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„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

R E K L AMA

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, ry� owane

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

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn KRAZ 7765

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

Wyjazdy z Polski w każdy piątek 
Premie do 150 EUR

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

R E K L AMA

W pierwszych dwóch mie-
siącach obowiązywania ustawy 
ZUS będzie miał nie 30, lecz 60 
dni na rozpatrzenie wniosku i 
wydanie decyzji. Z szacunków 
ZUS wynika, że w wojewódz-
twie dolnośląskim wniosek 
może złożyć 66 121 osób, w 
tym w Legnicy 14 829, w Wał-
brzychu 25 894 i we Wrocławiu 
25 397.

Uzyskanie świadczenia uzu-
pełniającego będzie uzależ-
nione od łącznego spełnienia 
kilku warunków. Po pierwsze: 
świadczenie to jest adresowa-
ne wyłącznie do osób, które 
ukończyły 18 lat i są niezdolne 
do samodzielnej egzystencji. 
Po drugie: świadczenie uzupeł-
niające przysługuje osobom, 
które nie są uprawnione świad-
czeń pieniężnych �nansowa-
nych ze środków publicznych 
lub też łączna wysokość „brut-
to” tych świadczeń, z kwotą 
wypłacaną przez zagraniczną 
instytucję właściwą do spraw 
emerytalno-rentowych nie 
przekroczy 1600 zł. O dodatek 
będą się mogli ubiegać także 

cudzoziemcy, w tym obywate-
le państw członkowskich Unii 
Europejskiej, legalnie przeby-
wający na terytorium Polski.

- Zakład opracował już for-
mularz wniosku, który jest 
dostępny na stronie interne-
towej oraz w naszych salach 
obsługi klientów. Nasi doradcy 
pomogą w wypełnieniu wnio-
sku. Pamiętajmy też o zebra-
niu wszystkich dokumentów 
związanych z naszym stanem 
zdrowia  – mówi Iwona Kowal-
ska-Matis, Regionalny Rzecz-
nik Prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku. - Mamy wiele pytań o 
to, czy orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności 
uprawnia do świadczenia od-
powiedź brzmi nie, ponieważ 
jest to inne orzeczenie, nie-
wymienione w ustawie. Usta-
wodawca wyraźnie określił, że 
chodzi o orzeczenie o niezdol-
ności do samodzielnej egzy-
stencji – wyjaśnia rzeczniczka.

Z tego powodu osoby, któ-
re nie mają takiego orzeczenia, 
a złożą wniosek o przyznanie 
dodatku, po złożeniu wniosku 

500+ dla niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji

Ponad 66 tys. osób na Dolnym Śląsku, które są niezdolne do samodzielnej 
egzystencji, i których dochód miesięczny nie przekracza 1600 zł brutto, może już 
złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze z ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

rozpocznie rozpatrywanie wniosków o tzw. dodatek 500 plus dla osób 
niesamodzielnych, a pieniądze będą wypłacane od 1 października 2019 r.

o świadczenie zostaną skiero-
wane na badanie przez lekarza 
orzecznika ZUS.

-Przypominam, że właściwe 
orzeczenie musi mieć każdy, 
w tym również osoby po 75. 
roku życia, którym z racji wieku 
automatycznie przyznano do-
datek pielęgnacyjny do eme-
rytury lub renty. Szacujemy, 
że ok. 470 tys. osób pobierają-
cych dodatek pielęgnacyjny z 
racji wieku spełnia kryterium 
dochodowe. Jednak, aby uzy-
skać nowe świadczenie, będą 
one musiały mieć orzeczoną 
niezdolność do samodzielnej 
egzystencji – dodaje Iwona Ko-
walska-Matis  

O tym co będą musiały 
zrobić osoby, które nie 

mają orzeczenia 
o niezdolności 

do samodzielnej 
egzystencji, kiedy ZUS 

wypłaci pieniądze i jakie 
dochody będą brane 

pod uwagę 
– czytaj na stronie 3.
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Nie będę tłumaczył na 
czym dokładnie polega li-
czenie głosów w systemie 
D'Hondta, bo jest to dosyć 
skomplikowane, że sam 
mam problem z jego ogar-
nięciem… Wystarczy więc, 
że przypomnę, iż promuje on 
silniejszych. W przypadku Se-
natu sprawa jest prosta: każ-
dy kandydat pracuje na siebie 
i wygrywa ten, który uzyska 
najwięcej głosów. Do Sejmu 
natomiast wchodzą ci, którzy 
uzyskają największe poparcie, 
ale pod warunkiem, że suma 
oddanych na ich komitet wy-
borczy głosów przekroczy 5% 
w skali kraju. Tak więc liczy się 
każdy głos, zatem warto gło-
sować. Niegdyś głosujący w 
tym systemie miał jakieś gwa-
rancje, że tzw. jedynka na li-
ście to najlepszy z najlepszych 
w danym okręgu wyborczym. 
Dziś - niestety - tak już nie jest, 
ponieważ zbyt często kandy-
dat z tym numerem - tak jak 
za czasów PRL - to nie znany i 
lubiany "swojak", dający gwa-
rancję politycznej rzetelności 
i społecznej wrażliwości, lecz 
przywieziony w teczce tzw. 
aktywista, który w miejscu 
swojego zamieszkania nie 
ma większych szans. Rzuca 
się więc takich w teren pod 
fałszywym hasłem, że oni i tak 

Kilka re�eksji przedwyborczych
Janusz
Bartkiewicz

w Sejmie reprezentują intere-
sy wszystkich Polaków. Guzik 
prawda, bo gdyby tak było, to 
na listy wyborcze w każdym 
okręgu można by wpisywać 
np. cały warszawski aktyw z 
centrali partii i po kłopocie. 
Dlatego na listy wpisuje się 
tych miejscowych, którzy w 
rzeczywistości mają być tylko 
końmi pociągowymi dla tych 
ważnych z pierwszej i drugiej 
pozycji. Niekiedy świadomość 
tego, że na jedynce lub dwój-
ce znajduje się spadochro-
niarz, tak wyborcę zniechę-
ca, że zbulwersowany tym w 
ogóle zrezygnuje z udziału w 
głosowaniu, albo z przekory 
głos swój oddaje na kogoś 
z innej listy wierząc, że aku-
rat ten ktoś jest o niebo lep-
szy. Jest to postępowanie po 
prostu głupie i szkodliwe, bo 
wystarczy ominąć na listach 
„zrzucone na spadochro-
nach” jedynki i niekiedy dwój-
ki, które na 100% są efektem 
układów i zakulisowych roz-
grywek, a często nie zawsze 
przejrzystych kompromisów. 
Jeżeli więc do tych jedynek i 
dwójek nie macie zaufania, to 
głosujcie na tych znanych so-
bie, ale umieszczonych na dal-
szych pozycjach. Może warto 
nawet, aby zagwarantować 
odpowiednią liczbę głosów 
dla ugrupowania (pamiętaj-
cie o 5 %), głosować na ostat-
niego na liście, by dać mu 
największe szanse wygranej. 
Może wtedy Sejm przestanie 
być politycznym kabaretem i 
miejscem dla zarabiania nie-

złej kasy. I chcę być dobrze 
zrozumianym. Ten mój apel 
kieruję do wyborców wszyst-
kich politycznych opcji, a nie 
tylko do tych, którzy są bliscy 
moim politycznym przekona-
niom i wyborom.

* * *

Oglądam relacje z manife-
stacji hutników z Częstocho-
wy, którym zdaje się, że są 
w stanie odwrócić nimi bieg 
historii. Huta ta wprawdzie 
została wybudowana przed 
wojną, ale po wojnie znacz-
nie rozbudowana i unowo-
cześniona została na mocy 
decyzji Komitetu Centralnego 
Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej przede wszyst-
kim po to, aby tysiącom ludzi 
stworzyć miejsca pracy, a więc 
dać im możliwość godnego 
życia. Ale kiedy przyszedł czas 
NSZZ „Solidarność” i rządy 
jego wybrańców, sterowa-
nych przez międzynarodowy 
kapitał, czyli Bank Światowy 
i Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy, ją ( jedną z najno-
wocześniejszych w Europie 
hut stali i walcowni) sprze-
dano za grosze ukraińskiemu 
kapitaliście. Wówczas związ-
kowcy z „Solidarności” piali 
wprost z zachwytu (co do-
skonale pamiętam), wierząc 
w to, że kapitalista kieruje się 
jedynie dobrem robotników, 
dla których gotowy jest – w 
odróżnieniu od władz Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej – 
nieba przychylić i sam jeść 

kawałek suchego chleba, aby 
tylko częstochowscy (i nie 
tylko) hutnicy mieli gdzie pra-
cować i zarabiać pieniądze. 
Manifestujcie drodzy hutnicy 
do woli, ale bez złośliwości 
przypomnę wam, że w kapita-
lizmie, o który w czasach PRL 
modliliście się w kościołach i 
podczas nieustających straj-
ków, nie wasz, a kapitalisty 
interes jest najważniejszy.

* * *

Cieszą się zapewne niesa-
mowicie polscy górnicy, że siły 
porządkowe (w tym antyterro-
ryści) na zlecenie władz (a kto 
rządzi wiadomo), używając 
przemocy i broni maszynowej, 
odblokowali w Porcie Północ-
nym w Gdańsku (przypomnę, 
że wybudowanym na mocy 
decyzji I sekretarza KC PZPR, 
Ślązaka z dziada pradziada, 
towarzysza Edwarda Gierka) 
wielki kontenerowiec wwo-
żący z Afryki do kraju setki 
tysięcy ton węgla. Prawdopo-
dobnie w ramach obietnicy 
składanej na Górnym Śląsku 
przez premiera kłamczuszka, 
że kolejny rząd PiS tym razem 
naprawdę zadba o to, aby 
polskie kopalnie wydobywały 
coraz więcej węgla, by polscy 
górnicy mogli utrzymać swe 
miejsca pracy i zarabiać na 
utrzymanie swych rodzin.

* * *

Zdumiała mnie usłysza-
na 10.09.209 r. wypowiedź 

minister Emilianowicz, że 
tak głośno trąbiona od kilku 
dni obietnica o 4 tys. zł mi-
nimalnego wynagrodzenia, 
nie była w ogóle z nią kon-
sultowana, bo gdyby była, to 
zgłosiłaby do niej swe istotne 
zastrzeżenia. A w ogóle to nie 
wróży jej długiego żywota, 
co sformułowała ciut inaczej, 
ale taki był sens jej wypowie-
dzi. Niestety, ja pamiętam 
nie tylko to, co kiedyś wiesz-
czył niejaki Kurski, że ciemny 
lud wszystko kupi, ale też i o 
tym, o czym przy konsumpcji 
ośmiorniczek w restauracji 
„Sowa i Przyjaciele” gaworzył 
niegdyś dzisiejszy premier 
kłamczuszek, że Polacy są tak 
głupi, iż uwierzą w każdą opo-
wiedzianą im bzdurę. Przypo-
mnę, że chodziło o tę reklamę 
JEGO banku z Chuckiem Nor-
risem w roli głównej. Wierzcie 
dalej, drodzy prezesowi wy-
borcy PiS.

