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Prezydent Wałbrzycha
zwolniony ze szpitala!
nych lekarzy. Został stwierdzony
przypadek, gdy niezgodnie z rzeczywistością Pan Roman Szełemej nie wykazał przerwania dyżuru i zastępstwa innego lekarza
w sporządzanych miesięcznych
zestawieniach czasu pracy, tym
samym wprowadzając pracodawcę w błąd.
Doszło w Szpitalu do sytuacji,
w której Pan Roman Szełemej
oraz inny lekarz pobrali wynagrodzenie za ten sam dyżur,
podczas gdy w tym czasie Pan
Roman Szełemej przebywał
poza Szpitalem. Taka sytuacja
miała miejsce między innymi w
dniu 24 kwietnia 2021 r., kiedy
podczas całodobowego dyżuru,
przy nieobecności Pana Romana
Szełemeja przez określony czas,
dyżur pełnił inny lekarz. Sytuacja taka jest niedopuszczalna
i prowadziła do nieprawidłowego wydatkowania środków publicznych.
Pan Roman Szełemej, łamiąc
Regulamin Pracy Szpitala, nie
potwierdzał czasu faktycznie
wykonywanej pracy, w tym pracy w godzinach nadliczbowych
przy użyciu karty zbliżeniowej w
elektronicznych rejestratorach
czasu pracy. Nie były również
na bieżąco prowadzone przez
Pana Romana Szełemeja pi-

semne listy obecności, co należy do obowiązków pracownika
Szpitala.
Ponadto, Pan Roman Szełemej, jako Pełnomocnik Dyrektora Szpitala do spraw restrukturyzacji i controllingu, pomimo
polecenia Dyrektor placówki,
wydanego w dniu 30 sierpnia
2021 r., do przedstawienia sprawozdania z obowiązków wynikających z pełnienia tej funkcji,
tego polecenia nie wykonał,
kwestionując jego zasadność i
odmawiając jego wykonania w
jakimkolwiek terminie, po czym
złożył rezygnację z funkcji Pełnomocnika.
Dyrekcja Szpitala im. dra
A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, kierując się dobrem pacjentów oraz mając obowiązek
zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania Szpitala Wojewódzkiego oraz Oddziału Kardiologii dostrzega, że łączenie
przez Pana Romana Szełemeja
funkcji publicznej Prezydenta
Miasta Wałbrzycha oraz pracy
lekarza, w tym Lekarza Kierującego Odziałem Kardiologii odbywa się kosztem zaniedbania
obowiązków wobec pacjentów
i Szpitala.
W rzeczywistości Pan Roman Szełemej nie wykonuje
obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii, nie
nadzoruje procesu leczenia pacjentów, nie nadzoruje procesu
kształcenia lekarzy rezydentów
i stażystów, nie podpisuje wypisów pacjentów ze Szpitala, nie
podpisuje dokumentów, które
powinien podpisywać jako lekarz kierujący oddziałem, nie
kontroluje rozchodu leków przeciwbólowych. Liczne obowiązki
Pan Roman Szełemej deleguje
na zastępcę Lekarza Kierującego

Oddziałem i innych współpracowników.
Ujawnione nieprawidłowości będą przedmiotem dalszej
kontroli i ewentualnego innego
postępowania
Z poważaniem,
Specjalistyczny Szpital
im. dra A. Sokołowskiego
w Wałbrzychu
***
Oświadczenie w sprawie
wypowiedzenia umowy o pracę w Specjalistycznym Szpitalu
im. dra Alfreda Sokołowskiego
wydał także prezydent Roman
Szełemej:
Dziś w godzinach rannych
otrzymałem w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda
Sokołowskiego wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowym. Po 36 latach nieprzerwanej pracy podziękowano mi
w ten sposób za poświęcenie,
za trud, który wspólnie wraz
z moimi współpracownikami
włożyliśmy, by nasz szpital był
dobry, wyjątkowy i leczył pacjentów nie tylko z Wałbrzycha.
Przyczyny tego nagłego
wypowiedzenia nie są merytoryczne. W mojej ocenie mają
charakter polityczny. To oczywista zemsta za to, że wraz z
dyrekcją i wieloma innymi osoba broniliśmy szpitala przed
marginalizacją. Wypowiedzenie łamie procedury kodeksu
pracy, więc z pewnością spotkamy się w sądzie.
Chciałbym
podziękować
moim koleżankom, kolegom,
współpracownikom i tym
wszystkim, z którymi stworzyliśmy znakomity zespół. Chciałbym również zapewnić, że na-

dal będę zabiegał, by zdrowie
mieszkańców Wałbrzycha i
tej części Dolnego Śląska było
w dobrych rękach, by szpital
mógł normalnie funkcjono-

wać. Zrobię wszystko, by bronić szpitala przed błędnymi decyzjami i działaniami na szkodę
Wałbrzycha i regionu.
(RED)
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Oto pełna treść oświadczenia (pisownia oryginalna):
Decyzja uzasadniona jest
rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, a to obowiązku dbania o
dobro zakładu pracy, wyrażającym się w powodowaniu dezorganizacji pracy Szpitala, podważaniu kompetencji przełożonej
– pełniącej obowiązki dyrektora
Szpitala, obowiązku rzetelnego
i efektywnego wykonywania
pracy, przestrzegania ustalonego czasu pracy, przestrzegania
regulaminu pracy, wyrażające
się w naruszaniu postanowień
regulaminu pracy w zakresie
potwierdzania czasu pracy przy
użyciu kart zbliżeniowych, nieprzestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy, w tym
samowolne opuszczanie Szpitala w czasie dyżurów, nieprawidłowości w rozliczaniu czasu
pracy, niewykonanie polecenia
Pracodawcy, niewykonywanie
obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii.
Przeprowadzona przez Szpital wewnętrza kontrola wykazała, że w czasie wyznaczonych
dyżurów Pan Roman Szełemej,opuszczał oddział Szpitala,
angażując do zastępstwa in-

- Decyzją Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Panu
Romanowi Szełemejowi zatrudnionemu w Szpitalu na stanowisku Lekarza Kierującego
Oddziałem Kardiologii została z dniem dzisiejszym rozwiązana umowa o pracę bez zachowania
okresu wypowiedzenia – czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji Tygodnika DB 2010.
- To oczywista zemsta za to, że wraz z dyrekcją i wieloma innymi osoba broniliśmy szpitala
przed marginalizacją – odpowiada Roman Szełemej.

Enitra Sp. z o.o.

POSZUKUJE
WYKONAWCY
TERMOMODERNIZACJI
jednego ze swoich obiektów, który znajduje się przy ul. 1 Maja 62 w Wałbrzychu.
Wykonanie prac planowane jest na październik 2021 roku. Materiał, z którego ma
być wykonana termomodernizacja to styropian o grubości 12 cm.

WSZELKIE OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ
POD NUMEREM TELEFONU:
+48 603 397 988
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Inwestycją Nowe Podzamcze
PCG debiutuje w Wałbrzychu
PCG rozpoczyna sprzedaż
mieszkań w Wałbrzychu. W
inwestycji Nowe Podzamcze wybuduje 114 mieszkań
z widokiem na Książański
Park Krajobrazowy. Będzie
to pierwsze tak nowoczesne
osiedle w Wałbrzychu.
Nowe Podzamcze powstanie przy Alei Podwale na Podzamczu, dzielnicy z pełną
infrastrukturą handlowo-usługową niezbędną do życia.
Deweloper w jednym budynku zaplanował 114 mieszkań
o funkcjonalnych układach i
metrażach od 35 do 77 m2.
Wszystkie z balkonami lub tarasami o powierzchni nawet do
40 m2 oraz z wysokimi oknami
doświetlającymi pomieszczenia. Nieprzeciętna będzie wysokość pomieszczeń, bowiem
280 cm na parterze i 265 cm na
pozostałych kondygnacjach.
Deweloper zadbał też o funkcjonalność mieszkań. Jednym
z zastosowanych rozwiązań
jest przemyślany układ i metraż
łazienek - wszystkie będą miały
powierzchnię minimum 4 m2
tak, by w każdej bez problemu
można było wstawić wannę. W
ofercie pojawią się mieszkania
2-, 3- i 4-pokojowe.
Inwestycja powstanie przy
Alei Podwale na Podzamczu.
To miejsce o miejsce cenione
przez wałbrzyszan. Wszystkie usługi mają tu na wyciągnięcie ręki. W czasie poniżej
10 minut dotrą do placówek
edukacyjnych i opiekuńczych,
przychodni i sklepów. Do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej
mieszkańców dzieli 7 minut

autem lub 15 minut rowerem.
Osiedle wyróżnia się dużą ilością zieleni i ścieżek rowerowych.
- Jako PCG dbamy o komfort mieszkańców i stawiamy
na zdrowy styl życia. Pod inwestycje wybieramy lokalizacje otoczone zielenią, dające
przestrzeń do rekreacji na
otwartym powietrzu. Podzamcze położone jest w północno-zachodniej części Wałbrzycha,
na brzegu Książańskiego Parku
Krajobrazowego,
nieopodal
zamku Książ. Dla przyszłych
mieszkańców osiedla Nowe
Podzamcze oznacza to łatwy
dostęp do zielonych terenów
spacerowych i rekreacyjnych.

