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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD
kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego
Wyjazdy z Polski w każdy piątek

Premie do 150 EUR
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro),
tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl
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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET
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Mega za
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tel. 503-082-028 oraz 730-800-816
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PRACA • PRACA • PRACA • PRACA • PRACA

Kredyt do 17 000 zł na okres maksymalnie 48 miesięcy
Oferta dla nowego, jak i obecnego klienta
Wystarczy tylko dowód osobisty!
Brak opłaty przygotowawczej.

Firma QUIN jest kreatywnym przedsiębiorstwem z lokalizacjami w Niemczech, Polsce, Rumunii, Chinach i Meksyku. Tworzymy emocje
w samochodowym wnętrzu za pomocą materiałów dekoracyjnych, takich jak: drewno, skóra, metal, tworzywo sztuczne, folia i karbon.
Grupa QUIN projektuje i produkuje estetykę, której można dotknąć - perfekcyjną i dopracowaną w najdrobniejszym szczególe.
Dzięki pomysłom, takim jak funkcjonalne elementy dekoracyjne oraz innowacyjnym technologiom produkcji z powodzeniem
wyznaczamy standardy.

Nagłe wydatki
pojawiają się nagle

Obecnie do naszego zakładu w Wałbrzychu poszukujemy:
OPERATORÓW PRODUKCJI – PRACOWNIK PRZY PRODUKCJI KIEROWNIC DREWNIANO- SKÓRZANYCH
Poszukujemy pracowników
produkcyjnych na stanowiska:
• Ręcznego obszywania kierownic
• Operatora kabiny lakierniczej
• Polerni i szlifierni
Od kandydatów oczekujemy:
• Dokładności, solidności i zaangażowania
w wykonywaną pracę
• Umiejętności pracy w zespole
• Chęci rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
• Mile widziane doświadczenie w branży
produkcyjnej

Kredyt do 17 000 zł bez zaświadczeń
GETIN NOBLE BANK
PLACÓWKA FRANCZYZOWA 1297
UL. SŁOWACKIEGO 1, 58-300 WAŁBRZYCH
TEL. 74/ 862 14 34

Oferujemy:
• Stabilną pracę bez pośrednictwa agencji pracy, ukierunkowaną
na długą współpracę,
• Atrakcyjne wynagrodzenie, od 01-01-2019 nowa stawka
wynagrodzenia zasadniczego
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
• Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, od Nowego Roku prywatna
opieka medyczna, Dofinansowanie do karty Multibenefit
• Możliwość rozwoju zawodowego i awansu
• Stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania
i nowoczesne technologie
• Szkolenia wewnętrzne, przez pierwsze pięć miesięcy dodatek
szkoleniowy

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do naszego zespołu zapraszamy do złożenia dokumentów
aplikacyjnych z opisem doświadczenia zawodowego pod adresem: personal-pl@quin-automotive.com
lub numerem telefonu 74 840 7210 lub osobiście w siedzibie firmy ul. Stacyjna 16 Wałbrzych

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
dla procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

www.quin-automotive.com
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• POŻYCZKI z jednorazową spłatą
• POŻYCZKI wieloratalne
• KREDYTY GOTÓWKOWE do 200 tys. zł
• POŻYCZKI RATALNE dla Seniorów - 100% formalności przez telefon!
„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63
Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211
„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520

WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kaufland), tel. 502 284 615
kredytok.pl
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ZUS uruchamia specjalną infolinię dla personelu medycznego
Już za 2 dni tylko zwolnienia elektroniczne będą
akceptowane przez ZUS. Na
Dolnym Śląsku, w każdym
tygodniu ponad 20 tysięcy
elektronicznych zwolnień
trafia na komputery ZUS.
Od 1 grudnia to będzie jedyna podstawa do wypłaty
zasiłku chorobowego. Oblężeni są konsultanci ZUS,
którzy szkolą lekarzy w wystawianiu zwolnień przez
internet.
Wprawdzie już prawie 60
proc. zwolnień lekarskich jest
wystawiana w naszym regionie online, ale ponieważ lekarze mają niewiele czasu na
uzyskanie pomocy specjalisty
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w założeniu konta,
ściągnięciu bezpłatnego podpisu oraz instrukcji jak wypisać zwolnienie w sieci - ZUS
otwiera specjalną infolinię i
otwiera wszystkie swoje placówki specjalnie dla nich. Tematyczna infolinia dotycząca
eZLA przeznaczona jest do
obsługi lekarzy, asystentów
medycznych i pracodawców,
którzy mają pytania związane
z wystawianiem elektronicznych zwolnień lekarskich.
Telefonujący dowiedzą się jak

zwolnienie wystawić, jak je
anulować i co zrobić, gdy pojawią się problemy związane
z brakiem Internetu. Już od
godziny 7 rano konsultanci
pomagają także w założeniu indywidualnego konta
na platformie elektronicznej
ZUS, które potrzebne jest do
wystawiania zwolnień w sieci oraz instruują jak ściągnąć
bezpłatny certyfikat służący
do podpisywania dokumentów.
- Do naszych specjalistów
mogą także telefonować pacjenci, którzy muszą wysłać
do ZUS wniosek o wypłatę
zasiłku chorobowego albo
po prostu chcą mieć wgląd
w obieg swoich dokumentów w ZUS – wyjaśnia Iwona
Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
na Dolnym Śląsku. – Część
pacjentów, którym lekarz
wystawi zwolnienie w sieci
musi niestety złożyć wniosek o wypłatę gdyż np. w
przypadku przedsiębiorcy
lub osoby, której wygasła
umowa o pracę ZUS nie wie,
że nadal podlega ona ubezpieczeniu i należy jej się
kontynuacja zasiłku – dodaje rzeczniczka.

Począwszy od 3 grudnia
specjalna infolinia ZUS będzie czynna każdego dnia w
godzinach od 6.00 do 22.00.
- Zupełnie dodatkowo
ZUS otwiera dla personelu
medycznego swoje placówki
w sobotę 1 grudnia. Lekarzy,
asystentów medycznych oraz
płatników składek zapraszamy na indywidualne konsultacje dotyczące elektronicznych zwolnień – zachęca
Iwona Kowalska-Matis. - Na
Dolnym Śląsku, w każdym
tygodniu ponad 30 tysięcy
elektronicznych
zwolnień
trafia na komputery, co stanowi prawie 60 proc. wszystkich zwolnień. Wciąż jednak
jest grupa lekarzy, którzy nie
zostali jeszcze przeszkoleni
i nie wiedzą jak zwolnienie
poprzez Internet wystawić –
mówi rzeczniczka.
Wszyscy ci lekarze, którzy nie mają jeszcze swojego
profilu na PUE ZUS, będą mogli tego dnia zarejestrować
profil, uzyskać certyfikat ZUS
do podpisywania e-ZLA oraz
przeszkolić się z wystawiania
e-zwolnień. Medycy, którzy
są zainteresowani tematyką
e-zwolnień, ale nie dotrą w
sobotę do oddziałów ZUS,

będą mogli przez cały weekend skorzystać z pomocy
konsultantów Centrum Obsługi Telefonicznej. Infolinia
ZUS w sobotę i niedzielę
będzie czynna od 8.00 do
21.00. W tych dniach będzie
obsługiwać tylko i wyłącznie
sprawy związane z e-zwolnieniami. Z kolei już od 3 grudnia
Centrum Obsługi Telefonicznej w zakresie e-ZLA będzie
obsługiwać klientów w wydłużonych godzinach, tj. od
godz. 6.00 do 22.00.

Zakład podkreśla, że nie
tylko lekarze mogą skorzystać
z wydłużonej pracy placówek i infolinii ZUS w zakresie
e-zwolnień. Swój profil na
PUE z dostępem do e-ZLA już
w najbliższą sobotę będą mogli założyć także przedsiębiorcy. Na pomoc pracowników
mogą liczyć również ubezpieczeni, chcący się zaznajomić z
nowym prawem dotyczącym
wystawiania zwolnień lekarskich.
(IKM)

Biała sobota: 1 grudnia 2018, 9.00-13.00
Infolinia od 3 grudnia czynna od 6.00-22.00
Wydłużone godziny pracy
30 listopada (piątek) 8.00–18.00
Szkolenia dla personelu w placówkach
medycznych w godz. 8.00–18.00
Centrum Obsługi Telefonicznej COT 22 560 16 00
* po połączeniu należy wybrać 0 żeby połączyć się z konsultantem COT po wybraniu zakresu rozmowy
(* koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem
telekomunikacyjnym).

Kontakt w sprawie szkoleń e-ZLA:
Wałbrzych: Grażyna Pilecka:
grazyna.pilecka@zus.pl tel. 74 649 73 93.

Widzę, słyszę,
reaguję
- 29 listopada i 6 grudnia
2018 roku, w godz. od 13:00
do 15:00 w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu,
odbędą się warsztaty z samoobrony dla kobiet. 8 grudnia
2018 r. od godz. 15:00 do 18:00
w galerii handlowej w dzielnicy
Sobięcin będzie organizowana
Kampania „Biała Wstążka” symbol przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Silikonowe
bransoletki z hasłami antyprzemocowymi będą rozdawane
mieszkańcom
Wałbrzycha
przez pracowników ośrodka
pomocy społecznej, specjalistycznego ośrodka wsparcia,
policji, straży miejskiej i Kongresu Kobiet. Będzie również
punkt konsultacyjny, gdzie zainteresowani będą mogli zasięgnąć informacji o przeciwdziałania przemocy czy uzależnień,
a dzieci otrzymać atrakcyjne gadżety w ramach konkursu kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”.
Do udziału w działaniach profilaktycznych będzie zachęcać
małpa - „twarz” kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję” - mówi
Agnieszka Maltz, kierownik
Działu Profilaktyki Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wałbrzychu.
(RED)
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KredytOK
KredytOK to marka, która jest coraz częściej wybierana przez klientów poszukujących wygodnej i szybkiej
pożyczki z jasnymi zasadami spłaty. Z pełnej oferty KredytOK można skorzystać w biurach w Wałbrzychu przy
ul. Broniewskiego 73 oraz w Kamiennej Górze przy ul.
Papieża 14.
Wysoki poziom obsługi i satysfakcji klienta sprawia, że
docieramy do coraz większej grupy odbiorców. Systematycznie otwieramy kolejne oddziały na terenie całego kraju.
Poszerzamy także portfel naszych produktów, aby dopasować się do potrzeb klientów.

Obecnie w ramach sieci ponad 100 stacjonarnych oddziałów oferujemy pożyczki z jednorazową spłatą, pożyczki
wieloratalne, a także kredyty gotówkowe do 200 tys. zł. Posiadamy również pożyczkę ratalną dedykowaną Seniorom,
udzielaną w 100% przez telefon.
Dlaczego warto wybrać KredytOK?
• Dzięki dużej liczbie nowoczesnych produktów finansowych nasi klienci mogą szybko i wygodnie uzyskać pożyczkę na dogodnych warunkach,
• oferujemy przejrzyste warunki udzielanych pożyczek i
działamy w sieci stacjonarnych oddziałów
• nasza infolinia jest czynna w godzinach 8.00-20.00 (poniedziałek – piątek) oraz 9.00-17.00 (sobota), co pozwala
na sprawną obsługę klientów,

• nasze usługi cieszą się dużym zaufaniem klientów, dlatego jesteśmy obecni na rynku nieprzerwanie od 1999
roku,
• duża liczba atrakcyjnych produktów pozwala nam dobrać idealną ofertę dla Ciebie!
• oddziały blisko Państwa:
WAŁBRZYCH - ul. Broniewskiego 73
(obok marketu B1)
tel. 515-751-711
KAMIENNA GÓRA - ul.Papieża 14
(obok marketu Kaufland)
Tel. 502-284-615.

(TS)
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Dzień pracownika socjalnego

Dzieci Czarnych
Orłów

W Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu obchodzony był Dzień Pracownika Socjalnego.
21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika
Socjalnego. Jest to święto
wszystkich pracowników
służb społecznych, a w
szczególności
pracowników socjalnych.
Z tej okazji w imieniu
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, Starosta Wałbrzyski
Krzysztof Kwiatkowski oraz
członek zarządu Mirosław
Potapowicz zaprosili na uroczyste spotkanie pracowników Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, aby podziękować za pracę na rzecz
najbardziej potrzebujących
mieszkańców powiatu - trud-

ną, wymagającą ofiarności i
odpowiedzialności. Na ręce
pracowników złożono listy
gratulacyjne, wręczono kwiaty i zaproszono na słodki poczęstunek.
Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, Magda
Tajduś- dyrektor Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju, Iwona
Suchocka - dyrektor Domu
Dziecka Catharina w Nowym
Siodle oraz Marta Woźniak
- dyrektor Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu
zostały wyróżnione nagrodą

pieniężną za trud i poświęcenie w codziennej pracy.
- Życzymy wszystkim pracownikom socjalnym, aby
ten trudny zawód cieszył się
poważaniem, uznaniem i zaufaniem społeczeństwa, aby
pomoc niesiona drugiemu
człowiekowi stała się prawdziwym spełnieniem, przynosiła satysfakcję, a jej efektem
był zawsze uśmiech i ludzka
życzliwość. Najlepsze życzenia zdrowia, a także wielu
sukcesów w życiu osobistym
i zawodowym – powiedzieli
zebranym członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
(KK)

