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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

Koń był trzeźwy
Nietrzeźwy woźnica został
zatrzymany przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji
w Głuszycy. Mężczyzna miał
w organizmie prawie 1,3
promila alkoholu. Z drugiej
strony koń był trzeźwy i znał
drogę do domu.
- 23 listopada funkcjonariusze z Komisariatu Policji w
Głuszycy zatrzymali do kontroli drogowej 68-letniego
woźnicę jadącego zaprzęgiem konnym. W czasie rozmowy z 68-latkiem policjanci
wyczuli od niego wyraźną
woń alkoholu. Po przebada-

.PL

niu okazało się, że woźnica ma
w prawie 1,3 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna
przyznał, że godzinę wcześniej pił wysokoprocentowy
napój, ale koń jest trzeźwy i
zna drogę do domu. Nietrzeźwy, 68-letni woźnica został
ukarany mandatem karnym
w wysokości 500 zł. Trzeźwym
koniem zaopiekowała się osoba wskazana - informuje nadkomisarz Magdalena Korościk
z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej
Policji w Wałbrzychu.
(RED)

Oszuści wciąż grasują
Wałbrzyska policja po
raz kolejny ostrzega przed
oszustwami na tzw. „policjanta”. W ubiegłym tygodniu wszystkie oszczędności
stracił 78-letni mieszkaniec
Wałbrzycha.
- 22 listopada do 78-letniego mieszkańca Wałbrzycha
zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Wmówił
seniorowi, że jest funkcjonariuszem policji prowadzącym
sprawę oszustw „na policjanta”. Mężczyzna twierdził, że
starszy pan będzie kolejną ofiarą oszustów i jeżeli posiada w
domu jakieś pieniądze to trzeba je natychmiast przekazać
policjantowi, który je zabezpieczy. Niestety, 78-latek uwierzył
dzwoniącemu i oddał oszustom wszystkie oszczędności
jakie posiadał w domu - mówi
nadkomisarz Magdalena Korościk z Zespołu Komunikacji
Społecznej Komendy Miejskiej
Policji w Wałbrzychu.

Jak uniknąć oszustwa?

Aby nie stać się ofiarą oszustów, przede wszystkim należy
zachować ostrożność – jeżeli
dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej
rodziny i prosi o pieniądze, nie
podejmujmy żadnych pochopnych działań. Pamiętajmy, aby
nie informować nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub na koncie. Nie wypłacajmy z banku
wszystkich oszczędności. Tym
bardziej nie zaciągajmy jakichkolwiek kredytów. Zadzwońmy

do kogoś z rodziny, zapytajmy
o to czy osoba, która prosiła
nas o pomoc, rzeczywiście jej
potrzebuje. Nikt nie będzie
nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej
przez oszustów.
- Pamiętajmy również, że
policjanci prowadząc swoje
działania nie proszą i to telefonicznie o pomoc w ujęciu
„nieuczciwych” pracowników
banku. Tym bardziej nie będą
kontaktować się w żadnej
ważnej sprawie telefonicznie.
Policjanci nigdy nie proszą o
przekazanie im pieniędzy, które mamy w domu. Wałbrzyska
policja zwraca się z apelem,

zwłaszcza do osób młodych:
informujmy naszych rodziców
i dziadków o tym, że są osoby,
które dzwoniąc i przedstawiając rożne tragiczne w skutkach
opowieści, tak naprawdę chcą
ich oszukać i wyłudzić od nich
oszczędności całego życia.
Przypominamy, że w przypadku odebrania telefonu z prośbą
o udzielenie pożyczki należy
zawsze:
- Zachować spokój i rozsądek. Pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania.
-Potwierdzić informację u
innych członków rodziny.
-Poprosić o osobisty kontakt osoby podające się za naszego krewnego.

-Nie działać w pośpiechu i
odłożyć termin udzielenia pożyczki (najlepiej o kilka dni).
-Nie ulegać presji czasu,
którą wytwarzają oszuści, aby
osiągnąć swój cel.
- Poinformować o takiej
sytuacji policję dzwoniąc po
numer alarmowy 997 lub 112,
jak i przekazać swoje uwagi i
spostrzeżenia swojemu dzielnicowemu.
Należy pamiętać, by pod
żadnym pozorem nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy osobiście, jak i
nie wpuszczać ich do mieszkania! – podkreśla nadkomisarz
Magdalena Korościk.

REKLAMA

(RED)
REKLAMA

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

„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
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Prawie jak w ONZ

Listy do redakcji

Wzór warszawski?
Pan Prezydent Wałbrzycha
dr Roman Szełemej wystąpił na
Facebooku z inicjatywą ustawienia na skwerze naprzeciwko
poczty przy ul. Słowackiego w
Wałbrzychu obelisku z tablicą
upamiętniającego wszystkie
ofiary katastrofy smoleńskiej z
10 kwietnia 2010 r.
Majestat śmierci nakazuje
czczenie miejsca pochówku
szczątków
doczesnych
i
oznaczanie ich spoczynku
symbolami religii, których
wyznawcami byli pogrzebani.
Tak stało się ze wszystkimi ofiarami katastrofy smoleńskiej.
Osobnym zwyczajem cywilnym jest upamiętnianie śmierci osób szczególnie zasłużonych, powszechnie znanych lub
ofiar nieszczęśliwych wypadków. Przykładem tego może
być tablica na peronie dworca
Wrocław Główny, upamiętniająca śmierć znanego aktora
Zbigniewa Cybulskiego. Ofiary
katastrofy smoleńskiej zginęły
w drodze na - organizowane
przez kancelarię prezydenta Lecha Kaczyńskiego uroczyste obchody 70 rocznicy mordu katyńskiego na
oficerach Wojska Polskiego
zamordowanych przez NKWD.

Jest to więc śmierć, która nastąpiła w czasie patriotycznego
uczczenia tego faktu. Ta tragedia wydarzyła się w czasie
początku kampanii o reelekcję
Lecha Kaczyńskiego.
Do dzisiaj nie jest zakończone śledztwo, które ma wskazać winnych tej katastrofy. Istnieją dwie hipotezy. Pierwsza z
nich mówi, że była to katastrofa, która nastąpiła z powodu
nieprzestrzegania procedur
lotniczych od momentu startu prezydenckiego samolotu
z Warszawy - bez uwzględnienia komunikatów meteorologicznych - i lądowania w
warunkach braku widoczności
ziemi przez pilotów oraz braku reakcji pilotów na sygnalizację ostrzegawczą. Obowiązkiem ich było zaniechanie
lądowania i udanie się na
lotnisko zapasowe. Wnioski
autorów tej hipotezy, która
jest efektem pracy fachowców Państwowej Komisji do
Spraw Katastrof Lotniczych
zakładają również presję psychiczną, wywieraną na pilotów przez ich przełożonych
i dysponentów lotu oraz brak
ich zdecydowania o wyborze
lotniska zapasowego. Druga

hipoteza przewiduje zamach
dokonany na prezydenta
Lecha Kaczyńskiego przez
nieznanych sprawców, inspirowany przez ówczesnego
premiera Donalda Tuska w
zmowie z ówczesnym premierem Rosji Władimirem Putinem. Ta hipoteza czyni bez
znaczenia wszystkie dowody
materialne i okoliczności towarzyszące katastrofie.
W sytuacji zagrożenia faktem, że w katastrofie zginęły
według jednej z hipotez
również osoby odpowiedzialne za jej spowodowanie
uważam, że upamiętnianie
ich nazwisk na jednej tablicy
pamiątkowej z ofiarami ich
działań do wyjaśnienia sprawy
uważam za niedopuszczalne.
Można rozważyć natomiast
fakt obelisku bez nazwisk. Ustawienie obelisku z taką tablicą
było by wprowadzeniem „tylnymi drzwiami” w krajobraz
architektoniczny
Wałbrzycha teorii o zamachu. Chyba
pan Prezydent Szełemej nie
obawia się przejęcia tego skwerku przez wojewodę dolnośląskiego na wzór warszawski?

20-osobowa grupa uczniów
I Liceum Ogólnokształcącego
w Wałbrzychu z klas z maturą międzynarodową: 2 DP i 1
pre-DP, brała udział w symulacjach rozmów ONZ podczas
IIMUN POLAND 2019, na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego.
- Obrady i rozmowy były
prowadzone w języku angiel-

skim zaś w agendzie znalazły
się m.in. reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ, reformy UE,
wykorzystanie instrumentów
dwustronnych i wielostronnych jako środków walki z
terroryzmem, wolność słowa
i prawo do spokojnej wypowiedzi podczas zgromadzeń,
zacieśnianie więzi między krajami. Poziom rozmów i debat

został oceniony jako wysoki.
Serdecznie gratulujemy naszym delegatom odwagi podczas wystąpień, otwartości na
różnorodne punkty widzenia i
umiejętności wypracowywania
wspólnych rozwiązań – mówi
Beata Urbaniak, wicedyrektor I
LO w Wałbrzychu. (Fot. organizatora IIMUN)

Jan Kołodziejczyk
REKLAMA

REKLAMA

Wszystkim,
którzy w tak bolesnej dla nas chwili
dzielili z nami smutek i żal,

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).

(RED)

okazali wiele serca i życzliwości,
uczestniczyli we mszy św.,
pogrzebie i odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

JACKA
KURZAWIŃSKIEGO
śp.

serdeczne podziękowanie
składa rodzina
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WYROBY Z WŁASNEJ WĘDZARNI
cena promocyjna

cena promocyjna

zł/kg

zł/kg

2599

2199

28,99zł/kg

24,99zł/kg

Wałbrzych • Galeria Victoria
cena promocyjna

24

99

zł/kg

27,99zł/kg

Kiełbasa krucha

Baleron

Szynka
z liściem

PROMOCJA OD 28.11 DO 04.12

ZUS radzi: Zasiłek pogrzebowy - dla kogo i komu?
Ponad 350 tysięcy zasiłków pogrzebowych na kwotę prawie 1,4 mld złotych
wypłacił Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w ubiegłym
roku. Zasiłek pogrzebowy to
nic innego jak zwrot poniesionych kosztów pogrzebu,
a więc kosztów, które mają
związek ze złożeniem ciała
lub prochów do grobu. Co
stanowi koszt uwzględniany
przy wypłacie zasiłku pogrzebowego przez ZUS, a co
refundowane w ramach zasiłku już nie jest?
Warto wiedzieć, że zwrot
kosztów pogrzebu należy się
nie tylko rodzinie, ale każdej
osobie i instytucji, która te
koszty udokumentuje. Tak,
więc w sytuacji, gdy za pochówek zapłaci np. dom pomocy
społecznej, gmina lub pracodawca zasiłek przysługuje
tym podmiotom w wysokości
udokumentowanych kosztów
pogrzebu, nie wyższych jednak
niż 4 000 zł.
- Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia
kosztów pogrzebu przez inną
osobę niż członek rodziny,
czyli osobę obcą np. sąsiada.
W sytuacji, gdy koszty pokryje więcej niż jedna osoba lub
podmiot, zasiłek pogrzebowy
ulega podziałowi między te
osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych
kosztów pogrzebu – wyjaśnia
Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na
Dolnym Śląsku. - Osoby obce,
aby otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS, muszą szczegółowo udokumentować poniesione wydatki do wysokości
zasiłku. Jakie koszty należy
uznać za koszty pogrzebu, nie-

stety nie określa żadna ustawa.
Tak, więc przyjmuje się, że sam
pogrzeb to czynności, które
trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok osoby zmarłej.
Pojawiają się niekiedy wątpliwości czy np. zakup samej
trumny wystarczy do udowodnienia kosztów pogrzebu? Czy
wydatki poniesione na ceremonię pogrzebową zostaną
uwzględnione w wysokości
wypłacanego przez ZUS świadczenia? Czy, w końcu, do kosztów pogrzebu można zaliczyć
wydatki związane z postawieniem nagrobka?
- Przedstawienie rachunku
za samą trumnę nie stanowi
dowodu pokrycia kosztów pogrzebu. Dzieje się tak dlatego,
że istnieje domniemanie, że
pozostałe koszty poniósł ktoś
inny, kto również będzie ubiegał się o zasiłek pogrzebowy.
Ten zaś wypłacany jest w takim
przypadku proporcjonalnie i w
związku z tym ZUS musi ustalić
wszystkie okoliczności. Należy
dodać, że kosztu pogrzebu nie
stanowi również zakup samych
kwiatów, gdyby tak było, to
każdy żałobnik nabywałby prawo do zasiłku pogrzebowego
w wysokości proporcjonalnej
do poniesionych wydatków –
mówi dodaje rzeczniczka.
Co do ceremonii kościelnej, to jak najbardziej wydatki
z nią związane i potwierdzone
przez instytucję kościelną są
uwzględniane w wypłacanym
przez ZUS świadczeniu. Inna
rzecz to wydatki poniesione
na wystawienie nagrobka. Z
uwagi na fakt, że jego zakup
nie jest bezpośrednio związany
z pochówkiem osoby zmarłej,
nie jest brany pod uwagę przy
ustalaniu wysokości zasiłku

sa po upływie 12 miesięcy od
dnia pogrzebu. Dokumentem
potwierdzającym te okoliczności jest zaświadczenie policji
lub prokuratury, odpis zupełny
aktu zgonu lub inny dokument
urzędowy
potwierdzający
przyczyny uniemożliwiające
zgłoszenie wniosku.