Spacer, rower, jogging - tu
wszystko przychodzi z łatwością - mówi Piotr Baran, Prezes
PCG.
Deweloper tuż przy inwestycji zaplanował strefę rekreacyjną, a w budynku powstanie aż 15 rowerowni (po jednej
na piętrze w każdej z dwóch
klatek), stacja naprawcza i
stojaki na rowery. W jednej z
klatek mieszkańcy będą mogli
korzystać także z komórek lokatorskich. Do lokali deweloper oferuje łącznie 116 miejsc
postojowych zlokalizowanych
w hali garażowej na parterze
oraz na naziemnym parkingu.
PCG oferuje najlepszy
standard w Wałbrzychu, a

wygodę i bezpieczeństwo
stawia na pierwszym miejscu. Osiedle Nowe Podzamcze będzie monitorowane, a
mieszkania wyposażone zostaną w wideodomofony oraz
drzwi o podwyższonej odporności na włamanie. Wszystkie
lokale oddane zostaną w systemie smart ready. Oznacza
to, że z poziomu aplikacji na
telefonie mieszkańcy będą
mieli dostęp do sterowania
roletami w mieszkaniach na
parterze, regulowania ogrzewania, czy czujnikiem dymu.
Deweloper zapewnia w standardzie gotowość do natychmiastowego wdrożenia
pakietu smart – klienci sami

Zwolnienie
ze składek
Do 30 września 2021 r.
właściciele
szkolnych
sklepików i piloci muzeal-

zdecydują co i w jakim zakresie chcą wdrożyć.
Za projekt inwestycji odpowiadają Patryk Galiński i Mateusz Tyszkowski z Tyszkowski Galiński Architekci, którzy
zadbali o to, by budynek wyróżniał się estetycznym i ponadczasowym designem. Była
budynku została przełamana
w celu dodatkowego powiększenia powierzchni nasłonecznienia elewacji, a poziome
pasy i pionowe lamele nadadzą
budynkowi lekkości i nowoczesnego charakteru.
Budowa inwestycji rozpocznie się w III kwartale 2021 r., zaś
zakończenie planowane jest na
III kwartał 2023 roku.
- Jako PCG od ponad 30
lat wyznaczamy standardy na
dolnośląskim rynku deweloperskim. Ambitnie wkraczamy
na kolejne rynki, wnosząc do
inwestycji
mieszkaniowych
nową jakość. W ciągu ostatnich
lat poszerzyliśmy nasze portfolio nieruchomości. Do inwestycji we Wrocławiu i Legnicy
dołączyły nowe projekty w
Szczecinie, Jaworze, Wałbrzychu i Zielonej Górze. Tworzymy
nową jakość rynku mieszkaniowego w Polsce, skupiając się na
synergicznym rozwoju spółki.
Współpracujemy z wiodącymi
pracowniami projektowymi i
studiami wykończenia wnętrz
oraz z Trasko - jedną z największych firm budowlanych. Należymy do Polskiego Związku
Firm Deweloperskich – dodaje
prezes spółki.
Więcej na: www.pcg.pl.
(TS)

nych wycieczek mają czas
na wysłanie wniosku do
ZUS o zwolnienie z opłacania składek.
Wnioski o zwolnienie można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę
Usług Elektronicznych ZUS.
- Właściciele sklepików
szkolnych, którzy mieli przestój w prowadzeniu działalności i ponieśli straty z
powodu pandemii, mogą liczyć na zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca tego
roku – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym
Śląsku. Rzeczniczka zastrzega, że do otrzymania zwolnienia trzeba spełnić określone w przepisach warunki
i najpóźniej do końca września 2021 r. złożyć wniosek
o zwolnienie. - Jednym z
nich jest posiadanie dokumentu wystawionego przez
dyrektora szkoły potwierdzającego, że przedsiębiorca miał umowę najmu przez
okres, co najmniej 14 dni w
miesiącu, o który wnioskuje
– wyjaśnia Kowalska-Matis.
Ten dokument i oświadczenie potwierdzające spadek
przychodu, o co najmniej 40
proc. w tych miesiącach, za
które przedsiębiorca ubiega
się o zwolnienie należy wysłać do ZUS razem z wnioskiem o zwolnienie ze składek. - Spadek przychodu
należy porównać do przychodu z września z 2019 r.
lub września 2020 roku - informuje rzeczniczka.
30 września upływa także
termin na złożenie wniosku
o zwolnienie ze składek dla
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
którzy świadczą usługi na
rzecz muzeów. Mogą oni
ubiegać się o zwolnienie ze
składek za lipiec, sierpień
i wrzesień 2020 roku pod
warunkiem m.in. spadku
przychodu, o co najmniej
75 proc. Należy porównać
przychód za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem o
zwolnienie w stosunku do
tego samego miesiąca z
2019 roku. Przedsiębiorcy,
którzy już opłacili składki, a
spełnią warunki do zwolnienia, mogą złożyć wniosek o
zwrot nadpłaconych środków (o ile nie mają zaległości na koncie).
(IKM)
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Prawo w pigułce: przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych
Przedawnieniem
roszczenia nazywamy sytuację,
w której - po upływie oznaczonego okresu - dłużnik
może odmówić spełnienia
świadczenia na rzecz wierzyciela, nie ponosząc żadnych
konsekwencji. Terminy przedawnienia uregulowane są
szczegółowo w przepisach.
Niestety, nie są scalone w
jednym rozdziale, czy przepisie, lecz rozrzucone po całym
Kodeksie cywilnym.
Termin
przedawnienia
rozpoczyna swój bieg, czyli zaczyna się liczyć, od dnia,
w którym roszczenie stało
się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od
podjęcia określonej czynności
przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia,
w którym roszczenie stałoby
się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.
Zdarza się więc, że ustalenie
daty rozpoczęcia biegu termi-

nu przedawnienia bywa utrudnione. A jak to się ma z końcem tego terminu? Aktualnie
koniec terminu przedawnienia
przypada na ostatni dzień roku
kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy
niż dwa lata. Prosty przykład:
faktura wystawiona 31 grudnia
2020 r. z 14 dniowym terminem płatności stała się wymagalna z dniem 15 stycznia 2021
r. Trzyletni okres przedawnienia upłynie dopiero 31 grudnia
2024 roku.
Upływ terminu przedawnienia nie oznacza, że roszczenie
wygasa. Oznacza jedynie, że
dłużnik, może uchylić się od
jego zaspokojenia. Jest jednak
pewien haczyk: dłużnik może
zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia. Wierzyciel
może więc dochodzić swoich
roszczeń licząc na to, że dłużnik czy to celowo, czy przypadkowo zrzecze się zarzutu
przedawnienia. Bardzo często
korzystają z tego różnego ro-

dzaju podmioty zajmujące się windykacją, dlatego zawsze
warto uważanie czytać, jakie dokumenty
podpisujemy.
Co istotne, po
upływie
terminu
przedawnienia
nie
można domagać się
zaspokojenia
roszczenia przysługującego przeciwko dłużnikowi, którym jest
konsument. Konsument to - w największym skrócie - ostatnia osoba w łańcuchu
handlu i usług np.
bankowych.
Generalną
zasadą wynikającą z
przepisów jest możliwość przedawnienia roszczeń wyłącznie o charakterze
majątkowym. Ogólne terminy
przedawnienia roszczeń przedstawiają się następująco: a) 6 lat
- dla roszczeń majątkowych, b)

3 lata - dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. czynsz najmu,
renta, alimenty) oraz roszczeń
związanych z prowadzeniem
działalności
gospodarczej.