W
ramach
obchodów
100-lecia odzyskania niepodległości, Starosta Wałbrzyski, Burmistrz Głuszycy
oraz Głuszycka Grupa Teatralna „Po Godzinach” zapraszają na spektakl „Dzieci
Czarnych Orłów”. Premiera
spektaklu odbędzie się w
sobotę 1 grudnia o godzinie
18.00 w sali widowiskowej
Centrum
Kultury-Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Głuszycy przy ulicy Grunwaldzkiej 26. Wstęp na spektakl jest
bezpłatny, ale ze względu na
ograniczoną liczbę miejsc
organizatorzy proszą o telefoniczną rezerwację miejsc
pod numerem tel. 503 102
817. Spektakl zostanie także
wystawiony 15 grudnia 2018
r. o godzinie 18.00, ponownie
w sali widowiskowej Centrum
Kultury-Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Głuszycy. Reżyserem sztuki oraz autorem
scenariusza jest Robert Delegiewicz, a w roli J.Piłsudskiego wystąpi burmistrz Głuszycy Roman Głód. Zadanie
zostało dofinansowane przez
Powiat Wałbrzyski.
(SJ)

Zułów w Ceramiku
Otwarcie wystawy fotograficznej
autorstwa
Ryszarda Sławczyńskiego
zatytułowanej „Zułów na
Kresach miejsce urodzenia
Józefa Piłsudskiego”.
23.11.18 r. Iwona Frankowska, Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego, uczestniczyła
w otwarciu wystawy fotograficznej autorstwa Ryszarda
Sławczyńskiego pt. „Zułów
na Kresach miejsce urodzenia
Józefa Piłsudskiego”. Wystawę można oglądać w Zespole

Szkół im. Marii Skłodowskiej
- Curie w Szczawnie - Zdroju
w dniach od 25 listopada do 5
grudnia 2018 r.
Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów
100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wystawę zapraszają: Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego, dyrekcja Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej
- Curie oraz Stowarzyszenie
Współpracy Polska - Wschód
Oddział w Wałbrzychu.
(KK)

Wystawę „Zułów na Kresach miejsce urodzenia Józefa Piłsudskiego”
można oglądać w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Szczawnie - Zdroju do 5.12.2018 r.
REKLAMA

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
Powiatowa Poradnia Psyc h o l o g i c z n o - Pe d a g o g i c z n a
z siedzibą w Walimiu zorganizowała w konferencję „Zdrowie
psychiczne dzieci i młodzieży”.
Konferencja, która odbyła się
21.11.2018 r. w sali posiedzeń
Starostwa Powiatowego w Wał-

brzychu, zgromadziła liczne grono
nauczycieli, pedagogów, wychowawców zainteresowanych pomaganiem dzieciom i młodzieży przeżywającej trudne chwile. - Według
Światowej Organizacji Zdrowia,
około 20 procent dzieci i młodzieży na świecie doświadcza proble-

mów natury psychicznej. Co więcej, badania naukowe pokazują, że
większość dzieci i młodzieży, które
doświadczają problemów psychicznych, nie otrzymuje właściwej
pomocy. Prelegenci zwrócili uwagę na wagę współpracy pomiędzy
nauczycielami i praktykami zajmującymi się problematyką zdrowia
psychicznego. Wśród poruszanych
tematów znalazły się m.in. autoagresywne zachowania, samobójstwa, zaburzenia depresyjne,
zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe, uzależnienia. Ważną
kwestią był temat kompleksowego wspierania dzieci i młodzieży.
Skuteczność pomocy zależy od
współpracy psychologów, psychiatrów, nauczycieli, czyli wszystkich
osób zaangażowanych w niesienie
pomocy najmłodszym. Zdrowie
psychiczne jest fundamentalnym
dobrem osobistym człowieka,
a wspieranie dzieci i młodzieży
z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków osób i instytucji powołanych do opieki, leczenia i wychowania. Oznacza to, że

ochrona zdrowia psychicznego
powinna zajmować istotną pozycję wśród działań szkoły, poradni,
placówek służby zdrowia.

Konferencję objęta była patronatem honorowym Starosty Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztofa
Kwiatkowskiego.

Relacja z konferencji dostępna na stronie: http://www.dami.walbrzych.pl/spoleczenstwo-3/item/21862-zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy
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Ostatnie Fanaberie w Szaniawskim
Teatr Dramatyczny w
Wałbrzychu zaprasza w
dniach 2 – 7 grudnia na wyjątkowe wydarzenie - XVI
Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne. Nostalgia. Koniec.
Tegoroczna edycja FANABERII dotyczyć będzie
kruchości i tymczasowości
Teatru. Teatru jako miejsca
skupiającego ludzi, ale też
Teatru jako zjawiska artystycznego. W jubileuszowym
55. sezonie pragniemy powrócić do spektakli sprzed
lat, zaprosić na powrót do
nas ludzi, których z różnych
powodów z nami już nie ma.
Teatr generuje NOSTALGIĘ,
można powiedzieć, że leży
ona nie w naturze rzeczy, a
w zapamiętywaniu, liczą się
głównie uczucia związane z
doświadczeniem przeszłości.

XVI FANABERIE będą starały
się uciec od anegdot na rzecz
czegoś ważniejszego.
Piękno NOSTALGII bowiem ma charakter demokratyczny, nostalgiczna wrażliwość jest w Teatrze udziałem
każdego i widza i twórcy.
Będzie to ostatnia edycja wałbrzyskiego festiwalu w tej
formie. Mamy nadzieję, że
KONIEC będzie nowym początkiem.
- Mieliśmy kiedyś taki
pomysł, marzenie, które nazwaliśmy fanaberią, żeby w
szarym mieście, zrobić kolorowy festiwal. I tak się stało,
było to 16 lat temu! Od tego
czasu miasto się zmieniło,
bo świat się zmienił i okazało się, że nasza fanaberia nie
jest już atrakcyjna, straciła
swoją energię i zgubiła swój

kolor i dlatego postanowiliśmy podziękować za te XVI
edycji fanaberii wszystkim
gościom, wszystkim teatrom
i każdemu widzowi i po raz
ostatni zaprosić na spektakle:
z naszego repertuaru, które
odświętnie pożegnamy oraz
na gościnne spektakle, które utrzymają nas w nostalgicznym nastroju, czyli na
XVI Wałbrzyskie FANABERIE
Teatralne. Nostalgia. Koniec
– podkreślają organizatorzy
festiwalu.
Informacja i rezerwacja
biletów: biuro współpracy z
publicznością: tel. 74 648 83
01 (do 03) oraz www.teatr.
walbrzych.pl/bilety/. Więcej
informacji na http://teatr.walbrzych.pl/xvi-walbrzyskie-fanaberie-teatralne/.
(DK)
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 fotobudka LUSTRO
 fotobudka tradycyjna SMOVE
 fontanna czekoladowa
z podestem LED
 wytwornica baniek mydlanych
oraz wytwornica 2 w 1: bańki i dym
 napis LED „LOVE” (420x120), który
ma dwa oblicza: gładki lub ażurowy
 balony z helem
 pudło niespodzianka
 SERCE podświetlane na stojaku
115x80

www.zlotaoprawa.pl
www.facebook.com/Złota-Oprawa

ZapRaSZaMY
joanna
tel. 606-933-426
Marta
tel. 794-632-825

Był sobie Andrzej Andrzej Andrzej i Andrzej - fot. Bartłomiej Sowa.
PROGRAM:
2 XII / niedziela
15:00 / DUŻA SCENA – projekcja spektaklu, pożegnanie z
tytułem „NIECH ŻYJE WOJNA!!!”
Tekst: Paweł Demirski, reżyseria: Monika Strzępka - Teatr
Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego Wałbrzych. Obsada: Agnieszka Kwietniewska [g], Małgorzata Łakomska [g],
Irena Wójcik, Andrzej Kłak [g], Marcin Pempuś [g], Ryszard
Węgrzyn, Adam Wolańczyk [g].
17:00 / DUŻA SCENA – projekcja spektaklu, pożegnanie z
tytułem „O DOBRU”
Tekst: Paweł Demirski, reżyseria: Monika Strzępka - Teatr
Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.
Obsada: Małgorzata Białek [g], Angelika Cegielska / Ewelina
Żak [g], Agnieszka Kwietniewska [g], Rozalia Mierzicka
Mirosława Żak, Andrzej Kłak [g], Filip Perkowski.
19:00 / SCENA KAMERALNA „TLEN/BALLADY”
Reż. Łukasz Duda - Teatr Odnaleziony z Jeleniej Góry. Tekst:
Iwan Wyrypajew, reżyseria: Łukasz Duda, obsada: Jakub
Mieszała.
20:15 / FOYER
KOMENTARZ DNIA - spotkanie/rozmowa/ komentarz/podsumowanie wydarzeń.
3 XII / poniedziałek
15:00 / DUŻA SCENA – projekcja spektaklu, pożegnanie z
tytułem „BYŁ SOBIE ANDRZEJ ANDRZEJ ANDRZEJ i ANDRZEJ”
Tekst: Paweł Demirski, reżyseria: Monika Strzępka - Teatr
Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.
Obsada: Małgorzata Białek [g], Agnieszka Kwietniewska [g],
Irena Wójcik, Mirosława Żak [g], Daniel Chryc [g], Włodzimierz Dyła [g], Jerzy Gronowski [g] / Andrzej Kłak [g], Rafał
Kosowski, Sebastian Stankiewicz [g], Ryszard Węgrzyn.
18:00 / SCENA KAMERALNA „IDA KAMIŃSKA”
Scenariusz i reżyseria: Gołda Tencer. Teatr Żydowski im.
Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie. Obsada:
Joanna Szczepkowska.
20:00 / STARA KOPALNIA – pożegnanie z tytułem
„SCHUBERT. ROMANTYCZNA KOMPOZYCJA NA DWUNASTU
WYKONAWCÓW I KWARTET SMYCZKOWY”
Dramaturgia: Szymon Adamczak, reżyseria: Magda
Szpecht - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu. Obsada: Sara Celler-Jezierska, Karolina
Krawiec, Rozalia Mierzicka, Małgorzata Zielińska [g], Michał
Kosela, Filip Perkowski oraz statyści: Janina Mikołajek,
Róża Sochan, Elżbieta Sejda, Ryszard Godlewski, Zbigniew
Sowiński, Ryszard Wróblewski oraz kwartet smyczkowy:
Tomasz Kulisiewicz, Włodzimierz Brzeziński, Bożena Papała,
Zofia Kowalczyk.
4 XII / wtorek
18:00 / DUŻA SCENA – pożegnanie z tytułem „SZKOŁA ŻON”
Autor: Molier, reżyseria: Łukasz Witt-Michałowski - Teatr
Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.
Obsada: Karolina Krawiec, Joanna Łaganowska, Irena

Wójcik,Irena Sierakowska, Jerzy Gronowski [g], Michał
Kosela, Filip Perkowski, Czesław Skwarek, Piotr Tokarz,
Ryszard Węgrzyn.
19:30 / SCENA KAMERALNA „BĄDŹ TAKA, NIE BĄDŹ TAKA”
Scenariusz i reżyseria Joanna Satanowska - Teatr im.
Ludwika Solskiego w Tarnowie. Obsada: Karolina Gibki oraz
w filmie wykorzystanym w spektaklu: Karolina Gibki, Aleksander Fiałek, Marcin Hycnar, Ireneusz Pastuszak, Tomasz
Piasecki, Tomasz Wiśniewski.
5 XII / środa
18:00 / DUŻA SCENA „SCENY NIEMALŻE MAŁŻEŃSKIE STEFANII
GRODZIEŃSKIEJ”
Tekst: Grażyna Barszczewska, opieka artystyczna: Andrzej
Poniedzielski - Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie. Obsada: Grażyna Barszczewska, Grzegorz Damięcki,
Andrzej Poniedzielski.
19:30 / SCENA KAMERALNA – pożegnanie z tytułem,
jubileusz Adama Wolańczyka „SZOA SHOW. PARODIA
MAKABRYCZNA”
Tekst: Awiszaj Hadari, Tomasz Jękot, reżyseria: Awiszaj
Hadari - Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w
Wałbrzychu. Obsada: Małgorzata Białek [g] / Irena Sierakowska, Angelika Cegielska, Irena Wójcik, Mirosława Żak,
Włodzimierz Dyła [g], Piotr Tokarz / Filip Perkowski, Dariusz
Skowroński, Adam Wolańczyk [g].
6 XII / czwartek
18:00 / DUŻA SCENA / Czytanie z cyklu SiostRANKI „PIWNICE.
ZAGADKI SPOD PODŁOGI”
Autor: Aleksandra Cieślak, reżyser: Przemysław Jaszczak
- Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w
Wałbrzychu.
19:30 / SCENA KAMERALNA – pożegnanie z tytułem
„SZTUKA”
Autor: Yasmina Reza, reżyseria: Łukasz Zaleski - Teatr
Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Obsada: Joanna Łaganowska, Michał Kosela, Rafał Kosowski,
Czesław Skwarek.
7 XII / piątek
18:00 / SCENA KAMERALNA „POSTAĆ DNIA”
Tekst: Pilgrim/Majewski, reżyseria: Seb Majewski - Teatr
Polski w Podziemiu Wrocław. Obsada: Agnieszka Kwietniewska, Igor Kujawski, Tomasz Lulek, Michał Opaliński,
Andrzej Wilk.
19:30 / DUŻA SCENA Nula Stankiewicz / Janusz Strobel KONCERT „BYLE NIE O MIŁOŚCI” Piosenki Agnieszki Osieckiej.
Obsada: Nula Stankiewicz – śpiew, Janusz Strobel – gitara
klasyczna, aranżacje, Włodzimierz Nahorny – fortepian, Paweł Pańta – kontrabas, Cezary Konrad – perkusja, Mariusz
„Fazi” Mielczarek – saksofony, flet.
KOMENTARZ DNIA
Codziennie po ostatnim wydarzeniu – podsumowanie dnia
– spotkanie/rozmowa/ komentarz/
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Barbórka 2018
W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu w dniach 30.117.12.2018 r. odbędzie się
Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka 2018. W
programie m.in. wernisaż
wystawy „Szklany czas wędrówki
krajobrazem”,
Szychta Rodzinna i Szkolna, Kawiarnia Naukowa,
Wielka Parada Górnicza. W
ramach festiwalu odbędzie
się również Babski Comber (tylko dla pań) oraz
Karczma Piwna (tylko dla
panów) - bilety w cenie 60
zł są dostępne w Kawiarni
Sztygarówka (telefon: 74
667 09 70 ). Nie zabraknie
także wrażeń artystycznych,
a to za sprawą recitalu Artura Andrusa oraz koncertu
Pawła Domagały (imprezy
biletowane). Dodatkowo w
dniach 1-4.12.2018 bilety
na zwiedzanie Starej Kopalni wraz z trasą podziemną
będą kosztować jedynie 4 zł.
Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej: https://starakopalnia.
pl/festiwal-tradycji-gorniczych-barborka/.
(RED)