Wymagane dokumenty

pogrzebowego. Wszak brak
nagrobka nie oznacza, że pogrzeb się nie odbył. A może on
być wystawiony nawet kilka lat
po pochówku.

Komu przysługuje
zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: osoby
mającej ustalone prawo do
emerytury lub renty, osoby
mającej ustalone prawo do
emerytury pomostowej, ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania
zasiłku macierzyńskiego albo
zasiłku w wysokości zasiłku
macierzyńskiego za okres po
ustaniu tytułu ubezpieczenia,
osoby mającej ustalone prawo
do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego; osoby,

która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego
albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu
ubezpieczenia, członka rodziny
rencisty i emeryta.

Przedawnienie roszczeń
o wypłatę zasiłku

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w czasie 12 miesięcy od dnia
śmierci osoby, po której zasiłek
przysługuje. Jeżeli zgłoszenie
wniosku o zasiłek pogrzebowy
w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego
odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo
z innych przyczyn całkowicie
niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wyga-

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są
wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, skrócony odpis
aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z
adnotacją, że dziecko urodziło
się martwe, oryginały rachunków poniesionych kosztów
pogrzebu, a jeżeli oryginały
zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z
oryginałem, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo
lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą
(skrócone odpisy aktów stanu
cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane
dane), zaświadczenie płatnika
składek o podleganiu ubezpieczeniu w dniu śmierci (w
przypadku, gdy zmarła osoba
ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej),
nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi
współpracujących.

Wypłata zasiłku w razie
śmierci poza granicami
kraju

Przepisy unijne określają,
że w przypadku, gdy pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek albo
członek jego rodziny umrze
na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo
właściwe uznaje się, że zgon
nastąpił na terytorium tego
ostatniego państwa. Instytucja
właściwa zobowiązana jest do
przyznania zasiłków pogrzebowych, należnych z tytułu
stosowanego przez nią ustawodawstwa, nawet, jeżeli świadczeniobiorca mieszka na terytorium państwa członkowskiego
innego niż państwo właściwe.
Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy na mocy ustawodawstwa
państwa członkowskiego innego niż to, w którym wnioskodawca ma miejsce zamieszkania, trzeba złożyć wniosek bądź
do instytucji właściwej, bądź do
instytucji miejsca zamieszkania.
Do wniosku dołącza się dokumenty wymagane przez ustawodawstwo stosowane przez
instytucję właściwą (tą, do której skalda się wniosek). Zgodnie
z ogólną zasadą nie kumulacji
świadczeń, zasiłek pogrzebowy
dostaje się tylko w jednym z
krajów. Nie można, więc wnioskować o niego zarówno w kraju np., w którym się pracuje jak
i w Polsce.
(IKM)
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Antygony portret wielokrotny

Wałbrzyska barbórka

Szkolny Teatr I Liceum
Ogólnokształcącego w Wałbrzychu wystawił spektakl
pt. „Antygony portret wielokrotny”, wyreżyserowany
przez Magdalenę Ilnicką-Janczak na podstawie tekstu Miro Gavrana „Antygona
Kreona. W ten sposób społeczność I LO celebrowała
101 rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
Na premierę spektaklu
przybyli zaproszeni goście:
Aleksandra Mentek - kierownik
Biura Edukacji w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Małgorzata Henglewska - wizytator z Kuratorium Oświaty, Małgorzata
Wiłkomirska - przewodnicząca
Komisji Edukacji w Radzie Miejskiej Wałbrzycha) oraz Danuta
Marosz - dyrektor Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu) oraz mieszkańcy Wałbrzycha.
- Powrót do tekstu starożytnego przypomina i napomina,
że władza bez odpowiedzialności za podwładnych jest niebezpiecznym narzędziem, że
kreowanie świata przez władców ma swój kres w wolności
obywateli. Tragiczna Antygona
w obliczu nieuchronnej śmierci
dokonuje wyboru, by zachować osobistą godność przez

Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka odbędzie się
w Wałbrzychu w dniach 1 7.12.2019 r.
Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka to rodzinne
święto, celebrujące górnicze
tradycje Wałbrzycha i regionu.
Kilkudniowe obchody umożliwią szerokiej i różnorodnej
publiczności poznanie wielowiekowego dziedzictwa Wałbrzycha. Pierwsze dni grudnia
to czas celebracji historii, moment zdobywania unikatowej
wiedzy, odkrywania naszej
przeszłości, a także świetnej
zabawy.
Niedziela, 1 grudnia 2019 r.,
godz. 13.00 - Szychta Rodzinna
- wydarzenie otwarte, bezpłatne - gry i zabawy górnicze dla
dzieci i dorosłych.
Poniedziałek, 2 grudnia
2019 r., godz. 10.00 - Biesiada
Szkolna - Wałbrzych - wydarzenie bezpłatne, na zapisy,
adresowane do uczniów szkół
podstawowych.
Wtorek, 3 grudnia 2019 r.,
godz. 10.00 - Biesiada Szkolna,
wydarzenie na zapisy, adresowane do uczniów szkół podstawowych.
Środa, 4 grudnia 2019 r.,
godz. 12.00 - uroczysta msza
święta; godz. 13.30 - Wielka

akt woli. Czyżby starożytni, w
świecie bez natłoku milionów
bitów informacji, widzieli to
co istotne, co podstawowe i
fundamentalne? Może dzisiaj
nastał czas by wracać i przypomnieć sobie to co istotne
dla kondycji ludzkiego losu?
Ta chwila refleksji, połączona
z mądrymi piosenkami (przygotowanie uczniów - Anna
Walendzik), intrygującą muzyką (przygotowanie szkolnego
zespołu muzycznego - Marcin
Olkowski) i choreografią (Adriana Gawlik) pozwoliła zatrzymać się i jeszcze raz zadać sobie pytanie: A ja jakim jestem
obywatelem?. Jeden z aktorów
przypomina „a Wy widzowie,
którzy tylko patrzycie, też jesteście uczestnikami tej historii”.

Refren finałowej piosenki, śpiewanej przez młodzież: „Daj mi
żyć! Bez poleceń, lęków i kazań.
Daj mi żyć! W swoich błędach
ciągle trwać. Daj mi żyć! Nie
chcę wiecznie na siebie uważać. Daj mi żyć! Daj oddychać
mi, daj po prostu być.” (P. Cugowski) jest jak prośba do dorosłego pokolenia o możliwość
wybrania własnej drogi – podkreśla Beata Urbaniak, wicedyrektor I LO w Wałbrzychu.
Obsada spektaklu: Szymon
Sławik, Kuba Nowak, Kuba
Hayatli, Julia Połeć, Dominika Malicka, Wiktoria Ronzac,
Wiktoria Janicka. Chór: Alicja Rychłowska, Zofia Pradel,
Aleksandra Kalińska, Natalia
Pietruszka, Alicja Gniatkowska,
Maria Kwintal, Kacper Gawron,

Martyna Kowalczyk, Alicja Szarek, Wiktoria Piaskowska, Julia
Marcinkiewicz, Alicja Ławniczak Alicja, Nikola Zachara,
Amelia Witkowska, Marta
Sadłowska, Paweł Herman,
Vanesa Krawczyk, Martyna
Chowaniak, Wiktoria Wierzbicka, Katarzyna Niemiec, Alicja
Lichorobiec, Boni Delia, Nikola
Mucha. Zespół muzyczny: Nela
Walendzik, Laura Strzałka, Karolina Łaszewska, Piotr Pobiedziński, Oskar Niczyporuk.
- Serdecznie dziękujemy
Twórcom spektaklu. Spektakl
będzie wystawiany raz jeszcze
po Nowym Roku, na deskach
Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu – dodaje Beata Urbaniak.
(RED, fot. I LO)

Parada Górnicza wraz z uroczystościami pod pomnikiem
Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego; godz. 17.00 - Karczma
Piwna - wydarzenie biletowane, Babski Comber - wydarzenie biletowane.
Czwartek, 5 grudnia 2019
r. - bilety za 5 zł na zwiedzanie
Starej Kopalni z okazji barbórki;
godz. 18.00 - wernisaż wystawy
„Rezonanse” Bogdan Konopka;
godz. 19.00 górniczy wieczór w
Sztygarówce.
Piątek, 6 grudnia 2019 r.,
godz. 10.00 - Górniczy Mikołaj
- wydarzenie bezpłatne, na zapisy; godz. 18.00 - Mikołajkowa
Nocna Szychta Dziecięca - wydarzenie biletowane, adresowane do uczniów szkół podstawowych; godz. 20.00 - Koncert
Another Pink Floyd - wydarzenie biletowane.
Sobota, 7 grudnia 2019 r.
- Koncert Another Pink Floyd wydarzenie biletowane, godz.
20.00.
(RED)
REKLAMA

Nowe kasy fiskalne ON-LINE - co to jest?
Kasy fiskalne on-line to nowa kategoria kas fiskalnych, które komunikują się w sposób ciągły i automatyczny z Centralnym Repozytorium
Kas. Dla użytkownika kasy fiskalnej on-line nic się nie zmienia w
sposobie obsługi kasy. Użytkownik
musi tylko zapewnić urządzeniu
stały dostęp do internetu do kasy,
np. przez wifi. Czyli kasa wystawia
paragon, kopia paragonu jest zapisywana w pamięci wewnętrznej
kasy i kasa on-line przesyła dane
do Centralnego Repozytorium Kas.
Kasa będzie drukowała papierowe
paragony, emitując jednocześnie
dokument elektroniczny, tzw.
e-paragon oraz zdalnie potrafi
współpracować z terminalem kart
płatniczych.
Kto musi mieć kasę on-line, kiedy
pojawią się kasy on-line i dla kogo?
Robert Rogala, współwłaściciel Start
Net S.C.: - Nowelizacja ustawy o podatku VAT weszła w życie 1 maja 2019
r., zatem kasy online obowiązują:
- od 1 stycznia 2020 r. podatników
sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i
wymiany opon;

- od 1 lipca 2020 r. świadczących
usługi związane z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem oraz
sprzedażą węgla;
- od 1 stycznia 2021 r. podatników
świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze,
w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz
z branży fitness (w zakresie wstępu).
Czy na zakup tej kasy są przewidziane jakieś ulgi?
- Według rozporządzenia podatnicy,
którzy dokonują zakupu urządzenia
fiskalnego on-line mogą odliczyć od
podatku kwotę wydaną na zakup
kasy rejestrującej w wysokości 90%
ceny netto kasy (nie więcej niż 700
zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego
i dobrowolnie wybiorą kasę on-line
oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy online.
Czy w ofercie firmy Start Net są
kasy on-line?
- Oczywiście! Nasza firma od 18 lat
sprzedaje polskie kasy Elzab i Posnet
i - jak pokazał czas - polskie produkty

są najlepsze. Elzab jest firmą, która
działa nieprzerwanie od 1969r i to
przynosi wymierne efekty.
Kasy zagraniczne nie są tańsze?
- Zdecydowanie nie. Zagraniczne
produkty są po prostu kiepskie jakościowo i nie są w pełni dostosowane
do potrzeb polskiego klienta. Zazwyczaj zauważamy bardzo kiepskie
wykonanie produktów rosyjskich,
tureckich, a nawet chińskich. Pozorne oszczędności przy zakupie są
potem okupione uciążliwą eksploatacją na co dzień.
Zakup kasy fiskalnej to inwestycja na
lata, bo norma jest 5-8 lat pracy urządzenia. Nie możemy sobie pozwolić
na sprzedaż produktów jakościowo
gorszych, które będą się psuły, bo
klientów nie stać na awarię. Warto
pamiętać, że klienci kupując u nas
kasę mają ulgę 700 zł, a nawet 900 zł.
Firma Posnet i Elzab wielokrotnie
zdobywały liczne nagrody, takie jak:
Laur Klienta, Perła Biznesu, czy prestiżowe godło Teraz Polska. Nasze
kasy nie tylko są praktyczne i solidne,
ale i bardzo ładne. Polska szkoła designu jest znana i ceniona w Europie, co
widać w nowych produktach.