Wskazane ogólne terminy przedawnienia są jedynymi. Kodeks
cywilny zawiera również szereg
innych, różnych od ogólnych,
okresów przedawnienia. Zależą
one od rodzaju roszczeń i wynoszą od 6 miesięcy do 20 lat.
Spośród nich warto zapamiętać dwuletni okres przedawnienia dla roszczeń z umów
o dzieło oraz umów zlecenia,
a także z tytułu rękojmi, jeżeli
stroną umowy jest konsument,
pięcioletni okres przedawnienia roszczenia związanego z
zachowkiem oraz sześcioletni
okres dla dochodzenia roszczeń
już prawomocnie stwierdzonych. Przy tym ostatnim warto
pamiętać, że odsetki zasądzone
prawomocnym wyrokiem sądu,
przedawniają się z upływem
lat trzech, mimo że roszczenie
główne, od którego przecież
naliczane są odsetki, przedawnia się po 6 latach.
Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy

Teatr Zdrojowy
zaprasza
Tomasz Drabina – Inspiracje, 23.09 o godz. 19.00,
bilety: 40 zł.
Sonori Gala Operowo
Operetkowa, 02.10 o godz.
19.00, bilety: 50 zł.
Goła Baba - spektakl Joanny Szczepkowskiej, 9.10 o
godz. 19.00, bilety: 35 i 45 zł.
Maj z muzyką dawną edycja jesienna, 15.10 o
godz. 19.00, wstęp wolny.
Justyna Steczkowska - 25
lat, 16.10 o godz. 20.00, bilet
na: royalconcert.pl.
Artur Andrus - recital kabaretowy, 24.11 o godz.
19.00, bilety: 80 zł.
Michał Bajor - Kolor Cafe,
11.12 o godz. 18:00, bilety:
80 zł na kupbilecik.pl.
(RED)
REKLAMA
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Odsłonili pomnik Senny

Jeden z trzech najpiękniejszych na świecie symboli
upamiętniających wybitnego sportowca Ayrtona Sennę
stoi w Wałbrzychu. Sfinansowany przez Jerzego Mazura
oraz wspierających go fundatorów pomnik, odwołuje
się do wspomnienia z 1986
roku z toru Hungaroring.
Pomnik
upamiętniający
brazylijskiego kierowcę wyścigowego, trzykrotnego mistrza
świata Formuły 1 stanął przy
ulicy Ayrtona Senny, która w
2015 roku uzyskała oficjalną
nazwę, nadaną przez Radę

Miasta Wałbrzycha. Ideą budowy monumentu było oddanie
hołdu dla trzykrotnego mistrza
świata Formuły 1 i człowieka,
który wspierał potrzebujących,
a szczególnie dzieci. W uroczystości odsłonięcia pomnika
uczestniczyli mistrzowie motorsportu, m.in. m.in. Sobiesław
Zasada, Krzysztof Hołowczyc,
Maciej Wisławski, Maciej Szczepaniak, Rafał Sonik, Grzegorz
Grzyb, promotor motorsportu
Andrzej Kalitowicz, samorządowcy, harcerze, liczni goście,
a także ambasador Brazylii.

Wymiana
oświetlenia
W Gminie Głuszyca trwa
wymiana opraw oświetleniowych. Gmina, chcąc iść
z duchem czasu oraz chcąc
mieć realny wpływ na środowisko, zdecydowała się
na odejście od lamp sodowych i rtęciowych na rzecz
energooszczędnych lamp
nowego typu. - Lampy LED
charakteryzują się przede
wszystkim długą żywotnością oraz ekonomicznym
wykorzystaniem energii, zapewniając jednocześnie dobre oświetlenie przy niskim
koszcie eksploatacji. Trzeba również wspomnieć o
aspekcie ochrony środowiska. Lampy z oświetleniem
LED są biodegradowalne,
nie są trujące tak jak lampy
rtęciowe oraz wykazują bardzo niską emisję dwutlenku
węgla. Do tej pory wymianie poddano 60 sztuk lamp.
Warto na koniec dodać, że
tylko Sierpnicy wymienionych zostanie ok. 100 sztuk
opraw – podkreśla Roman
Głód, burmistrz Głuszycy.
(AGM)

(IPK)

Grzmiąca ma nowego
sołtysa

W Świetlicy Wiejskiej w
Grzmiącej odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy wybrali
nowego sołtysa. Został nim
Robert Turkiewicz, który był
jedynym zgłoszonym kandydatem.
W zebraniu w Grzmiącej w
Gminie Głuszyca udział wzięło
61 mieszkańców z 406 osób
uprawnionych do głosowania.
W wyniku głosowania Robert
Turkiewicz uzyskał poparcie 57
osób. Nad poprawnym przeprowadzeniem wyborów, czyli
zapewnieniem tajności głosowania oraz nad utrzymaniem

Warsztaty
plastyczne

porządku i spokoju w czasie
głosowania, czuwał Zastępca
Burmistrza Głuszycy Grzegorz
Szymański wraz z Przewodniczącym Zebrania Wiejskiego
Dariuszem Kołdonem.
W trakcie liczenia głosów
można było porozmawiać z
Burmistrzem Głuszycy Romanem Głodem na temat problemów we wsi oraz planów na
przyszłość. - Nowemu sołtysowi serdecznie gratulujemy oraz
życzymy powodzenia i samych
sukcesów – powiedział po
ogłoszeniu wyników burmistrz
Głuszycy.
(AGM)

Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza dzieci w wieku
6-12 lat na warsztaty plastyczne, które zostaną zorganizowane w piątek, 24 września w
godz. 16.00-18.00 w sali widowiskowej w CK-MBP w Głuszycy.
Zapisy na warsztaty przyjmowane są w dni powszednie pod nr
tel. 503 102 817 w godz. 8.00
-16.00. Warunkiem koniecznym
jest przesłanie przez rodziców
lub opiekunów prawych deklaracji uczestnictwa dziecka w
warsztatach na adres mailowy:
instruktorzy@gluszyca.pl
lub
zostawienie w pokoju instruktorów w budynku CK-MBP.
(AGM)

Noc bibliotek
- 9 października 2021 r. zachęcamy najmłodszych czytelników w wieku 7 - 12 lat z
Gminy Głuszyca do udziału w
„Nocy bibliotek”. Zgłoszenia
przyjmujemy do 30 września
2021 r. pod numerem tel. 512
041 027 w godzinach pracy
głuszyckiej biblioteki. Ilość
miejsc ograniczona – podkreślają organizatorzy.

REKLAMA

Komunikat: ogłoszenia o zbyciu prawa własności
nieruchomości lokalowej (lokalu użytkowego) w budynku
mieszkalnym położonym przy ul. Wrocławskie 41
w Wałbrzychu, nr działki 190/14, obręb ewidencyjny
Piaskowa Góra nr 6. Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 3, 58-309 Wałbrzych

(AGM)
REKLAMA

Gminne Biuro Spisowe w Starych Bogaczowicach
30 września będzie otwarte od 7:30 do 18:00

Data obowiązywania:
Od 21 września do 6 października 2021r.
Treść:

PREZES ZARZĄDU WTBS Sp. z o.o. OGŁASZA
PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
(LOKAL UŻYTKOWY)
W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM
PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 41 W WAŁBRZYCHU.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy,
nie później niż do dnia 5 października 2021r.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 06.10.2021 r. o godz. 10:00
w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego sp. z o. o.
w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala 8.
Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o.
w Wałbrzychu:
https://www.wtbs.walbrzych.pl/aktualności/

Spis powszechny trwa do 30 września 2021. Nie warto odkładać go na ostatnią
chwilę. Możesz się spisać przez internet na spis.gov.pl, dzwoniąc na infolinię
22 279 99 99 lub przyjść do Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Stare
Bogaczowice przy ul. Głównej 132 w godzinach pracy urzędu.
Spis jest obowiązkowy. Spisowi podlegają “osoby fizyczne stale zamieszkałe
i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski oraz osoby fizyczne
niemające miejsca zamieszkania”. Podlegają mu także “mieszkania, budynki,
obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące
mieszkaniami”.
Spis jest realizowany następującymi metodami: obowiązkowo, czyli właśnie
metodą samospisu internetowego (CAWI) oraz uzupełniająco metodą wywiadu
telefonicznego (CATI) oraz metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI).
W dniu 30 września Gminne Biuro Spisowe w Starych Bogaczowicach będzie
pełnił dyżur od godziny 7:30 do 18:00 zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze się
nie spisali.
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Czy ginekolog jest potrzebny w Szczawnie-Zdroju?
W przychodni w Szczawnie – Zdroju od listopada 2021 r. przestanie
przyjmować lekarz ginekolog. - Likwidacja poradni ginekologicznej
w Szczawnie Zdroju w dobie pandemii jest szczególnie dotkliwa,
ponieważ wiem, jak ważne są dla kobiet takie badania i możliwość
kontaktu z lekarzem, bez konieczności wyjeżdżania z miejsca
zamieszkania – mówi Ramona Bukowska,
radna Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
- Nam, kobietom, może
zabraknąć ortopedy, neurologa - z tym sobie poradzimy,
lecz nie może zabraknąć ginekologa! Pamiętam, jak jako
młoda radna Rady Miejskiej
Szczawna - Zdroju zabiegałam
o utrzymanie poradni ginekologicznej w naszym mieście.
Dzisiaj jest ona likwidowana.
Nie mogę stać z boku i przyglądać się temu obojętnie, dlatego złożyłam do Rady Miasta
Szczawna Zdroju apel z prośbą
o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających
do zapobiegnięcia likwidacji
publicznej poradni ginekologicznej, a także uchwalenia na
najbliższy rok programu pro-