* * *

Straszne rzeczy o pol-
skie prawdziwej rodzinie i 
nihilizmie istniejącym poza 
Kościołem Katolickim, opo-
wiadał ostatnio na wiecu w 
Lublinie prezes Jarosław. Sam 
wprawdzie żadnej rodziny nie 
tworzy, bo starym kawale-
rem jest, ale wie co mówi, bo 
ma osobiste doświadczenie. 
Wyrzucił więc poza nawias 
„prawdziwej polskiej rodzi-
ny” miliony Polek i Palaków, 
którzy z różnych, ale zawsze 
z istotnych powodów, samot-

nie wychowują swe dzieci 
lub wnuczęta. Straszne, ale 
usłyszałem, że w normie tej 
„prawdziwej polskiej rodzi-
ny” nie mieści się również 
bratanica prezesa, która mę-
żów zmienia jak rękawiczki, 
przez co swym dzieciom (nie 
zawsze z tzw. prawego łoża) 
zapewnia - wg poglądów pre-
zesa - komfort patologicznej 
rodziny. Rodziny nie tworzą 
również kuzyni i kuzynki pre-
zesa żyjący ze swymi partne-
rami na tzw. kocią łapę, jak np. 
patologiczny – według preze-
sa – związek jego kuzynki z 
austriackim milionerem, któ-
rego chyba z tego powodu 
wydymał na kilka milionów. 
Dotyczy to też członków jego 
partii, a zwłaszcza liczonych 
na pęczki jej prominentnych 
działaczy i lokalnych wodzów. 
A co do nihilistów, czyli wy-
znawców innych religii, agno-
styków i ateistów? No cóż, 
pozostaje mi tylko apelować, 
aby pamiętali, że dla prezesa, 
a więc i całego PiS, są jedynie 
zwykłą nihilistyczną mierzwą. 
Apelować, aby wiedząc o tym, 
mocno się zastanowili stojąc 
nad urną wyborczą.

http://janusz-bartkiewicz.eu

* * *
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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KSZTAŁCENIE 
JEDNOROCZNE 

od 139 zł

• Aranżacja Ogrodów

• Dekorator Wnętrz

• Grafi ka komputerowa

• Konsultant ds. dietetyki

• Manikiurzystka

• Rejestratorka 

Medyczna

• Transport i logistyka

• Wizażystka- stylistka

SEKRETARIAT WAŁBRZYCH
UL. SŁOWACKIEGO 19, TEL. 74 843 30 30

SZKOŁA POLICEALNA 
KIERUNKI BEZPŁATNE

• Technik Administracji

• Technik BHP

• Florysta

• Technik Usług 
Kosmetycznych

SZKOŁA MEDYCZNA 
KIERUNEK BEZPŁATNY

• Opiekun Medyczny

TRZYLETNIE LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

99zł / msc

Zaoczne LO dla dorosłych 
po ZSZ w 2 lata 

R E K L AMANagroda 
dla ZAZ Nadzieja
Zakład Aktywności Zawodo-
wej Zakład Usługowy Nadzie-
ja w Wałbrzychu, w którym 
zatrudnienie znalazło 20 osób 
niepełnosprawnych, został na-
grodzony. Poznaliśmy bowiem 
laureatów Regionalnej Gali XIV 
Edycji Konkursu Lodołamacze 
2019 w Katowicach. W kategoria 
Zakład Pracy Chronionej I miej-
sce i statuetkę Lodołamacz 2019 
otrzymał Zakład Aktywności Za-
wodowej przy Bytomskim Sto-
warzyszeniu Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej 
w Bytomiu, a II miejsce i srebr-
ny medal zdobył właśnie Zakład 
Aktywności Zawodowej – Zakład 
Usługowy Nadzieja, który jest 
wyodrębnioną organizacyjnie i 
�nansowo jednostką, utworzo-
ną przez Stowarzyszenie Dzieci i 
Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej Specjalnej w Wałbrzychu. 
Jego statutowym zadaniem jest 
rehabilitacja zawodowa i spo-
łeczna osób niepełnosprawnych. 
ZAZ funkcjonuje od 14 lutego 
2014 roku i zatrudnia 20 osób 
niepełnosprawnych, w tym 15 
ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności oraz 5 z umiarko-
wanym. Zakład, który działa przy 
ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu, 
świadczy usługi pralnicze dla ho-
teli, restauracji, domów dziecka, 
domu seniora oraz dla klientów 
indywidualnych.

(RED)

Co będą musiały zrobić 
osoby, które nie mają 
orzeczenia o niezdolności 
do samodzielnej 
egzystencji?

Osoby te będą musiały do 
wniosku o świadczenie uzu-
pełniające dołączyć doku-
mentację medyczną oraz inne 
dokumenty mające znaczenie 
dla wydania orzeczenia, np. 
kartę badania pro�laktyczne-
go, dokumentację rehabilitacji 
leczniczej lub zawodowej oraz 
zaświadczenie o stanie zdro-
wia (wydane przez lekarza nie 
wcześniej niż na miesiąc przed 
złożeniem wniosku). Osoby po-
siadające orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepełnoprawno-
ści powinny je także dołączyć 
do wniosku. Lekarz orzecznik 
wyda orzeczenie na podstawie 
dokumentacji dołączonej do 
wniosku, (która może zostać 
uzupełniona w szczególności 
o opinię lekarza konsultanta 
albo o wyniki badań dodatko-
wych lub obserwacji szpital-
nej) oraz po przeprowadzeniu 
bezpośredniego badania stanu 

500+ dla niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji

zdrowia osoby, w stosunku, do 
której ma być wydane orze-
czenie. Lekarz orzecznik ZUS 
będzie mógł wydać orzeczenie 
również bez bezpośredniego 
badania stanu zdrowia osoby, 
w stosunku, do której ma być 
ono wydane, jeżeli dokumen-
tacja dołączona do wniosku 
jest wystarczająca do wydania 
orzeczenia.

Kiedy ZUS wypłaci 
pieniądze?

Świadczenie uzupełniające 
dla osób niesamodzielnych 
będzie przysługiwało od mie-
siąca, w którym został zgłoszo-
ny wniosek. Nie będzie miała 
znaczenia data wydania orze-
czenia, pod warunkiem, że 
lekarz orzecznik stwierdzi, iż 
w miesiącu złożenia wniosku 
osoba była już niezdolna do 
samodzielnej egzystencji. Przy 
ustalaniu wysokości świadcze-
nia obowiązuje zasada "zło-
tówka za złotówkę". Oznacza 
to, że nowe świadczenie bę-
dzie przysługiwało w wyso-
kości nie wyższej niż 500 zł, 
przy czym łączna kwota tego 
świadczenia i innych świad-

czeń �nansowanych ze środ-
ków publicznych nie może 
przekroczyć 1600 zł. Zgodnie 
z tą zasadą uprawnione do 
świadczenia są również osoby, 
których suma świadczeń ze 
środków publicznych zawiera 
się w przedziale powyżej 1100 
zł do 1600 zł. Przykładowo: je-
żeli suma tych świadczeń wy-
nosi 1200 zł, to świadczenie 
uzupełniające zostanie przy-
znane w kwocie 400 zł. Z kolei, 
jeśli suma świadczeń ze środ-
ków publicznych wynosi 1500 
zł, to otrzymamy 100 zł. Przy 
wypłacaniu świadczenia nie 
będzie żadnych zaokrągleń - 
system wyliczy dokładną kwo-
tę świadczenia, np. 324,21 zł.

Jakie dochody będą 
brane pod uwagę?

Do kryterium dochodowego 
będą brane pod uwagę prawie 
wszystkie pobierane świadcze-
nia od państwa o charakterze 
innym niż jednorazowy, m.in. 
emerytury, renty, świadczenia 
przedemerytalne, świadczenia 
z pomocy społecznej. Istotne 
będą także świadczenia emery-
talno-rentowe z zagranicy.

Czego nie uwzględnia się 
przy obliczaniu dochodu?

Nie będą wliczane świad-
czenia o charakterze jednora-
zowym, np. zasiłki socjalne lub 
zasiłek pogrzebowy. Nie będzie 
wliczany także zasiłek pielęgna-
cyjny ani dodatki (np. dodatek 
kombatancki), dochody z pracy, 
renty cywilnoprawne, a także 

- w niektórych przypadkach - 
renta rodzinna. Do dochodu nie 
będzie wliczana renta rodzinna 
przyznana po zmarłym rodzicu 
osobom, które stały się całko-
wicie niezdolne do pracy przed 
ukończeniem 16 lat lub przed 
ukończeniem 25 lat w przypad-
ku kontynuowania nauki.

(IKM)

cd. ze str. 1
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Zbliża się VII Marsz Senio-
ra organizowany przez poseł 
na Sejm RP Agnieszkę Ko-
łacz-Leszczyńską oraz PTTK 
Oddział Ziemi Wałbrzyskiej.

Wałbrzyski Marsz Senio-
ra odbędzie się w sobotę, 21 
września b.r., Tym razem wyru-
szamy do Browaru Jedlinka w 
Jedlinie-Zdrój. Ustalone zosta-
ły atrakcyjne trasy marszów z 
przewodnikami:

1. Wałbrzych Podgórze 
pod wiaduktem - obok zamku 
Nowy Dwór na Przełęcz Kozią 
- Przełęcz Pod Borową - Glinica 
wiadukt - Jedlina-Zdrój stacja 
PKP – Browar Jedlinka - zbiórka 
uczestników pod wiaduktem 
na Podgórzu, godz. 9:00;

2. Jedlina-Zdrój Uzdrowisko 
- Czarodziejska Góra - Browar 
Jedlinka - zbiórka uczestników 

na Placu Grunwaldzkim, przy-
stanek autobusu nr 5, kierunek 
-Jedlina Uzdrowisko, godz. 
10:00.

Wszyscy uczestnicy marszu 
spotkają się o godz. 12:00 przy 
wspólnym ognisku na terenie 
Browaru w Jedlinie-Zdroju. Na 
miejscu nie zabraknie wspólnej 
zabawy, licznych konkursów z 
nagrodami, a także poczęstun-
ku turystycznego przy akom-
paniamencie muzyki.

Zgłoszenia grup przyjmowa-
ne są do dnia 18 września w: Biu-
rze Poselskim ul. 1 Maja 3 Wał-
brzych, tel. 512-097-878, e-mail: 
biuro@kolacz-leszczynska.pl 
oraz w Biurze Oddziału PTTK ul. 
Konopnickiej 19 Wałbrzych, tel. 
605-280-851, e-mail: poczta@
walbrzych.pttk.pl.

(RED)

Koalicja Obywatelska za-
prezentowała w Wałbrzychu 
kandydatkę na premiera, 
którą ma być - w razie wy-
borczego zwycięstwa - wice-
marszałek Sejmu Małgorzata 
Kidawa – Błońska.

Wicemarszałek Małgorzata 
Kidawa – Błońska przyjechała 
do Wałbrzycha wraz z liderem 
Koalicji Obywatelskiej Grzego-
rzem Schetyną oraz kandyda-
tami na posłów i senatorów w 
październikowych wyborach 
parlamentarnych. Podczas so-
botniej wizyty w wałbrzyskiej 
dzielnicy Piaskowa Góra, były 
spotkania z mieszkańcami 

VII Wałbrzyski 
Marsz Seniora

Kidawa-Błońska w Wałbrzychu

„Słowiański Jedwab’’ to 
marka, która promuje odzież 
lnianą oraz wszelkie dodatki 
z lnem związane To autor-
skie prace Estery Grabarczyk 
wykonane z lnu, skóry, meta-
loplastyki, powertexu, recyc-
lingu. Rozmawiamy z projek-
tantką o najbliższym pokazie.

Projekt „Słowiański Jedwab” 
to projekt pokazujący niezwy-
kłą opowieść o ludzkim życiu. 
Kiedy odbędzie się kolejny po-
kaz i o jakiej będzie tematyce ?

Estera Grabarczyk: - Kolejna 
edycja „Słowiańskiego Jedwa-
biu – len w odsłonie Trzy Ko-
lory” odbędzie się 27 września 
2019 r. w sali łańcuszkowej 
Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu. Za-
równo Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury jak i Stara Kopalnia są 
współorganizatorami projektu.

 
O jakiej tematyce były wcze-
śniejsze pokazy i gdzie się od-
bywały?

- Pierwsza edycja projektu „Sło-
wiański Jedwab, len w innej 
odsłonie - MAKI’’ odbyła się w  
roku 2014 w wałbrzyskim klu-
bie Apropos. Projekt spotkał się 
z bardzo dobrym przyjęciem w 
środowisku lokalnym i ukazał 
potrzebę aktywizacji oraz in-

Pokaz mody Trzy Kolory

tegracji środowiska kobiece-
go w regionie. Kolejna edycja 
„Słowiański jedwab – len w od-
słonie Cztery pory roku”, który 
swój �nał miał w zamku Książ, 
to podwaliny do tworzenia 
jeszcze lepszego, rozbudowa-
nego, interdyscyplinarnego 
wydarzenia na pograniczu 
mody, teatru i muzyki. Go-
ściem specjalnym od  tego 
pokazu jest co roku Krystyna 
Mazurówna. Kolejne edycje to 
,,Żywioły ziemi” oraz „Gothic 
& Rock ‚’ odbyły się również w 
zamku Książ. Rok 2018 to zmia-
na miejsca z uwagi na liczbę 
zaproszonych gości, więc po-
kaz odsłony „Bal manekinów ‚’ 
odbył się już w Centrum Kultu-
ry i Sztuki Stara Kopalnia, gdzie 
oglądało go ponad 300 gości. 
W tym roku również zaprasza-
my do Starej Kopalni na pokaz 
w odsłonie ,,Trzy Kolory”.

 Kto bierze udział w wydarze-
niu?

