie z jedną fabryką zbrojeniową w wyrobiskach kopalnianych, lecz z całym podziemnym
kompleksem fabryk połączonych
podziemnym systemem komunikacyjnym. Najważniejszą rolę
w tym systemie odgrywała właśnie Lisia Sztolnia, łącząca centrum kompleksu z rozsianymi po
wszystkich szybach kopalnianych
Wałbrzycha tajnymi fabrykami.
Pod miastem mamy na określonym poziomie 410 m. zdumiewający labirynt podziemnych sztolni
i hal fabrycznych, nie mający nic

wspólnego z wydobyciem węgla. Wybiegają one daleko poza
administracyjne granice miasta,
m. in. do Książa. I jeszcze rzecz
najważniejsza – centrum tego
podziemnego miasta znajduje
się, co wydawać by się mogło
najmniej prawdopodobne, też w
środku Wałbrzycha – właśnie pod
Parkową Górą i Harcówką, miejscem spacerów dorosłych i zabaw dzieci i młodzieży. Tu mogą
znajdować się do dziś nietknięte
ludzką ręką ślady laboratorium
zbrojeniowego, które udało się
w ostatniej chwili zablokować i
zamaskować, ale na pewno nie
zniszczyć, bo przecież wciąż tliła się w świadomości Niemców
iskra nadziei, że Adolf Hitler odwróci losy wojny, a nawet jeśli
nie, to i tak będzie można tu jeszcze powrócić. Drugie takie ważne
miejsce doświadczalne związane
z produkcją najnowocześniejszej
broni znajduje się pod ziemią na
samym początku Sobięcina, tam
gdzie dziś króluje galeria handlowa, a skąd dość blisko podziemnymi chodnikami zarówno do
centrum jak i do szybów dawnej
kopalni Victoria.
To co powiedziałem wyżej, to
zaledwie skrót, zwięzła komasacja obszernych dociekań autora,
udokumentowanych interesującymi rozmowami z wałbrzyskimi
inżynierami górnictwa i świadkami różnych zdarzeń powojennych, wskazujących na istnienie
„drugiego, podziemnego Wałbrzycha”, o którym do dziś niewiele wiedzieliśmy. Takie książki
jak „Podziemia III Rzeszy” Jerzego
Rostkowskiego rzucają wiązkę
światła na mroczne tajemnice
niemieckiej Wunderwaffen (cudownej broni) w Wałbrzychu. To
fascynująca historia, tak samo jak
fascynująca jest książka, najważniejsza jak sądzę, w całej twórczości Jerzego Rostkowskiego,
być może najważniejsza także dla
Wałbrzycha.
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Wakacyjny ruch na drogach
Trwają wakacje, czas płynie leniwie, ale prace
na drogach powiatowych toczą się w szybkim tempie.
Do końca lipca wyremontowano już 18 km nawierzchni
i rozstrzygane są kolejne przetargi.
Na dniach ruszą prace
przy przebudowie mostu
w Jaczkowie. Spowoduje
to pewne utrudnienia dla
mieszkańców i podróżujących do Wałbrzycha, ale już
są zaplanowane objazdy, a
po modernizacji most będzie poszerzony i bardziej
bezpieczny. Otwarto również oferty w przetargu na
remont drogi w Sokołowsku
3364D, na którą Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego pozyskał środki z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1
046 000 zł. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma Budimex i najprawdopodobniej
to ona będzie wykonawcą
robót. Oferta była tańsza o
prawie 164 tys. zł od pozostałych.
Mamy kolejną dobrą
wiadomość dla mieszkańców Gminy Czarny Bór. 23

miała również gmina, sporządzając projekt budowlany. Modernizacja tej drogi
jest kolejnym etapem budowy obwodnicy, która w
znaczącym stopniu poprawia bezpieczeństwo mieszkańców i jest kluczową inwestycją dla gminy. Bardzo
mnie cieszy, że obietnica
wicestarosty
Krzysztofa
Kwiatkowskiego, złożona

na sesji rady gminy odnośnie modernizacji tego odcinka drogi, zostanie spełniona – mówi wójt gminy
Adam Górecki.
Z kolei w gminie Mieroszów zakończył się remont
dwóch obiektów mostowych na drodze 3362 D
z Wałbrzycha do Rybnicy
Leśnej. Mosty zostały wyremontowane w całości ze

środków Kopalni Surowców
Skalnych Bartnica. Inwestycja rozwiąże problemy techniczne na tym odcinku przynajmniej na dekadę.
–KSS Bartnica jest bardzo
dobrym partnerem, otwartym na rozmowy i współpracę z Powiatem Wałbrzyskim- mówi wicestarosta
wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski.

Koncerty promenadowe
Wkrótce rozpocznie się remont mostu w Jaczkowie.

czerwca 2016 roku Wojewoda Dolnośląski opublikował
listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach programu rządowego rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 20162019. Powiat Wałbrzyski
uplasował się na 12 pozycji,

otrzymując 1,2 mln. zł dofinansowania na przebudowę
drogi powiatowej nr 3367 D
w Czarnym Borze na odcinku
od wjazdu do kopalni Mineral do skrzyżowania z drogą
Wałbrzyską.
- Wkład do złożonego
wniosku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czarny Bór

W każdą niedzielę sierpnia odbywają się koncerty
promenadowe w muszli koncertowej w Parku
Zdrojowym w Szczawnie
Zdroju. Koncerty organizowane w ramach Dolnośląskiej Stolicy Kultury zadania dofinansowanego
z budżetu województwa
dolnośląskiego.
Do wysłuchania muzyki
lat 20-tych, 30-tych i 60-tych
oraz utworów muzyki klasycznej zapraszają: Zarządy Powiatu Wałbrzyskiego,
Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu oraz artyści z
Agencji Artystycznej „Wartki” i muzycy Filharmonii Sudeckiej.
Kolejna impreza w ramach cyklu Dolnośląska
Stolica Kultury - „Tradycje
górnicze Ziemi wałbrzyskiej”
- odbędzie w dniach 27-28
sierpnia w Centrum Kulturalno - Konferencyjnym Witold
w Boguszowie – Gorcach w
trakcie „Ziemniaczanej biesiady pod Mniszkiem”.
Dolnośląska Stolica Kultury to program wsparcia

kultury
zaproponowany
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku. Pomysł na
program powstał w wyniku
realizacji Europejskiej Stolicy
Kultury przez miasto Wrocław. Zaproponowany przez
Powiat Wałbrzyski program
otrzymał dofinansowanie w
wysokości 300 tys. złotych,
a wydarzenia kulturalne
zagoszczą w każdej gminie powiatu wałbrzyskiego,
wszyscy bowiem włodarze
wyrazili chęć współorganizacji imprez na swoim terenie.
REKLAMA
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Twoje pieniądze

Minister uratuje szkołę w Kowalowej?
Mieszkańcy Gminy Mieroszów walczą o utrzymanie
Szkoły Podstawowej w Kowalowej. Budynek ma zostać
wyłączony z eksploatacji, bo
nie ma sieci hydrantów, a
uczniowie mają być przeniesieni do szkół w Sokołowsku
i Mieroszowie. Sytuacją placówki udało się mieszkańcom zainteresować ministra
edukacji Annę Zalewską,
która - być może - pojawi się
w gminie, by na miejscu zbadać sprawę.
Od kilku dni mieszkańcy
gminy Mieroszów zasypują
naszą redakcję prośbami o interwencję w sprawie szkoły w
Kowalowej. - Wożę tam dzieci
z Mieroszowa, bo ta placówka
gwarantuje znakomite wyniki
w nauce i świetną atmosferę
– mówi jedna z naszych Czytelniczek (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). – Władze
gminy tłumaczą, że nie mają
pieniędzy na niezbędne inwestycje w budynku szkoły, ale
my na pewno nie pozwolimy
jej zamknąć!
Problem szczegółowo opisał Mariusz Liczbiński, który
dwa lata temu kandydował na
stanowisko burmistrza Mieroszowa. - Burmistrz Mieroszowa nie potrafi od 2 lat wyasygnować w budżecie środków
finansowych w kwocie około
60 tys. złotych na wykonanie
nakazu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącego wyposażenia
budynku Szkoły Podstawowej
w Kowalowej w sieć hydrantów. W dniu 29 lutego 2012 r.
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu wydał nakaz nr 2 decyzji
28/2012 (zmieniany decyzjami

