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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

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

Wyjazdy z Polski w każdy piątek

Premie do 150 EUR
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro),
tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl

REKLAMA

TERAZ DWA PUNKTY

SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44,
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy)
tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

www.tech-dom.com.pl

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

OKNA

montaż gratis

PROMOCJA
TRZECIA
SZYBA
W OKNIE

GRATIS
U NAS TANIEJ!

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

.PL

DRZWI
już od 950zł
z montażem

Seniorzy mniej
dorobią
Jesteś na emeryturze i nadal pracujesz? Sprawdź czy musisz rozliczać się z ZUS ze swoich
dodatkowych dochodów. Nie wszystkich seniorów limity dotyczą, ale niektórzy
z nich powinni zwrócić uwagę, czy ich zarobki zbliżają się do progu, którego nie powinni przekroczyć.
Jeśli tak się stanie zostanie zmniejszona lub zawieszona renta czy też wcześniejsza emerytura.
Od września limity dorabiania są niższe.
Przejście na emeryturę,
czy rentę to nie zawsze koniec pracy. Aktywność zawodowa seniorów ciągle rośnie.
W ciągu ostatnich czterech
lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 proc.
Wśród pracujących emerytów w 2018 r. przeważały
kobiety i stanowiły 56 proc.
Prawie 90 proc pracujących
emerytów to osoby w wieku
60-65 lat i więcej. Właśnie ta
grupa pracujących emerytów, czyli tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (czyli 60 lat – kobieta i
65 lat – mężczyzna) może dorabiać bez żadnych limitów i
nie martwić się rozliczeniami
z ZUS.
– Czuwać nad wysokością swoich zarobków muszą
osoby dorabiające, które są
na wcześniejszej emeryturze
czy rencie. W ich przypadku
obowiązują, bowiem limity
kwot, jakie można dodatkowo zarobić – wyjaśnia Iwona

Kowalska-Matis, regionalny
Rzecznik Prasowy ZUS na
Dolnym Śląsku. – Dlatego
we wrześniu musimy sprawdzić czy nie zbliżyliśmy się za
bardzo do górnego progu,
bo od tego właśnie miesiąca obowiązują nowe, niższe
limity, czyli istnieje ryzyko,
że świadczenie może zostać
zawieszone lub zmniejszone
– wyjaśnia rzeczniczka.
Limity zarobków, które
świadczeniobiorcy
mogą
osiągnąć od września wiążą
się z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które dotyczy II
kwartału kalendarzowego i
ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe progi będą
obowiązywały w okresie od
1 września 2019 do 30 listopada 2019 roku. W tym czasie seniorzy, którzy pobierają
wcześniejsze emerytury oraz
renciści mogą dorobić bez
żadnych konsekwencji do

kwoty 3 387,50 zł. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli
130 proc. tego wynagrodzenia (6 291,10 zł), to świadczenie zostanie zmniejszone
o kwotę przekroczenia, nie
więcej jednak niż o kwotę
maksymalnego zmniejszenia. W przypadku emerytury
i renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy to
kwota 599,04 zł, renty z tytułu częściowej niezdolności
do pracy - 449,31 zł, zaś renty rodzinnej dla jednej osoby
- 509,22 zł. Przypomnijmy,
że w II kwartale 2019 roku
przeciętne wynagrodzenia
wyniosło 4 839,24 zł.
- Szczególnie ważne
jest by na swoje przychody
zwróciły uwagi osoby, których działalność podlega
obowiązkowemu opłacaniu
składek na ubezpieczenia
społeczne np. z umowy o

pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy umowy
o dzieło zawartej z własnym
pracodawcą. To właśnie ich
świadczenia mogą zostać
zmniejszone lub zawieszone
– mówi Iwona Kowalska-Matis.
Nowe limity, po przekroczeniu, których dorabiający
wcześniejszy emeryt lub rencista powinien powiadomić
ZUS:
- jeśli suma dodatkowego
przychodu nie przekroczy 3
387,50 zł miesięcznie, emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości,
- uzyskanie przychodów w
granicach od 3 387,50 zł do 6
291,10 zł, spowoduje zmniejszenie wypłat z ZUS,
- przekroczenie kwoty
przychodów w wysokości 6
291,10 zł, będzie skutkowało
zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty w danym
miesiącu.
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(IKM)
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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

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

REKLAMA

Do gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej trafią miliony złotych na remonty dróg i mostów.
Do gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej trafią miliony
złotych z Funduszu Dróg
Samorządowych. Pieniądze
zostaną przeznaczone na remonty dróg lokalnych oraz
mostów.
Gmina Wałbrzych dostała: 4
474 267,00 zł na remont ul. Dunikowskiego (0,737 km, okres
realizacji: IX 2019 r. - VI 2021
r., wartość projektu: 8 948 533
zł) - dofinansowanie 50%, 2
787 394 zł na przebudowę ul.

Nałkowskiej - Hirszfelda (II etap
- 0,540 km, okres realizacji IX
2019 - VIII 2020 r., wartość projektu 5 574 787 zł) - dofinansowanie 50%, 1 771 016,07 zł na
budowę ul. Długosza (0,470
km, okres realizacji: XI 2019 r.
- XI 2020 r., wartość projektu 2
213 770,09 zł) dofinansowanie
80%.
- Z ogromną radością informujemy, że Gmina Boguszów
- Gorce pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 235 509

zł z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych,
na przebudowę ul. Poniatowskiego, łączącej Boguszów ze
Starym Lesieńcem. Wyłoniono
już wykonawcę robót, więc
niebawem prace ruszą pełną
parą – mówi Sebastian Drapała, zastępca burmistrza Boguszowa – Gorc. Prace obejmą
0,764 km, z czas realizacji: IV
- XI 2019 r. Wartość projektu
wynosi 2 471 017 zł, a dofinansowanie 50%.
REKLAMA

Gmina Czarny Bór dostała
2 880 451,44 zł na remont ul.
Sportowej i Skalników. Prace
obejmą 0,941 km i będą realizowane w okresie IX 2019 r. - XI
2020 r. Wartość zadania wynosi
3 600 564,30 zł, a dofinansowanie 80%.
- Także do nas dotarła bardzo dobra informacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, bo Gmina Mieroszów
dostanie dotację na następujące remonty: mostu w Unisławiu
Śląskim - realizacja: VI - IX 2019
r., wartość zadania: 320 848,00
zł, dofinansowanie 50% - 160
424,00 zł; mostu w Sokołowsku
- realizacja: VI - IX 2019 r., wartość zadania 299 758,00 zł, dofinansowanie 50% - 149 879,00
zł; nawierzchni części jezdni
i chodnika ul. Mickiewicza w
Mieroszowie - 0,209 km, realizacja: VI - IX 2019 r. - wartość
zadania 670 000,00 zł, dofinansowanie 50%, czyli 335 000 zł.
Cieszymy się z mieszkańcami
gminy, a szczególnie z tymi,
którzy mieszkają przy ul. Mickiewicza - koniec z wybojami
– podkreśla Andrzej Lipiński,
burmistrz Mieroszowa.
2 245 027,20 zł – tyle dostanie gmina Szczawno-Zdrój na
remont kolejnych trzech ważnych dróg gminnych. Pieniądze przekaże budżet państwa
z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota przyznaje dotacji
to 80 % kosztów całej inwestycji. Wniosek dotyczy modernizacji aż trzech ulic: Bukowej,
Bohaterów Warszawy i Ofiar
Katynia.
- To jest bardzo dobra wiadomość dla Szczawna-Zdroju,
mieszkańców i odwiedzających
nas gości – nie ukrywa satysfakcji burmistrz Marek Fedoruk.
– Chodzi o modernizację trzech
ważnych ulic i chodników w
centrum uzdrowiska, które w
istotny sposób wpływają na
komfort życia mieszkańców.
Cieszy też bardzo wysokość
dotacji, 80 % dofinansowania
to w naszym przypadku 2,24
mln zł, całość zadania opiewa
na kwotę 2,8 mln zł, wkład gminy to będzie nieco ponad pół
miliona.
Będzie to kolejne, duże zadanie drogowe, realizowane
w ostatnich latach w Szczawnie-Zdroju. Przypomnijmy, że
trwa właśnie przebudowa ulic
F. Chopina i H. Sienkiewicza,
potężne zadanie na kwotę 2,6
mln zł, na które gmina również
otrzymała dofinansowanie z
budżetu państwa w wysokości
50 %.
Z kolei Gmina Walim na remont ul. Słowackiego (0,795
km, realizacja: X - XI 2019 r.
wartość zadania 451 549,00 zł)
dostała dofinansowanie w wysokości 50%, czyli 225 775 zł.
(RED)

Naprawią ulice

Ruszają prace związane z
remontem ulic Rzeźnianej i
Łącznej w Boguszowie-Gorcach.
- 3 września 2019 r. odbyło
się przekazanie terenu budowy
wykonawcy robót, którym jest
Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z
o.o. Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia drogowego
w ilości 8 słupów oświetleniowych oraz wymianę istniejącej
nawierzchni na nową wraz ze
zjazdami na posesje oraz naprawę nawierzchni w obrębie

studni rewizyjnych wykonanej
kanalizacji. Remontowany odcinek obejmuje ulicę Rzeźnianą
(ok. 114m), fragment ul. Łącznej
od skrzyżowania z ul. Rzeźniana
do skrzyżowania z ul. Witosa
(ok. 185m) oraz fragment ul. Witosa od skrzyżowania z ul. Łączną do budynku przy ul. Witosa
nr 2 (ok. 63m). Przewidywany
termin zakończenia robót to
29.11.2019 r. Wartość inwestycji: 601 260,96 zł – wylicza Sebastian Drapała, zastępca burmistrza Boguszowa-Gorc.
(RED)

