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- Pierwsza w Wałbrzychu 
Grupa Wsparcia Dobrostan 
adresowana jest do osób 
chorujących onkologicznie i 
przewlekle oraz ich bliskich. 
Zapraszamy do udziału w 
warsztatach psycho-eduka-
cyjnych, opartych na terapii 
dr Carla Simontona, lekarza 
onkologa i radioterapeu-
ty, który jest jednym z pio-
nierów psychoonkologii w 
Ameryce – zachęcają Mag-
dalena Tumasz i Joanna De-
legiewicz, które prowadzą 
zajęcia w Wałbrzychu.

- Celem naszych warsztatów 
jest między innymi wmacnia-
nie poziomu energii i witalno-
ści przez poznanie 10 umiejęt-
ności zdrowienia. Udzielamy 
wsparcia i pomocy w radzeniu 
sobie z bólem emocjonalnym 
przez poznanie pięciu zasad 

Oszuści kreatywnie poszu-
kują możliwości wyłudzenia 
danych i pieniędzy. Tym razem 
pretekstem jest 14 emerytura, 
której wypłata nastąpi już za 
dwa dni.

- Wypłata 14. emerytury 
rozpocznie się 25 sierpnia i nie 
trzeba w związku z tym składać 
żadnych pism, formularzy czy 
wniosków, gdyż te dodatkowe 
pieniądze, podobnie jak 13. 
zostaną przez nas wyliczone i 
wypłacone z tzw. urzędu – za-
pewnia Iwona Kowalska-Matis, 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku.

- Apeluję do naszych se-
niorów o szczególną ostroż-
ność gdyż pseudo usługi „na 
pracownika ZUS” mogą skut-
kować wyłudzeniem gotówki, 
danych z dowodu osobistego 
bądź numeru rachunku ban-
kowego. Tym razem pretek-
stem do nieuczciwych praktyk 
może być zbliżający się termin 
wypłaty czternastych emerytur 
– mówi rzeczniczka i przypomi-
na, że pracownicy ZUS nie od-

wiedzają emerytów, rencistów 
i innych świadczeniobiorców 
w domach ani w zakładach 
pracy i nigdy nie proponują 
płatnych usług. Niestety ciągle 
zdarza się, że osoby podszywa-
jące się pod pracowników ZUS 
proponują szybkie załatwienie 
formalności. Oferta pomocy w 
wypełnieniu wniosku, żądanie 
danych osobowych lub ban-
kowych zawsze powinna być 
sygnałem ostrzegawczym. Wy-
jątkiem są kontrole wykorzy-
stania zwolnień lekarskich oraz 
wizyty inspektorów kontroli 
u płatników składek. Podczas 
takich odwiedzin, pracownik 
ZUS musi okazać legitymację 
służbową bądź z odpowiednim 
wyprzedzeniem powiadomić 
o takiej wizycie. Nie pobierają 
również żadnych opłat i nie 
żądają żadnych graty�kacji �-
nansowych.

- Zawsze, jeżeli mamy wąt-
pliwości to rozsądne będzie 
powiadomienie policji i najbliż-
szej placówki ZUS - podkreśla 
rzeczniczka.

Nie daj się oszukać 
na 14 emeryturę

O czternastkę nie trzeba wnioskować, bo jest to dodatkowe roczne świadczenie, które ZUS 
będzie wypłacał z urzędu. ZUS przestrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników 

zakładu i proponują „załatwienie” 14. emerytury.
W tym roku tzw. czternastki 

tra�ą do 9 mln emerytów, ren-
cistów i innych osób, które do-
stają świadczenia długotermi-
nowe, w tym do 8,1 mln, które 
co miesiąc otrzymują wypłaty 
z ZUS.

Prawo do dodatkowej 14. 
wypłaty i emeryci i renciści, 
którym te świadczenia przy-
sługują na 24 sierpnia, czyli 
dzień poprzedzający pierwsze 
przelewy i przekazy. Czternast-
ka jest zwolniona z podatku 
dochodowego, i wyniesie „na 
rękę” 1217,98 zł. W Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych ter-
miny wypłat czternastki to 25 
sierpnia, a następnie 1, 5, 6, 10, 
15 i 20 września. 

Na czternastki w pełnej wy-
sokości mogą liczyć świadcze-
niobiorcy, których wysokość 
emerytury bądź renty nie jest 

wyższa niż 2900 zł brutto. W 
przypadku osób, które mają 
przyznane świadczenia w wy-
sokości między 2900 zł brutto 
a 4188,44 zł brutto, czternasta 
emerytura będzie zmniejszana 
na zasadzie „złotówka za zło-
tówkę”. Stąd minimalna war-
tość dodatkowego świadcze-
nia wyniesie 50 zł.

Wyprawka we wrześniu?
Z kolei rodzice dzieci w 

wieku szkolnym mogą ubie-
gać się o 300 zł z programu 
„Dobry start”. Wypłatę 300 zł 
we wrześniu gwarantuje wy-
łącznie złożenie wniosku o 
wyprawkę jeszcze do końca 
sierpnia. Średnio zajmuje to 
rodzicom niecałe 10 minut. 
Wnioski o wyprawkę szkolną 
można składać do 30 listo-
pada. Wypłata realizowana 

jest na bieżąco. - Rok szkolny 
za pasem a z nim wiążą się 
wydatki. Jeśli rodzice chcą 
mieć na nie dodatkowe 300 zł 
jeszcze we wrześniu – muszą 
złożyć wniosek już teraz – za-
chęca Iwona Kowalska-Matis. 
- ZUS na rozpatrzenie wnio-
sku o świadczenie „Dobry 
start”, który został złożony 
do 31 sierpnia ma czas do 30 
września 2022 r.

Środki z programu przy-
sługują rodzicom dzieci do 20 
roku życia i do 24 roku życia 
– w przypadku dzieci z nie-
pełnosprawnościami. Wnioski 
o świadczenie na rok szkol-
ny 2022/2023 można skła-
dać wyłącznie elektronicznie 
przez trzy kanały: Platformę 
Usług Elektronicznych (PUE 
ZUS), system bankowości 
elektronicznej i portal Empa-

tia. Powiadomienie o umiesz-
czeniu informacji o przyzna-
niu świadczenia zostanie 
przekazane na adres mailowy 
wskazany przez wniosko-
dawcę we wniosku. Pienią-
dze zostaną przekazane na 
rachunek bankowy wskaza-
ny przez klienta we wniosku 
w ciągu 5 dni roboczych od 
przyznania świadczenia. Jeśli 
będzie zachodziła koniecz-
ność przeprowadzenia postę-
powania wyjaśniającego, do 
klientów zostanie skierowane 
wezwanie w celu uzupełnie-
nia wniosków, które zosta-
nie umieszczone na profilu 
klienta na portalu PUE ZUS, 
o czym wnioskodawca zosta-
nie poinformowany SMS-em 
wysłanym na numer telefonu 
wskazany we wniosku. 

(IKM)

Pomagają chorym i ich bliskim
wnętrznej mądrości i emocjo-
nalnego GPS-a) pacjenta do 
radzenia sobie z trudnościami 
dnia codziennego. Uczymy ra-
dzenia sobie z objawami stresu 
poprzez naukę zdrowego od-
dechu, pracę z wyobraźnią oraz 
zajęcia relaksacyjne oraz pod-
noszenia jakości życia przez 
praktykowanie spontanicznej 
zabawy, nieuwarunkowanego 
śmiechu i śpiewu. Zaprasza-
my osoby będące w trakcie 
zdrowienia, jak również osoby 
wspierające swoich bliskich w 
tym procesie. Bycie mądrym 
przyjacielem w chorobie jest 
wyzwaniem, na naszych zaję-
ciach dowiesz się, jak nie prze-
szkadzać w zdrowieniu. Zajęcia 
będą odbywały się w Centrum 
Aktywności Lokalnej przy ul. 
Mickiewicza 26 w Wałbrzychu 
w dogodnym dla uczestników 

czasie. Wszelkie dodatkowe 
informacje można uzyskać pod 
podanymi poniżej numerami 
telefonów i na stronie www.
grupadobrostan.pl -  mówią 
Magdalena Tumasz (pedagog, 
doradca zawodowy, coach, 

tel. 535 555 672) i Joanna De-
legiewicz (oligofrenopeda-
gog, doradca socjalny, tel. 530 
539 066), które są pedagogami 
w Dziale Wspierania Rodziny 
w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Wałbrzychu i 

od 3 lat zajmują się terapią si-
montonowską. Współpracują 
ze Stowarzyszeniem Unicorn 
w Krakowie oraz Dolnoślą-
ską Fundacją Onkologiczną w 
Świdnicy.

(RED)

zdrowego myślenia. Jednym 
z elementów warsztatów jest 
wspólne określenie jak sposób 
myślenia wpływa na samopo-
czucie pacjenta. W trakcie zajęć 
wykorzystujemy wewnętrz-
ne zasoby (korzystanie z we-



Czwartek, 25 sierpnia 2022 r.

www.db2010.plDB2010 .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

Współpraca z Luksemburgiem

„INVEST-PARK” zaprasza 
na Festiwal Moniuszkowski
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, 
jako fi rma odpowiedzialna społecznie, konsekwentnie wspiera 
najważniejsze wydarzenia kulturalne w regionie, a 60. Między-
narodowy Festiwal Moniuszkowski to jedna z tych inicjatyw.