23/2013, 40/2014, 89/2015).
Nakaz dotyczył wyposażenia
budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kowalowej
w sieć hydrantów wewnętrznych. Decyzją nr 89/2015 okres
realizacji nakazu został przedłużony do dnia 31 sierpnia
2016 r. W roku 2016 dyrekcja
szkoły złożyła wniosek o wydłużenie terminu realizacji nakazu o kolejny rok. Decyzją nr
53/2016 Komendant Miejski
PSP w Wałbrzychu odmówił
wydłużenia terminu realizacji
uzasadniając, że termin ten
był prolongowany trzykrotnie,
a brak środków finansowych
nie może przewyższać bezpieczeństwa osób i dzieci przebywających w szkole. Należy
nadmienić, że w ramach realizacji nakazu wykonano dokumentację projektową i na tej
podstawie komenda PSP prolongowała terminy wykonania
instalacji. Projekt określił wysokość nakładów na to zadanie w
kwocie około 60 tys. złotych.
Burmistrz nie zabezpieczył
środków finansowych na wykonanie instalacji ani w budżecie na 2015 rok, ani w budżecie
na 2016 rok. Jaki jest powód
takiej indolencji i nieudolności
Burmistrza Mieroszowa? Zadanie, które należy wykonać nie
jest ani specjalnie kosztowne,
ani skomplikowane technicznie. Oburzające jest to, że Burmistrz Mieroszowa przez dwa
lata nie jest w stanie w ponad
dwudziestomilionowym budżecie gminy wyasygnować
kwoty 60 tys. złotych ignorując
w ten sposób nakaz Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Wałbrzychu
i narażając na niebezpieczeństwo osoby przebywające

w budynku szkoły, przede
wszystkim nasze dzieci! Chyba
nie o taką Nową Jakość mieszkańcom Mieroszowa chodziło
– napisał w liście do naszej redakcji Mariusz Liczbiński.
Na te zarzuty odpowiedział
burmistrz Mieroszowa Marcin
Raczyński. - Ułożenie arkuszy organizacyjnych dla trzech szkół
podstawowych oraz gimnazjum było w tym roku nie lada
wyzwaniem. Nadchodzący rok
szkolny 2016/2017 jest bowiem
specyficzny z dwóch istotnych
względów. Ministerstwo finansów obcięło gminie Mieroszów
subwencję oświatową o 258
tys. zł, a łączna liczba dzieci, które mają pójść do pierwszej klasy
w trzech szkołach podstawowych to 29 osób. Tak źle jeszcze niestety nie było w historii
oświaty na terenie naszej gminy. Zaproponowałem wtedy
rozwiązanie, w którym każda z
placówek oświatowych musiała
zredukować liczbę oddziałów o
jeden. Gimnazjum zamiast zaproponowanych przez dyrekcję
3 klas pierwszych, będzie miało
dwa liczniejsze oddziały. Szkoła podstawowa w Sokołowsku
musiała zredukować liczbę
oddziałów w przedszkolu, natomiast w szkole podstawowej
w Mieroszowie łączymy dwie
klasy trzecie, które od nowego
roku szkolnego staną się jedną
klasą czwartą. Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2016/2017,
który sporządziła i dostarczyła
do 30 kwietnia dyrektor szkoły
podstawowej w Kowalowej,
zakładał 7 dzieci w pierwszej
klasie. Zgodnie z przepisami,
aby utworzyć oddział klasy
pierwszej liczba dzieci musi
wynosić minimum 8. Było to
podstawą do decyzji o braku

oddziału pierwszoklasistów w
Kowalowej. Dyrekcja powinna
wiedzieć, że przedkładając taki
arkusz organizacyjny do zaakceptowania organowi prowadzącemu, czyli burmistrzowi,
ten nie będzie mógł oddziału
pierwszej klasy utworzyć. Niezależnie od kwestii utworzenia
pierwszej klasy w szkole w Kowalowej, pod koniec kwietnia
bieżącego roku wszedłem w
posiadanie ekspertyzy budowlanej z sierpnia 2013 roku, która
dotyczyła oceny stanu technicznego budynku szkoły w
celu oceny opłacalności remontu pod kątem zachowania funkcji szkoły. Na pytanie, dlaczego
od grudnia 2014 roku, kiedy to
zostałem burmistrzem, dyrektor szkoły nie poinformowała
mnie o tak złym stanie technicznym budynku, otrzymałem
odpowiedź, że budynek jest
w stanie dobrym, a ekspertyza
wykonana w roku 2013 była
wykonana na zamówienie - tylko po to aby zamknąć szkołę.
Po pierwsze jest to poważny zarzut w stosunku do osoby, która
tę ekspertyzę przygotowała,
po drugie - organ prowadzący,
czyli burmistrz, patrzy na pieczątkę eksperta wykonującego
dokument a nie na domysły
dyrekcji. Natomiast wnioski
końcowe płynące z ekspertyzy
są zatrważające. Jedyna pozytywna rzecz to fakt, że budynek
nie zagraża jeszcze katastrofie
budowlanej. Jednakże już sama
informacja, że obiekt nie spełnia podstawowych warunków
obowiązujących
przepisów
ochrony
przeciwpożarowej,
powinno być sygnałem do
podjęcia stanowczych kroków
przez dyrekcję. Jak się okazuje
jedynyą reakcją po przeczyta-

niu tego dokumentu, było pisemne zapytanie pani dyrektor
skierowane do ówczesnego
burmistrza co ma w tej sytuacji zrobić - niestety nigdy nie
otrzymała odpowiedzi. Mimo
to podjęto decyzję, że dzieci do
tego budynku będą dalej chodzić. W związku z powyższym w
trybie pilnym zleciłem kolejną
ekspertyzę budowlaną, która
miała sprawdzić ile zostało zrobione przez ostatnie 3 lata. Niestety dokument z czerwca 2016
roku niemalże nie różni się od
poprzedniego. Dokonano co
prawda kilku kosmetycznych
napraw, ale nie zmieniły one
ogólnego stanu budynku, który
według ekspertyzy jest w stanie
złym. Kolejną bardzo zaskakującą rzeczą jest fakt, że od lutego
2012 roku na szkole w Kowalowej ciąży decyzja Państwowej
Straży Pożarnej w Wałbrzychu,
która nakazuje wykonanie
szeregu działań mających zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Niestety od roku
2012 nie zrobiono praktycznie
nic. Zlekceważono zalecenia
do tego stopnia, że do dzisiaj
główne drzwi ewakuacyjne
otwierają się do środka zamiast
na zewnątrz - dodatkowo są za
wąskie. Nie trudno sobie wyobrazić co stałoby się, gdyby
podczas pożaru grupa kilkadziesięciorga dzieci naparłaby
na drzwi, których nie dałoby
się otworzyć. Niestety o powadze sytuacji dyrekcja szkoły w
Kowalowej również nie poinformowała organu prowadzącego. Na sesjach Rady Miejskiej
dyrektor kładła nacisk na wymianę kotła oraz centralnego
ogrzewania, licząc zapewne,
że czwarty raz z rzędu uda się
przedłużyć termin wykonania