Polskie marki się odradzają ?
- Dokładnie tak, a widać to na przykładzie Rometa, Pesy, czy Elzaba. Powstają też nowe, jak Solaris czy Posnet.
Producenci ci korzystają z wiedzy naszych inżynierów i specjalistów, a efekt
końcowy miło zaskakuje klienta.
To czym może zaskoczyć kasa
fiskalna on-line?
- Bardzo dużym zaskoczeniem jest
kasa Posnet Mobile ON-Line, która
jest stylistycznie zgrabna, miła w
obsłudze i ciekawie zaprojektowana.
Do tego stopnia, że wielu klientów
myli ją z… telefonem. Największym
zaskoczeniem w przypadku nowych
kas jest to, że są proste i łatwe w obsłudze.
Ale stylistyka to nie wszystko…
- Stylistyka jest ważna, ale kasa przede
wszystkim musi być łatwa w użyciu solidna i dostosowana do polskich warunków pracy. Mamy w ofercie najnowszą
kasę Elzab Mini-E z klawiaturą modułową. Mała, zgrabna kasa z kopią elektroniczną i mechanicznymi klawiszami
– takimi jak w najdroższych kasach
segmentu premium. Warto pamiętać,
że polskie kasy są cenowo bardzo atrak-

cyjne i klienci są mile zaskoczeni kiedy
słyszą ile kosztuje dana kasa.
Czyli sprawdzona, najlepsza kasa
dla swojego biznesu to…
- …kasy polskich producentów Posnet i Elzab, do nabycia w autoryzowanym salonie sprzedaży Start-Net
S.C. przy ulicy B. Chrobrego 14-16 w
Wałbrzychu. 18 lat doświadczeń w

sprzedaży oraz serwisie kas fiskalnych
i najlepsze ceny to nasze najlepsze rekomendacje. Serdecznie zapraszamy
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00. Można spokojnie,
na miejscu zobaczyć wszystkie modele kas i wybrać urządzenie, które jest
przyjemnie zaprojektowane, solidne
i sprawdzi się w naszym warsztacie
czy sklepie.
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Szczawno bez plastiku
Rada Miejska Szczawna-Zdroju na ostatniej sesji
podjęła uchwałę, inicjującą
działania mające ograniczyć
używanie plastiku, a zwłaszcza
opakowań jednorazowych, na
terenie gminy. Uchwała została sformułowana w formie apelu nie tylko do władzy wykonawczej, ale także podmiotów
gospodarczych działających na
terenie miasta, a także samych
mieszkańców.

Ideą uchwały jest wyeliminowanie wszelkich opakowań z
plastiku oraz produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – czyli sztućców, mieszadełek, słomek, itp. Zapisy uchwały
zakładają m. in. ograniczenie a w
efekcie finalnym całkowite wyeliminowanie stosowania jednorazowych opakowań czy naczyń
wykorzystywanych np. na miejskich imprezach, stosowania tzw.
zielonych zamówień, itp. Rada

apeluje także do mieszkańców
o ograniczenie wykorzystywania
opakowań z tworzyw sztucznych,
o korzystanie z wody wodociągowej i wprowadzanie jak najwięcej
proekologicznych nawyków w
życiu codziennym.
Warto wspomnieć, że gmina
Szczawno-Zdrój poprzez różne
działania zachęca mieszkańców
do proekologicznych zachowań
i edukuje w kwestii ochrony
środowiska – temu służył np.
wrześniowy EKO Piknik. Obecnie
prowadzona jest duża kampania
informacyjna dotycząca zmiany
systemu ogrzewania na ekolo-

giczne, a np. w regulaminie grudniowego jarmarku bożonarodzeniowego znalazł się zapis, w
którym wystawcy proszeni są o
pakowanie swoich produktów w
ekologiczne opakowania.
- Będziemy także szczególnie zwracać na to uwagę przy
organizacji kolejnych wydarzeń
miejskich – podkreślają władze
Szczawna-Zdroju.
Rada miejska uzdrowiskowej
gminy przyjęła tę uchwałę większością głosów, a jej autorem
uchwały jest przewodniczący
rady Michał Broda.

Dzieci zbierały karmę

(ABP)
REKLAMA

Uczniowie z Miejskiej
Szkoły
Podstawowej
w
Szczawnie-Zdroju uzbierały ponad 300 kg karmy dla
zwierząt oraz żwirku w ramach dorocznej akcji zbiórki
dla schronisk i przytulisk.
Rekordzistami zbiórki są:
Igor Stapiak (klasa 6A), Łukasz
Bochniarz (klasa 2B), Tomasz
Fomenko (klasa 5C) oraz siostry
Karolina i Julita Bęben (klasy 3A
i 1A). Inicjatorką akcji jest Joanna Rychlik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki.
Zwycięzcy otrzymali Dyplom
Przyjaciela Zwierząt oraz na-

grody rzeczowe. Wszystkie nagrody oraz tort niespodziankę
dla uczestników ufundowała
Ramona Bukowska - Radna Powiatu Wałbrzyskiego, która od
lat wspiera tę akcję.
W tym roku zebrana karma
trafiła do kotów z zamku Książ
oraz do czworonożnych podopiecznych Katarzyny Ptasińskiej - współpracującej między
innymi z Fundacją Mam Pomysł,
twórcami projektu Mania Pomagania, którego celem jest niesienie pomocy zwierzętom domowym, dzikim i gospodarskim.
(ABP)

Raport
ze Szczawna-Zdroju
Taniej do pijalni

• Od 1 grudnia do 28 lutego
przyszłego roku można będzie
skorzystać z pijalni w atrakcyjnych cenach. Wejście jednorazowe - 1,50 zł, trzykrotne
w ciągu dnia - 3 zł. Wystarczy
okazać poświadczenie zameldowania w Szczawnie-Zdroju.
Inicjatorem tego działania jest
Marian Widyński - mieszkaniec Szczawna-Zdroju, który
w ramach aktywności obywatelskiej zwrócił się do Zarządu
Spółki Szczawno – Jedlina z
pismem o rozważenie możliwości zastosowania ulgi przy
wejściu do pijalni właśnie dla
mieszkańców.

Edukacja przez
inspirację

• Szczawno-Zdrój wspólnie z
gminami:
Boguszów-Gorce,
Czarny Bór, Stare Bogaczowice,
Mieroszów, Głuszyca i Walim
będzie realizować zadanie pn.
„Edukacja przez inspirację na
lata 2019-2024”. Celem programu jest budowanie postaw
patriotycznych, edukacja i
upowszechnianie wiedzy dotyczącej polskiej historii, tradycji
i kultury. Inicjatorką i propagatorką projektu jest radna Rady

Powiatu Wałbrzyskiego Ramona Bukowska. W Szczawnie-Zdroju z programu skorzysta
10 uczniów.

Jarmark ze zbiórką
charytatywną

• Szczawieński Jarmark Bożonarodzeniowy zbliża się wielkimi krokami, na odwiedzających
nas podczas dwóch jarmarkowych dni 14 i 15 grudnia czeka
mnóstwo pięknego rękodzieła,
świąteczne smakołyki, koncerty kolęd, wspólne zdobienie
choinki i wiele innych atrakcji.
Ale jednym z ważniejszych
akcentów dwudniowego wydarzenia będzie zbiórka pieniędzy na leczenie mieszkanki
Szczawna-Zdroju, Pani Lidki.
Mama dwójki dzieci walczy z
ciężką chorobą, potrzebne są
pieniądze na bieżące leczenie oraz terapię zagraniczną.
Zbiórkę organizuje Przedszkole Miejskie w Szczawnie - Zdroju, będzie można wrzucać datki
do puszek lub kupować świąteczne wypieki, przygotowane
przez radę rodziców.
Cały dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na leczenie
pani Lidki.
(ABP)
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Budują centrum
socjalne

Wieczór wróżb
28 listopada o godzinie 16.00
w Galerii Centrum Kultury przy
ulicy Piastowskiej 13 w Jedlinie Zdroju rozpocznie się obfitujący w wiele atrakcji wieczór
wróżb. - Zapraszamy wszystkie
dzieci w strojach andrzejkowych!
Będą wróżby andrzejkowe, lanie wosku, będą też upominki.
Wstęp wolny! – zachęcają pracownicy Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju.
(LS)

Trwa przebudowa Centrum
Socjalnego,
które
znajduje się przy ulicy Piastowskiej w Jedlinie-Zdroju.
Prace są już bardzo zaawansowane, a ich zakończenie
przewidziane jest w połowie
przyszłego roku.
Generalny remont budynku prowadzony jest w ramach
projektu noszącego nazwę
„Budowa Centrum Socjalnego
wraz z zapleczem w Gminie
Jedlina-Zdrój”. Warto podkreślić, że ten projekt został
dofinansowany ze Środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
W nowych przestrzeniach
Centrum Socjalnego znajdą się
między innymi pomieszczenia

biurowo-gabinetowe, doradczo-terapeutyczne, pomieszczenia do zajęć grupowych,
pomieszczenia sanitarne, sale
wykładowo-szkoleniowe,
kuchnia, jadalnia, pomieszczenia do zajęć sportowo-rekreacyjnych i zajęć rehabilitacyjno-ruchowych.
W planach jest też utworzenie w budynku sali wypoczynkowej i pomieszczeń
magazynowych.
Budynek
zostanie wyposażony w windę zewnętrzną, co stanowić
będzie spore udogodnienie
dla osób starszych i niepełnosprawnych. Obecnie na poddaszu i I piętrze prowadzone
są już prace wykończeniowe.
Przebudowa prowadzona jest
natomiast na parterze i w obrębie klatki schodowej.
(KS)

Świąteczne ozdoby
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.