Zmiany w policji
Nadkomisarz
Dariusz
Musielski przejął obowiązki
zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.
W wałbrzyskiej komendzie odbyła się uroczysta
zbiórka z okazji powierzenia
obowiązków służbowych na
stanowisku zastępy Komendanta Miejskiego Policji w
Wałbrzychu
nadkomisarzowi Dariuszowi Musielskiemu,

który przez kilka ostatnich lat
związany był z Wydziałem do
Walki z Korupcją Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Obowiązki I Zastępcy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu objął natomiast dotychczasowy zastępca Komendanta Miejskiego
Policji w Wałbrzychu nadkom.
Rafał Siczek.
(RED)
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Charytatywne granie dla Pawła
Przed nami drugi koncert
z cyklu Charytatywne granie
dla Pawła. Impreza odbędzie
się 7 września o godzinie
15.00 w Harcówce w Wałbrzychu.
Przypomnijmy: 29.06.2019
r. w Harcówce w Wałbrzychu
odbył się koncert „Punk Kwesta – charytatywne granie dla
Pawła”.
– Cel znów jest tylko jeden
– będziemy grać charytatywnie
dla Pawła! Nasz kolega Paweł
mówi o sobie: – Nie poddam
się w mojej walce o powrót
do zdrowia, jednak potrzebuję Waszej pomocy! Kilka słów
o Pawle: w październiku 2018
uległ wypadkowi motocyklowemu, w którym odniósł poważne obrażenia. Paweł przez
wiele lat pomagał innym, a
teraz sam potrzebuje naszego wsparcia. Dziękujemy za
odzew wszystkich wykonawców, którzy bezpłatnie zagrają
dla Pawła, aby zapełnić puszki
wolontariuszy. Szykujemy dla
Was dzień pełen muzycznych
wrażeń, więc szykujcie się i
Wy. Punk Kwesta to miejsce
dla każdego. Gwarantujemy
wspaniałą atmosferę i wiele
emocji. Pamiętajmy, że cel jest
szczytny - w sobotę zapełniamy puszki po brzegi dla Paw-

ła, który potrzebuje wsparcia
finansowego, aby powrócić
do zdrowia. Przybywajcie w
sobotę, 7 września na godzinę

Przebudują 1 Maja
i Zachodnią

15:00 do wałbrzyskiej Harcówki
– zachęca w imieniu organizatorów Kamila Karpińska.
(RED)
REKLAMA

NOWE możliwości
SZKOLENIA
i BONY SZKOLENIOWE
DLA OSÓB MŁODYCH
W WIEKU 18-29 lat
w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)”
O szczegóły pytaj pracowników urzędu osobiście lub telefonicznie:
pok. 10, tel. (74) 84 07 380
Pamiętaj, że wszelkie bieżące informacje
dostępne są na stronie internetowej urzędu
www.walbrzych.praca.gov.pl

- 6 września 2019 r. o godzinie 13:00 na parkingu Rady
Wspólnoty Samorządowej
“Sobięcin-Gaj” w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 149
nastąpi podpisanie umowy
z wykonawcą wyłonionym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
367 – obwodnica Sobięcina
w Wałbrzychu (Droga Sudecka)” – firmą EUROVIA POLSKA
Spółka akcyjna z siedzibą w
Kobierzycach. Przebudowa ulic
1-go Maja i Zachodniej, prowadzona przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta
będzie największą po zachodniej obwodnicy miasta inwestycją drogową, realizowaną
aktualnie w Wałbrzychu. Całkowita wartość projektu wynosi
41 294 441,90 zł, z czego 85%
to dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – mówi
Edward Szewczak, rzecznik
prasowy prezydenta Wałbrzycha.
(ESZ)

Wałbrzyska
Solidarność
W Centrum Nauki i Sztuki
Stara Kopalnia w Wałbrzychu
dostępna jest wystawa upamiętniającą działalność wałbrzyskiej „Solidarności”. Ekspozycja składająca się przede
wszystkim z pamiątek prywatnych działaczy „S” upamiętnia
zapomniany wkład Wałbrzycha
w kształt całego, blisko 10-cio
milionowego ruchu społecznego z początku lat 80 w Polsce.
Porozumieniami Sierpniowymi
będącymi faktycznym początkiem ruchu NSZZ „Solidarności” określa się cztery porozumienia zawarte przez rząd
PRL z robotniczymi komitetami strajkowymi na przełomie
sierpnia i września 1980 roku.
Powszechnie uważa się, że
zalicza się do nich podpisane
kolejno w Szczecinie i Gdańsku
(30 i 31 sierpnia 1980 roku) oraz
w Jastrzębiu-Zdroju i Dąbrowie
Górniczej (3 i 11 września 1980
roku). Tymczasem niewiele
osób zdaje sobie sprawę, że
zanim zakończyły się strajki
górnicze na Górnym Śląsku, 2
września 1980 roku analogiczne porozumienie władz z protestującymi podpisano właśnie
w Wałbrzychu. Ekspozycja jest
stała, a zwiedzać można ją w
godzinach 10.00 – 16.00.
(SK)
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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

MOTO - HURT SA O/ WAŁBRZYCH
ul. 11 Listopada 38
TEL 74/844-65-41 / 74/844-65-08

Pracowite
wakacje w I LO
- To były bardzo pracowite wakacje w I Liceum
Ogólnokształcącym w Wałbrzychu, które poświęciliśmy
na realizację projektu z Funduszu Toyoty – mówi Beata
Urbaniak, wicedyrektor I LO
w Wałbrzychu.
- Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu wolontariuszy ze Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego
Dęby
Wałbrzych udało nam się odpowiednio przygotować teren
naszego „Ogródka Aktywnego
Relaksu”, stworzyć boisko do
petanque, plac do ćwiczeń
street workout, strefę do gry
w szachy oraz tenisa stołowego. Wiele dni pracowaliśmy do
bardzo późnych godzin, aby z

najbardziej pracochłonnymi
pracami skończyć do końca
wakacji. Niebawem zamontujemy ławki i zostanie kosmetyka – trzeba ten teren zazielenić.
To wszystko dla Was Drodzy
Uczniowie, żebyście mieli gdzie
aktywnie wypoczywać w trakcie
intensywnych dni nauki. Na oficjalne otwarcie, zaplanowane
na 16 września, przygotujemy
galerię zdjęć przedstawiających
krok po kroku naszą intensywną pracę. Oprócz oficjalnego
otwarcia w planie mamy krótkie
rozgrywki w petanque, szachy
i tenis stołowy, które poprowadzą Dęby Wałbrzych i nasi
uczniowie – dodaje Beata Urbaniak.
(RED)

Festiwal ognia
IV Dolnośląski Festiwal
Ognia odbędzie się w dniach
7 – 8 września w Starej Kopalni w Wałbrzychu.
- Dolnośląski Festiwal Ognia
to dwudniowe wydarzenie w
Wałbrzychu, podczas którego
oprócz pokazów grup artystycznych, odbędą się warsztaty kuglarskie dla artystów i
mieszkańców z terenu Dolnego
Śląska. Zwieńczeniem całego
wydarzenia będzie widowiskowy konkurs fireshow, w którym
zmagać będą się soliści i grupy
ogniowe o nagrodę pieniężną
w wysokości 1 i 2 tysięcy złotych. Zaprezentują się tam artyści kuglarze z nowoczesną formą tańca połączonego z etiudą

teatralną, do stworzenia której
wykorzystuje się udział żywego
ognia, jako głównego rekwizytu. Konkurs otworzy grupa
Ognia Impuls wyjątkowym pokazem - animacją nawiązującym do wydarzeń oraz rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej.
W czasie trwania festiwalu odbędzie się tzw. scena otwarta
(open stage) dla wszystkich
kuglarzy chętnych do zaprezentowania swoich umiejętności.
W trakcie trwania imprezy będzie można rozsmakować się w
posiłkach z popularnych food
trucków – mówi Jarosław Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury.
(JR)
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Mój biznes w sieci

Wrócili do szkół

W poniedziałek, 2 września, uczniowie ze Świebodzic rozpoczęli nowy rok
szkolny. Po raz kolejny zebrali się w aulach placówek
oświatowych i w gronie
nauczycieli oraz rodziców
uczcili powrót do nauki.
W uroczystym apelu w
Szkole Podstawowej nr 4 im.
Janusza Korczaka wzięli udział
burmistrz Świebodzic Paweł
Ozga oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Świebodzic
Jan Klepiec. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława
Broniewskiego,
przybyłych
na apel witali zastępca burmistrza Mariusz Szafraniec i
radni Rady Miejskiej Świebodzic: Ewa Dziwosz, Sebastian
Biały, Zbigniew Opaliński i
Krystian Wołoszyn. W Szkole

Podstawowej nr 2 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania na
powitalnym apelu byli obecni: wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Świebodzic Janusz
Kościukiewicz i radni rady
miejskiej: Zofia Marek oraz
Adam Tobiasz. W Szkole Podstawowej Integracyjnej im. H.
Sienkiewicza w obchodach
rozpoczynających rok szkolny,
uczestniczył radny rady miejskiej Tomasz Czekaj.
- Uczniów czeka w tym roku
187 dni nauki. Życzymy młodym mieszkańcom samych
sukcesów, a gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom oświaty wyrozumiałości
i wytrwałości w przekazywaniu
wiedzy – mówi Paweł Ozga,
burmistrz Świebodzic.
(WP)

Zakończyło się drugie
bezpłatne szkolenie „Mój
biznes w sieci”, realizowane
w ramach projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy
Świebodzice”, dofinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
W weekendowym szkoleniu uczestniczyło 12 osób,
które mogły pogłębić swoją
wiedzę między innymi w zakresie: bezpiecznego zarządzania prywatnością w sieci oraz
bezpiecznego korzystania z
serwisów społecznościowych,
korzystania z dowolnych usług
e-administracji, kupna i sprzedaży przez internet (portale
aukcyjne) jak i również zakładania konta w ePUAP i profilu
zaufanego oraz wykorzystania
profilu zaufanego.
Trwają zapisy na kolejne
bezpłatne szkolenie w ramach
modułu „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, które
odbędzie się w dniach 28-29
wrzesień 2019 r. w godzinach
od 10.00 do 16.00 w Urzędzie
Miejskim w Świebodzicach
(sala posiedzeń). Tematyka
szkolenia: rozpowszechnienie
w sieci informacji o swojej stro-

nie; wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-learningowych,
podcastów
tematycznych,
platform z zasobami do nauki
dla osób dorosłych; uzyskiwanie pomocy online (czat, e mail,
wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm turystycznych,
telekomunikacyjnych, banków,
urzędów itd.; rozumienie zjawisk i zagadnień dotyczących
tzw. fake news, hate, netykiety,
ochrony wizerunku osób oraz
prawa autorskiego; prowadzenie komunikacji z odbiorcami
strony i mediów społecznościowych; hosting strony internetowej i rejestracja domeny
internetowej; korzystanie z
analityki internetowej (np. Google Analytics); internetowe instrumenty promocji (reklamy,
płatne posty, pozycjonowanie
itp.); bezpieczne zarządzanie
prywatnością w sieci; prowadzenie profilu na Facebooku,
YouTube, Twitterze, Instagramie; reagowanie na naruszenia własnych praw autorskich;
korzystanie z banków zdjęć/
klipów/dźwięków, rodzaje licencji, warunki użytkowania,
odpowiedzialność prawna, Plagiat, prawo cytatu; utworzenie

