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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

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

Serdecznie dziękuję Państwu

za 70 209 
oddanych na mnie głosów 
w wyborach do Senatu RP

Agnieszka 
Kołacz - Leszczyńska

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

Kto został posłem, 
a kto senatorem?                          Czytaj na str.4 
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Olga Tokarczuk, zasłużo-
na dla miasta Wałbrzycha 
(2016 r.) oraz Ambasadorka 
Wałbrzycha (2014 r.) zosta-
ła laureatką literackiej Na-
grody Nobla za 2018 rok! W 
swoim uzasadnieniu Akade-
mia Szwedzka napisała, że 
Olga Tokarczuk otrzymała 
nagrodę Nobla za „narracyj-
ną wyobraźnię, która wraz 
z encyklopedyczną pasją 
reprezentuje przekraczanie 
granic, jako formę życia”.

Olga Tokarczuk od lat 90-
tych XX wieku mieszkała w Wał-
brzychu i pracowała w poradni 
zdrowia psychicznego, zakła-
dała w mieście pierwsze kluby 
anonimowych alkoholików. Do 
dziś jest przewodniczącą Sądu 
Koleżeńskiego w Stowarzysze-

niu Środowisk Twórczych w 
Wałbrzychu. Choć teraz miesz-
ka we Wrocławiu i Krajanowie 
w Gminie Nowa Ruda, jest czę-
stym gościem nie tylko w Wał-
brzychu. Ponad dwa lata temu 
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód miał okazję gościć Olgę 
Tokarczuk w Urzędzie Miejskim 
w Głuszycy, przy okazji pomy-
słu na wspólny projekt inicjaty-
wy polsko-czeskiej ścieżki lite-
racko-edukacyjno-turystycznej 
przy udziale Gminy Głuszyca, 
Gminy Nowa Ruda oraz cze-
skich Rokytnic w Orlickich Gó-
rach. Wczesniej, bo w 2014 r. 
Olga Tokarczuk wspomogła 
głuszycki sztab Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, 
o�arowując trzy książki, mię-
dzy innymi wydany w języku… 

japońskim ,,Dom dzienny, dom 
nocny”.

***

12 stycznia 2003 roku, pod-
czas 11 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Rynku 
w Wałbrzychu, wylicytowałem 
dwie książki: „Gnój” Wojciecha 
Kuczoka i „Dom dzienny, dom 
nocny” Olgi Tokarczuk. Dwa 
lata później, 4 stycznia 2005 
r., w Studiu Wałbrzych Polskie-
go Radia Wrocław spotkałem 
się z Olgą Tokarczuk, którą na 
rozmowę zaprosiła moja re-
dakcyjna koleżanka Barbara 
Szeligowska. Przed nagraniem 
mieliśmy sporo czasu na roz-
mowę. Prosząc pisarkę o dedy-
kację na wylicytowanej książce 

zażartowałem, że w poszuki-
waniu miejsc opisanych przez 
Nią w książce „Dom dzienny, 
dom nocny” często przejeżdża-
łem przez Krajanów rowerem 
i zamierzałem poprosić, by 
została moim osobistym prze-
wodnikiem. Śmiechu było przy 
tym co niemiara, a przemiła 
rozmowa zakończyła się wpi-
sem do wylicytowanej książki. 
Na pożegnanie stwierdziłem, 
że ten egzemplarz stanie się 
bezcenny, gdy Olga Tokarczuk 
dostanie literacką nagrodę No-
bla…

W imieniu zespołu Tygodni-
ka DB 2010 składam serdeczne 
gratulacje!

O Oldze Tokarczuk na ła-
mach Tygodnika DB 2010 pisa-
liśmy wielokrotnie. Prym wiódł 

Nasza noblistka Olga Tokarczuk

Na zdjęciu od prawej: Olga Tokarczuk, Roman Głód i Stanisław Michalik.

w tym śp. Stanisław Michalik, 
który nie tylko promował Jej 
kolejne dzieła, ale także ukła-
dał na Jej cześć peany. Poniżej 

przypominam jeden felieto-
nów Stanisława Michalika, po-
święconych naszej noblistce.

Robert Radczak

Motto:
O Oldze Tokarczuk na melodię „Karu-
zeli z madonnami” Ewy Demarczyk:
„Słuchajcie madonny, madonny,
kreatorki ludzkich marzeń dozgonnych,
ludzie prości ciągle żyją nad ziemią
tam uroki i fantazje ich drzemią,
wszystkie barwnie malowane
w przepstrokate pąki
od spichlerza
od sadu
od łąki

Olga Tokarczuk – naszą dumą i nadzieją
Stanisław 
Michalik

Słuchajcie madonny, madonny,
mój głos czysty niczym klejnot koronny,
póki śpiewam pieśni dzienne i nocne,
czuję dźwięki krystaliczne i mocne,
każda nuta wypełniona blaskami zenitu
od południa
od zmierzchu
od świtu…

Słuchajcie madonny, madonny,
w mej kaplicy zalśnił klejnot koronny,
tak jak pierwszy promyczek nad Pietnem
wnet ozłocił to miejsce sławetne
teraz tłumy tu szukają od nocy do świtu
zapomnienia,
wytchnienia,
zachwytu …”
(Stanisław Michalik, Wałbrzyska 
Szopka Wielkanocna, Tygodnik Wał-
brzyski, nr 16 z 2000 r.)

Wiadomość o przyznaniu 
Oldze Tokarczuk tytułu Zasłu-
żony dla Miasta Wałbrzycha 
podnosi na duchu. Świadczy, 
że władze miejskie potra�ą do-
cenić osiągnięcia swoich byłych 
mieszkańców na polu kultury. 
Olga Tokarczuk na taki honor 
zasługuje ze wszech miar. To 
nasza chluba, powód do dumy 
i szacunku, a jej imię dodawać 
będzie splendoru Wałbrzycho-
wi po wsze czasy. Dobrze, że 
znakomita powieściopisarka 
zgodziła się przyjąć ten tytuł i 
zagościła podobnie jak wielu 
innych zacnych gości na uro-
czystych obradach Rady Miej-
skiej Wałbrzycha. To doniosłe 
wydarzenie jest dobrą okazją by 

wybitnej pisarce poświęcić czas 
i jeśli tego nie zrobiliśmy dotąd 
– zbliżyć się do jej twórczości. 
Na zachętę – parę słów o jednej 
z jej powieści.

W tajemniczych okoliczno-
ściach ginie mieszkaniec wsi 
położonej na skraju Kotliny 
Kłodzkiej. Jego sąsiadka, Ja-
nina Duszejko, emerytowana 
nauczycielka i obrończyni zwie-
rząt, wpada na pewien trop i 
zdradza go policji. Ale organa 
władzy nie traktują poważnie 
jej podejrzeń, mają złe zdanie o 
kobiecie, uchodzącej za ekscen-
tryczkę, mieszkającej samotnie 
i pasjonującej się astrologią. 
Okoliczności kolejnych mor-
derstw skłaniają jednak policję 

do innego spojrzenia na spra-
wę - oto najkrótsze streszczenie 
jednej z książek Olgi Tokarczuk, 
powieściopisarki bliskiej nam 
szczególnie, bo wyrosłej na na-
szej podsudeckiej glebie, zdo-
bywczyni prestiżowych Nagród 
Literackich Nike 2008 i 2015. 
Nie, to nie są „Księgi Jakubo-
we” wiekopomne, monumen-
talne dzieło związane z historią 
Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów, za które otrzymała Olga 
Tokarczuk Nike 2015. Powieść, 
do której przeczytania chciał-
bym zachęcić, jest wcześniej 
napisana i znacznie skromniej-
sza, a nosi przejmujący tytuł 
„Prowadź swój pług przez kości 
umarłych”.

Znawcy literatury, bywalcy 
księgarń i bibliotek, znają Olgę 
Tokarczuk nie tylko z przekazów 
medialnych. Po przeczytaniu 
którejkolwiek z jej pierwszych, 
głośnych już w całym kraju po-
wieści, takich jak „Prawiek i inne 
czasy”, „Dom dzienny, dom 
nocny”, „Ostatnie historie”, 
trudno byłoby się nie zachwy-
cić. Każda z tych książek wciąga 
jak narkotyk, wprowadza nas w 
alegoryczny, wydawało by się 
utopijny, a przecież rzeczywisty 
świat życia wiejskiego. Zdumie-
wa nas, że chociaż jest to świat 
najbardziej prymitywny, ubogi, 
bo rzecz rozgrywa się w ma-
leńkich wioszczynach górskich, 
a bohaterami są ludzie prości, 
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sterani powszedniością trudów, 
wprzęgnięci w elementarny 
mechanizm „walki o byt”, to 
jednak - jak się okazuje - są to 
ludzie bogaci duchowo, wraż-
liwi i czuli na  piękno przyrody 
i krajobrazów, reagujący bez-
kompromisowo na kłamstwo, 
obłudę i nieuczciwość otocze-
nia. Dla mieszkańców utopio-
nych w górach takich chociażby 
wsi jak nasza głuszycka Łom-
nica, Zimna Woda lub Sierpni-
ca, powieści Olgi Tokarczuk są 
nadzwyczaj swojskie, bo dzieją 
się jakby tu, w ich wsi i są bliskie 
tutejszemu pojmowaniu świata 
i ludzi. Znamy z autopsji tę przy-
rodę, piękne krajobrazy, ale tak-
że uciążliwości życia górskich 
ustroni, zagubionych gdzieś w 
górach, odciętych od świata. 

Powieść „Prowadź swój pług 
przez kości umarłych” stawia 
jednak nowe, niezwykle intry-
gujące pytanie. Dotyczy ono 
naszego stosunku do otaczają-
cej nas przyrody i zwierząt. Do-
tyczy istoty człowieczeństwa, w 
którym idea ochrony życia, jako 
najwyższej wartości, w odnie-
sieniu do świata zwierząt jest 
tylko grą pozorów. Dla lepszego 
poznania meritum książki przy-
toczę ciekawsze jej urywki. Na 
początek dwa obrazki z miejsca 
akcji powieści:

„Nasza osada, to kilka do-
mów, które stoją na Płaskowyżu, 
z dala od reszty świata. Płasko-
wyż jest dalekim geologicznym 

krewnym Gór Stołowych, ich 
odległą zapowiedzią. Przed 
wojną nasza kolonia nazywała 
się Luftzug, czyli Przeciąg, dziś 
zostało z tego nieo�cjalne Luf-
cug, bo o�cjalnie nie ma nazwy. 
Na mapie widać tylko drogę 
i kilka domów, żadnych liter. 
Zawsze wieje tutaj wiatr, masy 
powietrza przelewają się przez 
góry z zachodu na wschód, z 
Czech do nas. Zimą wiatr sta-
je się gwałtowny i świszczący; 
wyje w kominach. Latem roz-
prasza się w liściach i szeleści, 
nigdy nie jest tu cicho… Nie 
ma co się dziwić ludziom, któ-
rzy opuszczają Płaskowyż zimą. 
Trudno jest tu mieszkać od paź-
dziernika do kwietnia, wiem coś 
o tym. Co roku spada tutaj wiel-
ki śnieg, a wiatr starannie rzeźbi 
z niego zaspy i diuny. Ostatnie 
zmiany klimatyczne ociepliły 
wszystko, tylko nie nasz Płasko-
wyż. (…)”

„Zima pięknie otula wszyst-
ko tutaj białą watą, skraca mak-
symalnie dzień, tak że gdy się 
nieopatrznie zasiedzi w nocy, 
można się obudzić w mroku 
popołudnia następnego dnia, 
co - przyznam szczerze - zda-
rza mi się coraz częściej od ze-
szłego roku. Niebo wisi tu nad 
nami ciemne i niskie, jak brudny 
ekran, na którym rozgrywają się 
nieposkromione batalie chmur. 
Po to są nasze domy – żeby 
chronić nas przed tym niebem, 
inaczej przeniknęłoby do same-

go wnętrza naszych ciał, gdzie 
podobna małej szklanej kulce, 
tkwi nasza Dusza. Jeżeli coś ta-
kiego w ogóle istnieje. (…)”