nakazu straży pożarnej, dotyczacego choćby zainstalowania hydrantów wewnętrznych.
Bezpieczeństwo dzieci jakby
zupełnie nie było brane pod
uwagę. Nikt z radnych nie wnioskował o zabezpieczenie takich
środków w budżecie ani na rok
2015 ani na rok 2016 - z prostej
przyczyny, braku wiedzy na ten
temat.
27 czerwca do Urzędu
Miejskiego wpłynęła decyzja
Państwowej Straży Pożarnej
informująca, że odmawia się
przedłużenia terminu wykonania nakazu z lutego 2012 roku.
Zatem obowiązujący jest termin 31 sierpnia 2016.
W związku z brakiem środków na wykonanie zaleceń
wynikających z ekspertyz budowlanych oraz nakazów Państwowej Straży Pożarnej, jedyną możliwą decyzją organu
prowadzącego była decyzja o
wyłączeniu z użytkowania budynku szkoły na czas remontu
oraz rozpoczęcie procedury rozlokowania uczniów do
dwóch pozostałych szkół podstawowych - w Sokołowsku i
Mieroszowie. Szkoła w Kowalowej była całkowicie niedofinansowana przez ostatnie 15
lat, co zresztą przyznała sama
dyrekcja placówki. Trudno,
żeby nagle wygospodarować
ponad milion złotych i wykonać kompleksowy remont kapitalny. W pełni zgadzam się
natomiast ze stwierdzeniem
Komendanta Straży Pożarnej,
że brak środków finansowych
nie może przewyższać bezpieczeństwa osób, w tym dzieci
przebywających w budynku
szkoły – wyjaśnia burmistrz
Marcin Raczyński.
Robert Radczak
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Najładniej
ukwiecone

Pyszny festiwal

Trwa konkurs na „Najładniej
ukwiecone okno lub balkon”
w Jedlinie - Zdroju. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy
mieszkańcy miasta Jedlina-Zdrój.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie jej w Urzędzie
Miasta Jedlina - Zdrój lub drogą
elektroniczną na adres urzad@jedlinazdroj.eu. Wzór karty zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej
www.jedlinazdroj.eu oraz w siedzibie urzędu miasta. Do udziału
w konkursie można zgłaszać okna
i balkony usytuowane lub widoczne z drogi. Termin przyjmowania
zgłoszeń mija 15 sierpnia br. Dla
zwycięzców konkursu przewidziane zostały nagrody.
(UM)

Wicemarszałek
w Jedlinie
1 sierpnia br. Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
Iwona Krawczyk odwiedziła Jedlinę - Zdrój. Podczas spotkania
z burmistrzem Leszkiem Orplem
została omówiona działalność
Uzdrowiska
Szczawno-Jedlina
SA, zasady współpracy z gminą, a
także plany spółki na kolejne lata.
Gospodarz miasta zapoznał panią
wicemarszałek z najważniejszymi
atrakcjami turystycznymi gminy.
(UM)

Kolejna,
dwudniowa
edycja Festiwalu Ciasta i
Wina „U źródeł Charlotty”
tym razem miała miejsce
w malowniczym otoczeniu
Hotelu-Restauracji „Słowik” w Jedlinie-Zdroju.
Sobotni wieczór upłynął
na degustacji festiwalowych
specjałów i zabawie, natomiast w niedzielę miłośnikom słodkości i szlachetnych
trunków towarzyszył występ

Droga jak nowa

Podziękowali
prezesowi

zespołu wokalno-muzycznego „Retro” ze Strzegomia
oraz „Solo-Dance”. Tradycyjnie już klauni Klara i Patryk zadbali o wyśmienitą
zabawę najmłodszych wraz
z rodzicami. Nie zabrakło
gier i zabaw na świeżym powietrzu, wspólnych tańców
i śpiewów, a wszystko to w
otoczeniu wspaniałej przyrody i krajobrazu.
(CK)

W Sali Orła Białego w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój
burmistrz miasta Leszek
Orpel wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Mają
Drapich, w obecności klubowych kolegów, podziękowali Wojciechowi Marciniakowi za wieloletnie
kierowanie Klubem Sportowym Zdrój, a w szczególności za znakomitą pracę z
dziećmi i młodzieżą w rozwijaniu ich piłkarskich pasji.
Zmiana w Zarządzie KS Zdrój
na lata 2016-2020 nastąpiła
22 lipca 2016 roku, podczas
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia KS Zdrój Jedlina-Zdrój. Nowym prezesem Zdroju został Radosław
Stępień, który dotychczas
pełnił funkcję wiceprezesa
zarządu. Burmistrz podkreślił, że dzięki wytrwałości, zaangażowaniu i ciężkiej pracy
Wojciecha Marciniaka, piłka
nożna stała się najchętniej
uprawianą dyscyplina sportową w mieście. Ustępującemu prezesowi wręczono oficjalne podziękowania wraz
z drobnymi upominkami życząc powodzenia w dalszej
karierze zawodowej.

Zakończył się remont
drogi wojewódzkiej nr 381
w Jedlinie – Zdroju, realizowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we
Wrocławiu.
Odnowiony został odcinek o długości 800 mb od
skrzyżowania ul. Kłodzkiej
z ul. Moniuszki, w kierunku
Kamieńska. Celem remontu
było uzyskanie jednorodnej szerokości jezdni, za-

pewnienie mrozoodporności konstrukcji jezdni oraz
podniesienie jej nośności
dla ruchu KR 3, czyli przygotowanie drogi do średnio intensywnej eksploatacji. Wymienione zostały
uszkodzone przepusty, odwodnienie oraz oznakowanie poziome i pionowe.
Remont zakończony został
31 lipca br.
(KSZ)

(UM)
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WYSOKOENERGETYCZNY

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna,
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa,
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin,
Junghans, Junkers
japoñskie - Seiko, Citizen,
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

Gotycki Bolków
Od 1994 roku do Bolkowa przyjeżdżają tysiące fanów nie tylko z całej
Polski i Europy, ale także spoza starego kontynentu.
W tym roku byli m.in. Rosjanie (m.in. z Wołgogradu),
Niemcy, a także fani z krajów azjatyckich, którzy nie
szczędzili starań, by olśnić
innych uczestników imprezy
wyjątkowymi strojami, fryzurami i makijażem. Jak zawsze
mogli liczyć na gościnność
mieszkańców miasteczka,
którzy nie tylko udostępniali
im kwatery, ale także dbali o
to, by nie zabrakło im prowiantu. Do późnych godzin
nocnych czynne były sklepy,
punkty gastronomiczne, a
także prowizoryczne stoiska, na których bolkowianie
sprzedawali kanapki, przekąski i napoje własnej roboty.
Mimo tysięcy gości, policjanci zabezpieczający czterodniową imprezę nie mieli
zbyt dużo pracy.

W tym roku na scenie na
zamku w Bolkowie i w poewangelickim kościele pojawiło się ponad 40 zespołów,
między innymi: Fields of The
Nephilim, Clan of Xymox,
Closterkeller, Garden of Deli-

REKLAMA

REKLAMA

ght, Leaether Strip, Furia, Das
Moon, Deathcamp Project.
Festiwalowi
towarzyszyło
wiele wydarzeń mniej lub bardziej związanych z prezentowaną na scenach muzyką.
Robert Radczak

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

Zacznij działać jeszcze dziś:

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!
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Gmina bogata w dziedzictwo narodowe
Zakończyły się warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Stare
Bogaczowice, w ramach dotacji
z Fundacji Banku Zachodniego
WBK dla mieszkańców Gminy
Stare Bogaczowice.
Warsztaty questingu pokazały
uczestnikom, że w sposób łatwy,
przejrzysty, poprzez zabawę i edukację można stworzyć wyjątkowy
przewodnik dla turystów, mieszkańców i osób poszukujących przygód
i „skarbów”. Quest – to zabawa i
przygoda pisana wierszem, której
celem jest przejście określonej trasy, zwiedzenie opisanych obiektów

i znalezienie „skarbu”. Skarbem jest
pieczątka wykonana przez uczestników warsztatów, którzy wspólnie
wypracowali nowy przewodnik po
Starych Bogaczowicach. Obecnie
dla uczestników ogłoszony jest konkurs na najlepszy quest – 3 osoby
otrzymają nagrody. Każdy chętny
będzie mógł zapoznać się z questem i pobrać go darmowo ze stro-

Uczestnicy warsztatów wspólnie wypracowali nowy przewodnik po Starych
Bogaczowicach.
REKLAMA

ny Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach już w połowie września.
Natomiast rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i prezentacja
nowych przewodników o tematyce:
historycznej, turystycznej i sportowej odbędzie się 10 września 2016
r. podczas Gminnych Dożynek w
Starych Bogaczowicach.
(IL)

Lubomin będzie miał
nową drogę

Rozpoczęła się odbudowa drogi gminnej w Lubominie w gminei Stare Bogaczowice,
obok budynku nr 15. W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia z szarej
kostki betonowej o grubości 8cm na długości 200 m i szerokości 3m, podsypka
cementowo-piaskowa oraz krawężniki betonowe. Wzdłuż osi drogi pojawi się także
ściek uliczny z kostki betonowej oraz zabezpieczenie skarpy. Termin zakończenia
realizacji przedsięwzięcia wyznaczono na koniec września.

