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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

Wiele uwagi w swojej pra-
cy poświęca Pani seniorom. 
Dlaczego?

Agnieszka Kołacz – Leszczyńska: 
- Przede wszystkim dlatego, że 
są to wspaniali ludzie, którzy 
przez dziesięciolecia budowali 
nasz kraj, a dziś zmagają się z 
olbrzymimi problemami. A naj-
większym z nich jest szeroko 
pojęte wykluczenie.

Wykluczenie z czego?
- Od początku mojej pracy pu-
blicznej, najpierw jako radnej 
Rady Miejskiej Wałbrzycha, 
a potem poseł na Sejm, spo-
tykam się z seniorami, dzięki 
czemu doskonale znam ich 
problemy i potrzeby. Mówiąc 
o wykluczeniu mam na myśli 
praktycznie wszystkie obsza-
ry życia. Sytuacja seniorów 
jest bardzo uzależniona od 
miejsca, w którym żyją. Ale 
bez względu na to, czy jest 
to wieś, miasteczko, czy duże 
miasto, najczęściej z ich ust 
padają słowa: samotność, 
brak opieki i pomocy, proble-
my zdrowotne i ograniczenia 
w dostępie do usług medycz-
nych oraz… bieda.

Czy z tych spotkań wynikają 
jakieś konkretne działania?

- Oczywiście! Za nami poże-
gnanie lata podczas organi-

zowanego przeze mnie od 
7 lat Wałbrzyskiego Marszu 
Seniora, który doskonale in-
tegruje środowisko seniorów, 
podobnie jak wspierane prze-
ze mnie Uniwersytety Trze-
ciego Wieku, których przyby-
wa w gminach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. To także takie 
działania w terenie, jak wi-
zyta wraz z innymi posłami 
z Komisji Polityki Senioralnej 
Sejmu RP w Domu Dzienne-
go Pobytu Senior Wigor w 
Szczawnie Zdroju. Jej celem 
było poznanie opinii osób 
starszych, by zgodnie z ich 
potrzebami i oczekiwaniami 
kształtować politykę pań-
stwa w tym zakresie. Podczas 
bezpośredniej rozmowy se-
niorzy wskazywali m. in. zbyt 
długi okres oczekiwania na 
pobyt w sanatorium, pojawi-
ła się także kwestia dostępu 
do bezpłatnych i regular-
nych porad lekarza geriatry. 
Wspólnie ze śp. Senatorem 
Wiesławem Kilianem zorga-
nizowaliśmy w Wałbrzychu i 
Świdnicy konsultacje progra-
mu Polska Seniora. Konsulta-
cje zostały przeprowadzone 
przez posłanki Platformy 
Obywatelskiej w całej Polsce. 
Byłyśmy we wszystkich re-
gionach, powiatach, małych 
miastach. Podczas spotkań, 

Zdrowie jest najważniejsze
Rozmowa z Agnieszką Kołacz – Leszczyńską, posłem na Sejm RP.

w których uczestniczyły setki 
osób, omawialiśmy główne 
�lary naszego programu dla 
osób starszych, czyli: zdrowe 
życie, godne życie, ale także 
aktywne życie. A szczegóły 
programu to m.in.: odziały 
geriatryczne w każdym wo-
jewództwie, darmowe szcze-
pienia przeciwko grypie, 
bilans 50-latka, zwolnienie z 
płacenia składek jako zachęta 
do dłuższej pracy, czek opie-
kuńczy �nansujący opiekę 
nad seniorami dla opiekunów 
aktywnych zawodowo, urlop 
wytchnieniowy, senioralny 
budżet obywatelski, Biuro 
Seniora w każdym powiecie 
oraz karnet aktywizacyjny - 
specjalny bon dla seniorów 
do wykorzystania na uczest-
nictwo w życiu społecznym i 
kulturalnym. Obecni na spo-
tkaniach seniorzy aktywnie 
włączali się w dyskusję o kie-
runkach zmian i potrzebach 
osób starszych. Akceptując 
założenia programu Polska 
Seniora, przekazywali swo-
je propozycje i wyzwania, 
które chcieliby realizować 
lokalnie w naszych miastach 
i powiatach. W wyniku tych 
rozmów pojawiły się - między 
innymi - postulaty zwolnienia 
świadczeń rentowych i eme-
rytalnych z podatku docho-
dowego oraz dodatkowych 
świadczeń, jak tzw. 13 eme-
rytura, która będzie wypłaca-
na systematycznie, a nie jak 
obecnie… przed wyborami.

Problemy z dostępem do 
służby zdrowia mają w Pol-
sce nie tylko osoby starsze..

- Niestety, poczynione przez 
rządy PiS „reformy” służby 
zdrowia doprowadziły do 
tego, że w szpitalnych od-
działach ratunkowych umie-
rają ludzie, a szpitale zadłu-
żają się jeszcze bardziej… Do 
tego dochodzą problemy z 
dostępem do lekarstw. Kolej-
ki do specjalistów wydłużyły 
się prawie dwukrotnie, dla-

tego zostały przygotowane 
przez nas programy, między 
innymi skracające czas ocze-
kiwania w szpitalnych od-
działach ratunkowych oraz 
na wizyty u specjalistów. 
Ostatnio rządowa agencja 
odmówiła �nansowania ba-
dań setkom tysięcy seniorów, 
bo - jak czytaliśmy w uzasad-
nieniu – wzrosną kolejki do 
lekarzy! Absurd i bezdusz-
ność. Jednym z priorytetów 
naszego programu dla ochro-

ny zdrowia jest przywrócenie 
szybkiej ścieżki w onkologii. 
Chcemy także, aby w ciągu 
7 lat wyleczalność raka osią-
gnęła poziom europejski. 
Wiele uwagi poświęcamy 
także ekologii, bo w zdrowym 
środowisku żyje się zdrowiej. 
To tylko wybrane rozwiąza-
nia, ale wierzę, że cały system 
opieki zdrowotnej będziemy 
mogli zacząć naprawiać w 
niedalekiej przyszłości.

Rozmawiał Robert Radczak
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W Starej Kopalni w Wał-
brzychu odbył się pokaz 
mody Słowiański Jedwab - 
Trzy Kolory, na którym len 
zaprezentowany został w 
trzech odsłonach kolorów: 
białym, czarnym i czerwo-
nym. Wydarzenie odbyło się 
przy udziale energetycznej 
muzyki, ciekawej choreogra-
�i oraz modelek i modeli.

Pokaz główny został wzbo-
gacony o prezentację ożywio-
nej odzieży recyklingowej. 
Wszystkie kreacje zostały za-
projektowane przez Esterę Gra-
barczyk, a dodatkową atrakcją 
była prezentacja prac projek-
tantki odbiegających od lnu, a 
mianowicie obrazów i biżuterii, 
nawiązujących tematycznie do 
głównego nurtu.

Przewodnią myślą tegorocz-
nej edycji był len i koronka w 
3D, która została przeniesiona 
na piękne sukienki. Motywem 
inspiracji w kolekcji białej była 
ulica, w kolekcji czarnej wizyta, 
a w kolekcji czerwonej wieczór. 
Projektantka - wraz z mężem - są 
dumni i zadowoleni, ponieważ 
kobiety prezentujące ich prace 
zrobiły to w rewelacyjny sposób. 
Modelki i modele w cudowny 
sposób przekazali wizję projek-
tantów: radość z życia, piękno 
oraz dystans do samych siebie.

Słowiański Jedwab: biały, czarny i czerwony

- Tworząc daną kolekcję, 
zawsze zanim zakończy się 
przygotowanie do obecnej, 
wiemy, co chcielibyśmy poka-
zać w roku następnym. Jednak 
z uwagi na to, że oboje z An-
drzejem mamy mnóstwo po-
mysłów to kolekcja i tak zmie-
nia się podczas tworzenia. Już 

teraz szukamy muzyki, inspira-
cji dla choreogra�i oraz sceno-
gra�i. Pragniemy także oznaj-
mić światu, że została wydana 
książka „Ja i słowiański jedwab” 
- mówi Estera Grabarczyk.

Książka jest prezentacją 
najnowszych prac projektant-
ki oraz zbiorem wypowiedzi 

modelek z najnowszej kolekcji 
oraz osób współtworzących 
projekt od jego początków, 
które sięgają 2014 r. Książce zo-
stał nadany numer ISBN, dzięki 
któremu tra�ła ona do wszyst-
kich bibliotek uniwersyteckich.

- Całe wydarzenie nie mo-
głoby się odbyć bez pomocy i 

współpracy instytucji kultural-
nych, �rm, osób prywatnych 
oraz mediów. To właśnie dzię-
ki ich zaangażowaniu powstał 
projekt, który z roku na rok zdo-
bywa coraz większą popular-
ność. To projekt, dzięki któremu 
powstała fundacja ,,Uszyj swoje 
marzenia”. Słowiański Jedwab - 

Trzy Kolory jest za nami i prze-
szedł do historii. Podciągamy 
rękawy i szykujemy się do kolej-
nej edycji. Już dzisiaj zaprasza-
my na casting 22 października 
2019 od godz. 18 00 do Karcz-
my Góralskiej w Dziećmorowi-
cach - dodaje projektantka.

(ELDRA)
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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

- Bezpieczeństwo 
mieszkańców Świe-
bodzic oraz osób 
przyjezdnych jest 
dla władz Świebodzic 
priorytetem. Dlate-
go zostały podjęte 
intensywne działa-
nia zmierzające do 
budowy oświetlenia 
przejść dla pieszych 
na drogach publicz-
nych – mówi Paweł 
Ozga, burmistrz 
Świebodzic.

Przejścia dla pie-
szych na drodze kra-
jowej nr 34 były nie-
doświetlone i nie spełniały 
aktualnych norm dotyczących 
natężenia oświetlenia i lumina-
cji jezdni. W okresie od czerwca 
do września 2019 r. zostały wy-
konane z budżetu Gminy Świe-
bodzice dwa oświetlenia przejść 
dla pieszych, jedno zlokalizowa-
ne jest przy ul. Wałbrzyskiej, a 
drugie przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Wartość zadania 
wyniosła około 57 000 zł. Gmi-
na Świebodzice zastosowała do 
wykonania tego zadania oświe-
tlenie LED renomowanej �rmy 
oraz aluminiowe słupy.

Nowe oświetlenie 
przejść dla pieszych

- Teraz opracowywana jest 
dokumentacja niezbędna do 
budowy kolejnych doświe-
tleń przejść dla pieszych na 
drogach zlokalizowanych na 
terenie miasta. Prace projekto-
we objęły: przejście na ul Jele-
niogórskiej 38, ul Ciernie 30, 
Łącznej 46, ul Sikorskiego 8, ul 
Sikorskiego 37, ul Świdnickiej 
32, przejście na Alejach Lipo-
wych 1. Wykonanie kolejnych 
doświetleń zaplanowane jest 
na rok 2020 – dodaje Paweł 
Ozga.

(WP)

Remont Łukasiewicza
Trwa remont nawierzchni na 
dwóch odcinkach ulicy Łuka-
siewicza w Głuszycy - pierwszy 
odcinek o długości 115 m od 
wzdłuż bloków mieszkalnych 
(klatki nr 1-15), a drugi o długo-
ści 28 m na łuku drogi przy bloku 
mieszkalnym (klatka nr 42). Na-
prawa ma na celu przywrócenie 
pełnej funkcji i parametrów rów-
ności nawierzchni drogi. Zakres 
prac przewiduje ułożenie nowej 
nawierzchni ulepszonej z asfal-
tobetonu na starej, wyeksplo-
atowanej nawierzchni z betonu 
żwirowego po jej wcześniejszej 
naprawie. Środki na realizację 
zadania przeznaczyła Gmina Głu-
szyca. Modernizacja kosztować 
będzie 59 tys. zł.