W tym maleńkim przysiółku, 
w którym przyszło żyć na stare 
lata bohaterce powieści, dzieją 
się rzeczy wzbudzające wstręt 
i oburzenie. Grupka myśliwych 
z lokalnego Kółka Łowieckiego 
na czele z komendantem policji 
i pod opiekuńczymi skrzydłami 
księdza proboszcza urządza so-
bie suto zakrapiane polowania, 
czując się przy tym zupełnie 
bezkarnie. Tutaj nie obowiązują 
żadne okresy ochronne, strzela 
się do wszystkiego co popadnie 
i kiedy tylko nadarzy się oka-
zja. O�arą myśliwych padły też 
dwie wierne i oddane suczki, 
jedyne towarzyszki życia miesz-
kającej na tym odludziu samot-
nej kobiety. Trudno się dziwić, 
że przechyliło to do reszty czarę 
goryczy. Bohaterka książki po-
dejmuje się walki o prawo do 
życia dla zwierząt z panującą 
wszędzie obojętnością , bez-
dusznością, hipokryzją. Decy-
duje się sama być w tej sprawie 
i sędzią, i katem. Jaki jest �nał tej 
potyczki? Odpowiedzi na to py-
tanie poszukajmy w powieści. 
Oto kolejne urywki, wprowa-
dzające w istotę problemu:

„Teraz wydało mi się jasne, 
dlaczego wieże strzelnicze, 
które przecież bardziej przypo-
minają wieże strażników z obo-
zów koncentracyjnych, nazywa 

się ambonami. W ambonie 
Człowiek stawia się ponad inny-
mi Istotami i sam przyznaje so-
bie prawo do ich życia i śmierci. 
Staje się tyranem i uzurpato-
rem. (…)”

„Popatrzcie jak funkcjonują 
te ambony. To jest zło, trzeba 
ten fakt nazwać po imieniu: 
przemyślne, per�dne i wyra�-
nowane zło – budować paśniki, 
sypać tam świeże jabłka i psze-
nicę, wabić Zwierzęta, a kiedy 
się już oswoją i przyzwyczają, 
strzelać im z ukrycia, z ambony 
w głowę. (…)”

„Gdy przechodzicie koło wy-
staw sklepowych, na których 
wiszą czerwone połcie poćwiar-
towanego ciała, to myślicie że 
co to jest? Nie zastanawiacie 
się, prawda? Albo gdy zama-
wiacie szaszłyk, czy kotlet – to 
co dostajecie? Nic w tym strasz-
nego. Zbrodnia została uznana 
za coś normalnego, stała się 
czynnością codzienną. Wszyscy 
ją popełniają. Tak właśnie wy-
glądałby świat, gdyby obozy 
koncentracyjne stały się normą. 
Nikt by nie widział w nich nic 
złego…

A przecież Człowiek ma wo-
bec Zwierząt wielki obowiązek 
– pomóc im przeżyć życie, a 
tym oswojonym – odwzajem-
nić ich miłość i czułość, bo one 
nam dają o wiele więcej, niż od 
nas dostają. I trzeba, żeby one 
przeżyły swoje życie godnie… 
Kiedy się je zabija, a one umie-

rają w Lęku i Grozie, jak ten dzik, 
którego ciało leżało wczoraj 
przede mną i wciąż tam leży 
poniżone, ubłocone i oklejone 
krwią, zamienione w padlinę – 
wtedy skazuje się je na piekło 
i cały świat zamienia w piekło. 
Czy ludzie tego nie widzą? Czy 
ich rozum jest w stanie wyjść 
poza małe, samolubne przy-
jemności?

Co to za świat? Czyjeś ciało 
przerobione na buty, na parów-
ki, na dywan przed łóżkiem, wy-
war z czyichś kości do picia… 
Buty, kanapy, torba na ramię z 
czyjegoś brzucha, grzanie się 
cudzym futrem, zjadanie czyje-
goś ciała, krojenie go na kawałki 
i smażenie na oleju.(…)”

Żeby pojąć dokładniej i zro-
zumieć skąd te gwałtowne sło-
wa protestu i oburzenia, trzeba 
przeczytać całą książkę. Zarów-
no splot wydarzeń składający 
się na warstwę fabularną jak i 
liczne, niezwykle głębokie i da-
jące wiele do myślenia re�eksje 
bohaterki powieści, a w domy-
śle - jej autorki, czynią z tej po-
zycji ogromnie ważne wydarze-
nie w naszym życiu literackim. A 
myślę, że także w życiu dosłow-
nym.

To jedna z pierwszych ksią-
żek Olgi Tokarczuk, dziś jej 
dorobek twórczy doceniony 
dwoma nagrodami „Nike” za-
sługuje na najwyższe słowa 
uznania. Olga Tokarczuka to 
nasz prawdziwy skarb.

Trasa turystyczna 
w II LO
II Liceum Ogólnokształcące w 
Wałbrzychu przy al. Wyzwole-
nia to nie tylko uznana szkoła, 
ale i atrakcja turystyczna. Zapra-
szamy do zwiedzania podziemnej 
trasy turystycznej z czasów II woj-
ny światowej. W najbliższym cza-
sie trasę turystyczną (schron) bę-
dzie można zwiedzać: 26.10.2019 
r. (sobota) w godz. 9:00 – 12:00, 
11.11.2019 r. (poniedziałek) w 
godz. 9:00 – 12:00, 30.11.2019 r. 
(sobota) w godz. 9:00 – 12:00. Wej-
ście przez boisko szkolne.

(RED)

Podziemia nocą
Tylko 18 i 19 października - w 
rocznicę otwarcia podziemi 
zamku Książ w Wałbrzychu, 
uruchomione zostaną dodat-
kowe wejścia do podziemi. 
Godziny wejść: godz.19:00, godz. 
20:00. Ceny biletów: 29 zł - bilet 
normalny, 24 zł - bilet ulgowy. 
Bilety można zakupić poprzez 
o�cjalny system sprzedaży onli-
ne na ww.bilety.ksiaz.walbrzych.
pl oraz w kasach w godzinach ich 
otwarcia. Uwaga! Liczba miejsc 
w każdej grupie jest ograniczo-
na, zwiedzanie podziemi nie jest 
możliwe dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej oraz po-
ruszających się na wózkach, a z 
uwagi na bezpieczeństwo wzbro-
nione jest wchodzenie do części 
podziemnej dzieciom do lat 4.

(MM)
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Z listy PiS do Sejmu weszli: 
Michał Dworczyk, Ireneusz Zy-
ska, Marcin Gwóźdź i Wojciech 
Murdzek. Z listy Koalicji Oby-
watelskiej mandaty otrzymali: 
Tomasz Siemoniak, Monika 
Wielichowska i Izabela Katarzy-
na Mrzygłocka. Z Listy SLD do 
izby niższej parlamentu dostał 
się Marek Dyduch.

W skali kraju w wyborach 
do Sejmu KW PiS uzyskał 43,59 
proc. głosów, KW Koalicja Oby-
watelska 27,40 proc., KW SLD 
12,56 proc., KW PSL 8,55 proc., 
KW Konfederacja 6,81 proc. 

Podział mandatów wygląda 
następująco: PiS 235 manda-
tów, Koalicja Obywatelska 134 
mandaty, SLD 49 mandatów, 
PSL 30 manadatów, natomiast 
Konfederacja 11 mandatów, 
Mniejszość Niemiecka 1 man-
dat.

Wyniki w okręgu nr 2:
Prawo i Sprawiedliwość 

- 40,54 % (114 728 głosów)
Koalicja Obywatelska 

- 32,09 % (90 812 głosów)
Sojusz Lewicy Demokratycznej 

- 12.35 % (34 957 głosów)

Polskie Stronnictwo Ludowe 
-7,25 % (20 528 głosów)

Konfederacja Wolność i Niepodległość 
- 5,42 % (15 346 głosów)

Bezpartyjni Samorządowcy 
- 2,34 % (6631 głosów)

KW Prawo i Sprawiedliwość
Michał Dworczyk - 58 426
Ireneusz Zyska - 10 688
Marcin Gwóźdź - 8013
Wojciech Murdzek - 6354
Maciej Badora - 3683
Renata Wierzbicka - 3425
Beata Mucha - 2696
Marek Tarnacki - 964

O�cjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP
Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, po podliczeniu głosów 

z wszystkich obwodowych komisji wyborczych (513) w okręgu nr 2 
(byłe województwo wałbrzyskie) w wyborach do Sejmu RP Prawo 

i Sprawiedliwość uzyskało 40,54 %, Koalicja Obywatelska - 32,09 %, 
a Sojusz Lewicy Demokratycznej 12.35 %. Dzięki temu PiS uzyskał 
4 mandaty, KO 3 mandaty, a SLD 1 mandat. Wybory do Senatu w 

okręgu nr 4, obejmującym powiaty wałbrzyski i świdnicki, 
wygrała Agnieszka Kołacz - Leszczyńska z KO.

KW Koalicja Obywatelska
Tomasz Siemoniak - 45 395
Monika Wielichowska - 15 399
Katarzyna Izabela Mrzygłocka - 11 987
Rafał Glapiński - 1677
Mateusz Rosiak  - 1322
Marta Tumidalska - 725
Małgorzata Beślerzewska - 645

KW Lewica 
Marek Dyduch - 14 451
Mariusz Kotarba - 6393

KW PSL
Paweł Gancarz - 7615

Konfederacja 
Roman Łambucki - 6641

Bezpartyjni Samorządowcy
Anatol Szpur - 1669
Wyniki zwycięskich 
ugrupowań w powiatach 
i gminach
KW PiS: 
powiaty:
dzierżoniowski 19 113 43,61%
kłodzki 29 073 41,34%
świdnicki 29 401 41,14%
Wałbrzych 15 816 33,89%
wałbrzyski 8 700 36,69%
ząbkowicki 12 625 46,74%
powiat wałbrzyski:
Czarny Bór 1 005 45,74%
Głuszyca 1 233 35,27%
Mieroszów 1 005 37,31%
Stare Bogaczowice 808 42,15%
Walim 927 39,70%
Boguszów-Gorce 2 062 35,97%
Jedlina-Zdrój 688 32,53%
Szczawno-Zdrój 972 30,12%
powiat świdnicki:
Gmina Świdnica 3 316 42,58%
Miasto Świdnica 9 587 34,66%
Świebodzice 3 945 39,30%

KW Koalicja Obywatelska
powiaty:
dzierżoniowski 11 618 26,51%

kłodzki 21 975 31,25%
świdnicki 22 182 31,04%
Wałbrzych 19 671 42,15%
wałbrzyski 8 669 36,56%
ząbkowicki 6 697 24,79%
powiat wałbrzyski:
Czarny Bór 591 26,90%
Głuszyca 1 368 39,13%
Mieroszów 1 013 37,60%
Stare Bogaczowice 616 32,13%
Walim 733 31,39%
Boguszów-Gorce 2 091 36,48%
Jedlina-Zdrój 843 39,86%
Szczawno-Zdrój 1 414 43,82%
powiat świdnicki:
Gmina Świdnica 2 244 28,81%
Miasto Świdnica 10 137 36,65%
Świebodzice 3 295 32,83%

KW SLD
powiaty:
dzierżoniowski 4 897 11,17%
kłodzki 8 176 11,63%
świdnicki 10 198 14,27%
Wałbrzych 6 109 13,09%
wałbrzyski 3 041 12,82%
ząbkowicki 2 536 9,39%
powiat wałbrzyski:
Czarny Bór 256 11,65%
Głuszyca 385 11,01%
Mieroszów 339 12,58%
Stare Bogaczowice 219 11,42%
Walim 245 10,49%
Boguszów-Gorce 801 13,97%
Jedlina-Zdrój 297 14,04%
Szczawno-Zdrój 499 15,46%
powiat świdnicki:
Gmina Świdnica 986 12,66%
Miasto Świdnica 4 512 16,31%
Świebodzice 1 487 14,81%

Remis w wyborach 
do Senatu

Wyniki wyborów do Senatu 
RP w okręgu nr 4 (powiaty: wał-
brzyski i świdnicki): Agnieszka 
Kołacz Leszczyńska (Koalicja 
Obywatelska) - 70 209 głosów 
(49,58 %), Kamil Krzysztof Zie-

liński (Prawo i Sprawiedliwość) 
- 51 722 głosy(36,73 %), Miro-
sław Lubiński - 18 899 głosów 
(13,42%).