(IL)

Wakacje nad zalewem

Zalew Rekreacyjny w Starych Bogaczowicach to miejsce wypoczynku dla całych rodzin.

Zalew Rekreacyjny w Starych
Bogaczowicach zachęca do aktywnego spędzania wakacyjnych dni. Na gości zalewu czeka
bezpieczne kąpielisko, a także
szeroka oferta gastronomiczna
oraz liczne atrakcje zarówno dla
dzieci, jak i dla dorosłych.
Zalew w Starych Bogaczowicach to miejsce, w którym każdy
znajdzie coś dla siebie. Na dzieci
czeka piaszczysta plaża, mini plac
zabaw oraz gofry i lody. Nato-

miast dorośli mogą odpocząć przy
zimnym piwie i świeżym pstrągu.
Dla wszystkich gości dostępne są
specjalnie wyznaczone miejsca
do grillowania. Na terenie zalewu
jest także niespodzianka dla miłośników strzelectwa – profesjonalna strzelnica. Gospodarze zadbali
też o wędkarzy, którzy w zalewie
znajdą wiele gatunków ryb, m.in.
pstrągi, amury, karpie, jesiotry czy
pstrągi łososiowe.
(IL)
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Holendrzy sprawdzą
biało - czerwonych
Reprezentacja
Polski
koszykarzy po raz trzeci z
rzędu przygotowania do
najważniejszych spotkań
rozpoczęła w ośrodku
Aqua Zdrój w Wałbrzychu, w którym podopieczni Mike Tylora trenują od
półtora tygodnia. Podsumowaniem zgrupowania
będzie dwumecz z reprezentacją Holandii.
Trener Mike Tylor powołał do reprezentacji Polski 22
koszykarzy, którzy już pod
koniec sierpnia rozpoczną
walkę o przepustkę do finałów mistrzostw Europy
w 2017 roku. W tym gronie
nie ma jednak największej
gwiazdy - Marcina Gortata,
a także Arona Cela, którego
wyeliminowała
kontuzja.
Jest za to – powracający po
trzech latach przerwy - Maciej Lampe oraz większość
graczy, którzy przed rokiem
pokazali się z dobrej strony
w finałach mistrzostw Europy. Wśród nich jest Adam
Waczyński.
- Zawsze z przyjemnością
wracam do Wałbrzycha. Tu
rozpoczęła się moja seniorska kariera w Górniku i do
dziś utrzymuję kontakt z wałbrzyskimi kibicami. Po raz
trzeci przygotowujemy się tu
do najważniejszych spotkań.
Mamy tu optymalne warunki
- podkreśla jeden z liderów
naszej reprezentacji.
Dwutygodniowe zgrupowanie w Wałbrzychu zakończy dwumecz z reprezentacją Holandii. 5 sierpnia hala
Aqua Zdrój będzie zamknięta dla kibiców, ale za to dzień
później o godz. 17.00 zostanie rozegrany mecz rewanżowy, w którym fani koszykówki będą mogli zobaczyć
w akcji biało – czerwonych i
pomarańczowych.
- Mam nadzieję, że kibice
w Wałbrzychu, jak zawsze
będą nas wspierali w trakcie
sobotniego meczu. I choć
będziemy po ciężkim zgrupowaniu, to damy z siebie

wszystko, by wygrać – zapewnia Adam Waczyński.
Po zgrupowaniu w Wałbrzychu, reprezentacja Polski
koszykarzy będzie przeplatała konsultacje szkoleniowe
z turniejami towarzyskimi.
Od 12 do 14sierpnia Polacy
będą rywalizowali w Wiedniu
z Austrią, Słowenią i Szwecją, tydzień później zagrają
w niemieckim Ulm z Niemcami, Rosją i Finlandią, a 24
i 25 sierpnia wezmą udział

Ostrzeżenie
przed ligą
w dwudniowym turnieju we
Włocławku z udziałem Gruzji,
Szwecji, Belgii. Pierwszy mecz
kwalifikacyjny do EuroBasketu 2017 Polacy rozegrają we
Włocławku już 31 sierpnia,
a ich rywalem będzie Portugalia. Zmagania o udział w
przyszłorocznych
finałach
mistrzostw Europy zakończą
w połowie września mecze z
Białorusią w Toruniu oraz wyjazdowa potyczka w Estonii.
(RED)

Ostatnia niedziela lipca nie okazała się szczęśliwa dla piłkarek nożnych AZS PWSZ, które przegrały
u siebie w meczu sparingowym
z AZS UJ Kraków 0:1. Beniaminek
ekstraligi potwierdził znane już
z poprzedniego sezonu w I lidze
umiejętności defensywne i nie dał
sobie strzelić bramki, zaś Daria Antończyk w pierwszej połowie raz
musiała sięgać do siatki. Po przerwie wałbrzyszanki miały okazje
do wyrównania, ale wynik nie uległ
już zmianie i spotkanie zakończyło
się zwycięstwem AZS UJ 1:0. Był to
ostatni sparing naszego zespołu
przed nowym sezonem ekstraligi,
który startuje już w weekend. W
pierwszej kolejce AZS PWSZ zagra
w Łodzi z drużyną SMS.
AZS PWSZ Wałbrzych - AZS UJ Kraków
0:1 (0:1) AZS: Antończyk (Urbańska),
Aszkiełowicz (Iwańczuk), Mesjasz,
Gradecka, Ratajczak, Gonzalez
(Smagur), Rędzia, Jędras, Miłek, Pluta,
Maciukiewicz.
(RED)

Remis z Victorią
Adam Waczyński (z piłką) znów zagra w Wałbrzychu.
Skład reprezentacji Polski koszykarzy na zgrupowanie w Wałbrzychu
(w nawiasie obecny lub ostatni klub, dalej liczba meczów i punktów w kadrze):
Rozgrywający:
Łukasz Koszarek (Stelmet BC Zielona Góra) – 144/922
Marcel Ponitka (Stelmet BC Zielona Góra) – 0/0
Robert Skibniewski (Anwil Włocławek) – 85/312
A.J. Slaughter (Banvit, Turcja) – 17/160
Daniel Szymkiewicz (Rosa Radom) – 0/0
Obwodowi:
Karol Gruszecki (Stelmet BC Zielona Góra) – 16/70
Filip Matczak (Asseco Gdynia) – 0/0
Michał Michalak (Polski Cukier Toruń) – 8/43
Mateusz Ponitka (Stelmet BC Zielona Góra) – 54/394
Michał Sokołowski (Rosa Radom) – 2/3
Adam Waczyński (Unicaja Malaga, Hiszpania) – 86/654
Przemysław Zamojski (Stelmet BC Zielona Góra) – 67/364
Jarosław Zyskowski (Polfarmex Kutno) – 0/0
Podkoszowi:
Maciej Bender (West Virginia University, NCAA) – 0/0
Aleksander Czyż (Giorgio Tesi Group Pistoia, Włochy) – 17/51
Tomasz Gielo (University of Mississippi, USA) – 18/55
Adam Hrycaniuk (Stelmet BC Zielona Góra) – 64/362
Maciej Lampe (Besiktas Stambuł, Turcja) – 49/656
Jarosław Mokros (Energa Czarni Słupsk) – 4/7
Dominik Olejniczak (University of Mississippi, NCAA) – 0/0
Jakub Parzeński (MKS Dąbrowa Górnicza) – 0/0
Szymon Szewczyk (Stelmet BC Zielona Góra) – 84/650

Piłkarze Górnika Wałbrzych zremisowali w meczu kontrolnym z
IV-ligową Victorią Świebodzice
1:1. Do przerwy było 0:0 po słabej
grze w wykonaniu obu zespołów.
Jednak na początku drugiej połowy lepiej zaczęli grać świebodziczanie, którzy wyszli na prowadzenie po strzale z rzutu wolnego
testowanego Adriana Sobczyka.
Podopieczni Roberta Bubnowicza
i Marcina Morawskiego wyrównali
po strzale z 11 metrów Dominika
Woźniaka, który wykorzystał podanie od Jana Rytki.

