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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

W ubiegły czwartek po godzinie 16.00 na ulicy Długiej w Wałbrzychu doszło do potrącenia
pieszej. Z ustaleń policjantów
pracujących na miejscu wynika,
że 60-letnia mieszkanka powiatu
wałbrzyskiego, która kierowała
citroenem, nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej i na oznakowanym przejściu dla pieszych potrąciła 18- letnią wałbrzyszankę.
W wyniku zdarzenia poszkodowana z obrażeniami ciała została
przetransportowana do szpitala.
Wszystkie okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane teraz przez
policjantów.
- Pamiętajmy, że pieszy jest
niechronionym uczestnikiem

ruchu drogowego. W przypadku zdarzenia z udziałem pojazdu nie ma najmniejszych szans,
aby wyjść z niego bez szwanku.
Przypominamy, że kierujący
zbliżający się do przejścia dla
pieszych jest zobowiązany
zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak,
aby nie stanowić zagrożenia
dla pieszych znajdujących
się w pobliżu przejścia oraz
ustąpić mu pierwszeństwa na
przejściu. Pamiętajmy o dostosowaniu prędkość do trudnych
warunków – jedźmy wolniej
i ostrożnie, bo na mokrej nawierzchni, która pokryta jest
spadającymi z drzew liśćmi,

.PL

Odblask może cię
uratować
Okres jesienno-zimowy to wcześniej zapadający zmrok, mgły, silny wiatr, opady deszczu czy śniegu
- to wszystko utrudnia jazdę, sprawia, że kierowanie samochodem staje się wyzwaniem i wymaga dużej
koncentracji. Apelujemy do kierowców o rozsądek i ostrożność, a do pieszych o noszenie odblasków.
łatwo wpaść w poślizg. Wykonując niebezpieczne manewry,
nie liczmy na szczęście, ale na
własne umiejętności i rozsądek. Należy też zachować odpowiednią odległość między
samochodami. Pamiętajmy też,
że w tym czasie na wypadki
szczególnie narażeni są piesi.
Apelujemy do kierowców, aby
zwolnili, przede wszystkim
gdy po zmroku przejeżdżają
przez małe miejscowości, a do
pieszych – by nosili odblaski.
Każdy pieszy, który porusza się
po zmierzchu po drodze poza
obszarem zabudowanym, musi
mieć odblask umieszczony w
sposób widoczny dla kierujących. Należy podkreślić, że odblaski sprawdzają się również
w mieście. Element odblaskowy umieszczony na rękawie
czarnej kurtki może nas ustrzec
przed nieszczęściem. Odblaskami mogą być przedmioty

doczepiane do ubrania, opaski,
kamizelki oraz smycze. Ważne
jest ich umieszczenie: odblaski
zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy

środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli
pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników
ruchu drogowego – wyjaśnia

nadkomisarz Magdalena Korościk z Zespołu Komunikacji
Społecznej Komendy Miejskiej
Policji w Wałbrzychu.
(RED)
REKLAMA

„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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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

REKLAMA

Sprzedam dom wolnostojący w Świebodzicach
o powierzchni 200 metrów kwadratowych z dwoma odrębnymi mieszkaniami. W bryle budynku jest garaż o powierzchni 42 metrów kwadratowych na dwa duże samochody.
Dom ma strych o powierzchni 200 metrów kwadratowych,
który można zaadoptować na pokoje. Dach domu jest po
remoncie, pokryty dachówką Brass, kominy są nowe. W
budynku okna zostały wymienione na plastikowe ze szprosami, a na podłogach są płytki ceramiczne i panele.
W salonie jest piękny kominek z rozprowadzeniem ciepła
(nawiew) na pozostałe pomieszczenia.
W skład nieruchomości wchodzą:
• ogrodzona działka o powierzchni 880 metrów kwadratowych, która jest zagospodarowana pięknym ogrodem; podwórko jest wyłożone granitową kostką, w
której zamontowano oświetlenie;
• przylegająca do domu działka budowlana o powierzchni 660 metrów kwadratowych, z osobnym wjazdem od
asfaltowej drogi, dla której jest także osobna księga
wieczysta.

Dom z dużym potencjałem, np. dla dwóch rodzin, położony w
spokojnej enklawie. Można go przeznaczyć na mały pensjonat
– jest zlokalizowany w pobliżu Książańskiego Parku Krajobrazowego. W pobliżu są: przystanki autobusowe, sklepy, szkoła,
szpital.

Cena: 550 tys. zł. • Tel. 600 496 707

Wyszło średnio
Rozmowa z Romanem Ludwiczukiem, senatorem VI i VII kadencji.
Zgodnie
z
zapowiedzią
sprzed miesiąca, wracamy
do tematyki wyborczej. Jak
ocenia Pan wyniki wyborów
parlamentarnych?
Roman Ludwiczuk: - Ocenę
trzeba podzielić na dwie
części: ogólnopolską i lokalną. Tu i tu trzeba powiedzieć, że wyszło… średnio.
Serce podpowiadało, że
Koalicja Obywatelska, Koalicja Polska i Lewica uzyskają
taki wynik, który pozwoli im
zdobyć większość w Sejmie.
I choć w skali kraju ugrupowania te dostały ponad 900
tysięcy głosów więcej od
PiS, to jednak nie przełożyło się na liczbę mandatów,
co jest efektem przeliczania
głosów metodą D'Hondta.
Trzeba jednak pamiętać, że
działa ona w dwie strony.
To znaczy?
- PiS, jako koalicja, uzyskał
najwięcej głosów i to przełożyło się na większą liczbę mandatów, bo metoda
D'Hondta promuje duże
ugrupowania. Gdyby opozycyjne partie poszły do
wyborów w jednym bloku,
to one dostałyby w sumie
więcej mandatów i zdobyłyby większość w Sejmie. A że
to było możliwe, pokazują
wyniki wyborów do Senatu.
A lokalnie?
- Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w okręgu wałbrzyskim Platforma Obywatelska (tym razem jako Koalicja

Obywatelska) po raz pierwszy od 2002 roku przegrała
wybory. Ale w Wałbrzychu
utrzymała stan posiadania
w postaci dwóch mandatów: posła i senatora.
Dlaczego dwóch?
- Właściwie nie dwóch, a
dwie, bo tym razem mandaty zdobyły z Platformy Obywatelskiej tylko kobiety.
Przecież mandat zdobył także Tomasz Siemoniak…
- Oczywiście, tak samo jak
warszawiak Michał Dworczyk, obaj są posłami ziemi
wałbrzyskiej. Nie możemy
zapominać także o Monice
Wielichowskiej, której najbliższa sercu jest ziemia noworudzko – kłodzka. Jak widać, Platforma Obywatelska
straciła w naszym okręgu
jeden mandat.
Dlaczego tak się stało?
- Wystarczy spojrzeć na
liczbę głosów uzyskanych
przed kandydatów KO od
4 miejsca w dół. Cała trzynastka zdobyła - w sumie –
około 20 tysięcy głosów. To
powinno dać do myślenia
osobom układającym listy
i wpływającym na ich ostateczny kształt.
Trochę to przypomina sytuację z ubiegłorocznymi
wyborami do Rady Powiatu
Wałbrzyskiego…
- Jeśli ma Pan na myśli
kształt listy i osiągnięty wte-

dy wynik, to trzeba się z tym
zgodzić. To pokazuje, że polityka – co od lat powtarzam
jak mantrę – jest przede
wszystkim grą zespołową.
Czuję w Pana głosie nutę goryczy…
- Nie może być inaczej,
skoro ugrupowanie, które
współtworzyłem na różnych poziomach, zamyka
się jak w jakimś kokonie. U
nas sukcesy indywidualne
nie idą w parze z sukcesami
partii.
Dlaczego tak jest?
- To już pytanie do „sukcesorów”, którzy kreują się na
liderów lokalnych, regionalnych czy krajowych.
Jak Pan, senator dwóch kadencji, przyjął wynik wyborów do Senatu?
- Cieszę się ze zwycięstwa
opozycji, choć według zapowiedzi niektórych polityków, miało ono być zdecydowanie bardziej okazałe.
Najbardziej cieszy mnie to,
że została utrzymana jedność, czego dowodem jest
wybór marszałka i prezydium Senatu. Mamy przecież świadomość, jakimi
metodami PiS próbował
zmienić decyzję suwerena.
Co w praktyce oznacza dla
Pana, jako doświadczonego
senatora – przejęcie Senatu
przez opozycję?

- Powrót do normalności
przy procedowaniu ustaw,
merytoryczną dyskusję, na
co w poprzedniej kadencji
PiS nie pozwalał, przyjmując
niektóre ustawy w tempie
”w pół godziny pod osłoną
nocy”. Mam nadzieję, że
Senat, jak za moich czasów,
znów będzie miejscem spotkań różnych środowisk,
dyskutujących o najważniejszych sprawach dla państwa
i wszystkich grup społecznych. Wierzę, że to przełoży
się także na stosunek polityków PiS do debaty publicznej, bo dobrze pamiętam,
jak rzeczowo i merytorycznie potrafiliśmy dyskutować
m.in. ze śp. Stanisławem Zającem i Krzysztofem Putrą.
Przed nami kolejne wybory:
najpierw władz Platformy
Obywatelskiej. Kto powinien
być szefem tej partii?
- Ten kto przekona członków Platformy Obywatelskiej w wyborach.
Kto jest Pana faworytem w
walce o fotel szefa Platformy
Obywatelskiej?
- Nie mogę odpowiedzieć
na to pytanie, skoro w tej
chwili oficjalnie nikt jeszcze
nie ogłosił swojej kandydatury.
A kto według Pana powinien
być kandydatem Platformy
Obywatelskiej prezydenta
RP, po tym jak Donald Tusk
ogłosił, że nie będzie ubiegał
się o ten urząd?
- Idea prawyborów kandydata po stronie opozycyj-

nej jest sensowna. Ale czy
będzie? Wątpię… Spośród
wymienianych na giełdzie
kandydatów Platformy Obywatelskiej najbliżej mi do
Małgorzaty Kidawy – Błońskiej, bo jest to osoba od
samego początku związana
z naszą partią, czyli nie była
„transferowana” z innego
ugrupowania.
A jak wyglądają przygotowania do tych wyborów w wałbrzyskiej Platformie Obywatelskiej?
- O to trzeba zapytać władze
powiatowe naszej partii.
Przecież Pan, jako przewodniczący
środowiskowego
koła Platformy Obywatelskiej, jest członkiem Rady
Powiatowej Platformy Obywatelskiej w Wałbrzychu…
- Niestety, nasza rada powiatowa od kilku miesięcy
nie obradowała. Czekam
na takie spotkanie z niecierpliwością. Ma nadzieję,
że wkrótce nastąpi bo czas
szybko płynie.
Zostawmy politykę. Równie
bliska jest Panu koszykówka, także ta na poziomie
krajowym, wszak był Pan
prezesem Polskiego Związku
Koszykówki. Ucieszyła Pana
kolejna wizyta reprezentacji
Polski w Aqua-Zdroju, o którym mówi się, że jest „pana
dzieckiem”?
- Zgrupowania reprezentacji Polski w Wałbrzychu, tak
męskiej jak i żeńskiej, cieszą
mnie szczególnie, bo to była
jedna z moich idei przy-