Wyniki wyborów do Sena-
tu RP w okręgu nr 5 (powiaty: 
kłodzki, ząbkowicki, dzierżo-
niowski): Aleksander Szwed 
(Prawo i Sprawiedliwość) - 61 
035 głosów (43,45 %), Stani-
sław Jurcewicz (Koalicja Oby-
watelska) - 57183 głosy (40, 
71 %), Patryk Hałaczkiewicz 
(Bezpartyjni Samorządowcy) - 
22 260 głosów (15,85 %).

Rekord w Szczawnie, 
dramat w Boguszowie

Frekwencja w niedzielnych 
wyborach do Sejmu i Senatu 
wyniosła 61,74 proc. Państwo-
wa Komisja Wyborcza podała, 
że na Dolnym Śląsku do urn 
poszło 60,92%, a w Wałbrzychu 
56,11%.
Frekwencja w powiecie wałbrzyskim 
wyniosła 54,20%, a w poszczegól-
nych gminach:
Czarny Bór - 58,73%
Głuszyca - 51,07%
Mieroszów - 51,56%
Stare Bogaczowice - 57,63%
Walim - 53,01%
Boguszów-Gorce - 49,05%
Jedlina-Zdrój - 57,12%
Szczawno-Zdrój - 67,08%
W powiecie świdnickim frekwencja 
wyniosła 58,70%, a w poszczegól-
nych gminach tego powiatu:
Dobromierz - 51,41%
Jaworzyna Śląska - 52,71%
Marcinowice - 58,16%
Strzegom - 55,99%
Gmina Świdnica - 58,58%
Żarów - 55,29%
Miasto Świdnica - 62,95%
Świebodzice - 57,82%

Robert Radczak

R E K L AMA
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MOTO - HURT SA O/ WAŁBRZYCH

ul. 11 Listopada 38
TEL 74/844-65-41 / 74/844-65-08

OPONY CIĘŻAROWE ORIUM /GRUPA MICHELIN/

już od 950 zł netto

OPONY PRZEMYSŁOWE PETLAS
już od 770 zł netto 

OPONY OSOBOWE ZIMOWE KORMORAN 

już od 145 zł netto

OPONY OSOBOWE ZIMOWE APLUS
już od 120 zł netto

R E K L AMA

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli 
w tegorocznych wyborach parlamentarnych, 

szczególnie tym, którzy poparli moją kandydaturę do Sejmu RP.

Dziękuję Mieszkańcom i Samorządowcom, którzy wspierali mnie 
w kampanii wyborczej. Mój wynik, to Wasza zasługa.

Gratuluję wszystkim kandydatom, którzy zdecydowali się 
na poddanie publicznej ocenie 

i prowadzili uczciwą walkę wyborczą.

Izabela Katarzyna Mrzygłocka

Oddali krew
• W Miejskim Domu Kultury 
w Świebodzicach odbyła się 
kolejna akcja poboru krwi z 
niespodzianką. Na zbiórkę 
zgłosiło się 14 potencjalnych 
dawców, z których 11 oddało 
krew. Pierwsi darczyńcy otrzy-
mali koszulki i torby z wize-
runkami postaci ważnych dla 
Świebodzic, przekazane przez 
MDK. O godzinie 13:00 odbyło 
się losowanie nagród. Główną 
wygraną, był plecak turystycz-
ny. Ponadto wylosowano 3 
inne osoby, które otrzymały 
kubki termiczne ufundowane 
przez Klub Honorowych Daw-
ców Krwi. Nagrody wręczyła 
dyrektor Miejskiego Domu Kul-
tury Katarzyna Woźniak. - Dzię-
kujemy wszystkim za udział i 
zapraszamy na kolejną zbiórkę, 
która odbędzie się w mobilnym 
punkcie poboru krwi, przed Ra-
tuszem, 20 listopada od godz. 
9:00 do godz.13:00 – zachęcają 
organizatorzy akcji.

Nowa siedziba komisji 
• Miejska Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
(MKRPA) informuje, że od 7 
października 2019r. realizu-
je swoje zadania w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Świebodzicach, przy ul. 

Świdnickiej 7 - pokój nr 7. Go-
dziny urzędowania członków 
komisji: poniedziałek od 12:30 
do 14:30, wtorek od 12:30 do 
14:30, czwartek od 12:30 do 
14:30, piątek od 12:30 do 14:30. 
Dodatkowo w drugi i ostatni 
wtorek każdego miesiąca w 
godzinach od 15:00 do 16:00 
osobom zainteresowanym 
konsultacji udziela przewodni-
czący lub zastępca przewodni-
czącego MKRPA. W podanych 
terminach można również 
kontaktować się telefonicznie 
pod nr 535 970 168, adres do 
korespondencji: Miejska Komi-
sja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 58-160 Świebo-
dzice, ul. Marszałka J. Piłsud-
skiego 8.

Międzynarodowy Dzień 
Białej Laski
• Międzynarodowy Dzień Białej 
Laski, czyli święto osób nie-
widomych i niedowidzących, 
obchodzony jest 15 paździer-
nika. Z tej właśnie okazji Polski 
Związek Niewidomych - Koło w 
Świebodzicach zorganizował 
uroczystość. Wśród osób za-
proszonych był burmistrz Świe-
bodzic Paweł Ozga, przewod-
niczący rady miejskiej Zdzisław 
Pantal, dyrektor Ośrodka Po-
mocy Społecznej Robert Sysa. 

W uroczystości uczestniczyli 
także: wiceprezes koła w Świe-
bodzicach Kazimierz Wiesz-
czeciński, sekretarz koła Maria 
Białoń, członek zarządu Artur 
Kląskała. Gospodynią uroczy-
stości była Katarzyna Krzystek - 
nowo wybrana prezes zarządu 
koła związku w Świebodzicach, 
która serdecznie powitała go-
ści, a także podziękowała za 
zaufanie i zapewniła, że będzie 
godnie piastowała tą funkcję. 
Serdeczne życzenia zdrowia 
wszystkim członkom przekazał 
burmistrz Paweł Ozga, który 
podziękował za bardzo dobrą 
współpracę, a także wyraził 
nadzieję na dalsze, wspólne 
inicjatywy, zapewniając, że za-
wsze będzie wspierał działania 
koła związku w Świebodzicach. 
Ciepłe słowa przekazał także 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Pantal oraz dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Robert Sysa.

Międzynarodowe 
spotkanie
• 9 października w ratuszu miej-
skim w Świebodzicach gościła 
młodzież z międzynarodowe-
go projektu Erasmus+. Młodzi 
ludzie z Francji, Niemiec, Buł-
garii i Finlandii wraz z uczniami 
i nauczycielami ze Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w Świebodzi-
cach spotkała się w sali posie-
dzeń. Gospodarzem spotkania 
był burmistrz Paweł Ozga, który 
z entuzjazmem powitał wszyst-
kich. Do młodzieży z miasta 
Waldbröl zwracając się w ich 
ojczystym języku niemieckim. 
Burmistrz miasta opowiadał o 
swej pracy oraz strukturze rady 
miejskiej oraz urzędu, z zacie-
kawieniem wsłuchiwał się we 
wrażenia z wizyty w Polsce. W 
spotkaniu uczestniczyła szefo-
wa wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych - kierownik Zo-
�a Choińska, a także dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 Tere-
sa Walczak-Jusiel oraz zastępca 
dyrektora Renata Kaczmarek. 
W tym samym dniu, zaraz po 
spotkaniu młodzież pojechała 
zwiedzić zamek Książ, z ko-
lei 10 października odbyły się 
zajęcia w Wodnym Centrum 
Rekreacji oraz w kręgielni. W 
piątek miało miejsce uroczy-
ste zakończenie projektu w 
Szkole Podstawowej nr 2, która 
godnie pełniła rolę opiekuna i 
organizatora pobytu w Świe-
bodzicach. Na pożegnanie w 
Ratuszu młodzież otrzymała od 
burmistrza miasta Pawła Ozgi 
drobne upominki promujące 
Świebodzice, a także słodkości.

(WP)

Raport ze Świebodzic

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 
• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY! Tel. 790 709 590
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Urząd Miejski w Wałbrzychu 
oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej

mają zaszczyt zaprosić

na VI Integracyjną 
Biesiadę Jesienną,

która odbędzie się dnia 24 października 2019 r. 
o godzinie 13:00 C.H. w Galerii Victoria

W VI Integracyjnej Biesiadzie Jesiennej udział wezmą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowych, Domów Samopomocy Społecznej jak również Domów Pomocy Społecznej.
Głównym celem Biesiady jest integracja osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych ze środowiskiem 
lokalnym, rozbudzenie wśród niepełnosprawnej młodzieży potrzeby i umiejętności aktywnego i twórczego 
spędzania czasu wolnego oraz wspólna zabawa, którą poprowadzi zespół „DJ Mike&DJ Andrea”

Dzisiaj Biesiady czas, który wszystko zmienia. Przeminą złe chwile, spełnią się pragnienia.

Patronat Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych
Branżowa Szkoła Specjalna I -go stopnia
w Wałbrzychu

oraz 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej
Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy SDiRZSZS w Wałbrzychu

Zadanie współfinansowane przez Gminę Wałbrzych 
– Miasto na prawach Powiatu ze środków PFRON

Funkcjonariusze z Ko-
mendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu zorganizowali 
zbiórkę pieniędzy na rzecz 
swojego kolegi Adama Mar-
kowskiego. W akcję pomocy 
choremu funkcjonariuszowi 
włączyli się już także miesz-
kańcy Wałbrzycha i powiatu 
oraz ludzie dobrej woli z ca-
łej Polski.

- Sierżant sztabowy Adam 
Markowski od 2008 roku pełni 
służbę w Komendzie Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu. Obecnie 
jako funkcjonariusz Wydziału 
Ruchu Drogowego, jako refe-
rent, dba o bezpieczeństwo 
na naszych drogach. Adam to 
człowiek, który zawsze sumien-
nie wykonuje swoje obowiązki 
służbowe. Jest wspaniałym mę-
żem i ojcem. Dlatego teraz, gdy 
zdiagnozowano u niego cho-
robę nowotworową, bardzo 
potrzebuje naszego wsparcia, 
również �nansowego. Wszyst-
kie osoby, które chcą pomóc 
naszemu koledze prosimy o 
wpłaty na konto: 68 1090 2271 
0000 0001 0391 0207. W tytule 
przelewu prosimy wpisać „Dla 
Adama” – zachęca nadkomi-
sarz Magdalena Korościk z Ze-
społu Komunikacji Społecznej 
Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu.

Zajęcia dla seniorów
Zarząd Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Głuszycy zaprasza 
seniorów na zajęcia „Tańce w 
kręgu”. Zajęcia realizowane są w 
ramach zadania  „Seniorzy młodzi 
duchem”. Zajęcia odbywać się 
będą: 18, 25 października 2019 r. 
oraz 8, 15, 22 listopada 2019 r. o 
godz. 14. 30 w sali widowiskowej 
Centrum Kultury - MBP w Głuszy-
cy. Zapisy prowadzi Barbara Ga-
jewska. Przewidywany czas zajęć: 
2 godziny. Z kolei 29 październi-
ka 2019 r. o godz. 15:00 w sali 
widowiskowej Centrum Kultu-
ry- MBP w Głuszycy odbędzie się 
spotkanie z przewodnikiem PTTK 
Jackiem Pielichem. Spotkanie 
odbędzie się w ramach realizacji 
zadania publicznego zleconego 
przez Starostwo Powiatowe w 
Wałbrzychu „Odkrywamy tajem-
nice Ziemi Wałbrzyskiej”. Temat 
wykładu: Wieże widokowe na 
Ziemi Wałbrzyskiej dawniej i dziś.