(MC)

Teatr dla dzieci
Inspektor psina – to tytuł 
przedstawienia, na które 12 
października zapraszają osoby 
zrzeszone w grupie nieformal-
nej w Głuszycy, które realizują 
przedsięwzięcia zarówno w za-
kresie edukacji, kultury, promo-
cji czy też imprez sportowych. 
Potwierdzili to na zorganizowa-
nych 22 września warsztatach 
teatralnych „Spotkanie z bajką”. 
Spektakl będzie połączony z wy-
stawą prac, które powstały pod-
czas wrześniowych warsztatów. 
Uczestnicy z zaangażowaniem 
projektowali postaci, które bę-
dzie można zobaczyć na scenie 
głuszyckiego Centrum Kultury.

(MC)

26 września odbyła się III 
edycja Świebodzickiego Dnia 
Akceptacji i Zrozumienia 
„Pod Wspólnym Dachem Nie-
ba”, którego organizatorem i 
pomysłodawcą jest Zespół 
Szkół Specjalnych w Świebo-
dzicach oraz Stowarzyszenie 
Wypożyczalnia „Centrum”.

Do uczestnictwa zostały za-
proszone wszystkie placówki i 
instytucje, zajmujące się oso-
bami z różnego rodzaju niepeł-
nosprawnościami, jak również 
uczniowie i przedszkolaki ze 
świebodzickich szkół.

Tegoroczna impreza rozpo-
częła się przemarszami zakoń-
czonymi przy ratuszu miejskim 
w Świebodzicach. Dzieci, idąc 
w kolorowym pochodzie, zbie-
rały po drodze puzzle, które 
miały się ułożyć w całość u 
celu. Ostatni kawałek wręczył 
zastępca burmistrza Mariusz 
Szafraniec. Na wszystkich uło-
żonych puzzlach ukazały się 
jasne przesłania, między inny-
mi: niepełnosprawność = nor-
malność. Następnie uczestnicy 
zostali uroczyście przywitani 
przez zastępcę burmistrza. W 
happeningu udział wzięli tak-
że: dyrektor Wydziału Oświa-
ty Starostwa Powiatowego w 
Świdnicy Grzegorz Stawarz, 
prezes Związku Nauczycielstwa 

Dzień Akceptacji i Zrozumienia

Polskiego Urszula Kruczek oraz 
przedstawiciel Zarządu Staro-
stwa Powiatowego w Świdni-
cy Alicja Synowska. Goście w 
przemówieniu podkreślili, że 
niepełnosprawni mają prawo 
do normalnego życia, są waż-
ną częścią naszej społeczności 
i aktywnie uczestniczą w życiu 
miasta. Wśród zgromadzonych 
wyczuwało się dobrą energię, 
zrozumienie i radość. Imprezę 
prowadziła charyzmatycznie 
Małgorzata Nosal. Po części 

o�cjalnej kolorowy korowód 
przeszedł ulicami miasta do 
Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Świebodzicach. Na miejscu na 
wszystkich uczestników czekał 
poczęstunek oraz mnóstwo 
gier i zabaw m.in.: rzut do tar-
czy, tra�anie piłką do bramki, 
przeciąganie liny, malowanie 
twarzy itp. Nie zabrakło rów-
nież występów artystycznych, 
których zwieńczeniem było 
wystąpienie Asi Siwarskiej.

(WP)
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Będzie dotacja 
na wymianę kotłów?
Uzdrowiskowa Gmina Miejska 
Szczawno-Zdrój wraz z part-
nerskimi samorządami: gminą 
Czarny Bór, Gminą Miejską 
Kamienna Góra, Gminą Ka-
mienna Góra, Gminą Stare 
Bogaczowice złożyła wniosek 
do Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej pod nazwą „Wy-
miana dotychczasowych wy-
sokoemisyjnych źródeł ciepła 
w domach jednorodzinnych i 
mieszkaniach w domach wie-
lorodzinnych”. - Mamy gorą-
cą wiadomość– wniosek został 
pozytywnie oceniony na etapie 
oceny formalnej i został przeka-
zany do oceny merytorycznej. 
To jeszcze nie koniec procedury 
dotyczącej otrzymania do�nan-
sowania, także musimy jeszcze 
uzbroić się w cierpliwość, wyniki 
będą znane z początkiem nowe-
go roku, ale wstępna, pozytywna 
ocena nastają optymistycznie. 
W ramach pozyskanej dotacji 
ponad 100 gospodarstw będzie 
mogło zmienić ogrzewanie z 
tradycyjnego, węglowego – na 
ekologiczne. Poziom do�nan-
sowania może wynieść aż 75 
procent – mówi Marek Fedoruk, 
burmistrz Szczawna – Zdroju.

(ABP)

Domki już stoją
- Pamiętacie domki, które 
ozdabialiśmy podczas EKO 
Pikniku w Szczawnie-Zdroju? 
Malowanie ich było ogromną 
frajdą dla dzieci i rodziców, bo 
była to rodzinna praca. Oba 
już stoją w parkach: Zdrojo-
wym i Szwedzkim w Szczawnie 
i zostaną wypełniane tym, co 
najważniejsze, czyli „schowkami 
„ dla owadów. Mamy nadzieję, 
że trzmiele, chrząszcze i motyle 
będą się tu dobrze czuły – pod-
kreślają organizatorzy ekolo-
gicznej akcji w uzdrowiskowej 
gminie.

(ABP)

Autobusy jadą inaczej
Od 1 października, autobusy 
linii numer 18, jadące od stro-
ny wałbrzyskiego Podzamcza, 
nie pojadą przez ulice F. Cho-
pina i H. Sienkiewicza. - Nowa 
trasa przebiega tylko ulicą Szcza-
wieńską. Nowy przystanek zlo-
kalizowany został koło komisu 
samochodowego. Wyłączone z 
użytkowania zostały przystan-
ki za rondem Tesco i na ulicy H. 
Sienkiewicza 40. Ma to oczywi-
ście związek z przebudową ulic 
F. Chopina i H. Sienkiewicza. 
Przepraszamy za utrudnienia – 
mówi Marek Fedoruk, burmistrz 
Szczawna – Zdroju.

(RED)

Po skutecznych zabiegach 
i działaniach burmistrza Mar-
ka Fedoruka Gmina Szczaw-
no-Zdrój odzyskała teren 
przy szkole na ul. Lipowej 
i już 30 września został on 
udostępniony mieszkańcom 
i turystom.

- Mogą tu parkować swo-
je auta np. rodzice przywożący 
dzieci do szkoły, a także osoby 
korzystające z hali sportowej czy 
po prostu odwiedzający nasze 
miasto. Parkowanie będzie na 
razie bezpłatne, parking będzie 
miał charakter ogólnomiejski – 
mówi Łukasz Kurjata, zastępca 
burmistrza Szczawna-Zdroju.

Miejsca parkingowe są bo-
lączką Szczawna-Zdroju, bo z 
jednej strony status uzdrowi-
ska wprowadza w tej kwestii 
liczne ograniczenia – z drugiej 
turyści i kuracjusze chcą móc 
zaparkować auto jak najbliżej 
centrum.

Samorząd szuka kompro-
misowych rozwiązań, jednym 
z nich jest parking na Lipowej, 
w kolejnych działaniach gmina 
zamierza utwardzić teren przy 
ul. Mickiewicza, gdzie także 
powstanie co najmniej kilka-
naście dodatkowych miejsc 
postojowych.

(ABP)

Dodatkowy parking

Alicja Majewska, ikona polskiej piosenki, po dwóch i pół roku powraca 
na scenę z nowym albumem „Żyć się chce”. Jej poprzednia płyta 
„Wszystko może się stać” odniosła ogromny sukces. Fani kochają Alicję 
Majewską od lat, a dziś, powraca ona do nas z kolekcją całkiem nowych 
nagrań. Premiera płyty „Żyć się chce” odbyła się 22 marca. Muzykę na 
płytę „Żyć się chcę”, skomponował niezastąpiony Włodzimierz Korcz, 
a autorami tekstów piosenek są wybitni artyści: Magda Czapińska, 
Andrzej Sikorowski, Tomasz Misiak czy Artur Andrus. W hołdzie swojemu 
przyjacielowi, Zbigniewowi Wodeckiemu, Alicja Majewska dedykuje 
piosenkę „Żal Niebieski”, do której słowa napisała Monika Partyk. Na 
płycie usłyszymy utwory, które łączą ze sobą pogodę ducha z refleksją 
na temat spraw istotnych. Nowe kompozycje oraz największe przeboje 
artystki usłyszymy podczas koncertu, który odbędzie się 11 października 
o godz. 19.00 w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju.

(RED)

Alicja Majewska 
w Szczawnie
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Aby cudzoziemiec 
mógł legalnie 
pracować w Polsce:

• musi posiadać dokument dopuszczający go 
do polskiego rynku pracy (ewentualnie być 
zwolnionym na podstawie szczególnych przepisów)

Dokumenty 
dopuszczające 
do polskiego rynku

• zezwolenie na pracę sezonową typ S (nowy instrument 
wprowadzony  1 stycznia 2018) – wydawane 
rzez starostę na wniosek pracodawcy – uprawnia 
do wykonywania pracy w podklasach uznanych 
za sezonowe przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym 
(UWAGA – różnice w przypadku cudzoziemca 
przebywającego w Polsce i przyjeżdżającego 
z zagranicy); Praca sezonowa będzie możliwa wyłącznie 
na podstawie zezwolenie na pracę sezonową!

• oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi (zmiany od 1 stycznia 2018) – 
rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez 
pracodawcę dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, 
Mołdawii, Rosji i Ukrainy, uprawnia do wykonywania 
pracy nie-sezonowej bez zezwolenia przez okres 
6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach;

• zezwolenie na pracę – wydane przez wojewodę 
na wniosek pracodawcy; 

• zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wydawane 
przez wojewodę na wniosek cudzoziemca, uprawnia 
zarówno do pracy jak i do pobytu.

Należy pamiętać:
• Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie 

na rzecz pracodawcy wskazanego 
w oświadczeniu/zezwoleniu!

Szczegółowe 
informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu 
pok. 5, tel (74)84 07 343 
www.walbrzych.praca.gov.pl

R E K L AMA

Zapraszamy do nowo otwartego Salonu
z bielizną - Hetmańska 1C w Wałbrzychu

Konkurencyjne ceny � gi od 9 zł 
biustonosze od 25 zł
w ofercie posiadamy miseczki A-L
Miła obsługa i profesjonalny dobór bielizny

We wrześniu rozpoczę-
ły się warsztaty muzyczne 
oraz wokalne w Centrum 
Kultury w Jedlinie-Zdroju, 
które w tym roku rozszerzy-
ły swoją ofertę dla dzieci już 
od 5-tego roku życia. Zaję-
cia umuzykalniające są no-
wością, będą one pierwszą 
przygodą z muzyką dla dzieci 
- w formie zabawy nauczą się 
m.in. rytmiki, śpiewu, gry na 
instrumentach muzycznych, 
tj. np. ukulele, cymbałki lub 
tamburyn.