Maluch coraz bliżej
Niebawem zakończą się
prace związane z utworzeniem w Jedlinie-Zdroju żłobka, a od lutego 2020 obiekt
zacznie w pełni funkcjonować.
„Maluch” powstanie w zmodernizowanych, specjalnie zaadaptowanych, wydzielonych
pomieszczeniach,
znajdujących się w budynku dawnego
gimnazjum przy ulicy Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju.
Znajdzie się w nim miejsce dla
24 dzieci w wieku od 1 roku do
3 lat. Elementem wartym podkreślenia jest nowoczesny plac
zabaw, który powstał przy „Maluchu”.
- Stworzenie w naszym mieście żłobka było możliwe dzięki
zakwalifikowaniu się Gminy
Jedlina-Zdrój do resortowego
programu rozwoju instytucji

Zakaz postoju
na Chrobrego

opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „Maluch+” 2019, prowadzonego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Warto podkreślić, że
na 80 zgłoszonych wniosków
jedynie 22 otrzymały dofinansowanie. Koszt tej inwestycji
to kwota 1 060 000 złotych. Na
realizację zadania Gmina Jedlina-Zdrój otrzymała dofinansowanie w wysokości 528 000
złotych. Pozyskanie w ramach
dotacji unijnej środki przeznaczone są na tworzenie oraz
wyposażenie nowych żłobków
i klubów malucha oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w
już istniejących placówkach, a
także na sfinansowanie opieki
świadczonej przez nianie – wyjaśnia Leszek Orpel, burmistrz
Jedliny-Zdroju.
(KS)

(LS)

Uwaga! Od 20 listopada do 15
kwietnia obowiązuje zakaz postoju przy ulicy Chrobrego w
Jedlinie – Zdroju. - Nad respektowaniem zakazu czuwać będzie
policja. Jednocześnie informujemy, że przy skrzyżowaniu ulic
Chrobrego i Słowackiego utworzony został utwardzony plac postojowy, gdzie można parkować
bezpłatnie – wyjaśniają pracownicy jedlińskiego magistratu.
(KS)

Niezwykła wystawa
W galerii Centrum Kultury
w Jedlinie Zdroju odbył się
wernisaż wystawy malarstwa „Plenery, ach plenery...
Współobecność w tworzeniu”.
Wystawa została zorganizowana przez Polsko-Czeski klub
artystyczny „ART.STUDIO”, Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
i Miejską Bibliotekę Publiczną
w Jedlinie-Zdroju. Na wystawie
można oglądać 56 obrazów 25
artystów - uczestników plenerów
w ramach Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy
Rodziną - Zustanme rodinou”.
Kuratorem wystawy jest Henryk
Hnatiuk. Powstałe podczas plenerów prace można będzie oglądać do 2 stycznia 2020 roku.
(LS)
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O Łukaszu, który jest kowalem własnego losu
Łukasz Łysik to 33-letni spełniony
zawodowo, bardzo kontaktowy i
rozmowny człowiek. Stwierdził, że
choroba nie może go ograniczyć i
wykluczyć z pracy oraz życia w społeczeństwie. Postanowił być niezależny i tak też się stało. Dzisiaj jest
pracownikiem działu poligrafii w
Zakładzie Aktywności Zawodowej
Victoria w Wałbrzychu.
W poligrafii dużo się dzieje
O „Victorii” usłyszał od swoich
znajomych, czytał też artykuły opisujące jak funkcjonuje wałbrzyski
ZAZ. Spróbował, udało się i został
zatrudniony.
– Pan Łukasz zaczynał od działu
call center - opowiada Marek Pabisz,
dyrektor wałbrzyskiej „Victorii”. - Na
jego wniosek przenieśliśmy go do
poligrafii, gdzie uczył się wszystkiego od podstaw. Dzisiaj bardzo
dobrze sobie radzi, widzimy wzrost
jego kompetencji zarówno ogólnych,

jak i społecznych. Łukasz jest osobą
energiczną, dlatego tak bardzo podoba mu się w nowym miejscu.
– W pracy odpowiada mi dosłownie wszystko. Lubię poligrafię, bo
tutaj dużo się dzieje, a ja muszę być
w ruchu. Ciągle mamy zlecenia na
kalendarze, wizytówki czy plakaty –
wymienia Łukasz Łysik.
Jak sam mówi w pracy czuje się
jak w domu, zawsze może liczyć na
wsparcie współpracowników i przełożonych.
Nie ma co się łamać
W „Victorii” pracują osoby z różnym stopniem niepełnosprawności,
w głównej mierze z ograniczeniami
ruchowych. W zakładzie znajdują nie
tylko zatrudnienie, mają także rehabilitację – do dyspozycji pracowników jest specjalistyczny sprzęt
oraz specjaliści, którzy pomagają w
poprawie lub utrzymaniu formy. ZAZ
zapewnia także dowóz pracowników

do pracy oraz wsparcie psychologa
i coacha, którzy pomagają w sytuacjach, z którymi trudno sobie poradzić samodzielnie.
Łukasz w pracy zobaczył, że „wcale nie ma tak źle”. Na co dzień widzi
osoby z większym stopniem niepełnosprawności, które dzielnie stawiają czoła swoim ograniczeniom. To go
mobilizuje i dodaje energii.
– W pracy mam kolegów i koleżanki z niepełnosprawnościami
gorszymi niż moja. Wtedy stwierdzam, że można, a najwięcej zależy
od siebie samego i jak to sobie ktoś
poukłada. Tak samo było u mnie, po
prostu chciałem pracować i być niezależny – podkreśla nasz bohater.
ZAZ spełnia marzenia
Łukasz chętnie przychodzi do pracy, nie potrafi wymienić jej minusów.
Dzięki zatrudnieniu czuje się spełniony, potrzebny i akceptowany. Praca
daje mu satysfakcję, pieniądze, moż-

Łukasz przy pracy w ZAZ Victoria (fot. Izabela Janiszewska)

liwość wyjścia z domu i poznawania
nowych ludzi. Daje niezależność i sprawia, że nie boi się marzyć o założeniu
rodziny i dzieciach. Łukasz ma duże
wsparcie rodziny i przyjaciół oraz kolegów z drużyny – trenuje koszykówkę
na wózkach. – Nie ma się co łamać i

przejmować – mówi Łukasz. – Nie trzeba się wstydzić tego, że się skończyło
szkołę specjalną. Jesteśmy kowalem
własnego losu, trzeba się starać być
niezależnym. Pracę polecam wszystkim osobom z niepełnosprawnościami
– dodaje z uśmiechem.

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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Salon Bielizny Senkobiet
w Wałbrzychu
Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich pań. W Wałbrzychu, przy ulicy
Hetmańskiej 1c w dzielnicy Podzamcze, od niedawna prężnie działa
nowy salon z bielizną. Na miejscu każda kobieta może skorzystać
z indywidualnego doboru biustonosza i bogatego wyboru bielizny.
- Odpowiedni dobór biustonosza
zapewnia nie tylko komfort i wygodę
użytkowania na co dzień, ale przede
wszystkim zdrowie. A Salon bielizny
Senkobiet powstał z myślą o kobietach,
które wielokrotnie doświadczyły problemu związanego z doborem i zakupem właściwego biustonosza. Nie każda z pań wie, że aż 80 procent ciężaru
piersi utrzymywana jest przez obwód
biustonosza, a tylko 20 procent przez
ramiączka! I właśnie tu z pomocą przychodzi nasza profesjonalnie przygotowana kadra, która w salonie pomoże
dokonać najlepszego wyboru z naszej

bardzo bogatej oferty. Na asortyment
sklepu składają się także majtki, koszulki nocne, seksowna bielizna nocna, bielizna modelująca oraz szeroki wybór rajstop i akcesoriów w postaci ozdobnych
ramiączek, przedłużaczy obwodów, itp.
Zapraszamy do nas od poniedziałku do
piątku w godzinach od 10.00 do 18.00,
a w sobotę od godziny 10.00 do 14.00
– zapraszają właściciele Salonu Bielizny
Senkobiet przy ulicy Hetmańskiej 1c w
wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze.
Więcej na profilu Senkobiet na Facebooku oraz na https://senkobiet.pl/.
(TS)

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

Chcą mieszkać w Głuszycy

Raport z Gminy Głuszyca
Mała książka wielki człowiek

• Jeszcze tylko do 6 grudnia 2019 r.
dzieci urodzone w 2013 roku będą
mogły odebrać w głuszyckiej bibliotece Wyprawkę Czytelniczą w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka wielki człowiek”. Szczegółowe
informacje na temat ogólnopolskiej
akci znajdują się na stronie Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

Asystent osoby
niepełnosprawnej

• Gmina Głuszyca otrzymała środki
finansowe w wysokości 34 521,75 zł
w ramach Programu Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 - 2020. Celem programu jest wprowadzenie
usługi asystenta osobistego jako
formy ogólnodostępnego wsparcia
dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne z
terenu Gminy Głuszyca będą miały
możliwość skorzystania z pomocy
asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności
czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji
i wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych. Program jest
adresowany do osób posiadających
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

albo orzeczenie równoważne, które
wymagają usługi asystenta.
Zadanie finansowane jest w całości z
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jego
realizacją od stycznia 2020 roku zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej
w Głuszycy.

Spotkanie z Kamilą Mitek

• „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. Spotkanie
poprowadzi Krystyna Zajko – Minkiewicz. 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.

Jarmark świąteczny

• Tuż przed świętami bożego narodzenia zapraszamy do Głuszycy
na jarmark świąteczny. Kiermasz
odbędzie się 20 grudnia w godz.
15:00 - 18:00 na terenie głuszyckiego Centrum Przesiadkowego (ul. Łu-

kasiewicza). Wystawcy zaprezentują
świąteczne ozdoby i stroiki, będzie
można spróbować też ciast. Czas
umili wspólne kolędowanie. Osoby, które chciałyby wziąć udział w
jarmarku, mogą zgłaszać się do 17
grudnia. Wszystkich potrzebnych
informacji dla wystawców udziela
Centrum Kultury Miejska Biblioteka
Publiczna w Głuszycy.

Jubileusze małżeńskie

• Ponad 50 par zjawiło się w sobotę
23 listopada w sali widowiskowej
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy, by wspólnie świętować okrągłe
rocznice ślubów. Razem spotkali się
małżonkowie, którzy w 2019 roku
obchodzą Swoje: diamentowe, platynowe, złote, szafirowe, rubinowe,
koralowe i perłowe gody. Pary, które w tym roku świętują 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego,
czyli tak zwane złote gody, otrzymały z rąk burmistrza Głuszycy Romana Głoda „Medal za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” przyznawany
przez Prezydenta RP. Każda przybyła para otrzymała list gratulacyjny
oraz kwiaty od zastępcy burmistrza
Grzegorza Szymańskiego, Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Wiesławy
Moździerz oraz radnych Rady Miejskiej w Głuszycy: Beaty Drapały oraz
Janusza Recha.
(MC)

Głuszyca znalazła się w pierwszej dziesiątce dolnośląskich miast
z dodatnim saldem migracji. Na
Dolnym Śląsku wszystkich miast
jest 91, ale tylko 24 z nich może pochwalić się tak dobrym wynikiem
migracji.
W 2018 roku odnotowano, że w
Głuszycy było więcej osób, które się
zameldowało niż wymeldowało.
-To bardzo dobra wiadomość dla
rozwoju naszej gminy, świadcząca o
pozytywnych zmianach, które miały
miejsce w ostatnich latach. Ustabilizowanie gminnej sytuacji finansowej, a także stale przeprowadzane
inwestycje, w tym wiele rozwiązań
prospołecznych, czyniących naszą

gminę miejscem przyjaznym do zamieszkania sprawiają, że obserwujemy napływ nowych mieszkańców. To
bardzo dobry sygnał dla głuszyckiego
samorządu, mobilizujący do dalszej
wytężonej pracy – mówi burmistrz
Głuszycy Roman Głód.
Warto dodać, że saldo migracji
w Głuszycy w 2018 r. wynosi 3,0 na
1000 mieszkańców i jest to saldo porównywalne ze Świebodzicami. Lepszy
wynik (4,3) w powiecie wałbrzyskim
posiada tylko Szczawno-Zdrój. Wrocław ma saldo równe 2,3, a średnia dla
Dolnego Śląska to 1,3. Dla porównania
w 2015 r. saldo migracji w Głuszycy
było ujemne i wynosiło -2,62.
(MC)
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W trosce o zwierzęta
Burmistrz
Świebodzic
Paweł Ozga, sekretarz miasta Sabina Cebula wraz z
pracownikami
odwiedzili
Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Świdnicy. - Wizyta w schronisku miała na celu
poznanie zasad funkcjonowania tego obiektu, jakie są
koszty i warunki powstania
schroniska dla bezdomnych
zwierząt – wyjaśnia burmistrz.
Obiekt w Świdnicy działa od 1 stycznia 2017 r. i jest
miejscem nowoczesnym, dostosowanym do najnowszych
standardów. Schronisko jest
wyposażone w ogrzewane
boksy dla psów, przestronne pomieszczenia dla kotów,
miejsca pracy dla lekarza weterynarii oraz pomieszczenia
biurowo-administracyjne. W
schronisku przebywa na stałe
czterdzieści psów i około 25
kotów. Schronisko przykłada
dużą wagę do utrzymania bardzo dobrych warunków dla
swych podopiecznych.
- Na tą chwilę w Gminie
Świebodzice nie ma schroniska dla zwierząt, co nie
zmienia faktu, że nie otacza
ich opieką. W Świebodzicach
funkcjonuje Program Opieki
Nad Zwierzętami Bezdomny-

Dla dzieci
22 listopada dokonano odbioru technicznego placu zabaw
w ramach programu „Maluch+
2019” przy Żłobku Miejskim nr
2 w Świebodzicach” na Osiedlu Piastowskim. Nawierzchnia
placu zabaw została wykonana
z tworzywa sztucznego, która
zapewni bezpieczne korzystanie z estetycznych i kolorowych
urządzeń rekreacyjnych. Plac został ogrodzony płotem. Wartość
zadania to 132 654,21, z tego:
88 000,00 zł to środki z wnioskowanego dofinansowania, a
50 654,21 zł to środki z budżetu
Gminy Świebodzice.

