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 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

.PL

Rząd pomoże w odbudowie

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

- Wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim ogłosiliśmy w Szczawnie-Zdroju wsparcie
dla odbudowy spalonego Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju – mówi minister
Michał Dworczyk.
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
REKLAMA

„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63
Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211
„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520
REKLAMA

SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH:
PRĘTY zbrojeniowe do budowy domów: żebrowane, gładkie, kwadratowe
KSZTAŁTOWNIKI: kwadratowe, prostokątne
BLACHY: trapezowe ocynkowane i powlekane, płaskie ocynkowane i czarne, ryflowane
oraz pozostałych wyrobów hutniczych

Posiadamy transport
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
ul. Sportowa 9, 58-305 Wałbrzych (dzielnica Sobięcin)
Tel. (74) 842 58 96, e-mail: walbrzych@elektrometal.pl, www.elektrometal.pl

- Zobowiązujemy się pomóc
w odbudowie uzdrowiska i
przywróceniu blasku Szczawna-Zdroju. Zakład Przyrodoleczniczy jest ważnym budynkiem, a jego odbudowa jest
kluczowa dla funkcjonowania
całego uzdrowiska. Chcemy,
by ludzie z całej Polski i Europy
mogli się tu leczyć – zaznaczył
podczas wizyty w podwałbrzyskim uzdrowisku Mateusz Morawiecki.
- Premier z rezerwy przekazał na ten cel ponad 1,8 miliona złotych. Taki obiekt jak
ten - kluczowy dla funkcjonowania uzdrowiska - zasługuje
na szybką odbudowę i powrót
kuracjuszy. Dziękuję za dobrą
współpracę Marszałekowi Województwa
Dolnośląskiego
Cezaremu Przybylskiemu, Wicewojewodzie Dolnośląskiemu
Kamilowi Krzysztofowi Zielińskiemu oraz radnemu Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
Grzegorzowi Macko – podkreśla Michał Dworczyk.
Wcześniej w Wałbrzychu
premier Morawiecki wziął
udział w uroczystości ogłoszenia nowej inwestycji w wałbrzyskiej fabryce Toyoty, dotyczącej produkcji elektrycznych
przekładni hybrydowych. - Nasza fabryka staje się europejskim centrum produkcyjnym

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dofinansowanie odbudowy
Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju (fot. Adam Guz/KPRM).
elektrycznych komponentów
do niskoemisyjnych napędów
hybrydowych. Decyzja koncernu o rozszerzeniu produkcji o
kolejny typ przekładni e-CVT
stanowi uznanie naszych dotychczasowych osiągnięć oraz
dowód na zaufanie, jakim
władze koncernu darzą Toyota
Motor Manufacturing Poland.
Będziemy kontynuować rozwój
naszej załogi o oparciu o nowoczesne, zautomatyzowane
procesy, które będą wdrażane
wraz z uruchomieniem u nas
produkcji głównych komponentów elektrycznych. To kolejny kamień milowy na drodze
do elektromobilności w Polsce
i Europie – powiedział podczas
spotkania z premierem Eiji Takeichi, prezes TMMP. - Z gospodarką jest trochę tak jak z samo-

chodem. Jeśli nie ma dobrego
napędu, jeśli nie ma dobrego
przełożenia to gospodarka nie
kręci się tak jak powinna. Nowoczesne technologie, takie jak
te które przyciągamy za sprawą
Toyoty do Polski są właśnie takim dobrym napędem. Jesteśmy więc na dobrej drodze do
zwiększania
nowoczesności
i innowacyjności polskiej gospodarki. Tu, w Wałbrzychu
powstanie nowa inwestycja w
supernowoczesny
przemysł
niskoemisyjnej mobilności. Te
inwestycje, które dzisiaj widziałem w Wałbrzychu wraz z tymi,
które za rok, za dwa będą gotowe są ogromną szansą rozwoju
całej polskiej gospodarki – powiedział w wałbrzyskiej fabryce
Mateusz Morawiecki.
(RED)

Siemoniak na czele listy
Koalicji Obywatelskiej
Grzegorz Schetyna, lider Koalicji Obywatelskiej,
ogłosił nazwiska liderów list
tego ugrupowania w jesiennych wyborach do Sejmu.
W Wałbrzychu listę otwiera
były wicepremier i Minister
Obrony Narodowej Tomasz
Siemoniak, na drugiej pozycji jest posłanka Monika
Wielichowska, a na trzeciej
posłanka Agnieszka Kołacz –
Leszczyńska.
Ostateczny kształt list Koalicji Obywatelskiej do Sejmu

i Senatu RP zostanie ustalony
do 14 sierpnia. Trzy dni później
władze ugrupowań wchodzących w skład Koalicji Obywatelskiej (Platforma Obywatelska,
Nowoczesna i Inicjatywa Polska) zatwierdzą listy, a potem
zostanie zarejestrowany komitet wyborczy.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że na liście kandydatów do Sejmu znajdą się
także wałbrzyszanie Anatol
Szpur (radny Rady Miejskiej
Wałbrzycha na 7 miejscu) i

były senator Roman Ludwiczuk (na ostatnim, 16 miejscu).
Kandydatką Koalicji Obywatelskiej do Senatu RP ma
być posłanka Izabela Katarzyna
Mrzygłocka.
W pozostałych okręgach
Dolnego Śląska listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej do
Sejmu otwierają: Małgorzata
Kidawa Błońska we Wrocławiu
i Piotr Borys w okręgu Legnica
– Jelenia Góra.
(RED)
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Dzieje się…
Janusz
Bartkiewicz

75 lat temu, 1 sierpnia
1944 roku, wybuchło powstanie w Warszawie, którego rocznice powinniśmy obchodzić w trzech aspektach:
niewyobrażalnej
głupoty
politycznych
decydentów
ówczesnych podziemnych
władz Armii Krajowej, niewyobrażalnego męstwa prostych żołnierzy AK, AL i GL i
innych pomniejszych formacji wojskowych, walczących
zbyty często tylko z butelkami z benzyną w dłoniach
lub zgoła z gołymi rękami,
a także niewyobrażalnym
cierpieniem bezbronnej ludności cywilnej, co symbolizuje liczba ponad 200 tysięcy zabitych w ciągu dwóch
miesięcy Powstania. Nie
wspominam już o totalnym
zniszczeniu polskiej stolicy,
bezpowrotnym zniszczeniu
dokumentów naszej historii,
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nauki i kultury. 1 sierpnia od
lat wyją nie tylko warszawie
syreny, aby o dacie wybuchu
powstania przypomnieć. Ale
te same syreny wstydliwie
milczą 3 października, czyli w
rocznicę podpisania kapitulacji powstańczych oddziałów, po której żołnierze AK i
ich całe dowództwo umieszczeni zostali w jenieckich
obozach. Na takie potraktowanie przez Niemców liczyć
mogli jedynie żołnierze AK,
którzy 30 sierpnia 1940 roku
przez brytyjskie i amerykańskie rządy zostali uznani za
członków Polskich Sił Zbrojnych, co Niemcy potwierdzili na początku września.
Powstańcy z Armii i Gwardii Ludowej, którzy wpadli
w niemieckie łapy, byli na
miejscu rozstrzeliwani, chociaż walcząc podporządkowali się dowództwu Armii
Krajowej i składali identyczną daninę z krwi. Dziś, po 75
latach od wybuchu i upadku
Powstania Warszawskiego,
są traktowani jakby nie istnieli. Jakby w nim udziału
nie brali.

***
75 lat temu walczono o
każde ludzkie życie, zagrożone haniebnym nazizmem, a
dzisiaj przyszło nam walczyć
o życie całej naszej planety.
O życie na Ziemi, bez którego i nas nie będzie. A z czego
najwyraźniej nie zdaje sobie
sprawy zachłanny kapitalizm,
którego celem jest jedynie
akumulowanie zysku. Na co
komu ta kumulacja się zda,
kiedy Ziemia będzie jałowa,
bez powietrza, wody i zieleni?
Kres naszej ziemskiej egzystencji już się rozpoczął, czego od pewnego czasu sami
jesteśmy świadkami, a postęp
zniszczeń jest tak szybki, że
nawet ci najbogatsi nie zdążą
zbudować sobie podziemnych schronów do przetrwaniania, ani też dalekosiężnych
rakiet pozwalających im opuścić naszą galaktykę, w poszukiwaniu innej planety, którą
znów moglibyśmy zniszczyć.
***
Planetę niszczymy nie
tylko przez wycinanie Puszczy Amazońskiej (głównego
rezerwuaru tlenu) i innych
REKLAMA

leśnych kompleksów leśnych w Azji, Afryce i Europie. Planetę niszczymy
też w Wałbrzychu, w którym ludzie bez wyobraźni
lub owładnięci chęcią zysku (często nielegalnego)
wydają decyzje o wycince
drzew, stanowiących przecież miejskie płuca. Nawet
tych pojedynczych, które
przecież bez porównania
intensywniej
wymieniają
dwutlenek węgla w tlen, niż
te rachityczne sadzonki wtykane w miejsca (lub nie), na
których rosły zdrowe i wielkie drzewa. Również ludzie
bez wyobraźni, niekiedy po
prostu głupcy, wydają decyzje o koszeniu miejskich
trawników i pasów zieleni
na terenie całego miasta.
Komu ta trawa i rosnące na
trawnikach kwiaty przeszkadzają? Zaprawdę nie wiem.
A przecież ta roślinność daje
życie licznym gatunkom
owadów, które tak jak i my
stanowią część ziemskiego
ekosystemu. Wysoka trawa
daje nie tylko cień wszelkim żyjątkom pełzającym po
ziemi, ale też stanowi rezerwuar ich pożywienia. Chroni
glebę przed nadmiernym
jej wysuszeniem, co prowadzi do obniżania poziomu
wód gruntowych. Wystarczy
porównać zielone miejsca,
gdzie trawy jeszcze nie skoszono, z żółtą półpustynią
na skoszonych trawnikach.
A zieleń tak bardzo pozytywnie wpływa na ludzki wzrok,
dając oczom wytchnienie.
Nie trzeba przykładać ręki
do wycinki Puszczy Amazońskiej, aby przyczyniać
się do niszczenia planety.
Wystarczy wydać kretyńską
decyzję o zabetonowaniu
lub wyłożeniu kamienną
kostką wszystkich miejskich
placów i budowanych rond,
tak jakby nie mogły one być
oazami zieleni i różnobarwnych kwiatów oraz drzew.
Chociażby tych ozdobnych.
Czy któryś z tych nierozumnych decydentów zastanowił się, dlaczego kiedy
jedzie pod wieczór samochodem, nie musi używać
wycieraczek, aby zgarniać
rozbijające się o samochodowe szyby tysięcy małych
muszek i innych różnych
owadów? Wątpię. Nie musi
wycieraczek włączać, bo te