(SJ)

Park zamknięty
W Parku Jordanowskim w Głu-
szycy od kilku miesięcy trwa 
budowa skateparku. - Przy-
pominamy, że obowiązuje bez-
względny zakaz wstępu na teren 
budowy – informują pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

(SJ)

Adresowany do młode-
go widza spektakl teatralny 
„Inspektor Psina” był wy-
darzeniem, które wypełniło 
salę widowiskową Centrum 
Kultury-MBP w Głuszycy. 
W spektaklu w reżyserii Ro-
berta Delegiewicza zagrali 
głuszyccy aktorzy-amato-
rzy. Gromkie brawa dziecię-
cej (i nie tylko) publiczności 
świadczyły o sukcesie pre-
mierowego przedstawienia.

 W spektaklu „Inspektor Psi-
na” wystąpili w następujących 
rolach: Inspektor Psina - Grze-
gorz Milczarek, Duch Lustra - 
Magdalena Kandefer, Wróżka 
Salse�a w wersji domowej-  Ali-
na Mączyńska, Wróżka Salse�a 
w wersji oryginalnej -  Iweta 

Głód, Wilk - Artur Gołda, Zła 
Królowa - Edyta Popek, Króle-
wicz - Mirosław Żołopa, Drwa-
lowa - Urszula Mrozińska, Dia-
beł - Szymon Sławik, Rozbójnik 
- Robert Delegiewicz, a obsłu-
gą elektroakustyczną przedsta-
wienia zajął się Roman Głód.

Spektakl powstał z inicjaty-
wy osób zrzeszonych w gru-
pie nieformalnej – są to osoby 
aktywne, pełne zapału, na co 
dzień działające w różnej for-
mie w przestrzeni publicznej 
- zawodowo i społecznie. Lider 
projektu - Iweta Głód z pomocą 
Aliny Mączyńskiej i Roberta De-
legiewicza oraz licznej grupy 
wolontariuszy stworzyli niesa-
mowite, pełne ekspresji wido-
wisko. Spektaklowi „Inspektor 

Psina” towarzyszyła wystawa 
prac dzieci, które podczas 
wrześniowych warsztatów 
zaprojektowały stroje bajko-
wych postaci występujących w 
przedstawieniu.

Warsztaty plastyczne, 
przedstawienie teatralne i wy-
stawa prac to przedsięwzięcia 
realizowane przez grupę nie-
formalną w ramach projektu 
„Spotkanie z bajką” do�nan-
sowanego w konkursie #Spo-
łecznieodpowiedzialni, współ-
�nansowanego ze środków 
Programu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich Edycja 2018-
2019. Operatorem projektu 
jest Fundacja „Katolicka Inicja-
tywa Berit” w Głuszycy.

(SJ)

Zbiórka dla Adama

Rodzina Adama Markow-
skiego znalazła się w bardzo 
trudnej sytuacji. Walka z cho-
robą nowotworową wymaga 
nie tylko wsparcia mentalnego, 
które płynie nie tylko od kole-
gów z pracy, ale także zwykłych 
mieszkańców. Niezbędne są 
także pieniądze, które umoż-
liwią skorzystanie z najnowo-
cześniejszych form terapii, a 
potem rehabilitacji 38-letniego 
wałbrzyszanina.

- Przez kilka lat walczyliśmy 
z żoną o zdrowie naszej córecz-
ki. Dziś rodzina jest dla mnie 
wielkim wsparciem w walce 
o życie, bo mam dla kogo żyć. 
Serdecznie dziękuję wszystkim 
przyjaciołom, znajomym, ko-
legom z pracy oraz osobom, 
których nie znam, za udzieloną 
pomoc - podkreśla Adam Mar-
kowski.

(RED)

Premiera teatralna w Głuszycy
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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

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

Jazz Band PRIMA 
w Mieroszowie
• Już 18 października w Miero-
szowskim Centrum Kultury bę-
dzie jazzowo, swingowo i na-
strojowo. O godz. 18.00 w Sali 
im. Włodka Szomańskiego w 
Mieroszowskim Centrum Kul-
tury wystąpi Jazz Band Prima. 
Koncert rozpocznie cykl spo-
tkań z „Muzyką nie tylko po-
ważną”, a po koncercie będzie 
można podyskutować przy ka-
wie i herbacie z kon�turą.

Nagrody dla nauczycieli
• W sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Mieroszowie 
odbyła się uroczystość z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej. 
Uroczystość poświęcona była 
uhonorowaniu dyrektorów i 
nauczycieli nagrodami Burmi-
strza Mieroszowa. Wyróżnieni 
zostali dyrektorzy i nauczyciele 
szkół oraz przedszkoli: Danuta 
Wypych, Longina Elżbieta Sło-
wińska, Iwona Schienke, Gra-
żyna Lektarska, Jolanta Fidler, 
Małgorzata Krzak, Anna Ferenc, 
Małgorzata Jasiak, Małgorzata 
Przybylska , Joanna Altheim, 
Elżbieta Urbanik.- Ta uroczy-
stość jest doskonałą okazją, by 

podziękować wszystkim pra-
cownikom oświaty za trud i po-
święcenie włożone w edukację 
młodego pokolenia. Życzyę dal-
szej owocnej pracy i powodze-
nia w życiu osobistym, jak rów-
nież sukcesów w zaszczytnej 
pracy dydaktyczno – wycho-
wawczej – powiedział burmistrz 
Mieroszowa Andrzej Lipiński.

Usunęli azbest
• - 22 lipca 2019 r. Gmina Mie-
roszów zwróciła się do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu (www.wfosi-
gw.wroclaw.pl) z wnioskiem 
o do�nansowanie zadania 
“Usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Mieroszów”. 18 lipca 
2019 r. w Biuletynie Informacji 
Publicznej zamieszczono za-
pytanie ofertowe związane z 
realizacją zamówienia w zakre-
sie usuwania i unieszkodliwia-
nia azbestu na terenie Gminy 
Mieroszów. Spośród czterech 
ofert wybrano zaproponowa-
ną przez �rmę Paź Bogusław 
– ,,Auto-Złom”, Usługi Pogrze-
bowe ,,EDEN”, Świniary Stare 
BN, 27-670 Łoniów. Realizacja 

Raport z Gminy 
Mieroszów

zadania została zakończona i 
skutkowała efektem ekologicz-
nym w postaci unieszkodliwie-
nia 182,618 Mg wyrobów za-
wierających azbest. Z czterech 
budynków zdemontowano 
azbest w ilości 106,100 Mg, a 
z dziesięciu odebrano w ilości 
76,518 Mg. Zadanie zostało 
zrealizowane ze środków �nan-
sowych przeznaczonych na re-

alizację gminnych programów 
usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest. Koszt 
realizacji zadania wyniósł 97 
674,92 zł i w całości został do-
�nansowany z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu – wyjaśnia Andrzej Li-
piński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

- Odpowiedni dobór bius-
tonosza zapewnia nie tylko 
komfort i wygodę użytkow-
ania na co dzień, ale przede 
wszystkim zdrowie. A Salon 
bielizny Senkobiet powstał 
z myślą o kobietach, które 
wielokrotnie doświadczyły 
problemu związanego z do-
borem i zakupem właściwe-
go biustonosza. Nie każda 
z pań wie, że aż 80 procent 
ciężaru piersi utrzymywana 
jest przez obwód biustono-

sza, a tylko 20 procent przez 
ramiączka! I właśnie tu z 
pomocą przychodzi nasza 
profesjonalnie przygotowa-
na kadra, która w salonie 
pomoże dokonać najlepsze-
go wyboru z naszej bardzo 
bogatej oferty. Na asorty-
ment sklepu składają się 
także majtki, koszulki nocne, 
seksowna bielizna nocna, 
bielizna modelująca oraz 
szeroki wybór rajstop i akce-
soriów w postaci ozdobnych 

ramiączek, przedłużaczy ob-
wodów, itp. Zapraszamy do 
nas od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 10.00 do 
18.00, a w sobotę od godziny 
10.00 do 14.00 – zapraszają 
właściciele Salonu Bielizny 
Senkobiet przy ulicy Het-
mańskiej 1c w wałbrzyskiej 
dzielnicy Podzamcze.

Więcej na pro�lu Senko-
biet na Facebooku oraz na 
https://senkobiet.pl/.

(TS)

Salon Bielizny Senkobiet 
w Wałbrzychu

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich pań. 
W Wałbrzychu, przy ulicy Hetmańskiej 1c 

w dzielnicy Podzamcze, od niedawna prężnie działa 
nowy salon z bielizną. Na miejscu każda kobieta 

może skorzystać z indywidualnego doboru 
biustonosza i bogatego wyboru bielizny.

Budowa nowego budyn-
ku z przeznaczeniem na Ko-
misariat Policji w Głuszycy 
oraz adaptacja budynku na 
potrzeby Komisariat Poli-
cji w Mieroszowie - to dwie 
informacje, które przekaza-
li mieszkańcom Burmistrz 
Głuszycy Roman Głód oraz z 
Zastępca Burmistrza Miero-
szowa Mariusz Pawlak.

Podczas konferencji praso-
wej, zorganizowanej w czytelni 
Centrum Kultury-Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Głuszycy, 
oprócz włodarzy obu gmin, 
udział wzięli: Szef Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów Michał 
Dworczyk, Wiceprezes Zarządu 
Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej Invest-Park 
i były Wicewojewoda Dolno-
śląski Kamil Krzysztof Zieliński 
oraz Komendant Miejski Policji 
w Wałbrzychu Krzysztof Le-
wandowski i Komendant Ko-
misariatu Policji w Głuszycy Se-

bastian Sabadach. - W ramach 
środków w całośc i pocho-
dzących z Budżetu Państwa, 
na przedmieściach Głuszycy, 
naprzeciwko stacji paliw, po-
wstanie nowa siedziba Komisa-
riatu Policji w Głuszycy. Gmina 
Głuszyca przekaże na ten cel 
działkę pod budowę obiektu 
- powiedział burmistrz Roman 
Głód.

W Mieroszowie dawna sie-
dziba Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej zostanie zaadaptowana 
na potrzeby tamtejszego komi-
sariatu policji. Remont również 
będzie s�nansowany ze środ-
ków Budżetu Państwa.

- Planowane inwestycje 
mają na celu zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa miesz-
kańców naszego regionu. 
Poprawią także komfort pracy 
funkcjonariuszy policji – pod-
kreśla Zastępca Burmistrza 
Mieroszowa Mariusz Pawlak.

(SJ)

Będą komisariaty
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Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w niedzielnych 

wyborach parlamentarnych oddali swoje głosy 

na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. 

Szczególne podziękowania kieruję do osób, 

które zagłosowały na mnie.

Maciej Badora 

R E K L AMA

ZGŁOŚ OFERTĘ PRACY 
DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY 

W WAŁBRZYCHU

Zapraszamy do bezpłatnego zgłaszania informacji
o wolnych miejscach pracy 

do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Oferujemy ogólnopolski zasięg wyświetlanych 
ogłoszeń na naszej stronie internetowej:

 walbrzych.praca.gov.pl

O szczegóły pytaj pracowników urzędu osobiście 
lub telefonicznie pok. 6, tel. (74) 84 07 392

Gmina Szczawno-Zdrój 
10 października ogłosiła 
przetarg na budowę Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w ramach kompleksu spor-
towo-oświatowo-rekreacyj-
nego przy ul. Słonecznej 1A. 
To największa inwestycja 
oświatowa w historii Szczaw-
na-Zdroju.