- Wyremontowana zosta-
ła sala, w której odbywają się 
zajęcia, zostały zamontowa-
ne panele wygłuszające dla 
uzyskania lepszej akustyki po-
mieszczenia, a także podest, 
na którym stanęła perkusja. 
Mała scena będzie dla dzieci 
miejscem oswojenia się przed 
pierwszymi występami dla naj-
bliższymi. Mamy nadzieję, że 
nowa aranżacja i kolorystyka 
sali muzycznej Wam się spodo-
ba! Zajęcia umuzykalniające 
oraz warsztaty muzyczne pro-
wadzić będzie Marek Jakub-
czak - multiinstrumentalista, 
kompozytor, wokalista, ani-

Liderzy Samorządowych 
Inwestycji

W najnowszym wydaniu sa-
morządowego dwutygodni-
ka „Wspólnota” z 23 wrze-
śnia br. ukazał się ranking 
„Liderzy Samorządowych 
Inwestycji”, który powstał pod 
okiem Pawła Swianiewicza - 
profesora ekonomii, kierowni-
ka Katedry Rozwoju i Polityki 
Lokalnej na Wydziale Geogra�i 
i Studiów Regionalnych Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz 
Julity Łukomskiej - adiunkta 
w tej samej katedrze. Jedlina-
-Zdrój w tym rankingu zajęła 
52 miejsce na 597 ocenianych 
miast, jednocześnie pierwsze 
jako gmina miejska w powie-
cie wałbrzyskim oraz ósme w 
województwie dolnośląskim. 
Średnie wydatki inwestycyjne 
w uzdrowiskowym mieście w 
przeliczeniu na jednego miesz-
kańca wyniosły w badanym 
okresie 1208,26 zł. Autorzy two-
rząc dokument brali pod uwagę 
całość wydatków majątkowych 
poniesionych w ciągu ostatnich 
trzech lat (w tym przypadku 
2016–2018) i podzielili badane 
miasta na: wojewódzkie, woje-
wództwa, miasta powiatowe i 
powiaty, miasta inne oraz gmi-

ny wiejskie. Wskaźnik jest śred-
nią wydatków inwestycyjnych 
z trzech lat w przeliczeniu na 
mieszkańca. Podstawę stanowi-
ły tu sprawozdania �nansowe.

Konsultacje z doradcą 
żywieniowym

W Centrum Kultury w Je-
dlinie-Zdroju w czwartki, w 
godz. 16:00-18:00 (w sali nr 
16) odbywają się bezpłatne 
konsultacje z doradcą żywie-
niowym. Organizatorzy pro-
szą o wcześniejszą rezerwację 
wizyty pod numerem telefonu 
501 601 032 lub mailowo: do-
radca.miszczyk@gmail.com.

Prawo w praktyce

28 października o godz. 
15:30 w Pawilonie Zdrojo-
wym odbędzie się ostatni 
wykład z cyklu ,,Prawo w 
praktyce”. Cykl spotkań dla 
mieszkańców Jedliny-Zdrój 
prowadzą prawnicy ze Stowa-
rzyszenia Niezależnego Forum 
Doradczo –Szkoleniowego. 
Program ostatniego w roku 
2019 spotkania zawiera pro-
blematykę zadłużeń, windy-
kacji, przedawnienia roszczeń. 
Prawnicy udzielają również 

odpowiedzi na poruszane in-
dywidualne problemy miesz-
kańców. 

Weterani na medal

W dniach 16-18 września br. 
w bułgarskiej Albenie odbyły 
się Mistrzostwa Europy We-
teranów w petangue. Polska 
drużyna weteranów odniosła 
ogromny sukces zdobywając 
brązowe medale mistrzostw 
Europy. W składzie reprezen-
tacji, obok Ryszarda Kowalskie-
go, Andrzeja Śliża, Leszka Zło-
towskiego wystąpił zawodnik 
Klubu Sportowego Petanque 
Jedlina-Zdrój Jerzy Siara. Brą-
zowy medalista został zapro-
szony na sesję rady miasta, 
gdzie otrzymał z rąk burmistrza 
Leszka Orpla i przewodniczą-
cej rady miasta Marii Drapich 
gratulacje oraz upominek. Je-
rzy Siara pochwalił się statu-
etką i medalem oraz przekazał 
także pamiątkową koszulkę 
z mistrzostw. Brązowy medal 
mistrzostw Europy weteranów 
jest pierwszym krążkiem naszej 
reprezentacji powyżej 55 lat i, 
jak dotychczas, jest to najwięk-
szy sukces polskiej reprezenta-
cji w tej kategorii wiekowej.

(KS)

Raport z Jedliny-ZdrojuZajęcia muzyczne 
w Centrum Kultury

mator kultury. Założyciel i kie-
rownik zespołów muzycznych: 
Imieniny Katarzyny, Zakalec 
oraz młodzieżowych zespo-
łów instrumentalnych. Jest on 
także pomysłodawcą i współ-
organizatorem imprez kultu-
ralnych, m.in.: „Dziecięcej Pio-
senki Ludowej” i „Teatrzyków 
Dziecięcych”.

 Instruktorem zajęć wokal-
nych, które odbywać się będą 
równolegle z warsztatami mu-
zycznymi jest Justyna Misterka 
- wokalistka, multiinstrumen-

talistka, akustyk, operator na-
głośnienia, masteringowiec, 
członek zespołów muzycznych 
Zakalec i Tre Volto. Ma wy-
kształcenie muzyczne w klasie 
klarnetu i była współkierowni-
kiem oraz członkiem młodzie-
żowego zespołu ludowego, in-
strumentalistą ZPiT Nowa Ruda 
oraz orkiestr dętych „Ceramik” 
i „Górniczej Orkiestry Dętej”. 
Ponadto prowadzi zajęcia z na-
uki gry na gitarze, akordeonie i 
pianinie.

(LS)
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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

 25-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

25-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa

OKNA, DRZWI, ROLETY 

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

U NAS TANIEJ! 

DRZWI
już od 950zł 
z montażem

OKNA
montaż gratis 

PROMOCJA
TRZECIA 
SZYBA 
W OKNIE 

GRATIS

R E K L AMA

Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania

- Obchodzony 29 września Ogól-
nopolski Dzień Głośnego Czytania 
to święto, którego najważniejszy-
mi bene�cjentami są dzieci. Czyta-
nie im na głos stymuluje ich rozwój, 
wzbogaca słownictwo i pobudza wy-
obraźnię. Ogólnopolski Dzień Gło-
śnego Czytania został ustanowiony 
z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 
2001 roku. Data 29 września odnosi 
się do urodzin Janiny Porazińskiej, 
autorki książek dla dzieci i młodzieży. 
W Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Polskich Noblistów w Walimiu, 
dzieci już słuchały głośnego czytania. 
A Wasze pociechy też? – pytają orga-
nizatorzy akcji w Walimiu.

Nadzwyczajna Sesja Rady 
Gminy Walim

8 października 2019 roku o godz. 
14.00 w Centrum Kultury i Tury-

styki w Walimiu odbędzie się X 
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy 
Walim. W porządku obrad znajduje 
się: 1. Podjęcie dwóch uchwał Rady 
Gminy Walim; 2. Interpelacje i za-
pytania radnych; 3. Wolne wnioski 
i zapytania radnych, zaproszonych 
gości, organu wykonawczego i jego 
przedstawicieli oraz przedstawicieli 
jednostek pomocniczych

Dzień jabłuszka 
w przedszkolu

27 września w przedszkolu przy 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Jugowicach zorganizowany 
został dzień jabłka. - W tym dniu 
dzieci przybyły ubrane na zielono 
lub czerwono i wzięły udział w wielu 
atrakcyjnych grach oraz zabawach 
dydaktycznych. Między innymi: roz-
wiązywały zagadki o jabłuszkach; 
poznały potrawy, które możemy 
przygotować z jabłek, uczyły się 
wierszyka ,,Entliczek- pentliczek” 

oraz uczestniczyły w zabawie mu-
zyczno – ruchowej w rytmie piosen-
ki “Owocowe przysmaki”. Pysznym 
przerywnikiem były jabłuszka pod 
różnymi postaciami i zdrowy, wy-
ciskany sok jabłkowy ze świeżych 
owoców. Poza tym dzieci uczestni-
czyły w rożnych konkursach: ,,Tur-
lające jabłuszko ”- turlanie jabłuszka 
do celu, układanie jabłuszek z weł-
ny, odgadywanie z zamkniętymi 
oczami jabłek o różnych fakturach 
po dotyku, ,, Jabłkowy wyścig kelne-
ra z tacą” – wyścig do mety z jabł-
kiem na talerzyku, ,, Łowimy jabłusz-
ka” – wyławianie jabłek szczypcami 
z koszyka i przenoszenie do celu. 
Na zakończenie przedszkolaki wy-
konywały tematyczne prace pla-
styczne oraz układały puzzle z po-
ciętymi jabłuszkami. Udana impreza 
przebiegła pod hasłem : Chłopcy i 
dziewczynki, lubią zjadać witaminki! 
– relacjonują organizatorzy święta 
jabłka w przedszkolu w Jugowicach.

(RED)

R E K L AMA

Raport z Gminy Walim
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Nie musisz wyjeżdżać za granicę. 
Praca w Polsce 

może być równie atrakcyjna!!!
Zarobki od 3.000 zł 

na rękę / miesiąc

Stanowisko: Pracownik produkcji
Miejsce pracy: Środa Śląska

DARMOWY TRANSPORT 
z Wałbrzycha, Świebodzic i Świdnicy.

Czekamy na Ciebie! Zadzwoń! 
tel. 796 662 292, tel. 570 935 868

Prześlij swoje CV! info@workprofi .pl

Znajdziesz nas: ul. Broniewskiego 1 b,Wałbrzych

R E K L AMA

Rozmowa z Ireneuszem Zy-
ską, posłem na Sejm z Prawa i 
Sprawiedliwości.

22 września premier Mateusz 
Morawiecki, na spotkaniu z 
mieszkańcami Świdnicy ogło-
sił, że powstanie nowa droga 
ekspresowa S5 z Wrocławia 
przez Świdnicę, Wałbrzych do 
drogi ekspresowej S3. W jakim 
terminie możemy spodziewać 
się realizacji tej ważnej inwe-
stycji dla naszego regionu?
- Droga szybkiego ruchu z Wro-
cławia do Wałbrzycha i połą-
czenie jej z drogą S3 stanowi 
ogromną szansę na dynamiczny 
rozwój gospodarczy naszego re-
gionu, w tym bliskiego mojemu 
sercu Wałbrzycha. Od wielu lat 
podejmowałem starania na rzecz 
powstania tej drogi, począwszy 
od okresu 2006-2011, kiedy pełni-
łem funkcję zastępcy burmistrza 
Świebodzic. Od 2015 roku, jako 
poseł na Sejm RP złożyłem w tej 
sprawie interpelację nr 2096 z 
26.03.2016 r., odbyłem wiele spo-
tkań z premierem, ministrami i 
ekspertami, prezentowałem ten 
temat na różnego rodzaju kon-
ferencjach i panelach, zwłaszcza 
w ramach konsultacji nad Strate-

gią Rozwoju Województwa Dol-
nośląskiego 2030 oraz Krajową 
Strategią Rozwoju Regionalnego 
2030. Droga ekspresowa S5 (w 
korytarzu drogi krajowej 35) sta-
nowi kluczowy element mojej au-
torskiej koncepcji Dolnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego.
Chciałbym podkreślić, że budowa 
drogi ekspresowej do Wałbrzy-
cha stanowiła jeden z głównych 
punktów mojego programu w 
wyborach samorządowych na 
prezydenta Wałbrzycha w 2018 r. 
Propozycja ta spotkała się wów-
czas z głosem sceptycyzmu ze 
strony mojego głównego kon-
trkandydata. Dlatego szczególnie 
cieszę się, że moje wieloletnie 
starania na rzecz budowy drogi 
S5 - najpierw jako samorządowca, 
a obecnie jako posła - nabrały re-
alnych kształtów.
Warto wskazać, że od wystą-
pienia Pana Premiera Mateusza 
Morawieckiego zostały już pod-
jęte konkretne działania, które 
korzystnie wpłyną na szybszy 
termin realizacji tej inwestycji. 25 
września Rada Ministrów znowe-
lizowała rozporządzenie o sieci 
autostrad i dróg ekspresowych w 
Polsce, wpisując do niego drogę 
ekspresową S5 z Wrocławia przez 

Świdnicę, Wałbrzych do S3 oraz 
drogę S8 z Wrocławia do Kłodzka. 
Dodatkowo, 27 września, Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad poinformowała, że 
nakłady inwestycyjne na sieci 
dróg krajowych, realizowane ze 
środków Krajowego Funduszu 
Drogowego, zostaną zwiększone 
o kwotę 7 mld zł! Środki te będą 
przeznaczone m.in. na budowę 
drogi ekspresowej S5 z Wrocła-
wia do Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
dzięki czemu powinna ona zostać 
zrealizowana w ciągu najbliż-
szych 8 lat.