Konsultują
strategię
strony internetowej z wykorzystaniem prostych w obsłudze
narzędzi; podstawy obsługi
systemów CMS i innych; tworzenie treści (słownej, graficznej, muzycznej, filmowej) na
stronę internetową z wykorzystaniem prostych aplikacji; założenie konta w ePUAP i profilu
zaufanego; wykorzystanie profilu zaufanego.
- Zapraszamy mieszkańców
Świebodzic do wzięcia udziału
w bezpłatnym szkoleniu. Przypominamy, że liczba miejsc jest
ograniczona i w grupie może
uczestniczyć tylko 12 osób,
dlatego decyduje kolejność
zgłoszeń. Jedynym warunkiem
wzięcia udziału w bezpłatnym
szkoleniu jest wiek powyżej
25 lat oraz zamieszkiwanie na
terenie Świebodzic. Zgłoszenia można dokonać za pomocą wypełnionego formularza
drogą elektroniczną na adres:
joanna.szynalska@swiebodzice.
pl ilona.rubis@swiebodzice.pl
lub telefonicznie 74/ 645 63 09.
Linki do zapisów on-line: http://
www.bip.swiebodzice.pl/e-aktywni-zapisy/457 oraz https://
fwzr.pl/rezerwacje/ - zachęcają
organizatorzy szkoleń.
(WP)

We wrześniu odbędzie się w
Świebodzicach seria spotkań
z mieszkańcami. Konsultacje
dotyczyć będą przygotowywanego projektu Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata
2021-2027. Projekt udostępniony jest na stronie www.swiebodzice.pl pod banerem informacyjnym. Harmonogram spotkań:
6 września (piątek), Szkoła
Podstawowa Integracyjna, ul.
Ciernie 30, godz. 17:00; 9 września (poniedziałek), Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Ofiar Oświęcimskich 58, godz. 17:00; 13
września (piątek), Miejski Dom
Kultury, ul. Wolności 13, godz
17:00; 20 września (piątek), Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13,
godz. 17:00. Uwagi można zgłaszać do 4.10.2019 r. również za
pośrednictwem strony internetowej www.swiebodzice.pl oraz
wysyłając wypełniony formularz
opinii e-mailem na adres: grazyna.sikorska@swiebodzice.pl lub
pisemnie w Biurze Podawczym
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ulicy Żeromskiego 27
w poniedziałki, środy i czwartki
godzinach od 7.30 do 15.30, we
wtorki od 7.30 do 16.00 i w piątki
od 7.30 do 15.00.
(WP)
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O Dompolu, który zatrudnia
ponad 20 osób z niepełnosprawnościami
Wałbrzyski Dompol był zakładem pracy chronionej. Po kilku latach firma zrezygnowała
z takiego wsparcia, nadal jednak zatrudnia
osoby z niepełnosprawnościami, bo dobrze
wypełniają swoje obowiązki, mają doświadczenie zawodowe i trudno znaleźć lepszego
pracownika.
Plusy i minusy
PUPH Dompol Społka z o.o. od 27 lat produkuje elementy meblowe – do kuchni, łazienek,
sypialni. Specjalizuje się w produkcji frontów
giętych i prostych na bazie płyt MDF oklejanych folią PVC i PET. Produkty Dompolu można
spotkać w Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,
Finlandii, Niemczech, Austrii, Holandii, Białorusi i na Ukrainie.
Specyfika produkcji Dompolu wymaga osób
ze specjalistycznymi umiejętnościami i kwalifikacjami, a w związku z tym, że dzisiaj trudno
znaleźć nowego pracownika, prezes Dariusz
Borczyk przyznaje, że zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jest dobrym rozwiązaniem. Osoby niepełnosprawne w Dompolu to
pracownicy z dużym stażem, którzy mają cenne doświadczenie – pracują zarówno na liniach
produkcyjnych, jak i w biurze. – Zatrudniamy
ponad dwadzieścia osób z niepełnosprawnościami. Dobrze sobie radzą, doceniamy ich, są
z nami od wielu lat i dobrze wykonują swoje
obowiązki – mówi prezes Borczyk. Są jednak
i problemy wynikające z zatrudniania osób z
niepełnosprawnościami. – Trudnością dla nas
jest to, że osoby z drugą grupą inwalidzką mają
o 10 dni urlopu więcej i częściej zdarza się, że
biorą chorobowe – wylicza prezes Dompolu – a
to utrudnia planowanie produkcji. Nie wyobra-

żamy sobie jednak Dompolu bez naszych niepełnosprawnych, ale bardzo sprawnych zawodowo, pracowników – podsumowuje Dariusz
Borczyk.
Wsparcie instytucji zewnętrznych
Właściciele Dompolu nie mają dobrego
zdania o instytucji, z której pomocy korzystali
przez wiele lat, będąc zakładem pracy chronionej. – Dla PRFON-u wystarczy drobne potknięcie, a pieniądze mogą być zablokowane. W
gąszczu formalności nietrudno o błąd. Dompolowi cofnięto dotację, ale wygraliśmy sprawę w
sądzie i zwrócono nam pieniądze – opowiada
prezes Borczyk. – Kiedy byliśmy zakładem pracy chronionej, mieliśmy znacznie więcej pracy i
trudności – nie z naszymi niepełnosprawnymi
pracownikami, tylko z urzędnikami – podsumowuje. Po tych doświadczeniach właściciele
Dompolu uznali, że bardziej opłaca się zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami nie posiadając statusu ZPCh.
Prezes Borczyk nie wspomina dobrze także
dotacji unijnych, wskazując na skomplikowany
proces rozliczeń – Niedawno pozyskaliśmy środki na tworzenie miejsc z funduszy unijnych, ale
przygniotła nas ilość formalności i zawiłość rozliczeń – opowiada.- To powinny być łatwe i przejrzyste procedury, zachęcające pracodawców do
zatrudniania osób niepełnosprawnych – stwierdza prezes Dompolu – ale tak niestety nie jest.
Dlatego dzisiaj Dompol jest pracodawcą
świetnie radzącym sobie z zatrudnieniem i
utrzymaniem pracowników z niepełnosprawnościami, a także zakładem dostosowanym do
przyjęcia takich osób.
Więcej: http://www.dompol.com.pl/csr.html

Dariusz Borczyk, prezes Dompolu (fot. Kamil Chorągwicki)

Co to jest ZPCh?
Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej połowę pracowników z niepełnosprawnościami
mogą wystąpić do wojewody o nadanie statusu zakładu pracy chronionej. By otrzymać taki status przedsiębiorstwo musi:
• prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy,
• zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
• przez co najmniej 6 miesięcy osiągać wskaźniki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami:
o co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych to osoby ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo o co najmniej 30% pracowników stanowią
osoby niewidome, psychicznie chore lub upośledzone umysłowo, zaliczone do znacznego albo
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
• posiadać obiekty i pomieszczenia odpowiadające przepisom oraz zasadom bhp, spełniające
wymagania dostępności do nich i uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych w zakresie
przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych,
• zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
Zakładom pracy chronionej przysługują szczególne uprawnienia:
• zwolnienie z podatków (z wyłączeniem podatku od gier, akcyzy, podatku VAT, cła, podatku od
środków transportowych),
• zwolnienie z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym
• dodatkowe wsparcie z PFRON (m.in. dopłaty do kredytów, zwrot kosztów rozbudowy lub modernizacji zakładu, transportu osób z niepełnosprawnościami)
Środki uzyskane z tytułu ww. zwolnień w 90% powinny zasilać zakładowy fundusz rehabilitacji
osób z niepełnosprawnościami i być przeznaczone na:
• wsparcie materialne potrzeb zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami
• finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualnych programów rehabilitacji osób niepełnosprawnościami.
Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495)

Produkcja frontów giętych (fot. Kamil Chorągwicki)
Materiał przygotowany w ramach projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie
znajdziemy!
74 666 88 99, 74 663 80 30
Kredyty i pożyczki ponad 30 firm
Wałbrzych
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines

Rocznica
Janusz
Bartkiewicz

Niedawne uroczystości 80
rocznicy wybuchu II wojny
światowej wywołały we mnie
wiele wspomnień i osobistych refleksji, dotyczących
historii mojego Ojca, który
jako drugoroczniak (miał
wówczas 17 lat) Szkoły Podoficerskiej dla Małoletnich nr
1 w Lubawie (dzisiejsza Białoruś) 28 sierpnia 1939 roku
otrzymał rozkaz mobilizacyjny, nakazujący mu natychmiastowe zgłoszenie się do
82 pułku piechoty w Brześciu
nad Bugiem, gdzie – wg rozkazu – miał pełnić funkcję
instruktora drużyny piechoty.
W swoim pamiętniku pisanym w latach 80-tych okres
ten wspomina następująco:
„(…) Przydzielono mnie
do kompanii sanitarnej nowo
formułującego się zapasowego 82 pułku piechoty.
(…) W twierdzy brzeskiej (...)
pełniłem funkcję dyżurnego
kompanii, gońca, łącznika,
oraz wykonywałem inne różne zadania, które przydzielali
mi poszczególni przełożeni z
kompanii. Każde z tych zadań,
mimo stałych bombardowań,
starałem się wykonać jak najlepiej, mimo że czasami było
z tym wiele kłopotów, ponieważ twierdza brzeska przez
cały czas była - bez przerwy
- pod ciężkim bombardowa-