Nowe wiaty
przystankowe

(WP)

Oświetlenie
przy kręgielni

mi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt. Program
obejmuje realizację następujących zadań: zapewnienie bezdomnym zwierzętom
miejsca w schronisku, sprawowanie opieki nad kotami
wolno żyjącymi, współpracę
ze społecznymi opiekunami
kotów wolno żyjących, pomoc w dokarmianiu kotów,
pomoc w przetrwaniu kotów
w trudnych warunkach atmosferycznych, zapewnienie

kotom wolno żyjącym niezbędnej pomocy weterynaryjnej, zapewnienie i pokrywanie
kosztów sterylizacji i kastracji,
zapewnienie
całodobowej
opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w
wyniku zdarzeń drogowych.
Na realizację zadań objętych
programem Gmina Świebodzice przeznaczyła w budżecie
na 2019 r. kwotę 134 500,00 zł
– wylicza Paweł Ozga.
(WP)

Trwa budowa oświetlenia
placu przy ul. Rekreacyjnej w
Świebodzicach. W celu oświetlenia parkingu przed kręgielnią, zostały wybudowane trzy
latarnie oświetlenia drogowego
z źródłami światła LED, wyposażone w funkcje automatycznego ograniczenia strumienia
świetlnego do 50%, instalowane
na słupach aluminiowych, stożkowych 5 m typu parkowego.
Jest to pierwszy etap kompleksowego oświetlenia powierzchni
parkingu, które przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Wartość zamówienia to
28 167,00 zł Termin wykonania
inwestycji: listopad 2019 r.
(WP)

Stare i zniszczone wiaty
przystankowe w Świebodzicach zostały usunięte, w ich
miejsce zostały zamontowane nowe i estetyczne.
Siedem wiat szklanych
zostało ustawionych w Cierniach, z kolei jedna, blaszana,
w kolorze szarym przy ul. Jeleniogórskiej. W każdej z nich na
tylnej ścianie zostały zamontowane drewniane ławki. Realizacja tego zadania poprawi
komfort osób korzystających z
komunikacji miejskiej, a także

poprawi estetykę miasta. Ich
wygład w dużej mierze będzie zależał od mieszkańców,
dlatego ważnym jest wspólne
dbanie o ich wygląd i prawidłowe użytkowanie. Trwają
jeszcze prace wykończeniowe,
polegające na uporządkowaniu terenu nawierzchni przy
wiatach, prace te wykonuje
ZGK Świebodzice Spółka z o.o.
Koszt realizacji zadania z budżetu Gminy Świebodzice to
ok 46 600 zł.
(WP)
REKLAMA

Odpowiedzialność za szkodę
Do końca roku, dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego można
korzystać z bezpłatnych usług Wałbrzyskiego Centrum Aktywności
Obywatelskiej, prowadzonego przez
Fundację Wałbrzych 2000.
- Czynimy starania, by Wałbrzyskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej działało również w przyszłym
roku – mówi Łukasz Zawojak, wiceprezes zarządu Fundacji Wałbrzych
2000 – ale pewności nie mamy. Zapraszamy więc do korzystania z naszych bezpłatnych porad.
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Dzisiaj o odpowiedzialności
pracownika za szkody
Prawo pracy definiuje odpowiedzialność pracownika za szkody,
które wyrządzić może pracodawcy, a
także osobom trzecim, np. klientom
firmy.
Pracownik odpowiada względem
pracodawcy na zasadzie winy wówczas, gdy swoim działaniem lub zaniechaniem dopuścił się wyrządzenia
szkody w mieniu pracodawcy. Odpowiedzialność ta jest jednak ograniczona i uregulowana w Kodeksie pracy – za szkodę zawinioną wyrządzoną
pracodawcy swoim działaniem lub
zaniechaniem ponosimy odpowiedzialność materialną. Od rodzaju

winy – umyślna lub nieumyślna – zależeć będzie jej wysokość.
Wina umyślna pracownika zachodzi
wówczas gdy:
• pracownik działa w zamiarze
nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków pracowniczych powodującego szkodę w
mieniu pracodawcy,
• pracownik co prawda nie dąży do
wywołania szkody w mieniu pracodawcy, lecz ma świadomość,
że jego działanie lub zaniechanie
może wywołać taką szkodę i na
taką ewentualność się godzi.
Nieumyślne zawinienie pracownika ma zaś miejsce w przypadku, gdy
pracownik nie zachował należytej
staranności w wykonywaniu powierzonych mu zadań pracowniczych
(jest to tzw. niedbalstwo).
Ile zapłacimy?
Jeżeli pracodawca nie udowodni
winy umyślnej pracownika wówczas
wysokość odszkodowania za szkodę
nie może przekroczyć 3-krotności
miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.
Trochę inaczej jest w przypadku
odpowiedzialności pracownika wobec osoby trzeciej. Zasada określona
w Kodeksie pracy mówi, że w razie

wyrządzenia przez pracownika (przy
wykonywaniu przez niego obowiązków służbowych) szkody osobie trzeciej, do naprawienia tej szkody zobowiązany jest wyłącznie pracodawca.
Czyli jeśli pracownik podczas swojej
pracy spowoduje szkodę np. klientowi firmy, to poszkodowany powinien
kierować swoje roszczenia odszkodowawcze nie wobec pracownika, lecz
do jego pracodawcy. Ale pracodawca,
który naprawił szkodę wyrządzoną
osobie trzeciej może następnie żądać
zapłaty od pracownika, który tę szkodę spowodował. Jednak podwładny
odpowiada wówczas na zasadach
określonych w Kodeksie pracy, czyli
w przypadku winy nieumyślnej do wysokości 3-krotnego wynagrodzenia
miesięcznego przysługującego mu w
chwili powstania szkody.
W przypadku szkody wyrządzonej umyślnie zasada powyższa nie
obowiązuje i to bezpośredni sprawca
szkody, czyli pracownik jest zobowiązany do naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
Ponadto należy pamiętać, że odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez pracownika nie
obowiązuje również w sytuacji, kiedy
pracownik wyrządził szkodę osobie
trzeciej nie przy wykonywaniu swych

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

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
obowiązków pracowniczych, a tylko
przy okazji świadczonej pracy – np.
korzystając ze sprzętu pracodawcy
w celach prywatnych. Chociażby: pracownik firmy budowlanej, który w godzinach pracy układał płytki u klienta,
a w przerwie, wykorzystując sprzęt
pracodawcy, zajął się podłączeniem
instalacji wodnej i doprowadził do jej
awarii – będzie odpowiadał za wyrządzoną szkodę osobiście.
Łukasz Zawojak
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495)
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Piękne kuchnie
w doskonałych cenach
Czy nowoczesne meble
kuchenne muszą kosztować
fortunę? Nie! Wystarczy odwiedzić profesjonalne Komfort Studio Kuchenne przy ul.
Długiej 39 w Wałbrzychu, w
którym można kupić kuchnię
z ekspozycji za pół ceny.
- W naszym salonie prezentujemy przykładowe zestawy
mebli kuchennych, które odzwierciedlają aktualne trendy. Są nowości, które zostały
zaprezentowane podczas jesiennych targów, których organizatorem był czołowy producent mebli, niemiecka firma
Nobilia. Klienci, którzy nas
odwiedzają, mają możliwość
zobaczyć jak na żywo prezentują się i jak w rzeczywistości
funkcjonują konkretne rozwiązania oraz dosłownie dotknąć tego, co im oferujemy
w trakcie przygotowywania
projektu specjalnie dla nich.
Są wśród nich osoby, którym
tak bardzo podobają się eks-

RABAT nawet do 50%
LODÓWKA I ZMYWARKA

GRATIS!

. 9 tys. z³

przy zakupie mebli w cenie min

ZAPRASZAMY
Wa³brzych, ul.D³uga 39•tel.: 74 666-03-39

www.komfort-kuchnie.pl
ponowane w naszym salonie
projekty, że decydują się na
ich kupno. I często za zestawy mebli z ekspozycji płacą
tylko połowę ceny z katalogu
– podkreśla Adam Krzywda,
właściciel Komfort Studio Kuchenne przy ul. Długiej 39 w
Wałbrzychu.

Firma oferuje swoim klientom szerokie spektrum różnorodnych rozwiązań systemów
kuchennych
wykonywanych
pod wymiar, współpracując
między innymi z Wolsztyńską
Fabryką Mebli oraz niemieckimi firmami Nobilia i Sachsen
Kuchen. Kompleksowa obsługa

Raport z Gminy Stare Bogaczowice
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. Spotkanie odbędzie się 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.

Jesień i zima z jogą

Specjaliści czekają

• Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach
zaprasza na pokazowe zajęcia z Jogą
Kundalini. Cyklicznie zajęcia odbywać
się będą we wtorki od 17:30 - 19:00.
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starych Bogaczowicach zaprasza
rodziców udziału w ostatnim z cyklu
spotkań ze specjalistami, których celem jest wsparcie w trudnym procesie
wychowywania dzieci. Warsztaty mają
na celu dostarczenie cennej wiedzy na
temat prawidłowości rozwojowych,

klientów rozpoczyna się od pomiarów w domu czy mieszkaniu,
przez wykonanie projektu kuchni przy użyciu profesjonalnego
programu CAD-kuchnie, po
wykonanie mebli i ich montaż
u klienta oraz usługi serwisowe.
Obok najwyższej jakości mebli,
oferuje klientom również nowo-

czesny sprzęt kuchenny renomowanych producentów.
- Wieloletnie doświadczenie i mnóstwo zrealizowanych
projektów pozwalają nam sprostać najbardziej wygórowanym
wymaganiom klientów, którym
zapewniamy pełen dostęp do
wszystkich nowości, a także
swobodę w procesie tworze-

nia ich wymarzonej kuchni.
Dodatkowo udzielamy aż pięcioletniej gwarancja na cały
asortyment. Zapraszamy do
Komfort Studio Kuchenne przy
ul. Długiej w Wałbrzychu oraz
do kontaktu telefonicznego
pod numerami: 74 666 03 39 i
601 77 13 57 – zachęca właściciele firmy.

Raport z Gminy Walim

• W ostatnim czasie zakończone zostały prace remontowe na drogach
gminnych: w Starych Bogaczowicach
dwie drogi o długości 240 m i 90 m, a
w Chwaliszowie droga o długości 260
m. Zadanie dofinansowane zostało
ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wyremontowane drogi zostały uszkodzone
podczas intensywnych opadów, które
wystąpiły na terenie gminy w czerwcu
2018 r. Wykonane prace polegały na
położeniu nawierzchni asfaltowych,
ułożeniu korytek odwadniających,
uregulowanie rowów oraz umocnienie skarpy drogi w Starych Bogaczowicach płytami ażurowymi.