Trwa budowa zachodniej ob-
wodnicy Wałbrzycha i Szczaw-
na Zdroju, na powstanie której 
mieszkańcy naszego regionu 
czekali wiele lat. Jakie działania 
podjął Pan, jako poseł na Sejm 
RP, w celu realizacji tej niezwy-
kle ważnej inwestycji?
- Podobnie jak w przypadku drogi 
ekspresowej S5, tak też w sprawie 
zachodniej obwodnicy Wałbrzy-
cha i Szczawna Zdroju podjąłem 
intensywne starania na rzecz jej 
powstania. Od końca 2016 roku 
odbyłem szereg spotkań z wła-
ściwymi ministrami (w szczegól-
ności Ministrem Rozwoju, Mini-

To jest dobry czas dla mieszkańców 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 

strem Finansów oraz Ministrem 
Infrastruktury i Budownictwa), 
czego efektem była wydana na 
początku 2017 roku decyzja wów-
czas wicepremiera Mateusza Mo-
rawieckiego o przyznaniu miastu 
Wałbrzych dotacji w wysokości 
blisko 300 mln zł ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. W celu zapewnienia 
pełnego �nansowania inwestycji 
niezbędne było także podpisa-
nie umowy z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad na 
budowę odcinka drogi na terenie 
Szczawna Zdroju na kwotę ok. 40 
mln zł. Również tą niedogodność 
udało się przezwyciężyć, między 
innymi dzięki podejmowanym 
działaniom (trzy interpelacje - nr 
13085, 13089, 13539 oraz spo-
tkania z ministrami mającymi 
decydujący głos w tej sprawie). 
Finałem było uroczyste podpisa-
nie 4 kwietnia 2019 r. w Urzędzie 
Miejskim w Wałbrzychu umowy 
z �rmą Budimex S.A., która zobo-
wiązała się do wybudowania za-
chodniej obwodnicy Wałbrzycha 
do czerwca 2021 r.
Dwa lata wcześniej, 12 czerwca 
2017 r., na nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej Wałbrzycha, zło-
żyłem publicznie deklarację, że 
będę ambasadorem tej sprawy 
i uczynię wszystko co w mojej 
mocy, aby obwodnica mogła po-
wstać. Jak widać, dotrzymałem 
słowa. Warto wskazać, że jest to 
największa inwestycja z zakresu 
infrastruktury drogowej w Aglo-
meracji Wałbrzyskiej po 1989 
roku. Jej całkowita wartość wy-
niesie blisko 400 mln zł. W mojej 
ocenie, jest to najlepszy przykład 
na realizację przez rząd Prawa i 
Sprawiedliwości polityki zrówno-
ważonego rozwoju, poprzez dba-
łość o spójny i równomierny roz-
wój infrastruktury w całym kraju.

Co Pana zdaniem można uznać 
za sukces Prawa i Sprawiedli-
wości w kończącej się kadencji 
parlamentu?
- Prawo i Sprawiedliwość wpro-
wadziło nowe, lepsze standardy 
życia w Polsce. Co bardzo ważne, 
dowiedliśmy naszej wiarygodno-
ści, realizując złożone obietnice 
wyborcze. Wiarygodność naszej 
formacji została wielokrotnie po-
twierdzona, w szczególności w 
aspekcie realizacji ważnych dla 
dziesiątek milionów Polaków pro-
gramów społecznych i gospodar-
czych, takich jak „Rodzina 500+”, 
„Dobry Start”, „Emerytura Plus”, 
„Leki 75+”, czy wprowadzenie 
tzw. „małego ZUS-u” dla mikro 
przedsiębiorców i 9% podatku 
CIT.
To był dobry czas dla Polski. 
Gospodarka rozwijała się dyna-
micznie, a poziom życia Polaków 
znacznie się poprawił. Poprzez 
programy społeczne zlikwidowa-

liśmy w dużej mierze ubóstwo 
w rodzinach wielodzietnych. 
Wzmocniliśmy aparat wykonaw-
czy państwa, co pozwoliło uszczel-
nić system �skalny i skutecznie 
walczyć z ma�ami wyłudzającymi 
podatki. Zrealizowane zostały 
kluczowe punkty programu PiS 
z 2015 roku. Jestem przekonany, 
że w następnej kadencji możemy 
wprowadzić wiele dobrych zmian, 
które utrwalą pozycję Polski jako 
lidera wzrostu gospodarczego w 
Unii Europejskiej.

Czego nie udało się w obecnej 
kadencji Parlamentu zrealizo-
wać przez Pana obóz politycz-
ny?
 - Polacy wskazują, że bardzo dużo 
jest do zrobienia w ochronie zdro-
wia. Potrzebne są systemowe, 
rozsądnie wprowadzane zmiany 
z wykorzystaniem najnowszych 
technologii. Przykłady innych 
państw UE, jak np. Czech pokazu-
ją, że można wprowadzić spraw-
nie działający, publiczny system 
opieki zdrowotnej. Nadal pozo-
staje do rozwiązania problem za-
nieczyszczenia powietrza i smogu, 
wywołanego niską emisją. W tych 
obszarach musi nastąpić znaczna 
poprawa, dlatego niezbędny jest 
dalszy rozwój programu „Czyste 
powietrze”. Funkcjonowanie sys-
temu sprawiedliwości w Polsce, 
działalność prokuratury i sądów 
nie jest pozytywnie oceniana 
przez ogół społeczeństwa. Sprawy 
ciągną się latami. Konieczne jest 
wprowadzenie zmian usprawnia-
jących funkcjonowanie prokuratu-
ry i sądów, a także gwarantujących 
wysoki poziom etyki w zawodach 
prawniczych. Jestem przekonany, 
że poradzimy sobie z tym wyzwa-
niami.

Jeżeli zostanie Pan ponownie 
wybrany na posła z ramienia 
PiS, to jakie priorytety Pan so-
bie wyznacza na najbliższą ka-
dencję?

- Jako poseł na Sejm RP chciałbym 
wykorzystać swoje kompetencje 
radcy prawnego w obszarach 
sprawiedliwości i praw człowie-
ka, a także infrastruktury, ener-
getyki, przedsiębiorczości i sa-
morządu terytorialnego. Jestem 
przekonany, że w tych obszarach 
mogę zrobić wiele pożyteczne-
go. Z pewnością będę działał na 
rzecz realizacji mojej autorskiej 
koncepcji Dolnośląskiego Okrę-
gu Przemysłowego, opartego o 
tri-aglomerację: Wałbrzych – Lu-
bin - Wrocław z jej inteligentną 
specjalizacją w postaci przemysłu 
elektro-automotiv (elektromobil-
ność) i branży wodorowej, której 
celem będzie produkcja paliwa 
przyszłości i napędów wodoro-
wych. Realizacja tej koncepcji, w 
połączeniu z inwestycjami infra-
strukturalnymi (zapowiedzianą 
budową drogi ekspresowej S5 z 
Wrocławia przez Świdnicę, Wał-
brzych do S3 oraz strategicznych 
linii kolejowych w ramach Progra-
mu Kolejowego Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego), stanowi 
ogromną szansę na dynamiczny 
rozwój gospodarczy okręgu wał-
brzyskiego, w tym stolicy okręgu 
- Wałbrzycha. To są założenia o 
charakterze rozwojowym dłu-
gofalowym, wykraczające poza 
okres jednej kadencji. Będę oczy-
wiście wspierał dobre inicjatywy 
samorządów, zmierzające do 
podniesienia jakości życia miesz-
kańców. Moim głównym zada-
niem w następnej kadencji Sejmu 
będzie praca na rzecz rozwoju 
gospodarczego okręgu wałbrzy-
skiego i wzrostu zamożności jego 
mieszkańców. Jednym z zadań 
szczegółowych będzie wyrówna-
nie świadczeń ZUS dla emerytów-
-górników Zagłębia Wałbrzyskie-
go do poziomu Górnego Śląska.

Bardzo liczę na poparcie ze 
strony mieszkańców Wałbrzycha, 
z którym jestem mocno związany, 
także więzami rodzinnymi.

(RED)
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Poznaliśmy laureatów 
Konkursu Literackiego o Pió-
ro Stanisława Michalika Moja 
„mała Ojczyzna”. 25 wrze-
śnia 2019 r., w czasie �nało-
wej gali, która odbyła się w 
sali widowiskowej Centrum 
Kultury-MBP w Głuszycy, 
uczestnikom konkursu wrę-
czone zostały nagrody oraz 
wyróżnienia. Uroczystość 
uświetnił występ wokalno-
-instrumentalny głuszyckie-
go  Chóru SeniorówRenoma.

Celem przeprowadzonego 
konkursu była m.in. promocja 
zasobów kulturowych, histo-
rycznych i przyrodniczych ca-
łego obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Partnerstwo Sowio-
górskie” z uwzględnieniem te-
matyki ochrony środowiska. Do 
udziału w wydarzeniu zostali 
zaproszeni mieszkańcy pięciu 
gmin: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, 
Nowa Ruda, Pieszyce i Walim. 
Na sali obecni byli także przed-
stawiciele środowisk artystycz-
nych, przyjaciele i rodzina śp. 
Stanisława Michalika - samo-
rządowca, poety, pisarza, miło-
śnika regionu, popularyzatora 
wiedzy na temat dziedzictwa 
kulturowego, historycznego i 
przyrodniczego m.in. obszaru 
LGD oraz felietonisty Tygo-
dnika DB 2010. W wydarzeniu 
uczestniczyli również: posłan-
ki na Sejm Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz-

Następcy Stanisława Michalika

-Leszczyńska oraz Zastępca 
Burmistrza Głuszycy Grzegorz 
Szymański.

Jury konkursu w składzie: 
Romana Więczaszek - prze-
wodnicząca, Magdalena Kan-
defer, Marek Juszczak oraz 
Robert Delegiewicz, biorąc 
pod uwagę wymogi regulami-
nu konkursu, dokonało oceny 
czternastu zgłoszonych prac li-
terackich, które podzielono na 
trzy kategorie wiekowe.

W kategorii dzieci do lat 13 
zwyciężyła Amelia Nadkańska, 
II miejsce zajęła Daria Borys, 
natomiast III miejsce zdobył 
Konrad Wyroba. Wyróżnień 
wśród najmłodszych uczestni-
ków konkursu nie przyznano. 

W kategorii młodzieżowej (po-
wyżej 13 roku życia) autorką 
najlepszej pracy została Anna 
Skowron, II nagroda tra�ła 
do Marty Pąklak, a III miejsce 
zajęła Julia Marcinkowska. 
Ponadto jury wyróżniło pracę 
Zuzanny Grzesiak. Zwycięzcą 
konkursu w kategorii dorośli 
została Sandra Nowak-Topór, 
miejsce drugie zajął Adam Li-
zakowski, natomiast miejsce 
trzecie przypadło Zdzisławowi 
Maciejewskiemu. Wyróżnienie 
otrzymała Wanda Karlak. Poza 
tym w konkursie wzięły udział: 
Agnieszka Musz, Krystyna Ciu-
ra, Patrycja Mróz.