filaktyki zdrowotnej, związanego z opieką ginekologiczną
mieszkanek Szczawna – Zdroju
– mówi Ramona Bukowska. I
przytacza dane:
Statystyka jest bezwzględna. Nowotwory co roku wykrywa się w Polsce u 82 tys.
Polek i 82 tys. Polaków. To tak
jakby wszyscy mieszkańcy
Bielska-Białej dowiedzieli się
w jednej chwili, że są chorzy
na nowotwór. 41% wszystkich
nowotworów u kobiet stanowią przypadki związane z szeroko rozumianą ginekologią.
Na pierwszym miejscu znajduje się morderca nr 1, czyli
rak piersi. Na Dolnym Śląsku
nowotwór piersi rocznie wy-

krywa się u 2000 kobiet. 1300
pacjentek dowiaduje się o nowotworze związanym z narządami płciowymi żeńskimi. 400
takich przypadków stanowią
kobiety z Wałbrzycha i powiatu
wałbrzyskiego. Jeszcze 30 lat
temu ta statystyka była czterokrotnie mniejsza. Prognozy na
kolejne lata nie są więc optymistyczne. Patrząc na te dane,
problem wydaje się poważny.
Kluczowa w tej kwestii jest profilaktyka, która powinna umożliwić wykrywanie nowotworów
na wczesnym etapie rozwoju.
W Polsce - niestety - mamy z
tym problem. W krajach, gdzie
bada się większość kobiet,
liczba zachorowań spektaku-

larnie spada. Najlepsza pod
tym względem jest Norwegia:
z bezpłatnej mammografii i
cytologii korzysta ok. 80 % zapraszanych pacjentek. W Polsce jest coraz gorzej. W 2014 r.
cytologię w ramach programu
wczesnego wykrywania raka
szyjki macicy zrobiło 22 % kobiet objętych programem, w
2018 r. – już tylko 18 %. Podobnie jest z wykrywaniem raka
piersi. Zapaść w profilaktyce
to efekt decyzji z 2015 r., wtedy zrezygnowano z rozsyłania
Polkom zaproszeń na badania,
które oceniono jako nieskuteczne. Raport Najwyższej Izby
Kontroli z roku 2018 nie pozostawia złudzeń. Kontrolą objęto 27 poradni w siedmiu województwach, a wyniki raportu
mrożą krew w żyłach. Z przedstawionego
przez NIK sprawozdania możemy dowiedzieć
się, że niektóre kobiety do ginekologa są zmuszone dojeżdżać ponad 50 kilometrów.
Oprócz takiej „pielgrzymki” do
specjalisty, niektórzy lekarze
odmówili pacjentkom wykonania zalecanych badań, a w
co 4 placówce nie zapewniono im prawa do intymności
podczas badania. 79 gmin na
Dolnym Śląsku nie posiada

poradni ginekologiczno-położniczej. Pozostaje zatem wizyta
w gabinecie prywatnym. Ta
znowu wiąże się z dodatkowymi kosztami, mimo płacenia
składki zdrowotnej. Wizyta
taka może kosztować od 150
do nawet 350 złotych, w zależności od zakresu wykonywanych badań.
Do redakcji Tygodnika DB
2010 zgłasza się wiele mieszkanek Szczwana – Zdroju, które
zadają pytania:
Czy w Gminie Szczawno –
Zdrój potrzebujemy poradni
ginekologiczno – położniczej?
Czy zdrowie kobiet jest najważniejsze? Czy wczesna diagnoza
wykrywania
najczęstszych
nowotworów u kobiet jest potrzebna?
- To są oczywiście pytania
retoryczne, na które musi być
tylko jedna odpowiedź: TAK!
Tymczasem publiczna poradnia ginekologiczna jest od listopada likwidowana w Szczawnie
Zdroju - najbogatszej gminie w
powiecie wałbrzyskim. Gminy
mają możliwość finansowego
wspierania ochrony zdrowia na
swoim terenie, m.in. poprzez
uchwalanie Programów Polityki Zdrowotnej. I tak przykładowo w budżecie Wałbrzycha

na 2021 rok zaplanowano na
ochronę zdrowia (dział 851) 4
215 471 zł, w tym 536 325 zł na
programy polityki zdrowotnej
(12,7%), podczas gdy Szczawnie Zdroju w budżecie na 2021
rok zaplanowano 334 000 zł
na ochronę zdrowia, w tym 10
000 zł na programy polityki
zdrowotnej (3%). Zaskakiwać
może fakt, że Uzdrowiskowa
Gmina Szczawno Zdrój ma o
niemal 10 proc. mniejszy udział
środków wydatkowanych na
programy zdrowia w ogóle
wydatków na ochronę zdrowia w mieście, w porównaniu z
„pogórniczym” Wałbrzychem.
Sporo gmin decyduje się na
uchwalenie programów profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy lub
profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego HPV, w
ramach których finansują badania dla swoich mieszkanek w
gabinetach ginekologicznych
(przykładowo: Chrzanów, Kędzierzyn Koźle, Nowiny czy Dobrzeń Wielki). Czy na taki krok
zdecydują się radni i burmistrz
Szczawna Zdroju? Czas pokaże,
czy zechcą wesprzeć kobiety w
swoim mieście – dodaje Ramona Bukowska.
(RED)
REKLAMA

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze

poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:
- Kierowca kat. C (mile widziane C+E);
- Robotnik Drogowy,
- Monter Zewnętrznej Sieci
Wodno-Kanalizacyjnej,
- Operator Koparko-Ładowarki,
- Operator Układarki oraz Operator Walca.

Firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie oraz
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Działalność naszej firmy w dziedzinie budownictwa
drogowego i inżynierii obejmuje wykonawstwo w różnorodnych technologiach, m.in. asfaltobeton, kostka kamienna i
betonowa oraz inne rozwiązania w zależności od potrzeb
zleceniodawcy. Dysponujemy wytwórnią masy mineralno-bitumicznej oraz sprzętem do prac z jej użyciem.Współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami w zakresie
robót towarzyszących budowie dróg, m.in. wodno-kanalizacyjnych, elektro-energetycznych i telekomunikacyjnych.
Nasza wykwalifikowana kadra oraz nowoczesny sprzęt
gwarantują najwyższą jakość wykonywanych przez nas robót budowlanych.
Firma oferuje wykonawstwo robót drogowych; wykonawstwo nawierzchni bitumicznych; cięcie i frezowanie
nawierzchni; naprawy dylatacji, spękań i ubytków miej-

scowych w nawierzchni; wykonawstwo oznakowania poziomego i pionowego dróg, parkingów oraz wykonywanie
odwodnień i kanalizacji deszczowej. W zakres naszych
usług inżynieryjno-drogowych wchodzą także prace towarzyszące: ukształtowanie terenu i roboty ziemne; kanalizacja deszczowa, elementy małej architektury, urządzanie
zieleni i prace porządkowe.
W związku z dynamicznym rozwojem, spółka COM-D
poszukuje kandydatów do pracy w bazie firmy w Sadach
Dolnych, w gminie Bolków, na stanowiskach: Kierowca kat.
C (mile widziane C+E), Robotnik Drogowy, Monter Zewnętrznej Sieci Wodno-Kanalizacyjnej, Operator Koparko-Ładowarki, Operator Układarki oraz Operator Walca.
Wymiar czasu pracy to pełny etat, a zatrudnienie odbywa
się na podstawie umowy o pracę. Wymagania, które stawiamy kandydatom to: podstawowa wiedza związana z robotami drogowymi i bitumicznymi (mile widziane doświadczenie); regulacja studni, układanie krawężników, korytek
ściekowych; uprawnienia operatora maszyn budowlanych
lub drogowych (w zależności od stanowiska pracy); prawo jazdy kategorii B; na stanowisku kierowcy - C (C+E);
wykształcenie minimum zawodowe oraz umiejętność pracy
w zespole. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Co ważne - zatrudnimy także osoby bez doświadczenia, ale posiadające
uprawnienia. Kandydatów zainteresowanych pracą w na-

PUPiH „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze
poszukuje Kandydatów do pracy na stanowiska:

•
•
•
•
•

KIEROWCA KAT. „C” WYWROTKI 3-OSIOWEJ
(mile widziana KAT. C+E)
MONTER ZEW. SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
OPERATOR UKŁADARKI-OPERATOR WALCA
ROBOTNIK DROGOWY

Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Baza firmy: Sady Dolne (gmina Bolków)
Wymagania:
- Ogólna wiedza związana z robotami drogowymi i bitumicznymi (mile widziane
doświadczenie)
- Regulacja studni, układanie krawężników, korytek ściekowych
- Prawo jazdy kat. B
- Uprawnienia operatora maszyn budowlanych lub drogowych (w zależności od
wykonywanego stanowiska pracy)
- Na stanowisku kierowcy wywrotki 3-osiowej prawo jazdy kat. C (mile widziane
C+E)
- Wykształcenie minimum zawodowe
- Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Zatrudnimy osoby posiadające uprawnienia, bez doświadczenia
Kandydatów prosimy o aplikację na adres: magdalena.matuszewska@com-d.pl
lub pod nr tel. 721-700-307
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze
ul. Poniatowskiego 25, e-mail: kontakt(małpa)com-d.pl tel: 76/870-30-26.
Pełna treść klauzuli informacyjnej www.com-d.pl/rekrutacja_online.pdf

szej spółce prosimy o aplikację mailową na adres: magdalena.matuszewska@com-d.pl lub pod numerem telefonu: 721
700 307, ale zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie
z wybranymi osobami. Informujemy, że Administratorem
danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze ul. Poniatowskiego 25, e-mail: kontakt(małpa)com-d.
pl tel: 76/870-30-26. Pełna treść klauzuli informacyjnej
www.com-d.pl/rekrutacja_online.pdf.
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O kuchnia Olek!
Janusz
Bartkiewicz

Wygląda na to, że temat
aktualnej kondycji wałbrzyskiej policji zajmie mi trochę
czasu, co zapewne wywoła
emocjonalne napięcie w jej
tutejszych decydentach i niektórych innych obecnych oraz
byłych funkcjonariuszach, ale
jak mniemam (a mam ku temu
podstawy), w zdecydowanej
większości z nich wywoła uczucie satysfakcji, że ktoś wreszcie
opowie historie, które się w
tej formacji nigdy dziać się nie
powinny. Wszystko co piszę i
jeszcze napiszę, opiera się na
informacjach, jakie docierają
do mnie od byłych i aktualnych
funkcjonariuszy, którzy z wielu
różnych powodów – aczkolwiek nie zawsze dla mnie zrozumiałych – wolą pozostawać
anonimowi, co oczywiście nie
powoduje, że przez to są dla
mnie niewiarygodni.
Po publikacji w ubiegłym
tygodniu felietonu „Wałbrzyski
folwark policyjny”, skontaktowało się ze mną dwóch byłych
już funkcjonariuszy, którzy nie
byli w stanie znosić dłużej roli
pomiotła przełożonych i tego,
co oni w „firmie” wyprawiają,
przez co zdecydowali się na

odejście, chociaż mogli jeszcze
skutecznie służyć obywatelom
przez wiele lat. I nie był to kontakt anonimowy, bo spotkaliśmy się osobiście i sporo czasu
przegadaliśmy, co pozwoliło
mi utwierdzić się w przekonaniu, że policjanci piszący do
mnie nie mijali się z prawdą.
Zresztą pisali nie tylko do mnie,
ale też – w takiej samej formie
– powiadomili Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu, która z
uwagi na zrozumiałe kontakty
z ważnymi funkcjonariuszami
z miejscowej komendy, przekazała sprawę do Prokuratury
Okręgowej w Świdnicy, gdzie
wszczęto stosowne dochodzenie, obejmujące tematy
poruszone przeze mnie w
wspomnianym wyżej felietonie. Muszę się przyznać, że
początkowo byłem zdumiony
tym faktem, ponieważ znałem
treść anonimowego zawiadomienia, które owi policjanci
mieli zamiar wysłać, więc przekazałem im swoją opinię, że
zawiadomienie w takiej formie
może nie zostać przez organa
ścigania przyjęte. Przekazując
tę opinię kierowałem się wiedzą, że spośród różnorodnych
informacji o popełnieniu przestępstwa, kodeks postępowania karnego wyraźnie wymienia jedynie zawiadomienie o
przestępstwie i w świetle jego
przepisów, anonimu nie można uznać za takie zawiadomienie. Nie byłem i nie jestem pro-

kuratorem, wobec czego nie
znałem treści obowiązującego
obecnie „Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury”, który
w paragrafie 121 stanowi, że na
podstawie anonimu dopuszczalne jest wszczęcie dochodzenia lub śledztwa, jednakże
dopiero po uprzednim sprawdzeniu przytoczonych w nim
okoliczności, a w razie niepotwierdzenia podanych w nim
informacji, treści anonimowego zawiadomienia pozostawia
się bez nadania biegu. Tak
więc sam fakt wszczęcia śledztwa (obejmującego 6 wątków,
w tym dwa dotyczące spraw
„covidowych”) dowodzi, że
anonimowe informacje zostały przez prokuraturę, w dozwolonym dla niej sposobie,
wstępnie sprawdzone. Cieszy
mnie to, ale zawsze pamiętam,
powtarzaną mi przez moich
rodziców maksymę, abym nie
chwalił dnia przed zachodem
Słońca, poczekam więc do
czasu postawienia zarzutów
osobom objętym tym śledztwem. No bo jeżeli prokuratura wstępnie potwierdziła
prawdziwość anonimowych
informacji, to chyba nie po to,
aby następnie śledztwo umorzyć, bo byłoby to dosyć dziwne wydarzenie, mogące rodzić
rożne jakieś skojarzenia. Tak
więc poczekajmy na „zachód
Słońca”.

W felietonie „Wałbrzyski
folwark policyjny” przywołałem jedno zdanie z maila,
którego otrzymałem od funkcjonariuszy z wałbrzyskiego
garnizonu: „Podczas służby
kazał fałszować dokumentację, nie przyjmować zgłoszeń o przestępstwach gdzie
sprawca jest nieznany, a takie
zgłoszenia ewidencjonowane
były w oddzielnym zeszycie,
nigdzie nie zarejestrowanym
i dopiero kiedy przypadkiem
ustalono sprawcę, kontaktowano się z osobą zgłaszającą,
dzięki temu miał (...) najlepszą
wykrywalność w Polsce”. Nie
mam wątpliwości, że takie
postępowanie jest czynem
karalnym na podstawie art.
56 ust. 1 ustawy z 29.06.1995
r. o statystyce publicznej, zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo karą
pozbawienia wolności do lat
dwóch. Z czymś takim osobiście zetknąłem się chyba w
połowie lat 90-tych, kiedy ówczesny komendant jednego
z wałbrzyskich komisariatów
zbierał na odprawach służbowych ciągłe pochwały od
komendanta wojewódzkiego,
który owego komendanta stawiał innym za przykład, chwaląc go za to, iż kierowana przez
niego jednostka osiąga stały
spadek dynamiki przestępstw
kryminalnych przy znacznym
wzroście ich wykrywalności.
Bomba wybuchła, kiedy „wku-

rzony” komendant jednego
z komisariatów, w wiadomy
dla siebie (i dla mnie) sposób,
odkrył na czym polega sukces
owego „bohatera” komendanckich pochwał. Otóż miał
on własny sposób osiągania
takich wyników, „ochrzczony”
później przez wałbrzyskich
policjantów patentem z nazwą
jednego z miesięcy. Pomysł
polegał na tym, że np. wszystkie przypadki kradzieży samochodów (co wówczas było naszą zmorą) dokonanych jednej
nocy na terenie objętym działaniem „jego” komisariatu,
kazał rejestrować pod jedną
liczbą tzw. RSD (rejestr spraw
dochodzeniowych) jako jedno
przestępstwo o charakterze
ciągłym. Było to bardzo korzystne, bo statystyczna liczba
przestępstw nie rosła, a po wykryciu sprawców jednej z kradzieży, dochodzenie zostało
zamykane jako wykryte i statystyczny procent wykrywalności szybował pod niebiosa.
Sprawa się rypła, prokuratura
wszczęła dochodzenie, które
następnie jedna z wyjątkowo
sprzyjających mu prokuratorek umorzyła z powodu niskiej
szkodliwości czynu. Było tajemnicą poliszynela, dlaczego
tak postąpiła, ale nie ma co
wracać do starych spraw, kiedy szykują się nowe.
Otóż w nocy z 12 na 13
września 2021 r., w niezbyt
odległym od I komisariatu
REKLAMA