Zakończone remonty dróg

Ostatnie warsztaty

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

• 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. 16:0019:00, wtorek w godz. 16:00-19:00,
środa w godz. 16:00-19:00 oraz we
czwartek w godz. 16:00-19:00.
(IL)

Wyczekany remont

• Trwają prace remontowe na drodze gminnej – ulicy Słowackiego w
Walimiu. Została już sfrezowana nawierzchnia z masy asfaltowej, trwają
prace remontowe przy kanalizacji
deszczowej oraz budowie odwodnienia drogi. - W trakcie realizacji
inwestycji wykonana zostanie nowa
nawierzchnia asfaltowa. Na remont
drogi Gmina Walim pozyskała środki zewnętrzne w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych, na kwotę
225.775,00 zł. Przewidywany koszt
inwestycji to kwota ponad 612 tys.
zł, a różnica zostanie sfinansowana z
budżetu Gminy Walim. W związku z
utrudnieniami z powodu prowadzonego remontu, prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i zachowanie
szczególnej ostrożności – mówi Adam
Hausman, wójt Gminy Walim.

Nowoczesne głosowanie

• 26 listopada 2019 r. w Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu odbyła
się Sesja Rady Gminy Walim. Już po
raz XII w tej kadencji radni obradowali nad sprawami gminy. W trakcie obrad podjęli 16 uchwał, w tym
dotyczące stawek podatków i opłat
lokalnych, które będą obowiązywały
w 2020 roku. Od początku obecnej
kadencji pojawiły się zmiany w sposobie przeprowadzania sesji. Nowe
przepisy nakładają na gminy obowią-

zek, zgodnie z którym obrady rady
gminy są transmitowane i utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Nagrania te udostępniane są w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej
Gminy Walim oraz na portalu YouTube i w siedzibie Urzędu Gminy Walim.
Zmieniły się też zasady głosowania
przez radnych – podczas
obrad przeprowadzane
jest głosowanie elektroniczne. Radni nie głosują
tak jak dawniej, podnosząc rękę, lecz używają do
tego celu komputerów
przenośnych i odpowiedniego oprogramowania,
które na bieżąco rejestruje wyniki głosowania oraz
wyświetla je na ekranie
wszystkim uczestnikom
sesji.

Najpiękniejsza
kartka

• Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu zaprasza
wszystkie dzieci ze szkół z
Gminy Walim do udziału w
konkursie na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Celem konkursu
jest propagowanie staropolskich tradycji bożonarodzeniowych, utrwalenie

idei żłóbka betlejemskiego, a także
uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk
plastycznych, rozwijanie umiejętności
artystycznych i manualnych. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu - tel. 74
8457 230.
(AM)
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REKLAMA

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REKLAMA

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

Tel. 606 478 000

ZAWIADAMIA,
że w okresie od 25.11.2019 r. do dnia
16.12.2019 r. w Urzędzie Gminy w Starych
Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132
na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej
www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl

zostanie wywieszony wykaz nr 9/2019
i 10/2019 dot. zamiany lokalu mieszkalnego.

Gdybym był Bogiem…
Janusz
Bartkiewicz

Po tym, co widziałem
ostatnio w polskim Sejmie,
nie ma już żadnych złudzeń.
Żyję w państwie, które powoli, ale stopniowo i zdecydowanie, kroczy w stronę
ustroju dyktatury politycznej
jednej partii, która - niestety
- kolejny raz w wyniku przyjętego sposobu liczenia głosów
i podziału mandatów, otrzymała prawie pełnię władzy.
Prawie, bo na szczęście tzw.
suweren (w PRL mawiano, że
lud pracujący miast i wsi), nie
dał się aż tak ogłupić, aby doprowadzić do uzyskania przez
PiS (Zjednoczoną Prawicę)
większości
konstytucyjnej,
umożliwiającej Jarosławowi
Kaczyńskiemu ustanowienia
czegoś, co mi akurat rysuje
się na kształt PRL+, czyli jeden przywódca + jedna partia
+ jedna religia + jedna myśl i
jeden czyn. A komu się to nie
będzie podobać, to „znajdzie
się kij na lewaka ryj”, bo dla
PiS i jego „suwerena”, każdy
kto nie zgadza się z wizją prezesa, to komuch i lewak, skażony zarazą „ideologii LGBT i
gender” razem wziętych.
Słuchając expose Mateusza Morawieckiego, jakoś
nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że słyszę I sekretarza KC
PZPR Edwarda Gierka, który
również, tak jak nominant
prezesa Jarosława, 4 września
1971 z trybuny XI Plenum KC
PZPR, opowiadał Polakom o

tym, jak wspaniale będzie się
im żyło pod rządami nowej
ekipy partyjno-rządowej, że
on i jego partyjno-rządowa
ekipa uczyni wszystko „ Aby
Polska rosła w siłę, a ludzie
żyli dostatniej”. Przypomnę,
że Edward Gierek był przywódcą Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej, a premierem był jego nominant z PZPR
Piotr Jaroszewicz. Dzisiaj słowa o tym, że Polska będzie rosła w siłę (przecież po to, aby
ludziom żyło się dostatniej)
opowiada z trybuny sejmowej partyjny nominant przywódcy Zjednoczonej Prawicy,
premier Mateusz Morawiecki. Jakoś bardzo znajomo to
wszystko brzmi, a zwłaszcza
kiedy sobie przypomnę jego
buńczuczną groźbę zawartą
w tym samym przemówieniu,
ale odnoszącą się do zagrożenia czyhającego (ponoć) zewsząd na polską rodzinę i polskie dzieci, że „kto podniesie
na nie rękę, tę ideologiczną
rękę, ten podnosi rękę na całą
wspólnotę.” Ale on - Mateusz
Morawiecki - jako kombatant czynnej walki z komuną
i lewactwem w czasach PRL,
oczywiście na to nie pozwoli
i do tego nie dopuści.
Miałem za jeden dzień
obchodzić swoje siódme
urodziny, kiedy na wiecu w
Poznaniu 29 czerwca 1956
roku premier Józef Cyrankiewicz grzmiał w podobny
sposób: „Każdy prowokator
czy szaleniec, który odważy
się podnieść rękę przeciw
władzy ludowej, niech będzie
pewny, że mu tę rękę władza
ludowa odrąbie, w interesie
klasy robotniczej, w interesie
chłopstwa pracującego i inte-

ligencji”. Każdy kto podniesie
rękę… zabrzmiało groźnie,
bo z miejsca ujrzałem tamtego sprzed wielu lat premiera,
który reprezentował władzę
zawsze wiedzącą lepiej od
obywatela, czego ten obywatel oczekuje i jakie ma potrzeby oraz jak ma żyć, aby władza
reprezentująca prawdziwego
suwerena (przypomnę: lud
pracujący miast i wsi) była
zadowolona. Ale po chwili
te ponure myśli mi przeszły,
albowiem zdałem sobie sprawę, że Mateusz Morawiecki
znów porywa się z siekierą na
Księżyc, bo chyba zapomniał,
że klerowi nie podskoczy, tym
bardziej, że w obronie tych,
co na polskie dzieci faktycznie, a nie w przenośni, swe
łapska podnoszą, staje taki
tuz praworządności o nieskazitelnej postawie moralnej,
prokurator stanu wojennego
i nie tylko, Piotrowicz, znany
obrońca pedofila w sutannie
z Tylawy. Może być śmiesznie,
chociaż na pewno strasznie.
A jeżeli o nieskazitelną
postawę moralną chodzi,
wymaganą ustawowo od
kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to
muszę powiedzieć, że prezes
Jarosław, a zapewne niedługo sam robiący za prezydenta
Andrzej Duda, wyznacza jej
nowe granice, przyjęte niedawno przez Zjednoczoną
Prawicę w trakcie głosowania
w Sejmie. No cóż, każdy obywatel RP winien się wzorować
na osobach, którym pisowski
Sejm przyznał atrybut nieskazitelności charakteru, więc
postanowiłem, że i ja będę
się na Krystynie Pawłowicz
(wkrótce sędzią Trybunału

Konstytucyjnego) wzorował
i - przez co bez obawy o naruszenie jakichkolwiek norm
etycznych - będę publicznie
do wszystkich mówił „zamknij
mordę” i inne „kwieciste metafory” tejże pani. No może
nie do wszystkich, ale do moich WSZYSTKICH politycznych
adwersarzy - niezależnie od
ich pełnionej funkcji i stanowiska – na pewno. Wszak
nowe kryteria nieskazitelności zobowiązują. Mam pewne
opory aby naśladować równie „nieskazitelnego charakteru” przyszłego sędziego
Trybunału Konstytucyjnego
Piotrowicza. Nie to, że mi
przeszkadza jego prokuratorska przeszłość z czasów PRL,
bo sam w tamtych czasach
byłem funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej i tak jak
Piotrowicz zajmowałem się
ściganiem przestępców i tak
jak on otrzymałem Brązowy
Medal Zasługi (aczkolwiek
członkiem egzekutywy PZPR
nie byłem), to jednak mierzi
mnie każdy pedofil, a taki z
koloratką na szyi szczególnie.
I nie wiem, czy się przełamię,
aby tak jak on mówić tylko
o „niewinnym ciumkaniu” i
„czynnościach
energoterapeutycznych” w wykonaniu
panów w koloratkach, którymi raczą polskie dzieci, objęte szczególną ochroną przez
premiera Morawieckiego. Ale
natomiast z przyjemnością
skorzystam z możliwości, jaką
przed Polakami otworzyła
ostatnio katowicka prokuratura, według której wieszanie
na szubienicach fotografii
różnych znanych publicznie
osób, to tylko zwykły happening odnoszący się do histo-

rycznych zaszłości z naszej
polskiej historii. Ja swoich
kandydatów do takiego powieszenia już mam i czekam
tylko, czy prokuratura nadrzędna postanowienie to
utrzyma w mocy. I nawet jeżeli jakiś sąd zechce ni z gruszki
ni z pietruszki uznać inaczej,
to wiem, że będzie stał za
mną sam minister Ziobro,
który takiego bezczelnego
sędziego z miejsca ustawi w
szeregu, tak jak to uczynił z
sędzią z Olsztyna, który bezczelnie śmiał zażądać tego,
do czego sekretariat Sejmu
swym prawomocnym wyrokiem zobowiązał Naczelny
Sąd Administracyjny. Ba, nawet Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim
ostatnio wydanym orzeczeniu, do tego go upoważniał.
Ale co tam NSA i TSUE. Niech
zamkną swe ohydne mordy,
bo Polska rośnie w siłę, a ludzie żyją dostatnio i nie będą
jacyś nihiliści tego prezesowi
psuli. Mogę spokojnie tekst
ten zakończyć słowami, tak
IM dopomóż Bóg, bo zapewniam, że brzmią one tak samo
fałszywie, jak te wygłaszane
na sali sejmowej podczas zaprzysiężenia posłów. Dziwiłem się tylko, że Bóg to słyszał
i nie grzmiał, bo gdybym Nim
był, to bym zagrzmiał...
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.