TECH DOM
UBEZPIECZENIA

20 TOWARZYSTW

W JEDNYM MIEJSCU
ul. Hetmańska 80i, Wałbrzych (Podzamcze)
tel. 74 665 22 44, 513 018 511
e-mail: ubezpieczenia.techdom@wp.pl

stworzenia już zginęły. Na
końcu będziemy my sami.
***
Jak się okazuje wałbrzyska prokuratura nie daje za
wygraną i nadal nęka panią
Marię i jej syna (pisałem o
tym w poprzednim numerze
Tygodnika DB 2010 w artykule „Prawo i ambicje”), co
zapewne budzi wielkie zadowolenie niektórych pracownic wałbrzyskiego MOPS.
Jak nas poinformowała pani
Maria, otrzymała wezwanie
do stawiennictwa w Sądzie
Rodzinnym i Opiekuńczym
w Wałbrzychu, w sprawie
ustanowienia kuratora dla
jej niepełnosprawnego, ale
pełnoletniego syna Wojtka.
O ustanowienie kuratora
wystąpiła prokuratura, chociaż przepisy nie dają jej
takich uprawnień, a powodem tego wniosku jest jego
ustanowienie „w celu wykonania praw pokrzywdzonego (syna pani Marii - JB) w
toku postępowania karnego
PR 2 Ds 1018.2019”, o czym
pani Maria dowiedziała się z
pisma Sądu Rejonowego IV
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z 24 lipca br. (sygn.
akt IV RNs 611/19). Dlaczego zatem Prokurator Rejonowy Marcin Witkowski, w
osobiście przez siebie podpisanym piśmie z 16 lipca
br. (sygn. akt PR 051.9.2019,
poinformował panią Marię,
że Prokuratura Rejonowa
w Wałbrzychu „postanowieniem z dnia 26 czerwca
2019 roku umorzyła dochodzenie w sprawie PR 2Ds.
1018.2019. D”. W co zatem

gra prokuratura, która zdaje się koniecznie pani Marii
coś chce udowodnić? Bo w
to, że Prokurator Rejonowy
w Wałbrzychu nie wie, co
porabiają jego podwładni,
nie chce mi się uwierzyć...
Zastanawiamy się z panią
Marią, jacy jeszcze inni szatani są tam czynni i dlaczego
tak bardzo zależy im na tym,
aby zniszczyć (wsadzić ją
na 5 lat do kryminału?!) kochającą syna matkę, a przy
okazji i życie jego samego.
Bo wszystko wskazuje na
to, że sprawa ta ma swoje
drugie – chociaż dosyć dobrze widoczne – dno, więc
zapewne do niej na łamach
Tygodnika DB 2010 jeszcze
wrócimy.
www.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.

Sprostowanie
W numerze 28 Tygodnika DB
2010 z 25 lipca 2019 r., w felietonie pt. „Perły i kamienie”, odpowiedni fragment ma brzmieć
następująco: „Ks. Schmidt pochowany przy tamtejszym kościele, ma w Szczawnie placyk
swojego imienia, który powstał
w 2018 r. staraniem władz kurortu w 100. rocznicę urodzin
proboszcza”. Za pomyłkę przepraszam.
Andrzej Basiński

Czwartek, 1 sierpnia 2019 r.
www.db2010.pl
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Strefy wolne od... rozumu?
Andrzej
Basiński

Tak jest ten świat urządzony, że dominują w nim
związki
heteroseksualne,
kobiety i mężczyzny. Ale natura (lub w przekonaniu wierzących - Bóg) ukształtowała
na tym padole także związki
jednopłciowe – lesbijek i gejów. Wszyscy należymy do
jednej człowieczej rodziny i
każdy z jej członków zasługuje na szacunek i ochronę
swojej godności. Zrozumiało
to wiele społeczeństw i doprowadziło do odpowiednich regulacji prawnych,
dzięki którym lesbijki i geje
funkcjonują w swoich środowiskach bez przeszkód,
ataków i ekscesów ze strony
ich sąsiadów i nie tylko. Dlatego w najwyższym stopniu
niepokoi traktowanie osób
o odmiennych preferencjach
seksualnych przez wielu Polaków, w sposób poniżający
i wykluczający, zwłaszcza

przez tych, którzy uważają
się za praktykujących katolików, zaprzeczając w sposób
jaskrawy nauczaniom Jezusa
Chrystusa.
To, co wydarzyło się niedawno w Białymstoku, oburza i przeraża. Marsz Równości zaatakowała wielokrotnie
oszalała, bezmózgowa dzicz,
składająca się w znacznej
części z debilnego kibolstwa,
łysych troglodytów i bandyckich kreatur, które zeszmaciły
noszone dumne słowa Bóg,
Honor i Ojczyzna, ziejąc najbardziej plugawymi wyzwiskami, bijąc i kopiąc nawet
kilkunastoletnie dziewczęta,
rzucając kamieniami i butelkami, co w każdej chwili
mogło mieć tragiczny skutek. Jeden z agresywnych
idiotów na jednym ramieniu
miał wytatuowaną kotwicę
Polski Walczącej, a na drugim
swastykę, co ilustruje poziom
umysłowy tego środowiska.
Ale wśród szarżujących drani
byli także i „normalni” obywatele miasta, a nawet dwóch
radnych PiS, co kolejny raz
potwierdza opiekuńczy stosunek tego ugrupowania, a
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w każdym razie niemałej jego
części, do ludzi mających w
głębokiej pogardzie fundamentalne zasady porządku
społecznego. Kobieta z kilkuletnim dzieckiem układała
mu palce w „faki” mówiąc:
„Ucz się”, skandując następnie: „Wy-pier…!”.
Wśród ludzi znanych w
przestrzeni publicznej, po
białostockim
horrendum
padły słowa: „Tak rodzi się
faszyzm”. W przeszłości wielokrotnie starano się tonować
podobne określenia, ale teraz
coraz bardziej wydaje się, że
są one zasadne. Taki faszyzm,
jak ten białostocki, to oczywiście jeszcze nie komory
gazowe i fizyczna eksterminacja jego przeciwników. Ale
niektórzy z rodaków robią
pierwsze kroki na drodze,
która może zakończyć się
kiedyś niewyobrażalną tragedią. Prezydent Białegostoku
Tadeusz Truskolaski nazwał
wydarzenia
„polowaniem
na ludzi”... Kampanię zohydzania ludzi ze środowiska
LGBT rozpoczęli politycy
partii rządzącej, a pierwszym
był oczywiście prezes z ŻoliREKLAMA

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU
PROWADZI NABORY NA:

•

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

•

BON SZKOLENIOWY

•

STUDIA PODYPLOMOWE

Dostępne formy aktywizacji realizowane są przy wsparciu środków
w ramach Funduszu Pracy, jak również Europejskiego Funduszu Społecznego.Szczegółowych informacji udzielają pracownicy urzędu:
pok. 10, tel. (74) 84 07 380
Więcej informacji dostępne są również na stronie internetowej urzędu
www.walbrzych.praca.gov.pl

borza, który większość życia
przeznaczył na szukanie i tropienie wrogów rzekomo zagrażających Polsce, którymi
to ogłupiającymi hasłami posługuje się zwłaszcza w kampaniach przedwyborczych.
Słowa o zagrożeniu Polski i
rodziny przez osoby LGBT,
to oczywisty idiotyzm. Czy i
teraz część Polaków podda
się temu ogłupianiu i szczuciu rodaków na siebie? Oczywiście tak! Z wielką ochotą i
ufnością! Chociaż należy się
liczyć z pewną korektą taktyki
obozu rządzącego, gdyż wypadki białostockie wzbudziły
powszechne oburzenie.
To, co bulwersuje dodatkowo, to reakcja części
mieszkańców stolicy Podlasia (chociaż wielu z nich to
ludzie przyzwoici). Różańce
w rękach „obrońców tradycyjnej rodziny” (a gdzie byli z
tymi różańcami, gdy ujawniano pedofilskie zbrodnie duchownych?!), okrzyki o obronie (!) katedry, to zachowania
żałosne, a nawet wstrętne, bo
przecież zamiary uczestników
marszu były pokojowe - demonstrowali radość, otwartość i wolność. To ich atakowano, a nie oni atakowali!
Z wielką przykrością należy
stwierdzić, że Kościół Katolicki ma swój spory udział w nieodpowiedzialnym tworzeniu
atmosfery zagrożenia ze strony gejów i lesbijek. Wykazuje,
jak wielką kieruje się niewiedzą lub po prostu udaje, że
nie pojmuje podstawowych
zagadnień związanych z odmiennościami seksualnymi.
Bo może, podobnie jak rządzący, kierować strach dla
konsolidowania określonych
społeczności, którym daleko do tolerancji i otwartości,
którym odpowiada świadomość oblężonej twierdzy i po
prostu trwanie w ciemnocie
i dewocji, co proboszczowie
i biskupi skrzętnie wykorzystują od setek lat, a teraz,
razem z władzą, zamierzają
znowu ugrać coś dla siebie...
Cyniczne brednie o tym, jak
to geje... namawiają (!) do homoseksualizmu i rujnują społeczny, odwiecznie ustalony
porządek zamiast się... leczyć
(!), stawiają w skandalicznym
świetle głosicieli podobnych
teorii, podobnie jak kłamliwe
„rewelacje” o seksualizacji
małych dzieci, które ponoć
są uczone masturbacji (!). Do
zbyt wielu jeszcze środowisk
ponury ciemnogród wciska
się każdą szparą, ale prymi-