Festiwal Moniuszkowski rozpoczął się 24 sierpnia w Kudo-
wie-Zdroju o godz. 12.00 tradycyjnym już od kilku lat hejnałem 
moniuszkowskim, odegranym przez trębacza na balkonie Te-
atru Zdrojowego w Kudowie-Zdroju. W przeddzień zakończenia 
festiwalu - w sobotę, 27 sierpnia o godz. 15.00 – zorganizowany 
zostanie niezwykle barwny Korowód Moniuszkowski.

Zachęcamy serdecznie do udziału w najważniejszym pol-
skim wydarzeniu muzycznym, prezentującym twórczość ojca 
polskiej opery narodowej - WSTĘP WOLNY na wszystkie wy-
darzenia festiwalowe.

Organizatorem Festiwalu jest Moniuszkowskie Towarzy-
stwo Kulturalne. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” jest partnerem wydarzenia.

Program festiwalu na str. 12.

Dwustronna współpraca gospo-
darcza pomiędzy Polską a Luk-
semburgiem, oparta na wymia-
nie handlowej i zagranicznych 
inwestycjach, z wykorzysta-
niem potencjału Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” jako jednej z 
najlepiej działających polskich 
stref ekonomicznych - to był 
główny temat rozmowy prezesa 
WSSE „INVEST-PARK” Piotra 
Wojtyczki z Konsulem Honoro-
wym Luksemburga we Wrocła-
wiu Krzysztofem Bramorskim.

- Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
od 25 lat wspiera przedsiębior-
ców, oferując nie tylko pomoc 
w realizacji ich strategicznych 
inwestycji, ale także szeroką 
gamę usług biznesowych, m.in. 
kompleksową pomoc w zaku-
pie atrakcyjnie zlokalizowanych 
działek i hal przemysłowych. 
Poprzedni rok okazał się dla 
nas rekordowy, a spółka osią-

gnęła najlepsze wyniki w histo-
rii. Pozytywnie podsumowuję 
również pierwszą połowę 2022 
r. Wydaliśmy do tej pory 15 de-
cyzji, oznaczających ponad 460 
mln zł nakładów i uruchomienie 
blisko 170 miejsc pracy. Wśród 
nowych inwestorów znajduje się 
wielu liderów zrównoważonego 
rozwoju - są to m.in. nowoczesne 
zakłady przetwarzania baterii 
litowo-jonowych czy niskoemi-
syjni producenci komponentów 
ułatwiających recykling w branży 
automotive. Portfolio biznesowe 
strefy jest stale wzbogacane i 
podejmuje się ona realizacji do-
datkowych przedsięwzięć inwe-
stycyjnych. W lutym WSSE za-
inaugurowała program budowy 
hal produkcyjno-magazynowych 
zakładający powstanie siedmiu 
nowoczesnych centrów bizneso-
wych. Dwie hale będą w Wałbrzy-
chu (pierwsza, przy ul. Villardczy-
ków, została już otwarta), kolejne 
dwie powstaną w Ząbkowicach 

Śląskich i Jaworzynie Śląskiej. 
Pozostałe zlokalizowano na te-
renie woj. opolskiego w Nysie i 
Brzegu oraz w woj. wielkopolskim 
w Chociczy. Ponadto, w pierwszej 
hali w Wałbrzychu zostanie uru-
chomione innowacyjne Centrum 
Szkoleniowe kształcące wysoko-
kwalifi kowane kadry dla przemy-
słu. Te wszystkie działania czynią 
nas liderem rozwoju gospodar-
czego w południowo-zachodniej 
części Polski - mówi Piotr Woj-
tyczka, prezes Zarządu WSSE 
„INVEST-PARK”.



Czwartek, 25 sierpnia 2022 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 AMAR E K L AMA

W sercu Mieroszowa, w Ryn-
ku, powstał budynek, w którym 
znajduje się dziesięć mieszkań o 
wysokim standardzie i jeden lokal 
użytkowy. Wkrótce pojawią się tam 
pierwsi mieszkańcy. Wolne lokale 
wciąż są. To jedna z wielu inwesty-
cji realizowanych przez Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego w 
Kamiennej Górze.

- Standard jest bardzo wysoki. 
Mieszkania mają centralne ogrzewa-
nie, wentylację, są gustownie wykoń-
czone. W budynku znajdują się także 
dwa garaże. Na parterze jest miejsce 
na lokal usługowy - mówi Władysław 
Niemas, prezes Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego Kamienna Góra. 

Zadowolenia z zakończenia inwe-
stycji nie kryje burmistrz Mieroszowa, 
Andrzej Lipiński. To jednak nie koniec.

- Kolejne wyzwanie mieszkaniowe 
przed nami. To przebudowa sąsied-
niego budynku, przy placu Niepodle-

głości 20. Jest już projekt, są uzgod-
nienia z konserwatorem zabytków. 
Prace mają ruszyć na przełomie 2022 i 
2023 roku. Gmina Mieroszów jest jed-
nym z udziałowców Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego w Kamiennej 
Górze. To właśnie w mieroszowskim 
urzędzie lub w TBS można ubiegać się 
o wolne mieszkania w sercu malow-
niczego miasteczka. Na gospodarza 
czeka także lokal użytkowy – dodaje 
burmistrz Andrzej Lipiński.

- Każda taka inwestycja, która przy-
ciąga lub zatrzymuje mieszkańców 
w naszym powiecie jest na wagę zło-
ta. Powiat wałbrzyski jest niezwykle 
atrakcyjny. Ma bardzo bogatą ofertę 
kulturalną, sportową, posiada znako-
mitą infrastrukturę, można tu znaleźć 
atrakcyjne miejsce pracy. Zależy nam 
na obecnych i nowych mieszkańcach 
– mówi Jarosław Buzarewicz, radny 
powiatu wałbrzyskiego.

(MJ)

Jednym z zabronionych prawem 
karnym zachowań jest tak zwane 
naruszenie miru domowego. Pierw-
sze skojarzenie tej nazwy może 
wskazywać, że celem tego przepisu 
jest ochrona mienia i prawa wła-
sności z tym mieniem związanego. 
Tak jednak nie jest. Faktycznym 
przedmiotem ochrony jest wolność 
człowieka, a konkretnie jego pry-
watność, w tym prawo do swobod-
nego i wyłącznego korzystania z 
nieruchomości.

Przestępstwo naruszenia miru 
domowego można popełnić na dwa 
sposoby: przez działanie oraz poprzez 
zaniechanie. Działanie to „wdzieranie 
się” na teren danej nieruchomości. 
Pod pojęciem „wdzieranie się” należy 
rozumieć wszelkie sposoby wejścia do 
określonej nieruchomości. Takie dzia-
łanie nie musi łączyć się z usunięciem 
lub obejściem ogrodzenia nierucho-
mości, czy też wejściem na teren nie-
ruchomości poprzez użycie siły �zycz-
nej. „Wdzieraniem się” będzie także na 
przykład wejście do mieszkania przez 
drzwi, które nie były zamknięte na 
klucz. Wdzieranie następować musi 
wbrew woli osoby, która jest upraw-
niona do „�zycznego” i prawnego 
dysponowania tą nieruchomością. 
Zaniechanie z kolei przejawia się w 
nieopuszczeniu danej nieruchomo-
ści, mimo że osoba uprawniona żąda 
opuszczenia nieruchomości. Żądanie 
takiego opuszczenia nieruchomości 

Prawo w pigułce: naruszenie miru domowego
musi być przy tym wyrażone w spo-
sób wyraźny i jednoznaczny.

Osobie uprawniona to osoba, któ-
rej przysługuje prawo do dysponowa-
nia daną nieruchomością. Oceny tego, 
czy dana osoba takim prawem dyspo-
nuje, dokonuje się biorąc pod uwagę 
przede wszystkim przepisy prawa cy-
wilnego. Taką osobą będzie np. każdy, 
który jest najemcą nieruchomości, 
jego dzierżawcą, czy też osobą, któ-
rej nieruchomość została użyczona. 
Takimi osobami są także ci, którzy są 
osobami uprawnionymi, wspólnie z 
najemcą czy dzierżawcą, do przeby-
wania w nieruchomości. Często zda-
rza więc, że osobą uprawnioną nie jest 
właściciel nieruchomości. Gdy właści-
ciel nieruchomości zdecydował się 
na ograniczenie swojego prawa wła-
sności poprzez zawarcie np. umowy 
najmu, dzierżawy, czy użyczenia, to 
dla właściciela nieruchomość ta uzy-
skuje status nieruchomości „cudzej”. 
Prawo chroni w takiej sytuacji osoby, 
które właśnie na podstawie prawa 
– umów cywilnoprawnych – mają 
prawo do dysponowania nierucho-
mością, oczywiście w zakresie okre-
ślonym umową, oraz do przebywania 
w danej nieruchomości. Jeżeli zatem 
właściciel nieruchomości „wedrze 
się” do mieszkania, do którego swoje 
prawa ograniczył, to może wypełnić 
znamiona przestępstwa naruszenia 
miru domowego. Podobnie właściciel 
może popełnić przestępstwo również 

w sytuacji, gdy - pomimo żądania oso-
by uprawnionej - tej nieruchomości 
nie opuści.