Na budowę nowej szkoły 
mieszkańcy czekają z niecier-
pliwością, dlatego rozpoczęcie 
procedury przetargowej to do-
bra wiadomość dla całego mia-
sta. Zadanie ujęte jest w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej 
Gminy na lata 2019 - 2022. Pla-
nowany koszt to 18 mln. zł.

- Ta inwestycja jest bardzo 
oczekiwana, dlatego cieszymy 
się, że ruszamy z procedurą 
przetargową – mówi Marek 
Fedoruk, burmistrz Szczaw-

na-Zdroju. – Nowa szkoła, na 
miarę XXI wieku, nowoczesna, 
przyjazna, dobrze wyposażo-
na, jest absolutną konieczno-
ścią. Akurat tak się zbiega, że 
w przyszłym roku będziemy 
świętować 75-lecie naszej 
szkoły podstawowej, budowa 
nowej szkoły będzie najlep-
szym prezentem dla uczniów i 
nauczycieli.

Inwestycja jest zadaniem 
kilkuletnim, będzie uzupeł-
nieniem kompleksu sporto-
wo-oświatowo-rekreacyjne-
go, który znajduje się na ul. 
Słonecznej – przypomnijmy, 
że jest tam nowoczesna hala 
sportowa z boiskiem oraz trwa 
właśnie budowa basenu Del�-
nek.

Gmina czeka na oferty do 31 
października.

(ABP)

Jest przetarg na szkołę
Mirosław Kowalik, mu-

zyk - członek zespołu Raz 
Dwa Trzy, producent mu-
zyczny, od 1 października 
2019 r. spełnia się w roli 
dyrektora Teatru Zdrojowe-
go im. H. Wieniawskiego w 
Szczawnie-Zdroju. Tymcza-
sem 11 października ukazała 
się najnowsza płyta Mirosła-
wa Kowalika „Okruchy”.

- Mamy artystę w teatrze, 
bardzo się cieszę i liczę, że i 
samego dyrektora zobaczymy 
niebawem na scenie - żarto-
wał burmistrz Marek Fedoruk 
podkreślając jednocześnie, że 
komisja konkursowa jedno-
głośnie wskazała kandydaturę 
Mirosława Kowalika jako naj-
lepszą na to stanowisko.

Do konkursu stanęło 6 kan-
dydatów.

- To dla mnie nowe wyzwa-
nie, ale wiem, że sobie pora-
dzę, bo lubię pracować i mam 
konkretny cel: aby ten teatr żył, 
angażował i integrował ludzi - 
podkreśla nowy dyrektor, przy 
okazji zdradzając pierwszy pro-
jekt. Będzie to konkurs na pio-
senkę dziecięcą, który będzie 
miał swój �nał w postaci kon-
certu i płyty - nagranej przez 
szczawieńskie dzieci z udzia-
łem znanych, polskich artystów 
- może np. Majki Jeżowskiej?

Nowa płyta dyrektora

Nowy dyrektor nie ukrywa, 
że będzie chciał w swojej no-
wej pracy wykorzystać znako-
mite i wieloletnie kontakty ar-
tystyczne, które zaowocowały 
wieloma ciekawymi projekta-
mi, realizowanymi z udziałem 
lokalnej społeczności – jak 
miało to miejsce w gminie 
Stare Bogaczowice, w której 
mieszka Mirosław Kowalik, a 
chodzi o koncert i płytę „Kolę-
dałka”. 

A fani talentu nowego dy-
rektora szczawieńskiego teatru 
mogą już słuchać jego najnow-
szej płyty pt. „Okruchy”. Jest 
to album muzyczny złożony z 
utworów ilustrujących krótkie 
formy wierszowe autorstwa 
Mirosława Kowalika. Myśli, 
zaczerpnięte z obserwacji 
ludzkiego życia, są podstawą 
muzycznych inspiracji z ele-
mentami jazzu, bluesa i acid 
- brzmienia. Interpretacja lek-

torska nadaje wierszom szcze-
gólnego charakteru: Joanna 
Szczepkowska, Zosia Trebunia, 
Andrzej Poniedzielski, Alek-
sander Fiut (pomysłodawca 
albumu) i Mirosław Kowalik za-
barwili je swoją osobowością. 
Autor tekstów, jest również 
kompozytorem muzycznych 
ilustracji, a grający na płycie 
Michał Miśkiewicz, Joachim 
Mencel, Tomasz Wendt, Marcin 
Zaleś i Paweł Kowalik są współ-
autorami muzyki.

- „Okruchy” to płyta utrzy-
mana w klimacie słowno - mu-
zycznej impresji, trzeba czasu i 
serca słuchacza, żeby dopełniła 
się jej interpretacja, mając na 
względzie, że: „Odrobina talen-
tu. Wszystkim ludziom dana…? 
Każda jest, jak płatek śniegu, 
… Można ulepić „bałwana” – 
mówi o nowym albumie Miro-
sław Kowalik.

(RED)



Czwartek, 17 października 2019 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

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

Wójt Gminy Stare Bogaczo-
wice Mirosław Lech odebrał z 
rąk wiceprezesa Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Invest-Park Kamila Krzysz-
tofa Zielińskiego promesę 

na do�nansowanie zakupu 
średniego auta ratowniczo - 
gaśniczego dla jednostki OSP 
w Starych Bogaczowicach. - 
W imieniu naszych strażaków 
- ochotników dziękuję Wałbrzy-

skiej Specjalnej Stre�e Ekono-
micznej za wsparcie naszych 
starań o zakup średniego auta 
ratowniczo – gaśniczego – po-
wiedział Mirosław Lech.

(RED)

Porady psychologa, tera-
peuty uzależnień czy prawni-
ka oraz zajęcia opiekuńczo-
-wychowawcze i integracyjne 
– to oferta Ośrodka pomocy 
Społecznej w Starych Boga-
czowicach, która jest realizo-
wana w nowych świetlicach w 
Strudze i Chwaliszowie.

Nowo wybudowane świe-
tlice w Strudze i Chwaliszowie 
zostały właśnie wyposażone 
w niezbędne meble i sprzęty. 
Świetlice powstały dzięki re-
alizacji przez Gminę Stare Bo-
gaczowice projektu w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020 współ�-
nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej -Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego. W świetlicach, zwanych 
Lokalnymi Ośrodkami Integra-
cji Społecznej (LOIS) – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Starych Bogaczowicach –bę-
dzie realizował zadania Klu-

bu Integracji Społecznej dla 
mieszkańców gminy. KIS został 
powołany Uchwałą Nr VI/2019 
Rady Gminy Stare Bogaczowi-
ce z 7 maja 2019 r., a jego pro-
wadzenie zostało powierzone 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Starych Bogaczowicach. KIS 
został także wpisany do rejestru 
klubów integracji społecznej 
prowadzonego przez Woje-
wodę Dolnośląskiego. W KIS 
prowadzona będzie między in-
nymi reintegracja zawodowa i 
społeczna osób określonych w 
ustawie o zatrudnieniu socjal-
nym i zadania te będą realizo-
wane w obu obiektach, – czyli 
LOIS w Strudze i Chwaliszowie.

Proponowany zakres usług 
(od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 
r) w LOIS Struga: psycholog 
– w każdy poniedziałek w go-
dzinach od 17.10 do 19.10; te-
rapeuta uzależnień – w każdy 
poniedziałek od 14.30 do 16.30; 
prawnik – co drugi czwartek 
miesiąca od 16.30 do 17.30; wy-

kład dla mieszkańców (działania 
edukacyjno – wychowawcze 
- cyklicznie „poruszamy trudne 
tematy”) - 25 października 2019 
r. godzina 17.30 „Jak środki psy-
choaktywne:alkohol, narkotyki 
i dopalacze wpływają na nas i 
nasze relacje z bliskimi”.

Proponowany bieżący za-
kres usług (od 1.10.2019 r. do 
31.12.2019 r) w LOIS Chwa-
liszów: zajęcia opiekuńczo-wy-
chowawcze i integracyjne w 
świetlicy: poniedziałek w godz. 
16:00-19:00, wtorek w godz. 
16:00-19:00, środa w godz. 
16:00-19:00 oraz we czwartek w 
godz. 16:00-19:00.

- Terminy zajęć stałych z 
przyczyn niezależnych od or-
ganizatora mogą ulec zmianie. 
Będziemy starać się o wcze-
śniejsze przekazanie informacji 
o takim zdarzeniu – zapewniają 
pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starych Bogaczo-
wicach.

(RED)

Biblioteka w Starych Bo-
gaczowicach kontynuuje 
cykl spotkań z pisarzami. 
Tym razem z czytelnikami 
spotkała się Monika Sawicka.

- Gminne Centrum Biblio-
teczno-Kulturalne realizuje 
projekt „Wspominam, podzi-
wiam, pamiętam - Gustaw 
Herling – Grudziński”, �nanso-
wany przez Fundację Lotto. W 
ramach zadania, Gminę Stare 
Bogaczowice odwiedziła pis-
arka Monika Sawicka, która w 
pierwszej kolejności spotkała 
się z uczniami Szkoły Pod-
stawowej w Starych Bogaczo-
wicach. Pani Monika przed-
stawiła dzieciom i młodzieży 
postać oraz twórczość Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego. Spot-
kania zakończyły się warsztat-
ami - uczniowie napisali listy 
do autora. Pisarką mieli okazję 
spotkać się także dorośli. Tym 

Zajęcia w KlS

Promesa dla OSP Stare Bogaczowice

Spotkanie z pisarką

razem, oprócz Gustawa Herl-
inga-Grudzińskiego, znalazł się 
czas na przedstawienie sylw-
etki i twórczości samej Moniki 
Sawickiej. Pani Monika opow-
iedziała nam o swoim życiu i in-
spiracji do pisania. Przybliżyła 

także niektóre ze swoich dzieł 
literackich – relacjonuje Ilona 
Bujalska, dyrektor Gminnego 
Centrum Biblioteczno-Kultur-
alnego w Starych Bogaczowi-
cach.

(IL)
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O ZAZ Victoria, który wygrał batalię 

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

W Wałbrzychu brakowało miejsc pra-
cy dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową. Długa walka o taką prze-
strzeń została wygrana – dzisiaj Za-
kład Aktywności Zawodowej Victoria 
w Wałbrzychu świetnie sobie radzi, a 
tym samym jego pracownicy. Owoce 
ich pracy to m.in. wydruki reklam na 
wałbrzyskich ulicach. ZAZ Victoria to 
nie tylko zatrudnienie i praca, ale tak-
że szansa na rehabilitację ruchową na 
sprzęcie, którego brakuje w niejednym 
ośrodku zdrowia. 

Ambitny pomysł
ZAZ-y, czyli zakłady aktywności 

zawodowej są powoływane na mocy 
Ustawy o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych. Pierwsze powstały 
15 lat temu, zatrudniają osoby z nie-
pełnosprawnościami, którym praca ma 
zapewnić nie tylko fundusze, ale także 
(a może przede wszystkim) pomóc 
funkcjonować w społeczeństwie. Wał-
brzych jest jedynym miastem w Polsce 
z 2 takimi zakładami, każdy z nich pro-
wadzi innego typu działania i zatrudnia 
osoby z różnymi niepełnosprawnościa-
mi. ZAZ Nadzieja, świadczący usługi 
pralnicze i porządkowania, zatrudnia 
osoby z niepełnosprawnością intelek-
tualną i zaburzeniami psychicznymi. 
Powstanie drugiego ośrodka wynikało 
z potrzeby zaopiekowania się osobami, 
które mają ograniczenia ruchowe.

 – Długo zabiegaliśmy o to, żeby taki 
ZAZ powstał. Być może stąd nazwa 
„Victoria”, bo jest to rodzaj jakiejś wy-
granej. Zatrudniamy osoby na wózkach, 

przygotowane – biuro usytuowane jest 
w niesamowitej przestrzeni, zielone 
ścianki ożywiają miejsce pracy, a ma-
jący już sporo lat wysoki sufi t z orna-
mentami sprawia, że nie jest to typowy 
open space, Kolejny dział to obsługa 
dokumentów.