OPONY CIĘŻAROWE

ORIUM /GRUPA MICHELIN/
już od 950

OPONY PRZEMYSŁOWE

PETLAS
już od 770

OPONY OSOBOWE

zł netto

ZIMOWE KORMORAN
już od 145

OPONY OSOBOWE

zł netto

zł netto

ZIMOWE APLUS
już od 120

zł netto
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TEL 74/844-65-41 / 74/844-65-08
tywnych idiotów, niestety,
nie sieją. To też Polska... Nie
tylko na Podlasiu, Podkarpaciu i Podhalu...
W komunikacie parafii św.
Jadwigi Królowej w Białymstoku, opublikowanym po
Marszu Równości czytamy:
„Składamy wyrazy uznania i
podziękowania tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie,
w jakikolwiek sposób włączyli
się w obronę wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich, chroniąc nasze miasto,
zwłaszcza dzieci i młodzież
przed planową demoralizacją
i deprawacją. Niech wam Bóg
wynagrodzi i błogosławi dalsze dobre poczynania”. Autorzy komunikatu mogli jeszcze
dodać: „Lejcie tych pedałów
i lesby na tyle skutecznie, by
wreszcie wybić im z głowy takie marsze!”. Tego nie da się
komentować.
Ks. Sławomir Marek, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w
Stanowicach pod Świdnicą
napisał na Twitterze: „Członkowie LGBT nie są wcale
naszymi braćmi i siostrami.
Są wrogami szerzącymi antykulturę i trzeba się przed
nimi bronić”. W innym miejscu pisze o „bandzie LGBT”.
Po śmierci Kory, obraził ją
(też na Twitterze), a braci
Sekielskich, po premierze filmu „Tylko nie mów nikomu”
oskarżył, że „walczą z Kościołem, promując pederastię i
aborcję”. Również na Twitterze napisał, że „kobieta to
potencjalna prostytutka”...
Duchowny ten prezentuje
wyraźne mózgowe deficyty,
które spływają na jego parafian i jeśli bezkrytycznie

przyjmują jego herezje, to
nic dziwnego, że dochodzi
do takich wynaturzeń, jak w
Białymstoku. Wprawdzie episkopat potępił przemoc, ale
chyba zmuszony donośnym
odzewem. Urzędnicy Pana
Boga ciągle licznie i swobodnie hasają sobie, ręka w rękę
z władzą, na poletku nienawiści. Miłość bliźniego? A
kto by się takimi głupstwami
przejmował?!
I już na koniec: „Gazeta
Polska” wydrukowała wlepki z hasłem „Strefa wolna
od LGBT”. Powstanie takich
stref ogłosiły również niektóre samorządy. Pomysł iście
kretyński. Do końca nie wiadomo, czy chodzi o fizyczną
eliminację gejów i lesbijek,
czy tylko o przepędzanie ich
siłami obrony terytorialnej
lub wolontariuszy w inne
rejony, skłonne ich przyjąć...
Winnych draństwa, które
dokonało się w Białymstoku
jest więcej. Jeśli nie położy
się tamy takim zachowaniom,
Polska, dumny rzekomo naród, przeistoczy się do końca
w europejskiego potworka.
Proponuję powstawanie w
naszym kraju stref wolnych
od ludzi przyzwoitych i rozumnych, od zdrowego myślenia. Będzie przynajmniej
wiadomo, które rejony omijać z daleka.
***
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.

DB2010

Czwartek, 1 sierpnia 2019 r.
www.db2010.pl

.PL

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

Protestowali przeciw przemocy
Około stu osób zgromadziło się pod zegarem na
Piaskowej Górze w Wałbrzychu, aby wyrazić swój
sprzeciw wobec przemocy,
która towarzyszyła Marszowi Równości w Białymstoku
oraz solidarność z osobami
poszkodowanymi w atakach.
Wydarzenie
„Wałbrzych
przeciw przemocy - solidarni
z Białymstokiem”, zorganizowane przez grupę wałbrzyszan, przyciągnęło osoby w
różnym wieku, także licealistów. Obecni chętnie fotografowali się w przygotowanych
fotoramkach, a także prze-

mawiali i skandowali hasła.
- Zebraliśmy się tu po to, aby
okazać naszą solidarność z
uczestnikami Marszu Równości w Białymstoku. Solidarność
- to jest wielka broń. Solidarność naszą bronią! - rozpoczęła spotkanie jedna z pań, a
zebrani podchwycili hasło.
Organizatorzy wydarzenia
przekazali także podziękowania od Tęczowego Białegostoku za wyrazy wsparcia
płynące z Wałbrzycha oraz
wyrazili nadzieję, że na wiosnę także ulicami Wałbrzycha przejdzie pierwszy Marsz
Równości, co zebrani przyjęli
entuzjastycznymi brawami.

- Kolor skóry - to nie wybór,
orientacja seksualna - to nie
wybór, nienawiść - to jest wybór - podkreśliła jedna z przemawiających.
- Wolność, równość, tolerancja! - skandowali zebrani.
- Wydarzenie próbowała
zakłócić grupka mężczyzn
zebranych na chodniku po
drugiej stronie ulicy, jednak
po wykrzyczeniu kilku haseł
panowie zrezygnowali i rozeszli się do domów. Spotkanie
zakończyło się korowodem
przy dźwiękach muzyki – relacjonuje Anna Stabrowska,
jedna z organizatorek akcji.
(RED)

Wielki Festiwal
dla Hortensji
Zapraszamy na dwudniową
akcję, która może pomóc
Hortensji Bystrzyckiej oraz
innym chorym uratować życie.Rejestracja dawców szpiku
w bazie Fundacji DKMS:
sobota, 3 sierpnia 2019:
10:00 – 18:00 Hotel Maria Antonina, Spacerowa 6, Zagórze
Śląskie
10:00 – 20:00 Galeria Victoria, 1
Maja 64, Wałbrzych
10:00 – 20:00 CH Auchan, Wieniawskiego 19, Wałbrzych
10:00 – 20:00 Sklep Biedronka
na Piaskowej Górze, J. Kusocińskiego 23, Wałbrzych
10:00 – 20:00 Tesco Hipermarket, Łączyńskiego 44, Wałbrzych
10:00 – 20:00 CH BI1, J. Kusocińskiego 21, Wałbrzych
10:00 – 20:00 Zamek Książ, Piastów Śląskich 1, Wałbrzych
niedziela, 4 sierpnia 2019
-FESTYN RODZINNY
10:00 – 18:00 Stadion Sportowy im. J. Kusocińskiego w Wałbrzychu:
mecz piłkarski Policja vs Straż
Pożarna, występy muzyczne i
taneczne na scenie, dmuchańce dla dzieci, strefa gastronomiczna.
(RED)

Uczestnicy protestu w Wałbrzychu (fot. organizatora).

Zostań krwiodawcą
i pomóż uratować życie
- 30 lipca 2019 r. odnotowaliśmy krytyczną liczbę
dawców krwi na naszym terenie. Na całym obszarze działania Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, obejmującym 11 powiatów, krew
oddało niespełna 45 osób alarmuje Joanna Ziejło – Augun z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
- Wakacje są dla naszych pacjentów bardzo trudne. Rośnie
zapotrzebowanie na ten bezcenny dar, jakim jest krew, spada natomiast liczba osób mogących oddać krew. Ta smutna
rzeczywistość, może mieć potencjalnie wpływ na zdrowie i
życie każdego z nas. Krwi nie da
się wyprodukować, tylko drugi
człowiek może się nią podzielić. Aktualnie z krwi korzystają
m.in. osoby chore na białaczkę
i inne nowotwory, osoby po
wypadkach, czy po przeszczepach. Z tego drogocennego
daru korzystają zarówno noworodki jak i osoby starsze.
Krew można oddać codziennie
w siedzibie Regionalnego Cen-

Zaczyna brakować krwi ratującej
życie.
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, przy
ul. Chrobrego 31 w godzinach
od 7.00 do 13.30 oraz podczas
akcji wyjazdowych, o których
informujemy na stronie www.
rckik.pl – apeluje Joanna Ziejło
– Augun, specjalista do spraw
promocji krwiodawstwa Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
(RED)
REKLAMA
Wałbrzych, dnia 05.07.2019 r.

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny
na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
-

przy ul. Blankowej 35/26, VIII piętro, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,10 m². Cena wywoławcza wynosi 98 900,00 zł, wadium – 4 945,00 zł. Przetarg odbędzie się
w dniu 13.08.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni.

Powyższy lokal zostanie udostępniony w celu obejrzenia, po wcześniejszym
umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56-966 do 969.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do
dnia 12.08.2019 r. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zainteresowanej nabyciem lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz adres lokalu
mieszkalnego, którego dotyczy przetarg.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę
wpływu środków na w/w rachunek bankowy Spółdzielni, najpóźniej do dnia
12.08.2019 r. Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto Spółdzielni i nie wygrały przetargu,
wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego, nie później
niż następnego dnia po dacie przetargu.
W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak
wyżej – pod rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie (nota-

rialne lub potwierdzone przez pracownika Spółdzielni). Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetargu
zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. 2018.1202 z późn. zmianami).
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni – w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do
dyspozycji - pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o
wpłacone wadium.
Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy
oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 66-56-957 lub osobiście
w pok. Nr 21 oraz pod nr tel. 74 66-47-253 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w pok. nr 25 na parterze.
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
ZARZĄD
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Zawody w Nicnierobieniu
- Ciągle każą nam coś robić. Ciągle gdzieś biegniemy
i coś załatwiamy. Stale planujemy i martwimy się, czy
zdążymy zrobić to wszystko,
co założyliśmy. Ten od nas
czegoś chce, tamten mówi
nam, co mamy robić, jeszcze inny zakazuje… A gdyby
tak… usiąść i nic nie robić?
– mówi Magdalena Kruszyńska, psycholog, psychodietetyk, protagonistka zdrowia,
pomysłodawczyni
„Zawodów w Nicnierobieniu”, które odbędą się 11 sierpnia w
Harcówce w Wałbrzychu.
- Czy w dzisiejszym, zabieganym świecie potrafimy
jeszcze odczuwać radość z
bezczynności i odpoczynku?
Czy znana nam jest regeneracyjna błogość, która występuje
pomiędzy jedną czynnością, a
drugą (i nie mówię tutaj o przesuwaniu palcem ekranu Facebooka, Instagrama, czy klikania
w inne zawartości internetowe)? Jeśli Twoja odpowiedź
brzmi „tak” – przyjdź i dołącz
do innych, świadomych, jak Ty
uczestników, biorących udział
w pierwszych tego typu zawodach w Polsce! Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „nie” – przyjdź,

