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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

Mechanika pojazdowa:
 m.in. wymiana klocków hamulcowych, 
 rozrządu, sprzęgła
 remonty silników i zawieszenia
      Serwis klimatyzacji
      Wulkanizacja
      Dynamiczna wymian olejów 
      w automatycznych skrzyniach biegów
      Komputerowa diagnostyka silnika

tel. 696 473 695, 609 899 811
ul. Lubelska 3 w Wałbrzychu (dawny Polmozbyt)

dojazd od ul. Mazowieckiej (wjazd w lewo za komendą policji)
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00

w soboty w godz. 8.00 – 14.00

SZYBKI SERWIS, PEWNY ODBIÓR, GWARANCJA JAKOŚCI

R E K L AMA

Bezpieczna droga do szkoły 
– pod taką nazwą wałbrzyscy 
policjanci prowadzą działania 
prewencyjne oraz edukacyj-
ne związane z nowym rokiem 
szkolnym.

- Przez ostatnie dni policjan-
ci z Wałbrzycha oraz powiatu 
wałbrzyskiego, jak co roku pod 
koniec wakacji, sprawdzali stan 
dróg, a także prawidłowość 

Bezpieczna droga 
do szkoły

Wczoraj uczniowie wrócili do szkół, a od dziś rozpoczynają się zajęcia. – Zadbajmy, by nasze 
pociechy bezpiecznie dotarły do szkoły, a po zajęciach do domu – apeluje podkomisarz Marcin 

Świeży, O�cer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.

oznakowania pionowego i 
poziomego przy placówkach 
oświatowych. Głównym celem 
takich działań jest oczywiście 
zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom w drodze do i ze 
szkoły. Do trzeciego września 
w okolicach szkół pojawią się 
dodatkowe patrole policji i 
straży miejskiej. W kolejnym 
etapie funkcjonariusze przy-
gotują spotkania i pogadanki 
z uczniami. Mundurowi prze-
prowadzą rozmowy na temat 
bezpiecznego poruszania się 
po drogach oraz pomogą naj-
młodszym poznać przepisy 
w teorii i praktyce – wyjaśnia 
Rzecznik prasowy wałbrzyskiej 
policji.

Wałbrzyscy policjanci pod-
czas kontroli drogowych będą 
także sprawdzali stan technicz-
ny, oznakowanie i wyposaże-
nie autobusów szkolnych.

- Właściciele �rm przewo-
zowych muszą pamiętać, że 
są odpowiedzialni za bezpie-
czeństwo dzieci. Apelujemy 
oczywiście do wszystkich kie-
rowców o codzienną ostrożną 
jazdę. Po wakacjach koniecz-
ne jest zwrócenie szczegól-
nej uwagi na to zagadnienie 
zwłaszcza w rejonach szkół. 
Nie bez znaczenia jest także 
postawa samych rodziców i 
opiekunów. Pokażmy dziecku 
najbezpieczniejszą drogę do 
szkoły i z powrotem. Uczmy 
najmłodszych w jaki spo-
sób bezpiecznie przechodzić 
przez jezdnię oraz informujmy 
o miejscach do tego przezna-
czonych. Zwróćmy uwagę na 
ubiór dzieci i ich plecaki. Wy-
posażmy je w widoczne po 
zmroku elementy odblasko-
we. Pozwólmy dzieciom bez-
piecznie dotrzeć do szkoły i 

powrócić do domu – dodaje 
podkomisarz Marcin Świeży.

W trakcie ostatnich akcji, 
funkcjonariusze Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu zwracają 
szczególną uwagę na zachowa-
nie kierujących w stosunku do 
pieszych. Policjanci nadzorują 
także prawidłowość poruszania 
się pieszych po drogach bez 
wyznaczonych chodników oraz 
sprawdzają, czy piesi przecho-
dzą przez jezdnię w miejscach 
dozwolonych, a także czy stosują 
się do sygnalizacji świetlnej.

- Po raz kolejny przypomina-
my kierującym: wyprzedzanie 
przed lub na przejściu dla pie-
szych oraz omijanie pojazdu, 
który jechał w tym samym kie-
runku, lecz zatrzymał się celem 
udzielenia pierwszeństwa pie-
szym, a także nieudzielne pierw-
szeństwa pieszemu na drodze 
są w głównymi powodami wy-
padków drogowych z udziałem 
niechronionych uczestników 
ruchu drogowego. Dlatego pa-
miętajmy, aby przy dojeżdżaniu 
do przejścia dla pieszych zawsze 
zachować szczególną ostroż-
ność. Widząc pieszego ściągnij-
my nogę z gazu, by w przypad-
ku jego wejścia na jezdnię w 
sposób bezpieczny zatrzymać 
swój pojazd. Apelujemy także 
do pieszych. Przy niesprzyjają-
cej pogodzie oraz w porze od 
zmierzchu do świtu obowiązko-
wo używajmy odzieży z elemen-
tami odblaskowymi. Kierujący 
będą w stanie zobaczyć nas z 
dalszej odległości, a to daje moż-
liwość szybszej reakcji na wystą-
pienie ewentualnych zagrożeń 
na drodze. Pamiętajmy także, 
że przed wejściem na jezdnię 
należy rozejrzeć się. Wtargnięcie 
pod nadjeżdżający pojazd, także 
na przejściu dla pieszych, jest 
niedozwolone – przypominają 
funkcjonariusze.

(RED, fot. KMP)
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Gmina Czarny Bór realizu-
je zadania w ramach fundu-
szu sołeckiego, które zostały 
zgłoszone podczas ubiegło-
rocznych zebrań wiejskich.

W Witkowie mieszkańcy 
zdecydowali o zakupie nowej 
wiaty przystankowej oraz do-
posażeniu placu zabaw przy 
Gminnym Ośrodku Kultury, a 
także zakupie kompletu stołów 

i ław. Przy świetlicach wiejskich 
w Jaczkowie oraz w Grzędach 
Górnych zamontowane zostały 
lampy solarne, które poprawia-
ją bezpieczeństwo mieszkań-
ców i nadają estetyczny wy-
gląd sołectwu. W pozostałych 
sołectwach prace będą prze-
prowadzone w najbliższych 
dniach.

(RED)

Realizują fundusz 
sołecki

Jan Zając, mieszkaniec 
Borówna, 25 sierpnia 2021 r.  
świętował 96. urodziny.

Stało się już tradycją, że z 
życzeniami jubilata odwiedzili 
wójt gminy Adam Górecki oraz 
kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czarnym Borze 
Edyta Śpiewak. Spotkanie było 
także okazją do wręczenia Ja-
nowi Zającowi odznaczenia 

przyznanego przez Prezydium 
Zarządu Głównego ZIW RP - 
Krzyża 100 Lat Związku Inwali-
dów Wojennych RP.

- Gratuluję uhonorowania 
Pana tak ważnym odznacze-
niem. Niech siły i dobre zdro-
wie towarzyszą Panu przez dłu-
gie lata – powiedział podczas 
wizyty Adam Górecki.