 – Zajmujemy się archiwizacją i nisz-
czeniem dokumentów, a w przyszłym 
roku planujemy uruchomienie składni-
cy akt. Dążymy do tego, by komplek-
sowo obsługiwać klientów. Dajesz nam 
swoje nieuporządkowane dokumenty, a 
my robimy z nimi porządek – wyjaśnia 
dyrektor Marek Pabisz.

W dziale poligrafi i i reklamy – mod-
ne grafi ki na ścianie, zapach farby 
drukarskiej i pracownicy przy kom-
puterach. Stąd pochodzi blisko 90% 
wydruków na wałbrzyskie citylighty na 
przystankach autobusowych. 

…i rehabilitacji
Po pracy podopieczni mogą skorzy-

stać z rozbudowanego pakietu usług 
rehabilitacyjnych. W zakładzie jest sala 
do ćwiczeń, a do dyspozycji rehabili-
tant, który może wykonywać zabiegi na 
specjalistycznym sprzęcie.

 – Czuliśmy presję, by zwiększać 
możliwości działu rehabilitacji – opo-
wiada Marek Pabisz. - Dzisiaj mamy 
wszystkie urządzenia do zabiegów 
fi zykalnych, a także specjalistyczny 
sprzęt dla osób np. z przerwanym rdze-
niem kręgowym, które mogą ćwiczyć 
w pozycji pionowej, czyli pracować z 
kończynami dolnymi mimo, że są one 
bezwładne. Jeden z pracowników, kie-
dy rozpoczynał pracę u nas, nie potrafi ł 
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Sala do rehabilitacji (fot. Kamil Chorągwicki)

samodzielnie wyjść wózka, dzisiaj sam 
zasuwa na trzecie piętro, co jest efek-
tem właśnie codziennej rehabilitacji – 
dodaje dyrektor ZAZ.

- ZAZ-y są bardzo potrzebne – 
mówi Magda Zywar z Fundacji Wał-
brzych 2000 – bo umożliwiają pracę i 

rehabilitację osobom z niepełnospraw-
nościami, które nie mogą odnaleźć się 
na otwartym rynku pracy. Ale również 
– czego przykładem są uczestnicy 
naszych projektów – dodają wiary we 
własne i siły i umiejętności, by zrobić 
krok dalej na zawodowej ścieżce.

Marek Pabisz (fot. Kamil Chorągwicki)

czyli z niepełnosprawnością ruchową, 
które straciły zdolności zawodowe, a 
niepełnosprawność często zaskoczyła 
ich w życiu – wyjaśnia Marek Pabisz, 
dyrektor ZAZ Victoria. 

ZAZ-y na ogół oferują usługi pral-
nicze, sprzątające, konfekcjonowanie 
czy gastronomię. Organizatorzy wał-
brzyskiej Victorii postanowili iść w 
inną stronę, szukając czegoś, co będzie 
bardziej ambitne, bo wiele osób z nie-
pełnosprawnościami ma wyższe wy-
kształcenie. Stąd pomysł na call cen-
ter. Udało się nawet więcej, bo dzisiaj 
Victoria świadczy usługi w 3 obszarach.

Miejsce pracy…
Zatrudnieni w ZAZ Victoria pra-

cują w jednym z działów: call center, 
poligrafi i i reklamy oraz archiwizacji i 
niszczenia dokumentów. Call center to 
praca w słuchawkach – telefoniczna 
obsługa klienta czy badania marketin-
gowe. Stanowiska pracy są starannie 

Call center (fot. Kamil Chorągwicki)

R E K L AMA

Zdrowo jem – więcej wiem
• - Chcesz się dowiedzieć, jak 
zdrowo się odżywiać, jaki wpływ 
na nasze życie ma to, co jemy? Za-
praszamy 22 października 2019 
roku na godz. 11.00 do Centrum 
Kultury i Turystyki w Walimiu, na 
spotkanie  ze specjalistą do spraw 
zdrowego żywienia. W trakcie 
spotkania poruszone zostaną 
tematy: wpływ odżywiania na 
zdrowie i życie człowieka; uświa-
domienie związku pomiędzy ży-
wieniem a występowaniem wie-
lu chorób i dolegliwości; nabycie 
wiedzy na temat produktów słu-
żących zdrowiu i produktów dla 
zdrowia szkodliwych; propago-
wanie i uświadomienie korzyści 
z prowadzenia zdrowego stylu 
życia; podniesienie świadomości 
i wiedzy rodziców w temacie wy-
robienia zdrowych nawyków ży-

wienia dzieci i młodzieży. Projekt 
adresowany jest w szczególności 
dla rodzin wraz z dziećmi, za-
mieszkałych w Gminie Walim, ale 
zapraszamy wszystkich, którym 
na sercu leży ich własne zdrowie 
– mówi Paweł Brzozowski, dyrek-
tor Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu.

Przybywa górali
• Coraz większym zainteresowa-
niem cieszą się zajęcia kolarskie, 
prowadzone przez Artura Jar-
czoka w ramach grupy MTB Wa-
lim Team Junior. Szkolenie odby-
wa się od podstaw (nic na siłę), 
aby stać się początkiem wielolet-
niej fascynacji rowerem. Cały do-
biegający końca sezon ob�tował 
w wiele zajęć, wycieczek i udziału 
w zawodach MTB. Chłopcy w 
wieku od 8 do 14 lat angażowani 

są również w ciągłą moderniza-
cję walimskiego Bike Parku. Tutaj 
głównie, na odcinku około 2,0 km 
specjalnie przygotowanego tere-
nu z różnymi elementami tech-
nicznymi, odbywają się treningi. 
Każdy uczestnik  wyposażony jest 
w strój sportowy, kask i rower. Ta 
młoda ekipa jest już bardzo roz-
poznawalna, reprezentując klub i 
Gminę Walim na zawodach.

Wspominają Janusza 
Kuliga
• Stowarzyszenie Pamięci Ja-
nusza Kuliga zaprasza na czas 
wspomnień o tym wspaniałym 
kierowcy rajdowym. Spotkanie 
odbędzie się 19 października 
2019 r. o godz. 16.00 koło po-
mnik Janusza Kuliga przy „Pa-
telniach Walimskich”.

(RED)

Raport z Gminy Walim
Ośrodek Społeczno-Kul-

turalny Spółdzielni Miesz-
kaniowej Podzamcze w Wał-
brzychu włączył się, jako 
partner Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 26 im. Ko-
misji Edukacji Narodowej w 
Wałbrzychu, do konkursu 
„Czysty Wałbrzych”.

- Organizatorem konkursu 
jest: Urząd Miejski w Wałbrzy-
chu, Centrum Kultury i Sztuki 
Stara Kopalnia oraz Centrum 
Robotyki, Programowania i 
Nowych Technologii KidsTech. 
Celem konkursu jest m.in. 
kreowanie postaw proekolo-
gicznych. OSK SM Podzamcze 
zorganizował dla uczniów PSP 
z Oddziałami Integracyjnymi 
warsztaty recyklingowe, które 
prowadził prezes Fundacji Na 

Dbają o czyste miasto

Rzecz Odzysku Aluminiowych 
Opakowań RECAL Jacek Wo-
dzisławski. Celem zajęć było 
wyrabianie u dzieci nawyku se-
gregacji odpadów, pokazanie 
korzyści płynących z odzysku 
surowców wtórnych, wska-
zanie możliwych zastosowań 

odzyskanych opakowań alum-
iniowych, które dzięki swoim 
ekologicznym właściwościom 
mogą być w nieskończoność 
poddawane recyklingowi. Po-
kazane zostały przykłady przed-
miotów wykonanych z odzyska-
nych opakowań aluminiowych. 
W ramach działań zorganizo-
wano happening, zakończony 
sprzątaniem terenu wokół kół-
ka rowerowego. Podczas hap-
peningu przechodniom rozda-
wano ulotki dotyczące zasad 
segregowania odpadów oraz 
akcji „Stop plastik”. Ulotki rów-
nież zostały wyeksponowane w 
gablotkach na klatkach schodo-
wych w nieruchomościach SM 
Podzamcze – relacjonuje Wło-
dzimierz Palusko, kierownik 
OSK Podzamcze.

(RED)
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Burmistrz Jedliny – Zdroju 
Leszek Orpel odebrał prome-
sę na realizację projektu”No-
we żłobki w Strzegomiu i Je-
dlinie-Zdroju”, który będzie 
realizowany we współpracy 
z Fundacją Edukacji Europej-
skiej.

Projekt zakłada zorganizo-
wanie i utworzenie nowych 

miejsc żłobkowych w obu 
gminach. W Jedlinie-Zdroju 
zaplanowano 24 miejsca dla 
dzieci od 1 roku życia do lat 3, 
a rozpoczęcie działalności od 1 
lutego 2020 roku.

Jest to projekt, który otrzy-
mał do�nansowanie w ra-
mach konkursu ogłoszonego 
przez Dolnośląski Wojewódzki 

Urząd Pracy w ramach RPO 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata  2014-2020 - 8.4. Go-
dzenie życia zawodowego i 
prywatnego. Na zgłoszonych 
80 wniosków - 22 otrzymało 
do�nansowanie. Fundusze, w 
ramach unijnej dotacji, prze-
znaczone są na tworzenie oraz 
wyposażenie nowych żłobków 

i klubów malucha oraz urucho-
mienie dodatkowych miejsc w 
już istniejących placówkach, a 
także na s�nansowanie opie-
ki świadczonej przez nianie. 
Pozyskana w partnerstwie z 
Fundacją Edukacji Europejskiej 
dotacja zostanie przeznaczona 
na zakup wyposażenia: mebli, 
zaplecza kuchennego, nie-

zbędnego sprzętu do świad-
czenia opieki żłobkowej (w tym 
pomocy dydaktycznych, zaba-
wek), ale także �nansowane 
będą bieżące koszty opieki nad 
dziećmi w żłobku i dodatkowe 
zajęcia specjalistyczne m. in. z 
logopedą.

- Projekt ten uzupełnia 
inwestycję, która w ramach 

programu „Maluch plus” jest 
obecnie prowadzona w gmi-
nie Jedlina-Zdrój, gdzie trwa 
przystosowanie pomieszczeń 
w budynku szkolnym przy ul. 
Słowackiego 5 (po byłym gim-
nazjum) dla tych potrzeb – wy-
jaśnia Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny-Zdroju.

(KS)

20 października o godz. 
16.00 nastąpi uroczyste 
otwarcie wieży widokowej w 
kościele przy ulicy Jana Paw-
ła II w Jedlinie Zdroju. Uro-
czystość uświetni XII Koncert 
Trzech Kultur „Drogi do Ba-
cha”.

W koncercie w dawnym ko-
ściele ewangelickim przy ulicy 
Jana Pawła II w Jedlinie Zdroju 
wystąpi zespół wokalny Ca-
pella Cracoviensis w składzie: 
Antonina Ruda - sopran, Mi-
chalina Bienkiewicz - sopran, 
Ilona Szczepańska - alt, Piotr 
Szewczyk - tenor, Marek Opa-
ska - bas i Jan Tomasz Adamus 
- organy.

Koncert poprzedzi otwar-
cie punktu widokowego, który 
jest zlokalizowany na wieży 
remontowanego kościoła przy 
ulicy Jana Pawła II. W ramach 
porozumienia zawartego po-
między burmistrzem Leszkiem 
Orplem a księdzem prałatem 
Ryszardem Urygą – probosz-
czem para�i pw. Trójcy Świę-
tej w Jedlinie-Zdroju, miasto 
może dysponować wieżą, a co 
za tym idzie – może udostępnić 
na niej punkt widokowy.