- Zadanie polega na przygo-
towaniu pokazu mody, któ-
re w tym przypadku nie jest 
zwykłą prezentacją strojów 
na wybiegu, ale prawdziwym 
wydarzeniem artystycznym, 
łączącym w sobie elementy 
muzyki na żywo, tańca oraz 
szczególnie opracowanej 
choreogra�i, a także aktor-
stwa. W wydarzeniu biorą 
udział kobiety zmagające się 
z różnymi  problemami, bra-
kiem pewności w działaniu, 
zamknięciem społecznym, 
trudnościami w podejmowa-
niu relacji interpersonalnych. 
Projekt ma na celu włączenie 
kobiet w aktywne i świadome 
życie w sferze społecznej ze 
szczególnym naciskiem na 
budowanie relacji i zaanga-
żowanie ich w dalsze dzia-

łania związane z własnym 
rozwojem, podnoszeniem 
kompetencji oraz otwartością 
na gruncie podejmowania 
lokalnych działań. Szczegól-
nie ważnym aspektem jest 
również rozpowszechnianie 
wiedzy na temat dawnego 
bogactwa Dolnego Śląska, 
jakim był len oraz jego spuści-
zny niematerialnej związanej 
z kulturą, lokalnymi zwyczaja-
mi i tradycjami.

Jakie atrakcje czekają na go-
ści, którzy przybędą na pokaz?

- Skupiamy się na kobie-
tach - modelkach. To one są 
gwiazdami wieczoru. Przy-
gotowują się do tego inten-
sywnie i im należą się brawa 
w szczególności. Staramy 
się urozmaicić ten wieczór. 
W poprzednich latach w roli 
prowadzących gościliśmy Ro-
berta Delegiewicza, Ryszarda 
Rembiszewskiego, Krzysztofa 
Chwalińskiego i Krzysztofa 
Grabowskiego. Od 4 lat na-
szym gościem i wsparciem 
jest Krystyna Mazurówna. Czy 
uda jej się przylecieć z Pary-
ża? Zobaczymy 27.09.2019 r. 
Gościliśmy także śpiewaczkę 
operową Agnieszkę Sokol-
nicką. W zeszłym roku była z 
nami wałbrzyska grupa ognia 
„Impuls”. W większości to 
wałbrzyszanie. Bardziej lub 
mniej znani. Trwają rozmowy 
nad tym kogo uda nam się za-
prosić  w tym roku. Niezależ-
nie jednak od zaproszonego 
gościa w szczególności po-
winniśmy przyjść i zobaczyć 
na wybiegu modelki. Bo to 
dla nich ten cały spektakl.

 
Gdzie można nabyć wejściów-
kę?

- Zapraszamy do nabycia za-
proszeń, które są dostępne na 
stronie internetowej Wałbrzy-
skiego Ośrodka Kultury w sek-
cji wydarzenia. Cena 12zł.

(ELDRA)

Wałbrzycha, a wicemarszałek 
w towarzystwie poseł Agniesz-
ki Kołacz – Leszczyńskiej, która 
jest kandydatką Koalicji Oby-

watelskiej do Senatu RP, od-
wiedziła także miejscową halę 
targową.

(RED)
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Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

KONICZYNKA I Świebodzice ul. Świdnicka 32-34

JEDYNECZKA Wałbrzych ul. Mickiewicza 17A

FREBLOWSKIE PRZEDSZKOLA 
ZAPRASZAJĄ

tel. 602 231 533 I przedszkola@onet.pl

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

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne:

KONICZYNKA  Świebodzice Osiedle Sudeckie 12

BAJKA  Wałbrzych ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT
tel. 602 231 533
przedszkola@onet.pl

NAUKA OPARTA NA PROGRAMIE „DAR ZABAWY”

R E K L AMA

Mimo deszczowej aury, 
pierwszy weekend z udostęp-
nioną na Chełmcu wieżą wido-
kową można uznać za udany. 
Nie zabrakło chętnych do zdo-
bycia szczytu góry i obejrzenia 
panoramy z wieży.

Gmina Szczawno-Zdrój odzy-
skała administrowanie szczytem 
oraz znajdującą się na nim nieru-
chomością - czyli wieżę widokową. 
Wieża przez ostatnie lata nie była 
udostępniana turystom, ale wraz z 
przejęciem obiektu przez gminę – 
to się natychmiast zmieniło.

Pierwszy, prawdziwie tury-
styczny weekend to 7 i 8 września 
2019 r., kiedy to samorząd zorga-
nizował coś w rodzaju spontanicz-
nego otwarcia obiektu - wyprawę 
rowerową na szczyt – pomysło-
dawcą i „przewodnikiem” był wi-
ceburmistrz Szczawna – Zdroju 
Łukasz Kurjata, miłośnik sportów 
rowerowych. Na wszystkich tury-
stów odwiedzających tego dnia 
Chełmiec czekały niespodzian-
ki: gadżety promocyjne gminy, 
mapy, słodycze a przede wszyst-
kim pieczątka – obowiązkowa 
zdobycz dla każdego szanują-
cego się turysty. Do akcji gminy 
przyłączyli się radni, którzy ufun-
dowali poczęstunek, ciepłe posił-
ki i napoje.

W niedzielę turyści także od-
wiedzili Chełmiec i mogli wejść 

• Praca w urzędzie
Burmistrz Szczawna-Zdroju 
ogłasza nabór na stanowisko 
inspektora ds. zamówień pu-
blicznych w Wydziale Inicja-
tyw i Rozwoju Urzędu Miej-
skiego w Szczawnie-Zdroju. 
Oferty należy składać w 
zamkniętych kopertach ze 
wskazaniem jakiego stano-
wiska oferta dotyczy oraz z 
podanym adresem zwrot-
nym do 13 września 2019 
roku na adres: Urząd Miejski 
w Szczawnie-Zdroju, ul. Ta-
deusza Kościuszki 17 – Biu-
ro Obsługi Klienta, pokój nr 
5. W terminie do 3 dni po 
upływie terminu do złożenia 
dokumentów, określonego 
w ogłoszeniu o naborze kan-
dydaci, którzy spełniają wy-
magania formalne określone 
w ogłoszeniu o naborze, zo-
staną zaproszeni do drugie-
go etapu naboru. Informacja 
o wyniku naboru zostanie 
niezwłocznie upowszech-
niona na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Szczawnie-Zdroju. Więcej 
informacji w Biuletynie In-
formacji Publicznej uzdro-
wiskowej Gminy Miejskiej 
Szczawno-Zdrój.

• EKO-piknik
 - Zapraszamy na pierwszy, 
rodzinny EKO-Piknik połą-
czony z EKO-Jarmarkiem 
w Szczawnie-Zdroju. W so-
botę, 21 września, w godz. 
12:00-17:00 w Parku Zdrojo-
wym będziemy się nie tylko 
bawić, ale przede wszystkim 
uczyć dobrych nawyków 
związanych z ochroną śro-
dowiska. W programie m. 
in. nauka prawidłowej se-
gregacji odpadów, wspól-
ne zdobienie domków 
dla owadów zapylających 
– Gmina Szczawno-Zdrój 
uzyskała tytuł Gminy Przy-
jaznej Pszczołom; konkur-
sy i warsztaty recyklingu. 
Dzieci będą mogły także 
spotkać się z pszczelarzem 
i zobaczyć jak wygląda ul 
od środka. Dla uczestników 
pikniku będziemy mieli 
niespodzianki: rozdajemy 
torebki z nasionami ro-
ślin miododajnych, a także 
ekologiczne torby na za-
kupy, uszyte przez naszych 
wspaniałych seniorów z 
materiałów z odzysku!  Do 
tego dmuchańce, bańki my-
dlane i malowanie buziek 
oraz mega gry i Angry Birds 
– wszystkie atrakcje bez-
płatne. W Parku Zdrojowym 

będzie można także zaopa-
trzyć się w zdrowe produkty 
i wyroby rękodzielnicze, na 
naszym EKO-Jarmarku – jak 
zawsze kupicie tu pyszne 
miody, sery, ceramikę, biżu-
terię, będzie także stoisko 
z dekoracjami z recyklingu. 
I to nie koniec atrakcji, w 
bo Hali Spacerowej odby-
wać się będą w tym czasie 
Okręgowe Dni Działkowca – 
gościć będziemy działkow-
ców z całego okręgu wał-
brzyskiego, nie zabraknie 
występów artystycznych 
i prezentacji najpiękniej-
szych ogrodów – zachęca 
burmistrz Szczawna-Zdroju 
Marek Fedoruk.

• Senatorowie w 
Szczawnie
W Szczawnie-Zdroju prze-
bywała grupa ok. 50 byłych 
senatorów, których zaprosił 
Henryk Gołębiewski - se-
nator V kadencji, były pre-
zydent Wałbrzycha. W roli 
gospodarza i przewodnika 
wystąpił burmistrz Szczaw-
na-Zdroju Marek Fedoruk. 
Goście zobaczyli m. in. pijal-
nię wód mineralnych, Teatr 
Zdrojowy, dostali także od 
miasta drobny upominek.

(ABP

Raport ze Szczawna ZdrojuWieża przyciąga

na wieżę – i tak będzie na pewno 
co najmniej do końca września 
– wieża będzie weekendowo 
udostępniana w godzinach 9:00-
17:00. W międzyczasie gmina 
inwentaryzuje obiekt i analizuje 
wszystkie konieczne do wykona-
nia prace, by miejsce było w pełni 
bezpieczne. 

- Cieszę się, że sporo osób od-
wiedziło Chełmiec podczas mi-
nionego weekendu i zapraszam 

na kolejne – mówi Marek Fedo-
ruk burmistrz Szczawna-Zdroju. – 
Jeszcze dużo do zrobienia przed 
nami, ale jest wykonany pierwszy 
krok i bardzo pozytywny odzew 
wśród turystów świadczy, że war-
to w Chełmiec zainwestować i 
uczynić go atrakcją turystyczną.

Gmina zleciła opracowanie 
koncepcji zagospodarowania 
obiektu.

(ABP)
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Materiał przygotowany w ramach projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. 

Ewa Kaczmarczyk ma znaczny stopień 
niepełnosprawności – niedowład koń-
czyn. Na co dzień porusza się o kulach 
i jeździ na skuterze inwalidzkim. Była 
zatrudniona w dwóch fi rmach, wy-
różniała się dobrą organizacją, a tak-
że zaradnością. Dzisiaj nie ma pracy 
i otwarcie mówi o tym, że osobom 
z niepełnosprawnościami nie jest ła-
two znaleźć pracodawcę.

Ewa – świetna organizatorka 
Pierwsza praca Ewy polegała na re-

krutacji chętnych do projektu z zakresu 
energii odnawialnej. Jak wspomina:

 – Początkowo ciężko mi to szło, ale 
jak to ja… pokombinowałam, znala-
złam patent i zaskoczyło.

Ewa tak mocno się rozkręciła, że 
wzięła na siebie także prowadzenie 
sekretariatu.

 – Niestety, jak szybko pracę dosta-
łam, tak szybko ją straciłam, a prawo 
w żaden sposób nie chroni osób niepeł-
nosprawnych. Z dnia na dzień zostałam 
bez pracy. Trzeba było kogoś ukarać, 

bo nie byliśmy w stanie wykonać ab-
surdalnego zadania, no i padło na mnie 
– mówi.

Ewa szybko znalazła nowego pra-
codawcę, tym razem jej głównym za-
daniem była rekrutacja pracowników 
z Ukrainy. Tutaj historia była podobna 
– fi rma zaczęła się powoli rozkręcać, 
a Ewa razem z nią i znowu przejęła se-
kretariat.

 – Praktycznie założyłam całe biuro 
od podstaw. Jak w pierwszym momen-
cie zobaczyłam te wszystkie dokumen-
ty, to się przeraziłam i tak na nie dwa 
dni patrzyłam. A potem dokument po 
dokumencie, data po dacie – wszystko 
ułożyłam, co znacznie ułatwiło funkcjo-
nowanie biura. Szef tylko wpadał i mó-
wił czego potrzebuje i wszyscy wiedzie-
liśmy, gdzie tego szukać – opisuje Ewa.

Niestety i ta praca się skończyła, 
Ewa dostała wypowiedzenie. Bez pod-
pisu, bez pieczątki i bez uzasadnienia. 
Uparcie szuka pracy już od kilku mie-
sięcy, ale nie ma żadnej pozytywnej 
odpowiedzi.

Wcale nie jest łatwo
Zatrudnionym osobom z niepeł-

nosprawnościami przysługują pewne 
przywileje: dodatkowe 10 dni urlopu 
czy 7-godzinny dzień pracy.