(JJ)

Odznaczenie 
na urodziny

Święto plonów oraz ko-
lejna edycja Dolnośląskiego 
Święta Pieroga odbędą się 5 
września na stadionie spor-
towym w Czarnym Borze.

Na inaugurację Czarnobor-
skich Dożynek Organizatorzy 
zaplanowali mszę świętą dzięk-
czynną w intencji rolników, 

która zostanie odprawiona w 
południe w kościele pod we-
zwaniem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Czarnym Borze. 
Następnie korowód dożynko-
wy, w którym wezmą udział 
parlamentarzyści, włodarze 
ościennych gmin, przedstawi-
ciele lokalnych środowisk, klu-

bów sportowych, organizacji 
pozarządowych i sołectw uda 
się na stadion sportowy. Tam 
gospodarz gminy wraz ze sta-
rostami dożynek dokona trady-
cyjnego obrzędu – misterium 
chleba. Nie zabraknie ośpiewa-
nia wieńców dożynkowych, a o 
najsmaczniejsze pierogi  rywali-

zacja będzie się toczyć w trzech 
kategoriach. Do laureatów w 
konkursie na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy i najsmacz-
niejsze pierogi tra�ą atrakcyj-
ne nagrody w postaci bonów 
upominkowych ufundowanych 
przez Gminę Czarny Bór. Świętu 
plonów będzie towarzyszyć gó-

Dożynki i Dolnośląskie Święto Pieroga w Czarnym Borze
ralska nuta w wykonaniu Kapeli 
Janicki oraz występy zespołów 
ludowych. Ze sceny popłynie 
muzyka i śpiew w wykonaniu 
rodzimych zespołów: witkow-
skiej formacji Radość oraz Ze-
społu Ludowego Grzędowianki. 
Gościnnie natomiast wystąpi 
Zespół Ludowy Zgoda z Cheł-
mska Śląskiego. Do wspólnej 
zabawy w rytmach disco-polo 
zaprosi Skolim oraz najmłodszy 
wykonawca muzyki tanecznej 
WonerS, a zwieńczeniem do-
żynkowej zabawy będzie pokaz 
sztucznych ogni oraz zabawa z 
zespołem Sekret. 

Mieszkańcy gminy, jak za-
wsze ugoszczą przybyłych 
smaczną strawą - swojskim 

jadłem i regionalnymi przy-
smakami. Dodatkową atrakcją 
czarnoborskich dożynek będą 
warsztaty pierogowe oraz wikli-
niarskie. Ale to nie wszystko! Ter-
min tegorocznych dożynek zbie-
ga się w czasie z jubileuszową 10. 
edycją Narodowego Czytania, 
dlatego też podczas święta plo-
nów nie zabraknie specjalnego 
stoiska bibliotecznego, na któ-
rym czarnoborska książnica, przy 
pysznej “Herbatce u Dulskiej” 
zachęcać będzie do wspólnego 
czytania. Nie zabraknie quizów 
i konkursów opartych na moty-
wach “Moralności Pani Dulskiej” 
- najbardziej znanego dramatu 
Gabrieli Zapolskiej.

(JJ)
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PUPiH „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 
poszukuje Kandydatów do pracy na stanowiska:

• KIEROWCA KAT. „C” WYWROTKI 3-OSIOWEJ 
(mile widziana KAT. C+E)

• MONTER ZEW. SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
• OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
• OPERATOR UKŁADARKI-OPERATOR WALCA
• ROBOTNIK DROGOWY
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Baza firmy: Sady Dolne (gmina Bolków)
Wymagania:
- Ogólna wiedza związana z robotami drogowymi i bitumicznymi (mile widziane 

doświadczenie)
- Regulacja studni, układanie krawężników, korytek ściekowych
- Prawo jazdy kat. B
- Uprawnienia operatora maszyn budowlanych lub drogowych (w zależności od 

wykonywanego stanowiska pracy)
- Na stanowisku kierowcy wywrotki 3-osiowej prawo jazdy kat. C (mile widziane 

C+E)
- Wykształcenie minimum zawodowe
- Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Zatrudnimy osoby posiadające uprawnienia, bez doświadczenia

Kandydatów prosimy o aplikację na adres: magdalena.matuszewska@com-d.pl 
lub pod nr tel. 721-700-307
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 
ul. Poniatowskiego 25, e-mail: kontakt(małpa)com-d.pl tel: 76/870-30-26. 
Pełna treść klauzuli informacyjnej www.com-d.pl/rekrutacja_online.pdf

- Kierowca kat. C (mile widziane C+E);  
- Robotnik Drogowy, 
- Monter Zewnętrznej Sieci 

Wodno-Kanalizacyjnej, 
- Operator Koparko-Ładowarki, 
- Operator Układarki oraz Operator Walca. 

Firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie oraz 
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Działalność naszej firmy w dziedzinie budownictwa 
drogowego i inżynierii obejmuje wykonawstwo w różnorod-
nych technologiach, m.in. asfaltobeton, kostka kamienna i 
betonowa oraz inne rozwiązania w zależności od potrzeb 
zleceniodawcy. Dysponujemy wytwórnią masy mineralno-
-bitumicznej oraz sprzętem do prac z jej użyciem.Współ-
pracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami w zakresie 
robót towarzyszących budowie dróg, m.in. wodno-kanali-
zacyjnych, elektro-energetycznych i telekomunikacyjnych. 
Nasza wykwalifikowana kadra oraz nowoczesny sprzęt 
gwarantują najwyższą jakość wykonywanych przez nas ro-
bót budowlanych.

Firma oferuje wykonawstwo robót drogowych; wyko-
nawstwo nawierzchni bitumicznych; cięcie i frezowanie 
nawierzchni; naprawy dylatacji, spękań i ubytków miej-

scowych w nawierzchni; wykonawstwo oznakowania po-
ziomego i pionowego dróg, parkingów oraz wykonywanie 
odwodnień i kanalizacji deszczowej. W zakres naszych 
usług inżynieryjno-drogowych wchodzą także prace towa-
rzyszące: ukształtowanie terenu i roboty ziemne; kanaliza-
cja deszczowa, elementy małej architektury, urządzanie 
zieleni i prace porządkowe.

W związku z dynamicznym rozwojem, spółka COM-D 
poszukuje kandydatów do pracy w bazie firmy w Sadach 
Dolnych, w gminie Bolków, na stanowiskach: Kierowca kat. 
C (mile widziane C+E), Robotnik Drogowy, Monter Ze-
wnętrznej Sieci Wodno-Kanalizacyjnej, Operator Kopar-
ko-Ładowarki, Operator Układarki oraz Operator Walca. 
Wymiar czasu pracy to pełny etat, a zatrudnienie odbywa 
się na podstawie umowy o pracę. Wymagania, które sta-
wiamy kandydatom to: podstawowa wiedza związana z ro-
botami drogowymi i bitumicznymi (mile widziane doświad-
czenie); regulacja studni, układanie krawężników, korytek 
ściekowych; uprawnienia operatora maszyn budowlanych 
lub drogowych (w zależności od stanowiska pracy); pra-
wo jazdy kategorii B; na stanowisku kierowcy - C (C+E); 
wykształcenie minimum zawodowe oraz umiejętność pracy 
w zespole. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne 
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Co ważne - za-
trudnimy także osoby bez doświadczenia, ale posiadające 
uprawnienia. Kandydatów zainteresowanych pracą w na-

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 

poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:

szej spółce prosimy o aplikację mailową na adres: magdale-
na.matuszewska@com-d.pl lub pod numerem telefonu: 721 
700 307, ale zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie 
z wybranymi osobami. Informujemy, że Administratorem 
danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Pro-
dukcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Ja-
worze ul. Poniatowskiego 25, e-mail: kontakt(małpa)com-d.
pl tel: 76/870-30-26. Pełna treść klauzuli informacyjnej 
www  .com-d.pl/rekrutacja_online.pdf.