świecających budowie tego
obiektu. Niestety, niedawny
mecz kobiet z Wielką Brytanią zakończył się porażką i - w moim przekonaniu
ograniczył - do minimum,
po raz kolejny, szanse biało
– czerwonych na awans do
finałów mistrzostw Europy. Trudno się temu dziwić,
skoro pierwsza reprezentacja Polski spotkała się przed
tak ważnym meczem 6 dni
wcześniej, w dodatku po
rocznej przerwie. Dla mnie
to jest skandal.
Ale pana zainteresowanie
sportem nie ogranicza się
do koszykówki. Niedawno
odbyło się 8 Bocce Osób Niepełnosprawnych, w którym
łączy Pan promocję kultury
fizycznej, rehabilitacji oraz
i integracji społecznej osób
niepełnosprawnych.
- To był ósmy turniej, którego organizacja od lat
sprawia nam wiele radości
i daje wiele satysfakcji. Jako
Fundacja Zielone Wzgórze
staramy się działać na rzecz
osób niepełnosprawnych
także w innych obszarach.
Co rok organizujemy konkursy plastyczne, warsztaty bębniarskie, a także
współpracujemy z UKS 7
Wałbrzych Tomasza Wepy.
Te działania dają wiele satysfakcji.
Rozmawiał Robert Radczak
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Pomoc pogorzelcom

REKLAMA

19 listopada około godz. 3.00 wybuchł pożar na poddaszu kamienicy przy ul. Jeleniogórskiej 18
w Świebodzicach. O godzinie 3:15 zgłoszenie o zdarzeniu dotarło do straży pożarnej,
która wysłała na miejsce dziesięć jednostek ze Świebodzic, Świdnicy
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z okolicznych gmin. Na szczęście obyło się bez ofiar,
ale poszkodowane rodziny potrzebują pomocy.

REKLAMA

Profesjonalne CV
List motywacyjny
To twoja wizytówka na start!!!
Zapraszamy do korzystania z profesjonalnej pomocy w zakresie tworzenia dokumentów aplikacyjnych –
szczegóły na temat usługi dostępne
są u doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu od
poniedziałku do piątku w godzinach
8-14:15 (pokój nr 23).

W wyniku spalenia zniszczeniu uległ strych oraz mieszkania, które zostały zalane wodą.
Żaden z mieszkańców tego
budynku nie odniósł obrażeń.
W sumie w budynku mieszkało
7 rodzin, ósme mieszkanie nie
było zasiedlone. Straż pożarna
ewakuowała 37 osób z palącej
się kamienicy oraz dwóch sąsiednich. Na miejsce zdarzenia
przed godz. 5.00 przyjechał
burmistrz miasta Paweł Ozga,
była także policja, straż miejska,
kierownicy jednostek i wydziałów urzędu miejskiego, którzy
zaangażowani są w pomoc.
Po zakończeniu akcji gaśniczej
mieszkańcy z sąsiednich bloków, nieobjętych pożarem,
powrócili do swoich mieszkań,
a osoby poszkodowane z kamienicy przy ul. Jeleniogórskiej
18 udały się do swoich rodzin,
znajomych i przyjaciół. Burmistrz miasta zaproponował
wszystkim rodzinom noclegi w
hotelu i z tej propozycji skorzystały dwie rodziny.
Tego samego dnia o godz.
10:00 w ratuszu miejskim odbyło się spotkanie z poszkodowanymi rodzinami, w którym
uczestniczyli: burmistrz Paweł
Ozga, sekretarz miasta Sabina
Cebula, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Sysa,
kierownicy wydziałów, a także
zarządca budynku - firma Prefekt. Burmistrz poinformował
poszkodowanych o pomocy,
która zostanie im bezzwłocznie udzielona. Jest to zasiłek w
wysokości 6 000 zł na rodzinę,
a także ciepłe posiłki. Rodziny
zostały poinformowane także
o możliwości skorzystania z zasiłków pomocowych przyznawanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świebodzicach.
- Do tej pory nie ustalono
przyczyny pożaru. Zarządca
obiektu, po dokonaniu oględzin przez prokuratora, biegłych z zakresu pożarnictwa
oraz nadzór budowlany, niezwłocznie przystąpi do jego
remontu. Gmina Świebodzice
uruchomiła konto dla osób
poszkodowanych w zdarzeniu: Bank BNP Paribas 10 1600
1462 1016 7846 2000 0019 z
dopiskiem: Zbiórka dla pogorzelców - ul. Jeleniogórska 18.
W imieniu poszkodowanych
dziękujemy za okazaną pomoc
– mówi Paweł Ozga.
(WPK)

Zmiany w urzędzie
W związku z wprowadzeniem nowego regulaminu
organizacyjnego
Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach
zmianie uległy siedziby niektórych wydziałów.
Wydział Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych
został przeniesiony na ul. Żeromskiego 27, pok. 16 i 16 a,
I piętro.
Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych został przeniesio-

ny na ul. Żeromskiego 27, pok.
nr 9 i 10, I piętro.
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej został przeniesiony na ul. Żeromskiego 27,
pok. 3 i 3a, parter.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania
Przestrzennego mieści się w
budynku ratusza - Rynek 1,
pok. 15,16,18, II piętro.
(WP)

VIII Świebodzickie
Dyktando
Zapraszamy wszystkich
chętnych do udziału w VIII
Świebodzickim Dyktandzie
o Pióro Burmistrza Świebodzic. Odbędzie się ono 26
listopada 2019 r. (wtorek) w
Szkole Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza, ul. Ciernie 30.
Program świebodzickiego
dyktanda: rejestracja uczestników – od godz. 16.30 do godz.
17.00; rozpoczęcie dyktanda
– godz. 17.00; kodowanie prac
i pisanie tekstu – godz.17.15

do 18.00; przerwa – od godz.
18.00 do 18.45 – sprawdzanie
prac przez jury, poczęstunek;
ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie dyktanda – godz. 19.00.
Zgłoszenia
przyjmowane
będą do 20 listopada 2019 pod
numerem telefonu 74 666 96 35
lub drogą elektroniczną na adres sp6ciernie@wp.pl. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej
szkoły: www.spswiebodzice.pl.
(WP)
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ZUS radzi: gdzie szukać dokumentów sprzed lat?
Wybierasz się na emeryturę lub rentę, a nie ma
masz dokumentów potwierdzających, że pracowałeś
przed 1999 rokiem? Zakład, w którym pracowałeś
już nie istnieje i nie wiesz
jak znaleźć dokumenty potwierdzające, że właśnie
tam pracowałeś? Podpowiadamy jak i gdzie szukać
dowodów
potwierdzających staż pracy.

Utopione, zgubione,
porzucone

Jeśli dokumenty potwierdzające zatrudnienie zabrała
powódź, były pracodawca
ogłosił upadłość albo nie zabezpieczył akt osobowych
i płacowych to pracownicy
mogą mieć problem. Zwłaszcza wtedy, gdy wypełniają
wniosek o emeryturę, rentę,
świadczenie przedemerytalne
czy ustalenie kapitału począt-

kowego, i chcą udowodnić staż
pracy oraz wysokość wynagrodzenia przed 1999 rokiem.
- Jeśli ktoś nie ma dokumentów świadczących o pracy
przed 1999 rokiem, to trzeba
sprawdzić czy zakład pracy
jeszcze istnieje. Jeśli nie, to na
podstawie chociażby pism,
wpisów w książeczkowych dowodach osobistych wydawanych do końca 2000 roku czy
legitymacji ubezpieczeniowej

warto ustalić dokładną nazwę
i adres ostatniej siedziby. To
podstawa, żeby rozpocząć poszukiwania w archiwach i instytucjach komercyjnych przechowujących dokumentację
osobową i płacową – wyjaśnia
Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na
Dolnym Śląsku
Likwidowane lub przekształcone zakłady pracy miały
następców prawnych i to te
REKLAMA

podmioty powinny przejąć zasoby świadczące o angażach
pracowników. Mogą to być
spółki prawa handlowego bądź
cywilnego, powstałe po sprywatyzowaniu przedsiębiorstw.
Niewykluczone, że będą to
też organy założycielskie, czyli
urzędy wojewódzkie albo organy nadrzędne, czyli konkretne ministerstwa.

Gdzie szukać?

Najłatwiej mają osoby,
których pracodawca ciągle
istnieje. Wtedy powinien wystawić byłemu pracownikowi
zaświadczenie o zatrudnieniu,
ale też o osiąganych zarobkach.
Jeśli jednak zakładu już nie ma
i nie ma też następcy prawnego takiego przedsiębiorstwa,
to informacji trzeba szukać w
bazie zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy,
którą ZUS prowadzi na swojej
stronie internetowej.
- Taki kłopot może ominąć
osoby, które pracowały w za-

kładach do 20 zatrudnionych,
bo taki pracodawca miał obowiązek zgłaszania pracowników w ZUS z imienia i nazwiska,
czyli w imiennych deklaracjach
rozliczeniowych – dodaje Iwona Kowalska-Matis.
Na podstawie informacji
z urzędów centralnych, wojewódzkich i archiwów państwowych ZUS stworzył bazę
zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy. Jest
to alfabetyczny spis nieistniejących już przedsiębiorstw i
miejsc przechowywania dokumentacji „kadrowej”. Są tam też
dane organizacji związkowych,
spółdzielni, PGR-ów, a katalog
byłych pracodawców jest ciągle aktualizowany. Taki katalog
jest dostępny dla klientów ZUS
w każdej placówce i na stronie
internetowej: Baza ZUS.
Wielu przyszłych emerytów
może szukać dokumentacji z
niepaństwowych
jednostek
organizacyjnych, partii politycznych, związków wyznaniowych, organizacji społecznych
czy spółdzielczych. Te podmioty ustalają jednak własne
zasady postępowania z dokumentacją osobową. Natomiast
dokumenty
potwierdzające
staż i płace ze zlikwidowanych

Iwona Kowalska-Matis
spółdzielni oraz organizacji
spółdzielczych mógł przejąć
związek rewizyjny, w którym
była zrzeszona spółdzielnia lub
Krajowa Rada Spółdzielcza z
siedzibą w Warszawie.
Instytucją, która przechowuje dowody dotyczące pracy
i płac od pracodawców z całej
Polski, których postawiono w
stan likwidacji lub których upadłość ogłoszono, jest działające
od 2004 r. Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej
i Płacowej w Milanówku pod
Warszawą. Archiwum wydaje
zaświadczenia lub poświadczone kserokopie dokumentacji płacowej.

