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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

 sortowanie surowców wtórnych
 rozładunek paczek kurierskich
 rozbiórka sprzętu RTV i AGD
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 kierowca kat. C
 operator koparki/ładowarki
 operator wózka widłowego

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

Sejmik
Województwa
Dolnośląskiego wybrał na
stanowisko wicemarszałka
radnego Grzegorza Macko.
W zarządzie województwa
zajmie on miejsce Marcina
Gwoździa, który w wyborach
parlamentarnych, które odbyły się 13 października 2019
r., uzyskał mandat poselski.
Grzegorz Macko w wyborach samorządowych w 2018 r.
w okręgu wałbrzyskim uzyskał
9629 głosów i został radnym
sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Do tej pory w dolnośląskim sejmiku pełnił funkcje
wiceprzewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej,
członka Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
oraz Komisji Uchwałodawczej,
Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa.
Grzegorz Macko urodził się
w Wałbrzychu, a na co dzień
mieszka w Szczawnie Zdroju. Ukończył studia z zakresu
ekonomii oraz zarządzania i
inżynierii produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym we

.PL

Wicemarszałek
ze Szczawna - Zdroju
Województwa Dolnośląskiego
zostałem powołany na funkcję
wicemarszałka Województwa
Dolnośląskiego. Obejmę obszary związane z gospodarką
regionu i ochroną środowiska naturalnego. To dla mnie
wielkie wyróżnienie i zarazem
ważne zobowiązanie wobec
wszystkich mieszkańców. W

zarządzie województwa, ze
względu na obszar, którym
będę się zajmować, chcę być
głosem pokolenia, które tak
silnie zabiega o poprawę jakości powietrza i zwiększenie
troski o naturalne otoczenie,
w którym żyjemy. Jednocześnie chcę wyraźnie wzmocnić
procesy związane z wyrówna-

niem szans poszczególnych
subregionów. Deklaruję pełną
otwartość na współpracę z
wieloma środowiskami i organizacjami, a przede wszystkim
- ciężką pracę. Przed nami wiele do zrobienia! – powiedział
nowy wicemarszałek województwa.
(RED)
REKLAMA

Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze
prywatnym, gdzie odpowiadał
za procesy HR. W ostatnich latach pracował w Ministerstwie
Obrony Narodowej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Działalność społeczną rozpoczynał w Młodzieżowej Radzie Miasta Wałbrzycha oraz
Senacie Uniwersytetu Ekonomicznego i Radzie Wydziału
Inżynieryjno-Ekonomicznego.
- Decyzją Radnych Sejmiku

„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
REKLAMA

FREBLOWSKIE PRZEDSZKOLA ZAPRASZAJĄ
Nauka oparta na programie „Dar zabawy”

przedszkola@onet.pl

Oferujemy:
• Języki obce: angielski, francuski, niemiecki
• Nowoczesne licencjonowane metody pracy
• Twórcza Rytmika
• Akademia Dźwięku i Ciszy
• Spotkania z Teatrem
• Spotkania z Filharmonią
• Lekcje żywej przyrody • Tańce

Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne:

KONICZYNKA I

Świebodzice ul. Świdnicka 32-34

KONICZYNKA

Świebodzice Osiedle Sudeckie 12

JEDYNECZKA

Wałbrzych ul. Mickiewicza 17A

BAJKA

Wałbrzych ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT
tel. 602 231 533
przedszkola@onet.pl
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Remonty i utrudnienia
Od 4 listopada obowiązuje nowa organizacja ruchu w
obrębie ulic: Bukowa i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju. Ma to związek z
rozpoczęciem przez gminę
dużej inwestycji drogowej na
trzech gminnych ulicach. Na
realizację tego zadania udało
się gminie pozyskać wsparcie
finansowe z Funduszu Dróg
Lokalnych w wysokości 80
procent kosztów.
Oto najważniejsze informacje dla kierowców:
Ulica Bohaterów Warszawy
na czas remontu będzie zamknięta dla ruchu (wjazd tylko
dla mieszkańców): z ulicy A.
Mickiewicza nie będzie można
skręcić w ul. Bohaterów Warszawy; przejazd do pl. Wolności będzie możliwy wyłącznie
przez ul. M. Skłodowskiej-Curie; ul. Słoneczną będzie można
dojechać do ul. Klonowej; na
ul. Lipowej zostanie zasłonięty
znak „zakaz postoju”.
Ulica Bukowa również zostanie zamknięta dla ruchu na
czas remontu )wjazd tylko dla
mieszkańców): ul. Jesionowa
będzie ulicą bez przejazdu,
tzw. „ślepą”; łącznik pomiędzy
ul. Lipową a ul. Bukową również będzie „ślepy”; na skrzyżowaniu ul. Bukowej z Topolową

Dopłacą 5 tys. zł
Z 2 do 5 tys. zł podwyższona
została kwota dotacji gminnej
w Szczawnie-Zdroju na zmianę ogrzewania – z tradycyjnego na ekologiczne. Uchwałę
w tej sprawie burmistrz Marek
Fedoruk przedłożył radzie miejskiej. Nowe zapisy zwiększyły
znacząco kwotę możliwego do
uzyskania dofinansowania, aby
je otrzymać należy spełnić jeden,
podstawowy warunek: zlikwidować źródło ciepła na paliwo stałe. Wnioskodawca ubiegający się
o dotację obowiązany jest złożyć
wniosek wraz z załącznikami do
formularza.
(ABP)

Szczepienia - kryterium
przyjęcia do przedszkola
i Ogrodową pojawi się znak
„zwężenie jezdni”.
- Prace trwają także na ulicy Ofiar Katynia – i tu, to także
ważna informacja, trwa montaż
światłowodu – na co bardzo
czekają mieszkańcy Szczawna,
a to dopiero początek inwestycji operatora w mieście. Jest
to także efekt kilku spotkań w
szczawieńskim magistracie i
wzmożonych zabiegów zarówno burmistrza Marka Fedoruka
jak i zastępcy burmistrza Łukasza Kurjaty, by temat szybkiego
internetu nabrał faktycznego
przyspieszenia. I tak się dzieje

– choć trzeba też mieć świadomość, że nie wszyscy właściciele wyrazili zainteresowanie
światłowodem a to oznacza,
że nie wszędzie internet się
pojawi. Gmina Szczawno-Zdrój
pozyskała z Funduszu Dróg
Samorządowych na remont
trzech ulic w wysokości 2,24
mln zł. Całośc inwestycji to
koszt 2,8 mln zł. Wykonawcą
prac na ul. Bukowej i ul. Bohaterów Warszawy jest Strabag
Polska – mówi Agnieszka Bielawska – Pękala z Urzędu Miejskiego w Szczawnie – Zdroju.
(ABP)

Szczawno-Zdrój, po Wałbrzychu, jest kolejnym miastem
w regionie, które jako jedno
z kryterium przyjęcia dziecka do miejskiego przedszkola
przyjęło obowiązkowe szczepienia malucha. Uchwała w
tej sprawie została przyjęta jednogłośnie przez Radę Miejską
Szczawna-Zdroju, a jej autorem
jest Przewodniczący Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju Michał
Broda. Obowiązkowe szczepienie
jest jednym z 6 kryteriów, które
będzie decydowało o przyjęciu
dziecka do miejskiego przedszkola, tak samo punktowanym jak
pozostałe. Szczawno-Zdrój posiada jedno miejskie przedszkole.

Posadzili dzieciom
drzewa
Pola, Nadia, Miłosz, Jakub, Paulina, Lila, Miłosz,
Szymon, Mateusz, Antonina,
Alicja, Maciej, Igor, Tymon
–kolejne, imienne drzewa
rosną w Szczawnie-Zdroju,
dzięki akcji „Drzewko mojego dziecka”, którą samorząd
prowadzi od kilku lat.
Idea jest prosta: każdy urodzony w mieście maluch może
mieć swoje własne drzewko
w mieście - wystarczy, że jego
rodzice zgłoszą to do urzędu.
Miasto sadzi drzewo i oznacza
je specjalnie wykonaną tabliczką z imieniem małego patrona
i jego datą urodzin.
- To przemiła akcja, mamy
już drugie swoje drzewko w

mieście – mówi pani Barbara
Łapka, mama Pauliny, która
wraz z 15 innymi dziećmi, dostała swoje drzewko.
Nowe kasztanowce i jarzęby zostały posadzone na ul.
Kasztanowej, Topolowej i Ratuszowej. Każdy uczestnik akcji
dostał od burmistrza Marka Fedoruka maskotkę i oczywiście
serdeczne gratulacje.
- Myślę, że ta akcja zakorzeniła się już w świadomości
mieszkańców, bo mamy sporo
zgłoszeń co mnie bardzo cieszy
i przypominam, że mamy jeszcze dużo miejsca do posadzenia drzewek – żartuje burmistrz
Marek Fedoruk.
(ABP)

(ABP)
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UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie

REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyka uzdrawiania
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli.
Wywodzi sie ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach.
Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności,
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii
zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest
zdolny poprzez intensywna koncentracje wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich
rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach,
kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały
schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa
i zakończył sie problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że
dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła sie mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły badania USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło
pozbycie sie kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO
wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.

Zapisy i informacje:

784 609 208, 693 788 894

Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało sie pomóc w cofnięciu lub całkowitym
wyleczeniu. Cieszą sie oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to skromnej osobie
Pana REYNALDO.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może
osiągnąć pomoc. Wielu z nas boryka się z problemami zdrowotnymi, wobec których jesteśmy bezradni.
Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale również umęczonej duszy.
Z pomocą poszukującym przychodzą znane od lat metody filipińskiego uzdrowiciela. Uzdrawianie przez bólu, operacje bez użycia skalpela stosowane są przez Filipińczyków, zwanych także
wybrańcami dobrych duchów, od czasów starożytnych, jednak do tej pory fenomen i tajemnica
wykonywania tych zabiegów pozostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak również nazywani są uzdrowiciele, podczas swoich praktyk nie używają żadnych środków znieczulających.
Zabiegi polegają na energetycznym wzmocnieniu chorych organów i tkanek, wzmocnieniu
systemu odpornościowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jednym z najpopularniejszych i
najskuteczniejszych haelerów, znanym w całej Europie jest Filipińczyk Reynaldo Litawen, który
posiada wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę przezywaną w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Filipińczyk podróżuje po całej Polsce, by pomagać ludziom szukającym pomocy w leczeniu najróżniejszych dolegliwości. Jego metody opierają się głównie na intensywnej koncentracji,
poprzez to wytwarza się ogromna energia eteryczna wokół jego rąk.

- Chociaż medycyna akademicka poczyniła wielkie postępy, to ciągle pewne obszary ludzkiego
wnętrza są niezbadane. Nie wszystko można zbadać empirycznie. Moje ręce podczas zabiegów
zachowują się jak bieguny elektryczne. Powodują kontrolowany przepływ energii przez organizm
pacjenta – podkreśla uzdrowiciel.
Ogromna charyzma, modlitwa oraz medytacja sprawiają, że terapeuta wprowadza się w stan
religijnej żarliwości. Emanuje z niego potężna, uzdrawiająca siła. Głęboka, duchowa postawa pacjenta jest bardzo pomocna w uzdrawianiu. Filipiński uzdrowiciel działa na cały organizm. Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne
siły obronne pacjenta, udrażnia kanały energetyczne i je oczyszcza. Niespotykane umiejętności,
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii
zatrzymały u tysięcy ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel immunologicznie oddziaływują na schorowane i wycieńczone chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje
ulgi w cierpieniu może się do niego zgłosić. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę. Każdy
pacjent przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest dostosowane do potrzeb danej osoby, w zależności od tego jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich i jest otwarty na działania uzdrowiciela –
zawsze może osiągnąć pożądany efekt i pomoc.