Zmiana rozkładu 
jazdy
Zarząd Dróg, Komunikacji i 
Utrzymania Miasta w Wałbrzy-
chu informuje, że 1 września 
2021 r. przywrócony został 
przedwakacyjny rozkład jaz-
dy. - Na swoją trasę powróci 
autobus linii nr 4. Autobusy li-
nii A oraz C będą kursowały ze 
zwiększoną częstotliwością, czyli 
co ok. 15 minut. Ponadto w so-
boty i niedziele autobusy linii nr 
2 będą realizować, w godzinach 
wieczornych - więcej kursów do 
Boguszowa Gorc. Zachęcamy 
do zapoznawania się z nowym 
rozkładem jazdy – informuje ZD-
KiUM.

(RED)

Koncert Urszuli 
Dudziak
Legendarna wokalistka jazzo-
wa Urszula Dudziak wystąpi 
z zespołem w Starej Kopalni 
w Wałbrzychu 5.09.2021 r. o 
godz.19.00. Bilety na koncert 
można kupić na stronie bilety.
wok.walbrzych.pl lub w kasach 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury 
i Starej Kopalni w cenie: 60 zł bi-
let normalny, 50 zł bilet ulgowy. 
Uwaga: miejsca są nienumero-
wane, po wejściu na imprezę Wi-
dzowie mogą zajmować wolne 
miejsca na widowni.

(RED)

Budząc do życia las - nie 
przemijasz lecz trwasz - pod 
takim hasłem odbyło się mię-
dzypokoleniowe spotkanie 
,,Las łączy pokolenia” będą-
ce specjalnym prezentem dla 
podopiecznych Hospicjum 
im. św. Jana Pawła II w Wał-
brzychu.

- Dzięki partnerowi, którym 
zostały Lasy Państwowe, zre-
alizowaliśmy pierwsze spotka-
nie w ramach projektu,, Las łą-
czy pokolenia” – mówi Renata 
Wierzbicka, prezes Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatyw-
nej Oddział w Wałbrzychu. 
- Było twórczo, zabawnie, a 
zarazem nostalgicznie... Po 
prostu pięknie! Spotkanie 
pokoleń to też przywołanie 
metafory drzewa życia, które 
trwało pomimo przemijania 
kolejnych pokoleń. To poka-
zanie, że życie podarowane 
drzewu to trwały ślad, który 
możemy po sobie zostawić 
dla nadziei i wspomnień ko-
lejnych pokoleń. Dziękujemy 
wszystkim pełnym zaanga-
żowania podopiecznym i ich 
rodzinom, pracownikom i wo-
lontariuszom hospicjum, La-
som Państwowym i Arturowi 
Dyrcz, Staroście Wałbrzyskie-
mu Krzysztofowi Kwiatkow-

Las połączył pokolenia w hospicjum

skiemu, zastępcy prezydenta 
Wałbrzycha Sylwii Bielawskiej, 
WOK Wałbrzych i dyrektorowi 
Jarosławowi Buzarewicz oraz 
pracownikom: Kamili Koło-
dziejczyk i Justynie Ryncewicz. 
Dziękujemy wszystkim, dzięki 
którym pełne radości i nadziei 
przedsięwzięcie mogło się od-
być w bezpiecznych i komfor-
towych warunkach.

Na rowerach 
dla hospicjum

Polskie Towarzystwo Opie-
ki Paliatywnej w Wałbrzych 
organizuje II Rajd Rowerowy 
dla Hospicjum, który został 
zaplanowany na 12.09.2021 
r. Uczestnicy wyruszą o godz. 
8.30 sprzed wałbrzyskiego ho-
spicjum przy ul. Krasińskiego 
8 i będą mieli do pokonania 

trasę o długości około 60 kilo-
metrów.

- Impreza ma charakter cha-
rytatywny i happeningowy. 
Promuje otwarcie na potrzeby 
innych ludzi, potrzebę niesienia 
pomocy bliźniemu. Celem raj-
du jest także zwrócenie uwagi 
na los chorych z hospicjum w 
Wałbrzychu i ich rodzin, rozwój 
świadomości społecznej. To 

również popularyzacja kolarstwa 
jako formy rekreacji ruchowej, 
upowszechnienie zdrowego try-
bu życia i aktywnego spędzania 
wolnego czasu oraz zachęcenie 
do uprawiania sportu. Impreza 
skierowana jest do osób pełno-
letnich które 12.09.2021 r. mają 
ukończone 18 lat. Dopuszczamy 
również start osób niepełnolet-
nich, które 12.09. 2021 r. mają 
ukończone 16 lat tylko za wiedzą 
i pisemną zgodą obojga rodzi-
ców lub opiekunów prawnych. 
Dzieci poniżej 16 roku życia, 
poza pisemną zgodą rodziców 
mogą wziąć udział w rajdzie wy-
łącznie pod opieką rodzica, bądź 
opiekuna prawnego, który przez 
cały czas trwania rajdu będzie 
jechał obok dziecka na rowerze. 
W rajdzie udział może wziąć 300 
uczestników – podkreślają orga-
nizatorzy.

Osobami kontaktowymi w 
sprawie rajdu są: Mariusz We-
reszczyński (tel. 693 356 804) 
i Joanna Tąporowska (tel. 694 
250 423). Biuro rajdu będzie 
czynne 11.09.2021 r. w godzi-
nach 9.00 – 14.00 i w dniu za-
wodów w godz. 7.00 -9.00 w 
siedzibie Polskiego Towarzy-
stwa Opieki Paliatywnej przy ul. 
Krasińskiego 8 w Wałbrzychu.

(RED)
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7 ojców wraz 19 dzieci, 26 sierpnia 
2021 r., uczestniczyło w warszta-
tach, w trakcie których wspólnie 
wykonali ekologiczne wyroby z 
drewna oraz poznali zasady kom-
postowania i zimowego dokar-
miania ptaków. Zajęcia odbyły się 
w ramach projektu „Dolnoś lą scy 
Eko-Majsterkowicze”, realizo-
wanego przez Związek Dużych 
Rodzin 3+ Koło Wałbrzych i do� -
nansowanego z Programu Dolno-
śląskie Małe Granty ze środków 
budżetu Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego.

Grupę nieformalną, realizują cą 
projekt „Dolnoś lą scy Eko-Majster-
kowicze” (nr wniosku E/3430/2021/I 
www.malegranty.pl), tworzą człon-
kowie Związku Dużych Rodzin 3+ 
Koło Wałbrzych.