To się liczy

Przy ustalaniu emerytury,
renty czy świadczenia emerytalnego liczą się pisemne
zaświadczenia pracodawcy,
świadectwa pracy i legitymacje ubezpieczeniowe z
wpisami o dacie rozpoczęcia
i zakończenia pracy, rodzaju
i wymiarze czasu pracy oraz
orzeczenia sądu. To jednak
nie wszystkie dowody, które
świadczą o stażu i zarobkach.
Istotne mogą się też okazać
dowody pośrednie, czyli umowy o pracę i aneksy umów,
wpisy w książeczkowym dowodzie osobistym, legitymacje służbowe czy wręcz pisma
kierowane przez pracodawcę
do pracownika w czasie zatrudnienia na przykład o powołaniu, mianowaniu, zmianie angażu udzieleniu urlopu.
Oczywiście takie dokumenty
będą przydatne, jeśli będzie z
nich wynikać sam fakt zatrudnienia i jego okres.
(IKM)
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Ćwiczyli w tunelu
W tunelu pod Wołowcem
odbyły się ćwiczenia doskonalące służb ratowniczych
pod kryptonimem „Terror
2019”.
Ćwiczenia odbywały się
zarówno w Jedlinie-Zdroju
jak i w Wałbrzychu. Udział w
ćwiczeniach wzięły jednostki
należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także jednostki policji,
zespoły Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu, Straży

Plenery, ach plenery...

Ochrony Kolei i członkowie
Grupy
Poszukiwawczo-Ratowniczej w Wałbrzychu.
Głównym celem ćwiczeń było
podniesienie
umiejętności
dowodzenia akcją ratowniczą
i zwiększenie współdziałania
pomiędzy różnymi służbami.
Ćwiczono dwa scenariusze:
poszukiwanie osób zaginionych i akcję ratowniczą związaną z zagrożeniem terrorystycznym.
(KS)

Zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa uczestników plenerów, które odbyły
się w ramach Polsko - Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej
„Bądźmy Rodziną - Zustanme
rodinou”. Wernisaż rozpocznie
się 22.11.2019 r. o godzinie
17.00 w Galerii Centrum Kultury przy ul. Piastowskiej 13 w
Jedlinie-Zdroju.
(LS)

Akademia rękodzieła
Spotkania Jedlińskiej Akademii Rękodzieła odbywają się
2 razy w miesiącu, od godz.
15:30 do 17:30. Na kolejne
warsztaty w tym roku organizatorzy zapraszają: 5 i 12 grudnia
(ozdoby choinkowe z aksamitu,
kartka świąteczna). Swoim bogatym doświadczeniem dzieli
się podczas warsztatów Ewa
Kokoszka – pasjonatka rękodzieła, która jest autorką lub
współautorką wielu projektów
realizowanych w ramach funduszy unijnych w powiecie wałbrzyskim oraz kamiennogórskim. Jest wiceprezesem Klastra
Wytwórców Regionalnych w
Wałbrzychu i od ponad12 lat
prowadzi warsztaty Akademii
Rękodzieła w Jedlinie-Zdroju.
(LS)

Wieża z widokami
Od 20 października na
wyremontowanej wieży kościoła
poewangelickiego
przy ulicy Jana Pawła II w
Jedlinie-Zdroju funkcjonuje
punkt widokowy, stanowiący
atrakcję zarówno dla turystów, kuracjuszy, odwiedzających Jedlinę-Zdrój gości jak
i dla samych mieszkańców,
ponieważ pozwala podziwiać miasto z zupełnie innej,
niecodziennej perspektywy.
Remont kościelnej wieży
i utworzenie na niej punktu widokowego był możliwy
dzięki pozytywnej ocenie
wniosku Gminy Jedlina-Zdrój
w ogłoszonym przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego konkursie pt.
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”. Urząd
marszałkowski dofinansował
inwestycję kwotą nieco ponad
391 tys. zł. Natomiast wartość
wszystkich prac, obejmujących
zarówno remont wieży, empor,
stworzenie systemu zabezpieczenia
przeciwpożarowego,
utworzenie punktu widokowego, miejsc parkingowych, nowego oświetlenia i obiektów
małej architektury wyniosła
ponad 920 tys. zł.
Wieżę widokową można
zwiedzać od poniedziałku do

piątku od godziny 12.30 do godziny 15.00, po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym pod
numerem 697 313 390. W niedzielę z kościelnej wieży można
korzystać w tych samych godzinach, bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego. Oprócz

wieży i punktu widokowego,
zapewniającego wyjątkową panoramę Jedliny-Zdroju i okolicy,
w kościele zobaczyć można też
dwie ciekawe wystawy: „Jedlina-Zdrój …dawniej” oraz „Jedlina-Zdrój z lotu ptaka”.
(KS)
REKLAMA

DB2010

.PL

widnica

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

O Iwonie, która ma marzenia
Iwona już prawie trzy lata pracuje
w Zakładzie Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu. Jest jej
tam naprawdę dobrze, nie narzeka.
Ale jej marzeniem jest kolejny krok
na zawodowej ścieżce – wyjście na
otwarty rynek pracy.
Praca w call center
23-letnia Iwona Siemko, najbardziej w swojej pracy lubi kontakt z
ludźmi, weryfikować bazy danych i
odręczne przepisywać teksty.
– Nie ma niczego, czego nie lubię
– stwierdza Iwona.
Czasami trudnością jest dla niej
rozmowa z klientem, ale tutaj dużym
wsparciem są koledzy i koleżanki z
pracy. To właśnie atmosfera panująca w zakładzie, pomoc przełożonych
i możliwość rozwoju sprawiają, że
tak chętnie przychodzi do pracy.
- Praca jest dla mnie ważna, bo
daje mi samodzielność i pieniądze
–opowiada Iwona. – Ale także zdo-

byłam dzięki niej nowe umiejętności
i mam nowych przyjaciół. Jest fajnie
– podsumowuje.
Wałbrzyski ZAZ Victoria wyróżnia się na tle podobnych zakładów.
ZAZ-y na ogół oferują usługi pralnicze, sprzątające, konfekcjonowanie
czy gastronomię. Natomiast w przypadku Victorii jest to call center, poligrafia i reklama oraz archiwizacja i
niszczenie dokumentów.
– Tworząc nasz zakład, szukaliśmy czegoś dla osób na wózkach lub
z problemami ruchowymi, ale sprawnych intelektualnie. Rozwiązania
adekwatnego do ich ambicji i możliwości – opowiada Marek Pabisz, dyrektor ZAZ Victoria.
Marzenia zawodowe
Iwona od początku była osobą
wyróżniającą się, obowiązkową i pragnącą się rozwijać. Przełożeni bardzo sobie cenią jej pracę.
– Jest bardzo ambitna. Zawsze

dopytywała, jakie są oczekiwania
wobec niej i co może jeszcze zrobić.
Co ważne, chętnie uczestniczy we
wszystkich szkoleniach – tak o Iwonie mówi Marek Pabisz.
Jej marzeniem jest dokształcanie,
zdobywanie nowych doświadczeń i
spróbowanie swoich sił na otwartym
rynku pracy, w czym wspierają ją najbliżsi, a zwłaszcza mama. Czy Iwonie
uda się zdobyć i utrzymać zatrudnienie? Trzymamy kciuki!
- Zawsze łezka nam się w oku
kręci – komentuje Jolanta Ceran,
prezeska Stowarzyszenia Dzieci i
Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, które prowadzi
ZAZ Nadzieja w Wałbrzychu – kiedy
nasi podopieczni rozwijają skrzydła
i znajdują nową pracę poza ZAZ-em.
Ale taka jest właśnie misja ZAZ-ów,
wszechstronnie
przygotowywać,
szkolić i rehabilitować osoby z niepełnosprawnościami tak, by miały
szansę na otwartym rynku pracy.

Iwona Siemko (fot. Izabela Janiszewska)

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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Znów zachwycili
publiczność
Spektakl „Ziemia Obiecana Włókniarzy”, który obejrzeć można było w sobotni
wieczór 16 listopada 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury-Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Głuszycy, zgromadził tłumy widzów. Sztuka według
scenariusza i w reżyserii Roberta Delegiewicza przywołała wspomnienia związane
z życiem głuszyczan w pierwszych miesiącach po zakończeniu II wojny światowej.
Spektakl kultywuje pamięć
o historii Głuszycy, upamiętnia doświadczenia związane
z budową polskiej państwowości i ukazuje głuszyckie
włókiennictwo jako ogniwo
spajające i określające tożsamość mieszkańców Głuszycy.
Aktorzy –amatorzy z Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po godzinach” dostarczyli publiczności wielu chwil wzruszeń,
ukazali pełne dramatyzmu
sytuacje, w jakich znalazło
się wiele osób dotkniętych
grozą wojny oraz różne postawy bohaterów, którzy pragnęli rozpocząć nowe życie
na tzw. Ziemiach Odzyskanych.
Przywołane zostały
REKLAMA

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

REKLAMA

TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44,
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy)
tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21
www.tech-dom.com.pl

OKNA, DRZWI, ROLETY
także wspomnienia związane
z przemysłem włókienniczym,
który rozwijał się w Głuszycy.
Autentyczność
ukazanych
sytuacji bazujących na zasłyszanych opowieściach mieszkańców oraz barwny język i
sugestywna gra aktorska, a
także spora dawka dobrego
humoru sprawiły, że publiczność nagrodziła aktorów i reżysera gromkimi brawami.
W spektaklu wystąpili:
Agnieszka Musz – Rachela, Alina Mączyńska – Helena, Artur
Gołda – Leon, Edyta Popek Anna, Karolina Moc (w zastępstwie Iwety Głód) – Maria, Magdalena Gołda - Magdalena,
Ilona Banasik- Lidka, Magdalena Kandefer - Marlena, Mirosław Żołopa - Kazimierz, Urszula Mrozińska – Ewa, Szymon
Sławik - partyzant pierwszy,
Krzysztof Gołda - partyzant
drugi, Przesłuchiwany – Grzegorz Milczarek, Robert Delegiewicz - Komisarz.
W ramach realizacji zadania
w galerii CK-MBP przygotowano poczęstunek, który sprzyjał
wymianie wrażeń związanych
z odbiorem sztuki. Spektakl
został uwieczniony w postaci
dokumentacji zdjęciowej i filmowej. Sobotni spektakl był
zwieńczeniem warsztatów teatralnych, które odbywały się w
siedzibie lidera projektu - Centrum Kultury- MBP w Głuszycy.
Próba generalna, kończąca
warsztaty, odbyła się w piątek
- 15.11.2019 r.
Zadanie „Ziemia Obiecana Włókniarzy” dofinansowano ze środków Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2022 w ramach
Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Zadanie realizowane było przez
Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy w partnerstwie z Gminą
Głuszycą, Stowarzyszeniem
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Głuszycy oraz Gracjanem
Rudnickim, właścicielem Łowiskiem Pstrąga Złota Woda
w Łomnicy.
- Lider projektu - Centrum
Kultury – Miejska Biblioteka
Publiczna w Głuszycy składa
podziękowania
wszystkim
partnerom projektu, osobom
i instytucjom zaangażowanym
w współtworzenie projektu
– mówi Sabina Jelewska, dyrektor Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Głuszycy.
(MC)

 25-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji

OKNA

montaż gratis

PROMOCJA
TRZECIA
SZYBA
W OKNIE

DRZWI
już od 950zł
z montażem

GRATIS
U NAS TANIEJ!