odpocznij na łonie natury od
codziennego zgiełku i sprawdź
się lub rozwiń swoje możliwości w tej nowoczesnej „dyscyplinie sportowej” – zachęca
Magdalena Kruszyńska.
Pomysł powstał w 2014
roku, w Korei Południowej i
jest corocznym wydarzeniem
w parku w Seulu. Propagatorką przedsięwzięcia jest
artystka Woops Yang, która
po wypaleniu zawodowym
odkryła, że to ogromny pęd
życiowy i natłok obowiązków,
które sami sobie nakładamy,
doprowadzają nas do przeciążenia umysłu, rozdrażnienia,
apatii, a w rezultacie nawet
depresji. Długotrwały stres
może sprzyjać również powstawaniu różnorodnych chorób cywilizacyjnych, nałogów,
czy utrudniać utrzymywanie
zdrowych relacji z bliskimi.
Inicjatorka
„nicnierobienia”
stwierdziła, że wszystkim nam
przydałaby się przerwa i rozpoczęła tę innowacyjną tradycję.
Ale jak nie robienie niczego
ma nam pomóc radzić sobie ze
stresem?
- Stresujących sytuacji nie
unikniemy. Są one niejako wpi-

na w regeneracyjny sposób
spędzić czas, nie ruszając się z
miejsca.
Podczas
Nicnierobienia
będą dozwolone relaksacje na
siedząco, bierne medytacje, wizualizacje, mindfulness, praktyki świadomego oddechu oraz
wszystkie inne metody umożliwiające w pozycji siedzącej
redukować napięcia emocjonalne, które na co dzień nam
niestety towarzyszą. Zawody
poprzedzi krótka pogadanka z
psychologiem i psychodietetykiem Magdaleną Kruszyńską,
która od lat interesuje się tematem stresu, jego regulacją oraz
wpływem na nasze zdrowie i
dobrostan psychofizyczny.
- Dlatego jeżeli chcesz się
czegoś dowiedzieć, poznać

sane w nasze życie i rozwój.
Możemy natomiast nauczyć się
radzić sobie z nim.
Poprzez „nicnierobienie”?
- I tak i nie. Podczas trwania
zawodów, w otoczeniu wzgórz
i drzew zielonego miasta Wałbrzycha, nauczycie się (lub
sobie przypomnicie), jak moż-

nowe metody, które pomogą Ci
utrzymać dobry stan zdrowia,
lub po prostu wygrać nagrodę
główną w Zawodach w Nicnierobieniu, to zapraszamy Cię
do zielonego Wałbrzycha na
grupową dawkę odpoczynku
na świeżym powietrzu i mamy
nadzieję dobrą zabawę! Cele
Zawodów w Nicnierobieniu:
mauka radzenia sobie ze stresem w sposób niedestrukcyjny;
propagowanie zdrowego stylu
życia; profilaktyka uzależnień i
chorób psychofizycznych; promocja Wałbrzycha; propagowanie ekologicznych postaw
względem miejsca, w którym
spędzamy wolny czas. Aby
wziąć udział w wydarzeniu,
należy się zarejestrować, wysyłając maila z imieniem, nazwi-

skiem, datą urodzenia i swoją
miejscowością na adres 1zawodywnicnierobieniu@gmail.
com. Uczestnikami mogą być
osoby powyżej 16 roku życia.
Można też przyjść jako obserwator” – dodaje Magdalena
Kruszyńska, autorka projektu
„Spójrz na Siebie - poczuj zdrowie”, w ramach którego prowadzi warsztaty z relaksacji,
rozwojowe i psychodietetyczne, a także bloga. Współorganizatorem jest PTTK Harcówka
Wałbrzych, która nieodpłatnie
wynajmuje całą przestrzeń,
na której będzie się obywało
wydarzenie. Patronami imprezy są: Prezydent Wałbrzycha,
Fundacja Edukacji Europejskiej
i stowarzyszenie Mensa Polska.
(RED)

Plan I Zawodów w Nicnierobieniu
10:00 – 10:15 Przywitanie gości. Przedstawienie celu wydarzenia, organizatorów, sponsorów
i patronaty.
10:15 – 11:00 Psychologiczny wstęp dotyczący stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Krótki instruktaż prawidłowego oddychania
oraz kilku metod szybkiego radzenia sobie ze stresem
w miejscach publicznych.
11:00 – 11:30 Przerwa. Przygotowanie do zawodów. Krótka rozgrzewka
11:30 – 13:30 Etap główny Zawodów w Nicnierobieniu
13:30 – 14:00 Podsumowanie wydarzenia. Wręczenie nagród. Podziękowanie za uczestnictwo, sponsoring i patronaty. Zaproszenie
na kolejne wydarzenia związane
z relaksacją i redukcją stresu. Zakończenie.
REKLAMA

Architektura wnętrz - artystyczne studia
w Państwowej Wyższej Szkole im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Zwyczajowo architekturę wnętrz
uważa się bardziej za rzemiosło niż
twórczość, dlatego wśród kierunków
artystycznych traktowana jest ona
często z dystansem. Rzeczywiście zadaniem dobrego architekta wnętrz
jest nie tyle ekspresja własnej wizji,
co umiejętne łączenie funkcjonalności z estetyką. Jednakże, to właśnie ze
względu na użyteczność swojego rzemiosła, stosunkowo łatwo znajduje on
miejsce zatrudnienia, w porównaniu z
innymi specjalistami z dziedziny szeroko pojętej sztuki.
Architektura wnętrz to jeden z najnowszych kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową im. Angelus Silesiusa w Wałbrzychu. W tym roku uczelnię opuścili
pierwsi jego absolwenci, jednak ocenia-

jąc satysfakcję studentów oraz zainteresowanie kandydatów, można przypuszczać, że pozostanie on na długo w ofercie
wałbrzyskiej uczelni.
Studia trwają 3 lata i gwarantują uzyskanie wiedzy oraz umiejętności przydatnych nie tylko w zawodzie architekta wnętrz, ale i pokrewnych profesjach
związanych ze sztuką, architekturą i
projektowaniem graficznym. Zdobycie
dyplomu licencjata może być początkiem ciekawej drogi zawodowej lub też
dobrym przygotowaniem do dalszego
kształcenia na kierunkach artystycznych.
Podczas zajęć w PWSZ studenci poznają podstawy projektowania architektonicznego, wykorzystywanego na
przykład w tworzeniu projektów zagospodarowania przestrzennego. Uczą się
projektowania wnętrz różnego rodzaju,

zarówno mieszkalnych, jak i wnętrz użyteczności publicznej, a także projektują
meble i przestrzenie ekspozycyjne.
Duża liczba zajęć praktycznych zapewnia możliwość kształcenia warsztatu
artystycznego na wielu płaszczyznach:
rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii
(produktowej, dokumentalnej i intermedialnej) oraz grafiki użytkowej i komputerowej. Ponadto studenci uczą się
tworzenia wizualizacji 3D i poznają techniki plastyczne z obszarów różnych sztuk
m.in. grafiki warsztatowej czy tkaniny
artystycznej. Program studiów skonstruowany jest tak, że w ciągu trzech lat nauki
studenci poznają zastosowanie całego
spektrum narzędzi, materiałów i technologii związanych z szeroko pojętym dekoratorstwem.
Jednak praktyka i warsztaty to nie
wszystko. Kierunek architektura wnętrz
w PWSZ w Wałbrzychu gwarantuje
również zdobycie gruntownej wiedzy
z zakresu teorii i historii sztuki, historii
wzornictwa i architektury wnętrz oraz
technologii wykorzystywanych podczas
tworzenia przedmiotów ze szkła i ceramiki. By ułatwić przyszłym absolwentom
start na rynku pracy, w ramach studiów
realizowany jest również blok przedmiotów związanych z zarządzaniem, marketingiem i zagadnieniami prawnymi,
przydatny szczególnie dla tych, którzy

planują założenie własnej działalności
gospodarczej. Dużym atutem wałbrzyskiej uczelni są również profesjonalne
i nowocześnie wyposażone pracownie
artystyczne, w których studenci realizują
własne projekty.
Poza architekturą wnętrz, PWSZ w
Wałbrzychu oferuje studia na kierun-

kach: administracja, filologia, kosmetologia, pedagogika, pielęgniarstwo, techniki
dentystyczne, logistyka, bezpieczeństwo
i higiena pracy. Od 5 sierpnia do 20 września trwać będzie druga tura rekrutacji.
Szczegóły można znaleźć na stronie
www.pwsz.com.pl w zakładce „Dla kandydata”.
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Będą kolejne inwestycje
XIII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach przyniosła zmiany w tegorocznym
budżecie miasta. Na posiedzeniu gościnnie pojawił się poseł
na Sejm RP Ireneusz Zyska.
Poseł przekazał informację o
złożeniu wniosku do Prezesa Rady
Ministrów, dotyczącego uruchomienia dotacji celowej z rezerwy
budżetowej państwa w wysokości 785 tys. zł na remont wraz z
przebudową budynków SP nr 3
i ich otoczenia. W trakcie obrad
radni podjęli uchwały w sprawie:
zmian budżetu gminy na 2019 r.;
zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Świebodzice
na lata 2019-2025; udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu; zmieniająca uchwałę
Rady Miejskiej w Świebodzicach

w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność
Gminy Świebodzice na rzecz Powiatu Świdnickiego, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu w zakresie dróg
publicznych; przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w
Świebodzicach oraz przystąpienia
do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego

w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w
Świebodzicach. Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte.
- Dokonane na sesji zmiany budżetu gminy pozwolą na wykonanie
szeregu ważnych dla miasta i jego
mieszkańców zadań m.in.: remontu
Szkoły Podstawowej nr 3; oświetlenia przejść dla pieszych; oświetlenia
ul. Droga Węglowa, budowy placu
zabaw przy boisku na Cierniach;
montażu systemu nawadniania na
stadionie miejskim; budowy zatoki
postojowej przy Szkole Podstawowej nr 4; wykonania projektu „małej
obwodnicy” Osiedla Piastowskiego.