- Projekt jest dziełem większej 
grupy członków naszego koła, a 
jego wspólna realizacja oraz włącz-
nie w to działanie innych rodzin ma 
na celu utrwalanie między innymi 
więzi rodzinnych i integrację rodzin 

- mówi Katarzyna Duda, przewodni-
cząca Koła ZDR3+ w Wałbrzychu. - 
Projekt zakłada wspólne budowanie 
przez ojców z dzieć mi i młodzieżą 
produktów z drewna, które posłuż ą  
do: kompostowania, dokarmiania 
ptaków zimą  oraz przechowywania 
zabawek, ksią ż ek itp.

Warsztaty zostały zorganizowane 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Szczawnie – Zdroju. Stowarzysze-
nie kupiło gotowe elementy drew-
niane do samodzielnego montaż u 
i pomalowania oraz impregnacji, 
z których powstały między innymi 
karmniki, kompostowniki i skrzynie. 
Stworzone przez uczestników zajęć 
produkty zostały im przekazane do 
umieszczenia w domach, na balko-
nach lub w ogrodach. Natomiast 
jedna skrzynia i jeden karmnik zo-
stały przekazane szczawieńskiej 
bibliotece do publicznego wykorzy-
stania i promowania efektów tych 
warsztatów.

- Za sprawą tego projektu chcemy 
rozwijać  proekologiczne zachowa-

Dolnoś lą scy eko-majsterkowicze

nia, a rodzinne warsztaty mają także 
połą czyć  przyjemnoś ć  wspólnego 
spę dzania czasu oraz nauki. Zależało 
nam zwłaszcza na tym, by zaktywi-
zować ojców. Projekt zakłada naukę  
przez przykład rodzica, gdyż  ojco-
wie dają  najwartoś ciowszy przykład 
dzieciom. Waż ny aspekt projektu 
to wspólne działanie całej rodziny 
i wykorzystania narzę dzi własnych 
do tworzenia, pracy oraz pobudze-

nia kreatywnoś ci dzieci i rodziców. 
Podczas spotkania przeprowadzony 
został krótki instruktaż wykonania 
prac.  Omówiono  wartoś ć  wyko-
rzystania kompostu, jak również co 
i jak może być kompostowane oraz 
w jaki sposób i czym dokarmiać pta-
ki, żeby robić to z korzyścią dla nich. 
Proekologiczne cele projektu zosta-
ły zrealizowane między innymi za 
sprawą uś wiadamiania i prowadze-

nia rozmów o ekologii oraz zachę -
cania dzieci i młodzież y do działań  
na rzecz ochrony ś rodowiska. Stąd 
też promowanie kompostowania 
odpadów BIO, ochrony ptaków, ku-
powania produktów z materiałów 
naturalnych i biodegradowalnych. 
Wszystkie te działania miały poka-
zać uczestnikom projektu, ż e rodzi-
ny mają  duż y wpływ na edukację  
ekologiczną  dzieci, ich stosunek do 
zwierzą t i ś rodowiska naturalnego 
oraz pozostawić w ich ś wiadomoś ci 
przekonanie, ż e rodzina moż e wspól-
nie tworzyć  i jest odpowiedzialna za 
ś rodowisko naturalne i konsumpcję . 
Warto podkreślić, że warsztaty objął 
honorowym patronatem Burmistrz 
Szczawna - Zdroju Marek Fedoruk, 
któremu duże rodziny wręczyły 
propozycje dobrych praktyk proro-
dzinnych i zachęciły do wdrożenia 
w gminie prorodzinnych rozwiązań 
obejmujących m.in. różne zniżki – 
dodaje Katarzyna Duda.

R E K L AMA

W pięciu punktach Bo-
guszowa – Gorc stanęły po-
jemniki na elektrośmieci. 
- Gmina Boguszów-Gorce 
sięga po nowe rozwiązania 
w zakresie gospodarki odpa-
dami wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkań-
ców, a jednocześnie dążąc 
do utrzymania czystości i 
porządku oraz ochrony śro-
dowiska naturalnego – wyja-
śnia Agnieszka Więckiewicz, 
zastępca burmistrza Bogu-
szowa - Gorc.

Pod koniec lipca 2021 r. 
Gmina Boguszów – Gorce pod-
pisała umowę ze spółką MB Re-
cycling Sp. z o.o. Przedsiębior-
stwo Gospodarki Odpadami 
Sp. k. oraz Fundacją Odzyskaj 
Środowisko na współpracę w 
ramach projektu Elektryczne 
Śmieci, dzięki któremu powsta-
je system selektywnej zbiórki 
tego typu odpadów. Obejmie 
on zebranie, odbiór oraz recy-
kling zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego 
oraz prowadzenie działań edu-
kacyjnych. W każdej dzielnicy 
Boguszowa-Gorc stanął specja-
listyczny, czerwony pojemnik, 
w którym mieszkańcy mogą 
pozostawić małogabarytowy 
sprzęt pochodzący z ich do-
mów.

- Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, która wraca po 
wakacjach do nauki w szkołach, Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach 
kupił urządzenia do dezynfekcji - opryskiwacze elektrostatyczne. 
Do tej pory rozwiązanie to z powodzeniem sprawdzało się w Żłobku 
Miejskim nr 1 oraz Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach. Odbyło 
się także szkolenie zorganizowane przez dostawcę opryskiwaczy - firmę 
GreenClinic, podczas którego sprzęt został przekazany przedstawicielom 
boguszowskich szkół – wyjaśnia Sylwia Dąbrowska, burmistrz 
Boguszowa – Gorc.

(JCF)

Zagospodarują elektroodpady

- Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny z czerwonych 
pojemników tra� do profesjo-
nalnych zakładów przetwa-
rzania, gdzie zostanie podda-
ny recyklingowi. Co ważne, z 
części odzyskanych materia-
łów powstaną ule oraz wyjąt-
kowe dzieła sztuki tzw. trash 
art – podkreśla Robert Mago-
lon, Pełnomocnik Zarządu ds. 
Projektu Elektryczne Śmieci. 
- Odbiór sprzętu wielkogabary-
towego należy zgłaszać dzwo-
niąc na numer infolinii 572 102 
102 – dodaje.

Pojemniki są rozmieszczo-
ne w poniższych lokalizacjach: 
Boguszów - Rynek, Gorce - ul. 
Grunwaldzka pomiędzy nr 1 a 

nr 5 (przy poczcie); Stary Lesie-
niec - ul Kosynierów/ul. św. Bar-
bary (przy przystanku autobu-
sowym i placu zabaw); Kuźnice 
I - ul. Kopernika 2 w pobliżu Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
nr 6 im. Mikołaja Kopernika, 
przy placu zabaw; Kuźnice II: ul 
Żeromskiego/ ul. Wincentego 
Pola – pętla autobusowa – przy 
kiosku/ przystanku autobuso-
wym.