 – Pierwszą kwestią poruszaną pod-
czas rozmów rekrutacyjnych są najczę-
ściej dotacje dla zatrudniających osoby 
z niepełnosprawnościami – opowiada 
Ewa. – Pracodawcy pytają, ile wynoszą 
i jakie warunki trzeba spełnić. Co więcej 
- oczekują, że sama załatwię wszystkie 
formalności w PUP i PFRON, a wtedy 
rozważą, czy warto mnie zatrudnić. 
Nie liczą się moje kompetencje czy do-
świadczenie – stwierdza Ewa. – Oba-
wiają się, że będę więcej chorować, no 
i mam ten dłuższy urlop. Tymczasem ja 
nigdy nie wykorzystałam w pełni swo-
jego urlopu, nie byłam na L4 – dodaje.

Ewa ciągle stara się o to, by stać się 
jeszcze bardziej kompetentnym pra-
cownikiem. Za kilka miesięcy kończy 
studia magisterskie, kierunek – za-
rządzanie. Jej średnia to 5.0! Niestety, 
do tej pory nikt nie docenił jej wiedzy 

i doświadczenia, więc wciąż szuka 
zatrudnienia. Pytana pracę marzeń 
odpowiada, że ze względu na jej niepeł-
nosprawność najlepiej by to była praca 
biurowa – prowadzenie sekretariatu, 
kadry lub płace.

 – Albo coś innego w tym obszarze. 
Ja mam taki charakter, że jak czegoś 
nie umiem, to z pewnością się tego do-
uczę – stwierdza.

Spróbujemy pomóc
Ewa Kaczmarczyk jest mamą, która 

samodzielnie i bez alimentów wycho-
wuje syna, dziś już ucznia technikum.

 – Jakoś sobie radzimy, – mówi Ewa 
– choć bez pracy, po opłaceniu rachun-
ków, bardzo niewiele zostaje na życie. 
Ale jestem upartą optymistką i wiem, 
że w końcu znajdę pracę.

Tymczasem Ewa została zakwalifi -
kowana do udziału w projekcie „Nowy 
start”, realizowanym przez Fundację 
Wałbrzych 2000 i Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej Specjalnej.

O Ewie – optymistce, która nie może znaleźć pracy

 – To nasz kolejny projekt, – mówi 
Magda Zywar z Fundacji Wałbrzych 
2000 – którego celem jest aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób z niepeł-
nosprawnościami. Spróbujemy pomóc 
pani Ewie i znaleźć dla niej odpowied-
nią pracę. Szukamy pracodawcy, który 
doceni jej wiedzę, kwalifi kacje i umie-
jętności, a w ramach projektu sfi nan-
sujemy wyposażenie jej stanowiska 
pracy.

R E K L AMA

grantu, pozyskanego przez 
grupę nieformalną działającą 
przy para�i. Dotacja została 
przyznana z Fundacji Inicjatyw 
Społecznie Odpowiedzialnych. 
Dzieckiem św. Mikołaja została 
sympatyczna dziewczynka o 

imieniu Martynka. Podczas fe-
stynu można było skosztować 
pysznych pierogów przygoto-
wanych przez para�anki, posił-
ków z grilla, ciast oraz napić się 
kawy i herbaty.

(WP)

Zabawa u MikołajaNarodowe 
Czytanie
7 września w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Świebodzi-
cach odbyła się kolejna edy-
cja Narodowego Czytania, 
wydarzenia organizowanego 
corocznie pod patronatem 
pary prezydenckiej. W tym roku 
motywem przewodnim, były 
nowele polskie. Spotkanie roz-
poczęła dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej Małgorzata 
Grudzińska. W czytaniu uczest-
niczyli także mieszkańcy, w tym 
nauczyciele. Czytano wybrane 
przez parę prezydencką z po-
nad 100 propozycji nowele: 
Dobra Pani – Elizy Orzeszko-
wej; Dym – Marii Konopnickiej; 
Katarynkę – Bolesława Prusa; 
Mój Ojciec Wstępuje do Stra-
żaków ze zbioru Sanatorium 
pod Klepsydrą – Bruno Schul-
za; Orkę – Władysława Stani-
sława Reymont; Rozdzióbią 
Nas Kruki, Wrony…– Stefana 
Żeromskiego; Sachem – Hen-
ryka Sienkiewicza; Sawę z cy-
klu: Pamiątki Soplicy – Henryka 
Rzewuskiego. - Miłośników lite-
ratury zapraszamy na kolejną 
edycję Narodowego Czytania 
już za rok – mówią organizato-
rzy wydarzenia w Świebodzi-
cach.

(WP)

W Szkole Podstawowej In-
tegracyjnej w Cierniach od-
było się jedno z pięciu spo-
tkań z mieszkańcami miasta 
w ramach konsultacji spo-
łecznych projektu Strategii 
Rozwoju Miasta Świebodzice 
na lata 2021-2027.

Strategia spotkała się z po-
zytywnym przyjęciem, miesz-
kańcy chętnie zgłaszali swoje 
propozycje i uwagi. Głównym 
tematem poruszanym na 
spotkaniu były dalszy rozwój 
terenów inwestycyjnych w 
Świebodzicach. W spotkaniu 
poza mieszkańcami, rolnika-
mi , uczestniczyli także: bur-
mistrz Świebodzic Paweł Ozga, 

zastępca burmistrza miasta 
Mariusz Szafraniec, sekretarz 
miasta Sabina Cebula, dr Jerzy 
Tutaj, dyrektorzy jednostek or-
ganizacyjnych, prezesi spółek, 
kierownicy wydziałów Urzędu 
Miejskiego w Świebodzicach.

Organizatorzy zapraszają na 
kolejne spotkania: 13 września 
(piątek) - Miejski Dom Kultury, 
ul. Wolności 13, godz 17:00; 20 
września (piątek) - Miejski Dom 
Kultury, ul. Wolności 13, godz. 
17:00.

- Dziękuję mieszkańcom za 
udział w konsultacjach i po-
święcony czas – podkreśla bur-
mistrz Paweł Ozga.

(WP)

III Letni Festyn Para�alny 
u Mikołaja, zaplanowany na 
7 września w Parku Miejskim 
w Świebodzicach, ze wzglę-
du na niesprzyjającą pogo-
dę został przeniesiony na 8 
września. Wydarzenie od-
było się tym razem w godz. 
8:30-17:00 na placu pleba-
nijnym przy kościele pw. św. 
Mikołaja.

Gospodarzem wydarzenia 
był Dziekan Dekanatu Świe-
bodzickiego, proboszcz para�i 
pw. św. Mikołaja ksiądz Józef 
Siemasz, a prowadzącym fe-
styn ksiądz Piotr Ochoński. Co 
prawda nieduży obszar przy 
kościele oraz zmiana terminu 
nie pozwoliły na zrealizowa-
nie wszystkich zaplanowanych 
atrakcji, m.in. występów arty-
stycznych, ale pomimo tego 
wydarzenie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem.

Głównym punktem progra-
mu była loteria z atrakcyjnymi 
nagrodami, wśród nich m.in. 
upominek przekazany przez 
burmistrza miasta Świebodzice 
Pawła Ozgę. Dodatkową atrak-
cją podczas festynu był wybór 
„Dziecka św. Mikołaja”. Polegał 
on na wylosowaniu osoby, któ-
ra wzięła udział w loterii fanto-
wej. Ten punkt programu odbył 
się w ramach realizowanego 

Rozmowy na temat 
przyszłości miasta
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Rozpoczynający się rok szkolny wymusza na świadomych rodzicach 
wyszukanie dla swoich pociech zajęć pozalekcyjnych.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury zachęca do zapoznania się z szeregiem propozycji 
w ramach Wałbrzyskiej Szkoły Talentów. Przybliżamy jedną z nich.

Zajęcia indywidualnej nauki gry na instrumentach to przeciwwaga dla promo-
wanych przez współczesny świat szybkich i łatwych zwycięstw bez specjalnego 
wysiłku. Przyszły instrumentalista dowie się, ile czasu i osobistego wysiłku i za-
angażowania musi poświęcić doskonaleniu swojej gry, dzięki czemu nauczy się 
szanować pracę innych i doceniać prawdziwą sztukę. Granie na instrumencie jest 
treningiem dla ciała, uczuć i psychiki. Wszystkie te sfery są wzmacniane i rozwi-
jane, co przynosi korzyści także w innych działaniach np. nauce czy twórczości. 
Nauka gry na instrumencie jest konstruktywnym sposobem spędzania czasu, 
perspektywicznie przyzwyczaja do występów na scenie, daje wiarę w siebie i 

uwrażliwia na piękno. Badania naukowe dowodzą, że gra na instrumencie w wie-
ku wczesnoszkolnym, przenosi się na niezwiązane z muzyką obszary, co znacznie 
ułatwi poprawę wyników w nauce pozostałych przedmiotów. Poszerza pamięć, 
uczy koncentracji uwagi, rozbudza kreatywność, poprawia koordynację ruchową, 
pomaga wyrażać emocje i przynosi relaks. 

Wybierając zatem zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, warto wziąć pod uwagę ko-
rzyści i sensowność spędzania wolnego czasu, pod okiem doświadczonej kadry 
pedagogicznej.

Wałbrzyska Szkoła Talentów zaprasza na indywidualne zajęcia nauki gry na for-
tepianie, skrzypcach, flecie, gitarze, akordeonie. Istnieje również możliwość sko-
rzystania z zajęć w formie korepetycji.

Zachęcamy do zapisania na zajęcia już dziś, żeby Wasze pociechy kiedyś nie 
powiedziały – lepiej późno niż wcale – lepiej wcześniej niż wcale!

Nauczyciele:
Eliza Więcławska – fortepian
Ewa Bardzik-Adamczyk – fortepian
Joanna Kowalska – akordeon
Danuta Baranowska-Futyma – skrzypce, fortepian
Jadwiga Szeligowska – fortepian
Justyna Misterka – gitara
Tomasz Szeligowski – flet

Miejsca w których uczymy:
Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
na terenie Starej Kopalni
Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
na Piaskowej Górze
Przedszkole nr 8 na Podzamczu
Teatr Zdrojowy w Szczawnie – Zdroju 

Informacje i zapisy:
Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
wst@wok.walbrzych.pl
tel. 74 667 09 53
lub 74 640 99 15

Lepiej wcześniej niż wcale! 
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Studiowanie administracji często ko-
jarzone jest z perspektywą monotonnej 
pracy w urzędzie, polegającej na sporzą-
dzaniu i porządkowaniu dokumentów. 
Takie wyobrażenie jest jednak coraz 
mniej aktualne, a możliwości pracy dla 
absolwentów administracji – coraz bar-
dziej różnorodne. Przede wszystkim dla-
tego, że wykwali� kowani pracownicy ad-
ministracyjni bardzo dobrze radzą sobie 
na dynamicznie zmieniającym się rynku 
pracy. Znajdują zatrudnienie w sektorze 
publicznym, pozarządowym oraz bizne-

sie. Dlatego warto pomyśleć o poszerze-
niu swoich kwali� kacji w tej dziedzinie. 
Tym bardziej, że zdobycie dyplomu ma-
gistra administracji możliwe jest w PWSZ 
w Wałbrzychu w ciągu dwóch lat studiów 
II stopnia, które rozpocząć mogą absol-
wenci przeróżnych kierunków – licencja-
ci, inżynierowie. Również ci, którzy swoją 
edukację zakończyli już jakiś czas temu. 
Jest teraz dobra okazja do tego, by powró-
cić na studia, gdyż do 20 września w PWSZ 
w Wałbrzychu trwa rekrutacja m.in. na ad-
ministrację I i II stopnia.  

Studiowanie administracji daje wiele perspektyw
- sprawdź w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa 

ma również ciekawą ofertę, którą współ-
tworzy z lokalnymi podmiotami – urzę-
dami, � rmami, jednostkami oświatowy-
mi. Jednym z partnerów uczelni jest m.in. 
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu, 
która oprócz przyjmowania do swojego 
zespołu praktykantów i pracowników 
wykształconych przez PWSZ, współpra-
cuje z uczelnią na gruncie organizacji wi-
zyt studyjnych, konferencji, warsztatów, 
sympozjów, realizowania projektów na-
ukowych i badawczych, czy wydawania 
publikacji.   

Poza dwustopniowymi studiami na 
kierunku administracja, PWSZ w Wał-
brzychu w swojej ofercie ma również 
następujące studia I stopnia: architektura 
wnętrz, bezpieczeństwo i higiena pra-
cy, � lologia, kosmetologia, pedagogika, 
techniki dentystyczne, logistyka, pielę-
gniarstwo. Większość kierunków pro-
wadzonych jest w trybie stacjonarnym 
i niestacjonarnym. Szczegółowa oferta 
edukacyjna dostępna jest na stronie: 
www.pwsz.com.pl w zakładce „Dla kan-
dydata”.