Nie prześpij niższych cen • Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

Jak po stole
Zakończył się remont drogi łączącej Głuszycę Górną z
Łomnicą. Modernizacja drogi
dotyczyła wymiany nierównej i popękanej nawierzchni
oraz ułatwienia dostępu do
gruntów rolnych.
Promesę Samorządu Województwa
Dolnośląskiego
na realizację zadania „Głuszyca Górna – Łomnica. Droga dojazdowa do gruntów
rolnych” odebrał 24 czerwca
w Czarnym Borze Burmistrz
Głuszycy Roman Głód z rąk
ówczesnego Wicemarszałka
Województwa Dolnośląskiego Marcina Gwoździa. Pozyskana kwota w wysokości 91
200 zł pochodziła ze Środków
Ochrony Gruntów Rolnych

Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
(MC)

Spotkanie autorskie
i warsztaty
Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Głuszycy zaprasza na kolejne
ciekawe wydarzenia.
„Na śniadanie... tort szpinakowy” to tytuł debiutanckiej
powieści młodej pisarki, absolwentki lingwistyki stosowanej i
psychologii – Kamili Mitek, która w niedzielne popołudnie - 1
grudnia o godz. 17.00 - gościć
będzie w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.
O swojej drodze do pisarstwa,
o procesie tworzenia i o samej
książce opowiadającej o losach
kobiety, która znalazła się na życiowym zakręcie, stanęła na własnych nogach i zaczęła wszystko
od nowa będzie można usłyszeć

podczas spotkania autorskiego
w Głuszycy. Wstęp wolny.
Z kolei 6 grudnia na godz.
16.00 zapraszamy dzieci do
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy na mikołajkowe warsztaty dekorowania pierników,
które poprowadzi właściciel
głuszyckiego „Jadła” Grzegorz
Czepil. Będzie słodko i świątecznie, nie zabraknie też miłych niespodzianek. Udział w
warsztatach jest bezpłatny, ale
- z powodu ograniczonej liczby
miejsc - swoją obecność należy
zgłosić telefonicznie pod numerem 503 102 817 lub osobiście w pokoju instruktorów w
CK-MBP w Głuszycy.
(MC)

DB2010

Czwartek, 21 listopada 2019 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

Umowa na wieży
Atrakcje turystyczne Gminy Walim od roku 2020 znajdą się w ofercie turystycznej
czeskiego regionu Broumovsko. Łamiąc wszelkie stereotypy na wieży zamku Grodno
w Zagórzu Śląskim została
podpisana umowa partnerska między Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu i czeską organizacją turystyczną
SDM Region Broumovski. W
ramach współpracy zamek
Grodno i Sztolnie Walimskie,
zyskają promocję na terenie
Republiki Czeskiej.
- Do podpisania umowy
podeszliśmy bardzo kreatywnie i niekonwencjonalnie, ale
współpraca i promocja w czasie bogatej oferty turystycznej,
szczególnie pod kątem turystów zagranicznych, wymaga
właśnie takiej kreatywności i
zaangażowania. Czeski partner jest jednym z najbardziej
aktywnych i skutecznych w
zakresie promocji regionalnej
w Czechach, dlatego cieszymy
się, że chce pomóc nam w wejściu na rynek czeski – wyjaśnia
Paweł Brzozowski, dyrektor
Centrum Kultury i Turystyki w
Walimiu.
Skuteczność działań SDM
Broumovska potwierdzają inwestycje w bazę turystyczną,

M jak malarstwo
Żyj swoją emocją – taki tytuł
nosi wystawa prac malarskich
Moniki Karankiewicz z Walimia. Wernisaż wystawy odbył się
16 listopada 2019 r. w Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu.
Autorka twierdzi, jeszcze nie zna
swojego kierunku i tworzy prace
o różnej tematyce, jednak goście
obecni na pokazie byli zachwyceni malarskim kunsztem młodej
artystki. Prace Moniki Karankiewicz można oglądać do piątku,
22.11.2019 r. w Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu.
(AM)

Memoriał Janusza
Kuliga
wykonane w ostatnich latach
przy wsparciu środków europejskich, m.in. rewitalizacja
barokowego Zabytku Narodowego Klasztor Broumov,
czy powołanie w ostatnim
czasie Narodowego Geoparku
Broumovsko, który ma aspiracje do stania się geoparkiem
Unesco. Czeskiego partnera
podczas podpisywania umowy reprezentowała Kateřina
Agnolozzi - dyrektor wykonawczy SDMB. Obecna była także
Martina Junková - kierownik
Akademii Maiwalda w ramach
Centrum Edukacji i Kultury
Klasztor Broumov, odpowiedzialna za ofertę edukacyjną i

organizację zajęć. Współpraca
w tym zakresie umożliwi wymianę doświadczeń i wsparcie
dla rozwoju edukacji przyrodniczej i turystyki edukacyjnej.
Spotkanie rozpoczęło się w
Sztolniach Walimskich od prezentacji działalności partnerów
i dyskusji dotyczącej rozwoju
współpracy. Goście z Czech
przy okazji wizyty mogli praktycznie poznać główne atrakcje turystyczne Gminy Walim
i oprócz Sztolni Walimskich
zwiedzili Kładkę w Zagórzu
Śląskim, zaporę na Jeziorze
Bystrzyckim, a także Zamek
Grodno.
(KK)

W hali sportowej Centrum
Sportu i Rekreacji w Walimiu,
po raz IX odbył się turniej piłki
nożnej, dedykowany pamięci
kierowcy rajdowego Janusza
Kuliga. - Wygrał Team Podzamcze Wałbrzych, II miejsce wywalczyli zawodnicy z AAM Świdnica, a III miejsce zajęła Wichura
Walim. Kolejne miejsca w tabeli
należą do drużyn: IV Pazerny Misia, V FC Bagiety, VI Iluminary Caming, VII MOS Górka. Najlepszym
bramkarzem został Patryk Perlak,
a królem strzelców Robert Koźlak. Wszystkim drużynom biorącym udział w turnieju jeszcze raz
gratulujemy i już dziś zapraszamy na jubileuszową edycję – dodają organizatorzy.

Remont chodnika
w Jugowicach
Już wkrótce mieszkańcy, a
przede wszystkim uczniowie
uczęszczający do Publicznej
Szkoły Podstawowej w Jugowicach, będą mogli bezpieczniej i wygodniej poruszać się
po swojej miejscowości.
- Gmina Walim, na podstawie porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we
Wrocławiu, realizuje remont
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 w miejscowości Jugowice. Zakres prac,
wykonywany we własnym
zakresie, obejmuje wymianę
podbudowy i wykonanie chod-

nika z kostki betonowej wraz
z nowymi obrzeżami. Mieszkańcy Jugowic uzyskają około
500 metrów bieżących nowego i bezpiecznego przejścia
(odcinek na wysokości posesji
27a-36). Inwestycja o wartości
45 tys. zł sfinansowana zostanie w całości z budżetu Gminy
Walim. Z uwagi na to, iż prace
przy przebudowie chodnika
są w trakcie realizacji, bardzo
prosimy pieszych i kierowców
o zachowanie szczególnej
ostrożności – podkreśla Adam
Hausman, wójt Gminy Walim.
(AM)

(AM)

REKLAMA

Patronat Honorowy
Prezydenta
Miasta Wałbrzycha
dr. Romana Szełemeja

Urząd Miejski w Wałbrzychu, Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia mają zaszczyt zaprosić:

na XVI Forum

Osób z Niepełnosprawnościami,
którego tematem są:
”Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościamiw aglomeracji wałbrzyskiej”
Cel XVI Forum – zaprezentowanie metod aktywizacji zawodowej osób
z niepełnosprawnościami oraz korzyści, jakie wynikają z zastosowania przemyślanej polityki zatrudnienia.

Forum Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się dnia 27.11.2019 r. o godzinie 10:00
w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Wałbrzych – Miasto na Prawach Powiatu ze środków PFRON.
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Remontowa gorączka
Wylana jest już druga
warstwa asfaltu na ulicach
Fryderyka Chopina i Henryka Sienkiewicza. Tym samym dobiega końca jedna
z ważniejszych w tym roku
inwestycji drogowych w
Szczawnie-Zdroju. Kolejne
są w toku.

Kompleksowa modernizacja ul. Sienkiewicza i Chopina
w Szczawnie-Zdroju obejmuje
całkowitą wymianę nawierzchni drogi i chodnika na odcinku
ponad pół kilometra, a także
remont kanalizacji sanitarnej.
- Koszt inwestycji to ponad
2,3 mln zł, przypomnę tylko,

że gmina uzyskała połowę
dofinansowania z rządowego
programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019
– mówi Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna-Zdroju.
Tymczasem na kolejnych
trzech ulicach uwijają się po-

marańczowe kamizelki. To
remont ulic: Bukowej, Bohaterów Warszawy i Ofiar Katynia.
Jest to kolejna, duża inwestycja drogowa w uzdrowiskowej
gminie, na którą samorząd
otrzymał wsparcie z Funduszu
Dróg Samorządowych. Wartość prac to 2,8 mln zł, a doREKLAMA

finansowanie wyniesie aż 80
procent.
- Obecnie jest sporo utrudnień w poruszaniu się po
Szczawnie, jednak mieszkańcy
przyjmują to ze zrozumieniem,
bo tak intensywnych działań
związanych z poprawą infrastruktury drogowej nie było w
mieście od lat. Od 21 listopada ulica Bohaterów Warszawy
będzie całkowicie zamknięta
na odcinku od ul. Skłodowskiej-Curie do placu Wolności.
Prosimy mieszkańców z ulic:
Bukowa, Lipowa, Słoneczna o

dojazd do swoich posesji od
ulicy Mickiewicza. Te utrudnienia potrwają do ok. 3-4 grudnia
– dodaje Marek Fedoruk.
(ABP)

Obradowała młodzież

Za nami inauguracyjna
sesja Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju III kadencji. 15 młodych
radnych rozpoczęło pracę w
samorządzie, wielu z nich po
raz pierwszy.
- Gratuluję Wam wyboru,
to wielkie zobowiązanie i odpowiedzialność – podkreślał
burmistrz Marek Fedoruk. – Liczymy na Wasze ciekawe pomysły, podpowiedzi, na dobrą
współpracę.
Młodzieżową Radę Miejską
w Szczawnie-Zdroju III kaden-

cji tworzą: Milena Marczak –
przewodnicząca, Łukasz Wiak
– wiceprzewodniczący, Łukasz
Józefowicz – wiceprzewodniczący, Sylwia Bielakiewicz,
Bartłomiej Sulewski, Dawid
Nowak, Norbert Frankowiak,
Paulina Skurska, Julia Nowacka, Hanna Roman, Maciej Płonka, Jakub Wroński, Małgorzata
Ciastoń, Maria Zaborowska,
Zuzanna Suchodolska. Koordynatorem
młodzieżowej
rady miejskiej została radna
Agnieszka Pisarska.
(ABP)

Niebawem rozbłysną
iluminacje
Około 60 tysięcy złotych
wyda w tym roku Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój na świąteczne iluminacje w mieście.
Bożonarodzeniowe światełka pojawią się na rondach
przy ul. Kolejowej, Solickiej i
Ułanów, na ul. Wolności, deptaku – czyli ul. T. Kościuszki
oraz w Parku Zdrojowym. W
pobliżu hali spacerowej stanie
najokazalsza ozdoba – sanie
zaprzęgnięte w renifery. Iluminacje pojawią się na ulicach do
12 grudnia.
- Zachęcam także mieszkańców do przystrajania swo-

ich posesji, im więcej będzie
takich miejsc, tym będzie
piękniej, wszyscy możemy się
w ten sposób przyczynić do
stworzenia niepowtarzalnego,
świątecznego klimatu – zaprasza burmistrz Marek Fedoruk.
(ABP)
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WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Stare Bogaczowice.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz.
1945)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Stare Bogaczowice uchwały nr
VIII/77/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przystąpienia
do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie, na adres: Wójt Gminy Stare
Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice w terminie
21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