niem niemieckiego lotnictwa.
(…) Wszystko to wydawało
mi się straszne i okropne, bo
dopiero teraz mogłem dojrzeć grozę wojny, ujrzeć jak
giną ludzie i walą się w gruzy przepiękne obiekty. Siódmego września do twierdzy
przybył Sztab Naczelnego
Wodza z marszałkiem Edwardem Rydz-Śmigłym, który
jednak w nocy z 11 na 12
września ewakuował się do
Włodzimierza Wołyńskiego. I
wtedy przyszło najgorsze, bo
po wyjeździe Rydza-Śmigłego i całego Naczelnego Dowództwa, Niemcy w dniu 15
września przypuścili wściekły
atak lotniczy i pancernych
zagonów nie tylko na samą
twierdzę, ale również na
miasto. Atakowała 20 Dywizja Piechoty Wehrmachtu,
która wdarła się do cytadeli
ogarniętej płomieniami. Nie
było łączności, a liczba rannych i zabitych rosła z każdą
następną minutą. A w tym
wszystkim ja - biegający pod
ogniem i bombami z kolejnymi rozkazami, do rozrzuconych po gruzach bronionych się grup. Biegałem ze
sprzecznymi rozkazami do
poszczególnych kompanii i
cierpliwie znosiłem trudy wojennej służby, tym bardziej,
że wciąż jeszcze odczuwałem
skutki niedawnej choroby,
która mnie mocno osłabiła.
Dowództwo prowadziło rozpaczliwą obronę, ale wkrótce zaczęliśmy odczuwać
brak uzbrojenia i amunicji,
ponadto zaczęła też szwan-

kować organizacja oraz dowodzenie obroną. Podczas
tej walki, która trwała od 14
do 16 września, odparliśmy 7
ciężkich niemieckich ataków,
w wyniku których zginęło 40
procent polskich żołnierzy,
obrońców twierdzy. (…) 16
września pod wieczór, dowodzący obroną twierdzy gen.
Plisowski nakazał ją opuścić i
nasz oddział w sile około 500
żołnierzy, pod dowództwem
kapitana rezerwy, którego
nazwiska już nie pamiętam,
wyszedł w kierunku na poligon brzeski (Rogoźno), przez
Wołynkę i Pryłuki, z zadaniem
dostania się do Kobrynia.
Oddział nie posiadał ani jednego zawodowego oficera
i cała kadra oficerska była
powołana z rezerwy. Będąc
w odwrocie byliśmy nękani
przez lotnictwo i niemieckie
grupy pościgowe z jednostek
pancernych i motorowych,
które wtargnęły do twierdzy
brzeskiej i miasta. Gdzieś na
poligonie, chyba 17 września, odparliśmy kilka ataków
jednej z takich grup pościgowych, chociaż nie posiadaliśmy broni przeciwpancernej,
a nasze uzbrojenie składało
się tylko z rkm-ów i granatników. Mimo to i tak pokazaliśmy „szwabom”, że jesteśmy
w stanie zadawać im ciosy.
(…) Rankiem 18 września dotarliśmy do wsi Miedna położonej w głębokich poleskich
lasach. (…) Około godz. 10:00
nagle od strony miedniańskiego lub stradeckiego jeziora, gdzie wystawione były

nasze ubezpieczenia, wybuchła gwałtowna strzelanina.
Jak się szybko okazało, nasze
ubezpieczenie dało się zaskoczyć Niemcom, którzy na tankietkach, pełnym gazem, parli do wsi nie bacząc na ogień
prowadzony z punktów
naszych ubezpieczeń. Niemcy pochodząc do samej wsi
oddali serie z broni maszynowej i parli do jej centrum. Od
niemieckiego ognia zapaliło
się kilka poleskich chat ze słomianymi dachami, a wśród
mieszkańców padli zabici i
ranni. Ze zdumieniem i zgrozą zauważyłem, że żołnierze
ulokowani w stodołach i sadach zerwali się do panicznej
ucieczki w kierunku pobliskiego lasu. Dowódca oddziału wskoczył na stertę desek i
próbował donośnym głosem
ich zawrócić, lecz nikt go już
nie słuchał. Wszyscy rwali do
lasu uważając, że tam będzie
jakieś zbawienie, bo zdaje
się żołnierze mieli już dosyć
tej beznadziejnej i dziwnej
wojny. Nikt nie wiedział, jakimi siłami Niemcy wpadli
do Miednej, bo wystawione
ubezpieczenie nie przesłało
żadnych meldunków, a odległość między naszymi czujkami, a dowództwem wynosiła
ok. dwóch kilometrów. Ja
znajdowałem się przy dowództwie oddziału, który ulokował się w budynku Urzędu
Gminnego. Na odgłos strzelaniny wszyscy wybiegliśmy z
tego budynku do sadu, gdzie
znajdowały się ogromne
sterty ułożone z desek. Tam

za tymi deskami zalegliśmy i
przygotowaliśmy się do prowadzenia ognia z posiadanych karabinków bojowych
(kb). Leżałem obok starszego
sierżanta, a broń drżała mi w
rękach i nie pamiętam, czy z
zimna, strachu, czy wyczerpania nerwowego. Komendy
do otwarcia ognie nie było,
więc leżąc za tymi stertami i
w bruzdach ziemi, obserwowaliśmy, jak zachowują się
Niemcy i jakie mają zamiary.
Z tych kilkudziesięciu metrów
widziałem, że Niemcy zachowywali się bardzo butnie, ale
swobodnie, jakby wiedzieli,
że są panami sytuacji. Do wsi
wpadli czterema tankietkami, którymi przez całą wieś
przeparadowali, a następnie
zatrzymali się i zaczęli prowadzić rozmowy z co śmielszymi jej mieszkańcami. Jak już
wcześniej wspominałem w
Miednej absolutną większość
stanowili Białorusini, których
Niemcy częstowali papierosami i czekoladą. Po jakimś
czasie niemieccy żołnierze
wsiedli do tankietek i odjechali w kierunku brzeskiego
poligonu, jakby zaprzestając
dalszego pościgu za nami.
Niedługo po ich odjeździe
zaczęli z lasu, pojedynczo i
grupkami powracać nasi żołnierze, którzy widać zwątpili
już w sens dalszej walki. (…)
Po jakimś czasie dowódca oddziału, po uzyskaniu
informacji od białoruskich
chłopów, że 17 września, a
więc w dniu, w którym myśmy odpierali niemieckie

ataki, Armia Czerwona przekroczyła granicę państwową
i zajmuje wschodnią część
Polski, postanowił oddział
nasz rozwiązać. (…) Decyzję
kapitana przyjąłem z wielkim
bólem serca, ale tłumaczyłem
sobie, że tak musiało być. Nie
mogłem jednak zrozumieć,
dlaczego żołnierzy, a było ich
przecież kilka setek, uciekało w panice przed czterema
niemieckimi
tankietkami,
(...). Wszyscy wkoło twierdzili, że to już koniec, a było to
prawdopodobnie efektem
informacji przekazanej Białorusinom przez Niemców o
sowieckiej agresji. Białoruscy
chłopi mówili do nas, że to
już „koniec pańskoj Polszy”,
natomiast nasi żołnierze głośno już wypowiadali opinie,
że zostaliśmy oszukani, że
wyższe dowództwo już wcześniej uciekło pozostawiwszy
nas na pastwę losu. (...)”.
To tylko krótki fragment
wspomnień, więc dodam, że
w dalszej kolei losu Ojciec
poprzez Syberię, Sielce nad
Oką, Lublin, Warszawę i Kołobrzeg trafił z bronią w ręku
do Berlina i dziś na pewno nie
wrześniową klęskę, a majowe
zwycięstwo by świętował. Ale
to już zupełnie inna historia.
http://janusz-bartkiewicz.eu

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

O pióro Stanisława Michalika
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy
zaprasza mieszkańców Gmin Nowa Ruda,
Głuszyca, Pieszyce, Jedlina-Zdrój, Walim
do udziału w Konkursie Literackim o
Pióro Stanisława Michalika Moja „mała
Ojczyzna”.
- Celem konkursu jest
m.in. promocja zasobów
kulturowych,
historycznych i przyrodniczych
całego obszaru Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” z
uwzględnieniem tematyki
ochrony środowiska. Do
udziału w konkursie zachęcamy dzieci, młodzież
oraz osoby dorosłe. Prace
w dowolnym gatunku literackim (np. opowiadanie,
legenda, wiersz, kartka z
pamiętnika) należy złożyć
do 18 września 2019 r. osobiście w siedzibie Centrum
Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszy-

cy, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca,
listownsie na adres CK-MBP w Głuszycy
lub mailowo na adres spg2@wp.pl. Dla najlepszych w każdej z trzech kategorii wiekowych przewidziane są wartościowe nagrody. Regulamin konkursu dostępny jest na
stronach Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy oraz na Centrum
Kultury-MBP.
Finał
konkursu z wręczeniem nagród odbędzie
się 25 września 2019
r. o godz. 17:00 w sali
widowiskowej
Centrum Kultury-MBP w
Głuszycy. O oprawę
muzyczną wydarzenia
zadba Chór Seniorów
„Renoma”.
Pochwal
się swoim talentem
literackim i przedstaw
innym swoją „małą
Ojczyznę” – zachęcają
organizatorzy.
(MC)

Zajęcia fitness
w centrum kultury

Do Centrum Kultury powróciły zajęcia fitness. Zapraszamy w poniedziałki o godz. 18:30 i w środy o
godz. 18:00 do sali widowiskowej
CK-MBP w Głuszycy.

Warsztaty wokalne

Trwają zapisy na zajęcia wokalne
w Centrum Kultury-MBP w Głuszycy, które poprowadzi trener
wokalny Radosław Zychal. Zapisy
prowadzone są do 9 września br.
w siedzibie CK-MBP lub pod nr
tel. 503 102 817. Ilość miejsc jest
ograniczona i decyduje kolejność
zgłoszeń.

Uzupełniający nabór

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działająca na
terenie gmin: Głuszyca, Jedlina
Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce i Walim
ogłasza nabór wniosków o przy-

znanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakresem objętym
w naborze jest promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (w ramach
zakresu, o którym mowa w §2 ust.
1 pkt 8 Rozporządzenia MRiRW z
dnia 24 września 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
- Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn.zm.).