Organizator wydarzenia: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Głu-

szycy, reprezentowane przez 
prezesa zarządu Grzegorza 
Walczaka oraz partner wyda-
rzenia: Centrum Kultury – Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy, reprezentowane przez 
dyrektor Sabinę Jelewską skła-
dają serdeczne podziękowania 
dla wszystkich uczestników 
konkursu. Szczere gratulacje 
przekazujemy laureatom kon-
kursu. Podziękowania kieru-
jemy także do Jury Konkursu 
oraz do Seniorów z Chóru 
„Renoma” na czele z Panami 
Ryszardem Ogorzelcem i Ra-
dosławem Zychalem za piękną 
muzyczną oprawę wydarzenia. 

Organizacja Konkursu Li-
terackiego o Pióro Stanisława 

Michalika Moja „mała Ojczy-
zna” została s�nansowana w 
ramach zadania grantowego 
udzielonego Stowarzysze-
niu Przyjaciół Głuszycy przez 
Lokalną Grupę Działania 
„Partnerstwo Sowiogórskie”. 
Oprócz ww. wydarzenia reali-
zowanego przez Stowarzysze-
nie Przyjaciół Głuszycy w part-
nerstwie z Centrum Kultury 
– Miejską Biblioteką Publiczną 
w Głuszycy przygotowano 
dwie publikacje promocyjne: 

ulotkę i album. Zadanie Moja 
„mała Ojczyzna” realizowane 
jest w ramach projektu gran-
towego „Inicjatywy służące 
promocji regionu”. Grant 
udzielono w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na latach 2014-2020.

(MC)
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Pamiętam, że w latach mej 
młodości, rodzice moi bar-
dzo często powtarzali mi, że 
lepiej na zimne dmuchać, niż 
się później na gorącym spa-
rzyć. Piszę o tym dlatego, że 
już za dziesięć dni przyjdzie 
nam wszystkim podjąć jedną z 
najważniejszych decyzji życio-
wych, od sumy których zależeć 
będzie, w jakich warunkach 
będziemy żyć przez najbliższe 
lata, kto na tym skorzysta, a kto 
straci. I dlatego „dmuchając na 
zimne” musimy zadecydować 
komu zaufać na tyle, aby mieć 
pewność, że kolejny raz nie 
zostaniemy – mówiąc bardzo 
kolokwialnie – po prostu wy-
dymani. Podejmując decyzję 
musimy mieć pewność, że ten 
kogo będziemy chcieli wybrać, 
dane nam obietnice spełni i 
działać będzie dla dobra spo-
łeczeństwa oraz państwa, a 
nie w interesie jakiejś partii. 
Bo przecież nam nie o dobro-
stan jednego tylko człowieka 
chodzi, nie o dobro jego poli-
tycznych komilitonów, którzy 
tak już się rozbisurmanili, że 
zatracili zdolność logicznego 
myślenia. Zapomnieli, iż wła-
dza ich wodza wiecznie trwać 
nie będzie i za swe czyny za-
płacić czas przyjdzie. Bo „spi-
sane będą czyny i rozmowy”, 
jak pisał przed laty Czesław 
Miłosz. Chociaż raczej nagra-
ne, bo świat poszedł daleko 
do przodu i dziś politycy nie 
wiersza się boją, a tego co zo-

Janusz
Bartkiewicz

Dajmy sobie szansę
stało nagrane, kiedy bezdurno 
sobie gaworzyli za nic mając 
nie tylko dobre obyczaje, pra-
wo i wiarę swą katolicką, ale 
przede wszystkim wspomnia-
nego przez poetę „człowieka 
prostego”, czyli mnie, ciebie, 
nas wszystkich.

Aczkolwiek nie jestem, 
ani też chcę sobie przypisy-
wać roli fortmena Lewicy, 
to jednak odczuwam silną 
potrzebę zaapelowania do 
tych wszystkich, którzy zdają 
sobie sprawę z faktu, że nie 
tylko PiS, ale także Platforma 
Obywatelska jak i PSL, nie 
mówiąc już o Konfederacji, 
to organizacje bardzo wrogo 
nastawione do całej polskiej 
lewicy, niezależnie od jej 
różnych odcieni. Wszystkie 
te prawicowe ugrupowania 
zdają sobie doskonale sprawę 
z tego, że w społeczeństwie 
tkwią bardzo głęboko egali-
tarystyczne, czyli równościo-
we nuty i dlatego nagle cała 
prawica zaczęła głosić hasła 
i sypać obietnicami, które 
od dziesiątek lat właściwe 
były programom lewicy. I tak 
się porobiło, że polityczni 
przedstawiciele środowisk 
kapitalistycznych nagle za-
częli mamić ludzi lewicowym 
programem. Najdalej w tym 
poszedł prezes Jarosław, 
którego wizja coraz bardziej 
przypomina coś, co można 
nazwać PRL-bis. I to zarówno 
w kwestiach socjalnych jak i w 
rozwiązaniach administracyj-
no-prawnych, które galopują 
wprost do centralizmu i kie-
rowniczej roli partii. Dawne 
pezetpeerowskie (młodszym 
przypomnę, że Polska Zjed-
noczona Partia Robotnicza to 
taki współczesny PiS) hasło, 

że „Rząd rządzi, Partia kieru-
je” nabiera coraz większych 
rumieńców i jeżeli PiS uzyska 
w Sejmie i Senacie większość 
konstytucyjną, to centralizm 
demokratyczny rodem z PRL 
będziemy mieli jak w banku.

Dlatego apeluję do tych 
wszystkich, którzy są w stanie 
zrozumieć, że im silniejsza 
Lewica w Sejmie, tym mniej-
sze możliwości dla różnych 
politycznych hochsztaplerów 
prawicy, działających zawsze 
w interesie kapitału, a nie lu-
dzi żyjących z własnej pracy. 
Apeluję do nich właśnie, aby 
poszli na wybory i zagłosowali 
na Lewicę (SLD), której kan-
dydaci, najwyraźniej uśpieni 
dosyć dobrym, bo dwucyfro-
wym, wynikiem sondażowym, 
odpuścili sobie propagando-
wą walkę o głosy. Widać to 
totalnym brakiem informacji 
o kandydatach Lewicy w prze-
strzeni publicznej, która zosta-
ła zalana plakatami i banerami 
PiS i – chociaż w mniejszym 
stopniu – Koalicji Obywatel-
skiej. Zdaję też sobie sprawę z 
tego, że większość wyborców 
(w tym także tych, którzy chcą 
głosować na Lewicę) progra-
mom wyborczym poszczegól-
nych partii nie poświęca zbyt 
wiele czasu (o ile go poświęca 
w ogóle), a w swych wyborach 
kierować się będzie sympatia-
mi lub antypatiami ukształto-
wanymi przez lata polityczną 
propagandą prawicy. Ta zma-
sowana propaganda skiero-
wana była i jest przeciw śro-
dowiskom partii lewicowych, 
bo to w nich cała prawica upa-
truje swojego historycznego 
wroga i konkurenta. Widać to 
w konsekwentnie prowadzo-
nej od lat tak zwanej polityce 

historycznej, w której zarówno 
PO jak i PiS wszystko co wiąże 
się z lewicą przedstawia w jak 
najczarniejszej barwie. Kłam-
stwa sączone latami przynoszą 
ten skutek, że Lewica głosząca 
najbardziej prospołeczne i 
socjalne hasła, nie znajduje 
mimo wszystko takiego po-
parcia, na jakie by w rzeczywi-
stości zasługiwała, chociaż jej 
program i hasła są najmniej 
populistyczne ze wszystkich, 
jakie w okresie wyborów do 
wyborców docierają.

Prezes Jarosław kupuje 
PiS-owi poparcie obietnicami 
wielkich pieniędzy, które sze-
rokim gestem chce Polakom 
rozdawać, nie obciążając ich 
głów podstawowym proble-
mem: z czego to będzie �nan-
sowane, bo budżet (chociaż 
niby zrównoważony) to jednak 
nie jest bez dna. I chociaż pie-
niądze mają się znaleźć nawet 
na dopłaty dla krów i niero-
gacizny, to na razie wygląda 
to tak, iż ludzie w szpitalnych 
poczekalniach umierają, sto-
jąc w gigantycznych, nawet 
kilkudniowych, kolejkach. 
Szpitale likwidują oddziały 
kardiologiczne, onkologiczne 
czy też położnicze, a ludzie 
prezesa Jarosława bez prze-
rwy bębnią, że zbudujemy (za 
naprawdę ciężkie miliardy) dla 
amerykańskich wojaków bazy 
w Polsce i za jeszcze cięższe 
miliardy kupimy od nich najno-
wocześniejsze ale i najdroższe 
samoloty bojowe. Takich oma-
mień jest znacznie więcej, ale 
tzw. elektorat wie jedno. „Une 
dajo”, a inni nie i to wystarcza 
za wszystko. Nawet nie zwa-
żają na to, iż obiecane 13-te i 
14-te emerytury w pisowskim 
budżecie się nie znalazły. Coś 

więc wyraźnie na rzeczy nie 
jest.

Przewodniczący Schetyna 
ukrywający swe oblicze za miłą 
�zjonomią Małgorzaty Kida-
wy-Błońskiej to za mało, aby 
zahamować budowę państwa 
autokratycznego, w którym 
liczyć będzie się jedynie wola 
politycznego wodza, a demo-
kratyczne resztówki ustrojowe 
służyć będą jedynie za parawan 
dla Unii Europejskiej. Platforma 
Obywatelska przez lata swych 
rządów pokazała, że działa 
w interesie tych, którzy mają 
kapitał, bo ludziom żyjącym z 
pracy własnych rąk i umysłów, 
zbyt wiele czasu nie poświę-
cała. Miała i ma jednakże tę 
zaletę, że nie niszczyła naszej 
młodej demokracji i utrzymy-
wała Polskę w pierwszych sze-
regach unijnej polityki. Jednak-
że dziś jest zbyt słaba, by sama 
mogła demokrację obronić i 
dlatego do Sejmu i Senatu Le-
wica musi wejść silną grupą, bo 
tylko Lewica jest w stanie swą 
obecnością zagwarantować, że 
w Polsce nie nastanie gospo-
darczy i polityczny chaos, który 
słabszych zniszczy, a bogatym 
pozwoli być jeszcze bardziej 
bogatymi. Obecność Lewicy 
daje jeszcze tę gwarancję, że 
nikt o składanych socjalnych 
obietnicach zapomnieć nie bę-
dzie mógł. A więc, nie bądźmy 
głupi, dajmy sobie szansę.

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.

O siłaczu 
z Boguszowa
- Zapraszam na wernisaż, któ-
ry odbędzie się 4 października 
2019 r. (piątek) o godz. 17.00 w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
- Centrum Kultury w Boguszo-
wie Gorcach. Wystawa poświę-
cona jest pamięci Rajmunda 
„Paprzycy” Niwińskiego. Jest to 
pierwszy efekt majowego spo-
tkania, w którym miałem okazję 
poznać syna naszego bohatera 
- Rajmunda Niwińskiego oraz 
pasjonata lokalnej historii Sławo-
mira Juszczaka – mówi Sebastian 
Drapała, zastępca burmistrza 
Boguszowa-Gorc. Rajmund „Pa-
przyca” Niwiński - porucznik Ar-
mii Krajowej, Żołnierz Wyklęty, 
znany również jako Rajmondo 
Aldini. Najsilniejszy człowiek w 
Polsce, ur. w 1914 r. Występował 
przez 20 lat na arenach cyrko-
wych, w domach kultury, sce-
nach teatralnych. Dał w tym cza-
sie ok. 1200 udokumentowanych 
pokazów siłowych, zjeżdżając 
wielokrotnie wzdłuż i wszerz całą 
Polskę. Na swoich pokazach darł 
arkusze blachy, skręcał w palcach 
gwoździe, giął żelazne sztaby w 
zębach, robił na karku podkowy z 
żelaznych sztab oraz wykonywał 
wiele innych karkołomnych wy-
czynów. Odznaczony za walkę z 
niemieckim okupantem orde-
rem Virtuti Militari kl. V, Krzyżem 
Walecznych i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Po wojnie Rajmund „Pa-
przyca” Niwiński osiedlił się wraz 
z rodziną w Boguszowie-Gorcach 
i tu pozostał aż do śmierci w 1995 
roku. W tym samym roku, kilka 
miesięcy przed śmiercią, powstał 
�lm dokumentalny pt. „Zbir” 
w reż. Wł. Frąckiewicza o życiu 
Rajmunda Niwińskiego (https://
youtu.be/aOX0gXw8yY0).