W pojemnikach na elek-
troodpady można zostawiać 
sprzęt małogabarytowy, które-
go żaden z zewnętrznych wy-
miarów nie przekracza 50 cm 

Na czerwonych pojemni-
kach nieprzypadkowo znajdują 
się również wizerunki pszczół. 

W ramach projektu Elektryczne 
Śmieci, miasta uczestniczące 
w projekcie zyskują możliwość 
posiadania miejskiej pasie-
ki złożonej z uli z recyklingu. 
Integralną częścią projektu 
jest również Szkolne Centrum 
Recyklingu – innowacyjna 
platforma edukacyjna dedyko-
wana uczniom, nauczycielom 

oraz pasjonatom szeroko poję-
tej ekologii. W jednym miejscu 
znalazły się bajki edukacyjne, 
opowiadania, artykuły nauko-
we, scenariusze lekcji, prezen-
tacje multimedialne, quizy 
oraz gry memory. Cyklicznie 
pojawiają się również konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami.

(JCF)

Zdezynfekują szkoły

Sobota na dachu
Miejska Biblioteka Publicz-
na – Centrum Kultury w Bo-
guszowie – Gorcach zapra-
sza na „Sobotę na dachu”. 4 
września o godz. 14.00 w bogu-
szowskim Rynku rozpocznie się 
narodowe czytanie „Moralno-
ści Pani Dulskiej” z muzycznym 
akompaniamentem Krzysztofa 
Kurnyty. O godz. 17.00 na sce-
nie pojawi się gwiazda polskiej 
estrady lat 80-tych – Grażyna 
Łobaszewska, a o godz. 19.30 
wystąpi grupa Juppi. W razie 
złej pogody wszystkie wyda-
rzenia zostaną przeniesione 
do sali widowiskowej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej – Centrum 
Kultury w Boguszowie – Gor-
cach.

(RED)

Finał 11 września
- Zaplanowany na poprzed-
ni weekend Rodzinny Finał 
Wakacji w Boguszowie-Gor-
cach, z powodu złych warun-
ków atmosferycznych, został 
przeniesiony na 11 września 
2021 r. Impreza zostanie zor-
ganizowana na stadionie OSiR 
przy ul. Olimpijskiej 1 – wyja-
śniają organizatorzy.

(RED)
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Zdarzają się w życiu sy-
tuacje, które zdecydowanie 
„podnoszą ciśnienie”. Jed-
nym z takich zdarzeń jest 
odholowanie samochodu 
przez upoważnione służby 
- straż miejską, policję oraz 
pozostawienie go na strzeżo-
nym parkingu.

Decyzja o odholowaniu 
najczęściej dotyczy pojazdu 
mechanicznego, którego uży-
wanie może stanowić zagro-
żenie dla bezpieczeństwa lub 
porządku ruchu drogowego 
lub utrudniającego prowadze-
nie akcji ratowniczej. Ma to 
miejsce, gdy samochód zosta-
nie zaparkowany np. 1) w miej-
scu, w którym pozostawienie 
pojazdu jest zabronione i po-
zostawienie go w tym miejscu 
utrudnia ruch drogowy lub 
zagraża bezpieczeństwu tego 
ruchu, 2) w miejscu przezna-
czonym dla parkowania osób 
niepełnosprawnych, gdy ta-
kich uprawnień kierujący nie 
posiada, 3) w miejscu obowią-
zywania zakazu z tym, że w tym 
miejscu musi znajdować się 
oznakowanie, że zaparkowany 
samochód zostanie usunięty 
na koszt właściciela.

Równocześnie może to do-
tyczyć sytuacji związanych z 
naruszeniem bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w inny spo-
sób, poprzez np. 1) kierowanie 
pojazdem przez w stanie nie-
trzeźwości, czy też w stanie po 
użyciu alkoholu lub pod wpły-
wem środków odurzających, 2) 
kierowanie pojazdem, którego 
stan techniczny może stanowić 
zagrożenie dla innych użyt-
kowników dróg.

Jeżeli już doszło do takiej sy-
tuacji, to kierowca musi jakoś 
odzyskać swój samochód. Auto 
może odebrać jego właściciel lub 
posiadacz, który jest ujawniony w 
dowodzie rejestracyjnym. Może 
też odebrać osoba wskazana w 
pokwitowaniu zatrzymania do-
wodu rejestracyjnego, o ile sytu-
acja taka miała miejsce.

Przy odbiorze samochodu 
można spotkać się z sytuacją, że 
osoby zarządzające parkingiem 
stwierdzą, że nie wydadzą auta 
dopóki nie zostanie im okaza-
ny dowód uiszczenia opłaty za 
odholowanie i zapłata za jego 
parkowanie. Do 13 września 
2019 r. faktycznie istniał przepis 
uzależniający wydanie samo-
chodu od okazania dowodu 

Prawo w pigułce: wydanie odholowanego samochodu 
bez dowodu opłaty za odholowanie i parking

uiszczenia opłaty za jego usu-
nięcie i parkowanie. Przepis ten 
został jednak uznany za niekon-
stytucyjny wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego z 5 grudnia 
2018 r. (sygn. akt K 6/17). O tym, 
że samochód został usunięty 
z dotychczasowego miejsca i 
zaparkowano go na parkingu 
strzeżonym, ze wskazaniem 
adresu tego parkingu, kierują-
cy/posiadacz powinien zostać 
powiadomiony pisemnie. W 
używanym wzorze tego powia-
domienia, znajdującym się w 
odpowiednim rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, znajduje się 
pouczenie, że odebrać pojazd 
możemy dopiero po okazaniu 
wskazanych powyżej opłat. W 
aktualnie obowiązującym sta-
nie prawnym, pouczenie to nie 
jest prawnie skuteczne.

Pojazd powinien zostać wy-
dany bez względu na uiszcze-
nie lub nie uiszczenie opłaty 
za jego usunięcie i parkowa-
nie. Jeżeli jednak mimo tego, 
następuje odmowa wydania 
pojazdu, to nie postanie nic 
innego jak poprosić o inter-
wencję funkcjonariuszy policji. 
W trakcie interwencji należy 
wykazać dokumentem, iż je-
steśmy właścicielem samo-
chodu lub uprawnionym do 
jego używania posiadaczem. 
Wyraźnie należy stwierdzić, 
że przysługujące właścicielo-
wi prawo własności jest naru-
szane albowiem osoba, która 
odmawia wydania auta, nie 
ma prawa go zatrzymywać, 
wbrew naszej woli. Osoba, 
która nie chce wydać pojazdu, 
pomimo udowodnienia prawa 
jego własności może swoim 

zachowaniem wyczerpywać 
znamiona przestępstwa.

Nie ulega wątpliwości, że 
opłaty te będzie trzeba, wcze-
śniej czy później ponieść. Brak 
dowodu poniesienia tych opłat 
na moment odbierania samo-
chodu nie może jednak sta-
nowić podstawy do tego, aby 
samochód nie został wydany.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Pomagają Marysi
- Nowy rok przedszkolny 
rozpoczynamy od akcji cha-
rytatywnej. Naszej pomocy 
potrzebuje mała Marysia. Jeśli 
ktoś z Państwa miałby w domu 
książki, zabawki, lub inne nie-
potrzebne rzeczy (rzeczy nowe 
lub niezniszczone) i chciałby 
coś podarować to bardzo ser-
decznie zapraszamy. Fanty na 
loterię zbieramy do 5 września. 
Ponadto prowadzimy zbiór-
kę zakrętek. Bardzo prosimy o 
włączenie się w akcję, bo warto 
pomagać – apelują pracownicy 
Przedszkola Samorządowego 
w Głuszycy.