Jest to jeden z wiodących kierun-
ków uczelni, przede wszystkim dlatego, 
że ukończenie studiów licencjackich 
otwiera wiele możliwości kontynuowa-
nia nauki – na wałbrzyskiej, bądź innych 
uczelniach. Podobnie absolwenci innych 
uczelni, a także innych kierunków, mogą 
studiować administrację II stopnia na 
wałbrzyskiej PWSZ. Jest to ciekawa moż-
liwość uzyskania dodatkowych kwali� ka-
cji zawodowych lub pogłębienia zdobytej 
wiedzy. Program studiów skoncentrowa-
ny jest głównie na zagadnieniach zwią-
zanych z administracją samorządową, 
międzynarodową, � nansach publicznych 
czy Unii Europejskiej, ale również realizo-
wane są rozbudowane bloki przedmio-
tów dotyczące prawodawstwa, ekonomii 
i teorii zarządzania. 

Studia w PWSZ w Wałbrzychu gwa-
rantują również zdobycie ciekawego 
doświadczenia zawodowego już w trak-
cie nauki. Często jest to doświadczenie 
międzynarodowe, gdyż do studentów 
administracji adresowana jest najbogat-
sza oferta studiów i praktyk za granicą 
w ramach programu Erasmus+. Uczelnia-
mi, które chętnie goszczą wałbrzyskich 
studentów są m. in. hiszpański IES Luís 
Seoane (praktyki) czy Uniwersytet w Fog-
gi we Włoszech (studia). Dla osób zainte-
resowanych odbyciem praktyk zawodo-
wych na miejscu, PWSZ w Wałbrzychu 
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• Zdobądź pióro 
Stanisława Michalika
Trwa Konkurs Literacki o Pióro 
Stanisława Michalika Moja „mała 
Ojczyzna”, organizowany przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszy-
cy dla mieszkańców Gmin Nowa 
Ruda, Głuszyca, Pieszyce, Jedli-
na-Zdrój, Walim. Prace w dowol-
nym gatunku literackim (np. opo-
wiadanie, legenda, wiersz, kartka 
z pamiętnika) należy złożyć do 18 
września 2019 r. osobiście w sie-
dzibie Centrum Kultury-Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Głuszycy, 
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głu-
szyca, listownie na adres CK-MBP 
w Głuszycy lub mailowo na adres 
spg2@wp.pl. Dla najlepszych w 
każdej z trzech kategorii wieko-
wych przewidziane są wartościo-
we nagrody. 

• Nie dla uzależnienia
Grupa nieformalna działająca 
przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Głuszycy na czele z liderem 
Kamilą Wodyk otrzymała do�-
nansowanie w kwocie 5 tys. zł w 
ramach projektu #Społecznie-
odpowiedzialni �nansowanego 
ze środków Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich realizo-
wanego przez Narodowy Insty-
tut Wolności Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Operatorem konkursu #Społecz-
nieodpowiedzialn jest Fundacja 
Katolicka Inicjatywa Berit. Celem 
projektu jest podniesienie pozio-
mu wiedzy rodziców dotyczącej 
przeciwdziałania uzależnieniom, 
samobójstwom, zrachowaniom 
autoagresywnym wśród dzieci 
i młodzieży, budowania odpo-
wiednich relacji z dzieckiem, 
nabycie przez dzieci i młodzież 
umiejętności asertywnego za-
chowania, podejmowania od-
powiedzialnych decyzji za siebie 
i drugiego człowieka, przewidy-
wania konsekwencji swojego 
zachowania, podniesienie pozio-
mu wrażliwości na krzywdę dru-
giego człowieka, propagowanie 
zdrowego stylu życia oraz wzrost 
umiejętności organizacji czasu 
wolnego.

• Senior – to brzmi dumnie
Grupa nieformalna działająca 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w 
Głuszycy we współpracy z dyrek-
torem Anetą Musik otrzymała do-
�nansowanie w kwocie 5 tys. zł  w 
ramach projektu #Społecznieod-
powiedzialni �nansowanego ze 
środków Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich realizo-
wanego przez Narodowy Insty-
tut Wolności Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Operatorem konkursu #Społecz-
nieodpowiedzialni jest Fundacja 
Katolicka Inicjatywa Berit. Pro-
jekt pod nazwą „Senior to brzmi 
dumnie” ma za zadanie stworze-
nie przestrzeni do wzajemnego 
poznania się ludzi młodych i se-
niorów będących członkami Uni-
wersytetu III Wieku. Wzajemne 
poznanie się, przyjemne spędze-
nie czasu wolnego wpłynie na 
pokonanie barier pokoleniowych 
i zapobieganie wykluczeniu spo-
łecznemu seniorów. W ramach 
projektu zaplanowano wyjazd 
integracyjny łączący pokolenia 
i będący inspiracją do dalszych 
działań seniorów i dzieci. Projekt 
przewiduje również ciekawe 
zajęcia dla dzieci pozwalające 
na zdobycie umiejętności dzien-
nikarskich, które pozwolą na 
przeprowadzenie przez dzieci 
wywiadów z seniorami „Pierw-
sza randka”, „List miłosny sprzed 
sześćdziesięciu lat”. W trakcie re-
alizacji projektu seniorzy wspól-
nie z dziećmi zorganizują spotka-
nie połączone z wystawą zdjęć z 
historii Głuszycy. Dopełnieniem 
projektu będzie kalendarz prze-
stawiający zdjęcia atrakcyjnych 
miejsc Głuszycy i okolic. Wszyst-
kie działania zaplanowano już we 
wrześniu.

(MC)

- Wspólnie z prezydentem 
Wałbrzycha Romanem Szełe-
mejem i burmistrzem Jedliny 
Zdrój Leszkiem Orplem pod-
jęliśmy decyzję o uruchomie-
niu dodatkowego autobusu 
linii nr 5 na trasie Głuszyca 
Górna - Jedlina Zdrój –Wał-
brzych. Autobus wyjeżdża 
z Głuszycy w godzinach po-
rannych – mówi Roman Głód, 
burmistrz Głuszycy.

Konieczność wprowadzenie 
dodatkowego kursu w godzi-
nach porannych była podykto-
wana znacznym zwiększeniem 
liczby pasażerów, wynikającym 
ze zmian w systemie oświaty i 
kumulacją roczników. Dodat-
kowy autobus kursuje już od 
poniedziałku – 9 września, co 
umożliwiło uczniom z Głuszy-
cy i Jedliny-Zdroju bezpro-
blemowe dotarcie na czas do 
wałbrzyskich szkół, a pracowni-
kom do zakładów pracy.

- Sytuacja związana z ku-
mulacją rocznika szkolnego 
spowodowała, że liczba prze-
wozów powinna być zwiększo-
na. Udało się to zrobić wielkim 
naszym wysiłkiem. Dotychczas 
przez Jedlinę-Zdrój przejeż-
dżało 26 autobusów linii nu-
mer 5. I jest kurs dodatkowy. 
Ale jest to niemały wydatek w 

Raport z Gminy GłuszycaDodatkowy kurs linii nr 5

budżecie gminy. Gmina Jedli-
na-Zdrój - najmniejsza gmina 
w Powiecie Wałbrzyskim - wy-
daje na komunikację publicz-
ną już prawie 200 000 złotych. 
Kiedy zakładaliśmy Aglomera-
cję Wałbrzyską, myśleliśmy co 
może być solą takiej aglome-
racji. Oczywiście transport. I to 
prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej zadecydował, że 
transport publiczny nie będzie 
dotyczył tylko Gminy Wał-
brzych, ale będą rozmowy z in-
nymi gminami. I tak udało nam 
się rozszerzyć kursowanie linii 
nr 5. Wierzymy, że komunika-
cja publiczna to jest przyszłość. 
Także przyszłość związana z 
ochroną środowiska. Miesz-
kańcy Głuszycy, Jedliny-Zdroju 

i Wałbrzycha mają już do dys-
pozycji komunikację liniami 
kolejowymi. Na linii Wałbrzych 
- Kłodzko - Wałbrzych kursuje 
szynobus. Za dwa lata będzie 
uruchomiona linia kolejowa nr 
285 i kolejne kursy szyno bu-
sów – mówi Leszek Orpel, bur-
mistrz Jedliny-Zdroju.

Dodatkowy autobus linii nr 
5 wyrusza z ronda w Głuszycy 
Górnej o godz. 6.36, z przy-
stanku przy ul. Grunwaldzkiej 
w Głuszycy o godz. 6.42, z pl. 
Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju 
o godz. 6.58, z ul, Bystrzyckiej 
w Wałbrzychu (Rusinowa) o 
godz. 7.12, a kurs zakończy o 
godz. 7.29 na przystanku przy 
ul. Wysockiego w Wałbrzychu.

(RED)

Leszek Orpel, Roman Szełemej i Roman Głód podpisali porozumienie 
w sprawie dodatkowego kursu autobusu linii nr 5 z Głuszycy Górnej 
do Wałbrzycha.
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie

znajdziemy!
74 666 88 99, 74 663 80 30

Kredyty i pożyczki ponad 30 � rm
Wałbrzych

ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines

R E K L AMA
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Zapraszamy 
na bezpłatne 

konsultacje doradcze 
do Powiatowego Urzędu Pracy 

w Wałbrzychu
Doradcy zawodowi realizują zadania z zakresu poradnictwa 
zawodowego dedykowane zarówno osobom bezrobotnym 
i poszukującym pracy, jak i pracodawcom.

Przyjdź, zbadaj swój potencjał, sportretuj swój wizerunek 
zawodowy, przygotuj się do spotkania z potencjalnym pra-
codawcą, pozyskaj informacje o sobie, rynku pracy, rynku 
edukacji.

Wydział Pośrednictwa Pracy 
i Poradnictwa Zawodowego 
Pokój 23, Stanowiska: 10, 11, 12,
Telefon: 74/ 840 73 17 
 lub 74/840 73 18     

Projekcje festiwalowe od-
bywać się będą w Kinoteatrze 
Zdrowie, w sali multimedialnej 
Laboratorium Kultury Fundacji 
In Situ, w kinie plenerowym 
oraz w przestrzeniach histo-
rycznego Sanatorium Brehme-
ra. Patronat nad festiwalem 
objęła Maria Kieślowska, żona 
zmarłego reżysera i dobry duch 
festiwalu, który nieustannie 
wspiera rozwój tegoż przedsię-
wzięcia.

Ideą przewodnią tegorocz-
nej edycji jest współpraca. 
Świat �lmu nie istnieje w próż-
ni – niezbędna jest wzajem-
ność wszystkich pól, które skła-
dają się na gotowy �lm. Rozwój 
kina jest w dużej mierze histo-
rią solidarności, niezbędnej do 
tego, żeby tworzyć i przeżyć. 

Na poziomie instytucjonalnym 
pragniemy stworzyć w ramach 
działań festiwalowych platfor-
mę współpracy profesjonalno-
-scenariuszowej i edukacyjnej. 
Na poziomie międzynarodo-
wym zależy nam na współpra-
cy z różnymi krajami, tak aby 
do Sokołowska przyjechało 
kino różnorodne, które będzie 
dla naszej publiczności spotka-
niem niezwykłym pod kątem 
estetycznym i emocjonalnym.

Z okazji 25-lecia premiery 
„Trzy kolory. Czerwony” od-
będzie się jubileuszowa, spe-
cjalna projekcja tego �lmu, a 
po niej panel z udziałem m.in. 
Krzysztofa Piesiewicza (scena-
rzysta, najważniejszy partner 
zawodowy Kieślowskiego), 
Piotra Jaxy (fotosista „Trzech 

kolorów”), Urszuli Lesiak 
(montażystka „Białego”), Ta-
deusza Sobolewskiego (krytyk 
�lmowy) Michała Oleszczyka 
(krytyk �lmowy o międzyna-
rodowej sławie), Ireny Strzał-
kowskiej (Studio Filmowe 
TOR) i Zdenka Holý (dziekan 
prestiżowej praskiej szkoły �l-
mowej FAMU, tłumacz książek 
o Kieślowskim w Czechach). 
Dyskusję poprowadzi Łukasz 
Maciejewski.

Od tegorocznej edycji ru-
sza nowy cykl �lmowy „Lekcja 
kina”, w ramach którego pla-
nowana jest wyjątkowa projek-
cja „Brzdąca” (The Kid, 1921) 
Charliego Chaplina (w tym 
roku wypada 130. rocznica jego 
urodzin) w specjalnie zaaranżo-
wanej przestrzeni Sanatorium 

Festiwal Kieślowskiego 
w Sokołowsku

Brehmera. Warto wspomnieć, 
że to jeden z najbardziej uko-
chanych �lmów Krzysztofa Kie-
ślowskiego. W ramach tej sekcji 
zobaczymy również „Varda by 
Agnes” w reżyserii zmarłej w 
tym roku Agnes Vardy, wybit-
nej reżyserki, przedstawicielki 
francuskiej Nowej Fali. Bogato 
i ciekawie zapowiada się sekcja 
polskich dokumentów, którą re-
prezentować będą młodzi twór-
cy; cykl spotkań z ich udziałem 
poprowadzi Michał Oleszczyk. 