Poprowadzi
najlepszych
W dniach 12-20 sierpnia w Radomiu zostaną
rozegrane
koszykarskie
mistrzostwa Europy do lat
16. Wystąpi w nich 16 zespołów podzielonych na
4 grupy. Polacy znaleźli
się w grupie B, w której za
rywali mają zespoły Chorwacji, Niemiec i Turcji. Biało-czerwonych, wśród nich
m.in. wychowanka Górnika Wałbrzych, Aleksandra
Balcerowskiego, o którym
sporo już pisaliśmy, poprowadzi do walki trener
Daniel Puchalski, także
były wałbrzyszanin.
Nazwisko szkoleniowca
reprezentacji doskonale znają nieco starsi kibice zespołu
„biało-niebieskich”. Puchalski przyjechał do Wałbrzycha
z Bystrzycy Kłodzkiej i w 1988
r. znalazł się w Górniku. Występował w nim po raz ostatni w sezonie 1994/95, kiedy
to wałbrzyszanie, jako jedyni
spośród drużyn ekstraklasy,
grali bez ani jednego obcokrajowca, a mimo to zajęli 4.
miejsce. Daniel wielokrotnie
był podporą zespołu i zaskarbił sobie sympatię wielu
kibiców. W 1995 r. zagrał w
meczu gwiazd ekstraklasy
koszykarzy. Niestety, krótko
po zajęciu wysokiej lokaty,

z powodów finansowych
Górnik 9występujący jako
Śnieżka Aspro Świebodzice)
wycofał się z rozgrywek i został przeniesiony do III ligi.
Wtedy Wałbrzych opuścił
m.in. trener Teodor Mołłow,
a w ślad za nim, do Polonii
Przemyśl, powędrował m.in.
Daniel Puchalski. W 1996 r.
zdobył z tym klubem brązowy medal. Później grał też w
innych klubach krajowej czołówki, by karierę zawodniczą
zakończyć w Przemyślu w
2007 r. Trzykrotnie uznano
go za sportowca roku tego
miasta. Kadrę Polski U16
prowadzi od 2014 r. Teraz
trzymajmy kciuki za jego
wychowanków podczas mistrzostw Europy.
Daniel Puchalski zdobył
sobie sympatyków także
przy innej okazji. W 2001 r.
uczestniczył w programie
typu reality show „Ekspedycja”, nadawanym przez
TVN, w którym należało się
wykazać sprawnością fizyczną, odpornością psychiczną
i orientacją w terenie. Daniel zwyciężył, otrzymując
w nagrodę samochód Subaru Forester GL, który wtedy
kosztował 120 tys. zł. Służy
mu do dziś.

Górnik Wałbrzych
– Victoria Świebodzice 1:1 (0:0)
Bramki: Dominik Woźniak oraz Adrian
Sobczyk.
Górnik: Jarosiński, Surmaj, D.
Michalak, G. Michalak, Rytko, Tobiasz,
Młodziński, Pierzga, Gawlik, Krzymiński, Migalski oraz Woźniak, Rojek,
Sobiesierski.
Victoria: Jaskółowski, Olszówka,
Niemczyk, Rosicki, Lehner, Słapek, A.
Dobrowolski, Błażyński, Błaszczak, Bałut, Sobczyk oraz Chrebela, testowany
zawodnik, Struski, Uglis, Borowiec,
Laskowski.
Radosław Radczak

Daniel Puchalski po meczu gwiazd w 1995 r.

Andrzej Basiński
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Remis na inaugurację

Kaczugowie filarami
sztafety
W Parku Sobieskiego
w Wałbrzychu rozegrano
bieg sztafetowy zespołów 7-osobowych „Biegaj
z Jedynką” w ramach obchodów 70-lecia lekkiej
atletyki w mieście pod
Chełmcem. Każdy uczestnik sztafety miał do pokonania dystans 1350 m.
Zwyciężyła drużyna Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Dęby Wałbrzych w składzie: Mirosław
Kaczuga, Damian Dulski,
Kazimierz Kaczuga, Grzegorz

Pogorzelski, Janusz Kaczuga,
Maciej Skrzydlewski, Edward
Baczewski. Zwycięska siódemka otrzymała okazały,
przechodni puchar ufundowany przez Aleksandra Wierietielnego, niegdyś trenera
wałbrzyskich biathlonistów,
a od dłuższego czasu szkoleniowca Justyny Kowalczyk.
Średnia wieku tej sztafety
wyniosła ok. 50 lat. Wyprzedziła zespoły (młodsze!) Faurecii i Ronala. Rywalizowały
23 zespoły.
(A.Bas.)

Kazimierz Kaczuga z pucharem dla najlepszej sztafety.

NOWOŚĆ!

• kompleksowa naprawa
i regeneracja
alternatorów i rozruszników
• pompowanie kół azotem
• przetaczanie tarcz
hamulcowych na aucie

PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE
100 % GWARANCJI
ponadto oferujemy:
• 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

KUPIĘ
KAWALERKĘ
NA PIASKOWEJ GÓRZE
Może być do remontu
lub z zadłużeniem
Tel. 535-416-014
P.H.U. - „MAJA” Sp.J.
na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Piłkarze Górnika Wałbrzych zremisowali w 1. kolejce III grupy
III ligi w Zielonej Górze z Falubazem 2:2. Wynik ten powinien
cieszyć, ze względu na to, że będąca w przebudowie drużyna
Roberta Bubnowicza i Marcina Morawskiego przez ponad
20 minut grała w dziesiątkę.
Po wielu zmianach kadrowych i organizacyjnych
w wałbrzyskim klubie, ostatecznie biało-niebiescy przystąpili do rozgrywek III ligi.
Do kadry Górnika udało się
także pozyskać trzech piłkarzy i Paweł Tobiasz, Norbert
Pierzga i Marcin Gawlik już w
spotkaniu z Falubazem wystąpili w pierwszym składzie.
Za to na ławce rezerwowych,
poza bramkarzem Damianem Jaroszewskim, usiedli
sami zawodnicy, którzy mają
19 lat lub mniej.
Po dość wyrównanym
początku, pierwsi do głosu
doszli gospodarze i już w
9 min., po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego Piotra Andrzejczaka, głową celnie
strzelił Rafał Ostrowski, który
otworzył wynik spotkania.

NAPRAWA
SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

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

Pracuj jako
opiekun seniorów
z Promedica24!
Podpisz umowę
do 15.08 - tylko teraz
specjalne bonusy

- nawet 300 EURO.
Tel. 509 89 24 36

i inne...