Nowy bruk
i toaleta
Po ponad 15 latach ulica Staszica w Boguszowie-Gorcach,
przy budynkach 1 – 2, odzyskała utwardzoną nawierzchnię. W ramach prowadzonych
od września do października
2019 r. prac wykonano nową
nawierzchnię utwardzaną z
kostki betonowej o powierzchni
330 m2, a także wyregulowano
studzienki kanalizacyjne. Zakończyły się także prace remontowe w toaletach szkolnych w
Publicznej Szkole Podstawowej
nr 5 im. B. Malinowskiego w
Boguszowie - Gorcach. -Toalety w szkole w Gorcach nie były
remontowane od wielu lat, a na
dodatek wydobywał się z nich
fetor, spowodowany brakiem
odpowiedniej wentylacji. Pomimo trudnego inwestycyjnie
roku udało nam się wyłonić
wykonawcę i 22 sierpnia 2019
roku rozpoczęły się prace modernizacyjne, polegające na
wykonaniu nowych ścian wewnętrznych i podwieszanych
sufitów, wentylacji, wymiany
drzwi, a także instalacji kanalizacyjnej oraz sanitarnej. Wymieniono i rozbudowano również
instalację centralnego ogrzewania i nowe pokrycie dachu nad
toaletami. Teraz toalety dostosowane są do użytku zarówno
przez młodszych jak i starszych
uczniów, zwiększyła się także
ilość ustępów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki
temu poprawi się komfort naszych uczniów - powiedział sekretarz miasta Grzegorz Łuczko.
Pracę wykonała firma Usługi Remontowo- Budowlane Mateusz
Kapuła z Jaczkowa, a wartość
robót to 267 625,73 zł.
(RED)
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Konkursu pieśni patriotycznej
W poniedziałkowy poranek 25 listopada po raz szósty
zebrali się w Publicznej Szkole
Podstawowej w Kowalowej
zwycięzcy etapów szkolnych
Konkursu Pieśni Patriotycznej
– na gminnym finale konkursu.
Wspaniale przygotowanych
uczestników oceniało jury kon-

kursowe w składzie: Elżbieta
L. Słowińska – dyrektor PSP w
Mieroszowie, Grażyna Majkowska – radna Rady Miejskiej Mieroszowa oraz Mariusz Pawlak
– zastępca burmistrza Mieroszowa. Wraz z obecnymi gośćmi jurorzy wysłuchali jedenastu
występów, w tym ośmiorga

solistów oraz trzech zespołów.
Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników jury udało się
na naradę, po której nastąpiło
wyczekiwane przez wszystkich
ogłoszenie wyników.
W kategorii zespół nagrodę otrzymała grupa z PSP w
Kowalowej, która zaśpiewała
REKLAMA

,,Rozkwitały pąki białych róż”
w składzie: A. Burnat, A. Szwarczyńska, A. Kowalska, I. Wardzińska, L. Wujda, M. Kamińska,
N. Rużak, M. Stus, R. Wujda, A.
Liczbińska, D. Bednarz. Wyróżnienia w kategorii solistów
otrzymały: Dominika Bednarz
(PSP w Kowalowej) z piosenką
,,Honor i gniew”, Anna Bednarz
(PSP w Mieroszowie) – z utworem ,,Biały krzyż” oraz Nikola
Aftyka (ZSzP w Sokołowsku),

która wykonała ,,Moją Ojczyznę”. III miejsce zajęła Lena
Wujda z pieśnią ,,Ojczyzno
ma…”; II miejsce Kinga Lis z
piosenką ,,Dziś idę walczyć
mamo”, a I miejsce zajęła Julia
Walus z utworem ,,Mogiła”.
- Wszystkim zwycięzcom
gratulujemy i dziękujmy za wyjątkowe wrażenia i wzruszające
chwile – podkreślają organizatorzy konkursu.
(RED)

Spotkanie z Mikołajem
- Kochane dzieci z naszej
gminy. Bawimy się razem w
Mikołaja imieniny – mówią
organizatorzy powitania Mikołaja w Mieroszowie. - Przybywa on do nas z bardzo daleka. Wie bardzo dobrze, kto
na niego czeka. Mądre i śliczne łobuziaki - nasze dziewczyny i chłopaki. 6 grudnia
się spotkamy i Mikołaja w
Rynku powitamy.
- No, ho, ho! Uwaga, uwaga!
Doszły nas wieści z popołudnia,
że Św. Mikołaj odwiedzi Mieroszów 6 grudnia. Zarządzam
zbiórkę w MCK – ka! Nie może
zabraknąć żadnego dziecka.
Następnie wszyscy na Rynek
pójdziemy i słodkie prezenty
dostaniemy. Mikołaj przybędzie do nas z daleka, bo każde

dziecko na niego tu czeka. Tak
więc słuchajcie moi mili: 15.30 proszę, byście gotowi byli - Wasza Śnieżynka.
(RED)

Bezpieczne schody

- Przez wiele lat schody przy ul. Miłej w Mieroszowie były… jakie były.
O remont tych schodów zabiegali radni Rady Miejskiej Mieroszowa
wielu kadencji. Wreszcie SA gotowe do bezpiecznego użytkowania, co
zdjęciami udokumentował Tomasz Tracewski – mówi Andrzej Lipiński,
burmistrz Mieroszowa.

(RED)
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Sportowy raport
Derbowa porażka

• Po emocjonującym meczu XI kolejki I ligi koszykarzy Górnik Trans.eu
Wałbrzych uległ we własnej hali WKK
Wrocław 80:82 (25:17, 23:28, 17:24,
15:13). Punkty dla Górnika Trans.eu
zdobywali: Krzysztof Jakóbczyk 24
(3x3), Marcin Wróbel 15 (2), Damian
Cechniak 14, Kamil Zywert 10 (1),
Damian Pieloch 8, Grzegorz Kulka 6,
Rafał Glapiński 3 (1), Damian Durski,
Maciej Koperski, Bartłomiej Ratajczak.
Następny mecz Górnik Trans.eu Wałbrzych rozegra 1 grudnia, W hali Aqua-Zdrój będzie podejmował Rawlplug
Sokół Łańcut. Początek o godz. 16.30.
W tabeli I ligi Górnik zajmuje 3 miejsce
(16 pkt.), za WKK (17 pkt.) i Czarnymi
Słupsk (18 pkt.), a Sokół jest czwarty
(16 pkt.).
(RED)

Szczawno w odwrocie

• W meczu 8 kolejki grupy B III ligi koszykarzy MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój przegrał z Team-Plast KK
Oleśnica 58:81 (10:21, 15:27, 20:18,
13:15). Punkty dla MKS Mazbud Basket zdobywali: Mateusz Myślak 14,
Adrian Stochmiałek 10, Bartłomiej
Józefowicz 9, Michał Kaczuga 8, Adam
Adranowicz 4, Oskar Pawlikowski 4,
Przemysław Olszewski 4, Patryk Kowalski 3, Paweł Piros 1, Mateusz Pilarczyk 1, Aleksander Sulikowski, Daniel
Nowicki. Następne mecze nasze zespoły rozegrają na wyjeździe 30 listo-

pada: KKS Siechnice - Górnik Trans.eu
II Wałbrzych, Zastal II Zielona Góra MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój.

Na podium

• W 7 kolejce II ligi siatkarek MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych wygrał z
Energa MKS II Kalisz 3:0 (25:12, 25:23,
25:18). Chełmiec zagrał w składzie:
Julia Rzeczycka, Olczyk, Łuszyńska,
Sławińska, Gezella, Sobolewska, Bojko
(libero) oraz Judyta Rzeczycka, E. Pawelska (libero). Następny mecz MKS
Chełmiec Wodociągi rozegra w Jaworze z Olimpią. W tabeli 3 grupy II ligi
wałbrzyszanki zajmują trzecie miejsce
z punktem straty do Jedynki Siewierz i
pięcioma do Olimpii.

Gonią czołówkę

• W 7 kolejce II ligi siatkarzy MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych pokonał Bielawiankę-Bester Bielawa 3:1 (25:23, 22:25,
25:19, 25:15). MKS Aqua-Zdrój zagrał
w składzie: Nowak, Kulik, Gawryś, Pizuński, Dereń, Leński, Dzikowicz (libero) oraz Redyk, Szczygielski, Mikulski,
Laskowski. Następny mecz MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych rozegra 30 listopada. Od godz. 17.00 w hali Aqua-Zdrój
będzie podejmował Ikara Legnica.
W tabeli 4 grupy II ligi wałbrzyszanie
zajmują 4 miejsce, ale mają tyle samo
punktów (14) co Olavia Oława i Sobieski Żagań oraz 3 pkt. straty do Astry
Nowa Sól.
(RED)

Horror z happy
endem

Rzuty karne były potrzebne do wyłonienia zwycięzcy meczu V etapu Pucharu Polski pomiędzy
piłkarkami nożnymi Rekordu Bielsko-Biała a AZS PWSZ Wałbrzych. Po 90 minutach gry był
remis 2:2, po dogrywce 3:3. Jedenastki lepiej egzekwowały wałbrzyszanki,
które w tym elemencie pokonały rywalki 5:3.

- Początek spotkania należał
zgodnie z planem do przedstawicielek ekstraligi z Wałbrzycha, które już
w 5 min. objęły one prowadzenie,
gdy Julita Głąb wypatrzyła w polu
karnym Klaudię Fabovą, a ta w sytuacji sam na sam wykazała się pewnym wykończeniem, dając swojemu
zespołowi prowadzenie. W 38 min.
Alicja Materek popisała się efektowną szarżą w „szesnastce” i po jej uderzeniu w „długi róg” wałbrzyszanki
miały na swoim koncie już dwa gole.
Do przerwy było 2:0 dla AZS PWSZ i
wszystko wskazywało na to, że faworyt kontroluje mecz i pewnie zamelduje się w kolejnej rundzie. W drugiej
połowie gospodynie pokazały jednak charakter i grając dużo lepiej niż
przed zmianą stron, sprawiły dużo
problemów podopiecznym trenera
Kamila Jasińskiego. Walka do końca
w wykonaniu Rekordu opłaciła się,
bowiem w 71 min. po strzale Wiktorii

Nowak Beata Madeja dobiła z bliska
lecącą w kierunku „długiego słupka”
piłkę, a 12 minut później sama Wiktoria Nowak popisała się kapitalnym
uderzeniem z 18 metrów w samo
okienko i niespodziewanie było 2:2.
Wałbrzyszanki również w drugiej połowie miały okazje do zdobycia gola,
ale były mniej skuteczne niż przed
przerwą i tym samym sędzia po 90
minutach zarządziła dogrywkę. W
niej przewagę miał zespół AZS PWSZ,
ale i tym razem bielszczanki walczyły
do końca i na bramkę Moniki Kędzierskiej w 105 min., która po rzucie rożnym głową skierowała piłkę do siatki,
odpowiedziała w 118 min. efektownym kilkudziesięciometrowym rajdem i skutecznym strzałem Anna
Chóras. Po 120 minutach było 3:3 i o
awansie musiały zadecydować rzuty
karne. Te lepiej wykonywały wałbrzyszanki: Katarzyna Rozmus, Karolina
Ostrowska, Jagoda Szewczuk, Moni-

ka Kędzierska i Marcjanna Zawadzka w komplecie trafiły do siatki, a w
szeregach Rekordu pomyliła się Aleksandra Kaim, posyłając futbolówkę
nad poprzeczką i konkurs jedenastek
zakończył się wygraną zespołu gości
5:3 – relacjonuje Tomasz Stasiński.
W 1/8 finału Pucharu Polski AZS
PWSZ Wałbrzych zmierzy się z Olimpią Szczecin. O ćwierćfinał obie drużyny powalczą już w najbliższą sobotę
na stadionie przy ulicy Ratuszowej w
Wałbrzychu.
(TS)
Rekord Bielsko-Biała – AZS PWSZ Wałbrzych 3:3
(0:2), rzuty karne 3:5
Bramki: Beata Madeja (71), Wiktoria Nowak (83),
Anna Chóras (118) - Klaudia Fabova (5), Alicja
Materek (38), Monika Kędzierska (105).
AZS PWSZ: Sapor - Szewczuk, Bosak, Zawadzka,
Kędzierska, Turkiewicz, Podkowa, Ostrowska,
Głąb, Materek (104 Rozmus), Fabova.
REKLAMA
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Heros Lady Open
W dniach 29 listopada - 1
grudnia w hali sportowej
przy ul. Waryńskiego 10 w
Boguszowie – Gorcach, odbędzie się największy w tym
roku w Europie turniej międzynarodowy w zapasach
kobiet - Heros Lady Open.
- Swój udział zapowiedziały reprezentacje i kluby z 16
państw: Białorusi, Chorwacji,

Czech, Estonii, Francji, Holandii,
Kazachstanu, Łotwy, Niemiec,
Rosji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włochy
oraz Polski. Przedstawicielami
naszego kraju będą reprezentacje narodowe we wszystkich
grupach wiekowych: kadra narodowa seniorek i młodzieżowa
U23, kadra narodowa juniorek
U20 oraz kadra narodowa junio-

rek młodszych (kadetek) U17 i
oczywiście kluby zapaśnicze z
całej Polski. Wszystko wskazuje
na to, że będzie to największa
impreza zapaśnicza dla kobiet
w Europie. O to miano próbował walczyć nasz zaprzyjaźniony
klub z Berlina, gdzie na początku listopada odbył się podobny
międzynarodowy turniej. Nasi
„rywale” początkowo ogłosili, iż

do zawodów zgłosiła się rekordowa liczba 380 zawodniczek,
jednak ostatecznie okazało się,
że wystartowało ich 335. I tak
bardzo dużo, jednak my zamierzamy ten rekord pobić! Heros
Lady Open toczyć się będzie od
piątku do niedzieli – podkreśla
Dariusz Piaskowski, prezes Herosa Boguszów - Gorce.