(RED)
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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. 

Pracownicy ZAZ (fot. Kamil Chorągwicki)

Najtrudniejsze jest uświadomienie, 
że niepełnosprawność nie przekreśla 
możliwości zatrudnienia na otwartym 
rynku pracy. Namówienie do podjęcia 
próby funkcjonowania w społeczeń-
stwie, wyjście spod opieki rodziców 
– to rehabilitacja społeczna, czyli coś, 
czego uczą się podopieczni Zakładu 
Aktywności Zawodowej „Nadzieja” w 
Wałbrzychu. 

Praca, która wzmacnia 
- Przekonanie rodziców i podopiecz-

nych, żeby przystąpili do rehabilitacji 
społecznej jest w większości przypad-
ków najtrudniejszym zadaniem. Często 
wygląda to tak, że mama nie pozwala 
wyłączyć czajnika, a nasza praca polega 
na tym, żeby przekonać rodzica, że ich 
dziecko jednak da radę wyłączyć ten 
czajnik. Co więcej, ono da radę praco-
wać i funkcjonować w społeczeństwie 
– mówi Aleksander Słychan, kierownik 
ZAZ „Nadzieja”.

Jak podkreślają założyciele ZAZ-u, 
są 3 kluczowe kwestie, z którymi mu-
sieli się uporać (a często nadal nad tym 

pracują). Po pierwsze należy udowodnić 
rodzicom i ich podopiecznym, że trafi a-
jąc do ZAZ-u, nie stracą wsparcia fi nan-
sowego, które dostają od instytucji pań-
stwowych. Po drugie trzeba przekonać 
społeczność lokalną, że ZAZ świadczy 
usługi właśnie dla nich, oraz że osoby z 
niepełnosprawnościami dobrze sobie 
radzą z obowiązkami zawodowymi. 
Trzecią kwestią jest rehabilitacja spo-
łeczna i namówienie do niej podopiecz-
nych wraz z rodzinami. 

Zadaniem ZAZ-u jest wzmocnienie 
niepełnosprawnych i przygotowanie ich 
do pracy. Podopiecznym zapewnione 
jest nie tylko zatrudnienie, ale także re-
habilitacja ruchowa. Pracują po 4 godzi-
ny, a potem mają godzinny program za-
jęć ruchowych –  My mówimy o nich jak o 
dzieciach, a oni to często czterdziesto-
latki – śmieje się Wojciech Głodek, wice-
prezes zarządu Stowarzyszenia Dzieci i 
Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej – W głównej mierze zajmu-
jemy się przystosowaniem ich do życia 
w społeczeństwie. Często natrafi amy 
na obawy i opór rodzin podopiecznych, 

tymczasem, co stanie się, gdy zabraknie 
mamy, taty, babci? My w naszych dzia-
łaniach dążymy do tego, aby osoba z 
niepełnosprawnościami była jak najbar-
dziej samodzielna – dodaje. 

Pracownik poszukiwany
Obecnie wałbrzyski ZAZ „Nadzieja” 

ma 22 pracowników, głównie z zabu-
rzeniami psychicznymi i umysłowymi, 
w większości są to osoby ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności. ZAZ 
świadczy usługi pralnicze – podopiecz-
ni zajmują się czynnościami, takimi jak: 
prasowanie, krochmalenie czy maglo-
wanie, wykonują także usługi sprzą-
tania. Zakład funkcjonuje już od 5 lat i 
został utworzony przez Stowarzysze-
nie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu, 
dzięki projektowi „Uczę się i pracuję” 
zrealizowanemu wspólnie z Fundacją 
Wałbrzych 2000. – Początki były trudne, 
ale warto było to przeczekać – wspomi-
na Aleksander Słychan. – Dzisiaj, jak 
jesteśmy w Ikei, to zawsze słyszymy 
„dzień dobry” od osób, które zaczynały u 

O fi rmie, która daje nadzieję 

nas. Nie możemy spokojnie wypić kawy, 
bo wciąż zgłaszają nam, że są potrzebni 
następni do pracy – dodaje. 

Jak podkreśla zarząd Stowarzy-
szenia, ich zadaniem jest prowadzenie 
podopiecznych za rękę. Począwszy od 
życia codziennego i prośby o zmianę 
bielizny, po przygotowanie do pracy. Nie 
zapominają także o życiu poza pracą. 
Dla pracujących w ZAZ-ie organizowane 
są regularne wyjścia na różnego typu 
imprezy kulturalne. – Chcemy pokazać, 
że osoby z niepełnosprawnościami ist-
nieją. Jak wielkie było zdziwienie, gdy 

podczas jednej z imprez nasi podopiecz-
ni występowali na scenie – mówi Marcin 
Sterecki.

– Rola ZAZ-ów jest nieoceniona, nie 
tylko uczą osoby z niepełnosprawno-
ściami życia w społeczeństwie, ale tak-
że przygotowują do wejścia na otwarty 
rynek pracy. Ważne jest, by pokazywać 
osoby z niepełnosprawnościami, że pra-
cują i im to dobrze wychodzi, że uczest-
niczą w wydarzeniach kulturalnych i są 
częścią otaczającego nas świata – ko-
mentuje Magdalena Zywar, kierownicz-
ka projektu „Nowy start”.

R E K L AMA

Ponad 250 osób przyje-
chało w minioną sobotę na 
pierwszy Bieg Małego Ty-
tana, zorganizowany przez 
Sekcję Biegową i Nordic Wal-
king Trójgarb Stare Bogaczo-
wice, w partnerstwie z Gmin-
nym Centrum Biblioteczno 
-Kulturalnym w Starych Bo-
gaczowicach.

- Stadion sportowy w Sta-
rych Bogaczowicach był areną 
w sumie 18 przeszkód. W ca-
łym biegu wzięło udział 115 
uczestników, wszyscy pomyśl-
nie ukończyli bieg. Największą 
ilość stanowili tytani do 9 roku 
życia. Bieg nie mógłby się od-

być bez pomocy OSP Stare 
Bogaczowice, Grypy Biegowej 
Predators Wałbrzych, Wałbrzy-
skich Morsów. Organizatorzy 
dziękują również sponsorom, 
którymi byli: Starostwo Po-
wiatowe w Wałbrzychu, Wo-
dociągi Wałbrzych, Stacja De-
montażu Pojazdów Darwód z 
ul. Sztygarskiej w Wałbrzychu, 
John Cotton Szczawno-Zdrój, 
radny Rady Gminy Stare Bo-
gaczowice Rodryg Świteńki – 
mówi Ilona Bujalska, dyrektor 
Gminnego Centrum Bibliotecz-
no -Kulturalnego w Starych Bo-
gaczowicach.

(IL)

Mali tytani
Mieszkańcy Gminy Stare 

Bogaczowice mogą już ko-
rzystać z nowych o obiektów: 
Chwaliszów ma swój Lokalny 
Ośrodek Integracji Społecz-
nej, a Gostków Otwartą Stre-
fę Aktywności.

O�cjalne otwarcie Lokalne-
go Ośrodka Integracji Społecz-
nej w Chwaliszowie odbyło się 
29 września. W uroczystości 
udział wzięły m. in. władze 
Gminy Stare Bogaczowice, 
władze gmin sąsiednich, par-
lamentarzyści oraz dziesiątki 
mieszkańców Sołectwa Chwa-
liszów i całej Gminy Stare Bo-
gaczowice. Po przecięciu wstę-
gi zaproszeni goście zwiedzali 
wyjątkowo funkcjonalne i bo-
gato wyposażone sale nowego 
ośrodka. Podsumowanie pro-

Aktywizują mieszkańców

jektu i przedstawienie planów 
na najbliższe miesiące, odbyło 
się przy słodkim poczęstunku.

Miniona niedziela była tak-
że dniem pieczonego ziem-
niaka. Przybyli goście mogli 
upiec ziemniaki i kiełbaski 
przy ognisku, a także poczę-
stować się pysznym bigosem 
czy grochówką. Nie zabrakło 
też atrakcji dla najmłodszych. 
Gminne Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalne, w największej 
sali Lokalnego Ośrodka Inte-
gracji Społecznej, zorganizo-
wało wystawę prac, które brały 
udział w dwóch konkursach: 

plastycznym „Dary jesieni” oraz 
fotogra�cznym „Walory przy-
rodnicze i krajobrazowe Gminy 
Stare Bogaczowice”. Zwycięzcy 
konkursów nagrodzeni zostali 
atrakcyjnymi nagrodami.

- Kilka dni wcześniej, wspól-
nie z radnymi, sołtysami i miesz-
kańcami Sołectwa Gostków 
otworzyliśmy nowo powstałe 
miejsce spotkań i aktywnego 
wypoczynku. Jestem przekona-
ny, że Otwarta Strefa Aktywno-
ści da wszystkim wiele radości 
– mówi Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

(IL)

…a Gostków Otwartą Strefę Aktywności.

Chwaliszów ma swój 
Lokalny Ośrodek Integracji 
Społecznej…

…a Gostków Otwartą Strefę Aktywności.
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Materiał przygotowany w ramach projektu 
#W pełni sprawni obywatele 

realizowanego przez Fundację Wałbrzych 2000.

Jak dbać o swoje sprawy, gdzie szukać 
informacji i do kogo zwrócić się o po-
moc, jak szukać pracy uczą się osoby 
z niepełnosprawnościami – uczestnicy 
projektu #W pełni sprawni obywatele 
– realizowanego przez Fundację Wał-
brzych 2000.

Bezpłatnie
- Dzięki dofi nansowaniu ze środków 

budżetu Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego – mówi Łukasz Za-
wojak, wiceprezes zarządu Fundacji 
Wałbrzych 2000 – realizujemy drugą 
edycję zadania publicznego i mogliśmy 
zaprosić do udziału osoby, które po-
zostają w trudnej sytuacji fi nansowej, 
a potrzebują pomocy, by zwiększyć 
swoją samodzielność i wiarę we wła-
sne siły. By to osiągnąć kontynuujemy 
warsztaty „Sam dbam o swoje sprawy”, 
w trakcie których osoby z niepełno-
sprawnościami zapoznają się z pod-
stawowymi procedurami urzędowymi 
niezbędnymi w codziennym funkcjo-
nowaniu. Spotykają się też z doradcą 
zawodowym, który pomaga określić 
predyspozycje zawodowe i uczy ak-

tywnego oszukiwania pracy, psycho-
logiem wspierającym lepsze samopo-
znanie, radzenie sobie ze stresem, a 
także rozwijają kompetencje cyfrowe 
dzięki wykorzystaniu specjalistyczne-
go oprogramowania dostosowanego 
do potrzeb i możliwości osób z różnymi 
niepełnosprawnościami.