Przedmiotem przestępstwa naru-
szenia miru domowego, oprócz lokalu 
mieszkalnego, może być także lokal 
usługowy lub nawet pomieszczenie 
gospodarcze. Można je również po-
pełnić „wdzierając się” lub nie opusz-
czając terenu, który nie jest terenem 
zabudowanym. Warunkiem jest to, 
by dany teren był ogrodzony. Nie 
jest ważne, w jaki sposób ogrodzono 
teren, czy to jest siatka, płot, drut, a 
nawet żywopłot. Ważne jest, by celem 
takiego ogrodzenia było zabezpiecze-
nie, aby osoby trzecie na dany teren 
nie wchodziły. Co szczególnie istotne, 
samo postawienie znaków o treści np. 
„teren prywatny wstęp wzbroniony” 
nie czyni tego terenu terenem ogro-
dzonym.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów Czwakiel i 

Wspólnicy

Nowe mieszkania
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
Zawiadamia, że w okresie od 26.08.2022 r. 
do dnia 16.09.2022 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 12/2022 
nieruchomości zabudowanych przeznaczonych  
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz 
wykaz nr 13/2022  nieruchomości gruntowej 
zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy 
Stare Bogaczowice  przeznaczonej  do sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym na rzecz jej współwłaścicieli.

R E K L AMA

11 Festiwal Filmowy Hom-
mage à Kieślowski w Soko-
łowsku w Gminie Mieroszów 
odbędzie się w tym roku w 
wakacyjny weekend 26-28 
sierpnia. W tym roku przebie-
gać będzie pod hasłem „Kino-
-Interwencja”. W programie 
wiele polskich i światowych 
najnowszych i niezwykle 
ważnych produkcji, ale też 
powrót do klasyki kina świa-
towego. Głównym �lmem 
tytułowej sekcji HOMMAGE 
będzie �lm „Niebo” Toma Ty-
kwera – �lmu, który powstał 
na podstawie ostatniego 
wspólnego tekstu duetu Kie-
ślowski – Piesiewicz. 

Festiwal Filmowy Hommage 
à Kieślowski od zawsze – w zgo-
dzie z �lozo�ą jego niezwykłego 
patrona – stawiał na pierwszym 
miejscu możliwość spotkania 
i rozmowy z drugim człowie-
kiem. Każda edycja stawała się 
zaczątkiem wnikliwej dyskusji 
o problemach współczesności, 
stwarzając równocześnie po-
most między tym „co było” a 
tym „co dziś mamy”. Jak mawiał 
sam Kieślowski: „Kiedy pytają 
mnie dlaczego robię �lmy, od-
powiadam zawsze: dlatego, że 
chcę porozmawiać. (…)”.

– Motywem przewodnim 
tegorocznej odsłony festiwalu 

Festiwal Hommage A Kieślowski

jest hasło „Kino-Interwencja”. 
Pragniemy skupić się na kinie, 
które zostawia w widzach ślad i 
nie pozwala o sobie zapomnieć 

długo po zakończeniu seansu. 
Kinie, który otwiera widzów na 
empatię i potrzebę solidarno-
ści. Kinie, które jest aktualne w 

dobie obecnej sytuacji społecz-
no-politycznej w Europie, którą 
przeżywamy razem z naszymi 
sąsiadami i przyjaciółmi z Ukra-
iny – mówi Zuzanna Fogtt, dy-
rektorka i producentka festiwalu.

Jak zawsze w Sokołowsku 
będzie można spotkać i poroz-
mawiać ze współpracownikami 
oraz przyjaciółmi Kieślowskie-
go, gośćmi będą również reży-
serzy i aktorzy pokazywanych 
�lmów. W tym roku na festi-
walu będzie również obecna 
córka reżysera „Przypadku” 
– Marta Hryniak. Jej udział w 
wydarzeniu jest bardzo ważny i 
wyjątkowy. Wydarzenie swoim 
Honorowym Patronatem ob-
jęła jak co roku, żona reżysera, 
Maria Kieślowska.

Więcej informacji o festiwa-
lu znajduje się na stronie www.
hommageakieslowski.pl

(EB)

Kalendarz wydarzeń
Piątek 26.08.2022

KINO ZDROWIE, ul.Główna 36, Sokołowsko
11:00-13.15 Sekcja: Carla Simón, czuła narratorka, wstęp: kuratorka sekcji Joanna Bardzińska;
„Później też”, reż. Carla Simón (Sekcja: Carla Simón, czuła narratorka)
„Lato 1993”, reż. Carla Simón (Sekcja: Carla Simón, czuła narratorka)
13:15 -15.30 Sonata, reż. Bartosz Blashke (Cykl: Nowe kino polskie)
15:35 – 16:35 spotkanie z reżyserem Bartoszem Blashke oraz oraz Michałem Sikorskim
16:45-18:10 „Lombard”, reż. Łukasz Kowalski (Cykl: Nowe kino polskie)
18.15 – 19:10 Spotkanie z reż. Łukaszem Kowalskim i producentką Anną Mazerant
19:15 „Gadające głowy” 2021, reż. Jan P. Matuszyński (Cykl: Hommage a Kieślowski) - rozmowa z reżyserem i bliskimi 
współpracownikami Krzysztofa Kieślowskiego
21:00 Żeby nie było śladów”, reż. Jan P. Matuszyński, spotkanie z reżyserem

Sobota 27.08
Kino Zdrowie
Cykl: Sztuka przeżycia
10.00-11.30 Wszystkie nasze strachy, reż. Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt (Cykl: Nowe kino polskie)
11.45-12.45 spotkanie z reżyserami i  Danielem Rycharskim – namiot przed kinem
11:45-13.15 „Chrzciny”, reż. Jakub Skoczeń
13.15 – 14.15 – spotkanie z Katarzyną Figurą.
14.30 – 15.30 namiot przed kinem: wydarzenie specjalne: promocja książki Lecha Molińskiego i Jerzego Wypycha – 
„Nikt nie woła, każdy pamięta. Filmowy Dolny Śląsk”
Kino Zdrowie
14:30 – 16.15 Ucieczka na srebrny glob, reż. Kuba Mikurda (Cykl: Nowe kino polskie)
16.15 – 17.15 spotkanie z reżyserem i zaproszonymi gośćmi: Kuba Mikurda, Laura Pawela, Tomasz Kolankiewicz
17.30 – 18.30 spotkanie ze współpracownikami Kieślowskiego
18.40 – 20.30 „Nosorożec”, reż. Oleg Sentsov (Sekcja: Filmowa Ukraina)
20.30 – 21.15 spotkanie z producentem �lmu Dariuszem Jabłońskim
21.30 – 23.00 „Ziemia jest niebieska jak pomarańcza”, reż. Iryna Tsilyk (Sekcja: Filmowa Ukraina)
Kino plenerowe, ul.Różana 2, park przy Międzynarodowym Laboratorium Kultury - 21.00 – 22.30 „Niebo”, reż. Tom 
Tykwer (Cykl: Hommage a Kieślowski), wprowadzenie Marta Hryniak i Diana Dąbrowska
21:00 Dom Hauptmana w Sokołowsku – „Szczury”, reż. Robert Siodmak (Wydarzenie specjalne / Powrót klasyka) 

Niedziela 28.08.2022
Kino Zdrowie
10:00-12.30 wprowadzenie Joanny Bardzińskiej kuratorki sekcji Czuła Narratorka, „Korespondencja”, reż. Carla 
Simon, Dominga Sotomayor
„Alcarrás”, reż. Carla Simon (Cykl: Carla Simón, czuła narratorka)
Czarna Sala, ul.Różana 2, Międzynarodowe Laboratorium Kultury 
12.00 – 14.15 „Lotta w Weimarze”, reż. Egon Günther (Wydarzenie specjalne / Powrót klasyka)
14:30 – 16.15 „Atlantyda”, reż. Valentyn Vasyanovych (Sekcja: Filmowa Ukraina)
Kino Zdrowie
12.45 – 15.30 Film balkonowy, reż. Paweł Łoziński (Cykl: Nowe kino polskie), po �lmie spotkanie z reżyserem Pawłem 
Łozińskim i Piotrem Jaxa Kwiatkowskim
16:00 – 17.30 Piosenki o miłości, reż. Tomasz Habowski 
17.30 – 18.30 spotkanie z Tomaszem Habowskim
18.45 – 21.45 Berlin Alexanderplatz, reż. Burhan Qurbani (Sekcja: Sztuka przeżycia)
KINO PLENEROWE, ul. Różana 2, park przy Międzynarodowym Laboratorium Kultury
21:00 Dyktator, reż. Charlie Chaplin (Wydarzenie specjalne / Powrót klasyka)
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Gabinet Indygo - leczenie bólu

Jak są leczeni pacjenci z 
bólem, którzy przychodzą 
do Gabinetu Indygo?