Program zapowiada się 
bogato, również jeśli chodzi 
o wydarzenia towrzyszące 
projekcjom �lmowym. Kulmi-
nacyjnym punktem festiwalu 
będzie Otwarcie Archiwum 
Kieślowskiego. Celem Archi-
wum jest pozyskiwanie, digita-
lizacja, ochrona i upowszech-
nianie zasobów archiwalnych 
związanych z twórczością 
jednego z najwybitniejszych 
europejskich reżyserów. Poka-
zom �lmowym, spotkaniom i 
debatom towarzyszyć będzie 
wystawa niepublikowanych 
do tej pory fotosów z planu �l-
mowego trylogii „Trzy kolory” 
autorstwa przyjaciela festiwalu 
i wielkiego profesjonalisty w 
swoim fachu, Piotra Jaxy. Przez 
wszystkie dni festiwalu dzia-
łać będzie również kino ple-
nerowe, gdzie będzie można 
zobaczyć �lmy Krzysztofa Kie-
ślowskiego w niepowtarzalnej 
atmosferze parku wokół Sana-
torium Brehmera. 

Podczas trzech dni festiwalu 
spotkamy się z gośćmi, twórca-
mi i krytykami �lmowymi.  Na 
festiwal Hommage à Kieślowski 
zaproszeni zostali m.in. Maria 
Kieślowska, Magdalena Łazar-
kiewicz, Grażyna Torbicka, Se-
bastian Fabijański, Leigh Sin-
ger, Xawery Żuławski, Adrian 
Panek, Krzysztof Piesiewicz, 
Piotr Jaxa, Piotr Sobociński Jr, 
Michał Sobociński, Łukasz Ma-
ciejewski, Tomáš Pavlíček, Ro-
bert Sedláček, Grzegorz Brzo-
zowski, Petro Aleksowski… 

Bilety: pojedynczy: 20 zł/
osobę za pokazy �lmowe, 10 
zł za spotkania; karnety całod-
niowe, gwarantujące wejście 
na wszystkie wydarzenia w da-
nym dniu, są trzy: jednodnio-
wy: 80 zł, dwudniowy: 160 zł, 
trzydniowy: 240 zł. Rezerwacje: 
rezerwacje@sokolowsko.org 
lub telefonicznie: 502 37 09 42. 
Bilety i karnety do odbioru w 
biurze festiwalowym.

Wszystkie informacje i pro-
gram są dostępne na stronie 
www.hommageakieslowski.pl. 

(RED)

Co roku Sokołowsko - malownicza miejscowość w Gminie Mieroszów 
i ważne miejsce w życiu Krzysztofa Kieślowskiego - obchodzi święto 

kina. W tym roku festiwal Hommage a Kieślowski odbędzie się w 
dniach 13-15 września 2019 roku.

- Oj, to były dożynki! Mamy co wspominać. Dobrzy z nas ludzie, jak widać 
było w niedzielę, bo pomimo czarnych przepowiedni pogodowych, 
w Gminie Mieroszów świeciło słońce i wszystko udało się znakomicie. 
A my - organizatorzy - z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że tak nam dobrze było razem – mówi Andrzej 
Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

- Tradycyjnie proszę Was o pomoc: potrzebujemy wolontariuszy. 
W sobotę - 21.09.2019 r. -rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku 
w pensjonacie Leśne Źródło w Sokołowsku. Mam nadzieję, że i tym 
razem będziecie z nami! Zainteresowanych pomocą proszę o kontakt 
pod numerem telefonu 606 697 326 – apeluje Renata Wierzbicka, prezes 
Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.

(RED)

Szukają dawców szpiku

Udana zabawa
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W widoczny sposób teren Jedliny-Zdroju nabiera ak-
tywnego charakteru, a w szczególności teren kom-
pleksu „Active” położony przy ul. Kłodzkiej w Jedli-
nie-Zdroju. Obiekty znajdujące się na tym terenie, 
służą naszym mieszkańcom głównie do uprawiania 
różnorodnych sportów, ale nie tylko.
Kompleks sportowy obejmuje wiele różnych atrakcji, 
tj. skatepark, pumptruck, wielofunkcyjne boiska spor-
towe, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska do gry w pe-
tanque, urządzenie do ćwiczeń street workout oraz 
sześciotorową bieżnię. Dużych rozmiarów zadaszona 
hala pozwala na grę w bule oraz organizację imprez 
sportowych podczas niesprzyjających warunków at-
mosferycznych.
Na terenie kompleksu Active corocznie odbywają się 
imprezy sportowe, tj. Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój, 
Festiwal Aktywności, Międzynarodowy Festiwal Pe-
tanque, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci, 
Uzdrowiskowe Wędrówki, cykle spotkań biegowych 
dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych mniejszych 
wydarzeń. To również miejsce relaksu przy zbiorniku 
wodnym, na wygodnych stałych leżakach z widokiem 
na Góry Wałbrzyskie przy nowo wybudowanej kulistej 
fontannie, nawiązującej swoim wyglądem do pobli-
skich aktywności.

Źródła Aktywności w Jedlinie-Zdroju

Piękny, wygodny, posiada 
wszelkie udogodnienia! Od 
teraz dzieci i młodzież z Gmi-
ny Walim, do szkoły będą do-
jeżdżać nowym  autobusem 
marki Otokar  Ulyso T. Jest 
to nowy model, produkowa-
ny od 2018 roku, a w Polsce 
jest takich tylko sześć! Nowy 
pojazd zastąpi wysłużonego 
już, 19 letniego Jelcza.

- Autokar, dzięki wielu sys-
temom, m.in. ESC (elektryczny 
system stabilizacji jazdy), AEBS 
(zaawansowany system ha-
mowania awaryjnego), LDWS 
(asystent pasa ruchu), jest bar-

dzo bezpieczny. Przy wyborze, 
jednym z wymagań, była duża 
trwałość pojazdu, dlatego pod-
wozie zostało dwustronnie 
ocynkowane. Z myślą o pasa-
żerach zapewniono bardzo wy-
godne wnętrze o standardzie 
czterech gwiazdek. Lotnicze 
fotele mają funkcję rozkładania 
i rozsuwania, a także podwyż-
szania, oczywiście wyposażone 
są też w pasy bezpieczeństwa. 
Dla komfortu pasażerów, au-
tobus wyposażono w dwustre-
fową klimatyzację oraz kilka 
źródeł ciepła. Kierowca ma do 
dyspozycji pojazd o nowocze-

snym mocnym silniku 320 KM 
, który - i tu ważna wiadomość 
- jest bardzo oszczędny, co w 
naszym górzystym terenie ma 
bardzo duże znaczenie. Bez-
pieczeństwo, wygoda, a także 
ujmujący design z oświetle-
niem LED i XENON pozwoli 
na przyjemną i odprężającą 
podróż naszych dzieci do i ze 
szkoły. Funkcja turystyczna 
nowego nabytku sprawi, że bę-
dzie można  wykorzystywać go 
do wyjazdów wycieczkowych 
– podkreśla Adam Hausman, 
wójt Gminy Walim.

(AM)

Nowy gimbus

Uczniowie z Gminy Walim będą dojeżdżali do szkoły nowoczesnym autokarem.

Unikalne Góry 
Sowie
Góry Sowie są częścią Sudetów 
Środkowych. Zbudowane ze skał 
gnejsowych przez wielu uważane 
są za najstarsze góry w Polsce, a 
nawet w Europie. Przyroda Gór 
Sowich jest na tyle ciekawa, że 
w celu jej ochrony w 1991 roku 
utworzono tu Park Krajobrazowy 
Gór Sowich. W lasach i na okolicz-
nych łąkach rośnie wiele gatun-
ków roślin chronionych prawem. 
Wbrew swojej nazwie, Góry So-
wie nie wyróżniają się szczegól-
nym zróżnicowaniem gatunków 
sów, czy też ich liczebnością na 
tle pozostałych pasm górskich 
Polski. Rejony te są stałym sie-
dliskiem dla czterech gatunków 
sowy – wszystkie to gatunki 
chronione. Niezwykle ciekawym, 
charakterystycznym dla Gór So-
wich zwierzęciem jest… Chcesz 
wiedzieć więcej? Zapraszamy 
17.09.2019 r. na godz. 18.30 do 
Centrum Kultury i Turystyki w Wa-
limiu na konferencję pt. „Unikalne 
piękno środowiska naturalnego 
Gór Sowich”. W ramach kampanii 
edukacyjnej pt. ”Unikalne piękno 
środowiska naturalnego Gór So-
wich” trwają konkursy skierowane 
dla uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. Wejdź 
na stronę www.konkursgoryso-
wie.pl - znajdziesz tam wszystkie 
niezbędne informacje na temat 
szczegółowych warunków udzia-
łu w konkursach.

(AM)

20 września o godz. 18.00 
zapraszamy mieszkańców 
i turystów do sali kinowej 
Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu na pokaz krótko-
metrażowych �lmów związa-
nych z 80 rocznicą wybuchu 
II wojny światowej. 

Pokaz składa się 3 �lmów: 
„Miasto Ruin” – to niezwykły 
�lm wyświetlany dotąd tylko w 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, forma animacyjna – �lm 
z Narodowego Centrum Kultury 
z Warszawy „A więc wojna” oraz 
„Najstarszy żyjący Powstaniec 
Warszawski” – Pan Stanisław 

w tym roku skończy 106 lat. 
Łączny czas �lmów to około 20 
minut. 20 minut w które warto 
zainwestować. Wstęp wolny. 
Wcześniej, w Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu, odbyły się 
pokazy tych �lmów dla uczniów 
z Gminy Walim. Gościem spe-
cjalnym pokazu był Łukasz Ka-
zek - reportażysta, dziennikarz, 
samorządowiec. Z takiej formy 
lekcji historii skorzystały dzieci 
i młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej w Walimiu oraz Jugowic, a 
także Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Walimiu.

(AM)

Edukacja historyczna
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stadion sportowy. Tam o godz. 
15:00 władze gminy powitają 
wszystkich gości i zaproszą do 
wspólnej zabawy. Organizato-
rzy 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. Najwię-
cej niespodzianek czeka na naj-
młodszych - bezpłatne dmu-

Święto Plonów w Starych Bogaczowicach
chańce czy liczne animacje 
prowadzone przez Kamayu Art. 
Nie zabraknie wystaw lokal-
nych twórców, stoisk degusta-
cyjnych czy pysznego jedzenia. 
Imprezę zakończy dyskoteka 
pod chmurką.

W trakcie imprezy Gmina 
Stare Bogaczowice wyłoni lau-
reatów w konkursach dożynko-

wych. Ten na najlepszy wieniec 
dożynkowy skierowany był do 
wszystkich gmin powiatu wał-
brzyskiego. Główna nagroda to 
aż 1000 zł. Konkurs na najlepszą, 
przydomową dekorację dożyn-
kową dedykowany był miesz-
kańcom Gminy Stare Bogaczo-
wice. Nagroda główna to 300 zł.

(IL)

• Zwiedzanie 
Opolszczyzny
Gminne Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalne w Starych Boga-
czowicach zaprasza dorosłych 
mieszkańców gminy do udziału 
w wycieczce na Opolszczyznę, 
która odbędzie się 21 września 
- wyjazd godz. 7:00 spod GCBK. 
W programie: zwiedzanie 
Sanktuarium na Górze Świętej 
Anny, Zamek Moszna i Zamek 
w Niemodlinie. Dopłata do wy-
jazdu 30 zł od osoby (20 zł se-
niorzy). Zapisy przyjmowane są 
pod nr telefonu: 74-844-35-03

• Konkurs plastyczny
Trwa konkurs plastyczny dla 
dzieci z klasI – IV szkoły podsta-
wowej o tematyce pro�laktycz-

nej. Hasło przewodnie konkursu, 
organizowanego przez Gminną 
Komisję Pro�laktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych w Starych Bogaczowicach, 
brzmi: „Nie piję, nie palę, nie 
biorę”. Prace muszą być wyko-
nane 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 konkur-
sowa wyłoni 3 laureatów kon-
kursu, którzy otrzymają atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe.