22 listopada (piątek) o godz.
16.00 w Gminnym Centrum
Biblioteczno-Kulturalnym w
Starych Bogaczowicach obędzie się spotkanie autorskie
z Michałem Larkiem. Michał
Larek jest autorem reportaży i powieści kryminalnych w
tym reportażu „Martwe ciała”
z 2014 o seryjnym mordercy
Edmundzie Kolanowskim oraz
powieści kryminalnej „Mężczyzna w białych butach” z 2016.
W dorobku ma także trylogię
„Dekada” (pierwszy tom „Furia” ukazał się w 2017). Michał
Larek jest także autorem kryminalnego podcastu „Zabójcze
opowieści”. Wstęp na spotkanie autorskie jest bezpłatny. Na
wszystkich gości będzie czekał
słodki poczęstunek.
(RED)

REKLAMA

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

Czar par

Spotkanie
z pisarzem

Jesień i zima
z jogą

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych
Bogaczowicach zaprasza na
pokazowe zajęcia z Jogą Kundalini - 26 listopada we wtorek
o godzinie 17:00, na pierwsze
zajęcia wstęp wolny. Cyklicznie
zajęcia odbywać się będą we
wtorki od 17:30 - 19:00.

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018

(RED)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare
Bogaczowice.

poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018
poz. 2081),
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Stare Bogaczowice Uchwały
nr VIII/78/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w
obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice.
W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej
wiadomości,

że

w

siedzibie

Urzędu

Gminy

Stare

Bogaczowice, ul. Główna 132, w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informację
o środowisku i jego ochronie umieszczono informację
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Jabłów,
gmina Stare Bogaczowice, na podstawie w/w uchwał.
Zainteresowani

mogą

składać

wnioski

dotyczące

miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony
środowiska w terminie 21 dni od daty ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia, na adres: Wójt Gminy Stare
Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

Warsztaty
dla rodziców

Wzruszające słowa podziękowania dla współmałżonka, podniosła atmosfera
podczas dekoracji medalem
prezydenta RP „Za długoletnie pożycie” oraz rodzinna,
ciepła atmosfera towarzyszyły obchodom jubileuszy
par małżeńskich w Bibliotece
+ Centrum Kultury w Czarnym Borze.
- W dniu naszego jubileuszu
dziękuję Ci żono/mężu, że nasze małżeństwo było zgodne,
szczęśliwe i trwałe, wyrażam
podziękowanie za okazaną mi
miłość, przywiązanie i opiekę.
Przyrzekam, że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo
było nadal zgodne, szczęśliwe

i trwałe - te podniosłe i pełne wdzięczności słowa wybrzmiały podczas gminnych
obchodów jubileuszy par małżeńskich z ust 14 par, które
w Czarnym Borze świętowały
rocznicę 50, 55 i 65-lecia zawarcia związku małżeńskiego.
Część formalną, polegająca na odnowieniu przysięgi,
przeprowadziła Anna Kabat
– kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Boguszowie Gorcach. Następnie - wraz wójtem
Gminy Czarny Bór z Adamem
Góreckim – wręczyli 11 małżeństwom z 50-letnim stażem
medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Jubileusze
55-lecia i 65-lecia małżeństwa

świętowały 3 pary. Do wszystkich jubilatów trafiły gratulacje
oraz bukiety kwiatów. Po ceremonii dekoracji i odnowieniu
przysięgi rodziny zgromadzonych jubilatów odśpiewały im
gromkie „Sto lat”. Po części oficjalnej, uczestnicy uroczystości
mieli okazję wysłuchać recitalu
muzycznego mieszkanki Witkowa – Iwony Sochackiej.
- Biorąc pod uwagę obecną
sytuację społeczną i niechęć ze
strony młodego pokolenia do
zawierania związków małżeńskich warto docenić ludzi, którzy przeżyli ze sobą wiele lat,
mimo ogromnych przeciwności losu – mówi Adam Górecki.
(JJ)

Czarny Bór przyjazny pszczołom

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Starych Bogaczowicach organizuje dla rodziców cykl spotkań ze specjalistami. Podczas warsztatów
opiekunowie dostaną cenną
wiedzę na temat prawidłowości
rozwojowych, metod postępowania z dzieckiem i radzenia
sobie z własnymi emocjami
i przekonaniami w trudnych
sytuacjach, zagrożeń współczesnego świata. Są także okazją do wymiany doświadczeń
pomiędzy rodzicami. Zajęcia
adresowane są do wszystkich
rodziców – niezależnie od poziomu wiedzy i umiejętności.
Kolejne spotkania odbywać się
będą 22 i 29 listopada 2019 r. w
godz. 17.00 – 19.00 w Lokalnym
Ośrodku Integracji Społecznej
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.
(RED)

Gmina Czarny Bór kilka
miesięcy temu zaangażowała się w ogólnopolski projekt
„Gmina Przyjazna Pszczołom”. W ramach podjętych
działań na terenie gminy wykonano nasadzenia ponad
6000 sztuk miododajnych
gatunków drzew odnawiając
powierzchnię leśną w kompleksie stadionu oraz przy
drogach gminnych.
Właśnie ukazał się zbiorczy raport podsumowujący
akcję. Po przeanalizowaniu
tegorocznej inicjatywy „Gmina Przyjazna Pszczołom”, realizowanej w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy
pszczołom”, wynika, że w 2019
roku aż 269 gmin z całej Polski podpisało manifest, tym
samym deklarując podjęcie
konkretnych działań na rzecz
ochrony pszczół. Tytuł „Gminy
Przyjaznej Pszczołom” otrzymało w tym roku o 27 procent
więcej gmin niż w ubiegłym.
Na ich terenach zasadzono
blisko 450 tys. roślin przyjaznych pszczołom oraz 104
848 krzewów, 28 124 drzew

i wysiano 22 776 542 m2 łąk
kwietnych. Raport został wysłany również do wiadomości
Ministra Środowiska, Ministra
Rolnictwa oraz wojewodów i
marszałków poszczególnych
województw w Polsce.
- Gmina Czarny Bór już
wcześniej podejmowała działania wspierające pszczoły,

mam tu na myśli chociażby
pasiekę edukacyjną. W ogólnopolską akcję „Gmina Przyjazna
Pszczołom” włączyliśmy się po
raz pierwszy, ale na pewno nie
ostatni. Już mamy w planach
kolejne działania - podkleśla
Adam Górecki, wójt Gminy
Czarny Bór.
(JJ)
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Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tel. 606 478 000

Polska przegrała w Wałbrzychu z Wielką Brytanią
63:75 w pierwszym meczu
kwalifikacyjnym
do
mistrzostw Europy koszykarek.
Kolejny mecz Polki rozegrają… za rok.
Polki rozpoczęły mecz nerwowo i po niespełna 4 minutach przegrywały 0:9. Trener
Maros Kovacik poprosił o czas,
a po przerwie na jego żądanie
za trzy punkty trafiła Marissa Kastanek. W 7 min. meczu
biało – czerwone przegrywały
już tylko 10:11, ale w kolejnych akcjach nie były w stanie przełamać rywalek, które
szybko odbudowały przewagę
i I kwartę wygrały 21:14. Po
wznowieniu gry nasze reprezentantki, po trzypunktowych
akcjach Julii Drop i Julii Adamowicz oraz dwupunktowej
Agnieszki Kaczmarczyk, w
13 min. przegrywały 22:23, a
potem przez około trzy minuty żadnej z drużyn nie udało
się trafić do kosza. Strzelecką
niemoc pierwsze przełamały
Brytyjki, którym nie przeszkodziła nawet kontuzja Rachael
Vanderwal. Na długą przerwę
ekipa gości schodziła prowadząc 35:26, a po zmianie
stron, wykorzystując lepsze
zgranie, przewagę siły i wzrostu pod koszami oraz lepszą
dyspozycję rzutową zwiększały dystans. Kiedy w IV kwarcie
Wielka Brytania wygrywała już
66:49, Polki – niesione dopingiem wałbrzyskich kibiców
- po raz kolejny zerwały się
do odrabiania strat. Na 4 min.
przed syreną kończącą mecz
różnica zmalała do 10 pkt., ale
po raz kolejny źle rozegrane
akcje i niecelne rzuty unie-

Lepsi od Czerniaka
W VII kolejce grupy A III ligi
koszykarzy prowadzony przez
byłego trenera Górnika Radosława Czerniaka Trustmate
KKS Kobierzyce uległ Górnikowi Trans.eu II Wałbrzych 83:96
(18:30, 19:20. 22:26, 24:20).
Punkty dla Górnik Trans.eu II
zdobywali: Maciej Krzymiński 29
(4x3), Damian Durski 24, Mateusz
Podejko 15, Łukasz Makarczuk
12 (1), Julian Pieprzyk 5, Marcin
Jeziorowski 5, Maciej Szymański 3, Kamil Matusik 3, Mateusz
Stankiewicz, Kacper Rejek, Kuba
Niziński. Wałbrzyszanie prowadzą w swojej grupie, a następny
mecz rozegrają 27 listopada, o
godz. 19.00 w Legnicy z Basketem.
(RED)

możliwiły zniwelowanie strat
i doprowadzenie choćby do
dogrywki.
- Jestem bardzo dumny z
naszych zawodniczek. Pokazały walkę i na początek nie jest
źle. Niestety, o naszej porażce
zadecydowało zbyt dużo indywidualnych błędów – powiedział po meczu trener Maros
Kovacik.
- Pomimo tego, że chwilami walczyłyśmy same ze sobą,
były momenty dobrej gry, gdy
goniłyśmy rywalki. Pokazałyśmy charakter i wolę walki, ale
zabrakło wykończenia naszych
akcji – dodała Agnieszka Kaczmarczyk.
- Początek nie był po naszej
myśli, bo rywalki nam odskoczyły na 9:0 i musiałyśmy je
gonić. Gdybyśmy rozpoczęły
kosz za kosz to byłoby inaczej. Wiadomo, że zawsze są

jakieś niedociągnięcia, ale w
5 dni treningowych nie da się
wszystkiego zrobić. Jak zaczniemy pracować w wakacje,
to w listopadzie przyszłego
roku, gdy rozegramy kolejne
mecze eliminacyjne, pokażemy
na co stać ten zespół - stwierdziła Weronika Gajda.
Robert Radczak
Polska - Wielka Brytania 63:75 (14:21,
12:14, 20:26, 17:14)
Polska: Marissa Kastanek 18, Ewelina
Gala 8, Agnieszka Kaczmarczyk 8, Julia
Adamowicz 7, Weronika Gajda 6, Julia
Drop 6, Martyna Koc 5, Agnieszka
Skobel 3, Karolina Poboży 2, Agata Dobrowolska 0, Amalia Rembiszewska 0.
Wielka Brytania: Eilidh Simpson 18,
Karlie Samuelson 16, Temi Fagbenle
15, Chantelle Handy 11, Cheridene
Green 11, Janice Monakana 3, Rachael
Vanderwal 1, Georgia Jones 0.