Narodowe czytanie

Zachęcamy mieszkańców Głuszycy do przyłączenia się do
wspólnego czytania polskich
nowel w sobotę 7 września w
godz. 10:30-12:00 w czytelni internetowej Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Głuszycy. Podczas
tegorocznej, ósmej edycji Narodowego Czytania uczestnicy
będą czytali polskie nowele:
„Dobra pani” Elizy Orzeszkowej,
„Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynkę” Bolesława Prusa, „Mój
ojciec wstępuje do strażaków”
(ze zbioru „Sanatorium pod
Klepsydrą”) Brunona Schulza,
„Orkę” Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdziobią nas
kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka
Sienkiewicza, „Sawa” (z cyklu
„Pamiątki Soplicy”) Henryka
Rzewuskiego.
(MC)
REKLAMA
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REKLAMA

Wieczór ze sztuką

Samorząd
dla przedsiębiorców

To było wybitne wydarzenie i wybitne kreacje aktorskie. Piątkowy spektakl „32
omdlenia” na motywach Czechowa w ramach V Festiwalu
Krystyny Jandy w Szczawnie-Zdroju był wspaniałą ucztą
kulturalną.
Wypełniona po brzegi – a
nawet ponad stan, bo były
liczne dostawki – sala Teatru
Zdrojowego długimi oklaskami na stojąco dziękowała artystom za prawie dwugodzinne
przedstawienie. W trzech żartach scenicznych zobaczyliśmy wspaniałą trójkę aktorów:
patronkę festiwalu Krystynę
Jandę, Jerzego Stuhra i Jerzego
Łapińskiego, którzy rozbawili
publiczność do łez, ale także
skłonili do refleksji nad bytem
artystów.
Po spektaklu odbyła się
rozmowa z aktorami, którą poprowadziła Marzena Sobczyk
dyrektor Teatru Zdrojowego.
- Mnie zawsze fascynuje
to, że publiczność ogląda np.
„Niedźwiedzia” i po pół godzinie wierzy już zupełnie innemu
bohaterowi, wykreowanemu
przez tego samego aktora. To
jest fenomen teatru realizmu
psychologicznego, mało kto
dziś uprawia takie aktorstwo,
więc cieszę się, że ciągle mamy
jeszcze okazję być wiernym

Druga edycja konferencji gospodarczej „Szczawno-Zdrój
Przedsiębiorcom”
odbędzie
się 19 września w Szczawnie-Zdroju. Organizatorami wydarzenia są: Petra Consulting oraz
Gmina Szczawno-Zdrój, pod
Honorowym Patronatem Burmistrza Szczawna-Zdroju Marka
Fedoruka. Konferencja odbędzie
się w Teatrze w Zdrojowym im.
H. Wieniawskiego 19 września
br. Wydarzenie skierowane jest
do przedstawicieli małych i średnich firm, zainteresowanych nie
tylko własnym rozwojem, ale
także współpracą z samorządem
i instytucjami wsparcia biznesu.
Podczas konferencji przedsiębiorcy będą mieli okazję porozmawiać ze specjalistami m. in. z
Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy, Funduszu Rozwoju
Wałbrzyskiego, DARR czy WFOŚ.
Gmina Szczawno-Zdrój przedstawi także projekt strategii rozwoju
gminy na najbliższe lata. Zgłoszenia można pobrać na stronie
www.petraconsulting.pl i www.
szczawno-zdroj.pl.

temu klasycznemu modelowi
teatru – mówił Jerzy Stuhr.
Publiczność usłyszała także
ważną informację – że za rok
Krystyna Janda znów pojawi
się w Szczawnie-Zdroju. Aktorka zażartowała nawet, że chętnie ponownie przyjedzie, ale
gra bardzo wiele sztuk w ciągu
roku, więc warto się pospieszyć
z „zabukowaniem”.
- Tegoroczna edycja zorganizowana była po raz pierwszy
przez gminę Szczawno-Zdrój.
Można powiedzieć, że była to
edycja udana, choć widzowie
mogli poczuć niedosyt z powodu tylko jednego spektaklu.
Jak zapewniał na konferencji
prasowej burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk – w tym
roku gmina miała ograniczone
środki na to wydarzenie i tak
naprawdę przejęła je z marszu
od uzdrowiska, które zrezygnowało z kontynuowania organizacji festiwalu. Przyszłoroczna
edycja zostanie ujęte w kalendarzu wydarzeń kulturalnych
teatru, zatem będzie można
przygotować dla widzów nieco
więcej. A że publiczność jest
spragniona takiego właśnie
teatru – to pewne – podkreśla
Agnieszka Bielawska-Pękala z
Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.
(ABP)

(ABP)

Promocja w Berlinie
W stolicy Niemiec odbyła się
międzynarodowa
wystawa
oraz konkurs modeli redukcyjnych, w której uczestniczyło
szczawieńskie Muzeum Modelarstwa i Lotnictwa w Miniaturze.
- Uczestniczę w tych wystawach
od 40 lat, udało się nawiązać bardzo dobre kontakty z kolegami
z Berlina, a teraz chciałbym nawiązać ściślejszą współpracę pomiędzy tamtejszym klubem modelarskim, a w naszym miastem
– mówi Jerzy Siatkowski, dyrektor muzeum. Szczawno-Zdrój
było obecne podczas wystawy
także w formie folderów promocyjnych w języku niemieckim.
Mamy nadzieję, że uda się nawiązać owocną współpracę.
(ABP)

Chełmiec odzyskany!

Stowarzyszenie
ECRA
przekazało Gminie Szczawno-Zdrój działkę wraz z
obiektem na szczycie góry
Chełmiec. Tym samym zakończył się trwający kilka
miesięcy proces, mający na
celu wyegzekwowanie od
stowarzyszenia
realizacji
prawomocnego wyroku sądowego. - Zapraszamy już w
ten weekend na wieżę widokową na Chełmcu, nareszcie
będzie można w pełni podziwiać widoki! – zachęca Marek
Fedoruk, burmistrz Szczawna-Zdroju.
Przypomnijmy: na mocy
wyroku Sądu Rejonowego w
Wałbrzychu z 6 marca 2019
roku ECRA zostało zobowiązane do oddania gminie Szczawno-Zdrój działki wraz z wieżą
widokową, znajdującą się na
szczycie Chełmca. Głównym
powodem wystąpienia o zwrot
nieruchomości było niewywiązywanie się z zawartej z

gminą umowy, co znalazło
potwierdzenie w uzasadnieniu
do wyroku. Stowarzyszenie zobowiązane było m. in. do kompleksowego remontu wieży,
zagospodarowania terenu. Sąd
potwierdził, że stowarzyszenie
tylko częściowo zrealizowało te
zapisy. Nie była także udostępniana turystom wieża widokowa, na co do urzędu wpływały
liczne skargi. Ale to się zmieni.
W najbliższy weekend, wieża
widokowa będzie udostępniona turystom w godzinach 9:0017:00. Wejście na wieżę będzie
bezpłatne, a turyści będą mogli
przybić na szczycie nową pieczątkę, w której widnieje obok
wizerunku góry także nazwa:
Szczawno-Zdrój.
- Chcielibyśmy, żeby to
miejsce faktycznie służyło turystom, a przede wszystkim
żeby można było wejść na
wieżę. W przygotowaniu jest
koncepcja zagospodarowania szczytu wraz z obiektem

tak, by był atrakcją turystyczną, zachęcającą turystów
do odwiedzenia tego miejsca – mówi Marek Fedoruk,
burmistrz Szczawna-Zdroju.
- Umowa na opracowanie dokumentu została podpisana
pod koniec lipca. Projektanci
mają zaproponować ciekawe
rozwiązania, które przyciągną
miłośników górskiego spacerowania. Trwa porządkowanie
szczytu, wkrótce pojawi się tu
przenośna toaleta. Ale nie liczcie na dodatkowe śmietniki
– pamiętajmy, że śmieci wniesione na górę, zabieramy z
powrotem! Zapraszam już dziś
na spacer na Chełmiec. Trasa
ze Szczawna Zdroju wiedzie
spod kompleksu Dworzysko
czarnym szlakiem. Wejście na
szczyt zajmie ok. 3 godzin. W
weekend zapowiada się piękna pogoda i będzie można
podziwiać widoki z wieży widokowej.
(ABP)
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Otwarcie mostu

Raport z Gminy Walim
Warsztaty rzemiosł
dawnych

11 września 2019 r. o godzinie 9.30 w Zagórzu Śląskim odbędzie się oficjalne
otwarcie mostu w ciągu
drogi powiatowej nr 3371D.
Tym samym przywrócony
zostanie ruch wokół jeziora
Bystrzyckiego.
Obiekt mostowy jest zaprojektowany w klasie A czyli
jego nośności to 50 ton. Ma
20 metrów długości i ponad 7
metrów szerokości. Oprócz wymiany istniejących stalowych
balustrad, stalowych krawężni-

ków, ułożenia warstwy betonu
oraz warstwy ścieralnej na moście, wymiany żelbetonowych
wsporników pochodnikowych,
piaskowania całej powierzchni
obiektu, budowlańcy wykonali
mnóstwo pracy wokół. Prace
dotyczyły m.in. usunięcia naniesionych namułów z koryt
cieków, usunięcia krzaków na
skarpie i terenach przyległych
do przeprawy. Zabytkowy
łukowy most został również
wzbogacony o nowy chodnik,
dzięki czemu mieszkańcy po-

wiatu oraz liczni turyści przemierzający tę okolicę będą
mogli bezpiecznie pokonać
przeprawę.
Przebudowa
kosztowała
545 949,03 złotych. Jej wykonanie było możliwe dzięki
otrzymaniu środków z Ministerstwa Infrastruktury, Departamentu Dróg Publicznych w
kwocie 272 974,00 zł. Pozostała
kwota pochodziła z budżetu
Starostwa Powiatowego w
Wałbrzychu.
(MS)

Bractwo Zamku Grodno przy
współpracy z Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu zaprasza
na Warsztaty Rzemiosł Dawnych. Warsztaty odbędą się 7
września w zamku Grodno w
Zagórzu Śląskim. Początek o
godz. 9.00, a w trakcie będzie
można zobaczyć jak powstają wyroby, które składają się
na stroje rekonstruktorów, jak
przygotowujemy się do turniejów, pokazów i uczt. Będzie
można też porozmawiać z rzemieślnikami na temat tajników
ich pracy i pod ich doświadczonym okiem podjąć próbę stawiania pierwszych kroków w
znanej im dziedzinie. Bractwo
Zamku Grodno wraz z zaprzyjaźnionymi grupami rekonstruktorskimi, planuje pokazy
m.in. walk indywidualnych i
grupowych, łucznictwa tradycyjnego, tańców średniowiecznych, kaletnictwa, a także wykonywanie krajek, nailbinding,
haftowanie, wyrób kolczug,
malowanie farbami temperowymi, piwowarstwo… i pewnie będzie tego wiele więcej.
Będzie także przestrzeń zorganizowana z myślą o dzieciach,
aby i one nie nudziły się podczas wydarzenia.