Przyjmujemy: 17 listopada - WROCŁAW, 18 listopada - LUBIN i GŁOGÓW,
19 listopada - WAŁBRZYCH, 20 listopada - BOLESŁAWIEC
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Nocniki, ktorych oglądać nie muszę
Janusz
Bartkiewicz

Zawsze, bo od swych młodzieńczych lat, kiedy zacząłem rozumieć to, co się wokół
mnie dzieje, wiedziałem co
to znaczy być przyzwoitym,
albowiem moja mama wielokrotnie powtarzała mi, abym
co jak co, ale zawsze starał się
być przyzwoitym. Oczywiście
wytłumaczyła mi, co to znaczy
być przyzwoitym, a ja nie miałem problemu, aby zrozumieć,
co to oznacza. I kiedy po latach usłyszałem powiedzenie
nieodżałowanego Władysława
Bartoszewskiego, że „kiedy nie
wiesz jak się zachować, zachowuj się po prostu przyzwoicie”, wiedziałem dobrze, co
ten wielce doświadczony życiowo człowiek miał ma myśli.
Niestety nadeszły takie czasy,
że znaczenie tego słowa traci
swój pierwotny sens i aby się
w pieniącym wokół mnie chaosie nie pogubić, zajrzałem
do mojego starego słownika
(pamiętającego czasy PRL),
aby sobie przypomnieć, że

przyzwoitość, to nic innego
jak przestrzeganie dobrych
obyczajów i norm etycznych,
czyli - mówiąc inaczej - moralność, skromność, uczciwość
i obyczajność. Niestety, nie
uspokoiło mnie to absolutnie,
bo kiedy tylko włączam telewizor i przysłuchuję się wieściom
płynącym z naszego polskiego
światka politycznego, za każdym razem nachodzi mnie
refleksja, że obecne czasy z
tak rozumianą przyzwoitością
mają coraz mniej wspólnego.
Słyszę oto, że druga osoba w państwie zabawiała
się gdzieś na południowym
wschodzie Polski z nieletnią,
czy nawet ukraińską prostytutką, co ponoć nagrane zostało przez prowadzących tam
burdele przedstawicieli rosyjskojęzycznej mafii (współpracującej podobno z funkcjonariuszami Centralnego Biura
Śledczego Policji) i człowiek
ten w spokoju dalej pełnił tak
zaszczytną funkcje państwową, albowiem w całkowite
zapomnienie odeszła stara
maksyma, że nawet „żona cezara musi być wolna od jakiegokolwiek cienia podejrzeń”.
Wprawdzie, kiedy się okazało,
że z rządowych samolotów
uczynił prywatną podniebną

taksówkę dla siebie, swojej
rodziny i znajomych, stanowisko stracił, ale nie dlatego, że
zachował się nieprzyzwoicie,
tylko dlatego, jak ogłosił prezes Jarosław, że vox populi
vox dei, czyli głos ludu (jest)
głosem Boga. Przyznam, że po
ogłoszeniu wyników niedawnych wyborów parlamentarnych trochę zgłupiałem, kiedy
usłyszałem, że głosami ludu
tenże człowiek ponownie do
polskiego Sejmu został wybrany… I nie wiem, czy pomylił
się prezes Jarosław, czy sam
Bóg, który swą wolę ogłasza
decyzjami ludu. Zwłaszcza
tego pracującego ze wsi i miasteczek.
Łapię się za głowę z
przerażenia, kiedy słyszę,
że kryształowo przyzwoity
człowiek, tak przyzwoity, iż
nie było potrzeby zaczekania na efekty sprawdzenia
go przez służby specjalne,
wybrany na najważniejszego
kontrolera wszystkiego co w
kraju można skontrolować,
okazał się zwykłym kolesiem
panów z grupy towarzyskiej,
zwyczajowo zwanej mafią.
Mało tego, kierując organem walczącym z tzw. mafią
vatowską nie widział (?), że
jej odłam ulokował się kieREKLAMA

Zapraszamy do nowo otwartego Salonu
z bielizną - Hetmańska 1C w Wałbrzychu
Konkurencyjne ceny figi od 9 zł
biustonosze od 25 zł
w ofercie posiadamy miseczki A-L
Miła obsługa i profesjonalny dobór bielizny
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rowanym przez niego ministerstwie, a na jego czele (nie
ministerstwa, tylko tej grupy
towarzyskiej) stoi jego prawa
ręka. Mało tego, ten tak szlachetny obywatel i patriota,
swą kryształową uczciwość
popodkreślał, oszukując fiskusa, czyli samego siebie, a
wszystko po to, aby płacić jak
najmniejsze podatki.
Mając takie przykłady
uczciwości (więcej nie będę
wymieniał, bo stron w tygodniku by zbrakło), nawet się
nie zdziwiłem, że oto z list
partyjnych prezesa Jarosława
na poselską posadę wystartowała pani, która w poprzedniej
kadencji Sejmu nie miała żadnych oporów, aby głosować
na tak zwane dwie ręce, czyli
dopuścić się ordynarnego
oszustwa parlamentarnego,
a jednocześnie dopuścić się
przestępstwa przekroczenia
uprawnień służbowych, o co
nawet prokurator okręgowy
z Warszawy miał pretensję,
stawiając jej stosowny zarzut.
I kiedy już myślałem, że nic
mnie w tej materii już nie zaskoczy, nagle okazało się, że
mojej wyobraźni wielce jeszcze brakuje, bo oto dowiaduję się, że prezes Jarosław
postanowił, aby do organu
nadal uporczywie zwanego
Trybunałem Konstytucyjnym
desygnować panią, która podczas obrad sejmowej komisji
sprawiedliwości głosowała za
przepisem, chociaż miała, jako
doktor nauk prawnych, pełną
świadomość, że przepis ten
jest absolutnie niekonstytucyjny. Przypomnę jej ówczesną argumentację: „Z powodu umowy politycznej będę
głosowała tak jak mój klub,
natomiast podzielam w pełni
pogląd pana ministra Warchoła i uważam, że zapis jest
wprost jaskrawie sprzeczny z
konstytucją w swoim brzmieniu”. Nie wysilając się na własny, posłużę się komentarzem
jednej wielce przeze mnie szanowanej dziennikarki, że jaki
trybunał, taka kandydatka…
Smutne to niesamowicie, ale
jakże prawdziwe.
Takim sam brak wyobraźni
nie pozwolił mi nawet na cień
przypuszczenia, że do tego samego szczątkowego organu
(według zasady, że organ mało
użytkowany ulega zanikowi)
prezes Jarosław raczy desygnować tak zwanego „prokuratora stanu wojennego”,
którego cyniczne szczerzenie
(chyba jednak sztucznego)
uzębienia, powoduje niekontrolowane przeze mnie odruchy zaciskania pięści. Nie to, że
mam cokolwiek przeciw „prokuratorom stanu wojennego”,
bo znam wielu takich bardzo
przyzwoitych i zawodowo rze-

Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie
znajdziemy!
74 666 88 99, 74 663 80 30
Kredyty i pożyczki ponad 30 firm
Wałbrzych
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines

telnych prokuratorów i sam
byłem takim samym funkcjonariuszem publicznym tamtych czasów. Chodzi mi o to,
iż zwykłą przyzwoitość – taką
jaką wpoiła mi moja mama,
starsza od Jadwigi Kaczyńskiej
tylko o dwa lata – nie pozwala
desygnować na to stanowisko
człowieka z taką przeszłością,
po tym jak brutalnie pozbawiło się rent i emerytur ludzi,
którzy w swych życiorysach
zawodowych mieli chociażby
tylko kilka dni służby organach bezpieczeństwa PRL, a
po transformacji ustrojowej
dalej wiernie i ofiarnie przez
lata służyli państwu i społeczeństwu. To już nie tylko
brak przyzwoitości, lecz zwykłe – nie tylko polityczne –
draństwo i kpina z polskiej i
światowej opinii publicznej.
Rzecz w tym, że - jak mawiała
moja mama - człowiek nieprzyzwoity, opinię publiczną
ma w pewnym szczególnym
miejscu, będącym antypodami głowy. Przypomniała mi się
trawestacja znanego popularnego powiedzenia, często
używana (w czasach moich
prawniczych studiów) przez
dziekana Wydziału Prawa
Uniwersytetu Wrocławskiego
doc.dr Andrzeja Kordika, który
lubił mawiać: pokaż mi swój
nocnik, a powiem ci kim jesteś.
Zdaje mi się, że obraz nocnika,
zarówno prezesa jak i jego kolejnych już nominatów, mam
w głowie i absolutnie nie muszą mi go pokazywać.
http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.

Jubileuszowy
Fundusz Toyoty
W siedzibie wałbrzyskiego
MOPS-u odbyło się spotkanie dla organizacji z powiatu
wałbrzyskiego zainteresowanych składaniem wniosku
o dofinansowanie do Funduszu Toyoty. Fundusz, założony
przez wałbrzyską fabrykę Toyoty, co roku wspiera oryginalne i ciekawe projekty związane
obszarami priorytetowymi firmy, którymi są: ekologia, edukacja techniczna, sport, bezpieczeństwo na drogach oraz
poprawa mobilności/swoboda
poruszania się. Projekty wspierane przez Toyotę zakładają
trwałą zmianę w otoczeniu i
są realizowane na obszarze
powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha. W konkursie
mogą wystartować organizacje
non-profit, czyli jednostki nie
nastawione na osiąganie zysku
takie jak fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie,
kluby sportowe, wspólnoty
samorządowe. W jubileuszowej edycji maksymalna kwota
wsparcia projektu wynosi 20
000 zł. natomiast całkowita
pula środków do rozdysponowania to aż 100 000 zł. Wszystkie zaplanowane działania w
ramach projektów powinny
być zrealizowane pomiędzy
marcem a wrześniem 2020.
Organizacje zainteresowanych
złożeniem wniosku o dotację
powinny zgłosić taki zamiar do
Fundacji Edukacji Europejskiej
do 15 listopada. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronach: www.toyotapl.com oraz
www.fee.org.pl.
(RED)
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Udany sezon

Wyróżnienia dla Jedliny Nowe tory

Dobiegł końca drugi sezon
działania bezpłatnej wypożyczalni rowerów elektrycznych
w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój. Wypożyczalnia cieszyła się sporą popularnością
wśród mieszkańców.
Od 21 marca 2019 r. rowery
przejechały 8976,8 kilometrów.
To więcej niż trasa lotem ptaka
z Jedliny-Zdroju do Tokio (8941
km) lub do wybrzeży Brazylii
(8265 km). Przez niepełne 30
tygodni funkcjonowania wypożyczalni zawarto 161 umów
na wypożyczenie roweru elek-

Wieża widokowa na górze Borowa „Turystycznym
Produktem Roku 2019”, a
Dolnośląski Festiwal Zupy w
Jedlinie-Zdroju wyróżniony
podczas „Świdnickich Gryfów”.
Burmistrz
Jedliny-Zdroju
Leszek Orpel odebrał dyplom
przyznający Gminie Jedlina-Zdrój „Certyfikat - Turystyczny
Produkt Roku 2019” za wieżę
widokową na górze Borowa.
Nagroda została przyznana
podczas uroczystej gali podsumowującej pierwszy dzień
Kongresu Turystyki Polskiej,
który został zorganizowany w
Świdnicy. Organizatorem plebiscytu była redakcja Forum
Biznesu.
Za nami także rozstrzygnięcie konkursu i Gala Przedsiębiorczości „Świdnicki Gryf” w
Świdnicy.
- Stanęliśmy na podium,
odbierając wyjątkową dla nas
nominację do nagrody gospodarczej, w kategorii „Sudecki

trycznego. Przekłada się to na
224 wypożyczone rowery, z
których każdy przejechał przeciętnie około 49,9 kilometra na
tydzień. Rowery można rezerwować z dwutygodniowym
wyprzedzeniem,
maksymalnie 3 na osobę. W tym roku z
możliwości takiej rezerwacji
skorzystano 86 razy. Po sezonie
użytkowania rowery zostaną
poddane niezbędnym przeglądom oraz naprawom, tak
by w kolejnym sezonie cieszyć
mieszkańców.
(KS)

Produkt Regionalny”. W bieżącym roku, okazał się nim Dolnośląski Festiwal Zupy, organizowany przez Centrum Kultury
w Jedlinie-Zdroju. Otrzymując
tak duże dla nas wyróżnienie,
którym jest nominacja naszej
kulinarnej imprezy, mamy
przekonanie o jej randze wśród
pozostałych produktów regionalnych. Już dziś zapraszamy
na kolejną edycję imprezy,
której kulinarny finał odbędzie
się 1 maja 2020 roku w Jedlinie-Zdroju – podkreśla Leszek
Orpel.
(RED)