Napisz list
Mieszkańcy Wałbrzycha i powiatu
wałbrzyskiego mogą pomóc więźniom
sumienia i innym osobom narażonym
na łamanie praw człowieka na całym
świecie. Okazją jest Maraton Pisania Listów
organizowany przez Amnesty International
w dniach 29-30 listopada 2018 r.
- Tegoroczny maraton
poświęcony jest obrońcom
praw człowieka, którzy na
całym świecie podejmują
olbrzymie ryzyko i walczą
o nasze prawa. Są jednak
prześladowani, torturowani, pozbawiani wolności,
a nawet zabijani – tylko
dlatego, że stanęli w obronie innych. Bez ich odwagi nasz świat pozbawiony
byłby sprawiedliwości i
równości. Maraton Pisania
Listów odbywa się co roku
w okolicach grudnia, kiedy
świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
W tym roku będziemy pisać
listy w dniach 29-30 listo-

pada w godzinach 10.0015.00 w
Zespole Szkół
Zawodowych Specjalnych
przy ul. Mickiewicza 24 w
Wałbrzychu. W czasie maratonu piszemy listy w obronie kilkunastu konkretnych
osób lub grupy osób, których prawa człowieka zostały złamane. Nasze listy
mają znaczenie, potrafią
zmienić życie ludzi. Maraton Pisania Listów to akcja,
podczas której jednoczymy
się w walce o prawa człowieka na całym świecie.
Serdecznie zapraszamy do
udziału – apelują organizatorzy maratonu.
(IZ)

Biedroń
w Wałbrzychu
Robert Biedroń buduje nowy
ruch społeczny. Od miesięcy odwiedza kolejne miasta
w Polsce, gdzie organizuje
spotkania pod hasłem „burza mózgów”, podczas których rozmawia z mieszkańcami
na temat ich rzeczywistych,
codziennych problemów. Nie
narzuca im jednak swoich racji, tylko zachęca do tego, aby
uczestnicy proponowali coś od
siebie, swoje rozwiązania. - Od
lat jeżdżę po Polsce i spotykam
się z Wami. Często słyszę, że
jesteście niezadowoleni z sytuacji w kraju. Jednak za każdym razem, gdy się z Wami
spotykam, widzę w Was także
olbrzymi potencjał – mnóstwo
pomysłów na to, jak sprawić,
by w Polsce żyło się lepiej, a polityka wyglądała inaczej - mówi
Robert Biedroń. Wałbrzych to
kolejne miasto, które odwiedzi
Biedroń. Spotkanie odbędzie
się 7 grudnia 2018 roku o godz.
17:30 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu przy ulicy Zamkowej
4. Obowiązuje wcześniejsza
rejestracja na stronie: https://
trasa.robertbiedron.pl/e/22/
walbrzych lub przez profil na
Facebooku: Robert Biedroń
Wałbrzych.
(RED)

Paczka
dla kombatanta
W Wałbrzychu już po
raz czwarty prowadzona
jest akcja „Rodacy bohaterom: Paczka dla Kombatanta na Kresach”. Tym
razem potrwa do 21 grudnia.
- Akcja ta, to ogólnopolski projekt Stowarzyszenia
Odra-Niemen z Wrocławia,
który w naszym mieście koordynowany jest przez Grupę Wałbrzyska Inicjatywa
Patriotyczna.
Odbiorcami
działania są kombatanci z
Kresów Wschodnich - weterani Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych
czy Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość oraz kresowe środowiska polonijne.
Przedsięwzięcie opiera się
na zbiórce żywności oraz
kartek z życzeniami do bożonarodzeniowych paczek,
które następnie trafią do
naszych rodaków zamieszkujących obecne tereny

Białorusi, Litwy, Ukrainy a
także Łotwy i pogranicza
rumuńsko-mołdawskiego.
Pierwsze wyprawy z darami
na Kresy wyruszają już na
początku grudnia, ostatnie
zaś zbiegają się z akcją wielkanocną. Tylko w zeszłym
roku wspólnymi siłami, w całej Polsce udało nam się zebrać blisko 70 ton żywności,
co przełożyło się na ponad
6000 świątecznych paczek.
W Wałbrzychu akcja organizowana jest już po raz czwarty i tym razem potrwa do 21
grudnia. Wszelkie szczegóły
można znaleźć na stronie
https://rodacybohaterom.
pl/, a także w wydarzeniu
https://www.facebook.com/
events/2439786139371956/.
Serdecznie zachęcamy do
włączenia się w akcję - Adrian Szlembarski, jeden z organizatorów akcji.
(RED)
REKLAMA

Ulżyj swojemu portfelowi
- Każdą składkę ubezpieczeniową można rozłożyć na raty
i w ten sposób obniżyć obciążenia domowego budżetu.
Nie jest to wcale trudne i nie zajmuje dużo czasu – wyjaśnia Rajmund Felusiak, prezes firmy Investceo z Wałbrzycha.
Każdy właściciel samochodu przynajmniej raz w roku
musi zmierzyć się z wydatkiem na ubezpieczenie swojego pojazdu. Zwykle jest to poważna kwota, mocno
obciążająca domowy budżet. Czy jest jakiś sposób, żeby
ten wydatek aż tak nam nie doskwierał?
Rajmund Felusiak: - To prawda, ubezpieczenie samochodu jest
jednym z większych obciążeń każdego domowego budżetu.
Wiele rodzin ma obecnie nawet i po dwa samochody, a więc i
ciężar podwójny. A biorąc pod uwagę jeszcze zabezpieczenie
majątku oraz zdrowia i życia, robią się z tego kwoty naprawdę
poważne. Zwykle są to sumy, które trzeba wydać jednorazowo i
z doświadczenia wiem, że klienci bywają tym faktem naprawdę
zaskoczeni. Na szczęście, jako firma Investceo, mamy rozwiązanie tego problemu: każdą jednorazową i dużą składkę można
rozłożyć u nas na dogodne raty. Może być ich nawet 10. A dzięki
temu klient może bez nadszarpnięcia swojego budżetu zadbać
o wszystkie ubezpieczenia.

Czy każdy kierowca może starać się o rozłożenie składki
na raty, czy trzeba spełniać jakieś wymagania?
- Tak, absolutnie każda osoba, która ma jakikolwiek dochód,
może się starać o rozłożenie składki na raty.

Jak to działa?
- Klient zawiera u nas ubezpieczenie, np. AC i OC, wybierając
opcję jednorazowej składki rocznej. Przykładowo niech wyniesie to 1500 zł. Jednorazowo wydatek jest niewątpliwie duży i
odczuwalny dla portfela. Ale równocześnie składa wniosek o
rozłożenie tej płatności na 10 rat, przez co miesięcznie będzie
płacił tylko 165 zł. Jak można łatwo wyliczyć - całkowity miesięczny koszt rozłożenia składki na raty to tylko 15 zł. A najlepsze
w tym wszystkim jest to, że formalności trwają tylko około 10
minut. Kredytów ratalnych naszym klientom udziela bank Credit Agricole, a więc sprawdzony i godny zaufania partner.

A jak reagują klienci, gdy dowiadują się, że mogą rozłożyć składkę nawet na 10 rat, a nie jak dotychczas maksymalnie na 4?
- Są bardzo zadowoleni że nie muszą od razu wydawać całej kwoty i
mogą ją przeznaczyć na inne cele. Jak wiemy codzienność powoduje
wiele wydatków, na które te zaoszczędzone pieniądze się przydadzą. Zapraszamy do sprawdzenia czy możecie państwo skorzystać
z tak super oferty. Zapraszam tez do polubienia naszego profilu na
Facebooku: www.facebook.com/investceo - tam na bieżąco aktualizujemy informacje o naszej ofercie i aktualnych promocjach.
Rozmawiała Agata Kraczek

Najważniejsze pytanie brzmi: gdzie trzeba się zgłosić,
żeby w ten sposób ubezpieczyć auto?
- Adresy wszystkich naszych biur można znaleźć na naszej
stronie www.investceo.pl. Można oczywiście zadzwonić na
nasza infolinie pod nr 74 307 0 307 lub napisać na adres:
biuro@investceo.pl. Można w ten sposób poznać wszystkie
szczegóły naszej oferty oraz dowiedzieć się, gdzie urzęduje nasz
najbliższy współpracownik.
Czy oferta firmy Ivestceo obejmuje również inne rodzaje
ubezpieczeń?
- Naszym klientom ofertujemy wszystkie rodzaje ubezpieczeń
większości towarzystw ubezpieczeniowych. Zabezpieczamy
m.in. samochody, mieszkania, firmy, podróże, produkcję rolną,
mamy też ubezpieczenia na życie, dla dzieci tzw. posagowe, onkologiczne, zdrowotne itd. W swojej ofercie posiadamy również
kredyty i leasingi.

WAŁBRZYCH - PIASKOWA GÓRA (w „mrówkowcu” obok Credit Agricole)
ul. Broniewskiego 65 I specjalista ds. ubezpieczeń Alicja Mazurkiewicz
otwarte: poniedziałek - środa, czwartek - piątek w godz. 9.00 – 17.00,
wtorek w godz. 9.00 - 17.30, sobota w godz. 9.30 - 13.30,
Tel. 530 846 846 I e-mail: walbrzych@investceo.pl
WAŁBRZYCH - BIAŁY KAMIEŃ (skrzyżowanie ze światłami „na mijance”)
ul. Andersa 162 I specjalista ds. ubezpieczeń Urszula Żurowska
otwarte: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 16.00, w soboty od 9.00 do 14.00
tel. 693 501 464 I e-mail : ubezpieczenia.walbrzych@investceo.pl
ŚWIEBODZICE (na skrzyżowaniu za sklepem Śnieżki)
ul. Jeleniogórska 2 I specjalista ds. ubezpieczeń : Jakub Dziopa i Wioleta Osiewała
otwarte: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 – 17.00,
wtorek w godz. 9.00-17.30, sobota w godz. 9.30- 13.30
Tel : 535 140 150 I e-mail : swiebodzice@investceo.pl
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Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:

Nowe kursy:

5.12 Wałbrzych • 6.12 Głuszyca

Tel. 602 190 848
Od września szkolimy
na samochodzie
z automatyczną
skrzynią biegów!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prace ogólnobudowlane
zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
kładzenie gładzi gipsowej
montaż paneli ściennych
tapetowanie
malowanie wnętrz
montaż paneli podłogowych
układanie glazury
przeróbki instalacji elektrycznej
montaż oświetlenia
przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
montaż stolarki okiennej i drzwiowej

666 064 860

Tel. 606 478 000

W 2019 roku Gmina Świebodzice przystąpi uje do realizacji kolejnej, ważnej
inwestycji drogowej – budowy kolejnego odcinka tzw. małej obwodnicy
Osiedla Piastowskiego. Chodzi o budowę odcinka, który połączy ul. Królowej
Jadwigi z ul. Mieszka I (Dąbrówki). Miasto będzie także podejmować
działania, by u zbiegu ulic Jeleniogórskiej/Kamiennogórskiej oraz Mieszka I
powstało rondo. Rondo nie tylko ułatwi wyjazd z osiedla, ale także istotnie
spowolni ruch na drodze krajowej 34.