Posiłek w szkole
i w domu

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Walimiu informuje, że 4
września 2019 r. rozpoczęła
się realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” na
rok szkolny 2019/2020. Wnioski o objęcie pomocą w formie dożywiania w szkołach,
można składać w siedzibie
OPS Walim. Pomoc w formie
dożywiania dzieci w szkole
przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty 792,00 zł
miesięcznie, co stanowi 150%
kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 Ustawy o Pomocy Społecznej. Do wniosku
w zależności od posiadanych
dochodów należy dołączyć:
dokumenty potwierdzające
wysokość dochodów netto
za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku – np. wnioski
składane w sierpniu/ dochód
wypłacony w miesiącu lipcu
(zaświadczenie od pracodawcy, decyzja renty, emerytury);
zaświadczenie o posiadaniu
gospodarstwa rolnego z urzędu gminy, w której znajduje się
gospodarstwo; w przypadku,
gdy w rodzinie są osoby nie-

pełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności;
osoby prowadzące działalność
gospodarczą – zaświadczenie
lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności
od rodzaju prowadzonej działalności.

Piszą o sztolniach

Do Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu trafiło nowe
wydawnictwo Polskiej Organizacji Turystycznej pt. „II
Wojna Światowa w Polskich
Muzeach i Rekonstrukcjach
Historycznych”. - W albumie
przedstawione zostały obiekty i wydarzenia o różnej charakterystyce. Dlatego został
on podzielony na trzy części:
muzea, rekonstrukcje historyczne oraz inne obiekty. Jest
w nim również informacja
na temat Sztolni Walimskich.
Mieszkańców Gminy Walim
oraz wszystkich zainteresowanych informujemy, że po
jednym egzemplarzu przekazujemy do wszystkich placówek oświatowych na terenie
Gminy Walim oraz do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Walimiu – mówi dyrektor CKiT w
Walimiu Paweł Brzozowski.
(RED)
REKLAMA

Kompleks sportowo-rekreacyjny usytuowany jest pomiędzy
dawną linią kolejową 285 (Bystrzycką) i drogą wojewódzką nr
381 (ul. Kłodzka). W skład obiektu wchodzą: scena koncertowa,
stadion z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, boiska
do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, wysokiej jakości sześciotorowa bieżnia lekkoatletyczna, boisko „Orlik”, na którym odbywają się treningi, sparingi, mecze piłkarskie klubu KS „Zdrój”,
skatepark, pumptrack i urządzenia do ćwiczeń street workout.
Wokół kompleksu wykonana została ścieżka rowerowo – spacerowa, na której można jeździć nie tylko na rowerach, ale także
na deskorolce, wrotkach, itp. Znajdują się tutaj bulodromy oraz
hala namiotowa, w której odbywają się treningi i zawody klubu KS „Petanque”. Na terenie kompleksu jest także plac zabaw
dla dzieci, sztuczny zalew (zbiornik małej retencji utworzony na
potoku Jedlina) oraz parking. Organizowane są tutaj szkolne zawody sportowe i wiele imprez, m.in: Międzynarodowy Festiwal
Petanque, Turnieje Piłki Nożnej, koncerty. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Active” jest idealnym miejscem zarówno dla bardzo aktywnych, wyczynowych sportowców jak i dla osób mniej
aktywnych, które chcą spędzić czas na świeżym powietrzu.
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XVI Dolnośląskie Święto Pieroga
Słoneczna pogoda, tłumy uczestników, kolorowe
stoiska ze swojskim jadłem, tradycje dożynkowe
oraz przepyszne pierogi
wypełnione nadzieniem o
wyszukanych smakach towarzyszyły obchodom XVI
Dolnośląskiego Święta Pie-

roga i Dożynek Gminnych w
Czarnym Borze.
Wielobarwny
korowód
ruszył z ulicy Słonecznej, by
przejść dookoła płyty stadionu
sportowego w Czarnym Borze.
Uczestniczyli w nim parlamentarzyści, samorządowcy, władze gminy, starostowie doży-

nek, przedstawiciele sołectw,
klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych, w
tym zespołów ludowych oraz
klubów seniora, a także młodzież i dzieci oraz mieszkańcy
gminy i przybyli goście. Uroczysta msza w intencji rolników i dziękczynna za zebrane

plony, przy oprawie Kapeli
Góralskiej Janicki, została odprawiona przez proboszczów
parafii w Czarnym Borze i
Witkowie – ks. Ryszarda Pitę
i ks. Piotra Sałagę. Po liturgii
rozpoczął się obrzęd misterium chleba, podczas którego
starostowie dożynek: Maria i
REKLAMA

Bolesław Kalisz, wręczyli gospodarzowi dożynek – Adamowi Góreckiemu, wójtowi
Gminy Czarny Bór bochen
chleba upieczony z tegorocznych plonów. Wójt zapewniając, że będzie dzielił bochen sprawiedliwie, rozdał go
symbolicznie zgromadzonym
uczestnikom uroczystości. 1
września był również okazją
do upamiętnienia poległych
podczas II wojny światowej,
których uczczono minutą ciszy, którą poprzedziło odśpiewanie hymnu narodowego.
Zgodnie z tradycjami dożynkowi, rozpoczęła się rywalizacja na najpiękniejszy wieniec,
w której brano pod uwagę
kilka elementów składowych,
w tym różnorodność użytych
materiałów, walory estetyczne
oraz sposób prezentacji. Decyzją komisji konkursowej w
składzie: Barbara Szeligowska
(dziennikarka Radia Wrocław),
Monika Bisek-Grąz (kulturoznawca, folklorystka) i Henryk
Dumin (etnolog, badacz tradycji kulturowych Dolnego Śląska) najpiękniejszym wieńcem
mogło się pochwalić Sołectwo
Borówno, na drugim miejscu
podium uplasowało się Sołectwo Czarny Bór, a ostatnie
miejsce zajęło Sołectwo Jaczków. Wyróżnienia otrzymały
sołectwa Witków oraz Grzędy
i Grzędy Górne. Ogólne wrażenia wizualne, jakość wykonania, różnorodność użytych
materiałów oraz nawiązanie
do tradycji wsi i obchodów
dożynkowych były brane pod
uwagę w ocenie stoisk dożynkowych. Spośród 11 z nich
Komisja Konkursowa w składzie: Danuta Węgłowska (architekt krajobrazu), Katarzyna
Bernaś (p.o. dyrektora Biblioteka+ Centrum Kultury) oraz
Agnieszka Domańska (doradca klienta RMF Maxxx) wyłoniła trójkę laureatów. W tej rywalizacji również triumfowało
Sołectwo Borówno, na II pozycji znalazło się Sołectwo Jaczków, a na III sołectwa Grzędy i
Grzędy Górne. Do Sołectw trafiły także Nagrody Specjalne
za Najładniejsze Stoisko ufun-

dowane przez LGD Kwiat Lnu
z siedzibą w Lubawce.
Dolnośląskie Święto Pieroga nie mogłoby się odbyć bez
konkurowania na najsmaczniejsze pierogi. Werdyktem
komisji konkursowej w składzie: Wojciech Murdzek – Poseł na Sejm RP, Ireneusz Zyska
– Poseł na Sejm RP, Krzysztof
Kwiatkowski – Starosta Wałbrzyski, Beata Mucha – kierownik OT KRUS Wałbrzych,
Renata Wierzbicka – Prezes
Polskiego Towarzystawa Opieki Paliatywnej/oddział w Wałbrzychu oraz ks. Piotr Sałaga
- proboszcz Parafii w Witkowie, w kategorii kucharze profesjonaliści podium wyglądało
następująco: I miejsce – Pierogowa Chata z Wałbrzycha
za pierogi tutti-frutti, II miejsce – Zakład Gastronomiczny
Stołówka Elżbieta Makuch z
Czarnego Boru za pierogi jesienne, III miejsce – Soczyste
Pieczyste ze Starych Bogaczowic za pierogi japońskie. W kategorii instytucje i organizacje
wyróżniono
następujących
laureatów: I miejsce – Przedszkole w Czarnym Borze za
pierogi owocowe z mascarpone, II miejsce – UKN Melafir
Czarny Bór za pierogi na wieży, III miejsce – Rada Rodziców
przy Szkole Podstawnej w
Czarnym Borze za pierogi ruskie z bazylią. W kategorii ekipy amatorskie lista laureatów
przedstawia się następująco: I
miejsce – Malwina Lutkiewicz
za pierożki serowo-malinowe,
II miejsce – Barbara Wojtarowicz za pierogi z mięsem, III
miejsce – Danuta Pogwizd za
pierożki szpinakowe. Do laureatów we wszystkich konkursach powędrowały atrakcyjne nagrody rzeczowe i bony
upominkowe
ufundowane
przez Gminę Czarny Bór oraz
Fundację Agencji Rozwoju
Przemysłu. Nagrodę dodatkową, podobnie jak w latach
poprzednich, dla zwycięzcy w
kategorii amatorzy w pierogowej rywalizacji ufundowała
Dolnośląska Izba Rolnicza/oddział w Wałbrzychu.
(JJ)
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Dożynki tuż tuż
14 września odbędą się
Dożynki Gminne w Starych
Bogaczowicach. Organizatorzy zachęcają do udziału w
konkursach dożynkowych.
Dożynki rozpoczną się o
godz. 14:00 mszą w Kościele
Św. Józefa w Starych Bogaczowicach, skąd barwny korowód

dożynkowy
przeprowadzi
wszystkich gości na miejscowy
stadion sportowy. Tam o godz.
15:00 władze gminy powitają
wszystkich gości i zaproszą do
wspólnej zabawy. Organizatorzy przygotowali na ten dzień
wiele atrakcji, a wśród nich:
bieg dla dzieci, mecz piłki noż-

nej, zumba show, rodzinne gry
i konkursy z nagrodami, loterię
dożynkową i pokaz sztucznych
ogni. Na scenie zobaczymy
zespół taneczny „Złote Dzieci”
oraz zespoły muzyczne disco
polo Ellixir i Loverboy. Najwięcej niespodzianek czeka
na najmłodszych - bezpłatne

dmuchańce czy liczne animacje prowadzone przez Kamayu
Art. Nie zabraknie wystaw lokalnych twórców, stoisk degustacyjnych czy pysznego
jedzenia. Imprezę zakończy
dyskoteka pod chmurką.
Gmina Stare Bogaczowice
zaprasza do udziału w kon-

kursach dożynkowych. Ten na
najlepszy wieniec dożynkowy
skierowany jest do wszystkich
gmin Powiatu Wałbrzyskiego.
Główna nagroda to aż 1000 zł.
Konkurs na najlepszą, przydomową dekorację dożynkową
dedykowany jest mieszkańcom Gminy Stare Bogaczowice. Nagroda główna to 300

zł. Regulaminy konkursów
dostępne są na stronie internetowej Gminy Stare Bogaczowice. Więcej informacji
można uzyskać kontaktując
się z Gminnym Centrum Biblioteczno-Kuturalnym w Starych Bogaczowicach pod numerem telefonu 74-844-35-03.
(IL)