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

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

Po zdobytej bramce zielonogórzanie nabrali jeszcze
większej pewności siebie i
nadal atakowali. W 26 min.
na uderzenie z ostrego kąta
zdecydował się Łukasz Ziętek, jednak fenomenalnie
w ostatniej chwili obronił
Kamil Jarosiński. Chwilę
później Sebastian Górski
dośrodkował na piąty metr
Piotrowi Piwowarskiemu, ale
napastnik miejscowych nie
trafił w bramkę. W 37 min.
sprawdziło się powiedzenie,
że niewykorzystane sytuacje
się mszczą, gdyż bezpośrednio z rzutu wolnego z 30
metrów huknął Grzegorz Michalak, wyrównując rezultat.
W przerwie trenerzy
obu zespołów nie dokonali
zmian. Od początku drugiej
połowy do ataku ruszyli wał-

brzyszanie, ale na ich dobrą
akcję trzeba było poczekać
kilkanaście minut. W 62 min.
Marcin Morawski po rzucie
wolnym krótko dograł na 16
metr do Grzegorza Michalaka, lecz piłka po uderzeniu
strzelca gola, po rykoszecie
minimalnie minęła bramkę.
Sześć minut później drugą
żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Jan
Rytko, jednak nie przeszkodziło to gościom w dalszym
atakowaniu zielonogórskiej
bramki. W 71 min. Damian
Migalski, po akcji lewą stroną, wymanewrował obrońców Falubazu i w sytuacji
sam na sam z Przemysławem Krajewskim wpakował
futbolówkę do siatki. Czternaście minut później, po
akcji na prawym skrzydle, w

WSZYWANIE

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

ESPERALU
507 943 593

pole karne z impetem wpadł
Szymon Kobusiński, który
został sfaulowany, za co sędzia podyktował rzut karny.
Do jedenastki podszedł Piotr
Andrzejczak, który silnym
strzałem pokonał Jarosińskiego i ustalił wynik spotkania na 2:2.
W następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają w Bielsku-Białej z BKS-em Stal. Mecz
odbędzie się w niedzielę, 7
sierpnia o godz. 17:00.
Radosław Radczak

Falubaz Zielona Góra
- Górnik Wałbrzych 2:2 (1:1)
Bramki: 1:0 Ostrowski (9), 1:1 G.
Michalak (37), 1:2 Migalski (71), 2:2
Andrzejczak (86-k). Czerwona kartka:
Rytko (68, za 2 żółte). Widzów: 300.
Falubaz: Krajewski - Borys, Siebert,
Ostrowski, Górski - Ziętek (67 Pawłowski), Mycan (80 Koppenhagen), Górecki
(85 Lewicki), Andrzejczak, Cipior Piwowarski (55 Kobusiński).
Górnik: Jarosiński - Rytko, D. Michalak
(67 Rojek), Gawlik, Surmaj - Tobiasz
(83 Woźniak), Pierzga, Morawski, G.
Michalak, Krzymiński - Migalski.

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

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
NAJTANIEJ W MIEŚCIE !!! *

EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK,
MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH,
MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra
w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875
* do wyczerpania zapasów.

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

Zatrudnię kierowcę
z doświadczeniem
w prowadzeniu
busów
do pracy w kraju i za
granicą
Tel. 887 488 001

DB2010

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

32 630 60 00

Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000

(koszt wg stawek operatora)

Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
nie zwracamy.
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MS-2698 Piaskowa Góra, 2 pokoje
29m2, po remoncie, cena 87 tys.
Tel. 883 334 481

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

MOTORYZACJA

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
KUPIĘ KAWALERKĘ NA PIASKOWEJ GÓRZE za gotówkę, może
być z zadłużeniem Kontakt 535416-014

MS-2723 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, do wprowadzenia, cena
125 tys. Tel. 606 976 630
MS-2634 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, do odświeżenia, 2/4 piętro,
cena 109 tys. Tel. 883 334 486
MS-2733 Podzamcze, 2 pokoje,
39m2, po kapitalnym remocnie,
cena 128 tys. Tel. 606 976 630

BIAŁY KAMIEŃ 2pok 44m2
dogodna lokalizacja, niska
zabudowa, cena 55tys zł kontakt.
535-416-014

MS-2749 Biały Kamień, apartamenty – nowe budownictwo, 3,4
pokoje, od 72m2, cena od 172 tys,
tel. 883 334 481

DOM WOLNOSTOJĄCY w Michałkowej, pow. 92m2 4pokoje
działka 660m2. Super widoki cena
185tys zł Kontakt 535-416-014

MS-2732 Biały Kamień, nowe budownictwo, 3 pokoje, 50m2, cena
112 tys. Tel. 606 976 630

BOGUSZÓW GORCE 1pok 28m2
2pietro, ogrzewanie miejskie cena
45tys zł Kontakt 535-416-014
DOM WOLNOSTOJĄCY blisko
Mieroszowa 188m2 Działka
2300m2 cena 149tys DO NEGOCJACJI Kontakt 535-416-014
PIASKOWA GÓRA 2 pok, 5 piętro,
winda, do wprowadzenia, cena
84.000zł Kontakt: 792 548 210
PODZAMCZE 2 pokoje, balkon, po
remoncie, umeblowane, wysoki
standard, cena 124.000zł Kontakt:
792-548-210
DOM WOLNOSTOJĄCY BIAŁY
KAMIEŃ 4 pokoje, 125m2, po remoncie, cena 315.000zł Kontakt:
792-548-210
PODGÓRZE, kawalerka 32m2, do
wprowadzenia, po remoncie,
cicha i zielona lokalizacja, Cena
63.000zł Kontakt: 792-548-210
BIAŁY KAMIEŃ, 100m2, 4 pokoje,
ogród, garaż, super lokalizacja,
cena 265.000zł Kontakt: 792-548210

MS-2605 Sobięcin – ul. Kani, 3
pokoje, 80m2, do odświeżenia,
cena 119 tys. Tel. 606 976 630
GS-2632 Działka na Rusniowie ul.
Truskawkowa, 1360m2, cena 105
tys. Tel. 883 334 481
MS-2757 Nowe Miasto 4 pok,
ogrzewanie miejskie, 72 m2, cena
114 tys. Tel. 883 334 486
MS-2751 Nowe Miasto, ogródek, 2
garaże, 97m2 do wprowadzenia,
cena 159 tys. Tel. 883 334 486
MS-2750 Nowe Miasto, okolice
Psiego Pola, 44m2, 2pok. 85 tys,n
Tel. 883 334 486
MS-2760 Biały Kamie, po kapitalny remoncie, 61m2, 3 pok, 139
tys. Tel. 793 111 130
MS-2740 Piaskowa Góra, 2 pok,
1 piętro w “4”, 32 m2, 89 tys. Tel.
793 111 130
MS-2733 Podzamcze po kapitalnym remoncie, 2 pok, 39m2, 128
tys. Tel. 793 111 130

części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)

(4) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(1) 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.

8.SOWA&VICTORIA Kawalerka w
okolicach ul. Bema, po remoncie - 65 000 do negocjacji ! Tel.
530-913-259
9. SOWA&VICTORIA 2 pokoje,
Piaskowa Góra, 2 piętro - 90 000
do negocjacji ! Tel: 530-913-259
10. SOWA&VICTORIA 2 pokoje z
jasną kuchnią , piaskowa Góra (
Krasińskiego ), do wprowadzenia - 107 000 ! Cena 70.000 Tel:
530-913-259
11.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie dwa poziomy 90 m2
z zabudowaną kuchnią i szafami,
4 pokoje, garaż w bryle Tel: 506717-014
12. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
działki w Strudze 3 km od Szczaw-

na, malownicze krajobrazy cena
od 80 zł/m2 Tel: 506-717-014

pokoje! Cena: 115 000zł Tel: 502665-504

13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie dwa poziomy stan
idealny do zamieszkania 2 sypialnie, salon, zabudowana kuchnia,
dwie łazienki. Osiedle Arkadia
Komorów cena 278.000 Tel: 506717-014

17. SOWA&VICTORIA Biały Kamień- dwupokojowe mieszkanie
w nowym budownictwie po kapitalnym remoncie! Cena 104 000zł
do negocjacji! Tel: 502-665-504