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

Ogłasza przetarg nieograniczony (licytacje ustną) na sprzedaż
nieruchomości z zasobów mienia komunalnego
1. Działka nr 569 o pow. 1149 m2, położona w obrębie II Lubawki - zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod
zabudowę mieszkaniową oznaczona symbolem A3-1 MN/U. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 55.000,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj.
2.750,00 zł.- I przetarg.
2. Działka nr 681/2 o pow. 1198 m2, położona w obrębie II Lubawki - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest
pod zabudowę mieszkaniową oznaczona symbolem A3-1 MN/U. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 61.000,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj.
3.050,00 zł.- I przetarg.
Wadium winno być wpłacone najpóźniej w dniu 13 grudnia 2019 r. na
konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone
przez Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
Przetargi odbędą się w dniu 19 grudnia 2019r. o godz. 1000 w sali posiedzeń
Urzędu Miasta Lubawka.
Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń
Urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.
Z regulaminem przetargu oraz z dodatkowymi informacjami można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Geodezji i
Rozwoju Wsi Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7, tel. kom.
516 318 126, 516 318 335.

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

Bez niespodzianki

REKLAMA

Turów wygrał
w Szczawnie
W VII kolejce grupy B III ligi koszykarzy MKS Mazbud Basket
Szczawno-Zdrój przegrał z
PGE Turowem Zgorzelec 67:87
(21:21, 16:22, 14:23, 16:21).
Punkty dla MKS Mazbud Basket
zdobywali: Adam Adranowicz 19,
Adrian Stochmiałek 17, Mateusz
Myślak 16 (2x3), Michał Kaczuga
8, Mateusz Pilarczyk 3 (1), Alan
Stochmiałek 2, Daniel Nowicki, Tomasz Knach, Przemysław
Olszewski, Oskar Pawlikowski,
Patryk Kowalski. Podopieczni trenera Bartłomieja Józefowicza zajmują przedostatnie miejsce w tabeli grupy B, a kolejne spotkanie
rozegrają 23 listopada o godz.
17.30 w hali prz ul. Słonecznej w
Szczawnie. Ich rywalem będzie
Team-Plast KK Oleśnica.
(RED)

Czas na derby
Trwa zwycięska passa
koszykarzy Górnika Trans.
eu. W ubiegłą niedzielę
wałbrzyszanie pokonali w
Opolu tamtejszy AZS 89:75,
a w nadchodzącą niedzielę będą podejmowali WKK
Wrocław.
Mecz z przedostatnią drużyną I ligi Górnik rozpoczął
fatalnie. I kwartę wicelider
przegrał 11:24, a po minucie gry w drugiej ćwiartce
było już 13:29! Trener Łukasz
Grudniewski poprosił o czas i
dopiero po tej przerwie wałbrzyszanie ruszyli do odrabiania strat. Zacieśnienie obrony
oraz poprawa skuteczności
rzutów sprawiły, że przewaga
akademików malała z każdą
akcją. Rozpędzony Górnik
tuż przed przerwą, po trójce
Marcina Wróbla, wyszedł na
prowadzenie 43:41. Po zmianie stron opolanie doprowadzili do remisu i do połowy
trzeciej kwarty gra była dość
wyrównana, a przewaga biało – niebieskich wahała się w
granicach 5-6 oczek. Jednak
im dłużej trwał mecz, tym
wyraźniej rysowała się przewaga gości. Na niespełna minutę przed końcem III kwarty
Górnik prowadził już 68:51 i
w ostatniej odsłonie kontrolował grę i wynik. Na 2,5 min.
przed syreną kończącą zawody, po rzucie Damian Durskiego, było już 86:65 i pogodzeni
z losem gospodarze nie byli
już w stanie odwrócić biegu
zdarzeń.
Górnik zajmuje w tabeli I
ligi drugie miejsce ze stratą 2
pkt. do Czarnych, ale ma dwa
mecze rozegrane mniej od
ekipy ze Słupska (anulowany wynik z wycofanym z roz-

grywek Polfarmexem Kutno
i pauza). Wałbrzyszanie mają
też najlepszy w I lidze bilans
meczów (7 zwycięstw i jedna
porażka) oraz najlepszy bilans
małych punktów. A w najbliższą niedzielę (24 listopada,
godz. 16.00) kolejne wielkie
emocje w hali Aqua – Zdrój.
Tym razem kibiców czekają
derby z zajmującym 3 miejsce
WKK Wrocław, którego liderem jest wychowanek Górnika
Piotr Niedźwiedzki.
(RED)
Weegree AZS Politechnika Opolska
- Górnik Trans.eu Wałbrzych 75:89
(24:11, 17:32, 12:25, 22:21)
Górnik Trans.eu: Kamil Zywert 16, Damian Cechniak 15, Krzysztof Jakóbczyk
14 (1x3), Grzegorz Kulka 13 (3), Marcin
Wróbel 11 (3), Damian Pieloch 6, Rafał
Glapiński 5 (1), Maciej Koperski 5 (1),
Damian Durski 4, Bartłomiej Ratajczak.
Pozostałe wyniki X kolejki: Pogoń
Prudnik - Zetkama Doral Nysa Kłodzko
88:72, Rawlplug Sokół Łańcut - Elektrobud-Investment ZB Pruszków 81:60,
Timeout Polonia 1912 Leszno - WKK
Wrocław 83:92, GKS Tychy - Czarni
Słupsk 84:91, Energa Kotwica Kołobrzeg
- Biofarm Basket Poznań 88:77.
Tabela I ligi
1. Czarni Słupsk
10 18 +48
2. Górnik Trans.eu Wałb. 8 15 +78
3. WKK Wrocław
9 15 +67
4. Sokół Łańcut
8 14 +71
5. Księżak Łowicz
8 13 +3
6. Polonia 1912 Leszno
9 13 -11
7. GKS Tychy
9 13 -16
8. ZB Pruszków
9 13 -48
9. Pogoń Prudnik
9 12 -23
10. Kotwica Kołobrzeg
9 12 -31
11. Miasto Szkła Krosno
7 11 +7
12. Nysa Kłodzko
8 11 -30
13. AZS Opole
9 11 -61
14. Basket Poznań
8 9 -54
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I Bieg Mikołajowy dla Hospicjum
Polskie
Towarzystwo
Opieki Paliatywnej oraz Sekcja Biegowa LKS Unia Bogaczowice, OSP Stare Bogaczowice i Nieformalna grupa
biegowa z Wałbrzycha i okolic „Kłosowscy” zapraszają
do udziału w I Biegu Mikołajowym dla Hospicjum. Bieg

rozpocznie się 1.12.2019 r.
godz. 12: 00 przy hospicjum
na ul. Krasińskiego 8 w Wałbrzychu.
Impreza ma charakter charytatywny i happeningowy.
Promuje otwarcie na potrzeby innych ludzi, potrzebę
niesienia pomocy bliźniemu,

rozwój świadomości społecznej, popularyzację biegów
jako formy rekreacji ruchowej,
upowszechnienie zdrowego
trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także zachęcenie do uprawiania
sportu. Impreza skierowana
jest do osób pełnoletnich

(które 01.12.2019 r. ukończyły
18 lat). Organizator dopuszcza start osób niepełnoletnich
(które 01.12. 2019 r. ukończyły
16 lat) tylko za wiedzą i pisemną zgodą obojga rodziców
lub opiekunów prawnych. W
biegu udział może wziąć 300
uczestników, którzy będą mieREKLAMA

li do pokonania dystans 5 km,
a limit czasu na ukończenie
biegu to 2 godziny od startu.
Trasa będzie wiodła z placu
przy hospicjum (Wałbrzych ul.
Krasińskiego 8) prosto do ul.
Broniewskiego, ul. Broniewskiego pod górę do ul. Wyszyńskiego, na skrzyżowaniu w
prawo ul. Wyszyńskiego w dół
do ul. Kusocińskiego, ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z
ul. Hirszfelda, ul. Hirszfelda do
ul. Nałkowskiej, ul. Nałkowskiej
prosto przez skrzyżowanie z
ul. Broniewskiego na ul. Dunikowskiego, ul. Dunikowskiego
do ul. Norwida i ul. Norwida z
tyłu sklepu „Biedronka” w stronę komisariatu Policji, za komisariatem w drogę parkową
do góry i chodnikiem aż do ul.
Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego do góry do skrzyżowania z
ul. Broniewskiego, na skrzyżowaniu w dół do ul. Krasińskiego i prosto ul. Krasińskiego do
mety przy Hospicjum. Na trasie
znajdować się będą punkty bufetowe, a po biegu organizatorzy zapewniają ciepły posiłek
przy hospicjum.
Zgłoszenia przyjmowane
są „online” poprzez formularz
zgłoszeniowy dostępny na
stronie internetowej: www.zapisy.ultimasport.pl. Zgłoszenie
uważa się za kompletne, jeśli

nastąpi rejestracja oraz wpłynie odpowiednia opłata startowa. Zgłoszenia online zostaną
zamknięte 30 listopada 2019
r. Po tym terminie zgłoszenie
swojego udziału będzie możliwe w dniu biegu w biurze zawodów (9:00-11:00). Zapisując
się na bieg (5 km), zawodnik
automatycznie oświadcza, że
zapoznał się z regulaminem
zawodów i zobowiązuje się go
przestrzegać. Oplata startowa
do 30 listopada 2019 r. wynosi
30 zł. Przelewu należy dokonać
na poniższe dane z tytułem:
„Imię Nazwisko rocznik Bieg
Mikołajkowy”. Dane: Polskie
Towarzystwo Opieki Paliatywnej, PL 42 1090 2271 0000 0001
4245 4304. Opłata startowa w
dniu zawodów (tj. 1 grudnia
2019 r.) wynosi 50 zł. W ramach
opłaty startowej każdy Zawodnik otrzyma: pakiet startowy,
mikołajkową niespodziankę,
ciepły posiłek po zawodach,
zabezpieczenie
medyczne,
obsługę sędziowską. Dochód
z imprezy przekazany zostanie
na prezenty mikołajkowe dla
dzieci z hospicjum.
Biuro zawodów będzie
czynne 01.12.2019 r. w godz.
9:00 - 11:00 w siedzibie hospicjum przy ul. Krasińskiego 8 w
Wałbrzychu.
(RED)