Na zabytkowej, niezwykle
malowniczej, najpiękniej położonej linii kolejowej w Polsce – linii 285 trwają bardzo
intensywne prace rewitalizacyjne. Po zakończeniu prac,
za około dwa lata, będzie
można przejechać szynobusem lub pociągiem turystycznym z Jedliny-Zdroju do stacji Świdnica Kraszowice.
Warto przypomnieć, że zabytkowa linia kolejowa nr 285
została zamknięta w 2004 roku.
W ramach zaplanowanych
prac rewitalizacji i odnowieniu
podlegać będą nie tylko same
tory, ale również liczne obiekty inżynieryjne, znajdujące się
na tej trasie. Takich obiektów
– przepustów, murów oporowych, mostów i wiaduktów
jest w sumie aż 110. W Jedlinie
–Zdroju powstanie przystanek
kolejowy, który będzie zlokalizowany przy ulicy Chopina
- nieopodal centrum przesiadkowego, znajdującego się przy
placu Zwycięstwa. W 2021 roku

rozkład jazdy ulegnie zmianie
i będzie można podróżować z
Jedliny-Zdroju do stacji Świdnica Kraszowice.
- Szybki transport publiczny jest przyszłością, a ta inwestycja zdecydowanie zwiększy
ruch turystyczny, będzie także
bardzo praktyczna dla naszych
mieszkańców - mówi Leszek
Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.
(KS)
REKLAMA
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Warsztaty teatralne
W Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Głuszycy trwają gorące
przygotowania do wystawienia „Ziemi Obiecanej
Włókniarzy” – sztuki teatralnej, która przywołuje
realia powojennej Głuszycy
i utrwala pamięć o lokalnej
historii. Aktorzy grający w
przestawieniu od września
do połowy listopada uczestniczą w warsztatach teatralnych
prowadzonych
przez reżysera i autora scenariusza spektaklu - Roberta
Delegiewicza.
W sali widowiskowej głuszyckiego Centrum Kultury odbywają się próby czytane scenariusza i opracowywane są
poszczególne sceny przedstawienia. Z pomocą seniorów z
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Głuszycy zaprojektowano już
stroje dla postaci oraz dobrano
rekwizyty i scenografię przedstawienia. W warsztatach uczestniczą mieszkańcy Głuszycy
tworzący Głuszycką Grupę
Teatralną „Po godzinach”. Aktorzy-amatorzy w spektaklu
„Ziemia Obiecana Włókniarzy”
wcielą się w następujące role:
Agnieszka Musz zagra Rachelę,
Alina Mączyńska - Helenę, Artur Gołda - Leona, Edyta Po-

Plac zabaw i droga

Festiwal
Filmowy Arka

pek - Annę, Iweta Głód - Marię,
Magdalena Gołda - Magdalenę,
Ilona Banasik - Lidkę, Magdalena Kandefer - Marlenę,
Mirosław Żołopa - Kazimierza,
Urszula Mrozińska - Ewę, Robert Delegiewicz - Komisarza,
Szymon Sławik - Partyzanta
Pierwszego, Krzysztof Gołda Partyzanta Drugiego, Roman
Głód - Przesłuchiwanego.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu
Wieloletniego Niepodległa na
lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje
dla Niepodległej”. Zadanie
polega na przeprowadzeniu
warsztatów teatralnych zakończonych 16 listopada 2019
r. wystawieniem sztuki pt.
„Ziemia Obiecana Włókniarzy”
w sali widowiskowej Centrum
Kultury-MBP w Głuszycy.

Zbliża się IV edycja Festiwalu Filmów Chrześcijańskich Arka. Festiwal jest odpowiedzią na potrzeby ludzi
ceniących spotkania z filmem
dobrym i ważnym – w myśl
hasła przewodniego: „Weź
udział w święcie kina chrześcijańskiego”. - Filmy, które
zostały wybrane w tym roku i
które obejrzy polska publiczność, wpisują się w mądrą i
otwartą dyskusję o współczesnym świecie, o sensie życia i
o wartościach chrześcijańskich.
Wartościach, które zbudowały
fundamenty naszego świata i
które są tak ważne dla wspólnego rozwoju Polski i Europy.
Przez cztery kolejne niedziele
w Głuszycy (ul. Chrobrego 4a)
będzie można obejrzeć filmy:
10 XI, godz.19.00 – Niesamowita łaska: Aretha Franklin; 17
XI, godz.19.00 – Odwaga w
ogniu; 24 XI, godz.19.00 – Jutro czeka nas długi dzień; 1 XII,
godz.19.00 – Schronienie w górach – zachęcają organizatorzy
Festiwalu Filmów Chrześcijańskich Arka w Głuszycy.

(SJ)

(MC)

Gmina Mieroszów zmienia
się na lepsze, a korzystają z
tych zmian także najmłodsi
mieszkańcy, którzy mogą już
korzystać z nowego placu zabaw. Kierowców ucieszy wyremontowana droga.
Zakończyła się przebudowa odcinka drogi łączącej
Sokołowsko z Unisławiem Śląskim. 30 października odbyło
się oficjalne oddanie nowego
odcinka ulicy Unisławskiej w
Sokołowsku. Otwarcia i symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonał burmistrz Mieroszowa
Andrzej Lipiński wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej
Mieroszowa Violettą Kopką,
sołtysem wsi Sokołowsko Zofia
Przygodą, radnymi: Dominiką
Zimnowodzką, Iwoną Bandurską- Szewczyk, Małgorzatą Czachor, wiceprzewodniczącym
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Stanisławem Skrzyniarzem, dyrektorem ZSzP w Sokołowsku
Grażyną Lektarską, ks. proboszczem Jackiem Czechowskim
oraz kierownikiem referatu
GPiOŚ Jakubem Stolickim.
- W planach jest wyasfaltowanie całej drogi łączącej
Sokołowsko z Unisławiem Śl.,
która będzie stanowić alternatywną drogę dojazdową do Sokołowska, co znacznie zwiększy

bezpieczeństwo mieszkańców.
Zadanie.” Przebudowa drogi
nr 116279D (…)”, dotyczyło
drogi dotąd niewyasfaltowanej, a łączącej Sokołowsko z
Unisławiem Śląskim. Inwestycja kosztowała 768 909,30 zł,
z Gmina Mieroszów otrzymała
dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.
Także 30 października,
przy skrzyżowaniu ulicy Powstańców i Wałbrzyskiej w
Mieroszowie, odbyło się uroczyste otwarcie nowego placu zabaw oraz siłowni plenerowej. Uroczystego otwarcia
i symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonał burmistrz
Mieroszowa Andrzej Lipiński
wraz z przewodniczącą Rady
Miejskiej Mieroszowa Violettą
Kopką, przewodnicząca Rady
Seniorów Marią Chmielnicką,
dyrektorem PSP w Kowalowej
Danutą Wypych, prezesem
Stowarzyszenia „Z Seniorami
Łatwiej Anną Morawską, ks.
proboszczem
Stanisławem
Piskorzem oraz kierownikiem
referatu GPiOŚ Jakubem Stolickim. Na otwarciu obiektu obecni byli radni Rady Miejskiej

Mieroszowa, uczniowie PSP w
Kowalowej oraz mieszkańcy.
- Wielofunkcyjny plac zabaw, połączony z siłownią zewnętrzną, to doskonałe miejsce
wypoczynku dla całych rodzin.
To kolejna inwestycja, która
umożliwi mieszkańcom aktywne spędzanie czasu. Całkowity
koszt inwestycji „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu w obiekty małej
architektury w Mieroszowie”
wyniósł 164 574,00 zł. Inwestycja dofinansowana została
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej
Wsi” oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach programu Rozwoju
Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte
Strefy Aktywności (OSA) Edycja
2019 – dodaje burmistrz.
(RED)
REKLAMA

Prawo do niepracowania
Do końca roku, dzięki dofinansowaniu
ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego można korzystać
z bezpłatnych usług Wałbrzyskiego
Centrum Aktywności Obywatelskiej
prowadzonego przez Fundację Wałbrzych 2000.
- Kontynuując rozważania na tematy
pracownicze – mówi Łukasz Zawojak,
wiceprezes zarządu Fundacji Wałbrzych
2000 – warto porozmawiać o podstawowych prawach pracownika zatrudnionego w ramach stosunku pracy.
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Dlatego dzisiaj o urlopie
i niezdolności do pracy.
Najbardziej interesującymi z punktu
widzenia pracownika są dwa elementy
wpływające bezpośrednio na codzienne relacje pracodawca – pracownik.
Podstawowym prawem pracownika jest prawo do płatnego urlopu
w ciągu roku w określonym wymiarze
dni. Liczba dni urlopu jakie przysługują
pracownikowi uzależniona jest od stażu
pracy, a także od okresu zatrudnienia u
danego pracodawcy. Osoba, która po
raz pierwszy podjęła pracę prawo do
urlopu wypoczynkowego uzyskuje z
upływem każdego miesiąca pracy. Należy jej się wtedy 1/12 rocznego urlopu
za każdy przepracowany miesiąc, więc
z każdym kolejnym miesiącem tych dni
wolnych jest więcej, ale nie więcej niż:
• 20 dni – gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

•

26 dni – gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Warto pamiętać, że do stażu pracy,
od którego zależy wymiar urlopu, dolicza się następujące okresy nauki w:
• zasadniczej lub innej równorzędnej
szkole zawodowej – 3 lata;
• średniej szkole zawodowej – 5 lat;
• średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat;
• średniej szkole ogólnokształcącej –
4 lata;
• szkole policealnej – 6 lat;
• szkole wyższej – 8 lat.
Okresy z poszczególnych typów
szkół nie sumują się, zatem jeśli skończyliśmy studia wyższe otrzymujemy
na starcie naszej kariery 8 lat stażu.
Oczywiście jedynie w kwestii prawa do
urlopu.
Kolejnym ważnym prawem pracownika jest prawo do płatnego zwolnienia
lekarskiego w sytuacji czasowej niezdolności do pracy. W trakcie choroby
pracownik nie otrzymuje świadczenia
za pracę, ale zasiłek chorobowy (wynagrodzenie otrzymuje do 33 dnia trwania
choroby lub też 14 dnia, jeżeli ukończył
50. rok życia). Okres pobierania tego
zasiłku jest ściśle określony i nie można z niego korzystać dłużej niż 182 dni
lub przez 270 dni, jeśli niezdolność do
pracy spowodowana jest gruźlicą, bądź
występuje w okresie ciąży. Jeżeli po
tym okresie pracownik nadal nie jest

zdolny do pracy może wystąpić do ZUS
o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie to przysługuje przez
okres niezbędny do przywrócenia do
pracy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.
Po tym okresie, jeżeli niezdolność nadal istnieje, możliwe jest wystąpienie o
przyznanie renty z tytułu niezdolności
do pracy.
Należy pamiętać, że w okresie zwolnienia lekarskiego przysługuje nam
prawo do 80% wynagrodzenia, są jednak wyjątki:
• w przypadku wypadku w drodze do
pracy lub z pracy, a także w przypadku choroby przypadającej w okresie
ciąży – 100% wynagrodzenia;
• w przypadku konieczności poddania się badaniom dla kandydatów
na dawców komórek, tkanek i narządów oraz pobrania komórek, tkanek
i narządów – 100% wynagrodzenia.
Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę w okresie przebywania pracownika na zwolnieniu
lekarskim? Zgodnie z art. 53 §1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać
umowę o pracę bez wypowiedzenia tylko wtedy, gdy niezdolność pracownika
do pracy wskutek choroby trwa:
• dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;
• dłużej niż łączny okres pobierania
z tytułu choroby wynagrodzenia i
zasiłku chorobowego oraz pobiera-

Dni, w których dyżurują
(w godzinach 14.30-16.30)
eksperci Wałbrzyskiego
Centrum Aktywności
Obywatelskiej:

21 listopada 2019
5 grudnia 2019
Z ekspertem można
porozmawiać osobiście
w siedzibie Fundacji
Wałbrzych 2000,
ul. Wrocławska 53,
telefonicznie pod numerem
74 843 45 62 lub wysłać
pytanie emailem:
biuro@walbrzych2000.pl
nia świadczenia rehabilitacyjnego
przez pierwsze 3 miesiące – gdy
pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej przez 6
miesięcy lub jeżeli niezdolność do
pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą
zawodową.
Łukasz Zawojak
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 645,1950)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495)

DB2010

Czwartek, 7 listopada 2019 r.
www.db2010.pl

.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

Dla Bianki i Maćka
W hali OSiR w Świebodzicach odbyła się akcja
charytatywna dla młodych
mieszkańców tego miasta:
Bianki Karbowskiej i Macieja
Lachnika, którzy zmagają się
z chorobą nowotworową. Organizatorem akcji była Anna
Nowak, a osobami wspierającymi wydarzenie Agnieszka
Grodowska-Jachym,