Łukasz Małeczek: - Róż-
nie. Mamy specjalistę 
od kinezjologii stoso-
wanej, która jest po-
chodną rehabilitacji, ale 
uzupełniona o medycy-
nę chińską i ćwiczenia, 
stożki miedziane, spe-
cjalne bańki próżniowe, 
w niektórych przypad-
kach sprawdzają się 

zioła i maści. To sprawa 
bardzo indywidualna i 
właśnie takie indywidu-
alne podejście do okre-
ślonych dolegliwości 
jest chyba kluczem do 
sukcesu. Mówię o suk-
cesie, bo generalnie nie 
zdarza się, żeby nam się 
rehabilitacją nie udała. 
Większość osób po 2 
-3 miesiącach wraca do 
sprawności ruchowej 
nie wymagającej kul.

jeszcze utrzymać góra 
miesiąc. Później wzro-
sną o jakieś 30%, ale nie 
wszystkie.

Czy to prawda, że rehabili-
tujecie za darmo?

- Zdarza się faktycznie, 
że nieraz zrobimy kil-
ka zabiegów, czy damy 

maść za darmo komuś, 
kogo nie stać na jakie-
kolwiek odpłatne usługi 
zdrowotne. Nie jeste-
śmy korporacją tylko 
fi rmą rodzinną. Wierzy-
my, że dobro, które od 
nas wyjdzie, wróci do 
nas z podwójną siłą.

(TS)

ul. Broniewskiego 77 w Wałbrzychu
tel.: 695 250 129

LECZENIE
BÓLU

Jaki jest koszt pozbycia się 
uciążliwych dolegliwości, 
czy nieprawidłowości ru-
chowych po urazach?

- Cena zabiegu kine-
zjologii na rynku to od 
100 do 200 zł, a u nas 
nadal jest cena promo-
cyjna, czyli 70 zł. Nieraz 
jest ona zastępowana 
stożkami czy bańkami, 
które kosztują łącznie 
35 zł lub bioenergote-
rapią uzupełnioną bań-
kami silikonowymi za 
50 zł. Generalnie koszt 
miesięcznej kuracji z 
zakupem maści oscy-
luje w kwocie od 220 
zł do 330 zł, w niektó-
rych przypadkach może 
dojść nawet do 450 zł, 
ale to rzadkość.

220 zł miesięcznie? To 
obecnie jedna wizyta pry-
watna u lekarza specjali-
sty…

- Można zrobić takie 
porównanie (uśmiech), 

ale u nas za tę sumę 
naprawdę napracuje 
się nieraz kilka osób. 
Do tego trzeba dodać, 
że osoby, które często 
korzystają z naszych 
usług, dostają zniżki, 
a przy zabiegu kine-
zjologii za 70 zł Klient 
otrzymuje dodatkowo 
bezpłatnie chromotera-
pię (leczenie kolorami) 
o wartości 55 zł. Kine-
zjologia, która wydawać 
by się mogła najdroższą 
z wymienionych usługą, 
jest tak naprawdę naj-
tańsza.

Musicie mieć Państwo 
dużo satysfakcji z takiej 
pracy, ale jak to się prze-
kłada na zarobki? Macie 
przecież też darmowe ba-
dania całego organizmu?

- Tak, satysfakcji jest 
ogrom, a z zarobkami 
to… różnie bywa. Takie 
ceny, przy szalejących 
podwyżkach, możemy 

Do Gabinetu Indygo przy ul. Broniewskiego w Wałbrzy-
chu trafi ają ludzie z neuralgią, z bólami kręgosłupa, ko-
lan czy ciągłymi migrenami. - Nawet nie potrafi cie sobie 
Państwo wyobrazić z jakimi przewlekłymi bólami lu-
dzie nie mogą sobie poradzić przez długie okresy życia. 
Mamy pacjentów, którzy borykają się z bólami spowo-
dowanymi układem nerwowym nawet przez kilka lat. 
Trafi a do nas też wiele osób po złamaniach i operacjach. 
Kłopot z rehabilitacją poszpitalną powoduje, że niektó-
re osoby, na przykład po operacji biodra, nie są rehabili-
towane w ogóle - mówi Łukasz Małeczek, właściciel Ga-
binetu Indygo na wałbrzyskim osiedlu Piaskowa Góra.

Film „Plastikowa Apoka-
lipsa”, z udziałem mieszkań-
ców Jedliny-Zdroju i Głuszy-
cy, można obejrzeć klikając 
w link: https://www.youtu-
be.com/watch?v=bX-D73b-
GxXY.

„Plastikowa Apokalipsa” to 
�lm w reżyserii Roberta De-
legiewicza, który powstał w 
ramach „Sowiogórskich warsz-
tatów �lmowych”- zadania 
grantowego realizowanego 
przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół Głuszycy w partnerstwie 
z Centrum Kultury-Miejską Bi-
blioteką Publiczną w Głuszycy, 
Podziemnym Miastem Osówka 
i Chórem Seniorów Renoma. 

Film porusza tematykę 
ochrony środowiska oraz 
zmian klimatycznych. Zdjęcia 

kręcone były na terenie 2 gmin 
obszaru LGD – Głuszycy i Jedli-
ny-Zdroju,  m.in. w Podziem-
nym Mieście Osówka, w Kamy-
kach oraz w Pałacu Jedlinka. 

Zadanie grantowe „Sowio-
górskie warsztaty �lmowe” re-
alizowane w ramach projektu 
grantowego pn. „Nasze Góry 
Sowie” współ�nansowane jest 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19. „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność” Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-
2020.

(AGM)

Ostatnia sobota wakacji w 
Szczawnie – Zdroju upłynie 
pod znakiem jogi w parku 
Szwedzkim i muzyki Teatrze 
Zdrojowym.

- W sobotę 27 sierpnia o 
godz. 9.00 zapraszam do Parku 
Szwedzkiego w Szczawnie – 
Zdroju na ostatnie plenerowe 
ćwiczenia jogi. To prawdziwy 
wakacyjny relaks i atmosferę 
pełną pozytywnej energii. Za-
jęcia prowadzone są przez do-
świadczonych nauczycieli jogi z 
Wałbrzyskiej Szkoły Jogi i może 
do nich dołączyć każdy, bez 
względu na wiek i sprawność 
�zyczną. Zajęcia odbywają się 
nawet, gdy pada deszcz – pod-
kreśla radna Rady Powiatu Wał-
brzyskiego Ramona Bukowska, 
inicjatorka „Jogi w Parku”.

Tego samego dnia, w Te-
atrze Zdrojowym w Szczawnie 
– Zdroju o godz. 19.00 rozpocz-
nie się koncert „Lubię wracać 
tam. Nowe aranżacje polskiej 
piosenki”.

- Podczas koncertu „Lubię 
wracać tam. Nowe 
aranżacje polskiej 
piosenki” usłyszymy 
16 znanych piosenek 
polskiej sceny mu-
zycznej w nowych i 
wyjątkowych aranża-
cjach, których auto-

Wałbrzyski Ośrodek Kul-
tury zaprasza do Starej Ko-
palni i Jedliny-Zdroju na fe-
stiwal „Kopalnia Folkloru”.

Program Kopalni Folkloru:
25.08.2022 godz. 10:00 - 

18:00 - warsztaty, Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury - Stara Kopalnia

26.08.2022 godz. 10:00 - 
18:00- warsztaty Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury - Stara Kopal-
nia

26.08.2022 godz. 16:00 - 
17:00 Brave Kids - Lelenfant 
2022

Fundacja „EMU” - organiza-
tor wałbrzyskiej edycji projek-
tu Brave Kids - Lelenfant 2022 
zaprasza na kolejne ciekawe 
wydarzenie artystyczne w Wał-
brzychu czyli �nałowe występy 
dzieci i młodzieży - młodych 
artystów z Polski, Tanzanii, 
Afganistanu, Ukrainy, Gruzji, 

Czech oraz występy artystów 
w ramach Festiwalu Kopalnia 
Folkloru.