REKLAMA

Wojenna lekcja historii

W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, młodzież
ze Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach spotkała się z
dziennikarzem i popularyzatorem historii Polski - Łukaszem Kazkiem,
który przedstawił historię i tajemnice czasów powojennych. Podczas
spotkania wyświetlone zostały także filmy: „Jak rozpoczęła się II
wojna?”, „Najstarszy Powstaniec Warszawski” oraz „Miasto Ruin”. Była
to niezapomniana żywa lekcja historii, która pozostanie na długo w
pamięci uczniów.

(IL)

Konkurs plastyczny
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Bogaczowicach ogłasza
konkurs plastyczny dla dzieci
z klasI – IV szkoły podstawowej o tematyce profilaktycznej.
- Hasło przewodnie konkursu brzmi: „Nie piję, nie palę, nie
biorę”. Prace muszą być wykonane na kartkach formatu A3,
ale technika wykonania pracy
jest dowolna. Podpisane prace

należy składać do 27 września
2019 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach przy ul.
Głównej 132 (pokój 235) lub u
pedagoga szkolnego –Małgorzaty Mieli. Ze złożonych prac
komisja konkursowa wyłoni
3 laureatów konkursu, którzy
otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zachęcamy do
udziału w konkursie – mówią
organizatorzy.
(IL)
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Wychowanek Górnika
na mundialu
Reprezentacja Polski koszykarzy w mistrzostwach
świata w Chinach pokonała
Wenezuelę 80:69, po dogrywce Chiny 79:76 oraz
Wybrzeże Kości Słoniowej
80:63. W tych spotkaniach
zagrali m.in. wychowanek
Górnika Wałbrzych Aleksander Balcerowski oraz były
gracz Górnika Adam Waczyński.
Polacy awans do najlepszej
16 turnieju zapewnili sobie już
w drugim meczu z Chinami.
W kolejnym grupowym etapie rywalami biało – czerwony
będą Argentyna i Rosja. Mecze
zostaną rozegrane w piątek i w
niedzielę w Foshan.
(RED)

Polska - Wenezuela 80:69
(22:24, 22:12, 16:15, 20:18)
Polska: M. Sokołowski 16 (2),
M. Ponitka 15, A. Waczyński
13 (2), A. Cel 12 (2), A. Hrycaniuk 10, A.J. Slaughter 7 (1), K.
Gruszecki 3 (1), D. Kulig 2, Ł.
Koszarek 2, A. Balcerowski 0.
Wenezuela: P. Chourio 15
(3), N. Colmenares 14 (1), D.
Lewis 12 (2), J. Zamora 5 (1), G.
Vargas 5, M. Ruiz 5, H. Guillent

5 (1), M. Carrera 5, J. Vargas 2,
A. Perez 1, L. Bethelmy 0, W.
Graterol 0.
Chiny – Polska 76:79 (25:15,
10:24, 19:18, 18:15, d. 4:7)
Chiny: Jianlian Yi 24 (2), Qi
Zhou 10 (1), Zhelin Wang 10,
Rui Zhao 9 (1), Xiaochuan Zhai
7, Jiwei Zhao 7 (1), Ailun Guo 6
(1), Minghui Sun 3 (1), Hunfei
Ren 0, Abudushalamu Abudurexiti 0, Shuo Fang 0.
Polska: Mateusz Ponitka 25,
A.J. Slaughter 22 (3), Aaron Cel
7 (1), Damian Kulig 6, Aleksander Balcerowski 6 (1), Adam
Hrycaniuk 4, Adam Waczyński
4, Michał Sokołowski 3, Dominik Olejniczak 2.
Wybrzeże Kości Słoniowej
– Polska 63:80 (24:20, 8:16,
17:19, 14:25)
WKS: Ch. Abouo 23 (2), D.
Thompson 18 (2), S. Diabate
9 (1), F. Zerbo 4, B. Pamba, V.
Fofana 2, T. Bamba 2, B. Adjehi
2, G. Edi 1.
Polska: A. Waczyński 16 (3), D.
Kulig 14 (1), M. Ponitka 12 (1),
A. Balcerowski 8, A.J. Slaughter 7 (1), M. Sokołowski 6, Ł.
Koszarek 6 (2), A. Cel 5 (1), A.
Hrycaniuk 4, D. Olejniczak 2, K.
Gruszecki 0, K. Łączyński 0.

Porażki w Gliwicach
i Dąbrowie
Za koszykarzami I-ligowego
Górnika Trans.eu Wałbrzych
kolejne gry kontrolne z zespołami z Energa Basket Ligi. W
Gliwicach wałbrzyszanie ulegli
miejscowemu GTK 54:82, a w
Dąbrowie Górniczej przegrali z
tamtejszym MKS 78:102. Z kolei 5 września o godz. 17.30 w
hali Aqua Zdrój w Wałbrzychu
Górnik zmierzy się z BK JIP Pardubice.
GTK Gliwice - Górnik Trans.eu
Wałbrzych 82:54. GTK: Tabb
9, Mondy 12, Mijović 12, Szlachetka 5, Furstinger 13, Hałas 0,
Radwański 3, Słupiński 7, Wąsik
0, Chodukiewicz 0, Diduszko 2,
Henson 19. Punkty dla Górnika:
Pieloch 4, Zywert 6, Cechniak 8,
Kulka 4, Wróbel 4, Glapiński 3, Jakóbczyk 19, Koperski 6, Podejko
0, Ratajczak 0.
MKS Dąbrowa Górnicza – Górnik Trans.eu Wałbrzych 102:78
(22:16, 26:21, 27:22, 27:19). MKS:
Dominic Artis 23, Robert Johnson 19, Filip Put 14, Jakub Kobel
12, Bryce Douvier 12, Radosław
Chorab 10, Konrad Dawdo 6,
Iwan Wasyl 4, Marek Piechowicz
2, Franciszek Bigaj 0. Górnik
Trans.eu: Grzegorz Kulka 27, Marcin Wróbel 12, Damian Pieloch
10, Damian Cechniak 10, Maciej
Koperski 8, Bartłomiej Ratajczak
5, Kamil Zywert 4, Krzysztof Jakóbczyk 2, Mateusz Podejko 0.
(RED)

Mistrzostwa Europy w Wałbrzychu
W meczu otwarcia Mistrzostw Europy Koszykarzy
na Wózkach reprezentacja
Polski pokonała Szwajcarię
79:53, ale potem biało - czerwoni przegrali trzy kolejne spotkania. Teraz turniej
wkracza w decydującą fazę.
Mistrzostwa otworzył Marcin Gortat, który był pod wrażeniem gry Polków.
- Nie sądziłem, że mecz koszykówki na wózkach może być
tak emocjonujący! Widziałem
naszych chłopaków w akcji na
moich campach, ale to było dalekie od tego, co zobaczyłem w
Wałbrzychu. Miło było patrzeć,
jak dominują nad Szwajcarami
– powiedział Tygodnikowi DB
2010 były gracz NBA.
Mecz otwarcia turnieju, który rozgrywany jest w Wałbrzychu i Świebodzicach, był wyrównany do połowy I kwarty.
W 5 min. Szwajcarzy prowadzili
8:6, ale w kolejnych akcjach Polacy odwrócili wynik zaczęli budować przewagę. I kwartę wygrali 18:12, a w drugiej ćwiartce
utrzymywali dystans na poziomie ok. 10 punktów. Na długą przerwę biało – czerwoni
schodzili prowadząc 34:26, a
przełom nastąpił w połowie III
kwarty. Między 25 a 32 minutą
Polacy zdobyli 20 punktów z

rzędu, nie tracąc ani jednego, a
ich przewaga wzrosła do stanu
66:36. W tym momencie grający trener Piotr Łuszyński zaczął
wprowadzać do gry zmienników, którzy utrzymali wysoką
przewagę do końcowej syreny.
Ostatnie akcje meczu kilkuset kibiców w hali Aqua-Zdrój
oglądało na stająco, głośno
dopingując i dziękując naszym
zawodnikom za walkę i zwycięstwo.
- Chcę podziękować naszym kibicom za tę atmosferę,
bo na meczach koszykówki na
wózkach nie jest to częste. Ale
zawsze powtarzam, że kibice
w Wałbrzychu są najlepsi w
kraju! Pierwszy mecz był dla
nas bardzo trudny, bo gramy
w roli gospodarza i oczekiwania są bardzo duże. W I połowie wypracowaliśmy tylko 8

pkt. przewagi, ale w II połowie
wykorzystaliśmy naszą fizyczność, przycisnęliśmy Szwajcarów i zbudowaliśmy bezpieczną przewagę. Teraz czeka nas
1 września mecz z Niemcami
w Świebodzicach, który – w
razie zwycięstwa -może nam
wiele ułatwić w dalszej części
turnieju – powiedział po spotkaniu wychowanek Górnika
Wałbrzych Marcin Balcerowski.
Niestety, w trzech kolejnych
spotkaniach, które zostały
rozegrane w Świebodzicach,
reprezentacja Polski przegrała
kolejno z Niemcami 71:79, Włochami 68:70 oraz Wielką Brytanią 61:83. Ostatni mecz fazy
grupowej Polaków z Austrią
zakończył się po zamknięciu
tego wydania.
(RED)
REKLAMA
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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
(1) 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

Tartak Urbaniak oferuje:

(1) Sprzedam mieszkanie w centrum Głuszycy - 57 m kw., 2 pokoje
, kuchnia, łazienka, ogrzewanie
gazowe, cena 65 tys. zł. 510 291
817
(4) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

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

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

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

Szkolimy na samochodzie
z automatyczną skrzynią biegów!