Na remont wieży i utwo-
rzenie punktu widokowego 
Gmina Jedlina-Zdrój, po wy-
granym konkursie, otrzymała 

do�nansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego we Wrocławiu 
w ramach działania „Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” objęte-
go Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. 14 stycznia 
2019 r. burmistrz Leszek Orpel 
popisał stosowną umowę na 
realizacje zadania: „Ochrona 
zabytków i budownictwa tra-
dycyjnego. Odbudowa wieży 
kościelnej przy ul. Jana Pawła II 
w m. Jedlina-Zdrój – udostęp-
nienie w celach turystycznych”. 
Całkowity koszt zadania to 
615 163,57 złotych, natomiast 
kwota do�nansowania wynio-
sła 391 428,00 złotych. Projekt 
objął wieżę kościelną, empory 
oraz chór. Dotychczas te części 
zabytkowego kościoła nie były 
użytkowane ze względu na zły 
stan techniczny. Po odbudo-
wie powierzchnia tych elemen-
tów w całości uzyskała nowe 
przeznaczenie i będzie służyła 
celom edukacyjnym, kultural-
nym i promocyjnym regionu, 
poprzez organizację wernisaży, 
wystaw i koncertów. Z wieży 
kościoła będzie można podzi-
wiać panoramę Jedliny-Zdroju 
oraz jej okolic, co będzie stano-
wiło atrakcję turystyczną.

(KS)

Otwarcie wieży 
w Jedlinie

Żłobek w Jedlinie-Zdroju
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY 

STARE BOGACZOWICE
zawiadamia, że w okresie od 18.10.2019 r. 

do dnia 08.11.2019 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 8/2019 nierucho-

mości niezabudowanych przeznaczonych do 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 

R E K L AMA

Dziękuję wszystkim 
za okazane wsparcie 
i oddanie głosu 
na mnie w wyborach 
do Sejmu RP. 
Dziękuję za każdy 
głos w liczbie 3425. 
Mimo, że tym razem 
nie udało mi się 
otrzymać mandatu, 
było to dla mnie cenne 
doświadczenie, 
które dało mi siłę do dalszego działania. 
Moje hasło „Skuteczna w działaniu” nadal 
ma swoja siłę i moc.

Dziękuję za okazane zaufanie
Renata Wierzbicka

R E K L AMA

Miesięczna przerwa w 
rozgrywkach ekstraligi piłki 
nożnej kobiet nie wpłynęła 
negatywnie na piłkarki AZS 
PWSZ Wałbrzych, które po-
konały u siebie Rolnika Gło-
gówek aż 7:1.

- Początek meczu był wy-
marzony dla gospodyń, które 
szybko zdobyły dwa gole: naj-
pierw w 5 min. Oliwia Rapacka 
dośrodkowała spod linii koń-
cowej na „długi słupek”, gdzie 
Anita Turkiewicz z bliska głową 
skierowała piłkę do siatki, a 
minutę później Kinga Podko-
wa popisała się slalomem po-
między zawodniczkami gości 
i sprytną podcinką nad bram-
karką podwyższyła na 2:0. Wał-
brzyszanki nie zwalniały tempa 
i wykorzystywały niemal każde 
potknięcie piłkarek Rolnika. 
W 23. minucie Alicja Materek 
przejęła piłkę w polu karnym po 
kiksie obrończyni, minęła golki-
perkę Rolnika i uderzeniem do 
pustej bramki zdobyła trzecie-
go gola dla AZS PWSZ. Kolejne 
dwie bramki padły po stałych 
fragmentach egzekwowanych 
przez Katarzynę Rozmus: w 32 
min. dośrodkowanie z rzutu 
wolnego fantastycznym wole-
jem wykończyła Klaudia Fabo-
va, a dwie minuty później Mar-
cjanna Zawadzka wykorzystała 
swoje warunki �zyczne, głową 
kierując futbolówkę do bram-
ki po centrze z rzutu rożnego. 
Ostatnim akcentem pierwszej 
połowy był rajd Alicji Materek 
w 42 min., która przedarła się 
przez defensywę Rolnika i spo-
kojnym strzałem ustaliła wynik 
pierwszej połowy na 6:0. Druga 
odsłona tego meczu była dużo 
spokojniejsza, a AZS PWSZ nie 
atakował już z taką zaciętością. 
W 60 min. Klaudia Fabova po-

Wygrana po przerwie

pisała się ładną indywidualną 
akcją na prawym skrzydle i do-
środkowała na „długi słupek”, 
gdzie Oliwia Rapacka uderze-
niem z bliska zdobyła siódmą 
bramkę dla gospodyń. Była to 
jedna z nielicznych dobrych 
akcji wałbrzyszanek w drugiej 
połowie. Defensywa Rolnika 
spisywała się po przerwie dużo 
lepiej, a również w ataku ze-
spół gości próbował tra�ć do 
siatki. Udało się to w 77 min. 
po precyzyjnym uderzeniu z 
rzutu wolnego Ilony Kujawskiej 
i ostatecznie mecz zakończył 
się wynikiem 7:1 dla AZS PWSZ 
– relacjonuje Tomasz Stasiński.

Kolejne spotkanie pod-
opieczne Kamila Jasińskiego 
rozegrają za tydzień w sobotę 
o 12 w Bydgoszczy z KKP.

(TS)

AZS PWSZ Wałbrzych 
– Rolnik Głogówek 7:1 (6:0)
Bramki: Anita Turkiewicz (5), Kinga 
Podkowa (6), Alicja Materek (23, 42), 
Klaudia Fabova (32), Marcjanna Za-
wadzka (34), Oliwia Rapacka (60) - Ilona 
Kujawska (77).
AZS PWSZ: Skużybut - Bosak, Zawadzka, 
Kędzierska, Szewczuk, Podkowa (57 
Głąb), Materek, Turkiewicz (57 Migacz), 
Rozmus, Rapacka, Fabova.

Komplet publiczności w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
oglądał inauguracyjne spo-
tkanie II ligi siatkarek po-
między MKS Chełmiec Wo-
dociągi Wałbrzych a Polonią 
Świdnica. Gorzej powiodło 
się wałbrzyskim siatkarzom z 
MKS Aqua-Zdrój, którzy ule-
gli Astrze Nowa Sól 2:3.

W pierwszym spotkaniu 
w II lidze od 47 lat, Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych pokonał 
Polonię Świdnica 3:1 (25:21, 
25:21, 14:25, 25:17). Chełmiec 

zagrał w składzie: Łuszyńska, 
Małodobra, Gezella, Sobolew-
ska, Olczyk, Judyta Rzeczycka, 
E.Pawelska (libero), Bojko (libe-
ro), Sławińska, Julia Rzeczycka, 
Gajczyk, P.Pawelska. MVP me-
czu została wybrana Natalia 
Gezella.

Kolejny mecz wałbrzyszanki 
rozegrają w sobotę w Mysłowi-
cach z tamtejsza Silesią.

W cieniu Astry
W drugim występie w roz-

grywkach II ligi siatkarze MKS 

Aqua – Zdrój ulegli Astrze 
Nowa Sól 2:3. A już w sobotę, 
ponownie we własnej hali, wał-
brzyszanie zagrają z Sobieskim 
Żagań.

- Licznie zgromadzonej 
publiczności w hali Centrum 
Aktywnego Wypoczynku 
Aqua Zdrój Wałbrzych nasz 
mecz z MKST Astra Nowa Sól 
mógł się podobać. Ostatecz-
nie, po ponad dwugodzin-
nej i pięciosetowej batalii, 
niestety przegraliśmy 2:3 
(24:26, 25:16, 25:22, 19:25, 

11:15). Najwartościowszym 
zawodnikiem tego spotka-
nia został wybrany gracz 
drużyny gości Maciek Klein-
schmidt. A my nie zwiesza-
my głów, bo przed nami ko-
lejne starcie w Wałbrzychu. 
W sobotę, 19 października, 
zapraszamy na godz. 17:00, 
a naszym przeciwnikiem 
będzie WKS Sobieski Arena 
Żagań – zachęca Fabian Ku-
rzawiński, II trener MKS Aqu-
a-Zdrój Wałbrzych.

(RED)

Zwycięski powrót Chełmca

Trwa świetna passa koszy-
karzy Górnika Trans.eu Wał-
brzych. W I lidze wałbrzysza-
nie pokonali niezwyciężony 
dotąd Polfamex Kutno, a w 
III lidze drugi zespół Górnika 
odniósł trzecie zwycięstwo z 
rzędu. Za to nieoczekiwanej 
porażki doznał MKS Mazbud 
Szczawno-Zdrój.

W I lidze koszykarzy Górnik 
Trans.eu Wałbrzych pokonał 
Polfarmex Kutno 77:60 (14:12, 
18:13, 19:19, 26:16). Punkty 
dla Górnika Trans.eu zdoby-
wali: Krzysztof Jakóbczyk 20, 
Damian Cechniak 13, Kamil Zy-
wert 12, Bartłomiej Ratajczak 
11, Marcin Wróbel 8, Rafał Gla-
piński 8, Maciej Koperski 4, Da-
mian Durski 1, Grzegorz Kulka. 
Było to drugie spotkanie pod-
opiecznych trenera Łukasza 
Grudniewskiego w tym sezonie 
i drugie zwycięstwo.

W środę wałbrzyszanie 
zagrali w Kłodzku z Zetkama 
Doral Nysą Kłodzko (mecz za-
kończył się po zamknięciu tego 

wydania, relacja na db2010.pl), 
a w niedzielę - 20 października 
o godz. 16.30, Górnik Trans.
eu będzie podejmował w hali 
Aqua Zdrój Biofarm Basket Po-
znań.

Rezerwy liderem
W III kolejce rozgrywek w 

grupie A III ligi koszykarzy ZZKK 
Orzeł Ziębice uległ Górnik 
Trans.eu II Wałbrzych 62:100 
(17:24, 17:22, 13:16, 15:38). 
Punkty dla wałbrzyskiej rezer-
wy zdobywali:: Mateusz Podej-
ko 35, Maciej Krzymiński 18,  
MarcinJeziorowski 15, Kuba 
Niziński 11, Łukasz Makarczuk 
10, Kamil Matusik 7,  Julian 
Pieprzyk 4, Jakub Bedla, Hu-
bert Skwark, Kacper Rejek. Po-
zostałe wyniki: Trustmate KKS 
Kobierzyce - IgnerHomer Polo-
nia Świdnica 95:62, SMK Lubin 
- WSTK Wschowa 77:58, KKS 
Siechnice - KS Basket Legnica 
101:55. Podopieczni trenera 
Pawła Domaradzkiego prowa-
dzą w tabeli grupy A. Następny 

Niepokonany Górnik

mecz rozegrają w sobotę - 19 
października o godz. 17.00. Ry-
walem Górnika II będzie w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów Igne-
rHome Polonia Świdnica.

Zaskakująca porażka
W meczu III kolejki grupy B 

III ligi koszykarzy MKS Mazbud 
Basket Szczawno-Zdrój ulgł we 
własnej hali Chrobremu Kłodz-
ko 80:85 (23:15, 14:33, 18:18, 
25:19). Punkty dla MKS Mazbud 
zdobywali: Michał Kaczuga 32, 
Mateusz Myślak 19, Adrian 
Stochmiałek 18, Przemysław 
Olszewski 7, Tomasz Knach 3, 

Aleksander Sulikowski 1, Mate-
usz Pilarczyk, Patryk Kowalski. 
Pozostałe wyniki grupy B: SKM 
Zastal Fatto Deweloper Zielo-
na Góra - PGE Turów Zgorzelec 
84:68, WKK II Wrocław - Exact 
Systems Śląsk II Wrocław 48:93, 
Team-Plast KK Oleśnica pauzo-
wał. W IV kolejce MKS Basket 
Mazbud Szczawno-Zdrój bę-
dzie podejmował Exact Sys-
tems Śląsk Wrocław. Spotka-
nie odbędzie się w sobotę, 19 
października o godz. 17.30 w 
hali przy ul. Słonecznej 1A w 
Szczawnie-Zdroju.