Agnieszka
Andruszków,
Katarzyna Łysoń, a także
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach.
Do akcji włączyło się wiele
osób i organizacji: mieszkańcy, rodzina, przyjaciele, znajomi. Osoby o wielkich sercach
przekazały wiele przedmiotów,
upominków, voucherów na

licytację. Imprezę charytatywną otworzył burmistrz miasta
Paweł Ozga, który pogratulował organizatorom pięknej
inicjatywy, a także podziękował wszystkim za uczestnictwo
w akcji. Grupy przedszkolne,
szkolne, formacje sportowe
i taneczne, a także harcerze
przygotowali wspaniały program artystyczny, który umilił

czas wszystkim uczestnikom.
Odbyły się także koncerty
zespołów. W kąciku kulinarnym można było spróbować
pysznych wypieków, dostarczonych przez świebodziczan.
Dodatkową atrakcją była możliwość przejażdżki na motorach. Całą imprezę prowadzili
przyjaciele Maćka: Wiktoria
Jankowska i Jakub Nowak.
REKLAMA

Puszki wypełniały się z minuty na minutę coraz bardziej,
a liczba osób chętnych do
pomagania ciągle wzrastała.
Ostatecznie dla Bianki Karbowskiej została uzbierana kwota
w wysokości 16 373,18 zł, a dla
Macieje Lachnika 27 934,34 zł.
- Wszystkim, którzy dołączyli się do akcji i wspomogli
leczenie dwójki młodych osób,

serdecznie dziękujemy – podkreślają organizatorzy akcji i
rodzice chorych dzieci.
(WP)

Ploteczki z Trójeczki

Grupa ośmiorga dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr
3 w Świebodzicach, wraz z
opiekunką Bożeną Czykietą,
odwiedziły w ratuszu burmistrza Świebodzic Pawła
Ozgę. Wizyta miała na celu
przeprowadzenie wywiadu
do reaktywowanej we wrześniu gazetki szkolnej „Ploteczki z Trójeczki”.
W każdym numerze można
znaleźć, m.in.: ciekawostki z
życia uczniów, kącik malucha,
kącik pupila oraz kącik łasucha,
a także kolorowanki, krzyżówki i konkursy z nagrodami. A
wywiad z burmistrzem został
przygotowany do kolejnego

numeru czasopisma, który ma
ukazać się pod koniec listopada. Dzieci z kółka redakcyjnego same opracowały pytania.
Burmistrz wyczerpująco odpowiedział na każde z nich, a w
ramach podziękowania otrzymał zapewnienie, że uczniowie dostarczą mu egzemplarz
pisma z wywiadem na pamiątkę. Na koniec spotkania Paweł
Ozga podziękował dzieciom i
wręczył im drobne upominki.
Podczas całej wizyty obecna
była posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, z którą wywiad
ukaże się w grudniowym numerze gazetki.
(WPS)

Nowe oświetlenie

Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na Osiedlu Sudeckim
w Świebodzicach (przy bloku nr 9) przeprowadzone zostały prace
polegające na wybudowaniu pięciu sztuk opraw oświetlenia drogowego
ze źródłami światła LED na słupach aluminiowych, stożkowych o
wysokości 8 m z wysięgnikiem 2 m. Oświetlenie będzie wyposażone
w funkcje automatycznego ograniczenia strumienia do 50 procent.
Wartość zadania to 61 131 zł.

(WP)
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Obchody Święta Niepodległości
We wszystkich gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej w najbliższy
weekend odbędzie się szereg wydarzeń związanych z obchodami
101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wałbrzych

Prezydent Wałbrzycha zaprasza na uroczyste obchody 101 rocznicy odzyskania
niepodległości, które odbędą
się 11.11.2019 r.: godz. 10.45
zbiórka uczestników uroczystości i pocztów sztandarowych na placu Magistrackim;
10.50 przemarsz ulicą Gdańską,
przez Rynek i ul. Moniuszki do
kościoła pw. Świętych Aniołów
Stróżów; 11.00 uroczysta msza
święta w kościele pw. Świętych
Aniołów Stróżów; 12.30 - 12.40
przemarsz na plac Kościelny; 12.45 - 13.30 uroczystości
przed pomnikiem, złożenie
kwiatów; 14.00 otwarcie Ronda
im. 100-lecia Niepodległości
Polski - ul. Noworudzka/Kamieniecka/ Głuszycka. Imprezy towarzyszące: 8.11.2019 r., godz.
10.30 III Wałbrzyska Gala Pieśni
Patriotycznej „Radosna Niepodległa” - Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua – Zdrój,
ul. Ratuszowa 6; 10.11.2019
r., godz. 11.00 XX Cross Nie-

podległości - ul. Blankowa 32
A (więcej o biegu na str. 13),
11.11.2019 r., godz. 16.00 Koncert Narodowy Zespołu Pieśni
i Tańca „Wałbrzych” - Kościół
Ewangelicko-Augsburski
w
Wałbrzychu; 12.11.2019 r.,
godz. 12.00 „Antygony – portret wielokrotny” - aula I Liceum Ogólnokształcącego z
Oddziałami Dwujęzycznymi w
Wałbrzychu, ul. I. J. Paderewskiego 17; 15.11.2019 r., godz.
12.00 „Mam biało-czerwone
serce - historia Polski w rytmie
rapu”, spotkanie i koncert dla
młodzieży, Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Starej
Kopalni.
- W związku z organizowanymi przez Urząd Miejski
w Wałbrzychu uroczystymi
obchodami 101 rocznicy odzyskania niepodległości, w
godzinach od 10.50 do 13.30
wystąpią utrudnienia w ruchu
drogowym w centrum miasta.
Prosimy wszystkich mieszkańców miasta o wyrozumiałość i

zapraszamy do wzięcia udziału
w obchodach – apeluje Roman
Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Boguszów-Gorce

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego oraz Zastępca Burmistrza Boguszowa-Gorc Sebastian Drapała zapraszają na
uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości 11
listopada z udziałem żołnierzy
z 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława
Maczka, które odbędą się w
Boguszowie-Gorcach.
Uroczystości rozpoczną się mszą
świętą za ojczyznę w kościele
Zesłania Ducha Świętego w
Boguszowie-Gorcach z udziałem Kompani Honorowej 10
BKPanc. Po zakończonej mszy
świętej nastąpi przemarsz
kompani honorowej wraz z
pocztem sztandarowym do
Centrum Kulturalno-Kongresowe Witold. Ceremoniał wojskowy przewiduje również od-

czytanie apelu pamięci wraz z
salwą honorową. Uroczystości
zakończą się defiladą kompani honorowej przy dźwiękach
„Warszawianki”.

Czarny Bór

- 11 listopada już tuż tuż…
z tej okazji przygotowaliśmy
dla 200 flag z okazji Święta Niepodległości. Co trzeba zrobić,
aby otrzymać flagę narodową?
Wystarczy zgłosić się po jej
odbiór do sekretariatu Urzędu
Gminy w Czarnym Borze (I piętro, pokój nr 9) i po umieszczeniu flagi na swojej posesji/budynku wysłać na do nas zdjęcie
za pośrednictwem portalu Facebook lub wrzucić w komentarzu pod postem. Czekamy na
Was do 8 listopada do godz.
14.30. Przyłączcie się do akcji,
zamanifestujcie patriotyzm i
wywieście flagę narodową 11
listopada. Niech Gmina Czarny Bór będzie biało-czerwona
– apeluje Adam Górecki, wójt
Gminy Czarny Bór.
A 8 listopada o godz. 17.00
w hali sportowej w Czarnym
Borze odbędzie się uroczystość
z okazji Święta Niepodległości
połączona ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.
REKLAMA

Global Trade Tyres przypomina
o wymianie opon!
Opony to jedne z najważniejszych części w samochodzie. Ich
dobry stan gwarantuje bezpieczeństwo oraz komfort jazdy.
Kiedy wymienić opony na zimowe?
Najlepiej gdy temperatura na dworze zaczyna spadać poniżej ok.
7 stopni.
Po co zmieniać opony?
Grubszy, specjalnie zaprojektowany bieżnik lepiej radzi sobie na
śniegu i lodzie. Mieszanki gumowe, z jakich są wykonane, zachowują elastyczność nawet w niskich temperaturach.
Global Trade Tyres
- Nasza hurtownia powstała w 2011 roku i jest jedną z największych hurtowni opon używanych w Polsce – mówi Igor Jarosz,

właściciel Global Trade Tyres. - Wieloletnie doświadczenie i
kontakty z zagranicznymi dostawcami pozwalają nam wybierać
najlepsze jakościowo opony do handlu detalicznego oraz hurtowego. Każda opona używana jest sprawdzana wizualnie oraz
ciśnieniowo. Jako jedyni w Polsce dajemy 14 dni gwarancji na
opony używane. Każdemu klientowi, który zdecyduje się na zakup ogumienia zostanie przedstawiona indywidualna oferta. GTT
Hurtownia Opon posiada stacjonarny oraz mobilny serwis opon,
dzięki czemu każda wymiana lub naprawa opony może być wykonana w siedzibie ﬁrmy lub pod wskazanym adresem przez klienta,
dzięki wykwaliﬁkowanej i doświadczonej kadrze wulkanizatorów.
Oferujemy bogaty wybór używanych opon letnich, zimowych
oraz całorocznych do samochodów osobowych i dostawczych.
W sprzedaży posiadamy także opony nowe (na indywidualne zamówienie).

GTT Hurtownia Opon oferuje:
• Mobilny Serwis Opon na terenie
Wałbrzycha i okolic
• wymianę opon w rozmiarach R12
– R21 z wyważeniem na felgach
stalowych oraz aluminiowych
• przekładanie oraz wyważanie opon do
samochodów osobowych
i dostawczych
• naprawę opon
• odkręcanie awaryjnie śrub
• sezonowe przechowywanie opon
• poczekalnię na czas wykonania usługi
• sprzedaż internetową opon
za pośrednictwem platformy
Allegro. Pod nazwą użytkownika
GTTHURTOWNIAOPON można się
zapoznać z pełną ofertą ﬁrmy.
U nas kupisz opony pojedyncze,
w parach i kompletach.
Serdecznie zapraszamy od poniedziałku
do piątku w godzinach 9.00 – 17.00,
a w soboty w godzinach 8.00 – 14.00.
Global Trade Tyres
ul. Starachowicka 3, 58-302 Wałbrzych
Telefon: 795 77 20 20
www.dyskontopon.eu
www.mobilneserwisyopon.pl

DB2010

Czwartek, 7 listopada 2019 r.
www.db2010.pl

.PL

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

REKLAMA

REKLAMA

PROMOCYJNE CENY
25 lat doświadczenia I www.tech-dom.com.pl

PROMOCJA
na drzwi i okna
Drzwi antywłamaniowe
w DOBRYCH cenach

NAJLEPSZE
OKNA
Trzecia szyba i montaż GRATIS !

WAŁBRZYCH
ZADZWOŃ! Przyjedziemy! Doradzimy! Wycena gratis!
Podzamcze ul. Hetmańska 80 i tel. 74 665 22 44
Piaskowa Góra ul. Topolowa 23 a (teren giełdy) tel. 74 666 45 20 lub 21 fb: Tech - Dom Wałbrzych

Głuszyca

Burmistrz Głuszycy Roman
Głód oraz Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy zapraszają mieszkańców oraz gości do udziału w
świętowaniu 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez
naszą ojczyznę w poniedziałek,
11 listopada 2019 roku: godz.
10:00 - Niepodległościowy
Rajd Rowerowy, start: Park Jordanowski; godz. 12:00 - „Niepodległa do Hymnu” - wspólne odśpiewanie „Mazurka
Dąbrowskiego” oraz złożenie
kwiatów pod pomnikiem Solidarności przy ul. Grunwaldzkiej
w Głuszycy; godz. 16:00 - Koncert Pieśni Patriotycznych w
wykonaniu Chóru Seniorów
Renoma oraz Głuszyckiej Orkiestry Dętej pod batutą Eugeniusza Lecia, sala widowiskowa
Centrum Kultury-MBP, ul. Grunwaldzka 26; godz. 18:00 - msza
święta za ojczyznę, kościół pw.
Chrystusa Króla w Głuszycy, ul.
B. Chrobrego 4.