26.08.2022 godz. 16:00 - 
19:00 - koncert otwierający 
festiwal, wałbrzyski �nał Brave 
Kids/ Lelenfant, festiwal sma-
ków – foodtrucki, plac evento-
wy / sala łańcuszkowa na tere-
nie Starej Kopalni

27.08.2022 godz. 17:00 - 
23:00 koncert �nałowy, festi-
wal smaków - foodtrucki, dj 
Balkan Valkan - plac eventowy 
/ sala łańcuszkowa na terenie 
Starej Kopalni

28.08.2022 godz. 13:00 - 
15:00 parada i koncert w cza-
sie Festiwalu Zupy w Jedlinie
-Zdroju

28.08.2022 Festiwal Sma-
ków - foodtrucki na terenie Sta-
rej Kopalni.

(RED)

Plastikowa apokalipsa Koncert i joga
rem jest Marcin Szczepankie-
wicz. Zobaczymy na scenie 50 
osób: chór, solistów i Wrocław-
ską Orkiestrę Kameralną. I do 
tego naszego charyzmatyczne-
go dyrygenta Sebastiana Siko-
rę. To koncert przesycony pięk-
nymi dźwiękami i cudownymi 
emocjami. „Zacznij od Bacha”, 
„Lubię wracać tam gdzie by-
łem”, „Moja i Twoja Nadzieja”, 
„Jaka róża taki cierń” to tylko 
niektóre tytuły piosenek, które 
zabrzmią podczas tej muzycz-
nej uczty. To koncert, który 
energetyzuje, bawi, dostarcza 
rozrywki we wspaniałym wyda-
niu. Dajcie się zabrać w podróż 
– sentymentalną, ale przede 
wszystkim emocjonalną. Wzru-
szającą. Pozwalającą na chwilę 
przenieść się w wielobarwny 
i piękny muzyczny świat! Bile-
ty na ten koncert kosztują 79 
zł – mówi Mirosław Kowalik, 
dyrektor Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie – Zdroju.

(RED)

Kopalnia Folkloru
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Tegoroczne Dożynki 
Gminno - Powiatowe oraz 
XVIII Dolnośląskie Święto 
Pieroga odbędą się 4 wrze-
śnia na stadionie sportowym 
w Czarnym Borze.

Na inaugurację czarnobor-
skich dożynek organizatorzy 
zaplanowali mszę świętą dzięk-
czynną w intencji rolników, 

która zostanie odprawiona w 
południe w kościele p.w. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Czarnym Borze. Następnie 
korowód dożynkowy, w któ-
rym wezmą udział parlamen-
tarzyści, włodarze powiatu i 
ościennych gmin, przedsta-
wiciele lokalnych środowisk, 
klubów sportowych, organiza-

cji pozarządowych i sołectw, 
uda się na stadion sportowy. 
Tam gospodarz gminy wraz 
ze starostami dożynek dokona 
tradycyjnego obrzędu – mi-
sterium chleba. Nie zabraknie 
ośpiewania wieńców dożyn-
kowych, a o najsmaczniejsze 
pierogi rywalizacja będzie się 
toczyć w trzech kategoriach. 

Dożynki gminno - powiatowe na danie konkursowe do dnia 2 
września 2022 r. na adres mailo-
wy: pierogi@czarny-bor.pl. Indy-
widualne zgłoszenia będą przyj-
mowane w dniu konkursu w 
biurze festiwalu. Na zdobywców 
I, II i III miejsca czekają dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Uczestnicy 
konkursu będą mieć możliwość 
zaprezentowania umiejętności 

kulinarnych i sprzedaży piero-
gów. Regulamin konkursu do-
stępny jest na stronie wwww.
ck.czarny-bor.pl. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w sie-
dzibie organizatora - Centrum 
Kultury przy ul. Sportowej 43 w 
Czarnym Borze lub pod nume-
rem telefonu 74 84 50 242.

(RED)

LUX MED Diagnostyka or-
ganizuje bezpłatne badania 
mammogra�czne dla kobiet 
w wieku 50-69 lat, które są 
�nansowane przez NFZ w ra-
mach Programu Pro�laktyki 
Raka Piersi. Mammobus od-
wiedzi Wałbrzych, Boguszów 
– Gorce, Czarny Bór i Stare 
Bogaczowice.

- Zachęcamy, aby nie zwle-
kać z realizacją badań – sys-
tematyczna mammogra�a 
umożliwia wykrycie zmian w 
piersiach na bardzo wczesnym 
etapie rozwoju, kiedy nie są one 
wyczuwalne podczas samo-
kontroli piersi lub badań pal-
pacyjnych. Wczesna diagnoza 
i natychmiastowe rozpoczęcie 
leczenia daje niemal 100% gwa-
rancję powrotu do zdrowia. W 
badaniach mogą uczestniczyć 
panie w wieku od 50 do 69 lat, 
które są ubezpieczone, a także: 
nie miały wykonanej mammo-
gra�i w ciągu ostatnich 24 mie-
sięcy lub są w grupie ryzyka (rak 
piersi w rodzinie u marki, siostry 
lub córki lub mutacje w obrębie 
genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w 
roku poprzedzającym otrzyma-
ły w ramach realizacji programu 
pisemne wskazanie do wyko-
nania ponownej mammogra�i 
po upływie 12 miesięcy. Progra-
mem nie są objęte Panie, u któ-
rych już wcześniej zdiagnozo-
wano zmiany nowotworowe o 
charakterze złośliwym w piersi. 
Badanie nie wymaga skierowa-
nia lekarskiego i można je wy-
konać w dowolnym miejscu w 

Polsce niezależnie od miejsca 
zamieszkania – informują orga-
nizatorzy badań.

Mobilna pracownia mammogra�czna 
będzie stacjonowała:
– 5 września w godzinach od 11.00 do 
17.00 przy markecie Kau�and, ul. Długa 
4b w Wałbrzychu,
– 6 września w godzinach od 8.30 do 
11.30 przy szkole, ul. Główna 172A w 
Starych Bogaczowicach,
- 6 września w godzinach od 13.00 do 
16.30 przy Karczmie Kamienna przy ul. 
Wesołej 2 w Czarnym Borze,
- 7 września 2022 w godzinach od 10.00 
do 16.00 przy sklepie Biedronka przy 
ul. Wałbrzyskiej 8 w Boguszowie – 
Gorcach.

- Prosimy o wcześniejszą re-
jestrację pod nr tel. 58 666 24 
44 lub na http://www.mammo.
pl/formularz . W celu wery�kacji 
uprawnień do badania przed 
połączeniem telefonicznym pro-
simy przygotować dowód oso-
bisty. Na badanie prosimy zabrać 
ze sobą zdjęcia lub płyty CD z po-
przednich mammogra�i, o ile nie 
były one wykonane w pracowni 
LUX MED. W związku z epidemią 
Covid-19 w trosce o zdrowie i 
bezpieczeństwo Pań i personelu 
medycznego, prosimy o zrozu-
mienie dla podjętych środków 
ochrony oraz o stawienie się na 
badanie w maseczce ochronnej 
i w czasie wyznaczonym podczas 
rejestracji. Więcej informacji na 
temat mammogra�i znajdziecie 
Państwo na stronie www.mam-
mo.pl – dodają organizatorzy 
bezpłatnych badań.

(RED)

Ośrodek Pomocy Społec-
znej w Boguszowie-Gorcach 
rozpoczął wydawanie skie-
rowań do otrzymania pom-
ocy żywnościowej w ramach 
Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 współ�nansowanego 
z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym (FEAD).

Żywność będzie wydawana 
przez Fundację Jesus Christ Se-
curity przy ul. Strażackiej 35 w 
Boguszowie-Gorcach w dniach: 
1 września 2022 r. w godz. 8.00 

– 18.00; 2 września 2022 r. w 
godz. 8.00 – 16.00. Do odbioru 
żywności niezbędny jest dowód 
osobisty, skierowanie z OPS 
(jeśli osoba dotychczas nie otr-
zymała skierowania) oraz torby.

- Uwaga! Z pomocy mogą 
skorzystać osoby, które nie otr-
zymały wsparcia w ramach pro-
gramu w 2021 roku. Żywność 
otrzymana z Banku Żywności nie 
jest przeznaczona do sprzedaży 
– podkreślają pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Boguszowie-Gorcach.

(RED)

Bezpłatna 
mammogra�a

Do laureatów w konkursie na 
najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy i najsmaczniejsze pierogi 
tra�ą atrakcyjne nagrody w po-
staci bonów upominkowych.

W kulinarnej rywalizacji 
udział wziąć mogą zarówno pro-
fesjonalni kucharze, przedstawi-
ciele instytucji, organizacji czy 
stowarzyszeń jak również ekipy 
amatorskie. Warunkiem udzia-
łu w konkursie jest nadesłanie 
wypełnionego formularza zgło-
szeniowego wraz z przepisem 

Pomoc żywnościowa
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Organizator: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Plac Zdrojowy:
13.00 Rozpoczęcie 19 Dolnośląskiego Festiwalu Zupy.
 Barwny korowód z Zespołami Pieśni i Tańca
 „Wałbrzych”, „Powiśle”, „Łany” oraz „Hora Mare” (Mołdawia)

Park Zdrojowy (ul. Warszawska):
13.30 Koncerty Zespołów Folklorystycznych.
15.00 Prezentacja kulinarna w wykonaniu 

Wojciecha Harapkiewicza z Restauracji Boreczna.
15.30 Koncert „Światowe przeboje” cz. 1.
17.00 Występ Sudeckiego Tria Smyczkowego.
17.30 Występ Orkiestry z Chmielnej.
18.00 Ogłoszenie wyników konkursu 

na najsmaczniejszą zupę konkursową.
18.30 Koncert „Światowe przeboje” cz. 2.
20.00 Zakończenie - prezentacja fontanny multimedialnej.