Ponadto dzięki projektowi uchwały,
dotyczącemu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu,
możliwe będzie wykonanie dwóch
przystanków i chodnika w dzielnicy Ciernie. Podczas obrad przyjęto
również dwa projekty uchwał dotyczące sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Cierni i Śródmieścia,
które pozwolą realnie zaplanować
inwestycje na tym terenie. Plan
przed zmianami był wykonany jedynie w oparciu o mapy. Przez to był
mało dokładny (np. planowana droga teoretycznie była wyznaczona
poprawnie, a realnie przebiegałaby
przez środek istniejącego budynku)
– wyjaśnia Paweł Ozga, burmistrz
Świebodzic.
(WPS)

Międzynarodowy
Dzień Inwalidy
W Świebodzicach obchodzono Międzynarodowy Dzień Inwalidy.
Na imprezie zorganizowanej przez Polski
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Koło Rejonowe w Świebodzicach, licznie
zjawili się zaproszeni goście. Byli wśród nich
burmistrz miasta Paweł Ozga, przewodniczący Rady Miejskiej Świebodzic Zdzislaw
Pantal i wiceprzewodniczący rady miejskiej
Jan Klepiec. Uroczystość poprowadził prezes
Aleksander Jermakow, który przybliżył działania PZERiI oraz podziękował za współpracę
wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój organizacji w mieście. Podczas obchodów Dorota Balwierz z oddziału okręgowego
PZERiI w Wałbrzychu wręczyła dyplom uznania, przyznany przez stołeczny Zarząd Związku, wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej
Świebodzic Janowi Klepcowi.
(WPS)

REKLAMA

DB2010

.PL

widnica

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

O Edycie, która lubi swoją pracę
Edyta Adamska ma 38 lat, ale praca
w kawiarni „Tarta Bułka” w Szczawnie-Zdroju to jej pierwsze zatrudnienie.
Dla Justyny Młynarskiej, która wraz
z siostrą Anną Starczukowską prowadzi kawiarnię, to już druga osoba z niepełnosprawnością w zespole. I - jak zapowiadają siostry – będzie ich więcej.
Praca w duecie
W kawiarni pracują dwie kelnerki
z niepełnosprawnościami. Ich widok
nie powinien nikogo dziwić, bowiem
Justyna Młynarska nie zmierza „chować Kasi i Edytki w kuchni”. Dziewczyny obsługują klientów i bardzo dobrze
sobie z tym radzą. Edyta i Kasia są
zatrudnione na stałe, obie zaczynały
od kursu zawodowego i stażu organizowanego przez Fundację Wałbrzych
2000 i Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Spe-

cjalnej w ramach projektu „Szansa na
nowe życie”.
– Pracują w głównej mierze razem. Podzieliłyśmy się obowiązkami,
a dziewczyny wybrały sobie czynności,
jakie najbardziej lubią robić – opowiada
Justyna Młynarska – Osoby niepełnosprawne często są pochowane po zakładach aktywności zawodowej, zakładach pracy chronionej – nie widać ich.
U nas mają pełen kontakt z klientem.
Kasia, która pracuje u nas dłużej niż
Edytka, przyjaźni się z wieloma stałymi bywalcami kawiarni. W ten sposób
dziewczyny uczą się życia, schowane
w kuchni tego nie zrobią – wyjaśnia.
Dla Edyty to pierwsza praca, w kawiarni jest codziennie po 7 godzin. Zapytana o to, czy lubi przychodzić do
pracy, bez chwili zastanowienia odpowiada, że tak. – Lubię sprzątać, myć
i zamiatać podłogi. Jak podaję kawę

Edyta Adamska i Justyna Młynarska (fot. Kamil Chorągwicki)

i ciasta to zawsze mówię smacznego.
Z Kasią pomagamy sobie i jesteśmy koleżankami – opowiada Edyta Adamska.
– Nie liczę godzin do zakończenia pracy,
a czas płynie tutaj naprawdę szybko.
Pracodawco to dla ciebie
Justyna Młynarska podkreśla, że
warto brać udział w programach oferujących wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.
– Jeżeli są fundusze, to trzeba z nich
korzystać. Co więcej, trzeba o nich głośno mówić, bo nie wszyscy pracodawcy wiedzą, że są środki na stworzenie
stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami – komentuje.
Tarta Bułka Cafe otrzymała pomoc
na zatrudnienie Kasi i Edyty w formie
subsydiowanego zatrudnienia w ramach projektu „Szansa na nowe życie”.
– W tym miesiącu – mówi Magdalena Zywar, koordynatorka projektów
w Fundacji Wałbrzych 2000 – zaczęliśmy kolejny projekt, w którym mamy
środki finansowe dla pracodawców,
którzy będą chcieli zatrudniać osoby
z niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję, że przykład „Tartej Bułki” zachęci następne firmy do tworzenia stanowisk pracy dla uczestników projektu.
Przyjęcie do pracy osób z niepełnosprawnościami wiąże się z wieloma
nowymi obowiązkami, zarówno Kasi,
jak i Edycie właścicielka poświęca
dużo czasu, ale - jak podkreśla Justyna
Młynarska – po takim doświadczeniu
człowiek patrzy na świat przez inne
okulary.

Edyta w pracy (fot. Kamil Chorągwicki)

Edyta i Kasia wśród uczestników kursu (fot. Magdalena Zywar)

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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Impreza pn. „Jarmark Tkaczy Śląskich” organizowana jest w ramach projektu pn. „Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem”
(CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001078) współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020.
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Raport z Gminy Głuszyca
W hołdzie powstańcom
1 sierpnia przypada 75.
rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - heroicznego zrywu młodych
żołnierzy i harcerzy w stolicy
okupowanej Polski. O godzinie 17.00 w całym kraju zabrzmią syreny alarmowe, by

uczcić wszystkich bohaterów
Powstania – tych, którzy polegli oraz ocalałych. Władze
Głuszycy zapraszają w czwartek pod Pomnik Solidarności,
gdzie odbędą się głuszyckie
obchody wydarzeń sprzed
75 lat. - Bądźmy razem w
godzinę „W”, jednocząc się z

Powstańcami – zachęcają organizatorzy.

Zmiana w Grzmiącej
Trwa przebudowa mostu
przy ul. Spółdzielców w
Grzmiącej. W związku prowadzonymi pracami od 30 lipca
wprowadzona została czasowa

organizacja ruchu. - Za utrudnienia przepraszamy i prosimy
o zachowanie ostrożności –
apeluje zarządca drogi.

Wymiana wody
W dniach 29.07.2019 r. 1.08.2019 r. obiekt kąpielowy przy ul. Dolnej w Głuszycy
REKLAMA

będzie nieczynny z powodu
wymiany wody. Basen czynny
będzie do 31 sierpnia w godz.
10.00-18.00. Na przybyłych
czekają trzy niecki basenowe:
duża, mała i brodzik dla najmłodszych oraz boisko do siatkówki plażowej.

Zagrają orliki
Zapraszamy dzieci i młodzież
do udziału w Podwórkowej
Lidze Piłkarskiej „Głuszyckie
Orliki 2019”. Turniej rozegrany zostanie w sobotę 24 sierpnia br. na kompleksie boisk
Orlik w Głuszycy i rozpocznie
się o godz. 15.00. - Prosimy o
zgłaszanie się ośmioosobowych drużyn do lokalnych
animatorów sportu Sławomira
Kulika i Zbigniewa Ogrodnika

w czasie dyżurów na boiskach
kompleksu Orlik w Głuszycy.
Przed dokonaniem zgłoszenia
prosimy o zapoznanie się z
regulaminem turnieju. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny i dostarczenie
pisemnej zgody rodziców/
opiekunów prawnych członków drużyn. Uczestnictwo w
wydarzeniu jest bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje udzielane
są także pod nr tel. 503 102
817, 500 011 575 oraz w siedzibie Centrum Kultury-MBP
w Głuszycy. Regulamin i zgody
do pobrania na www.ckmbp.
gluszyca.pl – wyjaśniają organizatorzy zawodów.
(MC)

Koncert na otwarcie
kładki
Wójt Gminy Walim Adam
Hausman zaprasza na uroczyste otwarcie kładki nad
jeziorem Bystrzyckim, które
odbędzie się 13 sierpnia o
godz. 19.00 na terenie Hotelu Maria Antonina w Zagórzu
Śląskim.
Z tej okazji, nad brzegiem
jeziora wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej.
Koncert poprowadzi Bartosz
Żurakowski, a w programie są
następujące utwory: Danny
Elfman/Lalo Schifrin – Mission
Impossible, G. Bizet – Uwertura do opery Carmen, M. Arnold
– Most na rzece Kwai, E. Czerny – Melodie świata, J. Brahms
– Taniec węgierski nr 5 i 6, A.
Dvorak – Taniec słowiański nr
8, A. Chaczaturian – Walc z muzyki do dramatu Maskarada, J.
Sousa – The Stars and Stripes
Forever, Wiązanka melodii Louisa Armstronga, Adele – Skyfall, J. Williams – Gwiezdne woj-

ny cz. 1, 3, 5, wiązanka melodii
Franka Sinatry, Wiązanka melodii z filmu James Bond 007.
Budowa kładki nad jeziorem
Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim
jest częścią nowego projektu
realizowanego przez Gminę
Walim: „Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych
oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum
Edukacji Ekologicznej „Choina”
i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”.
Nowa kładka będzie ma konstrukcję wstęgową. Most nad
jeziorem Bystrzyckim powstał
według projektu opracowanego przez zespół Badawczo-Projektowy „Mosty-Wrocław” pod
kierownictwem profesora Jana
Biliszczuka z Politechniki Wrocławskiej. Długość mostu będzie wynosi 126 m, a szerokość
od 2,4 m do 4,9 m.
(RED)
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Raport z Gminy Mieroszów
Godzina zero

ślają druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sokołowsku.