Bogdana Kożuchowicza GDDKiA ponownie wpisała do planu pilnych remontów i zadań
na najbliższe lata budowę
obwodnicy w ciągu drogi
krajowej 34 w kierunku Dobromierza. Ale zanim do tej
inwestycji dojdzie, miasto we
własnym zakresie projektuje
rozwiązania, które usprawnią
życie mieszkańców.
Takim rozwiązaniem będzie dokończenie budowy

Indywidualna Oferta
Świąteczna
Pożyczka z Premią
Sprzedawca
bezpośredni
Provident

Dokończą małą
obwodnicę

Samorząd od dawna szuka rozwiązań, które pozwolą
usprawnić poruszanie się po
Świebodzicach. Rozwiązania
z poziomu ogólnokrajowego, czyli budowa obwodnicy
miasta, to inwestycja, o które Świebodzice zabiegają i
mocno naciskają. Jednak tu
inwestorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. W wyniku starań
poprzedniego
burmistrza
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tzw. małej obwodnicy Osiedla
Piastowskiego. Jest to obecnie rejon miasta, który bardzo dynamicznie się rozwija.
Przy ul. Królowej Jadwigi powstaje osiedle domów, dwa
duże budynki wielorodzinne
buduje przy ul. Kazimierza
Odnowiciela
Spółdzielnia
Mieszkaniowa. Kolejne tereny w obrębie osiedla będą
zagospodarowane pod budownictwo
mieszkaniowe

Złożyli ślubowanie

wielorodzinne, bo jest bardzo
duże zainteresowanie zakupem mieszkań w tym rejonie
miasta.
Budowa kolejnego odcinka tzw. małej obwodnicy
osiedla, podzielona jest na
trzy etapy:
I etap: budowa odcinka
tzw. małej obwodnicy Osiedla
Piastowskiego,
planowana
droga będzie kontynuacją ul.
Mieszka I na odcinku od ul.
Dąbrówki do ul. Królowej Jadwigi.
II etap: budowa drogi lokalnej na odcinku od małej
obwodnicy Osiedla Piastowskiego do ul. Ogrodowej.
III etap: przebudowa ul.
Ogrodowej.
Droga usprawni ruch
samochodowy w rejonie
Osiedla Piastowskiego – będzie bezpośredni dojazd do
Ośrodka Sportu i Rekreacji i
krytej pływalni z każdej części osiedla. Połączenie planowanej drogi z ul. Królowej
Jadwigi spowoduje zmniejszenie ruchu samochodowego na ul. Mieszka I i Łącznej
w Świebodzicach. Miasto
chce także, aby powstało
rondo u zbiegu ul. Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej
połączone z odcinkiem małej obwodnicy Osiedla Piastowskiego.
(ABP)

22 listopada w sali posiedzeń ratusza odbyła się inauguracyjna sesja kadencji
2018-2023 r. Rady Miejskiej
Świebodzic, podczas której nastąpiło zaprzysiężenie burmistrza Świebodzic
Pawła Ozgi oraz ślubowanie
radnych.
Pierwsze obrady nowej
Rady Miejskiej Świebodzic
otworzył najstarszy radny Jan Klepiec. Pierwszym punktem sesji było ślubowanie,
treść roty ślubowania odczytał najmłodszy radny Adam
Tobiasz, a następnie każdy z
radnych. Kolejnym punktem
było głosowanie nad wyborem przewodniczącego.
Radny Bogdan Kożuchowicz
zaproponował kandydaturę
radnego Łukasza Kwadransa, a radny Mariusz Szafraniec kandydaturę radnego
Zdzisława Pantala. Radni
przystąpili do glosowania,
nad którego przebiegiem
czuwała komisja skrutacyjna
w składzie: Adam Pofelski przewodniczący, członkowie:
Krystian Wołoszyn, Marek
Gąsior, Mariusz Szafraniec,
Sebastian Biały. Kandydatura
Łukasza Kwadransa została
poparta 9 głosami, a kandydatura Zdzisława Pantala 12
głosami. Przewodniczącym
Rady Miejskiej Świebodzic został Zdzisław Pantal. Podczas
sesji Rady Miejskiej dokonano
także wyboru wiceprzewodniczących rady miejskiej i tak
zgłoszono 3 kandydatury.
Janusz Kościukiewicz zgłosił kandydaturę Zbigniewa
Opalińskiego, Adam Pofelski
zgłosił kandydaturę Janusza

Paweł Ozga (z lewej) złożył
podziękowania Bogdanowi
Kożuchowiczowi za sprawowaną
władzę w mieście w latach 20062018.
Kościukiewicza, a Bogdan
Kożuchowicz
kandydaturę
Jana Klepca. W wyniku glosowania Zbigniew Opaliński
otrzymał 12 głosów, Janusz
Kościukiewicz 11 głosów, Jan
Klepiec 10 głosów. Zostało
wybranych dwóch wiceprzewodniczących, zostali nimi:
Zbigniew Opaliński oraz Janusz Kościukiewicz. Podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej
odbyło się zaprzysiężenie
burmistrza Świebodzic Pawła Ozgi. Po ślubowaniu burmistrz złożył podziękowania
Bogdanowi Kożuchowiczowi
- burmistrzowi poprzedniej
kadencji za sprawowaną władzę w mieście w latach 20062018.
W sesji uczestniczył Starosta Powiatu Świdnickiego
Piotr Fedorowicz, dyrektorzy
jednostek, placówek oświatowych, urzędnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych w mieście.
(RED)
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Rada już działa
23 listopada 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w
Szczawnie-Zdroju kadencji
2018-2023.
Ślubowanie złożyli wybrani na radnych: Małgorzata Elżbieta Zbirek, Józef
Kaczanowski, Michał Krzysztof Broda, Dorota Anna Wołoszyn-Pusłowska,
Janusz

Batumi w Zdrojowym

Roman Kozłowicz, Zenon
Jan Dec, Adam Włodzimierz
Motyka, Agnieszka Dorota Pisarska, Urszula Wójcik,
Agnieszka Wilk, Adam Jennings, Violeta Anita Mołda,
Stanisława
Tobis-Pańczyszyn, Edyta Agnieszka Pantol, Tomasz Paweł Krupa.
Przewodniczącym
Rady
Miejskiej Szczawna – Zdroju

radni wybrali Michała Brodę,
pierwszą
wiceprzewodniczącą została Dorota Wołoszyn-Pusłowska, a drugą
wiceprzewodniczącą
Stanisława Tobis-Pańczyszyn.
Ślubowanie złożył także wybrany na kolejną kadencję
burmistrz Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk.
(AG)

Burmistrz Marek Fedoruk oraz nowi radni złożyli ślubowanie.

6 grudnia 2018 , godz.
19.00 Ośrodek Kultury i
Sztuki – Instytucji Kultury
Samorządu Dolnośląskiego
zaprasza do Teatru Zdrojowego w Szczawnie Zdroju
na koncert narodowego
chóru Adżarii – Batumi (Gruzja. Koncert odbędzie się w
ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury.
W 1991 r. – z inicjatywy
znanego gruzińskiego mistrza i animatora życia kulturalnego N.Surmanidze, władze miasta Batumi powołały
do życia zespół wokalny i taneczny. Zespół ten otrzymał
nazwę Batumi, ponieważ
został powołany do istnienia
przez burmistrza tego miasta.
Dyrektorem artystycznym został wspaniały mistrz gruzińskiej pieśni – Temur Dolidze.
Współcześnie trzynastoosobowy zespół Batumi jest
najlepszym w Gruzji wykonawcą tradycyjnych gruzińskich pieśni ludowych (i nie
tylko). Artystyczna praca zespołu została doceniona przez
takich wielkich mistrzów jak
A. Erkomaishvili i R. Gogiashvili. Zespół z sukcesami brał
udział w festiwalach w Turcji,
Rosji, Szwecji, Niemczech,

Włoszech, Hiszpanii, Francji,
Łotwie, Polsce, Austrii, Grecji,
Bułgarii, Azerbejdżanie, Iranie,
Izraelu i Chinach.
Repertuar zespołu obejmuje ponad 100 pieśni ze
wszystkich regionów Gruzji i
jest bogaty w gruzińskie pieśni
ludowe, kościelne hymny, romanse, współczesne piosenki
popowe, a także w utwory reprezentujące muzykę klasyczną. Grupa zrekonstruowała
wiele dawnych, oryginalnych
i zapomnianych pieśni ludowych Gruzji. Pieśni te odzwierciedlały gruzińskie radości i
smutki. Były także błogosławieniem i balsamem na gruzińskie
rany; wyrazem gruzińskiej myśli, uczuć i marzeń. Unikalna
polifonia gruzińskich śpiewów
w 2001 r. została uznana przez
UNESCO za arcydzieło niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Utwory wykonywane są
na perfekcyjnym poziomie jaki
prezentują zarówno poszczególni soliści, jak i cały zespół.
Swoją pierwszą płytę CD zespół opublikował w 2005 roku.
Składa się na nią 21 gruzińskich
pieśni ludowych.
Wstęp na koncert w Szczawnie – Zdroju jest bezpłatny.
(LS)

Odeszła
Eufrozyna Piątek
- Z głębokim smutkiem i
żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Eufrozyny Piątek – Honorowego
Obywatela Szczawna-Zdroju. Pani Eufrozyna Piątek to
autorka wielu publikacji naukowych i książkowych, m.in.
monografii „Szczawno-Zdrój.
Historia miasta i uzdrowiska”. Założycielka i członkini
Polskiego Towarzystwa Historii Techniki, odznaczona
przez Ministra Kultury Złotą
Odznaką. Członkini polskiej
grupy narodowej Międzynarodowego Komitetu Ochrony
Dziedzictwa Przemysłowego,
w latach 1974-2006 członkini Wałbrzyskiego Towarzystwa Kultury. Propagatorka
historii i zdobyczy techniki
w naszym regionie. Działała
w redakcji Kroniki Wałbrzyskiej oraz w Wałbrzyskim
Polskim Towarzystwie Nauk
o Ziemi. Całe swoje życie zawodowe poświęciła działalności naukowo-badawczej,
obiektem której było także
uzdrowisko Szczawno-Zdrój.
Wyrazy współczucia Rodzinie
i Bliskim składają: Burmistrz
Szczawna-Zdroju, Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju i pracownicy Urzędu Miejskiego w
Szczawnie-Zdroju.
(AG)
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PROMOCJA JESIEŃ - ZIMA

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl I tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76, 503 065 473
ul. Traugutta 12 I 58-371 Boguszów Gorce

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE 2018

ŚWIĘTA 2018

• KRAKÓW - TERMIN: 01.12.2018 - CENA 90 PLN/os.

• SZCZAWNICA - TERMIN: 23.12 - 27.12.2018
- CENA 599 PLN/os.

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie, opiekę pilota/przewodnika, podatek VAT.
Cena nie zawiera: wydatków własnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (dla
chętnych)

Cena zawiera: zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, kolację wigilijną, ubezpieczenie,
podatek VAT.Cena nie zawiera: transportu - dojazd własny, wydatków własnych.

SYLWESTER 2018/2019
• BIESZCZADY - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 850 PLN/os. dorosła, dzieci 4-10 lat - 750 PLN/os.
Cena zawiera: transport autokarem, zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, bal sylwestrowy z menu, korzystanie ze strefy SPA, ubezpieczenie, podatek VAT.
Cena nie zawiera: wydatków własnych, kuligu lub przejazdu bryczkami z ogniskiem i grzańcem - koszt ok. 130 PLN/os.

• SZCZAWNICA - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 899 PLN/os.
Cena zawiera: zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie, bal sylwestrowy z menu, podatek VAT.
Cena nie zawiera: transportu - dojazd własny, wydatków własnych.

• WENECJA - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 799 PLN + 60 €/os. 699 PLN + 60 € - promocja do 30.11.2018
Cena zawiera: transport autokarem, nocleg w Wenecji, śniadanie kontynentalne, obiadokolację (napoje do posiłków dodatkowo płatne), pilota/przewodnika, ubezpieczenie, podatek VAT.
Cena nie zawiera: wydatków własnych, tramwaju wodnego lub statku w Wenecji - koszt ok. 30 € w obie strony, składki na TFG - koszt 10 PLN.
Kwota w Euro - to koszt noclegu, wjazdów do miast, przewodników lokalnych, parkingów itp.

Już od listopada rozpoczynamy przedsprzedaż wczasów i obozów na lato 2019.
Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Czarnogóra - taniej nawet do 30 %.
więcej informacji na stronie www.duotravel.pl oraz w naszych biurach.
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Kończą remont

Charytatywny
maraton
Zapraszamy do udziału w I
Mikołajkowym Charytatywnym Maratonie Fit Klub 24
Głuszyca. Maraton odbędzie
się 9 grudnia br. (niedziela) w
godz. 15.00-19.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy. Dochód z
imprezy przeznaczony będzie
na leczenie dwóch uczennic
ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Głuszycy. Dziewczynki
chorują na cukrzycę typu I.
Podczas maratonu organizatorzy zapewniają: wspaniałą
zabawę w gronie pozytywnie
zakręconych osób, tysiące
spalonych kalorii, mnóstwo
uwolnionych endorfin, atrakcje dla dzieci i dorosłych, dla
osób biorących udział w maratonie/treningu - dwa posiłki
na bazie najwyższej jakości
produktów Herbalife (suplementy diety). Koszt treningu
wynosi 35 zł i dotyczy osób,
które wezmą w nim udział.
- Nie siedź w domu, bądź aktywny razem z nami! – zachęcają organizatorzy: Fit Klub 24
Głuszyca i Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy.
(SJ)

Trwa realizacja projektu
„Nowoczesna
przestrzeń
Centrum Kultury – Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Głuszycy”.
- Zadanie inwestycyjne
zostało dofinansowane w ramach „Programu infrastruktury domów Kultury” ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
Na realizację zadania Gmina
Głuszyca przekazała wkład
własny do projektu w wysokości 20 procent kosztów inwestycji. Całkowita wartość zadania wyniesie około 356 tys.
zł – wylicza burmistrz Głuszycy
Roman Głód.
Na obecnym etapie prac
zakończono już wymianę stolarki okiennej, trwa wymiana i
renowacja stolarki drzwiowej.

Zabawa mikołajkowa

Układane są płytki ceramiczne na podłogach korytarza
centrum. Wykonywane są
także prace przygotowawcze
związane z położeniem wykładziny w pomieszczeniach
biblioteki. Ściany i sufity przygotowane są do wykonania
malatury. Montowane są
także nowe oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach
biblioteki. Poza tym trwa wymiana instalacji centralnego
ogrzewania.
Zakończono
wymianę instalacji elektrycznej i teleinformatycznej. W
najbliższym czasie wykonany zostanie także remont i
modernizacja pomieszczeń
sanitarnych. Przebudowana
zostanie również strefa wejścia wraz z budową podjazdu
dla osób niepełnosprawnych.

Termin zakończenia prac ustalono na 30 listopada 2018 r.