Sponsor:

Burmistrz Jedliny-Zdroju 
Leszek Orpel 

ZAPRASZA na

19 Dolnośląski

+
 PRZY

 STA
 WKI

Ponadto: Strefa dla dzieci, stoiska rzemieślnicze, gastronomia 

PRZYSTAWKI:
Piątek (26 sierpnia)
godz. 18.00
Wieczór Grecki - koncert
Restauracja Industrialna
tel.: 514 156 246
Plac Zdrojowy 4 

Sobota (27 sierpnia)
godz. 20.00-2.00:
Dancing z przekąskami
Oberża PRL
tel.: 691 074 024
ul. Kłodzka 81 

28 sierpnia (niedziela)  godz. 1300-2000

Plac Zdrojowy + Park Zdrojowy (ul. Warszawska)

R E K L AMA

Turyści oraz kolarze gór-
scy, którzy planują aktywno-
ści na szlakach w okolicach 
Zagórza Śląskiego do poło-
wy września muszą się liczyć 
z ograniczeniami wprowa-
dzonymi na niektórych tra-
sach przez Lasy Państwowe.

- W związku z prowadzo-
nymi pracami leśnymi w od-
działach 255a oraz 331g w 
Leśnictwie Zagórze, czasowo 
zamknięte zostają odcinki:

- czarnego szlaku turystycz-
nego oraz trasy MTB czerwo-
na Walim, prowadzące od 
wiszącej kładki nad Jeziorem 

Bystrzyckim do Rozdroża pod 
Sępikiem. Zamknięty odcinek 
zaznaczony został na mapie;

- niebieskiego szlaku tu-
rystycznego, prowadzącego 
z Wałbrzycha (Rusinowa) do 
Zagórza Śląskiego. Zamknięty 
odcinek znajduje się za wzgó-
rzem Klasztorzysko podążając 
w stronę Zagórza Śląskiego.

Prosimy o zapoznanie się z 
mapami oraz zwracanie uwagi 
na tablice informacyjne w lesie. 
Planowany czas zakończenia 
prac to 15.09.2022 r. – informu-
je Nadleśnictwo Świdnica.

(RED)

Stowarzyszenie Jedlińska 
Werwa przez całe wakacje 
prowadziło akcję „Powiat 
eksplorujesz, nagrody otrzy-
mujesz”. – Na �nał zapra-
szamy w ostatni weekend 
wakacji do Jedliny-Zdroju – 
mówi Ilona Bujalska, prezes 
Stowarzyszenia Jedlińska 
Werwa.

- Inicjatywę rozpoczął spa-
cer z przewodnikiem oraz 
spotkanie przy ognisku, gdzie 
każdy z uczestników otrzymał 
mapkę z najciekawszymi atrak-
cjami Powiatu Wałbrzyskiego. 
Rodziny odwiedzały wskaza-
ne miejsca i wykonywały po-
lecenia zgodnie z instrukcją. 
Drużyny, które zwiedziły 6 z 

Ograniczenia 
na szlakach

- Przed nami ostatni week-
end tegorocznych wakacji. 
Serdecznie zapraszam w Góry 
Sowie do Gminy Walim. U nas 
zawsze jest pięknie i ciekawie 
– mówi Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim.

- Malownicze góry, jezio-
ro Bystrzyckie z najdłuższą w 
Polsce kładką wstęgową, a na 
szczycie góry Choina w Zagó-
rzu Śląskim rozpościerający 
się zamek Grodno z Multime-
dialnym Centrum Bioedukacji. 
To wszystko do zobaczenia 
27 sierpnia (sobota) podczas 
ostatniej, cotygodniowej wy-
cieczki z przewodnikiem po 
Zagórzu Śląskim z cyklu „Dzień 
dobry Gmino Walim”. Począ-
tek wycieczki przy Centrum 
Obsługi Ruchu Turystycznego 
„Akwarium” przy ul. Wodnej 1 
o godz. 11.00. Udział jest bez-
płatny, ale uczestnicy kupują 
bilet wstępu do zamku Grodno 
we własnym zakresie. Wyciecz-
ka trwa około 2,5 godziny. Kon-
takt do przewodnika: 693 771 
391. A już 26 sierpnia, czyli w 

piątek Ster na Grapę - koncert o 
tematyce żeglarskiej, w którym 
wystąpią: Najlepszy TIM, Grupa 
Dużego Ryzyka i Trzecia Miłość. 
Impreza odbędzie się w Sowiej 
Grapie (Rzeczka 38) o godz. 
16.00. Wstęp wolny. Jak zawsze 
zapraszamy także do Sztolni 
Walimskich, które są pozosta-
łością po jednym z najbardziej 
tajemniczych przedsięwzięć 
górniczych i budowlanych, 
prowadzonych w czasie II woj-
ny światowej przez III Rzeszę 
w Górach Sowich. Pasjonatów 
aktywności ruchowej zaprasza-
my na malownicze szlaki tury-
styczne, przebiegające przez 
Park Krajobrazowy Gór Sowich 
i Rezerwat Przyrody Góra Cho-
ina. Amatorom dwóch kółek 
polecam wspaniałe trasy ro-
werowe o różnym stopniu 
trudności. Oznakowane trasy 
W1-W10 wchodzą w skład 500 
kilometrów tras rowerowych 
Rowerowa500. W Gminie Wa-
lim jest pięknie! – podkreśla 
Adam Hausman.

(AM)

Weekend 
w Gminie Walim

Wakacje z Werwą 10 przedstawionych w map-
ce destynacji, zostaną nagro-
dzone. Podsumowanie akcji i 
wręczenie nagród odbędzie 
się podczas „Pikniku z Werwą” 
zaplanowanego 26 sierpnia 
w godzinach 17.00-20.00 na 
malowniczej łące za kościołem 
w dzielnicy Kamieńsk (Jedli-
na-Zdrój). Akcja zakończy się, 
tak jak rozpoczęła - spacerem 
z przewodnikiem Jackiem Pie-
lichem, który powie o historii 
Jedliny- Zdroju i przedstawi jej 

najciekawsze miejsca. piechu-
rzy wyruszą 28 sierpnia o godz. 
11.00 z placu Zdrojowego - 
mówi Ilona Bujalska.

Jednym z elementów akcji 
była także wycieczka do Lubi-
na.

- Zorganizowaliśmy trans-
port, który zawiózł 50-ciu 
mieszkańców Jedliny Zdroju 
do Parku Wrocławskiego oraz 
Parku Leśnego w Lubinie. 
Uczestnikami wycieczki były 
rodziny z dziećmi. Spędziliśmy fantastyczny czas w odwiedzo-

nym mini zoo, ścieżce eduka-
cyjnej z dinozaurami, w parku 
linowym i muzeum historycz-
nym – dodaje pezes Stowarzy-
szenia Jedlińska Werwa. 

Zadanie „Powiat eksplo-
rujesz, nagrody otrzymujesz” 
współ�nansowane jest ze 
środków �nansowych Powiatu 
Wałbrzyskiego.

(IL)
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Trwają zapisy na III Rajd 
Rowerowy dla Hospicjum, za-
planowany na 17.09.2022 r. 
Jest to charytatywna impre-
za, której celem jest wsparcie 
podopiecznych Hospicjum im. 
Jana Pawła II w Wałbrzychu.

- Impreza ma charakter 
charytatywny i happeningo-

wy. Promuje: otwarcie na po-
trzeby innych ludzi i potrzebę 
niesienia pomocy bliźniemu. 
Jej celem jest też zwrócenie 
uwagi na los chorych i ich ro-
dzin z hospicjum w Wałbrzy-
chu oraz 68 dzieci terminalnie 
i nieuleczalnie chorych, które 
są objęte rehabilitacją. A także 

rozwój świadomości społecz-
nej w zakresie promowania 
idei hospicyjnej -,,Hospicjum 
to też życie”. Ważna jest także 
popularyzacja kolarstwa jako 
formy rekreacji ruchowej oraz 
upowszechnienie zdrowego 
trybu życia i aktywnego spę-
dzania wolnego czasu. Impre-

III Rajd Rowerowy dla Hospicjum za skierowana jest do osób 
pełnoletnich, które 17.09.2022 
r. ukończyły 18 lat. Dopuszcza-
my start osób niepełnoletnich, 
które 17.09. 2022 r. ukończyły 
16 lat tylko za wiedzą i pisem-
ną zgodą obojga rodziców lub 
opiekunów prawnych. Dzieci 
poniżej 16 roku życia poza pi-
semną zgodą rodziców mogą 
wziąć udział w rajdzie wyłącz-
nie pod opieką rodzica, bądź 
opiekuna prawnego, który 

przez cały czas trwania rajdu 
będzie jechał obok dziecka na 
rowerze. Trasa zaplanowana 
jest na około 67 km i ma oko-
ło 1000 m przewyższeń, czyli 
podobnie jak w zeszłym roku. 
W przypadku złej pogody 
dopuszczamy skrócenie tra-
sy – mówi Renata Wierzbicka, 
prezes Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej w Wałbrzy-
chu, które jest organizatorem 
rajdu.