Burmistrz Mieroszowa Andrzej
Lipiński zaprasza mieszkańców
Gminy Mieroszów 1.08.2019 r.
przed pomnik w Rynku. - O godz.
17.00 minutą ciszy wspólnie uczcimy 75 rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego – zachęca burmistrz.

Nowa drabina
- Jeszcze niedawno mieliśmy zaszczyt gościć mieszkańców Sokołowska i turystów na 1 pikniku
OSP Sokołowsko. Czy coś drgnęło? Nasze wyposażenie wzbogaciła
specjalistyczna drabina o całkowitym wysięgu roboczym 14 metrów.
Nie jest to tania rzecz ale mamy to!
Ktoś zapyta: skąd na to pieniądze?
To my, mieszkańcy Sokołowska,
ludzie o wielkich sercach i turyści
spragnieni grochówki z kuchni polowej przyczynili się do tego, że taki
specjalistyczny sprzęt pojawił się w
naszej OSP. Licytacje darów od przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego Stanisława Skrzyniarza
i burmistrza Mieroszowa Andrzeja
Lipińskiego, a także Wasze dobrowolne datki sprawiły, że podnosi się
sprawność ratowniczaa naszej OSP.
Jeszcze raz wszystkim darczyńcom
serdecznie dziękujemy! – podkre-

Lesista Trzydziecha
- Lesista Trzydziecha to 30 km bieg
górski w Masywie Lesistej Wielkiej i Małej, który odbędzie się 22
września 2019 r. o godz. 10:00 w
Mieroszowie. Start, meta oraz biuro zawodów (czynne od godz. 8:00
w dniu zawodów) będą w Rynku w
Mieroszowie. Wpisowe wynosi 50 zł
(w dniu zawodów 70 zł), a rejestracja
biegaczy prowadzona jest na stronie
ultimasport.pl. Istnieje możliwość
bezpłatnego noclegu w hali sportowej przy ul. Hożej 4 w Mieroszowie.
Na trasie biegu będą 2 bufety: #1 na
10 km - szczyt Lesitej Wielkiej, #2 na
20,5 km - Ostrosz - przed zbiegiem.
Trasa będzie oznakowana. Za pomiar czasu, obsługę biura zawodów
i jeden punkt kontrolny pomiaru
czasu na trasie będzie odpowiadać
ultimasport.pl. Planujemy są treningi w miesiącach sierpień oraz wrzesień, a informacje o nich będziemy
podawali na bieżąco. I jeszcze kilka
słów o trasie: wytyczona jest nie tylko utartymi szlakami, ale też takimi
drogami, ścieżkami leśnymi które
pokazują prawdziwe piękno tego
masywu i najgłębszego przełomu
rzeki w Górach Kamiennych - Ścinaw-

REKLAMA

ki (wysokość stoków do 300 m). Trasa
z pięknymi widokami na Góry Suche,
Karkonosze oraz Góry Wałbrzyskie.
Podbieg pod Ługowinę (ul. Wczasowa - część Kowalowej) w malowniczej
dolinie z pewnością spodoba się każdemu miłośnikowi biegania. Mapa
trasy zawodów jest dostępna on-line
w poniższych linkach: https://www.
gpsies.com/map.do?fileId=npecmovxrsaahesl i https://mapy.cz/s/3uZdf
- wyjaśnia Igor Hoffman, dyrektor
Mieroszowskiego Centrum Kultury.

Sprzedają działki
Gmina Mieroszów rozpoczyna
procedurę sprzedaży działek budowlanych przy ul. Kieślowskiego
i ul. Szomańskiego w Mieroszowie.
Działki położone są w atrakcyjnej części Mieroszowa, gdzie już powstają
domy jednorodzinne w cichym i dobrze skomunikowanym miejscu, w
rejonie drogi krajowej nr 35 łączącej
Polskę z Czechami. Na terenie przeznaczonym do sprzedaży Gmina Mieroszów wydzieliła około 35 działek
budowlanych o powierzchni od 1000
m2 do 1800 m2. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mieroszowie pod nr.
tel. 74 84 94 307 i 74 84 94 315.
(RED)
REKLAMA

Kudowa-Zdrój
Ośrodek Wczasowy WILLA ALFA
Kameralny obiekt usytuowany w sercu Kudowy-Zdrój, w bliskiej odległości od Parku
Zdrojowego, który spełni oczekiwania amatorów rozrywek i miłośników aktywności,
poszukujących idealnej bazy wypadowej.

28.07 - 4.08 I 25.08 - 1.09
8 dni – 7 nocy dla 1 os. w cenie 669 zł zamiast 1049 zł
lub opcja wzbogacona

Z WYCIECZKĄ (Praga lub po Kotlinie Kłodzkiej)
8 dni – 7 nocy dla 1 os. w cenie 699 zł zamiast 1049 zł
Andrzejki w Kudowie-Zdroju za 259 zł/os. zamiast 399 zł
Termin 29.11 - 1.12.2019
W RAMACH KAŻDEJ OFERTY:
– komfortowe pokoje z łazienkami, TV, ręcznikami
– codzienne śniadania i obiadokolacje
– poczęstunek: pajda chleba z serkiem, smalcem i ogórkiem
– dostęp do kawy, herbaty i wody (24/24h)
– wypożyczalnia kijków nordic-walking
– nielimitowany dostęp do siłowni i do fotelu relaksacyjnego oraz biblioteki
– wejście na basen Słoneczne Termy(jednorazowo podczas pobytu)
– rabat 10% do Czeskiej Restauracji Zdrojowej w Kudowie-Zdrój
– rabat 10% w Słonecznych Termach
– Wi-Fi i parking

marketing@alfatour.pl • tel. 503 581 728 • alfatour.pl

Rewal
Ośrodek Wczasowy ALFA
Kameralny, komfortowy obiekt w doskonałej lokalizacji, usytuowany jedyne 80 m. od plaży
w Rewalu. Do dyspozycji gości oddaje się tu pokoje 2- i 3-os.z łazienkami, balkonami i TV,
wyposażone w sprzęt plażowy. Na terenie obiektu jest również dostęp do Wi-Fi.

WAKACJE I 28.07 - 4.08 (4 pokoje 2 osobowe)
I 4.08 - 11.08 (2 x 2 osobowy, 2 x 3 osobowy)
I 11 - 18.08 (2 x2 osobowy)
6 dni – 5 nocy dla 1 osoby w cenie 649 zł zamiast 900 zł
WAKACJE I 11 – 18.08.2019
8 dni – 7 nocy dla 1 osoby w cenie 899 zł zamiast 1300 zł
DZIECI do lat 2,99 gratis, od 3 do 6,99 lat 560 zł
Alfa II - 5 nocy z wyżywieniem HB - 475 zł/os
7 nocy z wyżywieniem HB 669 zł/os
W RAMACH KAŻDEJ OFERTY:
– pokoje 1, 2, 3 osobowe z łazienkami i TV
– większość pokoi posiada balkony
– śniadania i obiadokolacje
– poczęstunek: pajda chleba z serkiem, smalcem i ogórkiem
– całodobowy dostęp do kawy, herbaty i wody
– jednorazowe wejście na basen
– wypożyczalnie kijków nordic-walking
– bezpłatny parking na terenie obiektu
– dla dzieci plac zabaw
– zniżka 10 % w Restauracji Robinson Crusoe
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Turniej
pod zamkiem Cisy

Raport ze Szczawna-Zdroju
Szwedzkim - wspaniały relaks na łonie natury,
Festiwal Smaków
polecamy! – mówi Agnieszka Bielawska-Pękala z Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.
Świata i Rajd Pojazdów
Gmina otwarta
Zabytkowych
To już w najbliższy weekend, 3-4 sierp- na inwestycje
nia - Festiwal Smaków Świata w Szczawnie-Zdroju oraz VII Rajd Pojazdów
Zabytkowych. Zapraszamy do Szczawna-Zdroju, by posmakować kuchni azjatyckiej, amerykańskiej, greckiej, meksykańskiej, skosztować słodkości i popatrzeć na
niesamowite auta! Zapowiada się naprawdę ciekawie i smacznie – w Szczawnie ma
się pojawić aż 16 food trucków, będzie też
strefa dmuchańców dla najmłodszych,
dobra muzyka i konkursy. A miłośnicy
czterech kółek będą mieli okazję zobaczyć
kilkadziesiąt zabytkowych pojazdów, które
odwiedzą nas w sobotę w ramach VII Wałbrzyskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych.

II Turniej Rycerski pod zamkiem Cisy przeszedł do historii. To był
magiczny weekend! Pod zamkiem Cisy zamieszkali ciekawi ludzie,
prawdziwi pasjonaci. Ponad 200 rekonstruktorów stworzyło obóz
rycerski. Bractwa zapewniły ogrom atrakcji dla przybyłych gości. Były
gry, zabawy, walki i inscenizacje. Ponad to liczne stoiska kramarskie
i pyszna kuchnia. Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Stare
Bogaczowice, Bractwo Rycerskie Księcia Bolka Świdnickiego oraz
Bractwo Rycerskie Grodu Chojnów. Organizatorzy zapewniają, że za rok
turniej rycerskie odbędzie się ponownie.

(IL)

Joga w parku
Szwedzkim
- Szykuje nam się jeszcze jedna atrakcja
w Szczawnie – Zdroju! W sierpniu wraz z
Ramoną Bukowską -radną Rady Powiatu Wałbrzyskiego zapraszamy na cykliczne zajęcia
z jogi. W każdą sobotę o godz. 9:00 w Parku

Szczawno-Zdrój jest w gronie 30 gmin,
które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Gmina otwarta na inwestycje”. Program, pod patronatem m. in.
Ministerstwa Cyfryzacji, ma poprawić dostęp mieszkańców do szerokopasmowego
internetu, o co gmina zabiega od dawna. Chcemy światłowodu dla mieszkańców,
chcemy, by Szczawno-Zdrój rozwijało się
i unowocześniało – podkreśla burmistrz
Marek Fedoruk. – Liczymy, że dzięki udziałowi w programie budowa sieci ma szansę
na realizację. O światłowód w Szczawnie
mieszkańcy pytają od dawna, jak dotąd
sieć znajduje się w kilku punktach miasta i
nie zabezpiecza w pełni potrzeb.