(AM)

Del�nek zaprasza
Godziny otwarcia Krytej Pły-
walni Del�nek przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Głu-
szycy: poniedziałek od godz. 
15.00 do godz. 21:00; wtorek 
od godz. 18.00 do godz. 21:00 
(wynajęcie od godz. 15:00 do 
godz. 18.00); środa od godz. 
15:00 do godz. 21:00; czwartek 
od godz. 18.00 do godz. 21:00 
(wynajęcie od godz. 15:00 do 
godz. 18.00); piątek od godz. 
15:00 do godz. 21:00; sobota 
od godz. 12:00 do godz. 20:00; 
niedziela od godz. 12:00 do 
godz. 20:00. Telefon do recep-
cji pływalni: 690 164 739.

(RED)
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Na stronach internetowych 
oraz pro�lach społeczno-
ściowych Gminy Stare Boga-
czowice pojawiły się apele 
zachęcające do szczepień 
przeciwko COVID-19. Skąd 
potrzeba takiej akcji?

Mirosław Lech: - Kiedy wybu-
chła pandemia, szczepionki 
były nieosiągalne. Wtedy 
każdy z nas odczuwał strach 
przed nieznanym wirusem 
i ogromną troskę o najbliż-
szych. My od samego po-
czątku komunikowaliśmy się 
z mieszkańcami naszej gmi-

ny, podkreślając powagę sy-
tuacji i apelując o rozwagę. 
Niektórzy naiwnie wierzyli, 
że wirus nie dotrze do Sta-
rych Bogaczowic... Niestety 
stało się inaczej i już wtedy 
wiedzieliśmy, że urząd gmi-
ny oraz gminne instytucje 
muszą dotrzeć do mieszkań-
ców z najważniejszymi in-
formacjami, które pomogły 
zachować spokój i wzbudzić 
ostrożność oraz odpowie-
dzialność za drugiego czło-
wieka. Komunikaty, które za-
mieszczaliśmy na tablicach 

Chroń siebie i innych
Rozmowa z Mirosławem Lechem, Wójtem Gminy Stare Bogaczowice.

ogłoszeń, w internecie czy 
lokalnej prasie odniosły po-
żądany skutek. Teraz, kiedy 
oswoiliśmy się z wrogiem, 
jakim jest COVID-19, nasza 
czujność została uśpiona. 
Okres wakacyjny, z czego 
bardzo się wszyscy cieszy-
my, przyniósł stabilizację. 
Mamy jednak na uwadze, 
że wraz ze zbliżającą się je-
sienią, może przyjść kolejna 
fala pandemii. Szczepienia 
są nadzieją na to, że będzie 
ona miała mniej katastrofal-
ne skutki niż dotychczas.

Gminna akcja promująca 
szczepienia świadczy o tym, 
że mieszkańcy Starych Boga-
czowic się nie szczepią? Trze-
ba ich do tego namawiać?

- Zachęcamy do szczepień 
nie dlatego, że mało osób 
się zaszczepiło, ale dlatego, 
że jeszcze nie wszyscy za-
szczepili się. Odkąd szcze-
pionki stały się dostępne, 
w naszej minie działa punkt 
szczepień. Był on bardzo 
sprawnie prowadzony przez 
Praktykę Lekarską dr Urszuli 
Puskarz. Niestety, wciąż są 
w naszym środowisku oso-
by, które nie przyjęły jesz-
cze szczepionki. I to właśnie 
do nich chcemy dotrzeć ze 
swoimi apelami.

Dlaczego ludzie nie chcą się 
szczepić?
- Ogromną rolę odgrywa tutaj 
internet i krążące w nim teorie 
spiskowe oraz opinie pseudo-
-specjalistów. Żyjemy w XXI 
wieku, który pozwala nam ko-
rzystać z nauki i osiągnięć me-
dycyny. Musimy wierzyć leka-
rzom, ludziom doświadczonym 
i uczonym. Nie mogą kierować 
naszym życiem wróżbici czy 
znachorzy!

Jak Pan chce przekonać tych 
niezdecydowanych? Wierzy 
Pan, że zrobi to plakat za-
mieszczony w Internecie?

- Rozpropagowujemy oraz 
publikujemy materiały (rów-
nież video), które edukują i 
pokazują naszym mieszkań-
com, że w ich najbliższym 
środowisku ludzie zaufali 
medycynie. Słuchanie opinii 
nieznanych polityków czy 
lekarzy to zupełnie co inne-
go, niż słowa medyka, który 
prowadzi nas od kilkunastu 
lat lub sąsiada czy kolegi ze 
szkolnej ławki.

Oprócz akcji promującej 
szczepienia gmina robi coś 
jeszcze, aby wskaźnik osób 
zaszczepionych wzrósł?

- Docieramy do naszych 
mieszkańców nie tylko z 
informacjami, ale też ze 
szczepionkami. Dzięki 
uprzejmości kadry medycz-
nej ze Szpitala im. Alfreda 
Sokołowskiego w Wałbrzy-
chu, na dwóch ostatnich 
wydarzeniach plenerowych, 
udało nam się utworzyć 
mobilne punkty szczepień. 
Uczestniczy dni gminy i 
dożynek mogli przyjąć jed-

nodawkową szczepionkę 
Johnson&Johnson. Korzy-
stając z okazji zwracam się 
do mieszkańców Gminy 
Stare Bogaczowice z prośbą 
o przyjęcie odpowiedzialnej 
postawy – szczepmy się! 
Tylko w ten sposób może-
my zapobiec rozprzestrze-
nianiu się wirusa, a w przy-
padku zarażenia ochronić 
siebie przed wystąpieniem 
ciężkich objawów i powi-
kłań. Zależy od Ciebie tak 
wiele… Zaszczep się i za-
pewnij bezpieczeństwo so-
bie oraz swoich bliskich.

(IL)

Grupa mieszkańców Świe-
bodzic wyruszyła na skuter-
ach do Chorwacji. W trakcie 
podróży będą zbierali pi-
eniądze na rzecz chorego na 
białaczkę limfoblastyczną 
Adrianka.