(SJ)

6 grudnia zapraszamy dzieci z Głuszycy na zabawę
ze św. Mikołajem. Na najmłodszych czeka moc atrakcji – zabawy z animatorami,
zaplatanie warkoczyków, malowanie buziek, dmuchany
zamek, słodki poczęstunek i
najważniejsze – spotkanie ze
św. Mikołajem. Zabawa mikołajkowa odbędzie się w godz.
16:00 – 18:30 w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr
2 w Głuszycy. Organizatorami wydarzenia są Burmistrz
Głuszycy Roman Głód oraz
Centrum Kultury – MBP w
Głuszycy.
(SJ)

Ludzie z klisz
Gmina Głuszyca oraz Centrum Kultury – MBP w Głuszycy zapraszają na film
Mateusza Kudły „Ludzie z
klisz” produkcji TVN. Projekcja odbędzie się 7 grudnia
br. o godz. 20.00 oraz o godz.
12.00 dla uczniów w sali widowiskowej CK-MBP. ,,Ludzie
z klisz’’ niezwykły dokument
nagradzany na prestiżowych,
międzynarodowych festiwalach. Gościem specjalnym będzie Łukasz Kazek.
(SJ)

Seniorzy świętowali

O muzyczną oprawę Głuszyckiego Dnia Seniora zadbali Maria
i Andrzej Stereccy - członkowie UTW.
Wykład połączony z ćwiczeniami ruchowymi oraz
spotkanie
integracyjne
uświetniły Głuszycki Dzień
Seniora zorganizowany z
inicjatywy burmistrza Głuszycy Romana Głoda i Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Centrum
Kultury w Głuszycy.
Najserdeczniejsze życzenia przekazali głuszyckim seniorom obecni na spotkaniu:
poseł RP Izabela Katarzyna
Mrzygłocka, zastępca burmistrza Głuszycy Grzegorz
Szymański, dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej Katarzyna Starzyńska oraz pełniąca
obowiązki dyrektora CK-MBP

Sabina Jelewska. Spotkanie
poprowadził Jerzy Janus,
prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Głuszycy.
Obecni na spotkaniu seniorzy wysłuchali ciekawego
wykładu Beaty Kras – Opyrchał, trenera biznesu i rozwoju osobistego z Akademii
Samorozwoju w Wałbrzychu.
Wykład - wzbogacony ćwiczeniami motorycznymi - dotyczył sztuki zapamiętywania,
która jest niezwykle przydatna w życiu i należy ją rozwijać
w każdym wieku. W przerwie
był czas na integrację, rozmowy i słodki poczęstunek.
(SJ)
REKLAMA
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W Jedlinie bez zmian
W sali widowiskowej Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju odbyła się inauguracyjna
Sesja Rady Miasta Jedlina Zdrój. Burmistrz Leszek Orpel
i rajcy wybrani do nowej rady
miasta złożyli ślubowanie,
wybrano też przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady miasta.

Przypomnijmy: w wyborach samorządowych, które
odbyły się 21 października br.
w Jedlinie-Zdroju na stanowisko burmistrza kandydowały
trzy osoby. Leszek Orpel, który dotychczas obejmował to
stanowisko, zapewnił sobie
wygraną już w pierwszej turze, zdobywając 1206 głosów,

co stanowiło 58,40 procenta
ogółu oddanych głosów. Ponadto w nowej Radzie Miasta
jedlina-Zdrój znalazło się 15
radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Leszka Orpla „Nasze Miasto”.
Podczas sesji inauguracyjnej burmistrz Leszek Orpel
wygłosił expose, w którym

dziękował wyborcom i współpracownikom,
przypomniał
też 5 punktów stanowiących
filary programu wyborczego, z
zaznaczeniem, że dołoży wszelkich starań, aby te punkty zostały zrealizowane. Nie zabrakło
kwiatów, gratulacji, które składali między innymi: prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej,
REKLAMA

Burmistrz oraz radni oficjalnie rozpoczęli nową kadencję.
burmistrz Głuszycy Roman Głód
i prezes Uzdrowiska Szczawno-Jedlina Paweł Skrzywanek.
W wyniku tajnego głosowania przewodniczącą Rady
Miasta Jedlina – Zdrój została
Maria Drapich, sprawująca w
poprzedniej kadencji tę funkcję, a wiceprzewodniczącym
Marek Resiak. W składzie rady

miasta ponadto znaleźli się:
Przemysław Klimek, Marek
Ilczuk, Sławomir Łysień, Grażyna Marcinów, Janina Malecha, Robert Kubiak, Katarzyna
Biziewska, Katarzyna Flis, Zygmunt Żyłak, Urszula Węcłąwik, Monika Świderska, Henryk
Zieliński i Kamila Hrabia.
(KS)

Pokochali rowery
Dobiegł końca pierwszy
sezon działania bezpłatnej wypożyczalni rowerów
elektrycznych w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
Mieszkańcy coraz chętniej
korzystają z tej formy rekreacji.
Wypożyczalnia cieszyła się
sporą popularnością wśród
mieszkańców. Od początku
jej działalności, czyli od 20
marca do 31 października
2018 r. rowery przejechały w
sumie 13600 kilometrów. To
dwa razy tyle, co odległość
między Jedliną-Zdrój a Nowym Jorkiem!
Przez 30 tygodni działalności wypożyczalni rowery
z Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju wyjechały 311 razy, co
oznacza, że średnia wypożyczeń to - w przybliżeniu - dwa
rowery dziennie. W praktyce
jednak większość wypożyczeń
miała miejsce na weekend. W

piątki mieszkańcy skorzystali z
wypożyczalni 131 razy, a resztę dni tygodnia przeciętnie po
45 razy. W przyszłym sezonie
warto pamiętać o możliwości
telefonicznej rezerwacji rowerów. W tym roku skorzystano z
tej opcji 168 razy.
Mieszkańcy Jedliny-Zdroju
włożyli największy wysiłek w
pedałowanie w dniach od 20
do 26 sierpnia. Wtedy to rowery pokonały łącznie aż 761
kilometrów. Najmniej ruchliwym tygodniem był tydzień
zaczynający się 14 maja, gdy
rowery pokonały łącznie 128
kilometrów.
- Miejmy nadzieję, że w
przyszłym sezonie pogoda
będzie sprzyjać jeszcze dalszym trasom! – podkreślają
pomysłodawcy utworzenia
bezpłatnej wypożyczalni rowerów elektrycznych w Jedlinie-Zdroju.
(KS)

Od 20 marca do 31 października 2018 r. jedlińskie rowery elektryczne
przejechały w sumie 13600 kilometrów.
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Zbierają deklaracje
Gmina
Mieroszów,
wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej, przystąpiła do
przygotowania wspólnego
wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na
wymianę kotłów opalanych
paliwem stałym (np. koks,

węgiel, ekogroszek) na bardziej przyjazne środowisku
źródła ciepła.
- W ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów
grzewczych (np. wymiana
kotła, instalacji grzewczej) w
budynkach jednorodzinnych

oraz lokalach mieszkalnych w
budynkach wielorodzinnych.
Przewidujemy, że na ten
cel mieszkańcy będą mogli
otrzymać dotację w maksymalnej wysokości 25 tys. zł
dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania
w budynku wielorodzinnym

(wartości mogą ulec zmianie)
nie więcej jednak niż 70%
wydatków poniesionych na
inwestycję. Abyśmy mogli dla
mieszkańców gminy złożyć
wniosek o dotację w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego prosimy
Państwa o zgłaszanie wstępREKLAMA

nej deklaracji udziału w projekcie, która pozwoli nam
na prawidłowe przygotowanie wniosku o dotację. Bez
Państwa aktywnego udziału nie zrealizujemy projektu na terenie naszej gminy.
Wstępną deklarację udziału
w projekcie można złożyć za
pośrednictwem
internetu
korzystając z adresu http://
gminamieroszow.badanie.
net/ lub w wersji papierowej
na formularzu zgłoszenia.
Aby móc złożyć deklarację za
pośrednictwem internetu w
pierwszej kolejności musicie
Państwo uzyskać hasło, które udostępni Państwu pracownik Urzędu Miejskiego w
Mieroszowie, Referat Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych pod nr tel. 74
8494 335. Formularz drukowany zgłoszenia dostępny
jest w Urzędzie Miejskim w
Mieroszowie, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów
w Referacie Rozwoju i Pozy-

skiwania Funduszy Zewnętrznych, pokój nr 14 (III piętro).
Wstępne deklaracja udziału w
projekcie można będzie składać w terminie do 31.12.2018
r. Złożenie deklaracji nie
gwarantuje uzyskania dotacji, ale osoby, które rzetelnie
wypełnią deklaracje mogą
liczyć na preferencje w sytuacji uzyskania przez projekt
dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej. Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o uważne zapoznanie się
z instrukcjami wypełniania.
W przypadku pytań prosimy
o kontakt z Referatem Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pod nr tel.
74 8494 335. Przewidujemy
organizację spotkań w celu
ułatwienia Państwu wypełniania zgłoszeń. O terminach
spotkań będziemy informować odrębnym komunikatem
– wyjaśnia burmistrz Andrzej
Lipiński.
(RED)

Nowe władze
w Mieroszowie
Ślubowanie nowego burmistrza Mieroszowa i radnych
Rady Miejskiej Mieroszowa
były głównymi punktami inauguracyjnej sesji.
W siali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie
radni nowej kadencji zebrali
się na pierwsze obrady 23 listopada 2018 r. Sesję inauguracyjną – zgodnie z tradycją
- otworzyła radna –seniorka
Grażyna Majkowska. Rajcy
złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru prezydium
Rady Miejskiej Mieroszowa.
Przewodniczącą Rady została wybrana Violetta Kopka, a
wiceprzewodniczącą radni
wybrali Grażynę Majkowską.

Poza tym radni dokonali wyboru przewodniczących komisji rady miejskiej. Na czele
komisji ogólnej stanęła Marta
Studnicka, komisją rewizyjna
pokieruje Mariusz Mync, a komisją skarg i petycji Dominika
Zimnowodzka.
Podczas sesji, ślubowanie
złożył nowy burmistrz Andrzej Lipiński, któremu gratulowali miedzy innymi: starosta Krzysztof Kwiatkowski,
burmistrz Boguszowa-Gorc
Jacek Cichura oraz ustępujący
burmistrz Marcin Raczyński,
który przekazał nowemu włodarzowi symboliczny klucz do
miasta.
(RED)

Andrzej Lipiński złożył ślubowanie i rozpoczął pracę na stanowisku
burmistrza Mieroszowa.
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REKLAMA

Żydzi w Wałbrzychu
Wiedza współczesnych
Polaków i wałbrzyszan o
społeczności żydowskiej,
mieszkającej na Dolnym
Śląsku oraz Wałbrzychu,
Boguszowie, Głuszycy od
maja 1945 r. do lat 1968/69
jest, delikatnie mówiąc,
merytorycznie skromna. W
znacznym stopniu zdominowana populistycznymi
„prawdami”, sloganowymi
opiniami, dewiacyjnymi
mitami itp. Świetną okazją do poznania faktycznej rzeczywistości życia i
problemów społeczności
żydowskiej w Wałbrzychu
i pobliskich miejscowościach jest książka wałbrzyszanina od urodzenia
Pawła Wieczorka „Żydzi
w Wałbrzychu i powiecie
wałbrzyskim 1945- 1968”
(IPN Wrocław 2017). Jest
to publikacja naukowa,
oparta na obszernej kwerendzie licznych źródeł
archiwalnych, literaturze
krajowej i zagranicznej,
wywiadach
przeprowadzonych przez autora z
wieloma
mieszkańcami
powojennego
Wałbrzycha, a obecnie obywatelami Izraela, USA, Australii,
Szwecji. To naukowe dzieło ma 368 stron.
Proponuję powrócić do
dwóch refleksji historycznych, wprowadzających w
sytuację dlaczego Waldenburg został polskim miastem i z upływem lat w coraz
mniejszej grupie społecznej
mieszkali i pracowali tu Żydzi do 1968/69. Przejęcie
tego niemieckiego miasta
przez E. Szewczyka - Pełnomocnika rządu RP 28 maja
1945 r. - było realizacją politycznych umów zawartych
wcześniej w Teheranie i
Jałcie przez USA, ówczesny
Związek Radzieckiego i Wielką Brytanię. W lipcu 1945 r. w
Poczdamie przywódcy tych
państw ponownie zgodnie
zaakceptowali podział pokonanych Niemiec oraz do-

konali korekt terytorialnych
większości państw Europy
środkowo-wschodniej,
w
tym Polski, i uznali dominację
polityczno-władczą
Stalina nad tym obszarem i
państwami. Refleksja druga.
Wyrugowany dziś z informacji publicznej i edukacji fakt
uczestnictwa jednostek 1 Armii Wojska Polskiego w zdobyciu Berlina (kwiecień - do
2 maja 1945 r.) i umieszczenia flag biało-czerwonych
na gruzach stolicy III Rzeszy
oraz o walkach 2 Armii WP
pod Budziszynem i na kierunku do Pragi czeskiej – to
jest skandaliczna manipulacja historyczna. Wspominam
te wydarzenia dlatego, że po
demobilizacji obu tych armii
w latach 1945-1946 w Wałbrzychu i okolicach osiedliło
się kilkuset żołnierzy, w tym
wielu zesłańców z łagrów
syberyjskich, byłych mieszkańców kresów II RP. Wśród
tych wojennych weteranów
była spora grupa żołnierzy
pochodzenia żydowskiego.
Przywołanie powyższych
historycznych faktów i ich
skutków pomaga lepiej zrozumieć wałbrzyskie i regionalne procesy kształtowania
się tu tożsamości społecznej
w różnorodności kulturowej
osiedlającej się na tej ziemi
napływowej ludności. Ta
problematyka jest przedmiotem naukowej analizy
dr P. Wieczorka dziejów
społeczności żydowskiej w
Wałbrzychu. Prezentowana
książka jest wartościowym
studium, pokazującym chronologicznie, do 1968 r. (a
przyczynkarsko do 1975 r.)
życie zanikającej populacji
żydowskiej w Wałbrzychu.
Pierwsze trzy powojenne
lata to okres wielkiej nadziei
i dynamizmu społeczności
żydowskiej dla wspólnego
tu życia. W czerwcu 1945
r. w Wałbrzychu działał już
Komitet Żydowski, który
w swoich rejestrach - jak
podaje autor tej publika-