Uczestnicy rajdu wystartu-
ją 17.09.2022 r. o godz. 8:30 
z terenu hospicjum przy ul. 
Krasińskiego 8 w Wałbrzychu. 
Biuro rajdu w budynku hospi-
cjum będzie czynne w dniu 
startu w godz. 7.00 -8.30. Trasa 
rajdu przebiega głównie przez 
drogi utwardzone oraz ścieżki 
rowerowe. Rowerzyści ulicą 
Uczniowską dojadą do Nowe-
go Julianowa, skąd pojadą w 
kierunku Modliszowa, zjadą w 
kierunku Świdnicy, a następ-
nie skręcą w kierunku Burka-
towa i przez Bystrzycę Górną, 
Lubachów, drogą wokół je-
ziora Bystrzyckiego przejadą 
do Jugowic, gdzie skręcą do 
Walimia. Stamtąd drogą koło 
cmentarza pojadą w kierunku 
Włodarza i zjadą do Jugowic, 
skąd przez Olszyniec i Jedlinę-
-Zdrój dotrą do Głuszycy, a tam 
skręcą w kierunku Grzmiącej i 
Rybnicy Leśnej. Dalej pojadą 
przez Kamionkę do skrzyżowa-
nia z drogą krajową nr 35, którą 
zjadą do Unisławia Śląskiego w 

kierunku Kowalowej, w której 
skręcą do Sokołowska. Przyjazd 
na metę została zaplanowana 
między godziną 14.00 a 15.00 
(obok pensjonatu Leśne Źródło 
w Sokołowsku).

Na trasie będą punkty bufe-
towe w Wałbrzychu, Zagórzu 
Śląskim, Głuszycy oraz w Soko-
łowsku. Na czele rajdu będzie 
jechał pilot – oznakowany po-
jazd policji lub straży miejskiej. 
Uczestnicy rajdu będą się poru-
szali w 5 kolumnach, w każdej po 
60 rowerzystów. Odległość po-
między poszczególnymi kolum-
nami wynosić będzie ok 100 m. 
Na dużych skrzyżowaniach ru-
chem drogowym będą kierowali 
policjanci. Organizatorzy zapew-
niają ubezpieczenie od nieszczę-
śliwych wypadków uczestnikom 
rajdu, zapisanym przez stronę� 
datasport.pl. W przypadku pro-
blemów technicznych na trasie 
rajdu organizator zapewnia ser-
wis rowerowy.

Zapisy uczestników raj-
du prowadzone są na stronie 
http://online.datasport.pl/
zapisy/portal/zawody.php?za-
wody=7042. Darowiznę moż-
na wpłacać na konto: 56 1090 
2271 0000 0001 4245 4343.

- Uwaga! W rajdzie udział 
może wziąć 300 uczestników. 
W razie pytań zapraszamy do 
kontaktu pod numerem telefo-
nu: 603 139 989 – dodaje Rena-
ta Wierzbicka.

(RED)

Wielkimi krokami zbliża 
się II Maraton Górski im. Wie-
sława Ślawskiego w Starych 
Bogaczowicach. Ta wyjątko-
wa impreza biegowa, która 
organizowana jest na terenie 
pięknej Gminy Stare Boga-
czowice, położonej w Górach 
Wałbrzyskich w Sudetach, 
odbędzie się już 3 września.

Na uczestników II Maratonu 
Górskiego im. Wiesława Ślaw-
skiego czeka blisko 42 -kilome-
trowa trasa z przewyższeniami 
1200 metrów.

- Nasz bieg cechuje się wy-
jątkową, rodzinną atmosferą, 
przepięknymi krajobrazami i 
fenomenalną bliskością natu-
ry – zapewnia Mirosław Lech, 
wójt Gminy Stare Bogaczowi-
ce, jest aktywnym biegaczem 
uczestniczącym w imprezach 

biegowych w Polsce. - Trasa 
maratonu została wytyczona 
przez najpiękniejsze zakąt-
ki naszej gminy, w tym przez 
czarny szlak, który powstał 
dzięki zaangażowaniu ś.p. Wie-
sława Ślawskiego – przyjaciela, 
lokalnego patrioty i miłośni-
ka Gminy Stare Bogaczowice. 
Biegacze będą mieli okazję 
truchtać po szlakach, którymi 
niegdyś przechadzał się Wie-
sław Ślawski. A wszyscy uczest-
nicy biegu, którzy dobiegną 
do mety, wezmą udział w loso-
waniu roweru elektrycznego, 
który został ufundowany przez 
Kotlinę Natury z Gostkowa.

Zapisy na bogaczowicki 
maraton prowadzone są na 
stronie: https://formularz.ulti-
masport.pl/36

(RED)

Maraton górski 
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28 sierpnia o godzinie 
10.00 rozpocznie się najwięk-
sza impreza biegowa pod 
Chełmcem – XXII TOYOTA 
EKO Półmaraton Wałbrzych. 
Organizacja takich wydarzeń 
wiąże się z chwilowymi utrud-
nieniami komunikacyjnymi.

Tegoroczna trasa prze-
biega następującymi ulicami: 
START: plac Magistracki/Rynek 

-> Słowackiego -> Kolejowa 
-> Chrobrego ->  Armii Krajo-
wej -> Wrocławska -> Długa 
->  Broniewskiego -> Dunikow-
skiego -> Miłosza -> Główna -> 
Kusocińskiego -> Hirszfelda -> 
Nałkowskiej -> Kusocińskiego 
-> obwodnica -> Kolejowa ->  
Sikorskiego -> Niepodległości -> 
Mickiewicza -> al. Wyzwolenia 
-> Słowackiego -> Limanowskie-

go -> 1 Maja -> Rynek -> Gdań-
ska -> meta: plac Magistracki.

- Utrudnień możecie spo-
dziewać się Państwo w godz. 
9.00 – 14.00. Najszybciej udroż-
nimy komunikację pomiędzy 
dzielnicą Piaskowa Góra a Cen-
trum. Tu utrudnienia potrwają 
maksymalnie do godz. 11.00 
– informują organizatorzy wał-
brzyskiego półmaratonu.

Komunikacja 
miejska
w kierunku:

Centrum -> Piaskowa Góra 
będzie odbywać się normalnie 
do godz. 9.50, następnie przez 
około godzinę ruch zostanie 
wstrzymany,

Piaskowa Góra -> Centrum 
będzie odbywać się normalnie 
do godz. 9.30, następnie do 

XXII Toyota Eko Półmaraton Wałbrzych około godz. 11.00 ruch będzie 
wstrzymany.

- Kierowcy samochodów 
osobowych jadący w stronę 
centrum miasta od godz. 9.00 
nie przejadą już ulicą Wrocław-
ską (od wysokości OBI) oraz Ar-
mii Krajowej. Zalecamy objazd 
przez Szczawno-Zdrój/ Biały 
Kamień lub Poniatów. Jeszcze 
raz najmocniej przepraszamy 
za wszelkie niedogodności 
i serdecznie zapraszamy do 
udziału w wydarzeniu lub kibi-
cowania – dodają organizato-
rzy XXII TOYOTA EKO Półmara-
ton Wałbrzych.

Dla biegaczy
Biuro zawodów i strefa expo 

zostaną zlokalizowane w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 
w Wałbrzychu.

- W biurze zawodnicy od-
bierają numery startowe, a w 
stre�e expo pakiety startowe. 
W biurze zawodów będzie 
możliwość dokonania zapisów 
na półmaraton i biegi towarzy-
szące. Opłatę startową będzie 
można uiścić jedynie kartą 
płatniczą – nie będzie możli-
wości rozliczenia gotówkowe-
go! Odbierając numer startowy 
- koniecznie wypełnijcie bon 

W dniach 26-28 sierpnia 
na drogach w Gminie Walim 
zostaną rozegrane Górskie 
Szosowe Mistrzostwa Polski. 
Rywalizacja kolarzy wiąże się 
z utrudnieniami w ruchu.

- Mistrzostwa zostaną prze-
prowadzone przy częściowo 
ograniczonym ruchu drogo-
wym, w związku z tym na czas 
przejazdu czołówki wyścigu 
ruch samochodowy zostanie 
całkowicie wstrzymany, a po jej 
przejechaniu ruch samochodo-
wy będzie mógł się odbywać 
tylko w kierunku zgodnym 
z kierunkiem poruszania się 
kolumny wyścigowej – mówi 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.
Trasa przejazdu:

Start honorowy: Sztolnie 
Walimskie RIESE ul. 3-ego Maja 
(parking dolny) – przejazd na 
start ostry ulicami: 3-ego Maja, 
Kardynała Wyszyńskiego, ul. 
Gazową do Jugowic gdzie na-
stąpi start ostry.

Start ostry: Jugowice (50 m 
od wiaduktu w kierunku Wali-
mia) – dojazd do okrążenia uli-
cami: Kardynała Wyszyńskiego, 
Długa.