Pierwszy turnus
za nami
Było super! - to zgodna opinia półkolonistów, którzy przez ostatnie dwa tygodnie uczestniczyli w miejskich półkolo-

niach w Szczawnie-Zdroju. Wycieczki,
spływ kajakowy, basen, wyjazd do Wrocławia, rozgrywki sportowe - nie było czasu
na nudę dla blisko 30-osobowej grupy. 26
lipca zakończył się I turnus, a na pożegnanie było wspólne grillowanie, były także
prezenty - od burmistrza Marka Fedoruka
tort, a opiekunowie przygotowali kiełbaski
i czekoladę. Każdy dostał także medal i dyplom za sportowe osiągnięcia. - Kochani,
mam nadzieję że się dobrze bawiliście, zapraszam Was już na następne półkolonie
za rok, będą jeszcze ciekawsze - powiedział
burmistrz Marek Fedoruk. Drugi turnus
rozpocznie się w połowie sierpnia.

Widowiskowy
fourcross przed nami
Trwają przygotowania do Międzynarodowych Zawodów w Kolarstwie MTB –
FourCross w Szczawnie-Zdroju. Obecnie
prowadzone są prace przygotowawcze na
torze, uzupełniane ubytki, itp. Zawody odbędą się w dniach 17-18 sierpnia na torze
fourcross na Słonecznej Polanie. Spodziewamy się światowej czołówki zawodników z Europy, którzy bardzo cenią obiekt
w Szczawnie-Zdroju. W drugim dniu, czyli
w niedzielę, odbędą się Mistrzostwa Polski
zarówno zawodników licencjonowanych,
jak i amatorów.
(ABP)
REKLAMA
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Co dalej z piłkarskim
Górnikiem?

29 lipca władze miasta
Wałbrzycha spotkały się z
przedstawicielami Klubu Piłkarskiego Górnik Wałbrzych,
aby porozmawiać o aktualnej sytuacji w klubie.
Ze strony miasta w spotkaniu wzięli udział: prezydent
Roman Szełemej, zastępca
prezydenta Sylwia Bielawska
oraz Arkadiusz Grudzień - kierownik Biura Promocji, Turystyki i Sportu. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele:
zarządu stowarzyszenia Górnik
Wałbrzych, rodziców dzieci trenujących w klubie oraz środowiska kibiców. Spółkę Celową
Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój
Spółka z o.o. reprezentował
prezes Piotr Rachwalski.
- Podczas trwającego ponad trzy godziny spotkania
przedstawiono zarówno aktu-

Kadra pod Chełmcem

Ostatni
sprawdzian

alną sytuację finansową klubu,
jego zobowiązania finansowe,
jak i zaprezentowano dane
dotyczące finansowania sportu przez Gminę Wałbrzych.
Władze miasta zadeklarowały
dalsze wsparcie klubu dla grup
dziecięcych i młodzieżowych
KP Górnik Wałbrzych oraz, w
miarę możliwości finansowych,
wsparcie drużyny seniorów,
które będzie adekwatne do
aktualnego poziomu rozgrywek. Podczas spotkania zgodnie ustalono, że najważniejszą
kwestią jest obniżenie kosztów funkcjonowania klubu np.
poprzez przeniesienie zajęć
treningowych na inne obiekty. Ustalono termin kolejnego
spotkania za około trzy tygodnie – relacjonuje Edward
Szewczak, rzecznik prasowy
prezydenta Wałbrzycha.
(RED)

Piłkarki nożne AZS PWSZ
Wałbrzych zremisowały z
Olimpią Szczecin 2:2 w ostatnim meczu kontrolnym przed
inauguracją rozgrywek ekstraligi. W 5 min. rywalki, po
rzucie rożnym i strzale głową
Julii Brzozowskiej, objęły prowadzenie, ale w 28 min. w podobny sposób piłkę skierowała
do siatki Monika Kędzierska i
było 1:1. W 35. minucie uderzeniem z dystansu Zuzanna Radochońska ponownie dała swojemu zespołowi prowadzenie
i wydawało się, że to Olimpia
będzie do przerwy w lepszej sytuacji. Pięć minut później kolejną precyzyjną wrzutką popisała
się Katarzyna Rozmus, a Alicja
Materek głową pokonała bramkarkę Olimpii. Pierwsza połowa
zakończyła się remisem 2:2, a
po zmianie stron obie drużyny
miały swoje okazje, ale wynik
nie uległ już zmianie. Skład AZS
PWSZ: Sapor - Kędzierska, Zawadzka, Szewczuk, Turkiewicz,
Rozmus, Materek, Cieśla, Głąb,
Rapacka, Fabova oraz Migacz,
zawodniczka testowana, zawodniczka testowana. A już w
sobotę o 16:30 AZS PWSZ Wałbrzych zmierzy się na własnym
boisku z Medykiem Konin.
(RED)

Puchar dla mistrzów
Reprezentacja Polski zajęła
2 miejsce w V Międzynarodowym Turnieju Mężczyzn w
Koszykówce na Wózkach o Puchar Prezydenta Wałbrzycha.
Decydujący był sobotni mecz z
z aktualnym mistrzem Europy –
Turcją, w którym biało-czerwona
kadra pokonała rywali 68:60. W
całym turnieju polska drużyna
rozegrała pięć spotkań, z czego
cztery wygrała. Uległa jedynie
aktualnym mistrzom świata - Brytyjczykom - 85:90. Turniej wygrała Wielka Brytania, a trzecie miejsce na podium zajęła Kanada.
(RED)

19-osobowa
reprezentacja
Polski
koszykarzy
rozpoczęła w Wałbrzychu
przygotowania do finałów
mistrzostw świata. Najmłodszy w tym gronie jest 18-letni
Aleksander Balcerowski (na
zdjęciu), wychowanek Górnika Wałbrzych.
Podopieczni trenera Mike
Taylora będą trenowali w
ośrodku Aqua-Zdrój w Wałbrzychu do 7.08. W dniach
8.08 – 12.08 Polacy wezmą
udział w turnieju towarzyskim
w Pradze (mecze z Jordanią, Tunezją, Czechami), a w
dniach 15.08 – 19.08 w turnieju towarzyskim w Hamburgu
(mecze z Czechami, Niemcami, Węgrami). Przed wylotem
do Chin biało – czerwoni ro-

zegrają 21.08 mecz towarzyski z Holandią (w hali Globus
w Lublinie), a w dniach 24.08
– 27.08: czeka ich turniej towarzyski w Chinach (mecze z
Iranem, Nigerią, Czarnogórą).
Finały mistrzostw świata, na
które pojedzie 12 naszych koszykarzy, rozpoczną się 31.08
i będą rozgrywane w ośmiu
chińskich miastach do 15 września 2019 r. Polacy zagrają w
Pekinie z Wenezuelą (31 sierpnia o godz. 10.00), Chinami (2
września o godz. 14:00) oraz z
Wybrzeżem Kości Słoniowej (4
września, godz. 10,00). Dwie
najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do kolejnej fazy
grupowej, a pozostałe zagrają
o miejsca 17-32.
(RED)

Wiedzą z kim zagrają
Siatkarze MKS Aqua Zdrój Wałbrzych poznali rywali w 4 grupie II ligi: KS Bielawianka Bester
Bielawa, MKST Astra Nowa Sól,
MKS Olavia Oława, WKS Sobieski
Arena Żagań, SPS Chrobry Głogów, KU AZS Uniwersytet Zielonogórski, MUKS Ziemia Milicka,
MKS Ikar Legnica, 9. MKS Rosiek
Syców (w sezonie 2018/19 PKPS
Siatkarz). Inauguracja siatkarskich rozgrywek nastąpi 28 września w Wałbrzychu, a rywalem
MKS Aqua Zdrój będzie beniaminek Rosiek Syców. Nowością
w nadchodzącym sezonie będzie
system awansów: w fazie play-off
znajdą się najlepsze 4 zespoły po
rundzie zasadniczej.
(RED)
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
USŁUGI
(4) Pranie tapicerki meblowej,
samochodowej, dywanów i
wykładzin. Tel: 796 535 222
(5) Hydraulik – instalacje co, wod-kad, gaz, kotły co. Tel. 506 754 379
(4) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i
inne stolarskie. TANIO! 692-123981.
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg.weebly.com Tel. 607218-533
(4) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie. Tel. 606
937 229

NIERUCHOMOŚCI

Tartak Urbaniak oferuje:

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

INNE
(1) Potrzebny murarz. Tel. 795 602
683
(4) Atrakcyjna pożyczka bez BIK.
Wstępna weryfikacja przez telefon.
Kontakt 796 700 605

SPRZEDAM
(1) Sprzedam budynek gospodarczy ok. 100 m kw. Tel. 795 602 683

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

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

Tel. 602 190 848

Promocyjne ceny od 99 zł
na serwis klimatyzacji
Auto serwis Pit-Car .... tel. 696 473 695
ul. II Armii 7c, Wałbrzych-Sobięcin

Szukasz pracy jako opiekunka
osób starszych w Niemczech i w Polsce?
Wyjazdy na umowę. Opieka koordynatora na miejscu.

Biura czynne od pn-pt. godz. 9.00-16.00
ul. Kopernika 11, 58-350 Mieroszów, tel. 533-202-626, 534-255-277
ul. Lwowska 23 (I p.), 56-400 Oleśnica, tel. 690-967-999

biuro@miranexagentur.pl

PRACA

MOTORYZACJA

Szkolimy na samochodzie
z automatyczną skrzynią biegów!

Nowe kursy:

(1) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

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

2.09 Wałbrzych • 3.09 Głuszyca

więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

REKLAMA

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
PROMOCJA - WĘGIEL ORZECH 23-25 MJ/kg
za 695 ZŁ/TONA !!!
WESOŁA, STASZIC, MARCEL, EKOGROSZEK
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

DOMOFONY
MONITORING

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

Okna LUCH

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

SKUP AUT

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

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

REKLAMA

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.
na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71
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ronę www.zolnieruk.pl.
Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

MS-3915 Podzamcze, ul. Forteczna, 3 pokoje, 56m2, po remoncie,
cena 189 tys. Tel. 883 334 486
MS-3886 Podzamcze, ul. Hetmańska, 36m2, mieszkanie po kapitalnym remoncie, cena 156 tys. Tel.
883 334 481
MS-3847 Podzamcze, 4 pokoje,
66m2, 2 piętro w 4, cena 214 tys.
Tel. 883 334 481

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535416-014

MS-3870 Piaskowa Góra, 4 pokoje,
57 m2, cena 169 tys. Tel. 883 334

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!