(RED)
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R E K L AMA

Patriotyczny bieg
• 19 października zostanie 
rozegrany II Bieg o Szablę 
Dąbrowskiego w Szczaw-
nie-Zdroju. Organizatorami 
wydarzania są gmina Szczaw-
no-Zdrój, Towarzystwo Miło-
śników Szczawna-Zdroju oraz 
Zespół Szkół im. M. Skłodow-
skiej-Curie.
- Chcemy zachęcić mieszkań-
ców do aktywności, ale także 
promować wartości patrio-
tyczne – mówi Iwona Czech, 
prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Szczawna-Zdroju.
Bieg ma charakter otwarty, 
mogą wystartować zarówno 
dzieci, jak i dorośli, na różnych 
dystansach – od 300 m do 3,6 
km. Dla każdego biegacza bę-
dzie pamiątkowy medal, woda 
mineralna ufundowana przez 
Uzdrowisko Szczawno-Jedli-
na, najmłodsi dostaną słodkie 
upominki. W kategorii open 
zwycięzca - kobieta i mężczy-
zna – otrzymają pamiątkową 
szablę, a wśród biegaczy rozlo-
sowane będę także upominki i 
vouchery, podarowane przez 
sponsorów. Bieg startuje o 
godz. 11:00 sprzed Hali Space-
rowej w Szczawnie - Zdroju, a 
trasa wiedzie deptakiem i par-
kowymi alejkami.

(ABP)

Walimski Półmaraton 
Górski
• 19.10.2019 r. w Walimiu od-
będzie się IV Walimski Półma-
raton Górski.
- Walim jest położony w 
najstarszej części Sudetów 
środkowych, w paśmie Gór 
Sowich, które swoim uro-
kiem, a zarazem tajemni-
cami jakie w sobie kryją od 
czasów II wojny światowej, 
przyciągają turystów z całej 
Polski. Więc dlaczego nie 
miałyby przyciągnąć tu bie-
gaczy, którzy często łączą 
pasję biegania ze zwiedza-
niem? Trasa biegu została 
poprowadzona przez Park 
Krajobrazowy Gór Sowich 
i liczy 22 km z przewyższe-
niem +/- 1419 m. Najwyższy 
punkt to Wielka Sowa, która 
jest najwyższym szczytem w 
naszych górach i liczy 1015 
m.n.p.m. Trasa jest wyma-
gająca, gdyż praktycznie 
do 13 km wspinamy się do 
góry, profil jest bardzo zróż-
nicowany pod względem 
rzeźby terenu, występują tu 
długie doliny wdzierające 
się w główny masyw wzdłuż 
górskich potoków. Krajobraz 
jest typowo górski, ze zboczy 
roztaczają się panoramy na 
okoliczne miejscowości i od-

dalone pasma górskie. Start i 
meta biegu są zlokalizowane 
w tym samym miejscu: przy 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Walimiu. Pamiętajcie, 
że podczas naszego biegu 
mamy dla Was niespodzian-
kę, która czeka na Przełęczy 
Walimskiej, gdzie rozmiesz-
czony jest punkt odżywczy 
(4 km i 18 km). Na podane 
hasło: „WALIM NA ŻĄDANIE” 
dostaniecie trochę „prądu”, 
by na pełnej mocy dobiec 
do mety – mówi Aleksander 
Sobieraj, organizator biegu.
Partnerami IV Walimskiego 
Półmaratonu Górskiego są: 
CKiT w Walimiu, Gmina Wa-
lim, Niezależne Związki Zawo-
dowe Policji w Świdnicy, Run 
Mania, Plon Serca.

O czapkę śliwek
• 20 października o godz. 
11.15 sprzed Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Głuszycy wy-
startuje wyścig kolarski MTB 
XC „O czapkę śliwek”. Na za-
wodników czeka dokonała 
leśna trasa i świetna atmos-
fera na zakończenie sezonu 
rowerowego. Zapisy na: ht-
tps://zapisy.ultimasport.pl/za-
pisz/547. Regulamin wyścigu 
dostępny na stronie: https://
content.ultimasport.pl/regu-

laminy/zapisy/regulamin547.
pdf . Więcej informacji na: 
https://www.facebook.com/
events/670115243478435/.

5.RST Półmaraton 
Świdnicki
• Fundacja WroActiv oraz sa-
morządy: Miasto Świdnica, 
Powiat Świdnicki i Gmina 
Świdnica zapraszają do udzia-
łu w 5.RST Półmaratonie Świd-
nickim, który odbędzie się 9 
listopada. Zarejestrowanych 
jest już prawie 700 uczestni-
ków biegu głównego i ponad 
90 biegaczy „Dzikiej Piątki” – 
czyli pięciokilometrowej trasy. 
Rejestracja uczestników odby-
wa się na stronie internetowej 
www.polmaraton.swidnica.pl. 
Liczba miejsc jest ograniczona 
- maksymalnie w biegu głów-
nym może uczestniczyć 1700 
osób, a w Dzikiej Piątce - 350. 
Prawo startu mają zawodnicy, 
którzy ukończyli 18 lat do dnia 
8 listopada 2019 roku. Pakiet 
podstawowy dla mieszkań-
ców powiatu świdnickiego 
wynosi 45 zł. Zawodnicy do 
pokonania będę mieli około 
21 kilometrów ulicami Świd-
nicy i okolicznych miejscowo-
ści. Start odbędzie się trady-
cyjnie na świdnickim Rynku, 
dalej trasa przebiegać będzie 

ulicami: Kotlarską – Muzeal-
ną – Komunardów– Ks. Bolka 
Świdnickiego- Łukasińskiego 
– Gdyńską – Parkową – Sape-
rów – Rzeźniczą – Mieszka I 
– Miłego Dnia – Śląską – Przy-
jaźni – Kraszowicką oraz przez 
wsie: Opoczka – Bojanice – 
Burkatów – Bystrzyna Dolna i 
z powrotem do Świdnicy ulicą 
Przyjaźni – Śląską – meta: sta-
dion OSiR. W ramach biegu 
rozegrane zostaną mistrzo-
stwa: mieszkańców powiatu 
świdnickiego; pracowników 
branży IT; pracowników bran-
ży turystycznej oraz klasy�ka-
cja drużynowa.

Lekkoatletyczna radość 
z ruchu
• Jeżeli twoje dziecko: lubi bie-
gać, skakać, rzucać; chce uczyć 
się techniki biegu lub innych 
konkurencji lekkoatletycznych; 
potrzebuje treningu ogólno-
rozwojowego pod inną dys-
cyplinę sportu; chce dołączyć 
do grupy, w której będzie tre-
nować wszystkie cechy moto-
ryczne i przy okazji świetnie się 
bawić; chce poprzez trening �-
zyczny trenować koncentrację, 
pewność siebie lub panowanie 
nad emocjami - to serdecznie 
zapraszamy do nowo otwartej 
grupy. Treningi odbywają się 

w każdy wtorek i czwartek w 
godz. 16:20 - 17:30 w hali lek-
koatletycznej przy ul. Chopina 
1a w Wałbrzychu – zachęcają 
trenerzy z Lekkoatletycznego 
Klubu Sportowego Górnik Wał-
brzych.

Spotkania biegowe
• W Kompleksie Sportowo-Re-
kreacyjnym Active przy ulicy 
Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju 
odbyło się ostatnie w tym 
roku spotkanie biegowe dla 
dzieci i młodzieży. W całym 
cyklu zmagań udział wzięło 
w tym roku 170 młodych bie-
gaczy. Organizowane przez 
Stowarzyszenie „Biegaj w Je-
dlinie” bezpłatne spotkania 
biegowe mają na celu popu-
laryzację biegów wśród dzieci 
i młodzieży, a także promo-
wanie zdrowego stylu życia. 
W zależności od wieku uczest-
ników, biegi odbywały się na 
6 różnych dystansach. Prowa-
dzona była osobna klasy�ka-
cja dla dziewcząt i chłopców. 
Podczas ostatniego spotkania 
biegowego w 2019 r. uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe 
medale i dyplomy, a najlepsi 
biegacze w poszczególnych 
kategoriach puchary i nagro-
dy rzeczowe.

(RED)

Sportowy raport
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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 

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:
4.11 Wałbrzych • 5.11 Głuszyca

Tel. 602 190 848
Szkolimy na samochodzie 

z automatyczną skrzynią biegów!

USŁUGI

(22) Hydraulik - instalacje c.o, wod-
no - kanalizacyjne, gazowe kotły 
c.o. Tel. 506 754 379

(2) Pranie tapicerki meblowej, 
samochodowej, dywanów i 
wykładzin. Tel. 796 535 222

(2) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i 
inne stolarskie. TANIO! 692-123-
981.

(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  www.
meble-ibg.weebly.com  Tel. 607-
218-533

(2) Montaż i ustawianie anten 
satelitarnych w najlepszej cenie 
i w najkrótszym czasie. Tel. 606 

937 229

NIERUCHOMOŚCI

(4) Sprzedam lub wynajmę 
pomieszczenia na działalność 
gospodarczą. Tel. 795 602 683

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

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

816. 

PRACA

(3) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel. 

725 248 935 

MOTORYZACJA

(2) Kupię stare motocykle oraz 

szkolne przekroje silników i ma-

szyn parowych. Tel. 889-706-226.

SPRZEDAM

(2) Sprzedam ziemniaki z gospo-
darstwa rolnego: vineta i gala. Tel. 
795 602 683

KUPIĘ

(11) 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

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.

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...
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CENA: 159 000 zł (nr: 2549) (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 - 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,

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ 
MIESZKANIE (parter) na sprzedaż 
3 pokoje, jasna kuchenia, łazienka 
z WC,62m2, piękna okolica Cena: 
190 000 zł, ( nr: 2581)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON –PODZAMCZE, mieszkanie z 
balkonem, 50m2, 9 piętro, jasna 
kuchnia w zabudowie,

2 pokoje, ogrzewanie miejskie, 
cena: 185 000 zł (nr:2583) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – NOWE MIASTO:mieszka-
nie słoneczne i rozkładowe na 
sprzedaż, 3 pokoje, jasna kuchnia 
łazienka z wc pow.64 m2, . Cena 
119 000 zł (nr:2582) (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

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- 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. 
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Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – GLINIK-dom bliźniak pięknie 
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

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 po-
koje, 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 – 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 w 
trakcie modernizacji na gazowe. 

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka (Plac Wolności – 1), został 

wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz nr 9.2019 wywiesza się 

na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

mogą składać wnioski do dnia 28 listopada 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi tutejszego Urzędu
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R E K L AMA

Nastał czas, aby wybrać przedszkole dla swojego najcenniejszego skarbu-DZIECKA. 

Minęły czasy, gdy robiliśmy to pochopnie, bez większego namysłu. Dzisiaj wiemy, że ten wybór to jeden 
z najważniejszych fi larów na drodze do sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zaprasza-
my do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu i Świebodzicach opartego na autorskiej me-
todzie F. Froebla. Nauka oparta jest na programie „Dar zabawy”, który skłania  do samodzielnej aktywności 
dziecka kierowanej przez nauczyciela o charakterze poznawczym, badawczym, ruchowym i konstrukcyj-
nym. Pobyt w naszej placówce, to niepowtarzalna przygoda edukacyjna związana z ruchem, działaniem 
twórczym, muzyką, śpiewem i wspólną zabawą.

Oferta, którą proponują przedszkola dodatkowo:
•  Języki obce: angielski, francuski, niemiecki  •  Nowoczesne, licencjonowane metody pracy  

•  Twórcza Rytmika   •  Akademia Dźwięku i Ciszy  •  Spotkania z Teatrem   
•  Spotkania z Filharmonią   •  Lekcje żywej przyrody     •  Tańce

Zapraszamy do:
Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

 KONICZYNKA I •  58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 32-34
 JEDYNECZKA •  58-300 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 17A

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne
 KONICZYNKA •  58-160 Świebodzice, Osiedle Sudeckie 12
 BAJKA •  58-301 Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT tel. 602 231 533

przedszkola@onet.pl