(IL)

Raport z Gminy 
Stare Bogaczowice

Parafia Św. Józefa w Starych Bogaczowicach miała swoich 
reprezentantów na Dożynkach Wojewódzko-Diecezjalnych w Niemczy. 
Okazały wieniec dożynkowy dumnie prezentowali przedstawiciele 
Gminy Stare Bogaczowice w składzie: Sołtys Wsi Chwaliszów oraz Wsi 
Stare Bogaczowice. Radny Rady Powiatu Wałbrzyskiego, Pracownicy 
Urzędu Gminy oraz delegacja ze Szkoły Podstawowej. Wieniec pojawi 
się także w najbliższą sobotę na Dożynkach Gminy Stare Bogaczowice i 
stanie do konkursu z innymi dożynkowymi pracami.

(IL)

Dożynkowa 
reprezentacja

Dożynki rozpoczną się o 
godz. 14:00 mszą w Kościele 
Św. Józefa w Starych Bogaczo-

wicach, skąd barwny korowód 
dożynkowy przeprowadzi 
wszystkich gości na miejscowy 

14 września to czas Dożynek Gminnych w Starych 
Bogaczowicach. Organizatorzy, jak zawsze, 

przygotowali wiele atrakcji.
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY 

STARE BOGACZOWICE
zawiadamia, że w okresie od 11.09.2019 r. 

do dnia 04.10.2019 r. w Urzędzie Gminy 

w Starych Bogaczowicach przy ulicy 

Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz stronie 

internetowej

 www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl

zostanie wywieszony wykaz nr 7/2019 dot. 

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 

R E K L AMA R E K L AMA R E K L AMA

Pechową porażką AZS 
PWSZ Wałbrzych zakończył 
się mecz 5. kolejki ekstrali-
gi piłki nożnej kobiet z GKS 
Katowice. Nasz zespół przez 
całe spotkanie grał jak rów-
ny z równym z mocnym 
przeciwnikiem, ale po golu 
w doliczonym czasie musiał 
przełknąć gorycz porażki 1:2.

- Początek tego starcia był 
spokojny, a obu drużynom 
dość ciężko przychodziło stwa-
rzanie sobie sytuacji do zdoby-
cia gola. W miarę upływu czasu 
zaczęło się jednak robić coraz 
ciekawiej i w 28 min. padła 
pierwsza bramka w tym spotka-
niu, gdy była zawodniczka AZS 
PWSZ w barwach GKS - Klau-
dia Miłek - zdecydowała się na 
strzał z około 25 metrów i piłka 
wylądowała w bramce gospo-
dyń, które musiały ruszyć do 
odrabiania straty. Udało się to 

w 36 min. za sprawą Marcjan-
ny Zawadzkiej, która wykorzy-
stała swoje warunki �zyczne i 
po rzucie rożnym - mocnym 
strzałem głową - nie dała żad-
nych szans Weronice Klimek. 
Do przerwy w Wałbrzychu było 
1:1, co zwiastowało emocje w 
drugiej połowie. Ta zaczęła się 
podobnie jak pierwsza, czyli 
od wyrównanej walki pomię-
dzy dwoma równorzędnymi 
zespołami, ale w ostatnich 30 
minutach spotkania zaczęła 
się zaznaczać coraz większa 
przewaga katowiczanek, które 
najwyraźniej zachowały więcej 
sił i z minuty na minutę coraz 
mocniej starały się nękać de-
fensywę gospodyń. Te broniły 
się dobrze i próbowały również 
odgryzać się przeciwniczkom, 
jednak to drużyna gości prze-
prowadziła decydującą akcję 
meczu. W trzeciej minucie do-

liczonego czasu gry ponownie 
obronie AZS PWSZ urwała się 
Klaudia Miłek i wykorzystując 
sytuację sam na sam zapewni-
ła swojej drużynie zwycięstwo 
– relacjonuje Tomasz Stasiński.

Po porażce z GKS Katowice 
wałbrzyszanki czeka teraz jesz-
cze trudniejsze spotkanie, wy-
jeżdżają bowiem do Łęcznej na 
starcie z Górnikiem – ten mecz 
zostanie rozegrany w sobotę o 
godzinie 12.00.

(TS)

AZS PWSZ Wałbrzych 
– GKS Katowice 1:2 (1:1)
Bramki: Marcjanna Zawadzka (36) oraz 
Klaudia Miłek (28, 90+3).
AZS PWSZ: Sapor - Kędzierska, 
Ostrowska, Zawadzka, Szewczuk, Głąb 
(72 Turkiewicz), Rozmus (86 Migacz), 
Cieśla, Materek, Rapacka (90+2 Bosak), 
Fabova.

Mimo niesprzyjającej 
aury, na terenie kompleksu 
przy ul. Rekreacyjnej w Świe-
bodzicach odbył się wyścig Li-
gii MTB Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. Łącznie w zmaganiach 
wzięło udział 118 uczestni-
ków w 10 kategoriach.

Rywalizacji kibicowali: za-
stępca burmistrza miasta Ma-
riusz Szafraniec oraz prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Spor-
towo Rekreacyjnego Junior 
z Wałbrzycha Ryszard Szram 

oraz mieszkańcy Świebodzic. 
Wyniki najstarszych grup 
przedstawiają się następująco:

młodzik: I miejsce - Jakub 
Kimpel (Stowarzyszenie Klub 
Sportowy 64-sto Leszno); II 
miejsce - Nataniel Klus (KKW 
Nexelo Wałbrzych); III miejsce - 
Jakub Skokun.

młodziczka: I miejsce - Nata-
lia Grzegorzewska (GLKS Orlęta 
Krosnowice); II miejsce - Alicja 
Matuła (UKS Centrum Pawbud 
Spedycja Nowa Ruda); III miej-

sce - Emilia Fijałkowska (Mitu-
toyo AZS Wratislavia Wrocław).

Ponadto wszyscy pasjonaci 
kolarstwa z grup młodszych: 
żak, żakini, skrzaty chłopcy i 
dziewczęta oraz dzieci - Skrza-
ciątka, Krasnale i Krasnoludki, 
otrzymali pamiątkowe medale 
za udział w wyścigu. Nagrody 
uczestnikom wręczyli Mariusz 
Szafraniec, Ryszard Szram i 
przewodnicząca składu sę-
dziowskiego - Agnieszka Kunc.

(WP)

Liga MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej 
w Świebodzicach

Klaudia katem Gry kontrolne
Koszykarze pierwszoligo-
wego Górnika Trans.eu Wał-
brzych w meczu kontrolnym 
minimalnie ulegli czwartej 
drużynie czeskiej ekstraklasy 
- BK JIP Pardubice - 66:69, a 
punkty dla Górnika zdobywali: 
Pieloch 16, Jakóbczyk 12, Kulka 
11, Cechniak 9, Zywert 8, Durski 
4, Wróbel 3, Ratajczak 3, Koper-
ski 0, Glapiński 0. W kolejnym 
sparingu koszykarze Stelmetu 
pokonali w Zielonej Górze Gór-
nika 103:83. W dniach 13-14 
września wałbrzyszanie będą 
rywalizowali w turnieju, który 
zostanie rozegrany w Opolu.

(RED)

Turniej siatkarzy
Mecze kontrolne rozgrywa-
ją także siatkarze MKS Aqua 
Zdrój Wałbrzych, którzy 
przygotowują się do rozgry-
wek II ligi: AZS Politechnika 
Opolska – MKS Aqua-Zdrój 
2:4 (19:25, 17:25, 20:25, 25:22, 
29:27, 13:15), MKS: Szczygiel-
ski (kapitan), Nowak, Zieliński, 
Gawryś, Gontarewicz, Kulik, 
Mordarski (libero) oraz De-
reń, Mikulski, Pizuński, Płuż-
ka, Sroka; Orzeł Międzyrzecz 
– MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych 
3:3 (23:25, 11:25, 25:18, 22:25, 
25:19, 15:13). MKS: Szczygiel-
ski (kapitan), Nowak, Zieliński, 
Gawryś, Gontarewicz, Kulik, 
Dzikowicz (libero) oraz Dereń, 
Mikulski, Pizuński, Płużka, Mor-
darski (libero). 14 września w 
hali Aqua-Zdrój odbędzie się 
turniej w którym zagrają: godz. 
11.00 MKS Aqua-Zdrój - Olavia 
Oława, 13.30 Olavia - Chrobry 
Głogów, 16.00 MKS Aqua-Zdrój 
- Chrobry. Wstęp bezpłatny.

(RED)

- Razem z reprezentacją 
Polski meldujemy się w Je-
katerynburgu na Mistrzo-
stwach Świata w Boksie 
Olimpijskim. Swoją pierwszą 
walkę stoczę dopiero w so-
botę z zawodnikiem z USA 
forma dopisuje, a więc idzie-
my po wygraną – mówi Bar-
tosz Gołębiewski z Jedliny 
– Zdroju.

Rywalem Bartosza Gołę-
biewskiego, który jest zawod-
nikiem klubu Rushh Kielce, 
będzie w I rundzie mistrzostw 
świata w Rosji Jawier Martinez 

ze Stanów Zjednoczonych. - 2 
lata temu byliśmy na zgrupo-
waniu w Ameryce i miałem 
wtedy okazję również z nim 
posparować. Jest to doświad-
czony zawodnik leworęczny, 
który potra� mocno uderzyć. 
Ale w tym roku mierzę wysoko. 
Zdrowie jest, przygotowania 
były długie i bardzo mocne 
dlatego jestem dobrej myśli. 
Ale wiadomo jaki jest boks… 
wszystko może się zdarzyć – 
mówi Tygodnikowi DB 2010 
Bartosz Gołębiewski.

(RED)

Wałbrzyska kolarka górska Patrycja Piotrowska wywalczyła tytuł 
wicemistrzyni Polski w maratonie w kategorii orliczek. Srebrny medal 
wałbrzyszanka zdobyła w mistrzostwach rozegranych w Gdyni i jest 
to trzeci medal wywalczony w tym roku przez zawodniczkę FPB WZK 
Victoria S.A. Cargo Express. Wcześniej w Mistrzostwach Polski MTB 
w Mrągowie zajęła wśród młodzieżowców 3. miejsce, podobnie jak 
w Mistrzostwa Polski w Sprintach, które zostały rozegrane w Sławnie.

(RED)

Jedlinianin powalczy 
o mistrzostwo świata

Piotrowska ze srebrem
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R E K L AMA

Reprezentacja Polski ko-
szykarzy na wózkach zajęła 
6 miejsce w mistrzostwach 
Europy, które rozgrywane 
były w Wałbrzychu i Świebo-
dzicach. Mistrzami Starego 
Kontynentu zostali zawodni-
cy Wielkiej Brytanii, którzy w 
�nale pokonali Hiszpanów.

W ostatnim meczu grupy 
A reprezentacja Polski poko-
nała Austrię 57:48 i z dwoma 
zwycięstwami zajęła 4 miejsce 
w grupie, co dało awans do 
czołowej ósemki turnieju. Ko-
lejnym rywalem biało – czer-
wonych była Hiszpania, która 
okazała się bardzo silnym ry-
walem. Polacy przegrali 62:79 
i odpadli z walki o medale 
oraz stracili szansę na awans 
na Igrzyska Paraolimpijskie w 
Tokio. - Wynik meczu z Hisz-
pania nie jest niespodzianką, 
bo jest to jeden z najlepszych 
zespołów w Europie. Niestety, 
tą porażką przekreśliliśmy swo-
je szanse na medal i wyjazd na 
igrzyska do Japonii, ale chcę 
podziękować naszej drużynie 
za walkę – powiedział grający 
trener Polaków Piotr Łuszyński.

W rywalizacji o miejsca 5-8 
biało – czerwoni wygrali z Ho-
landią 73:67, a w spotkaniu o 5 

Mistrzostwa na szóstkę
Polska – Austria 57:48
Polska: Sobieraj 3, Łyko, Mosler 13, Kozaryna, Bandura, Macek 
4, Łabędzki 4, Filipski, Darnikowski, Bonio, Łuszyński 27, Balce-
rowski 6.
Austria: Al. Naqqash, Dogan 16, Hager 10, Hochenburger 2, 
Baouchakour,Pemz 3, Wastian 10, Seiner, Fiedler, Edler 7, 
Voković, Schaschl.