Mistrz Polski
ze Szczawna

(RED)
REKLAMA

Sezon Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski
dobiegł końca. Ostatnie rundy rozgrywane w Korczynie
wyłoniły mistrzów Polski w
wielu klasach i grupach. Jacek Madziara ze Szczawna
Zdroju, zwyciężając w 7 wyścigach w sezonie, już przed
ostatnią rundą zapewnił sobie tytuł mistrza Polski w klasie A/PL.
Sezon dla kierowcy Subaru rozpoczął się od wyścigu w
Załużu, gdzie udało się zdobyć
8 miejsce w sobotę i 1 pozycję w niedzielę. Kiepski wynik
podczas pierwszej rundy GSMP
wynikał z błędnie dobranych
opon. Efektem tego wyboru
był obrót podczas pierwszego
podjazdu wyścigowego i duża
strata czasowa. Kolejne rundy pokazały że Jacek jest pretendentem do tytułu mistrza
Polski. Następny weekend to
wyprawa w okolice Gorlic. Podczas 6 Wyścigu Górskiego Magura Małastowska, Jacek Madziara po raz kolejny popisał
się świetną jazdą, w sobotę z
walki o wysokie miejsce wyeliminowały go jednak zmienne
warunki atmosferyczne – ostatecznie zajmując 6 miejsce w
grupie A/Pl. Niedzielne zawody w Magurze to zwycięstwo z
wygranymi w obu podjazdach.
Limanowa to runda mistrzostw
Europy, czyli najwyższy możliwy poziom górskiego ścigania
na świecie. Sobotnią rywalizację Jacek zakończył na 1 miejscu w grupie A/PL. Niedziela
to wygrana w grupie i wysokie
28 w klasyfikacji generalnej
mistrzostw. Środek wakacji
to rozgrywana od lat runda
GSMP w okolicach słowackich
Banovców. Bilans wyjazdu na
Słowacje to dwie wygrane eliminacje Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski i umocnienie się na pozycji lidera w
grupie A/PL. Kolejne zawody,
rozgrywane przy wakacyjnej
polskiej pogodzie, odbyły się
w Sopocie już po raz 22 w historii. Na torze w Sopocie przy
ulicy Malczewskiego zgroma-

dziło się podczas dwóch dni
rywalizacji kilka tysięcy kibiców
podziwiających poczynania zawodników na tej ulicznej trasie.
Jacek Madziara tym razem stanął na drugim stopniu podium
sobotniej i niedzielnej eliminacji GSMP. Przedostania runda
odbyła się przy jesiennej pogodzie w miejscowości Sienna. Po
4 letniej przerwie Wyścig Górski Czarna Góra został przywrócony do wyścigowego kalendarza. W związku z lokalizacją
wyścigu w Kotlinie Kłodzkiej
można powiedzieć, że był to
wyścig ,,domowy” dla kierowcy
Madziara Motorsport. Niestety
pogoda nie była przychylna i z
zaplanowanych trzech podjazdów treningowych, rozegrano
tylko dwa. Silna mgła nie pozwoliła na bezpieczne rozegranie pierwszego podjazdu
treningowego. W sobotę Jacek
stoczył zaciekłą walkęz Maciejem Serafinem o zwycięstwo.
Ostatecznie kierowca Subaru
wygrał rywalizację z przewagą
+1,553 sekundy, świętując 6
zwycięstwo w sezonie. Pogoda podczas 12 rundy GSMP
nie była o wiele lepsza, ale to
nie przeszkodziło Madziarze
w wygranej. Zwycięstwo w 12
rundzie GSMP przypieczętowało zdobycie tytułu Mistrza Polski Górskich Samochodowych
Mistrzostw Polski 2019 Klasyfikacji Grupy A/PL przez Jacka
Madziarę. W związku z durzą
przewagą punktową Jacek nie
pojawił się na starcie 13 i 14
rundy GSMP w Korczynie.
- Cały sezon to z pewnością sprawny samochód dzięki
ekipie Jerzego i Konrada Dwoiczko. Auto, które było obsługiwane przez CONRADO Rally&Racing, zrobiło wspaniałą
robotę i dowiozło nas 14 razy
do mety bez awarii technicznych. W imieniu Madziara Motorsport dziękuję wszystkim
kibicom, organizatorom, mediom oraz ludziom związanym
z wyścigami górskimi w Polsce.
Do zobaczenia w sezonie 2020
– dodaje Jacek Madziara.
(RED)

DB2010

Czwartek, 28 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

REKLAMA

USŁUGI
(19) Hydraulik - instalacje c.o, wodno - kanalizacyjne, gazowe kotły
c.o. Tel. 506 754 379
(1) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i
inne stolarskie. TANIO! 692-123981.
(1) 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
(1) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie. Tel. 606
937 229

NIERUCHOMOŚCI
(4) Wynajmę pomieszczenia go-

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

spodarcze. Tel. 795 602 683

działki budowlane, usługowe
816.

Również osoby niepełnosprawne. Produkcja. Wałbrzych. 2
zmiany. 606 829 141
(1) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

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

KUPIĘ
(6) Kupię starcie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, militaria, figurki i patery z

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

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

SKUP AUT
CAŁYCH

1,80 zł kg. Tel. 795 602 683

Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

tel.: 791 87 34 77

komiksy i inne przedmioty. Tel:

(4) Sprzedam ziemniaki vineta –

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

ZA GOTÓWKĘ

SPRZEDAM

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

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

okresu PRL-u, szkło kolorowe,
604-574-501.

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

UBEZPIECZENIA

– rejon Poniatów. Tel. 609-461-

PRACA

- 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

TANIE

(1) Super okazja! Uzbrojone

I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

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

Okna LUCH

DARGAZ
Nowoczesne systemy energetyczne

BIURO:

ul. Słowackiego 8

Sprzedam halę
800 m
z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło
Starej Kopalni).
Tel. 606 478 000

- 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

Sprzedam dom wolnostojący w Świebodzicach
200 m kw. - dwa odrębne mieszkania, garaż 42 m kw.,
strych 200 m kw. Nowy dach, kominy, okna PCV. Ogrodzona
działka - 880 m kw. z ogrodem; przylegająca do domu działka
budowlana o powierzchni 660 m kw., z osobnym wjazdem
od asfaltowej drogi, dla której jest także osobna księga wieczysta.

Cena: 550 tys. zł. Tel. 600 496 707
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• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010,
w portalu db2010.pl,
na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590
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NAJEMCĄ. CENA 1.100.000 zł. TEL.
606 97 66 30
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
NOWE MIASTO 72m2 3pokoje z
dużym ogrodem 2 balkony wysoki
standard ! cena249tys Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN-MS-1020
STARY ZDRÓJ ( boczna ulica
)2pok 2piętro 55m2 rozkładowe,
cena 120tys zł tel do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN- MS- 1060
BIAŁY KAMIEŃ 2 pokoje parter
cena 65tys zł tel do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN- MS- 549
PODGÓRZE 2pokoje, 77m2 2pietro cena 108tys zł tel do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN- MS- 1076
BIAŁY KAMIEŃ 2 pokoje, 41,60m2,
parter, cena 79tys zł tel do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN- MS- 1074
SOBIĘCIN 2 pokoje, 29,71m2, parter, cena 69tys zł tel do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN- MS- 1094
BIAŁY KAMIEŃ 1 pokój, 32,74m2,
3 piętro, gotowe do zamieszkania,
cena 118tys zł

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
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 – 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

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(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

RENOMAHOME - Nowe Miasto
ulica 11- go Listopada , 3 pokoje
z ogródkiem , 63 m2, 1 pietro, co
gaz, cena 159 000, tel 883 332 727

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

RENOMAHOME - JUGOWA OKOLICE DOBROMIERZA Duzy dom 360
m2 z garażem, działka 2300 m2,
dodatkowo działka budowlana
5300 m2 I 1 ha dzialki ornej cena
za wszystko 660 tys tel 883 332
727

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
działka przy ul. Solickiej, 170m2,
cena 29.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
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, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro w 4,
do odnowienia, cena 139.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, ul.
Sienkiewicza, 2 pokoje, 40.5m2 ( po
podłodze 50m2), 2 piętro, bardzo
dobry stan, c.o. gazowe, cena
160.000zł, 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

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

RENOMA – ŻÓRAWINA, DZIAŁKA
BUDOWLANA, 7530M2, atrakcyjna
lokalizacja, dobry dojazd do Wrocławia, cena 1.130.000zł, 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 – 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

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

aż do momentu umowy końcowej
związanej z jej nabyciem/zbyciem.
Pomożemy w określeniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!

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

Sprzedam mieszkanie w Wałbrzychu, w dzielnicy Biały Kamień o
pow. 63,50 m² (67 m² powierzchni użytkowej- strych, piwnica),
2 pokoje, 1 łazienka. Ogrzewanie
gazowe i alternatywnie kominek.
Cena 123 tys. zł.

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
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

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.

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

RENOMAHOME - SZCZAWNO –
ZDRÓJ ul. Sienkiewicza 70 m2,
parter, 3 pokoje, cena 169 000 tel
883 334 836
ul. Palisadowa 2c,

RENOMAHOME - Piaskowa Góra
lokal do wynajęcia, 85 m2, 1 piętro, witryna, ulica Główna cena 2
500 zł / miesiac, tel 883 332 727

RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje,
72m2, 6 piętro w 10, bardzo dobry
stan techniczny, cena 275.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424

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

tel do kontaktu 792-549-757, oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN- MS- 979
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 4 pokoje,
72,25m2, 2 piętro, kamienica,
cena 189tys zł tel do kontaktu
792-549-757, oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN- MS-1089

RENOMA – GÓRNY SOBIĘCIN, 2
pokoje, kuchnia, łazienka z wc, 46m2,
1 piętro, do remontu, spokojna
lokalizacja, cena 49.900zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424

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 - 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
BON –PODZAMCZE, mieszkanie z
balkonem, 50m2, 9 piętro, jasna
kuchnia w zabudowie,
2 pokoje, ogrzewanie miejskie,
cena: 185 000 zł (nr:2583) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
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
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
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
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.
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

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,

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
w Walimiu. 220 m2, działka 800
m2. Cena 370 tys. zł.
Sprzedam rozkładowe mieszkanie
w Głuszycy, 3 pokoje. Pierwsze
piętro do remontu 109,70 m2.
Cena tylko 85 tys. zł.
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
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl.
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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27,
58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl,
www.db2010.pl
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

przedszkola@onet.pl
Nastał czas, aby wybrać przedszkole dla swojego najcenniejszego skarbu-DZIECKA.
Minęły czasy, gdy robiliśmy to pochopnie, bez większego namysłu. Dzisiaj wiemy, że ten wybór to jeden
z najważniejszych ﬁlarów na drodze do sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapraszamy do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu i Świebodzicach opartego na autorskiej metodzie F. Froebla. Nauka oparta jest na programie „Dar zabawy”, który skłania do samodzielnej aktywności
dziecka kierowanej przez nauczyciela o charakterze poznawczym, badawczym, ruchowym i konstrukcyjnym. Pobyt w naszej placówce, to niepowtarzalna przygoda edukacyjna związana z ruchem, działaniem
twórczym, muzyką, śpiewem i wspólną zabawą.

Oferta, którą proponują przedszkola dodatkowo:

• 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

Zapraszamy do:
Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:
KONICZYNKA I • 58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 32-34
JEDYNECZKA • 58-300 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 17A
Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne
KONICZYNKA • 58-160 Świebodzice, Osiedle Sudeckie 12
BAJKA • 58-301 Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT tel. 602 231 533