cji - dysponował wykazem
1063 osób pochodzenia
żydowskiego już tu mieszkających. W większości byli
to niedawni więźniowie filii
obozu Gross-Rosen na Gaju i
innych podobozów licznych
w tym regionie. W lipcu 1946
r. w ówczesnych granicach
Wałbrzycha mieszkało 7666
Żydów, w Boguszowie - 950,
w Głuszycy – 964, a łącznie w
Wałbrzychu i powiecie – 13
196 osób. Ten ilościowy tu
wzrost ludności żydowskiej
był też efektem masowego
wysiedlania polskiej ludności z m.in. Borysławia, Drohobycza, Lwowa. Docierały
tu również transporty wojennych zesłańców (w tym
Żydów - obywateli RP) z Kazachstanu.
Emigracja
nielegalna
(1946-1947) i legalne wyjazdy do Izraela (1948-1949)
znacznie zmniejszyły wałbrzyską społeczność żydowską. W połowie 1949
r. w Wałbrzychu i powiecie
doliczono się 8313 Żydów.
W czasach stalinizmu (19501955) oraz „odwilży” (19561957) społeczność żydowska (TSKŻ, Teatr Renesans,
Podstawowa Szkoła Żydowska, spółdzielnie pracy)
była poddawana trudnym
do akceptowania zasadom
moralnym i politycznym,
wymuszanym przez lokalnych decydentów Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zmuszano nie tylko
partyjnych i społecznych
działaczy żydowskich do
serwilistycznych akceptacji
ideologicznych
nakazów
i politycznych wskazań.
Zwłaszcza w 1956 r. kreowano „sztuczny antysemityzm” jako instrument
walki między warszawskim
koteriami PZPR o sprawowanie władzy decyzyjne w
Polsce. Takie zachowania i
mechanizmy były również
uruchamiane przez władze
wojewódzkiej we Wrocławiu i KM PZPR oraz Powia-

towy Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego w Wałbrzychu.
Już w 1950 r. wałbrzyski
TSKŻ musiało przyjąć nową
partyjną interpretacje powstania w getcie warszawskim: „Powstanie w getcie
warszawskim nie było, jak
niektórzy próbują fałszywie
tłumaczyć,
żywiołowym
buntem rozpaczy zdesperowanych skazańców (…).
Na czele tego ruchu stanęła
klasa robotnicza. Wiadomym przejawem tego była
(…) braterska pomoc zorganizowana przez Polską Partię Robotniczą dla bohaterskich powstańców” (s. 194).
W latach 1952/53 wałbrzyski UB zintensyfikował „rozpracowanie
syjonistów”,
którzy mieli inspirować
wałbrzyskich Żydów, aby
występowali do władz miejskich i warszawskich (też do
Poselstwa Izraelskiego) o
zezwolenie na stały wyjazd
do Izraela. Partyjne służby
zawsze znajdą politycznych
wrogów, ich spiski krajowe
i powiązania zagraniczne!
Wzorem „afery kremlowskiej” wałbrzyskie UB prowadziło rozpracowanie pod
kryptonimem „Zdrowie”„
wobec miejscowych lekarzy
pochodzenia żydowskiego
(m.in. Estreichera, Szpilmana, Wiksela, Wernera,
Glechgewichta). Funkcjonariusze UB osoby te i środowisko zawodowe, w swoich
materiałach operacyjnych,
oskarżali o wrogość wobec
„otaczającej rzeczywistości
i Związku Radzieckiego” słuchanie zagranicznych audycji radiowych było kolejnym
dowodem przestępczym ( w
języku partyjno-UB-eckim –
„szczekaczek imperialistycznych”). To było działanie
prostackie z ideologicznym
uzasadnieniem / na polecenie Ministerstwa BP ) w celu
stworzenia „dowodów” na
działalność „wrogiej grupy
syjonistycznej” w środowisku wałbrzyskich lekarzy

pochodzenia żydowskiego.
Właściwie to śmierć Stalina skutkująca politycznym
powiewem i procesem „odwilży” (1954/55) spowodowała, że sprawa o kryptonimie „Zdrowie” pozostała w
zasobach archiwalnych UB
(SB) we Wrocławiu. Przemiany polityczne w Wałbrzychu
w latach 1956-1957 ponownie ujawniły aktywność
wielu czołowych działaczy
PZPR do posługiwania się
stereotypami, ludowymi mitami, po prostu kłamstwami
o Żydach jako społeczności
np. unikającej pracy, środowisku obcym, rewizjonistycznym w narodowym
polskim państwie z kierowniczą rola klasy robotniczej.
Urzędnik KM PZPR w Wałbrzychu Stanisław Mundała
usprawiedliwiająco wyjaśniał aktywistom partyjnym
źródło antysemickich reakcji w społeczeństwie polskim. Ten problem – dowodził - wynika z „łobuzerskich
zachowań niektórych Żydów (…), gdy Polacy ciężko
pracują, (Żydzi-RB) wybierają się na wycieczkę.” (s. 243).
W źródłach archiwalnych
autor tej publikacji znalazł
bardzo wiele podobnych
opisów, sprawozdań. Takiej
„wartości” informacji o społeczności żydowskiej w Wałbrzychu używali w środowiskach partyjnego zaufania
m.in. W. Wardal - I sekretarz
KM PZPR, Cz. Tański - sekretarz KP PZPR, J. Wojtkowiak
- przewodniczący Związku
Zawodowego Górników, W.
Górecki - kierownik Ośrodka
Szkolenia Partyjnego. Akurat
w tym czasie w Wałbrzychu
nasiliła się akcja wysyłania
anonimów z różnymi groźbami, inwektywami do TSKŻ,
kongregacji żydowskiej, żydowskich spółdzielni pracy i
osób na kierowniczych stanowiskach. Wałbrzych nie
był wyjątkowym przypadkiem w Polsce takich ekscesów oraz kamuflowanych

inspiracjach aparatu PZPR i
SB. W Wałbrzychu na tle narodowościowym doszło do
poważnych zamieszek publicznych 11 września 1956
r. w dzielnicy Nowe Miasto.
Takie sytuacje mocno wpłynęły na decyzje emigracyjne większości wałbrzyskich
mieszkańców pochodzenia
żydowskiego.
Na początku 1968 r.
w Wałbrzychu i powiecie
mieszkało ok. 1000 osób
narodowości
żydowskiej,
w 1974 r. pozostało tu 459
osób. Działania propagandowe i restrykcyjne KM PZPR
w Wałbrzychu i Wydziału
Spraw Wewnętrznych Rady
Miejskiej były wyjątkowo
perfidne wobec żydowskich
działaczy i członków partii. Tych ludzi wyrzucano z
PZPR, ze stanowisk kierowniczych, z pracy, pozbawiano np. członkostwa w radzie
miejskiej, radach zakładowych i innych organizacjach
społecznych. Te represje,
prasowo i na zebraniach
partyjnych nagłaśniane, dotyczyły zwłaszcza osób lojalnych wobec partii i państwa
polskiego, szanowanych w
środowisku pracowniczym i
miejskim.
Co władze centralne i wałbrzyskie PZPR i MSW uzyskały
dla siebie i Polski kreując i doprowadzając do tragicznego
apogeum dziś powszechnie
znanych „wydarzeń marcowych 1968 r.”? Lektura tej
książki zmusza czytelnika do
sformułowania kilka pytań
fundamentalnych np. o stan
swojej i powszechnej wiedzy
dotyczącej historii żydowskiej diaspory w Wałbrzychu
i PRL. Czy z tej traumatycznej
historii ja i współczesne władze państwowe potrafimy
odrzucić mity i kłamstwa,
przyjmując fakty i rzetelną wiedzę, która pozwoli
ukształtować dziś przyjazne
relacje narodowe i państwowe?
Ryszard Bełdzikowski

DB2010

Czwartek, 29 listopada 2018 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

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

Grodno nocą
Przed nami kolejne nocne zwiedzanie największej
atrakcji Gminy Walim, czyli
zamku Grodno. – Zapraszamy
30 listopada 2018 r., o godz.
19:00. Wyruszamy z ronda
w Zagórzu Śląskim przy ul.
Głównej! Na nocne zwiedzanie obowiązują wcześniejsze
zapisy mailowo na: biuro@
zamekgrodno.pl, telefonicznie
+48 74 845 33 60 lub kom. +48
723 973 354 bądź osobiście w
kasie biletowej zamku Grodno.
Ze względu na trasę nocnego
zwiedzania uczestnicy proszeni są o zakładanie wygodnego,
płaskiego obuwia. Koniecznie
prosimy zabrać ze sobą latarki
– podkreśla Paweł Brzozowski,
dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
(RED)

Dzień pracownika
socjalnego
w Gminie Walim
Zawód pracownika socjalnego jest zajęciem niezwykle
trudnym, wymagającym nie
tylko fachowej wiedzy, ale
także wielkiej empatii. To
zawód, w którym nieustannie
spotyka się ludzi, znajdujących
się w trudnych i kryzysowych
sytuacjach. To właśnie pracownik socjalny jest tą osobą, która
pomaga znaleźć potrzebującym w sobie siły, nadające nowy
sens życia. Doceniając trud i
wysiłek osób trudniących się
tą profesją, Wójt Gminy Walim
Adam Hausman wraz z Sekretarzem Gminy Walim Aleksandrą
Ignaszak zawitali do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Walimiu, aby podziękować naszym
wspaniałym
pracownikom
socjalnym za zaangażowanie
w wypełnianiu codziennych,
niełatwych obowiązków, na
rzecz drugiego człowieka. Wręczając tort oraz list gratulacyjny
włodarze złożyli życzenia, aby
pomoc drugiemu człowiekowi
dawała wiele satysfakcji, praca
przynosiła same pozytywne
efekty oraz poczucie spełnienia
z wykonywanej służby.
(MG)

Inauguracyjna sesja
Inauguracyjna
sesja
Rady Gminy Walim w kadencji 2018-2023 odbyła
się 23 listopada w Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu.
W porządku obrad, które
rozpoczęły się w południe,
znajdowało się uroczyste zaprzysiężenie Wójta Gminy Walim Adama Hausmana, które
zostało poprzedzone podsumowaniem kadencji 20142018. Odbyło się także ślubowanie radnych Rady Gminy
Walim, wybór Przewodniczącego Rady Gminy Walim, którym
została ponownie Zuzanna
Bodurka oraz wiceprzewodniczącego rady gminy – zgodnie
z decyzją nowych radnych funkcję tę pełnić będzie Maria

Pensja burmistrza

Adam Hausman ponownie objął
urząd Wójta Gminy Walim.
Radlińska. W porządku obrad
znajdowało się także powołanie komisji rewizyjnej, komisji
skarg, wniosków i petycji, a także komisji stałych Rady Gminy
Walim. Zaplanowany został
także punkt dotyczący spraw
organizacyjnych.
(MG)

Będzie bezpieczniej
W Gminie Walim zakończyła się kolejna inwestycja,
która ma na celu poprawę
bezpieczeństwa pieszych.
Wzdłuż ulicy Sienkiewicza
w Dziećmorowicach powstało aż 305 metrów nowego
chodnika. W ramach tego
zadania wykonano m.in.:
korytowanie oraz podbudowę, ułożenie krawężników i
obrzeży, a także położenie
kostki betonowej. Przy do-

finansowaniu pozyskanym
z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w ramach
projektu „Odnowa Dolnośląskich Wsi w 2018 roku” w
wysokości 25 tysięcy złotych
oraz kwocie 20 tys. złotych
uzyskanej w ramach porozumienia z budżetu Powiatu
Wałbrzyskiego, zrealizowano
inwestycję w Gminie Walim o
wartości ponad 105 tys. zł.
(MG)

Nowy chodnik w Dziećmorowicach poprawi bezpieczeństwo pieszych.

Kolejna sesja Rady Miejskiej
w Boguszowie - Gorcach,
odbędzie się dnia 30 listopada br. (piątek) o godz.
11.00 w sali narad nr 101 (I
piętro) Urzędu Miejskiego w
Boguszowie - Gorcach. Porządek obrad obejmuje między
innymi: podjęcie uchwały w
sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji rady
miejskiej, podjęcie uchwały
w sprawie powołania komisji
rewizyjnej; podjęcie uchwały
w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji;
podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia
wynagrodzenia
Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc; podjęcie uchwały w
sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Miasta
Boguszowa – Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie
realizacji zadań publicznych
na rok 2019; wolne wnioski i
oświadczenia radnych.
(RED)

Praca wre

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

Już pracują

19 listopada odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy
Stare Bogaczowice na lata 2018-2023. Był to dzień zaprzysiężenia
radnych oraz wyboru nowego prezydium rady. Stanowisko
Przewodniczącej Rady Gminy Stare Bogaczowice piastować będzie
Aneta Rajca, a wiceprzewodniczącymi zostali: Arkadiusz Karczmarz
oraz Ariel Zarzeczny. Podczas sesji odbyło się także zaprzysiężenie
Wójta Gminy Stare Bogaczowice Mirosława Lecha, który został
wybrany na kolejną kadencję.