Z wizytą w urzędzie
Jak już zważyliśmy podczas pierw-

szej edycji jedną z większych atrakcji w 
projekcie jest wizyta studyjna w urzę-
dzie. Dla tego też ponownie skorzysta-
liśmy z pomocy Pani Janiny Turickiej 
– pełnomocniczki Prezydenta Wał-
brzycha ds. osób niepełnosprawnych. 
Dzięki Pani Pełnomocnik 24 września 
2019 r. uczestnicy drugiej edycji projek-
tu wraz z opiekunami odwiedzili Urząd 
Miejski w Wałbrzychu. Dla wielu z nich 
było to pierwsze spotkanie „oko w oko” 
z urzędem i urzędnikami. – Odwiedzili-
śmy biuro obsługi klienta – opowiada 
Magda Zywar z Fundacji Wałbrzych 
2000 – gdzie nasi podopieczni dowie-
dzieli się jakie sprawy mogą załatwić w 
Urzędzie i jak poprosić o pomoc. Wiele 

Ponownie w urzędzie

ciekawych i przydatnych informacji 
przekazała uczestnikom Pani Beata 
Karzyńska, kierownik Biura Obsługi 
Klienta UM w Wałbrzychu, która za-
chęcała do samodzielnego kontaktu 
z urzędnikami. Ponadto przekazała 
ważne informacje na temat działań i 

udogodnień skierowanych bezpośred-
nio do osób z niepełnosprawnościami, 
np. możliwość umówienia się z urzęd-
nikiem w domu klienta. Odwiedziliśmy 
też biuro lokalowe i Urząd Stanu Cywil-
nego, by dowiedzieć się, jakie sprawy 
możemy tam sami załatwić. Wizytę 

pełną wrażeń i nowych wiadomości 
zakończył obiad „Pod papugami”, pod-
czas którego opowieściom, co widzieli 
i czego się nauczyli uczestnicy projektu 
#W pełni sprawni obywatele – nie było 
końca.

Dla rodziców i opiekunów
Na wsparcie mogą też liczyć ro-

dzice i opiekunowie osób z niepełno-
sprawnościami. Kiedy ich podopieczni 
są bezpieczni na zajęciach i warszta-
tach – opiekunowie mogą odetchnąć 
i usystematyzować lub zgromadzić 
wiedzę na temat możliwości uzyska-
nia świadczeń, ulg oraz wszelkiego 
rodzaju dofi nansowań dla swoich nie-
pełnosprawnych podopiecznych. Takie 
warsztaty – spotkania przy kawie i 
herbacie prowadzi prawnik, który od-
powiada na wszystkie trudne pytania.

- Druga edycja projektu zakończy 
się w grudniu – mówi Łukasz Zawojak. – 
Osoby z niepełnosprawnościami razem 
z rodzicami i opiekunami zapraszamy 
do kontaktu z nami pod numerem tele-
fonu 74 843 45 62 lub wizytę w siedzi-
bie Fundacji przy Wrocławskiej 53.

#W pełni sprawni obywatele w UM Wałbrzycha (fot. Łukasz Zawojak)

R E K L AMA

Inauguracja za 3 punktyPrzygraniczne partnerstwo
25 września 2019 r. miasto 
Mezimesti i Gmina Mieroszów 
stały się miastami partner-
skimi, dzięki podpisanemu 
porozumieniu, które przypie-
czętowało wieloletnią przyjaźń i 
współpracę. Porozumienie uła-
twi wiele spraw, m.in. realizację 
polsko - czeskich projektów oraz 
wspólnych działań kulturalnych i 
sportowych. - Serdecznie dzięku-
ję wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania porozumienia 
oraz życzę sukcesów w dalszej 
współpracy z naszym czeskim 
partnerem. Staroście Mezimésti 
- Pavelovi Hěcko i jego współ-
pracownikom życzę wszystkiego 
najlepszego i oby nasza przyjaźń 
owocowala dalszymi sukcesami  
mówi burmistrz Mieroszowa An-
drzej Lipiński.

(RED)

Eksmitują uciążliwych 
lokatorów
30 września w Mieroszowie 
odbyła się eksmisja lokatora z 
mieszkania będącego własno-
ścią Gminy Mieroszów. - Nie ma 
i nie będzie w Gminie Mieroszów 
przyzwolenia na dewastowanie 
lokali i zakłócanie porządku do-
mowego innym lokatorom. Lokal 
po eksmisji nadaje się tylko do 
kapitalnego remontu. Niestety 
to nie ostatnia eksmisja jaką by-
liśmy zmuszeni wykonać – pod-
kreślają pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Mieroszowie.

(RED)

W Sokołowsku, w ramach 
XXX Polsko-Czeskich Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej, odbyły 
się jubileuszowe XX Polsko-
-Czeskie Biegi Przełajowe 
organizowane przez Zespól 
Szkolno - Przedszkolny im. 
Janusza Korczaka w Soko-
łowsku i Mieroszowskie Cen-
trum Kultury.

Pomysłodawcą zawodów 
była nauczycielka i pierwszy 
koordynator do spraw współ-
pracy polsko-czeskiej Jadwiga 
Fila. Od kilkunastu lat koordy-
nowaniem i współpracą pol-
sko-czeską zajmuje się nauczy-
cielka pani Iwona Przybysz. W 
tym roku na starcie, przy pen-
sjonacie Leśne Źródło stanęło 
około 70 uczniów ze szkół Gmi-
ny Mieroszów i Zakladni Skola 
w Mezimesti.

- Olbrzymie podziękowania 
składamy wszystkim osobom 
zaangażowanym w organi-
zację zawodów: Annie Skrzy-
szowskiej i Andrzejowi Nowak 
z pensjonatu Leśne Źródło 
w Sokołowsku za życzliwość 
i nieodpłatne korzystanie z 
tipi i terenu przy pensjonacie 
podczas zawodów; Krystynie 
i Mariuszowi Mync z „Domo-
wej Kuchni” za ufundowanie 
i przygotowanie pysznych 

XX Polsko-Czeskie Biegi Przełajowe
Drużyna MKS–u Aqua 

Zdrój Wałbrzych dobrze 
rozpoczęła rozgrywki II ligi 
siatkarzy, pewnie pokonu-
jąc przed własną publiczno-
ścią Rośka Syców 3:1 (25:19, 
21:25, 25:13, 25:19). Oprócz 
drugiej partii, w której w sze-
regi gospodarzy wkradło się 
małe rozprężenie, mecz cał-
kowicie pod dyktando pod-
opiecznych duetu trenerskie-
go Janusz Ignaczak-Fabian 
Kurzawiński.

Pierwszy set przebiegał 
zgodnie z oczekiwaniami tre-
nera wałbrzyszan i kibiców. 
MKS Aqua Zdrój prowadził 4:3, 
by odskoczyć na 14:8. Później 
nastąpił pewien zastój w grze 
gospodarzy, ale potra�li opa-
nować kryzys i seta wygrali 
dość pewnie do 19.

- W drugiej partii już tak 
dobrze nie było. W grę miej-
scowych wkradły się błędy i to 
w efekcie szybko odbiło się na 
wyniku. Przegrywaliśmy 6:10, 
ale nikt jeszcze nie wszczynał 
paniki. Tym bardziej, że nasi do-
prowadzili do stanu 15:16 i wy-
dawało się, że za chwilę wyjdą 
na prowadzenie i opanują sytu-
ację. Niestety ten scenariusz się 
nie sprawdził i to goście wygrali 
partię do 21. Trzeci set zaczęli-

śmy trochę nerwowo, lecz pro-
wadziliśmy 8:5. Później nasza 
przewaga systematycznie rosła 
i kiedy było 18:10 można było 
być niemal pewnym, że ta par-
tia padnie łupem Aqua Zdroju. 
I tak też się stało, a Rosiek ugrał 
zaledwie 13 punktów – relacjo-
nuje Fabian Kurzawiński, II tre-
ner MKS Aqua-Zdrój.

Czwarty i - jak się okazało 
- ostatni set był do pewnego 
momentu zacięty, ale wałbrzy-
szanie odskoczyli na 10:7, a 
później utrzymywali 2:4 punk-
towe prowadzenie, by w koń-
cówce jeszcze bardziej podkrę-
cić tempo i wygrać partię do 
19, a mecz 3:1.

MKS zagrał w składzie: 
Szczygielski (kapitan), Nowak, 
Zieliński, Gawryś, Kulik, Gonta-
rewicz, Dzikowicz (libero) oraz 
Sowiński, Dereń, Laskowski, 
Mikulski.

(RED)

kiełbasek dla zawodników; 
Mieroszowskiemu Centrum 
Kultury - dyrektorowi Igorowi 
Ho�manowi, Ilonie Henko, Na-
talii Grzeszuk, Tomaszowi Tra-
cewskiemu za zakup pięknych 
pucharów dla zawodników 
i szkół, medali dla każdego 
uczestnika oraz za wykonanie 
pięknych dyplomów; burmi-
strzowi Mieroszowa Andrze-
jowi Lipińskiemu i pracow-
nikom Urzędu Miejskiego w 
Mieroszowie za wspieranie i 
długoletnią pomoc w orga-
nizowaniu biegów. Wszyscy 
o�arodawcy otrzymali pamiąt-

kowe podziękowania ufundo-
wane przez Radę Rodziców – 
mówią organizatorzy.

Podziękowania od uczestni-
ków, gości i władz Gminy otrzy-
mali także organizatorzy: Mi-
chał Leszko za przygotowanie 
tras, Dorota Czarnecka - pie-
lęgniarka szkolna za czuwanie 
nad bezpieczeństwem zawod-
ników, panie Marta i Ewelina za 
wydawanie posiłku oraz koor-
dynator - Iwona Przybysz.

Wyniki zawodów dostępne 
są na stronie Gminy Mieroszów 
na Facebooku.

(IP)
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R E K L AMA

Rozmowa z Rafałem Gla-
pińskim, kapitanem Górnika 
Trans.eu Wałbrzych.

Na inaugurację Górnik roz-
gromił w Lesznie Polonię 
różnicą 33 pkt., choć w skła-
dzie rywali byli niedawni 
reprezentanci Polski: Filip 
Dylewicz, Robert Skibniew-
ski oraz Kamil Chanas. Co za-
decydowało o takim wyniku?
Rafał Glapiński: - Zdecydowało 
kilka czynników: założenia tak-
tyczne trenera (w większości 
zrealizowane), nasza postawa w 
tym meczu (determinacja) oraz 
bardzo ciężko przepracowany 
okres przygotowawczy, który 
zaowocował przygotowaniem 
�zycznym do sezonu. Zasko-
czyliśmy Polonię swoją agresją. 
Zdawaliśmy sobie sprawę z 
tego jakiej klasy są tam zawod-
nicy i nie mogliśmy pozwolić, 
aby narzucili nam swój styl gry 
(wolna, ułożona koszykówka), 
dlatego od pierwszej minuty 
chcieliśmy pokazać, że przyje-
chaliśmy bić się o zwycięstwo 
oraz wyprowadzić ich ze swojej 
strefy komfortu. To się udało.
 
Większość kibiców obawiała 
się tego sezonu ze względu 

na rewolucję na ławce tre-
nerskiej i w kadrze. Jak – w 
Twojej ocenie – Górnik wypa-
da na tle ubiegłorocznego? 
- To może zapytać kibiców co 
teraz myślą? Najprościej wyda-
wać opinie. W sezonie ogórko-
wym zarząd wykonał tytanicz-
ną pracę. Niewielu z nas zdaje 
sobie sprawę ile czasu poświę-
cili na rozmowy ze sponsorami 
czy agentami. Sprowadzeni 
zawodnicy gwarantują odpo-
wiedni poziom i nie są to ano-
nimowi gracze. Do tego trener, 
który jest jednym z najlepszych 
w pierwszej lidze. Co do samej 
oceny - porozmawiamy po se-
zonie. Dzisiaj koncentrujemy 
się na swojej pracy, czyli na tre-
ningu i najbliższym meczu.
 