Szybka strzelanina
Nie udał się piłkarkom
nożnym AZS PWSZ Wałbrzych ostatni mecz wyjazdowy w tym roku w Ekstralidze. Wałbrzyszanki uległy
AZS UJ Kraków 1:3, a rozstrzygające dla losów spotkania okazało się pierwsze
25 minut gry, podczas których przeważające gospodynie strzeliły trzy gole, tracąc
przy tym tylko jednego.
- Pierwsza bramka padła już
w 6 min., gdy niekryta w polu
karnym Natalia Sitarz otrzymała precyzyjne podanie z
kilkudziesięciu metrów, minęła Jagodę Sapor i skierowała
piłkę do pustej bramki. Mimo
kiepskiego początku, wałbrzyszanki nie poddawały się
i dwie minuty później - po dośrodkowaniu Klaudii Fabovej
z prawej strony - zamykająca
akcję na „długim słupku” Kinga Podkowa strzałem z bliska z
pierwszej piłki wyrównała stan
rywalizacji. Ale już w 12 min.
krakowianki ponownie jednak
prowadziły i znów w głównej
roli wystąpiła Natalia Sitarz,
która - po centrze z rzutu rożnego - uderzeniem głową po
raz drugi pokonała Jagodę Sapor. Gospodynie nie zwalniały
tempa i w 23 min. było 3:1, gdy
po zagraniu z prawej strony i
zamieszaniu w polu karnym,
Natalia Wróbel przejęła futbolówkę i z kilku metrów skie-

rowała do siatki. Po słabszym
początku meczu pod koniec
pierwszej połowy uaktywniły
się wałbrzyszanki, których ataki
stawały się coraz groźniejsze,
a najlepszą okazję miała Karolina Ostrowska, ale zabrakło jej
precyzji i do przerwy było 3:1.
Po zmianie stron, mimo dwubramkowego
prowadzenia
gospodyń, nie brakowało emocji, bowiem zespół gości ruszył
mocno do ataku i zaczął stwarzać sobie coraz lepsze sytuacje do zdobycia gola, jednak
po akcjach m.in. Alicji Materek,
Klaudii Fabovej, Ewy Cieśli i
Moniki Kędzierskiej piłka jak
zaczarowana nie chciała wpaść
do siatki, co było zasługą również świetnie dysponowanej
Karoliny Klabis. Drużyna AZS
UJ parę razy wyszła groźnie z
kontrą, ale i jej brakowało w tej
części gry skuteczności i ostatecznie spotkanie zakończyło
się wygraną krakowianek 3:1
– relacjonuje Tomasz Stasiński.
Był to mecz ostatniej kolejki rundy jesiennej w Ekstralidze, natomiast wciąż czekamy
na decyzję, kiedy AZS PWSZ
Wałbrzych nadrobi zaległości i
zmierzy się z Olimpią Szczecin.
Za tydzień natomiast wałbrzyszanki udadzą się do Bielska-Białej, gdzie pojedynkiem z
Rekordem rozpoczną zmagania w Pucharze Polski.
(TS)
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Gonią czołówkę
W meczu VII kolejki 4 grupy II
ligi siatkarzy MKS Aqua-Zdrój
pokonał Olavię Oława 3:0
(25:23, 25:19, 25:21). MKS Aqua-Zdrój zagrał w składzie: Kulik,
Leński, Nowak, Pizuński, Gawryś,
Dzikowicz (libero) oraz Dereń,
Laskowski, Mikulski, Mordarski
(libero). W tabeli grupy 4 wałbrzyszanie zajmują 5 miejsce, ze
stratą 4 punktów do prowadzącej Astry Nowa Sól. W następnej
serii spotkań podopieczni trenerów Janusza Ignaczaka oraz
Fabiana Kurzawińskiego będą
podejmowali Bielawiankę-Bester
Bielawa. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 23 listopada o
godz. 16.00 w hali Aqua-Zdrój w
Wałbrzychu.
(RED)

Kadrowiczki lepsze
SMS PZPS II Szczyrk pokonał
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 3:0 (25:21, 25:19, 25:19)
w spotkaniu VI kolejki grupy 3 II
ligi siatkarek. Chełmiec Wodociągi zagrał w składzie: Łuszyńska,
Gezella, Małodobra, Sobolewska, Judyta Rzeczycka, Olczyk
oraz Bojko (libero), Sławińska, P.
Pawelska, E. Pawelska (libero),
Gajczyk. Następny mecz drużyna
trenera Marka Olczyka rozegra
w sobotę, 23 listopada o godz.
17.30. W Hali Wałbrzyskich Mistrzów wałbrzyszanki podejmą
Energę MKS II Kalisz.
(RED)

Odszedł Jacek Kurzawiński
W niedzielny poranek zaskoczyła nas porażająca wiadomość: - Dzisiaj w nocy odszedł od nas dobry człowiek
- mój Tata. Wielu rzeczy nie
zdąży już zrobić, ale jednego
nie można mu zabrać - doczekał się wnuczki, o której
zawsze marzył i która była
kobietą jego życia. I takim
ze zdjęcia go zapamiętam
– napisał w portalu społecznościowym Fabian Kurzawiński, w ten wzruszający
sposób informując o śmierci
Jacka Kurzawińskiego.
Jacek Kurzawiński urodził
się 24 lutego 1962 w Wałbrzychu. Pierwsze kroki w
siatkarskiej karierze stawiał
w Chełmcu Wałbrzych, pod
okiem swojego ojca Mieczysława. W 1977 r. wywalczył wicemistrzostwo Polski juniorów
i tytuł najlepszego zawodnika
turnieju finałowego, który
rozgrywany był w Warszawie.
Miał zaledwie 15 lat gdy zadebiutował na pozycji rozgrywającego w drużynie seniorów
wałbrzyskiego klubu, który
wówczas występował w II lidze (drugi poziom rozgrywek).
W 1981 roku przeszedł do Resovii Rzeszów, a potem grał w
Gwardii Wrocław oraz w tureckiej ekstraklasie. 16 razy (w

latach 1979-1982) wystąpił w
reprezentacji Polski. W 1993
roku z Chełmcem Wałbrzych
dotarł do ćwierćfinału Pucharu Zdobywców Pucharów. Karierę zawodnika zakończył w
1998 roku w II lidze francuskiej
w barwach ALCM Maromme –
Canteleu i w tym klubie rozpoczął karierę trenerską. W 2006
roku powrócił jeszcze do gry
w II ligowym VB Annecy, a potem skupił się na pracy trenerskiej. W Polsce prowadził m.in.
Jokera Piła w I lidze mężczyzn
i Sudety Kamienna Góra w II
lidze mężczyzn. Ostatnim klubem w Jego karierze był Chełmiec Wodociągi Wałbrzych, w
którym prowadził m.in. zespół
seniorek, stwarzając podwaliny
tegorocznego sukcesu, jakim
był awans do II ligi siatkarek.
Jacek Kurzawiński był także
dziennikarzem sportowym, piszącym między innymi dla Gazety Wyborczej.
***
Z Jackiem znaliśmy się blisko
30 lat. Poznałem go jako siatkarza, a potem – jako dziennikarze
– spotykaliśmy się na różnych
imprezach sportowych. Był człowiekiem o pogodnym usposobieniu, otwartym i życzliwym,
ale - jako sportowiec i trener z

charakterem - był stanowczy i
konsekwentny. Był twardy, ale
zwyciężyła go śmiertelna choroba, na którą nie ma lekarstwa. Z

dumą patrzył na swojego syna
Fabiana, który – jak dziadek i
ojciec – był siatkarzem, a teraz
trenerem. Cieszył się, że najważ-

niejsze chwile swojego życia spędził z najbliższymi.
Cześć Jego pamięci!
Robert Radczak
REKLAMA
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USŁUGI
(20) Hydraulik - instalacje c.o, wodno - kanalizacyjne, gazowe kotły
c.o. Tel. 506 754 379
(2) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i
inne stolarskie. TANIO! 692-123981.
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,

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

MALOWANIE,
TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

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.

DOMOFONY
MONITORING

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

szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg.weebly.com Tel. 607218-533
(2) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie. Tel. 606
937 229

NIERUCHOMOŚCI
(1) Nowoczesne, ładne mieszkanie

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

– 40 m kw - w Świebodzicach (Ry-

cena 112 tys. zł. Tel. 74 641 98 13.
(3) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
816.

PRACA
Mam prostą pracę przy pakowaniu dla osób niepełnosprawnych. Pilne. Wałbrzych 606
829 141
(2) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

MOTORYZACJA
(2) Kupię stare motocykle oraz

Zakład Usługowo-Handlowy DARGAZ
ul. Ułanów Nadwiślańskich 22B|58-310 Szczawno-Zdrój|tel.: 601 280 791

na rynku od 1998 roku.

tylko dla młodych. Czynsz 81 zł,

– rejon Poniatów. Tel. 609-461-

- 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

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

nek), po modernizacji. Mieszkanie

Kupiê zegarki

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

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

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

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Walimiu - ul. Boczna nr 9
oraz na stronie internetowej w Biuletynie
Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl)
i na stronie Urzędu Gminy Walim
(www.walim.pl: ogłoszenia) zostały
wywieszone na okres od 21.11.2019 r.
do 13.12.2019 r. wykazy nr 14/2019 i 15/2019
z dnia 21.11.2019 r. nieruchomości gminnych
przeznaczonych do dzierżawy lub najmu.

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

- 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
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• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje

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

szkolne przekroje silników i maszyn parowych. Tel. 889-706-226.

Okna LUCH

DARGAZ
Nowoczesne systemy energetyczne

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

• Nekrologi

w Tygodniku DB 2010,
w portalu db2010.pl,
na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590

DB2010
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66m2, cena 2000 zł. Tel. 606 976
630
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

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 – 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
MS - 4005 – Szczawno – Zdrój, 2
pokoje 72m2, 2 piętro, okolice parku, cena 220 tys. tel. 883 334 481
DS – 3974 – Pół domu Boguszów
Gorce, 76 m2, działka 400 m2,
Cena 139 tys. Tel. 883 334 486
DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI

(HALA TARGOWA MANHATAN)
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
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
DO WYNAJĘCIA! HALA, BIURA,
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko 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

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro w 4,
do odnowienia, cena 139.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Kasztelańska, 2 pokoje, 41,5m2, 2
piętro w 10, bardzo dobry stan,
cena 149.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, nowe budownictwo, 3 pokoje, 98m2, 2 piętro
w 3, bardzo dobry stan techniczny,
cena 385.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 3 pokoje, 60m2, 2 piętro w 7, do
odświeżenia, cena 199.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Bankowa, 2 pokoje, 48m2, 1 piętro w 4, po
remoncie, cena 187.000zł, 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 pię-

za wszystko 660 tys tel 883 332
727
RENOMAHOME - Boguszów – Gorce 2 pokoje, 41 m2, 2 pietro ,cena
59 000 tel 883 332 727

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, DO
WYNAJECIA LOKAL, ul. Kościuszki,
83m2, parter z wejściem od ulicy,
C.O. gazowe, cena 2.800zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE DO WYNAJĘCIA, połowa lokalu biurowego
przy biurze nieruchomości, wysoki
standard, cena 1200zł z wszystkimi opłatami, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

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 - NOWE MIASTO
ul. Psie Pole, 1 piętro , 34 m2,
kawalerka, cena 72 000 tel 883
334 836
RENOMAHOME – NOWE MIASTO
ul. Chopina , 1 piętro, 40 m2, cena
95 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - SZCZAWNO –
ZDRÓJ ul. Sienkiewicza 70 m2,
parter, 3 pokoje, cena 169 000 tel
883 334 836

Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl
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RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
działka przy ul. Solickiej, 170m2,
cena 29.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

MS – 4019 – Piaskowa Góra, 2
pokoje 42m2, 4 piętro, cena 149
tys. Tel. 606 976 630