(IL)

Sprzyjające warunki pogodowe pozwalają na realizację kolejnych inwestycji,
tym razem drogowych w
Gminie Czarny Bór. W ostatnich dniach zakończyła się
przebudowa dróg gminnych
w Witkowie. Nowa nawierzchnia pojawiła się na drodze
prowadzącej do kapliczki św.
Anny oraz do stacji kolejowej
PKP. Całkowita modernizacja
drogi w przypadku drugiej
lokalizacji będzie możliwa,
gdy Gmina Czarny Bór otrzyma pozwolenie od różnych
spółek PKP na przebudowę
części drogi znajdującą się na
ich terenie. Wartość prac wyniosła ponad 700 000 zł. przy
dofinansowaniu ze źródeł
zewnętrznych na poziomie
ok. 50%, w tym z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych
oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych.
(RED)

Jaworowi Ludzie
we Wrocławiu
Przed nami Wrocławskie Targi Dobrych Książek,
podczas których będzie
okazja do spotkania z Joanną Żak-Bucholc, autorką
powieści Jaworowi ludzie.
Rzecz o czasach Bolka II
świdnickiego.
Spotkanie z Joanną Żak-Bucholc zostało zaplanowane
na sobotę, 1.12.2018 w godz.
14.00-15.00. Natomiast w godzinach 15.30-16.30 autorka
będzie podpisywała powieść
„Jaworowi ludzie. Rzecz o czasach Bolka II świdnickiego”
na stoisku Oficyny Wydawniczej ATUT. „Jaworowi ludzie”
to swoisty hołd, jaki autorka
składa bohaterom epoki Bolka
II Małego (świdnickiego). Lu-

dziom często zapomnianym,
którzy żyli i budowali kulturowe dzieło, jakie – już tylko we
fragmentach – jeszcze dziś
możemy podziwiać na terenach dawnego księstwa świdnicko-jaworskiego. Ta wyprawa do czasów średniowiecza
jest z jednej strony bardzo
realistyczna, ponieważ znajdziemy w książce historyczne wydarzenia, z drugiej zaś
strony to podróż magiczna,
przepełniona średniowieczną
symboliką i tajemniczością. W
opinii wielu czytelników książka jest ważną pozycją w procesie budowania tożsamości
historycznej mieszkańców nie
tylko Dolnego Śląska.
(MB)
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Muay Thai Open Poland
IV edycja Muay Thai
Open Poland ściągnęła
do Świebodzic wielu młodych zawodników z Polski,
Niemiec, Białorusi, Rosji,
Mołdawii, Szwecji, Francji i
Wielkiej Brytanii zachwyciła
liczną publiczność zgromadzoną wokół ringu.
Zawody, tak jak w latach
ubiegłych, miały na celu
promocję sportu wśród młodzieży. Jak podkreślali organizatorzy: Maciej Więcek ze
Stowarzyszenia Bona Fide i
Mariusz Cieslinski z KO GYM
Świebodzice – najważniejsza
jest młodzież, która dzięki
takim galom ma możliwość
zmierzyć się z zawodnikami
z innych klubów. Powalczyć
na prawdziwym ringu, a także
zaprezentować swoje umiejętności przed szerszą publicznością.
Na gali mogliśmy zobaczyć
nie tylko debiutantów, ale
także znanych sportowców
jak: bokser Michał Leśniak,
który dał pokazową walkę z
Piotrem Tobolskim. Znany
z KSW Tyberiusz ‚Tyberian’
Kowalczyk, Marcin Parcheta –
Mistrz Świata w Muay Thai, Jarosław Jaro Zawodni – Mistrz
Polski i Europy w Kickboxingu

REKLAMA

je muaythai. Impreza pod patronatem Polskiego Związku
Kickboxingu, została zorganizowana przez Stowarzyszenie
Bona Fide Świebodzice dzięki dotacji z programu Upowszechniania Sportu i Kultury
Fizycznej przyznanej z Urzędu Miasta Świebodzice. Muay
Thai Open Poland odbyło się
dzięki wsparciu wielu osób:
Sławek Łukawski - radny miasta Świebodzice, Auto-boom
Warsztat Blacharski, Adriana
i Remigiusz Saneccy – Pensjonat Sportowy, Grzegorz
Polewski – Pizzeria Gregor,
Centrum Pucharowe w Świebodzicach Tomasz Meges podkreśla Mariusz Ciesliński.
oraz Bartosz Batra – bardzo
utytułowany zawodnik uderzanych sportów walki.
- Zawody były ciekawe,
a najlepsze pod względem
poziomu sportowego walki
stoczyli najmłodsi zawodnicy. Kamil Matras i Wiktor
Galimski (14 lat) wraz z ich
przeciwnikami, którymi byli
Hassan Horniatko (17 lat) i
Maciej Herbich (13 lat). Do
tego najlepszą technicznie
walkę rozegrali zwycięzcy
swoich pojedynków : Chor-

wat Valentino Klemić (16 lat,
trenuje w Niemczech), Raphael Arguello (Francuz trenujący
w londyńskim PerunGym).
Szczególne podziękowania
kieruję do dużej publiczności
zgromadzonej w hali OSiR
Świebodzice,
burmistrzów
Świebodzic: byłego - Bogdana Kożuchowicza oraz świeżo
zaprzysiężonego Pawła Ozgi
jak oraz do burmistrza partnerskiego miasta Świebodzic
-niemieckiego Juuterborga
Arne Raue, który… też trenuREKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu serdecznie zaprasza
osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie do składania
wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Jeżeli zatem masz pomysł na własną ﬁrmę, motywację
do podjęcia pracy na własny rachunek, jednak nie posiadasz
wystarczających środków czy oszczędności - przyjdź do nas.
Nadal dysponujemy środkami przeznaczonymi na dotacje.
Szczegółowych informacji na ten temat udzielają
pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy,
pok. 104, nr tel. 74/8407384. Stosowne dokumenty
(wzór wniosku wraz z załącznikami) można pobrać również
ze strony internetowej Urzędu www.walbrzych.praca.gov.pl
z zakładki Dokumenty do pobrania.

(RED)
Wyniki walk:
- 71 kg junior: wygrał Miłosz Śliwiński
KO GYM Wrocław z Simon Shady
Dzierżoniów
- 75 kg: wygrał Wtold Szpecht MT
Łagiewniki z Robertem Kuracińskim
KO GYM Świebodzice
- 81 kg: wygrał Adrian Wiśniewski KO
GYM Wrocław z Danielem Lisem KO
GYM Świebodzice
- 81 kg junior: wygrał Maciej Karpiński
KO Gym Wrocław z Filipem Bednarkiem Dzierżoniów
- 75 kg: wygrał Piotr Mikonovich Best
Gym Grodno z Damianem Jakubowskim KO GYM Świebodzice
- 81 kg: wygrał Dariusz Brendzel KO
GYM Wrocław z Tomaszem Mierzejewskim KO GYM Świebodzice
- 63 kg: wygrała Marina Mularchyk
Best Gym Grodno z Franzisca Chwalicz
Niemcy
+ 91 kg: wygrał Łukasz Stec KO GYM
Świebodzice po kontuzji Sebastiana
Szweda Tyberian Team Legnica
- 57 kg: wygrał Hassan Horniatko
Ringside Gym Berlin z Kamilem
Matrasem KO GYM Świebodzice
Walka Bokserska: remis: Michał
Leśniak – Piotr Tobolski
- 55 kg: wygrał Maciej Herbich Kruk
Gym Kalisz z Wiktorem Galimskim KO
GYM Świebodzice
- 81 kg: wygrał Marcin Bodnar KO GYM
Świebodzice z Marcinem Kamieniarzem MT Łagiewniki
- 60 kg: wygrał Valentino Klemić 4 Fight Luckenwalde Niemcy z Szymonem
Piersiakiem Tyberian Gym Legnica
- 67 kg: wygrał Tomasz Zdanowski
Perun Gym Londyn z Arturem Gabryelskim KO GYM Świebodzice
- 67 kg: wygrał Raphael Arguello
Perun Gym Londyn z Pawłem Sakowiczem KO GYM Świebodzice
- 75 kg: wygrał Olivier Sinn Ringside
Gyn Berlin z Alexandrem Braniste
Perun Gym Londyn
+ 90 kg: Yuri Bobochkin Best Gym
Grodno zremisował z Rafałem Podbrączyńskim Bloodline Nysa
- 71 kg: wygrał Dominik Matusz Perun
Gym Londyn z Dimitri Gulyevich Best
Gym Grodno

Prorocza pieśń?
10 lat temu ukazała się
płyta „Pieśń dla Kubicy”.
Sławiła ona sukcesy naszego kierowcy oraz zapowiadała jego światowy prymat.
To dzieło wałbrzyszanina
Jerzego Mazura, pierwszego
Polaka, który osiągnął metę
Rajdu Paryż-Dakar, a także
ścigał się w polskich barwach
na bolidzie Formuły Easter.
Jest przekonany, że zawarte
na płycie życzenia spełnią się
w dalszej karierze Kubicy.
- Byłem pod wrażeniem
jego znakomitych startów,
a szczególnie zwycięstwa w
Grand Prix Kanady i postanowiłem je godnie uczcić. Napisałem kilka zwrotek na melodię pieśni „Hej, sokoły!”, a
utwór wykonał Zespół Pieśni i
Tańca „Wałbrzych”. Bardzo się
cieszę, że Robert wrócił na tor
i oby ostatnia zwrotka okazała
się prorocza:
„Hej, hej, hej rywale!
Miejcie wszyscy to na względzie,
Że Kubica nasz kochany
Zawsze wszystkich mistrzem będzie”.
Oprócz słów, Jerzy Mazur jest też autorem okładki
z motywem książańskiej Sali
Maksymiliana. Płyta została
nagrana w ilości 10 tys. egz.
w warszawskiej wytwórni GM
Records. Płytę przekazał Kubicy przed wyścigiem na torze
w Monza. Otrzymali ją także
organizatorzy wyścigów Formuły 1. Co pewien czas obaj
kierowcy kontaktują się ze
sobą.
Kim jest autor płyty? Mazur zajął 15. miejsce w Rajdzie Paryż-Dakar w 1988 r.
na ciężarówce Star 266, na
120 tego rodzaju pojazdów.

37-krotnie
reprezentował
Polskę na bolidzie Formuły
Easter, m.in. podczas otwarcia
w Budapeszcie toru Hungaroring, kiedy to w zawodach o
Puchar Pokoju i Przyjaźni był
trzeci. Utworzył w Wałbrzychu
Muzeum Górnictwa i Sportów
Motorowych, w którym jednym z eksponatów jest oczywiście koszulka z dedykacją
od Kubicy. Niedawno zbudował kopię swojego rajdowego
pojazdu z Dakaru i wzbogacił
tym eksponaty obiektu przy
ul. Ayrtona Senny.
- Robertowi nie będzie łatwo po długiej przerwie. Nie
będzie się ścigał w silnym zespole, poza tym znane są jego
ograniczenia po ciężkim wypadku. Bicza z piasku zwykle
nie da się ukręcić, ale należy
do jednostek wyjątkowych i
na pewno zrobi wszystko, by
zrealizować swoje marzenia –
stwierdził Mazur.
Andrzej Basiński
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Sprzedam samochód
Renault Kangoo 1,5 Dci,

5-osobowy z homologacją ciężarową. Rok produkcji: 2005.
Wyposażenie: 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja,
fabryczne radio, centralny zamek, halogeny, 2 komplety opon.
Stan dobry. Cena: 5000 zł. Wystawiam fakturę VAT.

Tel. 791 87 34 77
USŁUGI
(1) KUCHNIE, meble na wymiar, SZAFY
WNĘKOWE, GARDEROBY i inne stolarskie. TANIO! 692-123-981.
(1) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz dvb-t. Szybko, solidnie i
tanio. Tel. 606 937 229.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia indywidualne – TANIO! www.meble-ibg.
weebly.com Tel. 607-218-533
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA
- Całodobowo. Tel. 726-005-726.
Tanio, szybko, profesjonalnie.
www.speed24h.info. Zapraszamy
do sklepu przy ul Słowackiego 5 w
Wałbrzychu.

NIERUCHOMOŚCI
(1) Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

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

MOTORYZACJA
(1) Kupię stare motocykle oraz
szkolne przekroje silników i maszyn
parowych. Tel. 889-706-226.

INNE
Atrakcyjna pożyczka bez BIK. Wstępna
weryfikacja przez telefon. Kontakt 796
700 605
Emeryci, renciści osoby pracujące!
Szybka pożyczka bez BIK I BIG do 25
000 zł. Minimum formalnosci. Decyzja
w 15 minut. Dojazd do klienta Wałbrzych i okolice. Zadzwoń lub napisz
SMS o treści „KASA”. 609 432 928

KUPIĘ
(14) Kupię starcie: dokumenty, zdjęcia, odznaczenia, zegarki, militaria,
figurki i patery z okresu PRL-u, szkło
kolorowe, komiksy i inne przedmioty.
Tel: 604-574-501.