- Miło mi poinformować o 
kolejnej, świetnej inicjatywie 
społecznej „Pula Trip”, zain-
icjowanej i zorganizowanej 
przez naszych mieszkańców: 
Łukasza Ziemnickiego „Moto 
Pyra”, Pawła Nasiadkę, Piotra 
Brągiel i Wojciecha Brągiel. 
Panowie 1 września wyruszy-
li w podróż na skuterach do 
Chorwacji. Inicjatywa ma 
wymiar charytatywny, po-
nieważ mieszkańcy Świebodzic 

będą zbierali środki na rzecz 
chorego na białaczkę lim-
foblastyczną Adrianka. Założyli 
skarbonkę na portalu pomo-
cowym https://www.siepoma-
ga.pl/pula-trip-na-skuterach. 
Zapraszamy do wsparcia tej 
pięknej inicjatywy i zachęcamy 
do obserwowania relacji z po-
dróży pod adresem wydarze-
nia Pula Trip. Wyprawę wsparł 
świebodziczanin Dariusz Piąt-
kowski, użyczając własnego 
skutera. Ta kolejna, piękna 
akcja to dowód na to, że hasło 
Świebodzice Miastem Serc jest 
cały czas aktualne i działa jak 
magnes – mówi Paweł Ozga, 
burmistrz Świebodzic.

(WPK)

Na skuterach 
do Chorwacji
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Przed Urzędem Gminy w 
Walimiu do ustawiony został 
mobilny punkt spisowy – spi-
somat, w którym można do-
konać samospisu. W najbliż-
szych dniach w świetlicach 
wiejskich w Gminie Walim 
będą także dyżury rachmi-
strzów spisowych.

- Nie czekajmy do 30 
września br., ponieważ na 
samospis internetowy lub na 
infolinii mamy czas tylko do 
momentu, gdy skontaktuje 
się z nami rachmistrz. Zgod-
nie z art.17a ust.1-3 ustawy o 
narodowym spisie powszech-
nym, nie można odmówić 

rachmistrzowi kontaktują-
cemu się z nami udzielenia 
danych do spisu – deklaracja 
o dokonaniu samospisu jest 
jednoznaczna z odmową 
spisania się. Apelujemy o 
dokonanie spisania się w jak 
najszybszym terminie. Nie 
czekajmy na ostatnią chwilę 

– w ten sposób unikniemy ko-
lejek w gminnym biurze spi-
sowym, czy przeciążonych li-
nii spisowych. Narodowy Spis 
Powszechny trwa do 30 wrze-
śnia 2021r. Jest obowiązko-
wy, a odmowa udziału w nim 
skutkuje wnioskiem o ukara-
nie grzywną – nawet do 5 tys. 

Nie spisałeś się jeszcze? Skorzystaj ze spisomatu!

zł – przypominają pracownicy 
Gminnego Biura Spisowego 
w Walimiu, które przypomina, 
że w świetlicach wiejskich od-
bywać się będą dyżury rach-
mistrzów spisowych, zgodnie 
z poniższym grafikiem:
-  2 września, od godz.16.00 

do 18.00 – Olszyniec, ul. 
Świdnicka 4a,

-  6 września, od godz.16.00 
do 18.00 – Zagórze Śląskie, 
ul. Główna 10,

-  8 września, od godz.16.00 
do 19.00 – Walim, ul. Ko-
ściuszki 2,

-  9 września, od godz.16.00 do 
18.00 – Niedźwiedzica 33,

- 13 września, od godz.16.00 
do 18.00 – Dziećmorowice, 
ul. Sienkiewicza 75.
- Gorąco zachęcamy do 

skorzystania z pomocy rachmi-
strzów w wypełnieniu obowiąz-
ku spisania się w NSP2021. Nie 
czekajmy do 30 września – wte-
dy linie telefoniczne i łącza in-
ternetowe będą przeciążone, a 
brak lub odmowa spisania się za-
grożone są karą grzywny. Przy-
pominamy również, że w celu 
spisania wszystkich domowni-
ków niezbędna jest znajomość 
ich numerów PESEL – dodają 
pracownicy biura spisowego.

(AM)

Adrianna i Wojciech Tom-
czyk, mieszkańcy Gminy Ka-
mień Pomorski, odwiedzili 
Gminę Walim. I nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby 
nie to, że to osoby o wielkich 
i niezwykle dobrych sercach.

- Pani Adrianna i Pan To-
masz, jesienią ubiegłego roku, 
chcąc wesprzeć w ciężkiej cho-
robie małego chłopca, wzięli 
udział w licytacji noclegów w 
zamku Grodno. To przepięk-
ny gest, który nie byłby moż-
liwy bez właścicieli Karczmy 
Rycerskiej w zamku Grodno, 

którzy odpowiedzieli na apel 
o pomoc, wystawiając noclegi 
w zarządzanym przez siebie 
obiekcie do licytacji – pod-
kreśla Sekretarz Gminy Walim 
Aleksandra Ignaszak, która w 
imieniu swoim i Wójta Gmi-
ny Walim Adama Hausmana, 
spotkała się z tymi wspaniały-
mi gośćmi na kawie i słodkim 
poczęstunku w Karczmie Ry-
cerskiej w zamku Grodno. - To 
niezwykłe mieć okazję spotkać 
tak wrażliwych i dobrych ludzi 
– dodaje Aleksandra Ignaszak.

(AM)

Ludzie o niezwykłych 
sercach 
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Willa Alfa zaprasza URLOP 2021
2.09 – 9.09
26.09 – 3.10
27.09 – 4.10
Cena ze śniadaniem i obiadokolacją 

- 799 zł/os. 
lub z wycieczką 
do Skalnego Miasta lub Pragi 

- 899 zł/os.

R E K L AMA

Temat dramatu na polsko-
-białoruskiej granicy w Usnarzu 
Górnym, czyli codzienne, mę-
czące już mnie ujadanie poli-
tyków wszelkiej maści, można 
by zakończyć w bardzo prosty 
sposób. Wpadłem na niego ja-
kiś czas temu, kiedy usłyszałem 
kolejne już zapewnienia stro-
ny rządowej, że cudzoziemscy 
imigranci (uchodźcy) znajdują 
się po stronie białoruskiej, a 
więc wszelka odpowiedzial-
ność za ich zdrowie i życie 
spoczywa na Białorusi. Innego 
zdania jest cała demokratyczna 
opozycja (chociaż w szczegó-
łach jak zwykle się różni), zda-
niem której na polskim rządzie 
spoczywa obowiązek udziele-
nia tym nieszczęsnym ludziom 
wszelkiej pomocy humanitar-
nej. Głosząc takie przekona-
nia, odwołują się nie tylko do 
powszechnie obowiązujących 
zasad humanitaryzmu, będą-
cych kamieniem węgielnym 
demokracji, zapisanych w pod-
stawowych dokumentach mię-
dzynarodowych (Powszechna 
deklaracja praw człowieka, 
Karta praw podstawowych 
Unii Europejskiej, Europejska 
konwencja o ochronie praw 
człowieka), ale także do obo-
wiązującego w Polsce systemu 
wartości chrześcijańskich (a ści-
ślej, katolickich), o których bez-
ustannie Zjednoczona Prawica, 

Dramat na granicy
Janusz
Bartkiewicz

ustami swych posłów, prawi i 
wprost zanudza. Przynajmniej 
mnie, bo mam dosyć słuchania 
tych napuszonych słów i kato-
lickich haseł, które nijak mają 
się do tego, co przedstawiciele 
prawicy, łącznie z ich politycz-
nym i moralnym guru, na co 
dzień prezentują.