Jedlina-Zdrój

Uroczyste obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości
w Jedlinie-Zdroju odbędą się
11 listopada 2019 r.: godz. 11.30
msza święta w intencji ojczyzny
- Kościół p.w. Trójcy Świętej, ul.
Piastowska; 12.30 uroczyste złożenie kwiatów - Obelisk Miejski ul. Akacjowa; 13.00 występ artystyczny w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka - Kościół, ul. Jana Pawła II. Imprezy
towarzyszące: świąteczna oferta
kulinarna „Niepodległość uczcić
ze smakiem Jedliny” (Hotel &
Restauracja Jedlinka, Restauracja Zacisze Trzech Gór, Kawiarnia Słodkie Sny, Restauracja
Ciekawa, Oberża PRL, Bistro
zWolna, Bar u Roksi, Kawiarenka Kuracyjna); zwiedzanie wieży widokowej oraz wystaw, pt.

„Jedlina-Zdrój …dawniej” oraz
„Jedlina-Zdrój z lotu ptaka” –
kościół poewangelicki przy ul.
Jana Pawła II.

Mieroszów

- Serdecznie zapraszam
wszystkich mieszkańców Gminy Mieroszów na wspólne
świętowanie odzyskania przez
Polskę niepodległości. Będzie
uroczyście i patriotycznie. Po
mszy świętej w intencji naszej
wolnej ojczyzny, złożymy kwiaty pod pomnikiem w mieroszowskim Rynku i wraz z całą
Polską zaśpiewamy nasz hymn
o godz.12.00 w Mieroszowskim
Centrum Kultury. Następnie

odbędzie się część artystyczna
- wystąpią dla Państwa: chór
Irysy i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mieroszowie. Spędzimy ten dzień wyjątkowo – zachęca burmistrz Mieroszowa
Andrzej Lipiński.

Stare Bogaczowice

Gminne Centrum Biblioteczo -Kulturalne w Starych Bogaczowicach serdecznie zaprasza mieszkańców na niezwykłe
obchody Święta Niepodległości. 10 listopada 2019 roku o
godz. 15.00 zostanie odprawiona uroczysta msza święta z
okazji 101 rocznicy odzyskania
niepodległości w Kościele Pa-

rafialnym w Starych Bogaczowicach.
- Po mszy zapraszamy do
sali sołeckiej przy ul. Głównej
75 w Starych Bogaczowicach
na Wieczornicę Patriotyczną.
Będzie możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu
(kościół - sala sołecka). O godz.
16:00 rozpocznie się przedstawienie teatralne w wykonaniu
młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach,
na godz. 16:30 zaplanowana
została rozmowa z Łukaszem
Kazkiem, podczas której będziemy wspominać dr Jacka
Wilczura -żołnierza AK i pracownika Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich
oraz projekcja filmu „Wilczur”
(produkcja TVN24, reżyseria
Mateusz Kudły) oraz filmu „Ścigam Iwana Groźnego” (reżyseria Piotr Mielech), a o godz.
17.30 rozpocznie się koncert
pieśni patriotycznych w wykonaniu Roberta Delegiewicza i
wspólne śpiewanie. Podczas
wieczornicy zostanie zaprezentowana wystawa ”Życie i
twórczość Gustaw Herlinga –
Grudzińskiego – Patrona Roku
2019 i nastąpi rozstrzygniecie konkursu plastycznego dla
młodszych dzieci „Mój inny
świat”. Partnerem zadania jest
Fundacja LOTTO – mówi Mirosław Lech, wójt Gminy Stare
Bogaczowice.

Szczawno-Zdrój

Burmistrz Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk zaprasza mieszkańców do udziału w uroczystościach Święta Niepodległości. O godz. 9.00 w kościele pw.
Wniebowzięcia NMP odprawiona zostanie msza święta w
intencji ojczyzny, po mszy zostaną złożone kwiaty przed pamiątkową tablicą ku czci bohaterów o niepodległość Polski, a
o godz. 19.00 w Teatrze Zdro-

jowym odbędzie się uroczysty
koncert w wykonaniu orkiestry
Filharmonii Sudeckiej. Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie można odbierać w teatrze.
11 listopada będzie można także odwiedzić wieżę widokową
na Chełmcu. Specjalnie w tym
dniu wieża będzie udostępniona w godz. 9:00-16:00, a odwiedzający - jak zawsze - zostaną
poczęstowani kawą i herbatą.

Świebodzice

- W samo południe przed
ratuszem w Świebodzicach
rozpoczną się impresje historyczne „A Polskość jest w nas,
a serce wciąż bije dla Niepodległej… Bądź łaskaw być z nami!”
Po wspólnym odśpiewaniu
hymnu i wciągnięciu flagi na
maszt, uczestnicy przemaszerują z Rynku na plac Kościelny,
gdzie odbędzie się msza święta
za ojczyznę, a po niej uroczystości patriotyczne pod płytą
upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego. O godzinie
17:00 zapraszamy wszystkich
mieszkańców do Miejskiego
Domu Kultury na uroczystą
wieczornicę,
prowadzoną
przez harcerzy ze szczepu Imago – zachęca Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic.

Walim

- Przed nami IX Rodzinny
Marsz Niepodległości – na
sportowo. Dzieci, młodzież,
rodzice z dziećmi, seniorzy,
sportowcy i turyści – nie może
Was zabraknąć! Wyruszamy 9
listopada o godz. 11. 00 z placu
„Pod Lipą” w Walimiu – zachęca organizator – Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu, który
dla uczestników, którzy zgłoszą
się do 7 listopada, przewiduje
posiłek regeneracyjny oraz pamiątkowe medale. Więcej informacji można uzyskać w CSiR
w Walimiu, tel. 600945945

lub sport@walim.pl. - Oficjalne
uroczystości rozpoczną 11 listopada 2019 r. o godz. 15.00
mszą świętą w kościele pw. św.
Jadwigi w Walimiu. Następnie zapraszamy do Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu
na występ uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach, a
później na wspólne świętowanie – zachęca Adam Hausman,
wójt Gminy Walim.

101 szczytów
w 101 rocznicę

W dniach 9-11 listopada
2019 r., już po raz drugi, odbędzie się wielka akcja “101
szczytów w 101 rocznicę”.
W całym kraju, równolegle,
ludzie kochający piesze wędrówki zdobędą 101 polskich
szczytów, w tym m.in. Lesistą
Wielką w Górach Kamiennych.
Organizatorem i pomysłodawcą jest portal Aktualne Warunki w Górach. Akcja ma na celu
uczczenie w górski sposób 101
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, w
ruchu. W tym roku organizator
postanowił połączyć przyjemne z pożytecznym i - w miarę
możliwości - posprzątać szlaki
biegnące na wybranych 101
szczytów, jeśli tylko liście i śnieg
na to pozwolą. W ubiegłym
roku na szczytach spotkało się
prawie 1000 osób i udało się
im wspólnie zdobyć wszystkie
wierzchołki wymienione w wydarzeniu. Czy uda się to i w tym
roku? Zapraszamy do udziału!
Zainteresowanych zapraszamy
do dołączenia do grupy na Fb:
https://www.facebook.com/
groups/469214373669448/ , w
której organizatorzy będą zamieszczać aktualne materiały
dotyczące samej akcji.
(RED)
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Plejada Świętych

Konkurs historyczno - polonistyczny

Ciekawą inicjatywę zorganizowano w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach!
Koniec października jest
czasem, kiedy powoli przygotowujemy się do chrześcijańskiego przeżywania uroczystości świąt Wszystkich Świętych.
Tego typu uroczystość ma na
celu przybliżanie dzieciom i
młodzieży postaci Patronów,
Świętych i Błogosławionych.
Jest to doskonała okazja przypominania młodym o wartościach nieprzemijających, dla
których święci i błogosławieni
ofiarowywali swoje wysiłki,
cierpienie, a niekiedy życie. W

30.10.2019 r. w Szkole
Podstawowej w Starych
Bogaczowicach odbył się
konkurs historyczno - polonistyczny „Życie i twórczość G. Herlinga – Grudzińskiego – Historia Polski
na przełomie 1914 – 2000”
dla uczniów klas VII i VIII.
Organizatorem konkursu
było Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Starych
Bogaczowicach w ramach
dofinansowania z Fundacji
Lotto, a partnerem Szkoła
Podstawowa Stare Bogaczowice.

Szkole Podstawowej w Starych
Bogaczowicach 31 października 2019 roku po raz siódmy
odbyła się Plejada Świętych.
Organizatorami była Dyrekcja
Szkoły w osobie p. Radosławy
Stramel-Świteńkiej, ksiądz dr
Jacka Biernacki , nauczyciele
przede wszystkim katecheci p.
Janina Strzyż i p. Marek Strzyż
a uczestnikami uczniowie od
klasy 0 do VIII. Swoją obecnością zaszczycili nas wychowankowie, nauczyciele oraz duszpasterz ksiądz Marcin Zawada
ze Szczawna Zdroju. Wspólna
zabawa pomogła przybliżyć
dzieciom postaci i życiorysów
wspaniałych patronów.

Ostatecznie w konkursie
udział wzięło 11 uczniów.
I miejsce zajął Goraj Rajca,
II miejsce ex aequo: Maciej
Radzikowski, Jakub Stokłosa,
Michał Pelc, III miejsce Bartosz Chwastyk.
- Serdecznie dziękujemy
nauczycielkom pani Dorocie
Dei oraz Elżbiecie Bukalskiej
za opracowanie konkursu
oraz pomoc w jego organizacji, a uczniom dziękujemy
za udział i zaangażowanie
– podkreślają organizatorzy
konkursu.
(IL)

Pomagają mieszkańcom
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Starych Bogaczowicach zaprasza rodziców do udziału w cyklu
spotkań ze specjalistami,
których celem będzie wsparcie w trudnym procesie wychowywania dzieci.
- Warsztaty mają na celu
dostarczenie cennej wiedzy
na temat prawidłowości rozwojowych, metod postępowania z dzieckiem i radzenia
sobie z własnymi emocjami

i przekonaniami w trudnych
sytuacjach, zagrożeń współczesnego świata. Będą również okazją do wzajemnej
wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami. Zajęcia
adresowane są do wszystkich
rodziców – niezależnie od poziomu wiedzy i umiejętności.
Program obejmuje łącznie
4 spotkania, które odbywać
się będą 1 raz w tygodniu: 7,
15, 22, 29 listopada 2019 r. w
godz. 17.00 – 19.00 w Lokalnym Ośrodku Integracji Spo-

łecznej w Strudze. Osoby zainteresowane zapraszamy do
kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Starych Bogaczowicach: ul.
Główna 132 (budynek urzędu
gminy, piętro I, pokój 235), tel.
74 8452 730, e-mail: kontakt@
gops-starebogaczowice.com.
pl – zachęcają organizatorzy
warsztatów.
W Lokalnym Ośrodku Integracji Społecznej w Strudze
dyżurują: psycholog – w każdy
poniedziałek w godzinach od

17.10 do 19.10; terapeuta uzależnień – w każdy poniedziałek
od 14.30 do 16.30; prawnik –
co drugi czwartek miesiąca od
16.30 do 17.30. W Lokalnym
Ośrodku Integracji Społecznej
w Chwaliszowie prowadzone
są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i integracyjne: poniedziałek w godz. 16:00-19:00,
wtorek w godz. 16:00-19:00,
środa w godz. 16:00-19:00 oraz
we czwartek w godz. 16:0019:00.
(RED)
REKLAMA
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O Kasi, której praca daje niezależność
Czasem niepełnosprawność pozwala na obejmowanie samodzielnych stanowisk. Tak też się stało
w przypadku Kasi, która już od
dwóch lat pracuje w jednym z wałbrzyskim hipermarketów. Praca
jest dla niej czymś ważnym, dzięki
niej czuje, że jest niezależna.
Marzenia do spełnienia
Katarzyna Głuszek ma 20 lat i
jest bardzo zadowolona ze swojej
pracy. W końcu zarabia na siebie
i powoli może zacząć myśleć o
spełnianiu marzeń – kupnie kota i
zrobieniu prawa jazdy. Kasia ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w Wałbrzychu i teraz
pracuje w hipermarkecie. Do jej
obowiązków należy m.in. obsługa
kasowa klientów oraz wykładanie
towaru. Oczywiście są rzeczy, które ją meczą np. poranne wstawanie
o 5.00, żeby na 7.00 dojechać do
pracy. Albo zbyt długie kolejki, a co

za tym idzie zniecierpliwieni oraz
rozdrażnieni kupujący. Jednak pozytywy przeważają.
– Jestem bardzo zadowolona,
praca jest dla mnie czymś ważnym,
daje mi niezależność i samodzielność – mówi Kasia. – Najbardziej
pomaga mi mama. Cieszy się, że
tak dobrze sobie radzę i że nie
wpadłam w złe towarzystwo – dodaje.
Zatrudnienie daje jej kontakt
z ludźmi, co jest dla Kasi bardzo
istotne. W pracy znalazła wielu nowych znajomych, z którymi spotyka się nie tylko w ramach obowiązków służbowych.
Samodzielność
Nie zawsze kształcenie osób
z niepełnosprawnościami kończy
się zdobyciem zatrudnienia. Część
osób pozostaje na zasiłkach i przy
swoich rodzinach. Prawdą jest też,
że nie każdy pracodawca chętnie

zatrudnia osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności. Mimo istniejących zachęt finansowych
przeważają obawy pracodawców,
że z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami wiązać się będą
same kłopoty.
Tymczasem przykład Kasi pokazuje, że dobre przygotowanie do
pracy przez szkołę pozwala świetnie radzić sobie na otwartym rynku
pracy.
– Dobrze, że Kasia i wielu naszych absolwentów otrzymuje
samodzielne stanowiska pracy –
cieszy się Jolanta Ceran, dyrektorka Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej w Wałbrzychu. – Zadaniem naszej szkoły jest wykształcenie osób z niepełnosprawnościami, w taki sposób, by znalazły
dla siebie zatrudnienie, najlepiej
na otwartym rynku pracy. Dlatego
przypadek Kasi tak bardzo nas
podbudowuje.