miejscu na wałbrzyskim Podzamczu, doszło do napadu z
użyciem niebezpiecznego narzędzia (najprawdopodobniej
był to ostry nóż tapicerski), w
czasie którego sprawca, chcąc
„zdobyć” telefon komórkowy
napadniętego, nożem tym zadał mu cios w okolicę piersi.
Napadnięty, wobec realnego
zagrożenia życia i zdrowia,
podjął obronę, w efekcie czego został poważnie raniony w
lewe przedramię, co wymagało interwencji chirurgicznej w
postaci zszycia rany ciętej. Po
zgłoszeniu napadu, policjanci
(prawdopodobnie z Komisariatu I) podjęli szybką interwencję, ale napastnika nie udało się
zlokalizować i ująć. Napadnięty
mieszkaniec Wałbrzycha został
jeszcze nocą przesłuchany i
przyjęto od niego zawiadomienie o rozboju, który miał miejsce na jego osobie (art. 280 §
2 k.k.), co w zasadzie należało
faktycznie uznać za usiłowanie (art. 13 kk) przestępstwa
tego rodzaju. Usiłowanie jest
jednak ścigane tak samo jak
dokonanie przestępstwa, a
więc zdarzenie to statystycznie należało przypisać do I
kategorii przestępstw, a więc
tych najgroźniejszych. I - według mojego informatora - zaczęły się dziać dziwne rzeczy.
Otóż na drugi dzień, na podstawie polecenia płynącego
z Komendy Miejskiej Policji w
Wałbrzychu, miało dojść do
zmiany kwalifikacji czynu z art.
280 § 2 k.k. na dwa różne czyny określone w art. 157 § 2 k.k.
i 119 § 1 kodeksu wykroczeń.
Czyli lekkie uszkodzenie ciała
w celu dokonania kradzieży
telefonu o wartości poniżej
500 zł. I już groźne przestępstwo usiłowania rozboju, ktoś
dbający o statystyczne wyniki
całej KMP, ma z głowy. Aby
zdarzenie to wyglądało mniej
niebezpiecznie, to użyte narzędzie zostało określone jako
„przyrząd do regulacji długości
tapety”. Prawda, że brzmi to
bardziej przyjaźnie? O kuchnia
Olek! Jakiż to kucharczyk w
tejże kuchni gotuje, panowie (i
panie) policjanci?!
Ciąg dalszy nastąpi.
http://janusz-bartkiewicz.eu

P.S. Do zamknięcia tego wydania Tygodnika DB 2010, Oficer Prasowy KMP nie udzielił mi
odpowiedzi na pytania zadane
w powyższym temacie.
***
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.
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Budują schody
na cmentarzu

Droga
w Grzędach
do remontu
Droga do gruntów rolnych
w Grzędach Górnych w
Gminie Czarny Bór zostanie poddana przebudowie na długości blisko 0,9
km. Stosowną umowę w tej
sprawie w siedzibie Urzędu
Gminy w Czarnym Borze
podpisali Adam Górecki –
wójt gminy Czarny Bór oraz
Elżbieta Zimna – prezes firmy Budosprzęt-Wałbrzych
Sp. z o.o. - Wartość prac została oszacowana na kwotę
ponad 670 000 zł., a termin
zakończenia robót zaplanowany został do końca 2021
roku. Warto również przypomnieć, że nasza gmina
na realizację tej inwestycji
otrzymała dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w
kwocie blisko 220 000 zł w
ramach dotacji na ochronę
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dziękujemy za
otrzymane wsparcie – podkreśla włodarz gminy.
(JJ)

Joga w MCK
Mieroszowskie Centrum Kultury zaprasza na zajęcia z
jogi. Ćwiczenia odbywają się w
poniedziałki i środy w sali MCK
przy ul. Żeromskiego 28. Zapisy
prowadzone są pod numerem
telefonu 606 69 33 11.

Jubileusz Henryka
Hnatiuka

(RED)

Gminne obchody
Dnia Seniora
z Jackiem Kawalcem

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie
przystąpił do budowy schodów na mieroszowskim cmentarzu. - Prosimy
wszystkie osoby odwiedzające tę nekropolię i zachowanie ostrożności
w rejonie prowadzonych prac. Przepraszamy za utrudnienia – mówi
Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Stało się już tradycją, że
obchodom Dnia Seniora w
Czarnym Borze towarzyszy
występ artysty z polskiej sceny muzycznej lub teatralnej.
Tym razem przed publicznością
w Bibliotece + Centrum Kultury
w Czarnym Borze zaprezentuje
się aktor teatralny, filmowy i
dubbingowy – Jacek Kawalec.
Nie zabraknie zabawnych skeczy i muzycznych dźwięków
niekiedy na jesienną, nostalgiczną nutę. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo seniorów
wstęp na koncert możliwy jest
za okazaniem certyfikatu szczepienia przeciwko Covid lub aktualnych, negatywnych wyników testu na Covid-19. Impreza
odbędzie się 10 października o
godz. 17.00.
(RED)

Podczas obchodów 30-lecia Polsko-Czeskiego Klubu
Artystycznego „Art.Studio”
odbyło się spotkanie z okazji
50-lecia pracy twórczej Henryka Hnatiuka.
- Ten wyjątkowy jubileusz
jest doskonałą okazją, by wyrazić słowa najwyższego uznania
dla pańskiego bogatego dorobku twórczego. Życie pełne pasji
i determinacji, ukierunkowane
na rozwój działalności artystycznej, jest nieocenionym wkładem
w upowszechnianie kultury w

Gminie Mieroszów. Liczne nagrody i wyróżnienia podkreślają
pańskie dokonania i uznanie
odbiorców w kraju oraz za granicą. Jesteśmy dumni i pełni podziwu dla pana osiągnięć. Swoją
postawą i zasługami sławi pan
nasz region. Wraz z gratulacjami
składam panu życzenia dobrego
zdrowia i pogody ducha oraz
wielu lat równie udanej działalności – powiedział podczas
spotkania Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.
(RED)
REKLAMA

Szybki serwis, pewny odbiór i gwarancja jakości
– to dewiza Q Service Castrol, który zaprasza klientów indywidualnych i flotowych do centrum
motoryzacyjnego przy ul. Lubelskiej 3 w Wałbrzychu. - W dawnym Polmozbycie oferujemy
kompleksowe usługi serwisowe – mówi właściciel MotoCentrum.
Q Service Castrol to sieć
niezależnych warsztatów samochodowych, które są zloka-

lizowane w całej Polsce. Dziś
jest ich już 360, a jeden z nich
otworzył swoje podwoje w

centrum Wałbrzycha w obiektach dawnego Polmozbytu
przy ul. Lubelskiej 3.
Q Service Castrol powstał z
połączenia wiedzy i doświadczenia dwóch szczególnych
partnerów: Inter Cars i Castrol.
Inter Cars ma 30 lat doświadczenia we współpracy i zarządzaniem warsztatami. A Castrol
to jeden z największych na
świecie producentów olejów
silnikowych i środków smarnych. Firma dostarcza oleje
silnikowe dostosowane niemal
do każdego rodzaju pojazdów,
a zaawansowane rozwiązania
stosowane w olejach silnikowych Castrol tworzone są w
centrach technologicznych na
całym świecie. Castrol współpracuje ściśle z producentami
samochodów,
warsztatami
niezależnymi i autoryzowanymi oraz wspiera motorsport.
- Nasze zobowiązanie brzmi:
szybki serwis, pewny odbiór
i gwarancja jakości – mówi
właściciel centrum motoryzacyjnego przy ul. Lubelskiej

3 w Wałbrzychu. –Szanujemy
tradycję oraz przyzwyczajenia
klientów i wykorzystujemy
doskonałą lokalizację w centrum miasta. Mamy tu świetne
warunki do sprawnej i kompleksowej obsługi pojazdów
naszych klientów. Nie tylko
indywidualnych, ale także flotowych, których zapraszamy
do współpracy. Oferujemy
wszystkim usługi związane z
kompleksową mechaniką pojazdową. U nas można m.in.
dokonać wymiany akumulatora, klocków hamulcowych,
rozrządu, sprzęgła. Oferujemy
także dużo poważniejsze naprawy, jak na przykład remonty silników, czy zawieszenia.
Jesteśmy świadomi wyzwań,
jakie stawiają przed nami nasi
klienci, bo mamy wieloletnie
doświadczenie.
Dokładamy
wszelkich starań, by nasze
usługi były kompleksowe i na
najwyższym poziomie. Dlatego
nasi klienci mogą skorzystać,
poza wyżej wymienionymi
usługami, także z wulkanizacji,

z serwisu klimatyzacji, komputerowej diagnostyki silnika, czy
z dynamicznej wymiany olejów
w automatycznych skrzyniach
biegów. Poza tym przygotowujemy się do uzyskania uprawnień podstawowej stacji kontroli pojazdów. Jest to proces
czasochłonny, ale jesteśmy już
blisko uruchomienia tej usługi.
Prowadzona w centrum
miasta budowa obwodnicy
Wałbrzycha nie sprawia kłopotów z dotarciem na ul. Lubelską, gdzie ma siedzibę Q