Polska – Hiszpania 62:79
Polska: Sobieraj, Łyko, Mosler 18, Kozaryna, Bandura 16, 
Macek 6, łabędzki, Filipski 11, Darnikowski 4, Bonio, Łuszyński 
5, Balcerowski 2
Hiszpania: Stix Soto 2, Sanchez Lara , Zarzuela 19, Diallo Diouf 
6, Ruiz Jordan 28, Garcia Pereiro24, Mauriz Dopico, Avendao, 
Onrubia, Lorenzo, Alejos Alons

Polska – Holandia 73:67
Polska: Sobieraj, Łyko, Mosler 4, Kozaryna, Bandura 11, Macek 
4, Łabędzki, Filipski 27, Darnikowski 2, Bonio, Łuszyński 16, 
Balcerowski 9
Holandia: De Jong 4, Poggenwisch 17, Op Den Orth 6, Nijman 
2, De Rooij 2, De Boer, Morsinkhof 2, Bellers 4, Even 12, Zantin-
ge8, Korkmaz 10, Vad Der Steen

Polska – Włochy 72:84
Polska: Sobieraj, Łyko, Mosler 2, Kozaryna, Bandura 18, Macek, 
Łabędzki, Filipski 14, Darnikowski 2, Bonio, Łuszyński 23, 
Balcerowski 13
Włochy: Papi 29, Geniazzi 6, Badzeti 16, Spanu, Giaretti, Stupe-
nengo 12, Santorelli, Carossino, Raimondi 9, Ghione, Raurahi 
12, Miceli

Pełne wyniki na stronie https://www.ecma2019.pl/.

miejsce ulegli Włochom 72:84. 
- Chcę z serca podziękować 
wałbrzyskiej publiczności za 
wsparcie, jakie otrzymaliśmy w 
trakcie tego turnieju – powie-
dział Dominik Mosler z repre-
zentacji Polski.

Najlepszym strzelcem 
turnieju został Aleksandr 

Hatouski z Niemiec, a nagro-
dę wręczał Paweł Kantorski, 
przedstawiciel GTM Mobil. 
Zwycięzca otrzymał wózek do 
koszykówki. Do pierwszej piąt-
ki mistrzostw zostali wybrani: 
Ar Imsail (Turcja), Gregg War-
burton (Niemcy), Ajehandro 
Zrzuela (Hoszpania), Philip 

Pratt (Wielka Brytania), Dirk 
Passiwan (Nimecy), którzy 
odebrali nagrody z rąk Rober-
ta Żółnierowicza oraz Reinhol-
da Schreinera, przedstawiciela 
IWBF. Czwarte miejsce, które 
zajęli Niemcy, nagradzali Rein-
hold Schreiner oraz Wojciech 
Makowski - przedstawiciel 
PZKosz, manager kadry ko-
szykarzy na wózkach. Brązowe 
medale, puchar oraz okolicz-
nościowy bilet do Tokyo 2020 
reprezentacji Turcji wręczyli 
Reinhold Schreiner oraz Fer-
nando Zappile. Srebrne me-
dale odebrała Hiszpania, a na-
grody wręczyli Ulf Meherens 
- prezes IWBF Europe, Drik 
Cossaer - przedstawiciel IWBF 
Europe oraz Fernando Zappi-
le. Złoto odebrali Brytyjczycy, 
a puchar oraz okolicznościowy 
bilet wręczyli Reinhold Schre-
iner, Sylwia Bielawska, Petr 
Tucek - Sekretarz Generalny 
IWBF Europe oraz Wojciech 
Makowski.

-Ten turniej był wspania-
le zorganizowany, wszystkie 
obiekty były na najwyższym 
poziome – podsumował Petr 
Tucek, Sekretarz Generalny 
IWBF.

(RED)

Mistrzem Europy została w Wałbrzychu Wielka Brytania.
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

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 konfi guracja automatyki sterującej
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zamontowanych urządzeń
- pomoc w uzyskaniu wsparcia fi nansowego na realizację inwestycji

Nowoczesne systemy energetyczne
DARGAZ

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

R E K L AMA

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
PROMOCJA - WĘGIEL ORZECH 23-25 MJ/kg 

za 720 ZŁ/TONA !!!
WESOŁA, STASZIC, MARCEL, EKOGROSZEK

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

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 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

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

Nowe kursy:
2.10 Wałbrzych • 3.10 Głuszyca

Tel. 602 190 848
Szkolimy na samochodzie 

z automatyczną skrzynią biegów!

USŁUGI
(3) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i 
inne stolarskie. TANIO! 692-123-
981.
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  www.
meble-ibg.weebly.com  Tel. 607-
218-533
(3) Montaż i ustawianie anten 
satelitarnych w najlepszej cenie 
i w najkrótszym czasie. Tel. 606 
937 229

NIERUCHOMOŚCI
(8) Sprzedam mieszkanie na ul. 
Moniuszki w Wałbrzychu, 40 m 
kw., duży balkon. Tel. 502 659 170

(3) Super okazja! Uzbrojone 
działki budowlane, usługowe 
– rejon Poniatów. Tel. 609-461-
816. 

PRACA

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

MOTORYZACJA

(3) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i ma-
szyn parowych. Tel. 889-706-226.

KUPIĘ

(14) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegar-
ki, militaria, �gurki i patery z 
okresu PRL-u, szkło kolorowe, 
komiksy i inne przedmioty. Tel: 
604-574-501.

Kupiê zegarki
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 77Tel. 606 478 000

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

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

R E K L AMA

KUPIĘ TWOJĄ 
NIERUCHOMOŚĆ!

• MIESZKANIE 

• DOM • DZIAŁKĘ

• DO REMONTU • ZADŁUŻONE 
• Z KOMORNIKIEM

ZADZWOŃ - 723 453 276

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

Wyjazdy do opieki do Niemiec
Praca na umowę. 

Zarobki 1300- 2000 euro.
Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń od 9.00-16.00! 

533-202-626, 534-255-277, 690-967-999
lub napisz: biuro@miranexagentur.pl

Możliwość pracy także w Polsce.

Oferujemy ubezpieczenia: 
komunikacyjne, majątkowe 

(domy/mieszkania), �rmowe 
(OC Działalności Gospodarczej, 

ubezpieczenia �nansowe), 
turystyczne (podróżne), Na Życie. 

Konkurencyjne ceny. 
Tel.+48 609 569 074
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opodal rynku. pow. 82 m2, 2 poko-

je, widna kuchnia z jadalnią, garde-

roba,  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 re-

montu, duża piękna działka Cena: 

107 000 zł (nr: 2566) - (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) 

666 66 06, (74) 843 33 33

BON –OKOLICE Głuszycy,  poleca-

my na sprzedaż kompleks produk-

cyjno - biurowo- administracyjny 

usytuowany na działce o pow. 

13 324 m2. Powierzchnia łączna 

zabudowań 7 277 m2. Cena: 750 

000 zł (nr: 2566) - (74) 666 66 06, 

(74) 843 33 33.

BON – WAŁBRZYCH dzielnica 

Nowe Miasto mieszkanie o pow. 

62 m2- składa się z 3 pokoi, kuchni 

z oknem, łazienki z kabiną pryszni-

cową i toaletą oraz przedpokoju.

Wnętrze nie wymaga nakładów 

�nansowych. Cena 115 000 zł 

(nr.2576) – (74) 666 66 06, (74) 843 

33 33,

BON - Oferujemy na sprzedaż 

wyjątkowy dom wolnostojący o 

powierzchni 700 m2 w Starych 

Bogaczowicach . Cena 500 000 

zł (2229), (74) 666 66 06, (74) 843 

33 33,

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: 535-
416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYN-
KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 
ŚLĄSKU !!!

Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu  BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757

PODZAMCZE 41,5m2 2pok. 
5piętro z balkonem niski czynsz  
wysoki standard  cena169tys  

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1065

PIASKOWA GÓRA  Do wynajęcia 
1 pok 25m2 4piętro z balkonem 
850,-zł tel do kontaktu 535-416-
014 oferta dostępna na  www.
panorama.net.pl pod nr PAN-MW 
998

STARY GLINIK 60m2  2piętro 2po-
ziomy   4 pokoje  cena 140tys zł  zł  
tel do kontaktu 535-416-014  

oferta dostępna na  www.panora-
ma.net.pl pod nr PAN- MS- 1047

BIAŁY KAMIEŃ   2pok, 36m2 2pie-
tro po remoncie  cena 79,9tys zł  
tel do kontaktu 535-416-014  

oferta dostępna na  www.panora-
ma.net.pl pod nr PAN- MS- 844

STARY ZDRÓJ ( boczna ulica 
)2pok 2piętro 55m2  rozkładowe, 
cena  125tys zł   tel do kontaktu 
535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- MS- 1060
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(HALA TARGOWA MANHATAN)

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 SA-
MOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM. 
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z 
NAJEMCĄ. CENA 1.100.000 zł. TEL. 
606 97 66 30

DO WYNAJĘCIA! HALA, WARSZ-
TAT, 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 okoli-
ce Galerii, 103 m2, 3 pokoje, garaż, 
cena 89 tys. Tel. 883 334 486
MS-3975 Podzamcze, apartamen-
towiec, 57m2, 2pokoje, 1 piętro, 
garaż, cena 289 tys. Tel. 883 334 
481
MS – 3972 Podzamcze, ul. Baszto-
wa, 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 kapital-
nym 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 – zielo-
ne 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.
DS – 3966 – dom wolnostojący ul. 
Fałata, wysoki standard, 4 pokoje, 
165m2, działka  1093 m2, cena 589 
tys. Tel. 606 976 630
LW – 3977 – Piaskowa Góra ul. 
Broniewskiego, lokal do wynajęcia 
66m2, cena 2000 zł. Tel. 606 976 
630
DLA ZDECYDOWANYCH KLIEN-
TÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKU-
JEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ 
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLI-
WOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 
Wszystkie oferty biura na stronie:  

www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI 

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH – 
MOŻLIWY SKUP 
ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA- PIASKOWA GÓRA, ul. 
Michałowskiego, nowe - komforto-
we, 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

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 – 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

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 Sobie-
skiego, 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 

Wszystkie oferty biura na stronie : 

www.renomahome.pl

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

RENOMAHOME - NOWE MIASTO 
ul. Psie Pole, 1 piętro 50 m2, po ka-
pitalnym remoncie APARTAMENT 
cena 173 500 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

RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ ul. 
Uzdrowiskowa , 1 piętro, 2 pokoje, 
45 m2 cena 92 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE 
ulica Reja , 3 pokoje z CO gaz, 71 
m2 cena 90 000 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 po-
koje cena 155 000 tel 883 332 727

RENOMAHOME - BIALY KAMIEŃ 
ulica Miczurina, 50 m2 , 2 pozio-
mowe, 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 – dział-
ka 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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ 

MIESZKANIE WILLOWE z tarasem 

i zadbanym ogrodem (parter) na 

wynajem wyposażone, 3 pokoje, 

aneks kuchenny,60m2, piękna 

okolica  Cena: 1 990  zł,   ( nr: 

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

66 06

BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie 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 biuro-

wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 

wc, poczekalnia, ogrzewanie 

elektryczne. Cena: 169 000zł. 

Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 

843 33 33, (74) 666 66 06

BON – GLINIK-dom bliźniak pięk-

nie położony, piętrowy, do wpro-

wadzenia, 80m2, 4 pokoje, piec 

z podajnikiem węglowe, ogród 

zagospodarowany-pow.1016 m2. 
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Cena:295 000zł (nr:2538) -(74) 843 

33 33, (74) 666 66 06

OKAZJA! OBNIŻKA CENY!SZCZAW-

NO ZDRÓJ, klimatyczne mieszka-

nie z balkonem, piękną werandą i 

ogrodem  89m2, 3 pokoje, aneks 

kuchenny, 1 piętro, zabytkowe pie-

ce.  Cena: 250 000 zł,  (nr:118) - (74) 

666 66 06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ ,2 miesz-

kania 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

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 –PIASKOWA GÓRA, mieszka-

nie z balkonem, 100m2, 3 piętro, 

jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrze-

wanie gazowe,  cena: 187 000 zł  

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

66 06

BON – NOWE MIASTO:lokal użyt-

kowy (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-

wy w ścisłym centrum, powierzch-

ni 118 m2, witryna, zaplecze, 

dobrze utrzymany. Cena wynajmu: 

2500 zł (nr: 2545)  (74) 666 66 06, 

(74) 843 33 33

BON – PONIATÓW,  Piętrowy DOM 

NA WYNAJEM z wyposażeniem 

nieopodal Strefy Ekonomicznej 

, 200 m2, 2 mieszkania, 6 pokoi, 

2 łazienki, garaż, ogród 800 m2 

Cena: 2 980zł   (nr: 2540)  (74) 666 

66 06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, luksusowe 

mieszkanie do wprowadzenia 

nieopodal rynku. pow. 60 m2 , 2 

pokoje, aneks kuchenny, łazienka 

z WC, ogrzewanie gazowe, moni-

toring. Możliwość adaptacji do-

datkowej 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 – ŚRÓDMIEŚCIE, przestronne 

mieszkanie do wprowadzenia nie-
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