Katarzyna Głuszek (Fot. Izabela Janiszewska)

Co może zyskać pracodawca zatrudniając osobę z niepełno sprawnościami?
Pracodawca zatrudniając pracownika niepełnosprawnego, może zyskać dodatkowe środki takie jak dotacje i dofinansowania, które mogą być przyznane jako:
• zwrot kosztów organizacji stanowiska pracy,
• dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,
• zwrot kosztów zatrudnienia osób pomagających niepełnosprawnemu,
• zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Materiał przygotowany w ramach projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu.
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Mają Wałbrzyską
Podczas sesji Rady Gminy
Walim omówionych i przyjętych zostało 10 uchwał, mi.n.
dotyczących nazwy ulicy i
wyboru ławników.
Ważną kwestią było przyjęcie uchwały w sprawie
wprowadzenia regulaminów
korzystania z placów zabaw,
boisk sportowych, kompleksu
boisk sportowych „Moje boisko − Orlik 2012” oraz Parku
Jordanowskiego w Walimiu.
Wprowadzenie regulaminów
wyznaczy zasady prawidłowego zachowania oraz wskaże
sytuacje niepożądane. Uchwalony został również Roczny
Program Współpracy Gminy
Walim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)na
rok 2020. Program ten określa
cele, zasady i formy współpracy Gminy Walim z organizacjami działającymi na rzecz pożytku publicznego, określając
priorytetowe obszary, które
zostały uznane za istotne do
realizacji w 2020 r. Program
ma służyć budowaniu partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami

pozarządowymi, prowadząc
do pełniejszej realizacji zadań
własnych Gminy Walim. Podstawowymi korzyściami takiej
współpracy są między innymi:
umacnianie w społeczności
świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie oraz współpraca
z samorządem. Radni podjęli
również uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
obszaru położonego w obrębie wsi Jugowice.
Przychylono się również do
prośby osoby fizycznej o nadanie nazwy ulicy na drogach
powiatowych położonych w
obrębie miejscowości Dziećmorowice, na odcinku od granicy z miejscowością Olszyniec
do granicy z gminą Wałbrzych.
Ulica otrzyma nazwę „Wałbrzyska”. Radni dokonali również
zmian w budżecie gminy.
Podczas tej sesji, w wyniku tajnego głosowania, Radni
Gminy Walim wybrali dwóch
ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, do orzekania
w Wydziale Pracy. Nowi ławnicy zostali wybrani na 4-letnią
kadencję. Pracę rozpoczną z
początkiem 2020 roku.

Pomnik
zabezpieczony
Gmina Walim wykonała
prace, polegające na przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku
przyrody – lipie drobnolistnej znajdującej się przy ul.
Kilińskiego w Walimiu. W
ramach zadania usunięty został posusz i założone wiązania elastyczne, co w znaczny
sposób przedłuży żywotność
pomnika przyrody. Inwestycja
została zrealizowana z dotacji Wojewody Dolnośląskiego
oraz ze środków budżetowych
Gminy Walim. Prace wykonała
specjalistyczna firma, posiadająca uprawnienia do zabiegów
pielęgnacyjnych na pomnikach
przyrody. - Nasza lipa drobnolistna jest ujęta w rejestrze
pomników pod numerem 711.
Obwód pnia ma około 540
cm, a wysokość 22 m. Jej wiek
szacuje się na około 230 lat.
Wykonane prace zapewnią, że
jeszcze przez wiele lat będzie
można cieszyć się widokiem
zabytkowego drzewa – podkreśla Adam Hausman, wójt
Gminy Walim.

(AM)

(AM)

Każdy jest ważny
Uczniowie
Publicznej
Szkoły Podstawowej w Walimiu, co rusz widziani są
w nowych miejscach. A to
zwiedzają gminę, a to wyruszają w podróże małe lub
duże. A jest to za sprawą realizowanego przez szkołę, od
stycznia 2018 roku, projektu
„Każdy jest ważny – program
rozwojowy dla szkoły podstawowej w Walimiu”.
W ramach tego projektu
organizowane są bezpłatne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
języka angielskiego i technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz treningi
kompetencji kluczowych: trening komunikacji w języku angielskim, trening TIK, trening
młodego naukowca, trening
kreatywności, innowacji i pracy zespołowej. Ponadto organizowane są zajęcia grupowe i indywidualne w ramach
doradztwa i poradnictwa
edukacyjno-zawodowego,
zajęcia indywidualne i zbiorowe w ramach terapii psychologiczno-pedagogicznej,
lekcje wyjazdowe w ramach
doradztwa zawodowego np.
do Domu Pachnącego Chlebem w Raszowie, fabryki To-

yoty w Wałbrzychu, Muzeum
Pana Tadeusza i Biblioteki im.
Ossolińskich we Wrocławiu.
Odbywają się także lekcje wyjazdowe, wspierające naukę
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych do Explora
Park w Wałbrzychu i centrum
ekologicznego „Dom Ogrodnika” w Krzyżowej.
W ramach projektu odbywają się również zajęcia:
„Poradnictwo i doradztwo
edukacyjno - zawodowe - Kalejdoskop kariery”. W ich trakcie dzieci odkrywają i rozwijają
swoje talenty, które mogą im
się przydać w przyszłej pracy.
Uczą się reagować na zmiany i
radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz współpracować w
grupie. Na ostatnich zajęciach
uczniowie m. in. obierali jabłka grzebieniem, widelcem lub
ozdobnym wisiorkiem. Kolejnym zadaniem była budowa
domku z kart. Dzieci świetnie
poradziły sobie z zadaniami,
wykazując się przy tym kreatywnością i determinacją. W
ramach projektu nauczycielki
Anna Soćko oraz Dorota Kohlschreiber zorganizowały dwudniowe zajęcia, połączone z
nocowaniem w szkole. Uczniowie planowali swoją ścieżkę życiową oraz w kilkuosobowych

zespołach tworzyli firmy, ucząc
się, jak zaplanować swoją własną karierę.
Ze środków finansowych
pochodzących z projektu zostały zakupione trzy tablice interaktywne, 26 iPad-ów, urządzenie wielofunkcyjne i laptop,
które wpływają pozytywnie na
realizację zadań statutowych
szkoły. Projekt finansowany
jest ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość wynosi
729419,25 zł.
(AM)
REKLAMA

Agencja pracy WorkProﬁ
dobre rozwiązanie
dla pracodawców i pracowników
Osoby szukające pracy często traﬁają na ogłoszenia, które są wystawiane przez agencje pracy. Często
zastanawiają się, dlaczego dana
ﬁrma, zamiast sama szukać pracownika, korzysta z usług pośrednika.
Istnieje wiele różnych powodów,
ale najczęstszym jest to, że pracodawcy nie posiadają rozbudowanego działu HR. Dlatego pozostawiają
przeprowadzenie rekrutacji specjalistom.
Na terenie Wałbrzycha działa agencja pracy WorkProﬁ, która ma swoją
siedzibę na Piaskowej Górze, przy
ulicy Broniewskiego 1B. Agencja
posiada w swojej bazie propozycje
pracy stałej, tymczasowej oraz sezonowej. Osoby poszukujące pracy
mogą aplikować na stanowiska specjalistyczne, produkcyjne lub podjąć
pracę dorywczą. Wystarczy, że wyślą
swoje CV pocztą mailową na adres

info@workproﬁ.pl lub przyjdą do
biura. Pracownicy agencji przedstawiają kandydatom posiadane oferty
pracy lub oddzwaniają z konkretną
ofertą. Zespół WorkProﬁ zapewnia
osobom zainteresowanym pomoc i
wsparcie w znalezieniu odpowiedniej
pracy i sprawnie przeprowadza przez
cały proces rekrutacji.
Celem działalności agencji pracy
WorkProﬁ jest nie tylko udzielanie
wsparcia pracownikom w znalezieniu odpowiedniej pracy, ale także
pomoc pracodawcom w prowadzeniu optymalnej polityki kadrowej.
WorkProﬁ każdy projekt realizuje na
najwyższym poziomie, wykorzystując przy tym nowoczesne narzędzia
rekrutacyjne. Dzięki temu do ﬁrm
mogą dołączyć wykwaliﬁkowani i
zaangażowani pracownicy. Są to nie
tylko pracownicy z Polski, ale także
z Europy Wschodniej oraz Azji. Do-

datkową usługą jaką oferuje agencja
jest obsługa w kwestiach formalno-prawnych w zakresie legalności pobytu i pracy.
Firmy, które decydują się na podjęcie współpracy z agencja pracy
odnoszą wiele korzyści. Mogą szybko reagować na krótkookresowe
wzrosty wakatów. Mają możliwość
podpisania umowy o pracę ze sprawdzonym pracownikiem, który był już

u nich zatrudniony w ramach pracy
tymczasowej. Obecnie praca tymczasowa jest formą zatrudnienia, która
stanowi jedno z efektywniejszych
narzędzi polityki przedsiębiorstwa.
Z każdym rokiem nabiera coraz większego znaczenia na rynku pracy w
Polsce. Dzięki niej Pracodawcy mogą
utrzymywać optymalne zatrudnienie
bez konieczności zawierania długoterminowych umów z pracownikami.
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Spotkanie
ze spadkowiczem

REKLAMA

Oba zespoły koszykarskiego Górnika znów wygrały
swoje spotkania. W I lidze wałbrzyszanie pokonali
Kotwicę Kołobrzeg, a w III lidze WSTK Wschowa.
Z wygranej we Wrocławiu cieszyli się także
koszykarze ze Szczawna Zdroju.
W VII kolejce I ligi koszykarzy
Górnik Trans.eu Wałbrzych wygrał
z Kotwicą Kołobrzeg 76:74 (17:17,
23:19, 19:22, 17:16). Punkty dla Górnika zdobywali: Damian Cechniak
14, Krzysztof Jakóbczyk 13, Marcin Wróbel 12, Grzegorz Kulka 10,
Bartłomiej Ratajczak 10, Rafał Glapiński 6, Damian Pieloch 5, Maciej
Koperski 3, Damian Durski 2, Kamil
Zywert 1.
Pozostałe wyniki VII kolejki: Zetkama Doral Nysa Kłodzko - Biofarm
Basket Poznań 94:85, Polfarmex
Kutno - Księżak Łowicz 81:91, WKK
Wrocław - GKS Tychy 92:61, Czarni
Słupsk - AZS Politechnika Opolska
89:77, ZB Pruszków - Miasto Szkła

Krosno 67:65, Polonia Leszno - Pogoń Prudnik 84:70, Sokół Łańcut
pauzował.
Środowe spotkanie z Pogonią
Prudnik zakończyło się po zamknięciu tego wydania, a już 9 listopada
w hali Aqua-Zdrój w Wałbrzychu
Górnik Trans.eu będzie podjmował Miasto Szkła Krosno, które w
poprzednim sezonie rywalizowało
w ekstraklasie. Początek meczu o
godz. 17.00.