Service Castrol. - Można do
nas dojechać bez problemów.
Wystarczy wjechać w ulicę
Mazowiecką przy Komendzie
Miejskiej Policji w Wałbrzychu, a potem - za centrum
handlowym – skręcić lewo, by
dotrzeć do naszej siedziby. Zapraszamy od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00 – 17.00, a
w soboty w godz. 8.00 – 14.00.
Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu: 696 473 695 lub
609 899 811.
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Golgota Wschodu
- Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w uroczystej Akademii Golgoty
Wschodu, połączonej z nadaniem tytułu „Zasłużony
dla Miasta Boguszowa-Gorc”
Adamowi Mitelsztetowi –
podkreślają organizatorzy
wydarzenia w Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie
– Gorcach.
- Podczas akademii, wraz z
zaproszonymi gośćmi i uczniami ósmych klas, zobaczyliśmy
piękną i wzruszającą prezentację „Sybiracy - Pamiętamy”
przygotowaną przez wice-

prezesa Związek Sybiraków
Koło w Wałbrzychu Wacława
Kwiecińskiego oraz krótki film
zesłańca Henryka Kosiora o
modelu wiernie odwzorowującym łagr w Workucie. W
dalszej części akademii została wręczona nagroda laureatowi konkursu sybirackiego,
uczniowi klasy 8 Krzysztofowi
Rumińskiemu z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 5 im.
B. Malinowskiego w Bogu-

szowie-Gorcach.
Spotkanie
zakończyliśmy nadaniem tytułu „Zasłużony dla Miasta
Boguszowa-Gorc” Adamowi
Mitelsztetowi przez Burmistrz
Sylwię Dąbrowską i Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Urbaniaka – relacjonuje Marek Dańczak, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
- Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach.
(RED)
REKLAMA

Raport
z Boguszowa - Gorc
• Pomogą w spisie

W niedzielę, 26 września br., w
godzinach od 16.00 do 17.00,
w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach będzie czynny
punkt spisowy, w którym rachmistrz pomoże dokonać spisu.
To już ostatnie dni, aby dopełnić tego obowiązku! Termin
dokonania spisu upływa 30
września 2021 r.

do piątku swoje odpowiedzi/
zdjęcia/ teksty umieszczajcie
w komentarzach pod naszym
postem. Lajkujcie komentarze,
które najbardziej Wam się podobają do piątku, do godziny
10:00. Komentarz, który zbierze najwięcej lajków wygrywa!
W piątek ogłaszamy zwycięzcę
i losujemy dla niego gadżet
– wyjaśniają organizatorzy zabawy.

• Jak piąteczek… to
gadżet!

• Urząd przyjazny
zwierzętom

Gmina Boguszów – Gorce zaprasza do wspólnej zabawy w
ramach akcji „Jak piąteczek... to
gadżet!”. - Co tydzień możecie
zdobyć najfajniejsze gadżety
z logiem naszej gminy. Zasady są proste: w poniedziałek
na naszym profilu zamieścimy
post z pytaniem/ zagadką/
zadaniem. Od poniedziałku

- Urząd Miasta w Boguszowie
-Gorcach jest instytucją przyjazną zwierzetom. – Nie zostawiajcie swoich psów czy kotów
przywiązanych do barierek.
Można z nimi śmiało wejść do
środka – mówi Sylwia Dąbrowska, burmistrz Boguszowa –
Gorc.
(RED)

Budują mieszkań
w Strudze

- Rozpoczęły się prace związane z budową budynku wielorodzinnego w
Strudze. Koparki usuwają warstwy ziemni i zaczyna się najważniejszy
i najmniej widoczny etap prac związany z budową fundamentów.
Trzymamy kciuki żeby prace poszły zgonie z planem i już niedługo
będziemy mogli się pochwalić nowoczesnym domem wielorodzinnym, w
którym będzie ok. 40 mieszkań – mówi Mirosław Lech, wójt Gminy Stare
Bogaczowice.

(IL)
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Mieszko wygrał w Poznaniu
Mieszkaniec Gminy Walim
- Mieszko Matuszyk – ma za
sobą już ponad pół sezonu
w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski
w klasie Dywizja Narodowa
(DN1). Po ostatnich zawodach na torze w Poznaniu
zawodnik zespołu MMM Ma-

tuszyk Racing Team zajmuje
2 miejsce i jest w grze o tytuł
mistrzowski.
- Mieszko, po sobotnim
incydencie w 6 rundzie mistrzostw Polski na torze w Poznaniu, pozbierał siły, odrzucił
negatywne emocje i pokazał,
że jest dojrzałym zawodnikiem.

Auto odbudowane w warunkach polowo -wyścigowych to
także sukces. Brak możliwości i
dobrego ustawienia samochodu nie przeszkodziły naszemu
zdeterminowanemu kierowcy
w osiągnięciu dobrego wyniku,
bowiem wygrał zarówno kwalifikacje, jak i wyścig. Ciężka
REKLAMA

praca, doświadczenie, czasem
i szczęście pozwalają nam cieszyć się wynikiem i mieć satysfakcję z wykonanej roboty.
Podziękowania należą się także
innym zespołom i kolegom wyścigowym za pomoc – podkre-

ślają przedstawiciele MMM Racing - Mieszko, Miłosz i Michał
Matuszyk.
Przed młodym kierowcą
ostatnie dwie, październikowe
rundy, do których już trwają
przygotowania. Jest to pierwszy pełny sezon, w którym
Mieszko może startować i rywalizować w mistrzostwach
Polski.
- Cieszy nas fakt, że to właśnie w Gminie Walim mieszka
najmłodszy w Polsce kierowca
wyścigowy, w dodatku z tak
dobrymi wynikami w mistrzostwach Polski! Trzymamy kciuki
za dobry koniec sezonu – mówi
Adam Hausman, wójt Gminy
Walim.
(RED, fot. MMM Racing)

Pobiegli do zamku

W Zagórzu Śląskim, w ramach Biegowego Turnieju
Rycerskiego Szlakiem Zamków Piastowskich, rozegrane
zostały: XIV Bieg na Zamek
Grodno oraz VII Marsz Nording Walking. W biegu oraz
marszu wzięło udział prawie
150 uczestników.
Uczestnicy mieli do pokonania w dosyć trudnym, ale
ciekawym terenie wokół jeziora Bystrzyckiego oraz rezerwatu Góra Choina, ponad 9 km
(mężczyźni) i 8 km (kobiety).
Natomiast marsz z kijkami
odbył się na dystansie 6 km.
Zawodnicy wystartowali z cen-

trum Zagórza Śląskiego, a meta
została ustawiona na dziedzińcu zamku Grodno. Wszyscy zawodnicy otrzymali okazjonalne
medale oraz posiłek regeneracyjny. Odbyło się także losowanie nagród oraz bezpłatne
zwiedzanie zamku Grodno.
Organizatorem biegu był
Wałbrzyski Klub Biegacza „Podzamcze – Zamek Książ”, a
współorganizatorami: Gmina
Walim, Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu, Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu
oraz Starostwo Powiatowe w
Wałbrzychu.
(AM)

Świebodzickie Święto
Zegarów Gustavy
Miejski Dom Kultury w
Świebodzicach zaprasza 25
września na godz. 10:00 na
Świebodzickie Święto Zegarów Gustavy.
O godz. 10.00 nastąpi uroczyste otwarcie Gustavów, powitanie gości i okolicznościowe
przemówienia, a o godz. 10.25
otwarcie wystawy „Zegary Gustava Beckera" oraz wystawy
plastycznej „Nasze zegary - nasz
czas”. Na godz. 10.45 zaplanowany został wykład Wojciecha
Magierskiego „Gustav Becker i
jego zegary", a na godz. 11.15
inauguracja emisji banknotu
0 euro z Gustavem Beckerem

oraz wykład dr Szymona Bereski
„Odkrywaj Polskę z Banknotami
0 Euro". O godz. 11:55 odbędzie
się rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego „Nasze zegary
- nasz czas” oraz wręczenie nagród i wyróżnień, po którym
o godz. 12.15 rozpocznie się
wykład prezesa Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
Przemysława Zięby ,,Numizmatyk czy kolekcjoner". Na godz.
12:45 zaplanowane zostało wystąpienie prezesa Oddziału PTN
Wrocław Kazimierza Chorosia,
a na godz. 13:05 spotkanie
uczestników przy kawie.
(WPK)
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Złota Regina
Regina Błaszkowska z Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek
w Zapasach, które zostały rozegrane
wczoraj Gogolinie, wróciła do Boguszowa - Gorc ze złotym medalem.
Zapaśniczka Herosa Boguszów Gorce, walcząca w wadze do 46 kg, w
drodze na najwyższy stopień podium,
pewnie pokonała wszystkie swoje
przeciwniczki: Magdalenę Wijatyk
(Wiatr Wołów) na punkty 10:0, Kingę
Nowak (Zagłębie Wałbrzych) na punk-

Sportowy raport
ty 5:0, Alicję Jachowicz (Slavia Ruda
Śląska) przez położenie na łopatki
oraz Natalię Szczęsną (Slavia Ruda Śląska) przez położenie na łopatki przy
prowadzeniu 7:2.
A już w niedzielę - 26 września
- zmagania w hali OSiR w Boguszowie – Gorcach. W ramach Otwartej
Dolnośląskiej Ligi w Zapasach Kobiet
zostanie rozegrany turniej Boguszów-Gorce 2021.
(RED)