Co dla zawodników, którzy 
zostali w kadrze Górnika, 
zmieniło się po zmianie szko-
leniowca?
- Dla mnie bardzo dużo. Tak 
jak powiedziałem doszli za-
wodnicy, którzy gwarantują 
odpowiedni poziom. Jest Kami, 
który jest jednym z najlepszych 
rozgrywających w naszej lidze. 
Damian Pieloch, Krzysztof Ja-
kóbczyk oraz Maciej Koperski 
to obwód, który musi budzić 

respekt w innych teamach. Da-
mian Cechniak ma wypełnić 
lukę po Piotrku Niedźwiedzkim. 
Damian na pewno poradzi so-
bie z tym zadaniem, ponieważ 
jest bardzo pracowity i zaan-
gażowany. Grzegorz Kulka w 
pierwszym meczu zrobił róż-
nicę, a moim zdaniem stać 
go na takie granie w każdym 
spotkaniu. Ekipa, która została 
zna swoją rolę i każdy na pew-
no będzie chciał się wywiązać 
jak najlepiej potra�. Każdy wie 
na co stać Marcina Wróbla czy 
Bartłomieja Ratajczaka. Damian 
Durski daje to, czego zazwyczaj 
nie pokazują statystyki, ale war-
to zapytać po meczu co czuł za-
wodnik kryty przez niego… Do 
rotacji i walkę o skład włączają 
się Jezior, Kaktus i Makaron, 
którzy stanowią też o sile naszej 
trzecioligowej drużyny. Co do 
mnie, to mam zadania określo-
ne przez trenera i także mam 
zamiar wywiązać się najlepiej 
jak potra�ę. Nie jest proste po 
tylu latach grania usunąć się de-
likatnie w cień, ale codziennie 
staram się oswajać z tą myślą. 
Chcę wykorzystać każdą minu-
tę na boisku na tyle, na ile będę 
potra�ł. Chcę celebrować każdy 
punkt i może zabrzmi to śmiesz-

Tytaniczna praca
nie, ale jako 38-latek chcę da-
wać energię… Coach jasno 
określił swoją �lozo�ę: mamy 
grać szybko i agresywnie. Naszą 
drużynę będzie cechował cha-
rakter i determinacja!
 
Czy będzie widoczna zmiana 
stylu gry Górnika?
- Porozmawiamy o tym za mie-
siąc. Moim zdaniem sparingi 
pokazały, że idziemy w dobrym 
kierunku.
 
Jaki cel został przed Wami 
postawiony na nowy sezon?
- Wygranie każdego najbliższe-
go spotkania. 
 
Jesteś bardzo zapracowa-
nym człowiekiem: grasz w 
I lidze, prowadzisz zespół 
młodzieżowy, pracujesz w 
szkole, jesteś radnym miej-
skim, a teraz jeszcze kan-
dydujesz do Sejmu i prowa-
dzisz kampanię wyborczą. A 
przecież masz  też rodzinę i 
wynikające z tego obowiąz-
ki. Jak znajdujesz czas na to 
wszystko?  
- Gdyby nie poświęcenie mojej 
partnerki, na pewno bym sobie 
z tym wszystkim nie poradził. 
Odkąd pamiętam poświęcała 

się dla mnie (dla nas), abym 
mógł spełniać się zawodowo. 
Mam nadzieję, że dam radę 
kiedyś się jej za to wszystko od-
wdzięczyć. Nigdy nie pracowa-
łem w jednym miejscu i na wła-
snej skórze odczułem co znaczy 
zostać bez pracy. Dzisiaj uczę 
w szkole oraz trenuję młodzież 
w naszym klubie. Do tego sta-
ram się pomagać ludziom, któ-
rzy obdarzyli mnie zaufaniem. 
Myślę, że logistyka, której uczy 
mnie żona, pozwali mi na dobre 
zorganizowanie całego dnia. 
Wstaję bardzo wcześnie, ponie-
waż o 6 rano jestem zazwyczaj 
po drugiej kawie, idę do pracy, 
na trening jeden, później drugi. 
Prowadzę spotkania jako radny 
z mieszkańcami, wsłuchuję się 
w ich pomysły oraz problemy. 
Dzień kończę ok. godziny 23 
ponieważ trzeba przygotować 
się do następnego. Napraw-
dę mamy w domu niewiele 
czasu dla siebie… Soboty i 
niedziele to mecze. A do Sej-
mu kandyduję, ponieważ jako 
radny Rady Miejskiej Wałbrzy-
cha widzę problemy naszego 
miasta związane z �nansami 
przekazywanymi przez rząd 
na np. edukację. Miasto musi 
ze swojego budżetu dopłacać 

około 49 mln zł do otrzymywa-
nych subwencji, aby zapewnić 
naukę naszych dzieci na jak 
najwyższym poziomie. dba-
jąc również o wynagrodzenia 
nauczycieli. Ja sam jestem na-
uczycielem i doskonale zdaję 
sobie sprawę, że te wynagro-
dzenia są w wielu przypadkach 
zbyt niskie oraz nieadekwatne 
do wiedzy i kompetencji posia-
danych przez moich kolegów 
nauczycieli, którzy zasługują na 
wyższe pensje. Subwencje do 
gmin przekazywane są na po-
ziomie 60 procent tego, co po-
winno wpłynąć na konto gmin. 
Dlatego zgadzam się z postu-
latami Zarządu Miast Polskich, 
aby �nansowanie nauki przejął 
na siebie rząd, natomiast gminy 
niech zapewniają infrastrukturę 
do nauki dzieci, czyli szkoły bo-
iska, czy hale sportowe. Nieste-
ty dla rządu to obecnie temat 
tabu.

Rozmawiał Robert Radczak

Polonia Leszno - Górnik Trans.eu Wał-
brzych 63:96 (24:29, 14:22, 17:21, 8:24)
Górnik Trans.eu: Kulka 22, Jakóbczyk 
17, Wróbel 13, Cechniak 11, Zywert 
10, Pieloch 8, Ratajczak 5, Koperski 4, 
Glapiński 4, Durski 2.
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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

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

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

i inne...

- 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 

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

Hydraulik - instalacje c.o, wodno 
- kanalizacyjne, gazowe kotły c.o. 
Tel. 506 754 379
(4) Pranie tapicerki meblowej, 
samochodowej, dywanów i 
wykładzin. Tel. 796 535 222
(4) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i 
inne stolarskie. TANIO! 692-123-
981.
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  www.
meble-ibg.weebly.com  Tel. 607-
218-533
(4) Montaż i ustawianie anten 
satelitarnych w najlepszej cenie 
i w najkrótszym czasie. Tel. 606 
937 229

NIERUCHOMOŚCI

(3) Wynajmę pomieszczenia na 
działalność gospodarczą. Tel. 795 
602 683
(5) Sprzedam mieszkanie na ul. 
Moniuszki w Wałbrzychu, 40 m 
kw., duży balkon. Tel. 502 659 170

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

PRACA

Masz orzeczenie? Dzwoń!!! Lekka, 
siedząca praca. Pilne, Wałbrzych, 
606 829 141

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(12) 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.

Tel. 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

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.
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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

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(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- DO WYNAJĘCIA PIASKO-
WA GÓRA, ul. Michałowskiego, 
nowe - komfortowe, 3 pokoje,  
45m2, 9 piętro w 10, WYSOKI 
STANDARD, 1.500zł, 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, nowe 
budownictwo, 3 pokoje, 98m2, 
2 piętro w 3, bardzo dobry stan 
techniczny, cena 385.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODGÓRZE, 4 pokoje, 
156m2, parter w 2, C.O. gazowe, 
po remoncie, cena 290.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – BOGUSZÓW GORCE, 
Kuźnice, 1 pokój, 38m2, 2 piętro w 
2, cena 65.000zł, okna PCV, łazien-
ka,  tel. 74 840 40 40, 693 223 424

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

RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIER-
NIE, obiekt/dom, 414m2, parter + 
1 piętro i poddasze,  do odnowie-
nia, c.o. gazowe cena 196.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
działka przy ul. Solickiej, 170m2, 
cena 29.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
DO WYNAJECIA LOKAL, ul. Ko-
ściuszki, 83m2, parter z wejściem 
od ulicy, C.O. gazowe, cena 
4.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223 
424

RENOMA – PODZAMCZE DO 
WYNAJĘCIA, połowa lokalu biuro-
wego przy biurze nieruchomości, 
wysoki standard, cena 1200zł z 
wszystkimi opłatami, 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. 

Cena:295 000zł (nr:2538) -(74) 843 

33 33, (74) 666 66 06
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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-

opodal rynku. pow. 82 m2, 2 poko-

je, widna kuchnia z jadalnią, garde-

roba,  łazienka z WC, ogrzewanie 
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R E K L AMA

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. ul. Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH 

25 września 2019 r. Zarząd 
Invest-Park Development Sp. 
z o.o. w składzie: Paweł Kur-
tasz - prezes zarządu, Anna 
Kania - wiceprezes zarządu, 
Bartłomiej Grzegorczyk - wi-
ceprezes Zarządu, wraz z 
pracownikami bezpośrednio 
zaangażowanymi w realiza-
cję projektu rozbudowy hali 
produkcyjno-magazynowej w 
Świdnicy przy ul. Towarowej 
30, uczestniczyli w ceremonii 
jej ofi cjalnego otwarcia.
Inwestycja rozbudowy hali o 
dodatkowe 4 000 m 2 (do po-
wierzchni 8 864 m2) była pro-
wadzona przez spółkę Invest-
-Park Development, która 
jest kapitałowo powiązana z 
Wałbrzyską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną Invest-Park Sp. 

z o.o., którą kieruje zarząd w 
składzie: Piotr Sosiński - pre-
zes zarządu, Kamil Krzysztof 
Zieliński - wiceprezes zarządu, 
Krzysztof Drynda - wiceprezes 
zarządu.
Spółka Invest-Park Develop-
ment podjęła się zadania roz-
budowy obiektu w Świdnicy 
na życzenie jej wieloletniego 
klienta, duńskiej fi rmy DBI 
Plastics, realizując inwestycję 
zgodnie z wysokimi wyma-
ganiami postawionymi przez 
światowego lidera w produk-
cji dla sektora automotive.
Zakończone sukcesem przed-
sięwzięcie to zarówno zasługa 
zarządu spółki Invest-Park De-
velopment, ukierunkowanego 
na udzielanie wszechstronne-
go wsparcia środowisku biz-

nesowemu oraz fachowości, 
zaangażowaniu i determinacji 
zatrudnionych w spółce pra-
cowników.
Realizacja tak wysokiej klasy 
przedsięwzięcia była możliwa 
dzięki zaufaniu, którym ob-
darzył spółkę Invest-Park De-
velopment duński inwestor, 
wzajemnej współpracy i zro-
zumieniu potrzeb klienta.
- Wysoka ocena naszej zespo-
łowej pracy przez najemcę 
tego nowoczesnego obiek-
tu jest dla Spółki Invest-Park 
Development wyróżnieniem, 
a jednocześnie motywacją 
do podejmowania kolejnych, 
równie wymagających projek-
tów – podkreśla prezes zarzą-
du Paweł Kurtasz.

(MR)

OGŁASZA
Ofertę sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej,

w trybie II (drugiego) pisemnego przetargu nieograniczonego
 
§ 1. Przedmiot przetargu na który składają się:
1/ działka ew. nr 4/7, o powierzchni 5 386 m2, położona w Wałbrzychu, Obręb nr 0033 Podgórze, 
AM1, na ulicy Południowej 3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, 
prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00023001/3.
2/ hala magazynowo- produkcyjna z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 1619,10 m2.
Data składania ofert: od 26-09-2019r. do 14.10.2019r. 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,
Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

Ważna inwestycja Invest-Park Development