14. SOWA&VICTORIA >> SUPER
OFERTA<< Na sprzedaż pół domu
(109m2) w spokojnym rejonie
Szczawienka. Po kapitalnym
remoncie (stan deweloperski).
ATRAKCYJNA CENA 220 000ZŁ
Tel: 502-665-504
15. SOWA & VICTORIA >> SUPER
OFERTA<< 2 pokoje + kuchnia +
łazienka z WC w atrakcyjnej części
Szczawna Zdrój. Do remontu.
Mieszkanie na I piętrze. cena: 69
900zł!!! Tel: 502-665-504
16. SOWA&VICTORIA Piękne
dwupoziomowe mieszkanie w
Śródmieściu, po remoncie, 3

18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w spokojnym miejscu Białego
Kamienia, wysoki parter, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka,wc, garderoba,
50m2, cena124000 zł Tel: 519121-104
19. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto 2 pokoje wysoki parter 42m2,
wysoki parter, po remoncie cena
79000 zł Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra kawalerka z jasną kuchnią
po remoncie 26m 78000 zł Tel:
519-121-104

DB2010
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• Ogłoszenia okolicznościowe

DB2010
• Podziękowania
.PL
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• Kondolencje • Nekrologi

(4) Kupię stare motocykle oraz

PRACA

7. SOWA&VICTORIA Kawalerka
na Piaskowej Górze, stan do
wprowadzenia - 61 000 ! Tel: 530913-259

Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
OKAZJA-2322 Nowe mieszkanie w
apartamentowcu, ul. Odlewnicza!
80 m2, cena 225 000 zł Tel. 606
976 630
Szczawno Zdrój, super lokalizacja, dom bliźniak 110m2, działka
500m2, cena 415 tys. Tel. 883
334 481
MS-2705 Szczawno Zdrój, 3 pokoje, 60m2 do remontu, cena 65 tys.
Tel. 883 334 486
MS-2743 Piaskowa Góra, kawalerka, widna kuchnia, duży balkon,
cena 73 tys. Tel. 883 334 481
MS-2763 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
41m2, 3 piętro, do wprowadzenia
129 tys. Tel. 883 334 481
MS-2745 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
35m2, 7 piętro, cena 94 tys. Tel.
606 976 630

1.SOWA&VICTORIA Kilkuletni,
parterowy dom z użytkowym
poddaszem położony na pięknej,
zagospodarowanej działce w
Witoszowie Dolnym Tel: 502657-353
2. SOWA&VICTORIA Budynek
gospodarczy wraz z duża działką
-2800m2, nadający się na każdą
działalność lub adaptację na dom
mieszkalny. Tel: 502-657-353
3. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe mieszkanie w spokojnej części
śródmieścia. Tel: 502-657-353
4. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
MIESZKANIE, pow. 57,95 m2, 2
pok., NOWE MIASTO, Cena 99 000
tys.zł, Cena do negocjacji. Tel:
519-121-102

w Tygodniku DB 2010
w portalu db2010.pl
na Facebooku

5. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
Dom, pow. 94, 40 m2, 6 pok.,
STARY ZDRÓJ, Cena 218 000 tys.
zł, Cena do negocjacji. Tel: 519121-102

ATRAKCYJNE CENY!

6. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
DZIAŁKA, pow. 2300 m2, WITOSZÓW GÓRNY, Cena 145 000 tys.
zł, Cena do negocjacji. Tel. kom.
Tel: 519-121-102

Tel. 790 709 590

DB2010
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STARY ZDRÓJ, 3 pokoje, 62m2,
kamienica po remoncie, wysoki
parter. CENA 110.000zł do negocjacji, kontakt 530- 998-374
MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

Piaskowa Góra, 3 pokoje, PARTER,
45m2 Bardzo dobra lokalizacja,
CENA: 140 000 DO NEGOCJACJI!
Tel: 577-263-955

OKAZJA. Okolice Wałbrzycha,
54m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, do remontu, parter, CENA
30.000zł ,DO NEGOCJACJI kontakt
530- 998-374

PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA
PIASKOWEJ GÓRZE, 2-3 POKOJE,
TEL. 535 285 514

(nr: 2193) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09

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

Świebodzice, 2 pokoje, 39m2
do wejścia, ogrzewanie gazowe.
Cena 100.000zł Kontakt 577-321840

BON – OBNIŻKA CENY Biały Kamień, 75m2, mieszkanie, 3pokoje,
łazienka z WC, parter, do zamieszkania. Cena: 65 000zł (nr: 1794) (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje PO
REMONCIE, 41 M2, w czteropiętrowcu na 3 piętrze po termomodernizacji! DO WEJŚCIA, NISKI
CZYNSZ, wyposażenie w cenie!
Cena 129.000zł, kontakt 530998-374

BON – Na sprzedaż lub wynajem
DOM w Jaczkowie, 250m2, położony na 5000m2 działki, świetnie
nadaję się na agroturystykę,
piękne widoki 89 000zł nr: (2190)
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33

PIASKOWA GÓRA, kawalerka na
szóstym piętrze w wieżowcu,
DUŻY BALKON, WIDNA KUCHNIA,
73 tys. zł, Kontakt 535-285-514

BON – BON –Zamienie na mniejsze mieszkanie na Piaskowej Górze o pow.51,5, parter, 3 pokoje,
kuchnia, przedpokój, okna PCV,
ogrzewanie miejskie (nr:2173 )
-(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

Górne Podgórze, OGRÓDEK, 3
pokoje, 57m2, po remoncie. Cena
115.000zł DO NEGOCJACJI. Tel:
535-311-265
3 POKOJE W ROZKŁADZIE Z
OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 58m2,
budynek po termomodernizacji.
Cena 99.000zł! Kontakt 577-263955
OKAZJA!!! 2 pokoje, 45m2 z
garażem i ogrodem okolice Wałbrzycha, kamienica po remoncie.
Spokojna okolica. Cena 77.000zł
DO NEGOCJACJI! Kontakt 530998- 374
LOKALE UŻYTKOWE ŚWIEBODZCIE, od 30 do 190m2, wynajem i
sprzedaż, korzystne ceny i świetne lokalizacje, ceny do negocjacji
TEL 577-321-840
Świdnica, osiedle Zarzecze, 4
pietro, 3 pokoje W ROZKŁADZIE,
71m2 do odświeżenia, cena 207
000 do negocjacji, TEL 577-321840
APARTAMENTY w stanie deweloperskim NA BIAŁYM KAMIENIU
metraże od 60 do 110m2, topowa
lokalizacja. CENA od 2400zł za m2
TEL 577-321-840
PIASKOWA GÓRA, 2 POKOJE W
ROZKŁADZIE, 1 piętro w bloku
czteropiętrowym, balkon, miejskie ogrzewanie. Cena 89.000zł
DO NEGOCJACJI Kontakt 535-311265
Świebodzice GOTOWE DO WPROWADZENIA, Parter, 3 pokoje, 76
m2, Po REMONCIE, NOWOCZSNE
.W CENIA Kuchnia, Łazienka!
CENA 229.000 ZŁ do NEGOCJAJCI,
tel. 577-263-955

BON – OKAZJA! Szczawno Zdrój,
52m2, połowa domu, parter. 3
pokoje, łazienka, przedpokój,
ogród, Cena: 135 000zł (nr: 2169)
- (74) 666 66 09, (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - OKAZJA! OBNIŻKA CENY,
na sprzedaż atrakcyjne mieszkanie do remontu na Podzamczu,
73m2, 4 pokoje, 4 piętro, balkon.
Cena: 129 000 zł

Stary Zdrój, 37m2, 2 pokoje po
kapitalnym remoncie, świetna
lokalizacja, cena 91.000zł do negocjacji. Kontakt 535-311-265
BIAŁY KAMIEŃ, 25 m2, KAWALERKA PO KAPITALNYM REMONCIE,
wyposażona, w prestiżowej
lokalizacji, CENA 45.000.zł, TEL.
535- 285 -514

garderoba, kuchnia, łazienka z
kabiną prysznicową oraz WC.
Cena: 139 000 zł.Możliwa zamiana
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33