• I liga koszykarzy

Koszykarze Górnika Wałbrzych rozpoczynają rozgrywki I ligi. Na inaugurację przebudowana drużyna
trenera Łukasza Grudniewskiego,
któremu w tym sezonie będzie pomagał Adrian Mroczek-Truskowski,
będzie podejmowała WKK Wrocław.
W ekipie ze stolicy Dolnego Śląska
także zaszły zmiany: m.in. odszedł
wychowanek Górnika Piotr Niedźwiedzki, zmienił się sztab trenerski,
a do kadry WKK dołączył Tomasz
Ochońko, który w Wałbrzychu grał
od początku 2021 r. Spotkanie rozpocznie się 25 września o godz.
18.00 w hali Aqua-Zdrój.
(RED)

• Janczak w Wałbrzychu

Na ligowy mecz drużyny seniorów
kibice siatkówki w Wałbrzychu czekali 7 miesięcy. Do Hali Wałbrzyskich
Mistrzów przyjeżdża ekipa Volley
Jelcz-Laskowice, której trenerem
jest doskonale znany w Wałbrzychu
Krzysztof Janczak. W poprzednich rozgrywkach Chełmiec dwukrotnie pokonał Jelczańskie Lwy (we własnej hali
3:0, na wyjeździe 3:2). Po reorganizacji rozgrywek obie drużyny ponownie spotykają się w tej samej grupie.
Smaczku tej rywalizacji dodaje fakt,
że pod drugiej stronie wychowanek
Chełmca Krzysztof Janczak – mistrz
I ligi sprzed 6 lat z ówczesną Victorią
PWSZ Wałbrzych. O sentymentach

na parkiecie z pewnością nie będzie
mowy, bowiem przebudowana drużyna Fabiana Kurzawińskiego i Janusza
Ignaczaka mierzy znacznie wyżej niż 6
miejsce w ubiegłym sezonie.
- Jak zaprezentuje się Chełmiec w
nadchodzących rozgrywkach? Zapraszamy na pierwszy mecz sezonu
w najbliższą sobotę 25 września o
godz. 18:00 do Hali Wałbrzyskich Mistrzów. Wstęp na mecz jest bezpłatny
– pojemność trybun w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia jest
ograniczona (148 miejsc siedzących,
ale limit nie obejmuje osób w pełni
zaszczepionych).
(RED)

• Tropem Wilczym
w Świebodzicach

Po raz szósty w Świebodzicach rozegrany zostanie Tropem Wilczym - Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zawody
odbędą się 26 września 2021 r. przy ul.
Długiej w Świebodzicach (Pełcznica).
Zgłoszenia przyjmowane są na stronie
www.bieg.obywatelskieswiebodzice.
pl do 24 września. Program imprezy:
9.30-11.00 rejestracja i odbiór koszulek;
11.35 start Biegu Honorowego
(rodzinnego) na dystansie 1963
metrów – nawiązanie do godziny
śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka ps. „Lalek”
(w biegu może wziąć udział każdy
uczestnik);

12.00 start wspólny biegu na dystansie 5 km i 10 km.
13.30 zamknięcie trasy biegu.
13.45 ceremonia wręczenia nagród i
zakończenie zawodów.
15.00 zakończenie imprezy.
Dodatkowe atrakcje dostępne dla
wszystkich w godz. 11.00-15.00: wystawa sprzętu wojskowego, gry i konkursy, grochówka wojskowa, ognisko
z kiełbaskami, kawa herbata, niespodzianki związane z tematem imprezy.
(RED)

• Z flagą na Trójgarbie

VI Półmaraton Górski „Z flagą na Trójgarbie” został zaplanowany na 23 października.
- Półmaraton to cykliczna impreza
biegowa, którą organizujemy na przemian w partnerstwie z Gmina Stare
Bogaczowice. Wykorzystujemy potencjał przyrodniczo-turystyczno-sportowy drzemiący w masywie Trójgarbu.
Tegoroczna, edycja ze względu na
panujące w maju obostrzenia sanitarne, odbędzie się jesienią. Wierzymy,
że fauna górskich terenów zachwyci
tysiącem barw, a rześka pogoda nie
odstraszy biegowych „wyjadaczy”.
Start tej edycji zaplanowano z boiska sportowego w Witkowie – mówi
Adam Górecki, wójt Gminy Czarny
Bór. Zapisy na zawody prowadzone są
na stronie: https://zapisy.ultimasport.
pl/710.
(RED)
REKLAMA
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Okna LUCH

- najtańsze okna, które polubisz!
5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.
Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare
uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,
ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

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

SKUP AUT

ZATRUDNIĘ

ZA GOTÓWKĘ

DOŚWIADCZONEGO

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

MECHANIKA

ORAZ MOTOCYKLI.

SAMOCHODOWEGO

TEL: 696-473-695

TEL. 609 899 811

KREDYTY

Gotówkowe, dla firm,
na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.
bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kolejowa 3
(koło restauracji Korona Śląska)
Świebodzice
USŁUGI
(2) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i
inne stolarskie. TANIO! 692-123981.
(2) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie - w
najlepszej cenie i w najkrótszym
czasie. Tel. 606 937 229
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia indywidualne – TANIO! www. meble-ibg. weebly. com Tel. 607-218-533

MOTORYZACJA
(2) Kupię stare motocykle oraz
szkolne przekroje silników i maszyn
parowych, a także syreny strażackie.
Tel. 889-706-226.

INNE
(6) JĘZYK NIEMIECKI - PRZYGOTOWANIE DO MATURY, CERTYFIKATÓW, ZAJĘCIA ONLINE. TEL.
515-949-954

KUPIĘ
(15) Kupię starcie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki,
militaria, figurki i patery z okresu
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy
i inne przedmioty. Tel. 604-574501.

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
WAŁBRZYCH okolice Parku Sobieskiego 2pok 40m2 piękny ogród
pod okanami
tel. do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl PAN- MS - 1182
BOGUSZÓW GORCE Osiedle
Krakowskie super okolica 2 pokoje
parter cena 85tys zł tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl
BOGUSZÓW GORCE dom z lat 90tych 5pokoi, 220m2 cena 530tys zł
tel do kontaktu 535-416-014 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod nr PAN- DS -1206
RUSINOWA 40m2 2pokoje z ogrodem cena 85tys tel do kontaktu
535-416-014 www.panorama.
net.pl
BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia
mieszkanie 35m2 4piętro, ogrzewanie miejskie. Cena 1190,-zł
Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1201
JEDLINA ZDRÓJ Dom z działką
2,3ha 7pok 200m2 ,ogrzewanie
gazowe Cena 465tys zł
Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1150

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567
e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bezpieczne i sprawne przejście przez
cały proces zakupu lub sprzedaży,
aż do momentu umowy końcowej
związanej z jej nabyciem/zbyciem.
Pomożemy w określeniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie,
parter o pow. 62 m2 w Głuszycy
z garażem i ogródkiem. Cena 180
tys. zł.
Kupię mieszkanie w Wałbrzychu
ewentualnie powiat wałbrzyski
–parter lub I piętro w cenie do 120
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.
Sprzedam działkę budowlaną w
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny
teren o powierzchni 3544m² cena
210 tys.zł
Sprzedam działkę zabudowaną
(budynek po byłej straży) o pow.
1200m2 w Sierpnicy. Cena 200
tys. zł.

Firma P.H.U. Vicotel zatrudni pracownika
porządkowo-gospodarczego.
Praca na terenie Wałbrzycha: śródmieście lub WSSE.
Zakres obowiązków: sprzątanie terenu zewnętrznego.
Wynagrodzenie od 2800 zł. brutto.
Mile widziane orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności. Tel. 660-616-919.
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• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu
db2010.pl, na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!

LEGALNA PRACA
w opiece w Niemczech
wysokie zarobki
kursy językowe

dla opiekunów osób starszych

Tel. 518 733 727

Tel. 790 709 590

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

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

BIURO:

ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

REKLAMA

USŁUGI

MINI KOPARKĄ
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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27,
58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590

Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie
na parterze w Śródmieściu, blisko
szpitala w spokojnej części miasta
o pow.53m2. Cena: 185 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.

DOMOFONY
MONITORING

e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl,
www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan

TEL.

605 06 26 42

Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń i reklam.
Tekstów niezamówionych nie zwracamy.
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ZAPRASZAMY DO EUREKI

www.nsp-eureka.pl
nspeureka
602 231 533
eureka.sekretariat@onet.pl
Wałbrzych
ul. Pankiewicza 5
ul. Mickiewicza 17a
ul. Bogusławskiego 2