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

Nowe kursy:

Tel. 602 190 848

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

(4) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie. Tel. 606
937 229

NIERUCHOMOŚCI

2.09 Wałbrzych • 3.09 Głuszyca

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

• MIESZKANIE
• DOM • DZIAŁKĘ
• DO REMONTU • ZADŁUŻONE
• Z KOMORNIKIEM

ZADZWOŃ - 723 453 276

DB2010

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

DARGAZ
Nowoczesne systemy energetyczne

.PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe • Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590

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

Okna LUCH

KUPIĘ TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ!

DOMOFONY
MONITORING

- 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

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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

REKLAMA

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań

na rynku od 1998 roku.

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

Kupiê zegarki

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna,
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa,
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin,
Junghans, Junkers
japoñskie - Seiko, Citizen,
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

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

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
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

DO WYNAJĘCIA! HALA, WARSZTAT,
MAGAZYN Szczawienko ul.Gagarina,
pow. 239 m2, działka 400 m2, cena
3200 zł netto/ m-c. Tel. 883 334 486
LW – 3977 – Piaskowa Góra ul.
Broniewskiego, lokal do wynajęcia
66m2, cena 2000 zł. Tel. 606 976 630
PODZAMCZE 3 pok. 60m2, do
wprowadzenia, cena 189 tys. Tel. 883
334 486
MS- 3875 Okazja!!! Sobięcin okolice
Galerii, 103 m2, 3 pokoje, garaż, cena
89 tys. Tel. 883 334 486
MS-3975 Podzamcze, apartamentowiec, 57m2, 2pokoje, 1 piętro, garaż,
cena 289 tys. Tel. 883 334 481
MS – 3972 Podzamcze, ul. Basztowa,
2 pokoje 48m2, duży balkon, 2 piętro
w „4”, cena 157 tys, Tel. 883 334 486
MS – 3870 Piaskowa Góra, 4 pokoje,
57 m2, cena 169 tys. Tel. 883 334 486
MS – 3925 Piaskowa Góra, 45m2,
3 pokoje po kapitalnym remoncie.
Cena 174 tys. Tel. 883 334 481
MS – 3957 Szczawno Zdrój ul.
Równoległa, 2 pokoje po kapitalnym
remoncie, 45 m2, cena 149 tys. Tel.
883 334 486
MS – 3979 – Szczawno – Zdrój,
apartamentowiec, 2 pokoje 55m2,
do wprowadzenia, cena 272 tys. Tel.
883 334 481
MS – 3957 – Nowe Miasto, wysoki
standard, 2 pokoje 46m2, cena 150
tys. Tel. 883 334 486
MS – 3939 – Nowe Miasto – zielone
okolice, 3 pokoje 60m2, cena 139 tys.
Tel. 883 334 481
DS – 3976 – Dom Szczawienko- Szeregówka narożna, 153 m2, działka
1250m2, 5 pokoi, wysoki standard,
cena 695 tys. Tel. 606 976 630
DS – 3974 – Pół domu Boguszów
Gorce, 76 m2, działka 400 m2, Cena
139 tys. Tel. 883 334 486
DS – 3970 – Dom bliźniak Głuszyca
ul. Lawendowa, 210 m2- 6 pokoi,
działka 360 m2, cena 378 tys. Tel. 883
334 486.

Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!!
tel. 606 976 630
Oferty na stronie:
www.eurodom.walbrzych.pl
OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA DO
SPRZEDANIA WARSZTAT SAMOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z NAJEMCĄ.
CENA 1.100.000 zł. TEL. 606 97 66 30

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
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

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

Cena:295 000zł (nr:2538) -(74) 843

opodal rynku. pow. 82 m2, 2 poko-

33 33, (74) 666 66 06

je, widna kuchnia z jadalnią, garde-

OKAZJA! OBNIŻKA CENY!SZCZAWNO ZDRÓJ, klimatyczne mieszka-

CENA: 159 000 zł (nr: 2549) (74)

ogrodem 89m2, 3 pokoje, aneks

666 66 06, (74) 843 33 33

kuchenny, 1 piętro, zabytkowe pie-

BON –OKOLICE WAŁBRZYCHA,

ce. Cena: 250 000 zł, (nr:118) - (74)
666 66 06, (74) 843 33 33

montu, duża piękna działka Cena:
107 000 zł (nr: 2566) - (74) 666 66

kania z dodatkową powierzchnią

06, (74) 843 33 33

do własnej aranżacji, 75m2, 4
pokoje, jasna kuchnia, 2 piętro,
Cena: 219 000 zł, (nr:2543) - (74)
666 66 06, (74) 843 33 33

RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2, 3
pokoje 3 piętro , CO gaz cena 199
000 zł, tel 883 332 727

RENOMAHOME - GORCE 2 pokoje
z co gaz ,1 piętro ,cena 54 000 tel
883 334 836

dom wolno stojący, 130m2, do re-

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ ,2 miesz-

BON –OKAZJA! OBNIŻKA CENY !!

RENOMAHOME - ŁOMNICA – działka budowlana 2 ha , cena 250 000
tel 883 332 727

w trakcie modernizacji na gazowe.

nie z balkonem, piękną werandą i

RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica
Świdnicka 2 pokoje , co gaz cena
85 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE
okolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727

roba, łazienka z WC, ogrzewanie

BON –WAŁBRZYCH dzielnica Stary
Glinik, dom wolno stojący, 100 m2,
4 pokoje,
2 kuchnie,duża piękna działka

GÓRNY SOBIĘCIN- DOM WOLNO

Cena: 360 000 zł (nr: 2569) - (74)

STOJĄCY Z WARSZTATEM, 200m2,

666 66 06, (74) 843 33 33

2 niezależne mieszkania, warsztat,

BON –OKOLICE Głuszycy, poleca-

garaż, Cena: 259 000zł (nr:2496) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

my na sprzedaż kompleks produkcyjno - biurowo- administracyjny

BON –PIASKOWA GÓRA, mieszka-

usytuowany na działce o pow.

nie z balkonem, 100m2, 3 piętro,

13 324 m2. Powierzchnia łączna

jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrze-

zabudowań 7 277 m2. Cena: 750

wanie gazowe, cena: 187 000 zł

000 zł (nr: 2566) - (74) 666 66 06,

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

(74) 843 33 33.

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
BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytko-

BON – WAŁBRZYCH dzielnica
Nowe Miasto mieszkanie o pow.
62 m2- składa się z 3 pokoi, kuchni
z oknem, łazienki z kabiną prysznicową i toaletą oraz przedpokoju.
Wnętrze nie wymaga nakładów
finansowych. Cena 115 000 zł
(nr.2576) – (74) 666 66 06, (74) 843

wy w ścisłym centrum, powierzchdobrze utrzymany. Cena wynajmu:

BON - Oferujemy na sprzedaż

LW – 3977 – Piaskowa Góra ul.
Broniewskiego, lokal do wynajęcia
66m2, cena 2000 zł. Tel. 606 976 630

2500 zł (nr: 2545) (74) 666 66 06,

wyjątkowy dom wolnostojący o

(74) 843 33 33

powierzchni 700 m2 w Starych

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

ni 118 m2, witryna, zaplecze,

BON – PONIATÓW, Piętrowy DOM

Bogaczowicach . Cena 500 000

NA WYNAJEM z wyposażeniem

zł (2229), (74) 666 66 06, (74) 843

tel: 883 334 836, 883 332 727,

MIESZKANIE WILLOWE z tarasem

nieopodal Strefy Ekonomicznej

33 33,

883 332 730

i zadbanym ogrodem (parter) na

, 200 m2, 2 mieszkania, 6 pokoi,

Wszystkie oferty biura na stronie :

wynajem wyposażone, 3 pokoje,

2 łazienki, garaż, ogród 800 m2

aneks kuchenny,60m2, piękna

Cena: 2 980zł (nr: 2540) (74) 666

okolica Cena: 1 990 zł, ( nr:

66 06, (74) 843 33 33

58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

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

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!

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
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

33 33,

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)

www.renomahome.pl

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI

(HALA TARGOWA MANHATAN)

RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul. 11-go
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

DS – 3966 – dom wolnostojący ul.
Fałata, wysoki standard, 4 pokoje,
165m2, działka 1093 m2, cena 589
tys. Tel. 606 976 630

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28

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

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

2551)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

mieszkanie do wprowadzenia

BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z

nieopodal rynku. pow. 60 m2 , 2

ogrzewaniem miejskim, Pow.62

pokoje, aneks kuchenny, łazienka

m2, 2 pokoje, 3 piętro. Cena:129

z WC, ogrzewanie gazowe, moni-

000 zł (nr: 2552) , (74) 666 66 06,

toring. Możliwość adaptacji do-

(74) 843 33 33

datkowej powierzchni. CENA:149

RENOMAHOME - SZCZAWNO –
Zdrój ul. Kasztanowa, 84 m2, 2
piętro, 3 pokoje, co gaz cena 280
000 tel 883 334 836

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-

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 – ŚRÓDMIEŚCIE, luksusowe

wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia,

000 zł (nr: 2528)(74) 666 66 06, (74)
843 33 33

wc, poczekalnia, ogrzewanie

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe

elektryczne. Cena: 169 000zł.

domy w zabudowie szeregowej o

Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)

pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,

843 33 33, (74) 666 66 06

kuchnia, garaż w bryle budynku,

BON – GLINIK-dom bliźniak pięknie położony, piętrowy, do wprowadzenia, 80m2, 4 pokoje, piec

balkon, ogród CENA: 298 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33

z podajnikiem węglowe, ogród

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, przestronne

zagospodarowany-pow.1016 m2.

mieszkanie do wprowadzenia nie-
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REKLAMA

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

Oferta, którą proponują przedszkola dodatkowo:

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

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

KONTAKT tel. 602 231 533