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
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN- MS- 1060

tro i poddasze, do odnowienia, c.o.
gazowe cena 196.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424

RENOMAHOME – PIASKOWA
GORA ul. Główna, 4 piętro, 3 pokoje, cena 145 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - Śrómieście, 76
m2, 3 pokoje, 1 pietro, piękna
kamienica cena 146 000 tel 883
332 727
RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE
ulica Reja , 3 pokoje z CO gaz, 71
m2 cena 87 000 tel. 883 334 836
RENOMAHOME - Środmieście Ul.
Jagiellońska 43 m2, 2 pokoje, 1
piętro,po remoncie cena 137 000
tel 883 334 836
RENOMAHOME - Biały Kamień ul.
Wańkowicza 41 m2, 2 pokoje, 2
piętro cena 59 000, tel 883 334 836
RENOMAHOME - BIALY KAMIEŃ
ulica Miczurina, 50 m2 , 2 poziomowe, po remoncie cena 148 000
tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica
Świdnicka 2 pokoje , co gaz cena
85 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - Piaskowa Góra
lokal do wynajęcia, 85 m2, 1 piętro, witryna, ulica Główna cena 2
500 zł / miesiac, tel 883 332 727
RENOMAHOME - Nowe Miasto
ulica 11- go Listopada , 3 pokoje
z ogródkiem , 63 m2, 1 pietro, co
gaz, cena 159 000, tel 883 332 727
RENOMAHOME - JUGOWA OKOLICE DOBROMIERZA Duzy dom 360
m2 z garażem, działka 2300 m2,
dodatkowo działka budowlana
5300 m2 I 1 ha dzialki ornej cena

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem
i zadbanym ogrodem (parter) na
wynajem wyposażone, 3 pokoje,
aneks kuchenny,60m2, piękna
okolica Cena: 1 990 zł, ( nr:
2551)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow.62 m2, 2 pokoje, 3 piętro.
Cena:129 000 zł (nr: 2552) , (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia,
wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 169 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – GLINIK-dom bliźniak, piętrowy, do wprowadzenia, 80m2,
4 pokoje, piec z podajnikiem
węglowe, ogród zagospodarowany-pow.1016 m2. Cena:295 000zł
(nr:2538) -(74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie z balkonem, piękną werandą i
ogrodem 89m2, 3 pokoje, aneks
kuchenny, 1 piętro, zabytkowe
piece. Cena: 250 000 zł, (nr:118) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – GÓRNY SOBIĘCIN- DOM
WOLNO STOJĄCY Z WARSZTATEM,
200m2, 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,
jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe, cena: 187 000 zł
(nr:2143) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – NOWE MIASTO:lokal użytkowy (była apteka), pow.120m2,
dwupoziomowy. Cena:sprzedaż:
115 000 zł (nr:2525) (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytkowy w ścisłym centrum, powierzchni 118 m2, witryna, zaplecze,
dobrze utrzymany. Cena wynajmu:
2500 zł (nr: 2545) (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON – PONIATÓW, Piętrowy DOM
NA WYNAJEM z wyposażeniem
nieopodal Strefy Ekonomicznej
, 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
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

gazowe i alternatywnie kominek.

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna
kuchnia z jadalnią, garderoba, łazienka z WC, ogrzewanie w trakcie
modernizacji na gazowe. CENA:
159 000 zł (nr: 2549) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33

Pilnie poszukuję mieszkania w

BON –OKOLICE Głuszycy,
kompleks produkcyjno - biurowo- administracyjny usytuowany
na działce o pow. 13 324 m2.
Powierzchnia łączna zabudowań 7
277 m2. Cena: 750 000 zł (nr: 2566)
- (74) 666 66 06, (74) 843 33 33.
BON - dom wolnostojący o powierzchni 700 m2 w Starych Bogaczowicach . Cena 500 000 zł (2229),
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33,
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZKANIE na sprzedaż 3 pokoje, jasna
kuchnia, łazienka z WC ,62m2,
Cena: 159 000 zł, ( nr: 2581)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06

Cena 123 tys. zł.

Głuszycy, Jedlinie- Zdrój lub w
dzielnicy Rusinowa o pow. do
60m2, dwa pokoje z łazienką i
kuchnią. Warunek: ogrzewanie
gazowe i tylko wysoki parter. Cena
do 120 tys. zł
Pilnie poszukuje mieszkania w
Głuszycy, minimum dwa pokoje,
łazienka, standard do zamieszkania. Cena do 70 tys. zł.
Sprzedam działkę budowlaną w
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny
teren o powierzchni 3544m² cena
166 tys.zł
Sprzedam zabytkowy dom o przeznaczeniu usługowo- mieszkalnym

BON –PODZAMCZE, mieszkanie z
balkonem, 50m2, 9 piętro, jasna
kuchnia w zabudowie,

w Walimiu. 220 m2, działka 800

2 pokoje, ogrzewanie miejskie,
cena: 185 000 zł (nr:2583) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06

Sprzedam rozkładowe mieszkanie

BON – NOWE MIASTO:mieszkanie
3 pokoje, jasna kuchnia łazienka z
wc pow.64 m2, . Cena 119 000 zł
(nr:2582) (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

Cena tylko 85 tys. zł.

BON –PODZAMCZE, mieszkanie
z balkonem, 39m2, 2 piętro, 2
pokoje,jasna kuchnia, łazienka, wc
, ogrzewanie miejskie, cena: 136
000 zł (nr:2595) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06

m2. Cena 370 tys. zł.

w Głuszycy, 3 pokoje. Pierwsze
piętro do remontu 109,70 m2.

Sprzedam dwie przyległe do siebie
działki budowlano- rekreacyjne w
Sierpnicy gm. Głuszyca, o łącznej
pow. 2744 m2. Piękna lokalizacja!
Cena 100 tys. zł.
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na

BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
o pow.42 m2, 2 pokoje, 4 piętro.
Cena: 85 000 zł (nr: 2593) , (74) 666
66 06, (74) 843 33 33

podstawie oświadczeń i nie są

BON – NOWE MIASTO: mieszkanie
o pow. 28 m 2 , na 3 piętrze ,jeden
pokój, kuchnia, łazienka z wc .Cena
75 000 zł (nr:2588) (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06.

informacyjny i mogą podlegać

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 220 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 2
łazienki z WC , Działka 1100 m 2.
Cena: 690 000 zł, ( nr: 2592)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06

na stronę www.zolnieruk.pl.

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel.882068300, 660747567
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 mieszkanie w Wałbrzychu, w dzielnicy Biały Kamień o
pow. 63,50 m² (67 m² powierzchni użytkowej- strych, piwnica),
2 pokoje, 1 łazienka. Ogrzewanie

ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
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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
Filia Biura Ogłoszeń
ul. Hetmańska 80i
(Tech - Dom OKNA DRZWI ROLETY)
Wałbrzych ( Podzamcze)
tel. 513 018 511
reklamadb2010@gazeta.pl
czynne: pon. - pt. od 9:00 do 16:00
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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REKLAMA

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,
Tel. ( +48) 663181 666; fax ( + 48) 74 646-25-74,
email: mariola.kozlowska@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W
pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży:
nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 62/4 oraz 61, zabudowane budynkiem hotelowo-biurowym,
położonej w Żarowie przy ul. Zamkowej 1, powiat Świdnicki, województwo Dolnośląskie.
1. Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana zabytkowym
budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. użytkowej 1043,02 m2, położona w
miejscowości Żarów, przy ul. Zamkowej nr 1, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00019388/5
Data rozpoczęcia: 2019-11-14
Data zakończenia: 2019-12-20
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu i warunkach sprzedaży dostępne na stronie internetowej Spółki:
http://www.ipdevelopment.pl/2019/11/oferta-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-dzialki-ew-nr-62-4-oraz-61-zabudowane-budynkiem-hotelowo-biurowym-polozona-w-zarowie-przy-ul-zamkowej-nr-1-powiat-swidnicki-wojewodztwo-doln/

Położony przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie budynek (dawna Villa
Treutler-Schlösser) stanowi wyjątkowy obiekt architektoniczny
Pomimo to, niewiele wiemy na
temat jego historii. Do naszych
czasów nie zachowały się dokumenty na podstawie których
możemy odtworzyć jego losy:
od czasu wzniesienia, poprzez
lata I Wojny Światowej, okresu międzywojennego, II Wojny Światowej, aż po czasy nam
współczesne. Podobnie sprawa
przedstawia się ze świadkami –
niewiele żyje już osób, których
relacja mogłaby pomóc odtworzyć losy obiektu na przestrzeni
dziejów. A szkoda, bo z pewnością dawna „Villa Treutler-Schlösser” wzniesiona w 1870
r. zasługuje na wzmożone zainteresowanie nie tylko ze strony miłośników historii Gminy Żarowa.
Po 1945 r. i włączeniu Dolnego
Śląska do Polski, obiekt ten nie
cieszył się należną mu atencją ze
strony władz PRL. Po rozpoczęciu
działalności przez żarowskie Dolnośląskie Zakłady Chemiczne (ich
poprzednikiem było powstałe w
1858 r. niemieckie przedsiębior-

stwo pod nazwą „Silesia”) w budynku przez szereg lat funkcjonowało przedszkole przyzakładowe.
W parze z tym nie szły stosowne
nakłady na utrzymanie obiektu
w należytym stanie. Sytuacja nie
uległa zasadniczej zmianie po
1989 r., a „ząb czasu” nadgryzł
substancję budynku, która zatraciła swój reprezentacyjny charakter.
Sytuacja uległa zasadniczej zmianie po nabyciu w 2003 roku od
Gminy Żarów obiektu przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Invest-Park Sp. z o.o.
Dzięki staraniom WSSE przeprowadzono gruntowny remont
dawnej „Villi Treutler-Schlösser”,
zwiększając nie tylko jej walory
użytkowe, lecz również wizualne.
Obecnie budynek stanowi własność „Invest -Park Development” sp. z o.o. w Wałbrzychu.
Od kilku lat na parterze budynku
działa placówka przedszkolna co
stanowi swoistą kontynuację tradycji edukacyjnych tego miejsca.

Aktualny właściciel obiektu dokłada należytej staranności, aby
ten zabytkowy i związany z historią Żarowa budynek nie utracił
należnego mu blasku, sprzyjając
propagowaniu wiedzy o dziejach
lokalnej społeczności.
Dlatego też Invest-Park Development Sp. z o.o. wspólnie z Funda-

cją Inicjatywa B w dniach 14-15
grudnia 2019 r. o godz. 17.00 zaprasza na dni otwarte w zabytkowym budynku, który znajduje się
przy ulicy Zamkowej 1 w Żarowie
(powiat świdnicki).
Fundacja Inicjatywa B oraz Spółka Invest-Park Development z tej
okazji przygotowała dla odwie-

dzających wydarzenie „Podróż w
czasie w Villi Treutler”
Wypada mieć nadzieję, że w przypadku jego sprzedaży, nowy nabywca również dołoży starań, aby
dawna „Villa Treutler-Schlösser”
jeszcze przez długie lata stanowiła cenny artefakt budownictwa na
mapie zabytków Gminy Żarów.