Derby z emocjami

40 Podejki

W meczu VI kolejki grupy A III
ligi koszykarzy Górnik Trans.eu II
Wałbrzych pokonał WSTK Wschowa 78:69 (23:14, 21:25, 16:17,
REKLAMA

POWIATOWY URZĄD PRACY
W WAŁBRZYCHU
WSPIERA ROZWÓJ ZAWODOWY
PRACODAWCY
I JEGO PRACOWNIKÓW
Celem formy pomocy jest:
• ułatwienie pracodawcy podejmowania decyzji związanych
z dalszym własnym rozwojem zawodowym oraz rozwojem
pracowników. Pomoc ta świadczona jest w formie porady indywidualnej.
• efektem współpracy doradcy zawodowego i pracodawcy może
stać się opracowanie systemu instytucjonalnego planowania
karier pracowników w oparciu o metody i formy optymalne
dla pracodawcy i jego organizacji.
Zapraszamy do nawiązania współpracy
z Wydziałem Pośrednictwa Pracy
i Poradnictwa Zawodowego
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 5B
pokój 23/stanowisko:10,11,12
Tel: 74 840 73 17/18

18:13). Aż 40 punktów dla
wałbrzyszan zdobył Mateusz
Podejko 40, który także 4 ray
trafił za 3 pkt. Ponadto w meczu zagrali: Maciej Krzymiński
13, Łukasz Makarczuk 9, Kuba
Niziński 8, Marcin Jeziorowski
4, Kamil Matusik 2, Mateusz
Stankiewicz 2, Julian Pieprzyk, Alan Chlebda, Tomasz
Woźniak, Jakub Bedla, Maciej
Szymański. Następny mecz
rezerwa
pierwszoligowego
zespołu z Wałbrzycha rozegra
16 listopada o godz. 13.00 w
Kobierzycach z KKS.

Wygrali we Wrocławiu

W V kolejce rozgrywek grupy B III ligi koszykarzy WKK II
Wrocław uległ MKS Mazbud
Basket Szczawno-Zdrój 74:76
(20:18 9:14, 20:24, 25:20).
Punkty dla zespołu z uzdrowiska zdobywali: Bartłomiej
Józefowicz 24, Michał Kaczuga
19, Mateusz Myślak 17, Oskar
Pawlikowski 8, Przemysław Olszewski 4, Mateusz Pilarczyk 2,
Aleksander Sulikowski 2, Patryk
Kowalski. W środę podopieczni
trenera Bartłomieja Józefowicza rozegrali zaległe spotkanie
ze Śląskiem II Wrocław, które
zakończyło się po zamknięciu
tego wydania. Kolejny mecz
ekipa z uzdrowiska rozegra
16.11. o godz. 18.00, a jej rywalem w hali przy ul. Słonecznej w
Szczawnie Zdroju będzie PGE
Turów Zgorzelec.
(RED)

Duże emocje towarzyszyły meczowi derbowemu pomiędzy AZS PWSZ Wałbrzych
a AZS Wrocław w piłkarskiej
ekstralidze kobiet. Wałbrzyszanki wygrały 2:1!
- Od początku kibice na stadionie przy ulicy Ratuszowej
byli świadkami zaciętej i wyrównanej walki i choć więcej
strzałów oddały przyjezdne,
to tylko jeden z nich sprawił
kłopot występującej z konieczności na bramce Monice
Kędzierskiej, która z trudem
wybiła piłkę na rzut rożny.
Oprócz tego obie golkiperki
nie miały zbyt wiele do roboty i
do przerwy na tablicy wyników
widniał rezultat 0:0. Po zmianie
stron obraz gry nie uległ zmianie i stało się jasne, że mecz
zostanie rozstrzygnięty przez
pojedyncze skuteczne akcje.
Pierwszą z nich przeprowadziły
wrocławianki w 54 min.: Marcelina Buś została sfaulowana
w polu karnym przez Karolinę
Ostrowską, a jedenastkę na
gola zamieniła Klaudia Homa.
Prowadzenie przyjezdnych nie
wybiło z rytmu wałbrzyszanek,
które dość szybko pozbierały
się i już po 4 minutach doprowadziły do wyrównania, gdy
Ewa Cieśla dośrodkowała z rzu-

tu rożnego, a Oliwia Krysman
niefortunnie skierowała piłkę
do własnej bramki. Remis nie
satysfakcjonował jednak gospodyń, które w 69 min. przeprowadziły decydującą akcję
– Klaudia Fabova zagrała w
pole karne do Alicji Materek, a
ta obróciła się „z obrończynią
na plecach” i strzałem z kilkunastu metrów przelobowała
Annę Bocian, zdobywając drugą bramkę dla AZS PWSZ. Do
końca meczu wałbrzyszanki
broniły się skutecznie i ostatecznie to one mogły po jego
zakończeniu świętować minimalne zwycięstwo – relacjonuje Tomasz Stasiński.
Teraz przed podopiecznymi trenera Kamila Jasińskiego
przerwa w rozgrywkach, a w
kolejnym spotkaniu w Ekstralidze zmierzą się one 16.11. w
Krakowie z AZS UJ.
(TS)
AZS PWSZ Wałbrzych
– AZS Wrocław 2:1 (0:0)
Bramki: Oliwia Krysman (58 -s), Alicja
Materek (69) – Klaudia Homa (54)
AZS PWSZ: Kędzierska - Ostrowska,
Zawadzka, Bosak, Szewczuk, Cieśla,
Rozmus, Turkiewicz (87 Głąb), Rapacka
(23 Podkowa), Materek, Fabova.
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Wygrali u lidera
W V kolejce rozgrywek
II liga siatkarzy w grupie 4
prowadzący w tabeli AZS UZ
Zielona Góra doznał pierwszej porażki w sezonie,
ulegając MKS Aqua-Zdrój 1:3
(20:25, 26:24, 21:25, 18:25).
Pozostałe wyniki V kolejki:
Astra Nowa Sól – Rosiek Syców
3:0, Ziemia Milicka Milicz – MKS
Ikar Legnica 2:3, Olavia Oława
– Bielawianka-Bester Bielawa
3:2, Olavia Oława pauzowała.
VI kolejka zostanie rozegrana
9 listopada, a MKS Aqua-Zdrój
będzie podejmował w Wałbrzychu Ziemię Milicką Milicz.
Tabela II ligi
1. AZS UZ Zielona Góra

5

12 13:4

2. Astra Nowa Sól

4

11 12:2

3. Olavia Oława

5

8 12:10

4. MKS Aqua-Zdrój W.

4

8

10:8

5. Bielawianka Bielawa 5

7

8:10

6. Sobieski Żagań

4

6

9:9

7. Ziemia Milicka Milicz 5

4

5:12

8. Ikar Legnica

4

2

4:11

9. Rosiek Syców

4

2

4:11
(RED)

Biegowy weekend

20 Cross Niepodległości

- Weekend z
Up-Hillem w Górach
Suchych?
Proszę bardzo! 16
i 17 listopada zapraszamy do Sokołowska wszystkich
chcących
sprawdzić się na
dwóch bardzo wymagających trasach cyklu UP-Hill
Waligóra.
Wystartuj w dwóch
biegach w jeden
weekend i zostań
Zwycięzcą Gór Suchych. Stań
na podium jako najlepszy
biegacz górski Gminy Mieroszów – zachęca Igor Hoffman, dyrektor Mieroszowskiego Centrum Kultury.
- Szczyty Włostowej, Suchawy, Kostrzyny, Waligóry czy
Bukowca, przez które przebiega trasa są gwarancją, że
nie będzie łatwo. Nachylenia
stoków sięgające nawet 40
procent, w trudnym górskim
terenie w połączeniu z późno
jesienną aurą (niewykluczony
śnieg) szybko udowodnią Wam
dlaczego Góry Suche nazywane są Sudeckimi Alpami. Dla
wszystkich mamy pamiątkowe
medale, ciepły posiłek – dla
najlepszych (suma czasów obu

Wałbrzyski Klub Biegacza
Podzamcze Zamek Książ i
Gmina Wałbrzych zapraszają
do udziału w 20 Crossie Niepodległości, który odbędzie
się w niedzielę, 10 listopada
2019 r. na osiedlu Podzamcze w Wałbrzychu.
Każdy zawodnik otrzyma
pamiątkowy medal, certyfikat
imienny w formie numeru startowego, posiłek, udział w losowaniu atrakcyjnych nagród
oraz upominek klubowy. W
kategorii „Open” kobiet i mężczyzn puchary za miejsca 1-3.

biegów) puchary – podkreśla
Igor Hoffman.
Przydatne informacje
Miejsce startu, biuro zawodów, dekoracje, posiłek,
parking, wc itd. - Ośrodek Wypoczynkowy Radosno w Sokołowsku – ul. Główna 5.
Biuro zawodów – czynne w
godz. 9.30 – 10.15.
Zapisy – na stronie ultimasport.pl wydarzenie UP-HILL Waligóra. link do zapisów
https://zapisy.ultimasport.pl/
zapisz/554.
Start:
Sobota 16.11.2019 r. punktualnie o godz. 11.00. Kilka
słów o trasie: Licząca 6,5 km
(+480 m przewyższenia) to połączenie kilku trudnych tech-

nicznie podbiegów m.in. pod
Zamek Radosno, Włostową czy
„Suchawę” - na której szczycie
będzie zlokalizowana meta.
Ostatnie 1,5 km z ładnymi widokami na okolice.
Niedziela 17.11.2019 r. Trasa
o długości 7 km (+540 m przewyższenia) biegnąca przez szczyt
Bukowca, Przełęcz Trzech Dolin
kończy się jednym z najtrudniejszych podbiegów w Górach Suchych czyli żółtym szlakiem na
Waligórę – z metą na szczycie.
Zawodnicy mogą wziąć
udział zarówno w sobotniej jak
i niedzielnej imprezie - jednak
do klasyfikacji w kategoriach
będą brane pod uwagę czasy
obu biegów.

Internetowe zapisy trwają do
czwartku 07.11.2019 r. Opłata
startowa z unikatową koszulką
wynosi 35 zł. (dla pierwszych
zapisanych 60 zawodników),
opłata startowa bez koszulki 25
zł. Opłata startowego będzie
pobierana w biurze zawodów
w dniu startu.
- Uczcijmy na sportowo 101
rocznicę odzyskania niepodległości w barwach biało-czerwonych – zachęcają organizatorzy 20 Crossu Niepodległości
w Wałbrzychu.
(RED)

(RED)
REKLAMA
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REKLAMA

USŁUGI
(22) Hydraulik - instalacje c.o, wodno - kanalizacyjne, gazowe kotły
c.o. Tel. 506 754 379
(4) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i
inne stolarskie. TANIO! 692-123981.
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg.weebly.com Tel. 607218-533
(4) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie. Tel. 606
937 229

NIERUCHOMOŚCI
(2) Sprzedam duży dom w Strudze
na działce 0,20 ha. Tel. 513 022 470
(3) Nowoczesne, ładne mieszkanie
– 40 m kw - w Świebodzicach (Rynek), po modernizacji. Mieszkanie
tylko dla młodych. Czynsz 81 zł,
cena 112 tys. zł. Tel. 74 641 98 13.
(2) Sprzedam lub wynajmę
pomieszczenia na działalność
gospodarczą. Tel. 795 602 683

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
PROMOCJA - WĘGIEL ORZECH 23-25 MJ/kg
za 720 ZŁ/TONA !!!
WESOŁA, STASZIC, MARCEL, EKOGROSZEK
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

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

816.

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

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

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

TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330
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• Ogłoszenia okolicznościowe • Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

(1) Sprzedam mieszkanie na ul.
Moniuszki w Wałbrzychu, 40 m
kw., duży balkon. Tel. 502 659 170
(4) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461-

MALOWANIE,

ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590

Wyjazdy do opieki do Niemiec
Praca na umowę
Zarobki 1300- 2000 euro
Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń od 9.00-16.00!
533-202-626, 534-255-277, 690-967-999
lub napisz: biuro@miranexagentur.pl
Możliwość pracy także w Polsce.

DARGAZ
Nowoczesne systemy energetyczne
- kompleksowe przygotowanie i wykonawstwo instalacji c.o.,
gazowych, wod.-kan. – od etapu koncepcji, poprzez projektowanie,
uzgodnienia, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i montaż
- konsultacje i doradztwo w zakresie urządzeń grzewczych
- dobór, montaż i konﬁguracja automatyki sterującej
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zamontowanych urządzeń
- pomoc w uzyskaniu wsparcia ﬁnansowego na realizację inwestycji
Zakład Usługowo-Handlowy DARGAZ
ul. Ułanów Nadwiślańskich 22B|58-310 Szczawno-Zdrój|tel.: 601 280 791

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

Siedziba firmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu
– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023
e-mail: mbbednaski@wp.pl

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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań

na rynku od 1998 roku.

Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DOMOFONY
MONITORING

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

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. 606 478 000

tel.: 791 87 34 77

Kupiê zegarki

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie
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

DB2010

Czwartek, 7 listopada 2019 r.
www.db2010.pl

.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

ronę www.zolnieruk.pl.
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: 535416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
PODZAMCZE 41,5m2 2pok.
5piętro z balkonem niski czynsz
wysoki standard cena169tys
Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1065
PIASKOWA GÓRA Do wynajęcia
1 pok 25m2 4piętro z balkonem
850,-zł tel do kontaktu 535-416014 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod nr PAN-MW
998
STARY GLINIK 60m2 2piętro 2poziomy 4 pokoje cena 140tys zł zł
tel do kontaktu 535-416-014
oferta dostępna na www.panorama.net.pl pod nr PAN- MS- 1047
BIAŁY KAMIEŃ 2pok, 36m2 2pietro po remoncie cena 79,9tys zł
tel do kontaktu 535-416-014
oferta dostępna na www.panorama.net.pl pod nr PAN- MS- 844
STARY ZDRÓJ ( boczna ulica
)2pok 2piętro 55m2 rozkładowe,
cena 125tys zł tel do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna

ko ul.Gagarina, pow. 239 m2, w
tym pow. biurowa-mieszkalna 60
m2, działka 400 m2, cena 3200 zł
netto/ m-c. Tel. 883 334 486
MS-4028 – Piaskowa Góra 2
pokoje, 34m2, wysoki parter w
4-piętrowym bloku, cena 129 tys.
Tel. 883 334 486
LW – 3977 – Piaskowa Góra ul.
Broniewskiego, lokal do wynajęcia
66m2, cena 2000 zł. Tel. 606 976
630
MS- 4024 – Podzamcze, 2 pokoje
36m2, 1 piętro, po remoncie, cena
139 tys. Tel. 883 334 486
PODZAMCZE 3 pok. 60m2, do
wprowadzenia, cena 189 tys. Tel.
883 334 486
MS – 4015 – kawalerka 19m2,
wysoki standard, cena 95 tys. Tel.
606 976 630
MS – 4013 – 2 pokoje Nowe Miasto, do odświeżenia, cena 79 tys.
Tel. 883 334 486
MS – 4006 – Osiedle Krakowskie,
3 pokoje 57m2, po kapitalnym
remoncie. Cena 199 tys. Tel. 883
334 486
MS – 4019 – Piaskowa Góra, 2
pokoje 42m2, 4 piętro, cena 149
tys. Tel. 606 976 630
MS – 3870 Piaskowa Góra, 4
pokoje, 57 m2, cena 169 tys. Tel.
883 334 486
MS – 3979 – Szczawno – Zdrój,
apartamentowiec - 2 pokoje 55m2,
do wprowadzenia, cena 272 tys.
Tel. 883 334 481

piętro w 4, do odnowienia, cena

RENOMAHOME – PIASKOWA

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-

je, widna kuchnia z jadalnią, garde-

148.000zł, tel. 74 840 40 40, 693

GORA ul. Malczewskiego,10 pietro,

wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia,

4 pokoje, cena 169 000 tel 883

wc, poczekalnia, ogrzewanie

roba, łazienka z WC, ogrzewanie

223 424

334 836

elektryczne. Cena: 169 000zł. Wy-

RENOMA – PODZAMCZE, nowe
budownictwo, 3 pokoje, 98m2,

RENOMAHOME - Szczawno – Zdrój

2 piętro w 3, bardzo dobry stan

ul.Prusa , 54 m2, 2 pokoje, piętrro

techniczny, cena 385.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424

666 66 06, (74) 843 33 33

1 co gaz cena 165 000 tel 883 332

BON – GLINIK-dom bliźniak pięknie

BON –OKOLICE Głuszycy, poleca-

727

położony, piętrowy, do wpro-

my na sprzedaż kompleks produk-

RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ ul.

156m2, parter w 2, C.O. gazowe,

Uzdrowiskowa , 1 piętro, 2 pokoje,

po remoncie, cena 290.000zł, tel.

45 m2 cena 92 000 tel 883 334 836

Oferty na stronie:
www.eurodom.walbrzych.pl

Skupujemy mieszkania za GOTÓWKĘ na Piaskowej Górze lub
Podzamczu, mogą być zadłużone,
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 976 630

zagospodarowany-pow.1016 m2.

usytuowany na działce o pow.

Cena:295 000zł (nr:2538) -(74) 843

13 324 m2. Powierzchnia łączna
zabudowań 7 277 m2. Cena: 750

ulica Reja , 3 pokoje z CO gaz, 71

Kuźnice, 1 pokój, 38m2, 2 piętro w

OKAZJA! OBNIŻKA CENY!SZCZAW-

000 zł (nr: 2566) - (74) 666 66 06,

m2 cena 90 000 tel. 883 334 836

NO ZDRÓJ, klimatyczne mieszka-

(74) 843 33 33.

2, cena 65.000zł, okna PCV, łazienka, tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje,
72m2, 6 piętro w 10, bardzo dobry
stan techniczny, cena 275.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIERNIE, obiekt/dom, 414m2, parter +
1 piętro i poddasze, do odnowienia, c.o. gazowe cena 196.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
działka przy ul. Solickiej, 170m2,
cena 29.000zł, tel. 74 840 40 40,

RENOMAHOME - PODZAMCZE Ul.

BON - Oferujemy na sprzedaż

159 000 tel 883 334 836

kuchenny, 1 piętro, zabytkowe pie-

wyjątkowy dom wolnostojący o

RENOMAHOME - PODZAMCZE ul.

ce. Cena: 250 000 zł, (nr:118) - (74)

powierzchni 700 m2 w Starych

666 66 06, (74) 843 33 33

Palisadowa, 48 m2, 4 pietro, 2 pokoje cena 155 000 tel 883 332 727

kania z dodatkową powierzchnią
pokoje, jasna kuchnia, 2 piętro,

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZ-

Cena: 219 000 zł, (nr:2543) - (74)

tel 883 334 836

666 66 06, (74) 843 33 33

KANIE (parter) na sprzedaż 3

RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica

BON –OKAZJA! OBNIŻKA CENY !!

Świdnicka 2 pokoje , co gaz cena

GÓRNY SOBIĘCIN- DOM WOLNO

85 000 tel 883 334 836

STOJĄCY Z WARSZTATEM, 200m2,

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,

ulica Niepodległości, 100 m2, 3
pokoje 3 piętro , CO gaz cena 199

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE

MS - 4005 – Szczawno – Zdrój, 2
pokoje 72m2, 2 piętro, okolice parku, cena 220 tys. tel. 883 334 481

okolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2

424

2 piętro, cena 159 900 zł tel 883

RENOMA – PODZAMCZE DO

332 727

DS – 3974 – Pół domu Boguszów
Gorce, 76 m2, działka 400 m2,
Cena 139 tys. Tel. 883 334 486

WYNAJĘCIA, połowa lokalu biuro-

RENOMAHOME - ŁOMNICA – dział-

wego przy biurze nieruchomości,

ka budowlana 2 ha , cena 250 000

wysoki standard, cena 1200zł z

DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

wszystkimi opłatami, tel. 74 840 40

tel 883 332 727

2 niezależne mieszkania, warsztat,
garaż, Cena: 259 000zł (nr:2496) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z balkonem, 100m2, 3 piętro,

66 06
BON – NOWE MIASTO:lokal użyt-

66 06

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)

2500 zł (nr: 2545) (74) 666 66 06,

58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra

(74) 843 33 33
BON – PONIATÓW, Piętrowy DOM
NA WYNAJEM z wyposażeniem
nieopodal Strefy Ekonomicznej

MIESZKANIE WILLOWE z tarasem

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP

ul. Psie Pole, 1 piętro 50 m2, po ka-

i zadbanym ogrodem (parter) na

pitalnym remoncie APARTAMENT

wynajem wyposażone, 3 pokoje,

cena 173 500 tel 883 334 836

aneks kuchenny,60m2, piękna

ZA GOTÓWKĘ!

okolica Cena: 1 990 zł,

, 200 m2, 2 mieszkania, 6 pokoi,
2 łazienki, garaż, ogród 800 m2
Cena: 2 980zł (nr: 2540) (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe
domy w zabudowie szeregowej o

RENOMA- DO WYNAJĘCIA PIASKO-

RENOMAHOME – NOWE MIASTO

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA
DO SPRZEDANIA WARSZTAT SAMOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM.
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z
NAJEMCĄ. CENA 1.100.000 zł. TEL.
606 97 66 30

WA GÓRA, ul. Michałowskiego,

ul.Bogusławskiego , 1 piętro, 2

( nr: 2551)- (74) 843 33 33, (74) 666

kuchnia, garaż w bryle budynku,

nowe - komfortowe, 3 pokoje,

pokoje, 43 m2, do remontu cena

66 06

balkon, ogród CENA: 320 000 zł (

45m2, 9 piętro w 10, WYSOKI

85 000 tel 883 334 836

DO WYNAJĘCIA! HALA, BIURA,
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawien-

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Hetmańska, 2 pokoje, 48,6m2, 4

STANDARD, 1.500zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z

843 33 33, (74) 666 66 06
BON – NOWE MIASTO:mieszka-

sprzedaż, 3 pokoje, jasna kuchnia

dobrze utrzymany. Cena wynajmu:

RENOMAHOME - NOWE MIASTO

kuchnia w zabudowie,

nie słoneczne i rozkładowe na

ni 118 m2, witryna, zaplecze,

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI

balkonem, 50m2, 9 piętro, jasna

dwupoziomowy. Cena wynajmu:

wy w ścisłym centrum, powierzch-

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ

BON –PODZAMCZE, mieszkanie z

kowy (była apteka), pow.120m2,

BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytko-

www.renomahome.pl

33, (74) 666 66 06

cena: 185 000 zł (nr:2583) - (74)

(nr:2143) - (74) 843 33 33, (74) 666

(nr:2525) (74) 843 33 33, (74) 666

Wszystkie oferty biura na stronie :

190 000 zł, ( nr: 2581)- (74) 843 33

2 pokoje, ogrzewanie miejskie,

z co gaz ,1 piętro ,cena 54 000 tel

883 332 730

WC ,62m2, piękna okolica Cena:

wanie gazowe, cena: 187 000 zł

1500 zł:sprzedaż: 115 000 zł

tel: 883 334 836, 883 332 727,

pokoje, jasna kuchenia, łazienka z

jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrze-

RENOMAHOME - GORCE 2 pokoje
883 334 836

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

33 33,

mowe, po remoncie cena 148 000

4.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223

Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

zł (2229), (74) 666 66 06, (74) 843

ulica Miczurina, 50 m2 , 2 pozio-

od ulicy, C.O. gazowe, cena

58-316 Wałbrzych

Bogaczowicach . Cena 500 000

do własnej aranżacji, 75m2, 4

RENOMAHOME - PODGÓRZE -

40, 693 223 424

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ ,2 miesz-

RENOMAHOME - BIALY KAMIEŃ

693 223 424

DO WYNAJECIA LOKAL, ul. Ko-

nie z balkonem, piękną werandą i
ogrodem 89m2, 3 pokoje, aneks

Forteczna 54 m2, 2 pokoje cena

ściuszki, 83m2, parter z wejściem

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.

cyjno - biurowo- administracyjny

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE

PAN- MS- 1060

(HALA TARGOWA MANHATAN)

z podajnikiem węglowe, ogród

RENOMA – BOGUSZÓW GORCE,

na www.panorama.net.pl pod nr

PLAC ZAMENHOFA 1/28

wadzenia, 80m2, 4 pokoje, piec

33 33, (74) 666 66 06

000 zł, tel 883 332 727

ul. Palisadowa 2c,

CENA: 159 000 zł (nr: 2549) (74)

33 33, (74) 666 66 06

RENOMA – PODGÓRZE, 4 pokoje,

74 840 40 40, 693 223 424

najem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 843

w trakcie modernizacji na gazowe.

pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,

nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33

RENOMAHOME - SZCZAWNO –

ogrzewaniem miejskim, Pow.62

Zdrój ul. Kasztanowa, 84 m2, 2

m2, 2 pokoje, 3 piętro. Cena:129

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, przestronne

piętro, 3 pokoje, co gaz cena 280

000 zł (nr: 2552) , (74) 666 66 06,

mieszkanie do wprowadzenia nie-

000 tel 883 334 836

(74) 843 33 33

opodal rynku. pow. 82 m2, 2 poko-

łazienka z wc pow.64 m2, . Cena
119 000 zł (nr:2582) (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
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