BON – Mieszkanie dwupoziomowe 87m2 -Boguszów Gorce, 1 piętro, 4 pokoje, ogrzewanie gazowe
z garażem Cena : 179 000 tys. . (nr:
2176)- (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
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
BON – ZAMIANA Luksusowe
mieszkanie w Świebodzicach 2
pokoje,54m2 na ładny dom lub
mieszkanie willowe. (nr: ) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Szczawno Zdrój, 64,5
m2, 1 piętro, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, wysoki standard. Cena:
299 000 zł (nr: 2125) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON –Mieszkanie na sprzedaż
37m2, Podgórze 37m2, do
modernizacji, 1 pokój,kuchnia,
łazienka, przedpokój Cena: 45 000
do negocjacji ( nr: 2200)- (74) 843
33 33, (74) 666 66 09
BON – Mieszkanie na sprzedaż lub
zamianę na 3 pokoje, Podgórze,
47,30m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka,przedpokój Cena 129
000 zł ( nr: 2201)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 09
BON – Mieszkanie na sprzedaż
w Boguszowie Gorcach, 80 m2,
3 pokoje, 3 piętro, z ogródkiem
Cena: 139 000 zł ( nr: 2191)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – OKAZJA! OBNIŻKA CENY
Szczawno Zdrój, 60 m2, 3 pokoje,

BON – Szczawno Zdrój, Dom w
zabudowie szeregowej, 119 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Możliwy kredyt
MDM Cena: 298 000 zł (nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - Do sprzedania mieszkanie
na Podzamczu 84,8m2,3 pokojowe,łazienka i wc osobno,duży
balkon.179.000tys.(2135) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON- Mieszkanie 41m2 w
Wałbrzuchu ,2 pokojowe,jasna
kuchnia,łazienka,przedpokój.Do
remontu 59 .000tys. (nr: 2134) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – Okolice Wałbrzycha,
eleganckie willowe mieszkanie
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie
gazowe, garaż, Cena: 339 000 zł
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie na sprzedaż
w Śródmieściu, 46 m2, 2 pokoje,
duża kuchnia w zabudowie,
łazienka, przedpokój z szafą w
zabudowie. Cena:119.000zł (nr:
2152) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie na sprzedaż
w Szczawnie Zdroju 1 piętro
89m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, duży balkon Cena:
390 000 zł (nr.118) - (74) 666 66
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY !!!Mieszkanie na sprzedaż w Boguszowie
Gorcach, 1 piętro, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój.Do
odświerzenia.Spokojna okolica.
(nr: 2065) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09

WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 49 tys.
zł. - co gaz, 74 666 42 42, 507
153 166.

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

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42
42, 507153166 .

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

WILLA- Sprzedamy 2 pok. 54m2,
N.Miasto, ul.Piłsudskiego, 2 piętro
, cena 85 tys.zł. – ogrzewanie gazowe, 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, 507
153 166.

WILLA- Sprzedamy Biały Kamień,
okolice Bema, 3 pokoje po remoncie, 54m2, cena 139 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje,
Piaskowa Góra, 40 m2, cena
109500zł. 3 piętro, po remoncie,
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 mieszkanie z
ogrodem, 2 pokoje, 47m2, okolice
Żeromskiego, cicha lokalizacja, po
remoncie, cena 119 000 zł. 74 666
42 42, 507 153 166

WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan bardzo dobry, 41m2, cena 105000zł.
74 666 42 42, 881 424 100
WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 881
424 100.

WILLA – Sprzedamy działkę,
1500m2, Rybnica Leśna, cena 45
tys.zł. 74 666 42 42.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze,
3 piętro, cena 55 tys.zł. 666 42 42,
507 153 166.

WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2,
działka: 722m2 cena 180 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.

WILLA - Sprzedamy kawalerkę na
Podgórzu, 43m2, 1 piętro, 53tys.
zł. do zamieszkania, 74 666 42 42,
881 424 100.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę
w dzielnicy Nowe Miasto, 25m2
, 28tys.zł. 1 piętro, 74 666 42 42,
881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z 2
ogródkami na Gagarina, Szczawienko, 42m2, wys.parter, po
remoncie, co gaz, cena 132 tys.zł.
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje,
54m2, St.Zdrój , po remoncie,
wys.parter, cena 69 tys.zł 74 666
42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy garsonierę
na P.Górze, po remoncie, 19m2,
1 piętro, cena 57 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
Podzamczu, 1 piętro w czwórce,
48m2, cena 117 tys.zł. 74 666 42
42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, cicha lokalizacja, 64m2,
po remoncie, cena 185 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 37m2,
P.Góra, parter, stan dobry, cena
80 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424
100.
WILLA – Sprzedamy 36 na Podzamczu, 2 pokoje, rozkładowe, 3
piętro, winda, po remoncie, cena
107 tys.zł. 666 42 42, 881 424 100.

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

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

Wałbrzycha, 74 666 42 42

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 10
piętro w 10, cena 109.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489

WILLA – Sprzedamy 38m2, Śródmieście, 2 pokoje, ul.Batorego,
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł.
do negocjacji, 74 666 42 42.

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro
w 10, cena 145.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter,
cena 59000zł. 74 666 42 42, 881
424 100.

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 3 pokoje, 60m2, 2
piętro w 10, cena 160.000zł, do
odnowienia, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

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

WILLA- Sprzedamy po remoncie,
2 pokoje, 38m2, St.Zdrój, 2 piętro,
co gaz, 89 tys.zł. cicha lokalizacja,
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 4 pokoje
Podzamcze, 72m2, 9 piętro, cena
129 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Hetmańska, 3 pokoje rozkładowe, 60m2, 4 piętro w 4, cena

114.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ,
OKOLICE POCZTY, 2 pokoje,
84m2, do odświeżenia, C.O. Gaz,
wysoki parter w 2, cena 139.000zł,
MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA
PODZAMCZE tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Krasińskiego, 2 pokoje z jasną
kuchnią, 41m2, 4 piętro w 4, cena
105.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Dunikowskiego, kawalerka, 27m2,
parter w 4, cena 69.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Broniewskiego, 3 pokoje, 54m2, 3
piętro w 4, do odnowienia, cena
139.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul. 11go Listopada, kawalerka, 21m2,
po remoncie, parter w 3, cena
32.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z
jadalnią, 60m2 z wyjściem na taras, po remoncie, cena 147.500zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! BIAŁY KAMIEŃ, nowe budownictwo, 64m2,
3 pokoje, C.O. miejskie, 3 piętro w
4, 95.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – OKAZJA! ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Okrzei, nowe bud.
kawalerka, C.O. miejskie, wysoki
parter w 10, 52.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowe
bud. 38m2, C.O. miejskie, 4
piętro w 4, okolice Aqua Zdroju,
75.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – OKAZJA! NOWE
MIASTO, ul. Piłsudskiego, 74m2,
2 duże pokoje, 2 piętro w 3, do
remontu, 69.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – DOM Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁALNOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE
- CIERNIE, 400m2, jednopiętrowy
+ poddasze, cena 196.000zł tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM MIEROSZÓW
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSP, 162m2
+ 150m2 na działalność, działka
600m2, C.O. węglowe + kominek,
6 pokoi, cena 250.000zł tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM W NOWYM
SIODLE, 4 pokoje, 150m2, cena
160.000zł + STODOŁA do kapitalnego remontu, 23000m2 działki
rolnej tel. 74 840 40 40, 693 223
424
RENOMA – DOM NA OSIEDLU
PARKOWYM, 133m2, 4 pokoje,
działka 600m2, garaż, po remoncie, cena 455.000zł tel. 74 840 40
40, 693 223 424
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