Okrążenia: ul. Długa, Wiej-
ska, Michałkowa, Boreczna, 
Glinno, Przełęcz „Walimska”, 
ul. Różana do ul. Długiej – za-
wodnicy pokonują różne ilości 

Górskie Szosowe 
Mistrzostwa Polski

okrążeń w zależności od kate-
gorii wiekowej.

Dojazd do mety: ulicami: 
Długa, Kardynała Wyszyńskie-
go, 3-ego Maja, Sztolnie Wa-
limskie RIESE (parking dolny) 
- meta.
Godziny przejazdu kolarzy:

26 sierpnia 2022 r. (piątek) 
od godz. 13.45 do 17.00 (ju-
niorki, U23 kobiet i elita kobiet) 
oraz od 17.30 do 19.00 (juniorki 
młodsze).

27 sierpnia 2022 r. (sobota) 
od godz. 11.30 do 14.00 (junio-
rzy) oraz od 15.15 do 18.00 (ju-
niorzy młodsi).

28 sierpnia 2022 r. (niedziela) 
od godz. 11.45 do 16.00 (U23 
mężczyzn i elita mężczyzn).

(RED)

na loterię i wrzucie go do urny. 
Podczas loterii trzymajcie przy 
sobie numer startowy oraz do-
kument potwierdzający Waszą 
tożsamość. Uwaga! Na trasie 
dostępne będą punkty bufeto-
we dla biegaczy: 3 km – woda, 
8 km -  woda, izotoniki, owoce; 
11 km - woda, izotoniki; 15 km 
- woda, izotoniki, owoce; - 19 
km – woda. Na mecie będzie 
czekała na Was strefa cateringu 
oraz strefa �zjo. Ponadto każ-
da osoba, która ukończy bieg, 
będzie mogła wykonać grawer 
czasu na swoim medalu – pod-
kreślają organizatorzy.

(RED)
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Falstart Górnika
Piłkarze Górnika Wał-
brzych przegrali drugie 
spotkanie w rozgrywkach 
grupy wschodniej IV ligi. 
Tym razem beniaminek 
uległ na własnym boisku 
Piastowi Nowa Ruda 0:2. 
Wałbrzyszanie, z dwoma 
porażkami i bilansem bra-
mek 1:4, zajmują 15 - przed-
ostatnie miejsce w grupie 
wschodniej IV ligi. Zaplano-
wany na 27 sierpnia mecz 
3 kolejki Polonia Trzebnica 
- Górnik Wałbrzych został 
przełożony na 26 listopa-
da (godz. 13.00) z powodu 
udziału reprezentacji Dolne-
go Śląska w Pucharze Regio-
nów. Następna kolejka zo-
stanie rozegrana w dniach 
3 - 4 września, a wałbrzysza-
nie zmierzą się w tym termi-
nie z Piastem w Żmigrodzie.

(RED)

Górnik – Piast Nowa Ruda 0:2 (0:0)
Bramki: 0:1 Kęska (57), 0:2 Giziński 
(66).
Górnik: Stec - Mazanka, Orzech, 
D.Michalak (63 Migacz), Rosicki (77 
Kevin Luiz), Uszczyk (65 Korba), 
Sobiesierski, Kobylański (61 Czechu-
ra), Niedźwiedzki (58 Nowak), 
Chajewski, Smutek (83 Krawczyk).

Trwa znakomita passa SRS 
Dęby Wałbrzych. Tym razem 
wałbrzyszanie wygrali rywa-
lizację dubletów w III Turnie-
ju Dworskim Petanque o Zło-
tą Strzałę Burmistrza Iłowej.

- Kazimierz Urbaniak i 
Hubert Maciejewski wygrali 
wszystkie 7 spotkań i zajęli 
pierwsze miejsce w III Turnie-
ju Dworskim Petanque o Złotą 
Strzałę Burmistrza Iłowej, któ-

ry został rozegrany 21 sierpnia 
2022 r. Pozostałe dwa duble-
ty reprezentujące SRS Dęby 
zajęły w Iłowej odpowiednio 
12 i 18 miejsce: Bogumiła Ko-
rus i Mirosław Kaszubowski 
(4 wygrane), Tadeusz Gałusz-
kiewicz i Mirosław Kaczuga (3 
wygrane) – relacjonuje Beata 
Urbaniak, prezes SRS Dęby 
Wałbrzych.

(RED)

Złota strzała dla Dębów Porażka 
w Decinie
Koszykarze Górnika Wał-
brzych przygotowują się do 
rozgrywek I ligi. Podopieczni 
trenera Marcina Radomskie-
go rozegrali drugie spotkanie 
kontrolne. Tym razem rywalem 
wicemistrza I ligi była drużyna 
czeskiej ekstraklasy BK Decin. 
Gospodarze tego pojedynku 
okazali się lepsi od biało – nie-
bieskich, wygrywając 86:67. W 
szeregach wałbrzyszan zade-
biutował Mikołaj Stopierzyński, 
który zdobył 13 punktów. Poza 
nim punkty dla Górnika zdro-
bywali: Walski 15 (4x3), Marek 
11, Durski 9, Niedźwiedzki 7, 
Ratajczak 6, Kruszczyński 3, Ma-
jewski 2, Kordalski 1, Kabała 0, 
Sobkowiak 0. Klub uruchomił 
sprzedaż karnetów na sezon 
zasadniczy 2022/23, która pro-
wadzona jest na platformie 
Abilet.pl. Rywalizację o awans 
do ekstraklasy Górnik rozpocz-
nie 24 września 2022 r. w Pel-
plinie z Decką, a przed własną 
publicznością wałbrzyszanie 
zaprezentują się 1.10.2022 r. w 
hali Aqua – Zdrój, a ich rywalem 
będzie Miasto Szkła Krosno.

(RED)

Zuzanna Gołębiewska z 
Jedliny-Zdroju zdobyła brą-
zowy medal mistrzostw Eu-
ropy do lat 14 w boksie olim-
pijskim.

Zuzanna Gołębiewska, 
która – tak jak jej bracia Bar-
tosz (aktualny mistrz Polski 
seniorów w kategorii do 75 
kg) i Jakub - reprezentuje klub 
RUSHH Kielce, w tureckim 
Erzurum rywalizowała w kate-
gorii do 57 kg.

- Walkę w ćwierć�nale, która 
zapewniła mi brązowy medal, 
wygrałam 4:0 z Malak Fashfsha 
z Izraela. Niestety, w starciu o 
udział w wielkim �nale musia-

łam uznać wyższość zawod-
niczki z Bośni i Hercegowiny. 
Dunja Vuksić wygrała 5:0 i to 
ona awansowała do �nału, a ja 
musiałam zadowolić się trzecią 
lokatą w debiucie w mistrzo-
stwach Europy– relacjonuje 
pięściarka z Jedliny-Zdroju.

W sumie w mistrzostwach 
Europy młodzików w tureckim 
Erzurum reprezentacja Polski, 
która liczyła 19 zawodników (7 
dziewcząt i 12 chłopców), wy-
walczyła 8 brązowych medali 
i jeden srebrny, co jest najlep-
szym wynikiem w historii.

(RED, fot. archiwum 
Z. Gołębiewskiej)

Gołębiewska trzecia 
w Europie!
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Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 

ewentualnie powiat wałbrzyski 

–parter lub I piętro w cenie do 120 

tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

Sprzedam działkę budowlaną w 

Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 

teren o powierzchni 1119m²  cena 

145 tys.zł

Sprzedam działkę zabudowaną 

(remiza strażacka) o pow. 1200m2 

w Sierpnicy. Cena 200 tys. zł. 

Informacje dotyczące nierucho-

mości zostały sporządzone na 

podstawie oświadczeń i nie są 

ofertą w rozumieniu przepisów 

prawa, mają charakter wyłącznie 

informacyjny i mogą podlegać 

aktualizacji, zalecamy ich osobistą 

wery�kację. Serdecznie zaprasza-

my do naszego biura w Głuszycy i 

na stronę www.zolnieruk.pl.
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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

ZATRUDNIĘ 
DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

USŁUGI

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

(1) ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy, ustawianie - w 
najlepszej cenie i w najkrótszym 
czasie. Tel. 606 937 229

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

MOTORYZACJA

(1) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i 
maszyn parowych, a także syreny 
strażackie. Tel. 889-706-226. 

KUPIĘ

(6) 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.

NIERUCHOMOŚCI

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam mieszkanie w Lubawce, 
2 pokoje. Pierwsze piętro 30,9 m2. 
Cena 108 tys. zł

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...

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Jedlina-Zdrój
ul. Kłodzka 29d
tel.: 781 454 045
czynne: pn-pt 8:00-20:00, sob 8:00-14:00

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

BIURO: 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77

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

Zatrudnię MECHANIKA 

i WULKANIZATORA

z doświadczeniem

Tel. 534 723 808

Wyjazdy do opieki do Niemiec
Praca na umowę, zarobki 1400 - 2000 euro

Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń od 8.30 do 16.00! 
690-967-999, 533-202-626, 534-255-277

lub napisz: biuro@miranexagentur.pl

Możliwość pracy także w Polsce.

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 77
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