Tel. 883 334 481

Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
PIASKOWA GÓRA Do wynajęcia
1 pok 25m2 4piętro z balkonem
900,-zł tel do kontaktu 535-416014 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod nr PAN-MW
998
PODZAMCZE Do wynajęcia 2 pok
48m2 6 piętro z balkonem 1350,-zł
tel do kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod nr PAN-MW960
PODZAMCZE 36m2 2pok 2piętro,
do wprowadzenia cena 130tys Tel
do kontaktu 535-416-014 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod nr PAN-MS-1032
PODZAMCZE 41m2 2pok 4piętro,
po generalnym remoncie 163tys
Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1040
ŚRÓDMIEŚCIE 108m2 2piętro
2poziomy cena 190tys zł tel do
kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.net.pl
SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3 pokoje, całe piętro domu. 285.000 zł ,
tel. do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod numerem PAN-MS-901
SOBIĘCIN ( GÓRNY) Mieszkanie z
ogrzewaniem miejskim 2pokoje
56,5m2 3 piętro tel do kontaktu
535- 416-014 oferta dostępna na
www.panorama.net.pl pod numerem PAN-MS-1026
BOGUSZÓW Lokal użytkowy z
witryną 50m2 50.000,-zł w atrakcyjnej lokalizacji tel. do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna na
www.panorama.net.pl pod numerem PAN-LS - 967

MS-3874 Piaskowa Góra, 54 m2, 3
pokoje po kapitalnym remoncie,
Cena 225 tys.
MS-3914 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
29m2, do wprowadzenia, cena 119
tys. Tel. 883 334 486
MS-3913 Biały Kamień, ul. Ludowa – mieszkanie z ogródkiem i
garażem, po remoncie, 3 pokoje,
50m2, cena 170 tys. tel. 883 334
486
MS-3897 Biały Kamień, 2 pokoje,
96m2, cena 147 tys. Tel. 883 334
481
MS-3879 Biały Kamień, 2 pokoje,
42 m2, ul. Pionierów, cena 99 tys.
Tel. 606 976 630
MS-3835 Nowe Miasto, 2 pokoje,
54m2, po remoncie, ogrzewanie
gazowe, cena 149 tys. Tel. 883
334 481
MS-3804 Stary Zdrój, ul. Marconiego, 3 pokoje, 63 m2, do odświeżenia, cena 119 tys. Tel. 606 976 630
MS-3899 Śródmieście – Rynek, 2
pokoje, 60m2, cena 125 tys. Tel.
883 334 481
MS-3875 Okazja!!! Sobięcin okolice
Galerii, 103 m2, 3 pokoje, garaż,
cena 89 tys. Tel. 883 334 486
DS-3628 Dom Piaskowa Góra, 180
m2, działka 300m2, cena 485 tys.
Tel. 883 334 486

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

RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje,
83m2, parter w 10, dobry stan
techniczny, cena 215.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, Aleja
Wyzwolenia, 4 pokoje, 89m2,
wysoki parter, C.O. gazowe, po
remoncie, siłownia, Park Sobieskiego, cena 245.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2,
całe 1 piętro, bezczynszowe,
C.O. gazowe, ogród 300m2, cena
285.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowsze
budownictwo, 2 pokoje, 42m2, 1
piętro w 2, do odnowienia, cena
120.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
przy deptaku, 2 pokoje, kuchnia
z jadalnią, 75m2, 1 piętro, , C.O.
gazowe, taras, cena 240.000zł, 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
www.renomahome.pl
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
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W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP

(HALA TARGOWA MANHATAN)

ZA GOTÓWKĘ!

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

RENOMA- PIASKOWA GÓRA, ul.
Michałowskiego, nowe - komfortowe, 3 pokoje, 45m2, 9 piętro w 10,
WYSOKI STANDARD, 189.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424

www.eurodom.walbrzych.pl

RENOMA – BOGUSZÓW GORCE, 1
–go Maja, 1 pokój, 33m2, 2 piętro
w 2, cena 52.000zł, okna PCV,
łazienka, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

Wszystkie oferty biura na stronie :

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA! HALA, WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko
ul.Gagarina, pow. 239 m2, działka
400 m2, cena 3200 zł netto/ m-c.
Tel. 883 334 486

RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul. 11go Listopada, nowsze budownictwo, 4 pokoje, 69,3m2, 3,5 piętro w
4, C.O. miejskie, do zamieszkania,
DUŻY TARAS, cena 179.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ ul.
Uzdrowiskowa , 1 piętro, 2 pokoje,
45 m2 cena 99 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE
ulica Reja , 3 pokoje z CO gaz, 71
m2 cena 99 000 tel. 883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE Ul.
Forteczna 54 m2, 2 pokoje cena
159 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE ul.
Palisadowa, 48 m2, 4 pietro, 2 pokoje cena 155 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - BIALY KAMIEŃ
ulica Miczurina, 50 m2 , 2 poziomowe, po remoncie cena 148 000
tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica
Świdnicka 2 pokoje , co gaz cena
85 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2, 3
pokoje 3 piętro , CO gaz cena 199
000 zł, tel 883 332 727
RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE
okolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727
RENOMAHOME - ŁOMNICA – działka budowlana 2 ha , cena 250 000
tel 883 332 727
RENOMAHOME - GORCE 2 pokoje
z co gaz ,1 piętro ,cena 54 000 tel
883 334 836

DS-3922 Dom Poniatów, 112m2,
działka 300m2, do kapitalnego remontu, cena 249 Tel. 606 976 630

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

Oferty na stronie:

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Hetmańska, 2 pokoje, 35,1m2, 10
piętro w 10, do remontu, nowe
okna PCV, cena 119.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Hetmańska, 2 pokoje, 48,6m2, 4
piętro w 4, do odnowienia, cena
148.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Psie Pole, 1 piętro 50 m2, po kapitalnym remoncie APARTAMENT
cena 179 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME – NOWE MIASTO
ul.Bogusławskiego , 1 piętro, 2
pokoje, 43 m2, do remontu cena
85 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - SZCZAWNO –
Zdrój ul. Kasztanowa, 84 m2, 2
piętro, 3 pokoje, co gaz cena 280
000 tel 883 334 836
RENOMAHOME – PIASKOWA
GORA ul. Malczewskiego,10 pietro,
4 pokoje, cena 169 000 tel 883
334 836
RENOMAHOME - Szczawno – Zdrój
ul.Prusa , 54 m2, 2 pokoje, piętrro
1 co gaz cena 165 000 tel 883 332
727

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem
i zadbanym ogrodem (parter) na
wynajem wyposażone, 3 pokoje,
aneks kuchenny,60m2, piękna
okolica Cena: 2500 zł, ( nr: 2551)(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z
ogrzewaniem miejskim, 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: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – GLINIK-dom bliźniak pięknie położony, 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
OKAZJA! OBNIŻKA CENY!SZCZAWNO ZDRÓJ, klimatyczne mieszka-

nie 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 –SZCZAWNO-ZDRÓJ, strefa

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ ,2 mieszkania z dodatkową powierzchnią
do własnej aranżacji, 75m2, 4
pokoje, jasna kuchnia, 2 piętro,
Cena: 219 000 zł, (nr:2543) - (74)
666 66 06, (74) 843 33 33

samochody, altana, piękny ogród

BON –OKAZJA! OBNIŻKA CENY !!
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 –ZAMIANA! PODGÓRZE,
mieszkanie po remoncie, pow.95
m2, 4 pokoje, ogrzewanie gazowe, kuchnia z pełnym wyposażeniem, szafy Komandor, zamiana
na mniejsze nawet poza Wałbrzychem. Cena: 29 900zł (nr:2558)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
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 wynajmu:
1500 zł:sprzedaż: 115 000 zł
(nr:2525) (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

A, PIĘTRO WILLI po remoncie,
pow. 128m2, 4 pokoje, duża jasna
kuchnia, 2 łazienki, 2 garderoby, działka 1046m2, wiata na 2
ze starodrzewiem. Cena: 495 000zł
(nr:2499) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, przestronne
mieszkanie do wprowadzenia nieopodal rynku. 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
BON –OKOLICE WAŁBRZYCHA,
dom wolno stojący, 130m2, do remontu, duża piękna działka Cena:
118 000 zł (nr: 2566) - (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – WAŁBRZYCH, Biały Kamień
mieszkanie o pow. 37 m2, 2
pokoje, widna kuchnia , łazienka z
wanna i osobne WC, ogrzewanie
gazowe, ogródek. CENA: 75 000 zł
(nr: 2564)
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –WAŁBRZYCH dzielnica Stary
Glinik, dom wolno stojący, 100 m2,
4 pokoje,
2 kuchnie,duża piękna działka
Cena: 360 000 zł (nr: 2569) - (74)

BON –OKOLICE WAŁBRZYCHA,
dom wolno stojący, 100m2, do
kapitalnego remontu, duża piękna
działka Cena: 99 900 zł (nr: 2485) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

666 66 06, (74) 843 33 33

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

13 324 m2. Powierzchnia łączna

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
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BON – ŚRÓDMIEŚCIE, luksusowe
mieszkanie do wprowadzenia
nieopodal rynku. pow. 60 m2 , 2
pokoje, aneks kuchenny, łazienka
z WC, ogrzewanie gazowe, monitoring. Możliwość zaadoptowania
dodatkowej powierzchni. CENA:
149 000 zł (nr: 2528) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe
domy w zabudowie szeregowej o
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 320 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33

BON –OKOLICE Głuszycy, polecamy na sprzedaż kompleks produkcyjno - biurowo- administracyjny
usytuowany na działce o pow.
zabudowań 7 277 m2. Cena: 750
000 zł (nr: 2566) - (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33.

.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

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.

DB2010

Czwartek, 1 sierpnia 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

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