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

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I Z KOMORNIKIEM,
WYPŁATA GOTÓWKI OD RĘKI.
KONAKT: 535-416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z
RYNKU PIERWOTNEGO NA
DOLNYM ŚLĄSKU !!! Ponad
100 inwestycji we Wrocławiu
BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
WAŁBRZYCH PODZAMCZE
36m2 2pok z balkonem 1
piętro, cena 105tys Tel do
kontaktu 535-416-014 oferta
dostępna na www.panorama.
net pod numer PAN- MS-994
SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3
pokoje, całe piętro domu.
299.000 zł , tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl
pod numerem PAN-MS-901
WAŁBRZYCH Centrum 4
Pokoje 147m2 2 balkony
3pietro, zadbana kamienica
. tel. do kontaktu 535-4161014 oferta dostępna na
www.panorama.net.pl pod
numerem PAN- MS- 996
BOGUSZÓW Lokal użytkowy
z witryną 50m2 w atrakcyjnej
lokalizacji tel. do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl
pod numerem PAN-LS - 967
WAŁBRZYCH Podgórze 2pok
63m2 2 piętro Cena 53.900,zł. Tel do kontaktu 535416-014 oferta dostępna na
www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS- 73
WAŁBRZYCH, PIASKOWA
GÓRA, 3 pokoje, 54m2, 1
piętro, Cena 149 000 zł. tel.
do kontaktu 535-416-014
oferta dostępna na www.panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-992

Okna LUCH

- najtańsze okna, które polubisz!
5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.
Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare
uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,
ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006
BOGUSZÓW-GORCE 35m2
1pokój , pierwsze piętro,
40.000 zł, tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl
pod numerem PAN-MS-895

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!!
tel. 606 976 630
Oferty na stronie:
www.eurodom.walbrzych.pl

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA
CENA DO SPRZEDANIA
WARSZTAT SAMOCHODOWY
Z WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z
NAJEMCĄ. CENA 1 100 000
TEL. 606 97 66 30
MS- 3652 Biały Kamień ul.
Bukietowa, ogrzewanie miejskie, 26,50 m2, do wprowadzenia, cena 69 tys. Tel. 883
334 486
MS – 3660 Piaskowa Góra,
2 pokoje, 37m2, 1 piętro w
4-piętrowym budynku, cena
105 tys. Tel. 883 334 486
MS – 3649 Biały Kamień, 3
pokoje 60m2, 1 piętro, cena
139 tys. Tel. 883 334 486
MS - 3643 Piaskowa Góra po
kapitalnym remoncie, 2 pok.
42m2, cena 162 tys. Tel. 883
334 481
MS – 3642 Podzamcze, 3 pokoje po kapitalnym remoncie, 1 piętro, cena 205 tys. Tel.
883 334 481
MS-3612 Piaskowa Góra
41,50 m2, 6 piętro w 10- piętrowcu, cena 129 tys. Tel. 793
111 130
MS-3590 Piaskowa Góra,
3 pokoje, po kapitalnym
remoncie, cena 205 tys, Tel.
883 334 481
MS-3572 Piaskowa Góra,
40m2, 2 pokoje do wprowadzenia, cena 148 tys. do neg.
Tel. 883 334 486
MS-3667 Piaskowa Góra,
40m2, 2 pokoje, 2 piętro w

SKUP AUT

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

ZA GOTÓWKĘ

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
Volkswagen Polo 1.4
benzyna 2006 r.
Olej i wszystkie filtry wymieniane
na czas. Żadnych poważnych awarii.
Po zakupie w 2015 r (pierwsza rejestracja
w kraju 16.03.2015) zrobiono rozrząd przy
przebiegu 160 285.
Wersja wyposażeniowa Comfortline m.in.
klimatyzacja, podgrzewane siedzenia.
Na zimówkach. Przegląd do 16.03.2019,
ubezpieczenie do 19.03.2019. 11 5000 zł,
do negocjacji. Tel. 724373792

4-piętrowym bloku, 127 tys.
Tel.883 334 481

na rynku od 1998 roku.

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
PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

MS- 3666 Piaskowa Góra,
41m2, 2 pokoje, wysoki parter, do remontu, 98 tys. Tel.
793 111 130

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

MS- 3453 Stary Zdrój, 2
pokoje, 36m2, ogrzewanie
gazowe, cena 75 tys. Tel. 793
111 130

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl

MS-3489 Boguszów Gorce,
cicha i spokojna lokalizacja, 2
pokoje, 53m2, 1 piętro, cena
83 tys. Tel. 883 334 481

RENOMAHOME – PIASKOWA
GÓRA garaż na ulicy Odlewniczej, tel 883 332 727

DS – 3628 Dom Piaskowa
Góra, 180 m2, działka 300m2,
cena 485 tys. Tel. 883 334 481
MS- 3663 Biały Kamień,
kawalerka do wprowadzenia,
wyposażona, 77 tys. Tel. 883
334 486
MS- 3635 Szczawno Zdrój,
32m2, 2 piętro, cena 99 tys.
Tel. 883 334 481
DLA ZDECYDOWANYCH
KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ
NA PIASKOWEJ GÓRZE, LUB
PODZAMCZU, MOŻLIWOŚC
SPŁATY ZADŁUŻENIA

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra
tel: 883 334 836, 883 332 727,
883 332 730
Wszystkie oferty biura na stronie :
www.renomahome.pl
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA ul. Długa, 3 pokoje,
parter cena 175 000 tel 883
332 727

www.duotravel.pl

RENOMAHOME – PIASKOWA
GORA ul. Mieszka I -go, 1 pietro, 4 pokoje, jasna kuchnia, 2
balkony, cena 185 000 tel 883
334 836
RENOMAHOME - SzczawnoZdrój, kolo deptaka, 58 m2, 3
pokoje, co gaz cena 129 000
tel 883 334 836
RENOMAHOME - Piaskowa
GÓRA, 58 m2, 4 pokoje,, 1
piętro cena 155 000 tel 883
334 836
RENOMAHOME - NOWE
MIASTO ul. Nałęczowska, 41
m2, parter, 2 pokoje, co gaz,
po remoncie, cena 120 000
tel. 883 334 836

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
Sprzedam halę
800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło Starej
Kopalni).

Tel. 606 478 000
90 m2 cena 189 000 tel 883
332 727
RENOMAHOME - BIAŁY
KAMIEŃ okolica ulicy Ratuszowej 55 m2, parter, Co gaz,
cena 175 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - PODGÓRZE
- ulica Niepodległości, 100
m2, 3 pokoje 3 piętro, CO
gaz cena 199 000 zł, tel 883
332 727
RENOMAHOME - Śródmieście- okolice Rynku, 3 pokoje,
86 m2 2 piętro, cena 159 900
zł tel 883 332 727
RENOMAHOME - Łomnica
– działka budowlana 2 ha,
cena 250 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - GORCE –
40 m2, 2 pokoje, parter, co
miejskie, cena 79 000 tel 883
332 730

RENOMAHOME - Rusinowa
ul. Osiedle Górnicze, 1 pokój,
parter, po remoncie cena 79
000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - BOGUSZÓW, 2 pokoje, ogródek, 1
piętro cena 100 000 tel 883
332 730,

RENOMAHOME - SOBIĘCIN
ul.Kani, 50 km2, 2 pokoje, co
miejskie cena 125 000 tel 883
332 730

RENOMAHOME – Boguszów,
2 pokoje, balkon, 48 m2, cena
65 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.
Sztygarska, ogród, 3 pokoje,

RENOMAHOME - Gorce 2
pokoje z co gaz, cena 60 000
tel 883 334 836
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47,7 m2. Cena: 19 000zł
(nr:2426)
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ,
mieszkanie do własnej aranżacji, 52 m2, 2 pokoje, jasna
kuchnia, 2 piętro, Cena: 95
000 zł, (nr:2457 ) - (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON –NOWA CENA! OKOLICE
RYBNICY LEŚNEJ :WYJĄTKOWY DOM do zamieszkania
wolnostojący , piętrowy w
pięknej okolicy, 107m2, 5
pokoi , zagospodarowana
działka o pow : 4 272, 000m2
Cena: 420 000 zł, ( nr: 2461)(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON- OKOLICE CZARNEGO
BORU, okazyjny, niezwykły
dom, Pow. 51 m2, działka
629 m2, 2 pokoje, 149 000
zł (nr: 2512) , (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal
biurowy, 50m2, parter, 3
pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie elektryczne.
Cena: 158 000zł. Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – SZCZAWNO ZDRÓJ
Oferta tylko w naszym
biurze!-dom wolnostojący,
piętrowy 180m2(część willowa miasta), 6 pokoi,2 łazienki,
ogrzewanie gazowe i węglowe, garaż w bryle budynku,
ogród zagospodarowany
ze szklarnią, pow.860 m2.
Cena:439 000zł (nr:2515) -(74)
843 33 33, (74) 666 66 06
OKAZJA! OBNIŻKA CENY!
Na sprzedaż lokal użytkowy
w Walimiu o powierzchni

BON – GRZĘDY-stodoła
murowana na sprzedaż z
możliwością adaptacji na
dom, działka .2500m2. Obiekt
idealny na agroturystykę.
Cena: 89 000 do negocjacji (
nr: 2023)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON –OKAZJA! KUŹNICE- 2
pokoje,łazienka z WC,niski
czynsz, pow.55m2 Cena:49
000zł (nr:2065) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON – GAJ, Dom w zabudowie „bliźniaczej” 95m2, 4
pokoje, ogrzewanie gazowe,
do wprowadzenia, garaż
wolnostojący, zagospodarowana działka. Cena: 357 000zł
(nr:2516) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON –SOBIĘCIN, mieszkanie
na wynajem po remoncie, 45
m2, 2 piętro,kuchnia ,łazienka
ogrzewanie gazowe cena:
850 zł (nr: 1988) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON – NOWE MIASTO:lokal
użytkowy (była apteka), pow.120m2, dwupoziomowy.
Cena wynajmu: 2500 zł:sprzedaż: 190 000 zł (nr:2525) (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –Oferta tylko w naszym
biurze! SZCZAWIENKO, dom
wolnostojący, 110m2, działka
916m2, garaż, 4 pokoje,

kuchnia, łazienka do modernizacji. Cena: 295 000 zł (nr:
2462) - (74) 666 66 06, (74)
843 33 33

jem z ogrzewaniem gazowym CENA: 139 000 zł (nr:
2417) (74) 666 66 06, (74)
843 33 33

BON – Stary Zdrój, Polecamy
na wynajem atrakcyjne lokale
biurowe o powierzchniach:
20-40 m2 w odrestaurowanym, niezwykle reprezentacyjnym zabytkowym
obiekcie, Cena: 45 zł m2 (nr:
2491) - (74) 666 66 06, (74)
843 33 33

BON – SZCZAWNO-Zdrój
nowe domy w zabudowie
szeregowej o pow. 120 m2,
4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia,
garaż w bryle budynku, balkon, ogród CENA: 320 000 zł
( nr: 1593) (74) 666 66 06, (74)
843 33 33

BON – Oferta tylko w
naszym biurze! ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE W STANIE
DEWELOPERSKIM, 50 m2, 2
pokoje, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie miejskie,7 piętro
z windą. Cena: 129 000 zł
(nr.2469) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON –PIASKOWA GÓRA ,
lokal użytkowy w ścisłym
centrum handlowym o
powierzchni 32 m2, witryna,
zaplecze, dobrze utrzymany.
Cena wynajmu: 790 zł:sprzedaż: 79 000 zł (nr: 2520) (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON – GŁUSZYCA , malowniczo położony dom wolnostojący do wykończenia,
190 m2, 4 pokoje, działka
3100m2, ogrzewanie piecem
z podajnikiem. CENA: 249
000 zł . Na sprzedaż także
nieopodal DZIAŁKI ROLNE 1
HA PO 30 ARÓW 20 ZŁ ZA M2
(nr: 2484) (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ
mieszkanie do wprowadzenia w sąsiedztwie deptaka
i parku o pow. 60 m2 na
parterze 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC i przedpoko-

• Ogłoszenia
okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje
• Nekrologi

BON – Szczawno Zdrój- Luksusowe mieszkanie o pow.
148m2 (możliwość podziału
na 2 mieszkania) Cena: 450
000zł (nr:2487) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA,
mieszkanie z ogrzewaniem
miejskim, 56,7 m2, 4 pokoje,
kuchnia, łazienka. CENA: 149
000 (nr: 2408) (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
ul. Grabowskiej, 3 POKOJE,
jasna kuchnia, 63m2, 1 piętro
w 3, c.o. miejskie, dobry stan,
kuchnia w zabudowie, cena
192.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PODGÓRZE, ul.
SKŁODOWSKIEJ, 2 pokoje +
garderoba, 61m2, 3 piętro w
4, cena 89.000zł, dobry stan
techniczny, łazienka, c.o.
weglowe tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 4
pokoje, 83m2, parter w 10,
dobry stan techniczny, cena
215.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE,
3 pokoje, 72m2, 4 piętro w
4, po kapitalnym remoncie, wysoki standard, cena
259.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, ul. Solicka, działka
pod lokal użytkowy, 170m2,
cena 29.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
Wszystkie oferty biura na
stronie: www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH
– MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA- STARY ZDRÓJ ul.
Bardowskiego, 2 pokoje,
50m2, c.o. gaz, po remoncie,
134.000ZŁ, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, OKOLICE KORTÓW
TENISOWYCH, 4 pokoje,
80m2, 2 piętro, C.O. gazowe,
balkon, WYSOKI STANDARD
cena 359.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, PIĘTRO DOMU, 3
pokoje, 91m2, całe 1 piętro,
bezczynszowe, C.O. gazowe, ogród 300m2, cena
299.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – SADY GÓRNE,
DOM, 4 pokoje, 160m2,
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w Tygodniku DB 2010,
w portalu db2010.pl,
na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590

2000m2 działki, po remoncie,
cena 465.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – ŚWIEBODZICE
– CIERNIE, NIERUCHOMOŚĆ
414m2, na każdą działalność
lub pod mieszkania, ogrzewanie gazowe, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.882068300
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl

Oferujemy naszym Klientom
bezpieczne i sprawne przejście
przez cały proces zakupu lub
sprzedaży, aż do momentu
umowy końcowej związanej z jej
nabyciem/zbyciem. Pomożemy
w określeniu stanu prawnego i
kompletowaniu dokumentów.
Zapraszamy do bliższej, bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam działkę budowlaną
w Jedlinie- Zdrój – bardzo
atrakcyjny teren o powierzchni
3544m² cena 166 tys.zł
Sprzedam zabytkowy dom
o przeznaczeniu usługowomieszkalnym w Walimiu. 220
m2, działka 800 m2. Cena 370
tys. zł.
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 3 pokoje. Pierwsze piętro
do remontu 109,70 m2. Cena
99 tys. zł
Sprzedam mieszkanie w centrum Głuszycy o pow. 71,58m2.
Pierwsze piętro, 3 pokoje. Cena
100 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie 46 m2,
2 pokoje z kuchnią w Głuszycy
Cena 60 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
Sprzedam kawalerkę w Głuszycy, ul. Dolna o pow. 22 m2. Cena
35 tys. zł
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich
osobistą weryfikację. Serdecznie
zapraszamy do naszego biura
w Głuszycy i na stronę www.
zolnieruk.pl.
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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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