Ostatnio słyszałem wypo-
wiedź jednego mądrego księ-
dza (katolickiego), bo i tacy się 
w tym Kościele znajdują, aby 
ci wszyscy prawicowi polity-
cy zastosowali się do arysto-
telesowskiej zasady złotego 
środka, wedle której odległość 
do jednej skrajności jest taka 
sama, jak odległość do dru-
giej, a więc dobrze by było, aby 
przynajmniej w myślach za-
mienili się stronami, by poczuć 
to, co czują ci znajdujący się 
za i przed lufami białoruskich i 
polskich pograniczników. My-
ślę jednak, że jest to wołanie 
na puszczy, albowiem ludzie, 
do których ów ksiądz apelo-
wał, nie są w stanie, mentalnie 
i moralnie, wznieść się na takie 
wyżyny empatii. Podoba mi się 
też myśl wyrażona przez jedne-
go z lewicowych dziennikarzy, 
że szczytem światowego nie-
szczęścia jest sytuacja, kiedy 
uciekając przed islamskim fun-
damentalizmem, tra�a się na 
fundamentalistów katolickich, 
od których w szeregach Zjed-
noczonej Prawicy aż się roi. 
Przypomnę tylko ostatnie po-
mysły niejakiego Czarnka, któ-
ry z lubością, ale groźnie baj-
durzy o cnotach niewieścich, 
co po przełożeniu na normalny 
język oznacza ni mniej ni wię-

cej to samo, co w stosunku do 
kobiet zakłada islamskie pra-
wo szariatu. Oczywiście tenże 
Czarnek (w imieniu wspomnia-
nego moralnego i polityczne-
go guru) jeszcze nie opowiada 
o brutalnych karach, jakie spo-
tkają każdą białogłowę, która 
się owych cnót zaprzeć będzie 
chciała. Jeszcze …

Ale wracam „do polsko- 
białoruskiej granicy” i do po-
mysłu jaki mi onegdaj przy-
szedł do głowy, który może 
wytrąć wszelkie argumenty, 
zarówno jeden lub drugiej 
strony. Przypomnę, że ci „rzą-
dowi” twierdzą, iż uciekinierzy 
znajdują się na terenie Biało-
rusi, a ci „demokratyczni” coś 
wręcz przeciwnego, a przy-
najmniej było tak jakiś czas 
temu. Nawet przytaczali przy-
kłady, że na początku polscy 
pogranicznicy zaopatrywali 
uciekinierów zatrzymanych 
po przekroczeniu granicy w 
pobliżu wioski Usnarz Górny 
w chleb i wodę, czego czynić 
by nie mogli, gdyby grupa ta 
nie znajdowała by się po pol-
skiej stronie granicy. Dopiero 
po kilku dniach pomocy tej 
zaniechali, ponieważ „z góry” 
przyszły stosowne rozkazy, 
aby przestali się zachowywać 
jak na ludzi przystało. I tu przy-
chodzą mi na myśl słowa Wła-
dysława Bartoszewskiego, że 
jeżeli nie wiesz jak się zacho-
wać, zachowaj się przyzwoicie. 
Tylko tyle, ale jednocześnie aż 
tyle. I mimo, że ci przyzwoici 
funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej „dokarmiali” koczu-
jących imigrantów, to żaden 

z nich nie został ukarany za 
złamanie polskiego prawa, co 
powinno mieć miejsce, gdyby 
faktycznie imigranci znajdo-
wali się na terytorium białoru-
skim, albowiem polskie prawo 
nawet im zabrania nielegalne-
go przekroczenia granicy pań-
stwa. No i stojący w pobliżu 
białoruscy strażnicy, w ogóle 
na nielegalne przekroczenie 
ich granicy nie reagowali. A 
powinni, bo byliby świadkami 
swego rodzaju „małej agre-
sji”, czyli wkroczenia obcych 
sił z bronią w ręku na ich te-
rytorium. Zapewne dla nich, 
tak jak i dla premiera Mora-
wieckiego, tak samo święte, 
jak święte terytorium polskie. 
Przy okazji tego krzywouste-
go twierdzenia, wspomniany 
wyżej ksiądz wypowiedział też 
„świętą prawdę”, pouczając 
wspomnianego Morawiec-
kiego, aby świętościami nie 
szermował, bo świętym jest 
człowiek i jego przyrodzone 
prawa, a nie jakieś terytorium. 
I myślę, że nieważne czyje, bo 
po każdym jakiś człowiek stą-
pa i ma prawo tak czynić.

Jeżeli więc występują tak 
istotne różnice w lokalizacji 
imigranckiego koczowiska, to 
można przeprowadzić niesa-
mowicie prosty, ale też i tak 
samo skuteczny test, który 
wątpliwość ową usunie. Otóż 
od pewnego czasu wiado-
mym jest, że polskie państwo 
odgradza się od Białorusi wy-
sokimi zasiekami ze zwojów 
drutu ostrzowego (concer-
tina), które mają być rozcią-
gnięte na prawie ¾ długości 

granicy wynoszącej 418 km 
i stosowne konstrukcje roz-
łożono już na ponad 150-ki-
lometrowym jej odcinku. Z 
grodzeniem granic, wzorem 
innych państw (nie tylko eu-
ropejskich), co ma uniemoż-
liwić, albo przynajmniej zna-
komicie utrudnić nielegalne 
ich przekraczanie, muszę się 
ze smutkiem pogodzić, bo po 
to istnieją granice, aby je moż-
na było tylko legalnie prze-
kraczać. Problem z tym, że 
stawianie takich zasieków to 
czyste barbarzyństwo, ponie-
waż zaplątany w nie człowiek 
może nawet w męczarniach 
umrzeć. Tak samo jak zwie-
rzęta, które mimo wszystko 
takiego rozumu jak ludzie nie 
mają i w tę metalową pułapkę 
(zwłaszcza w nocy) niechybnie 
będą wpadać. Zresztą, już są 
ślady na to wskazujące. Dla-
tego, zgodnie z rozporządze-
niem ministra infrastruktury, 
ogrodzenia tego rodzaju nie 
mogą zagrażać życiu i zdrowiu 
ludzi oraz zwierząt, w związku 
z czym wszelkie „druty kol-
czaste” można umieszczać 
jedynie na wysokości 180 cm. 
Wszędzie na świecie – tak-
że w bazach wojskowych w 
Afganistanie - takie zwoje roz-
mieszczane są jako zwieńcze-
nia postawionych płotów lub 
murów i nikt nigdzie na gołej 
ziemi ich nie kładzie. Ow-
szem, robiono takie zasieki, 
ale na liniach frontu w czasie 
I i II wojny światowej. Ale czy 
obecnie taka barbaria przystoi 
w cywilizowanym państwie? 
Zastanawiam się też, dlaczego 

ustawiania tych zasieków nie 
rozpoczęto na polskiej gra-
nicy w okolicach wsi Usnarz 
Górny, odgradzając koczo-
wisko od polskiej granicy i w 
ten sposób uniemożliwiając 
tym imigrantom nielegalne 
jej przekroczenie? I odpowia-
dam. Dlatego, że znajduje się 
po polskiej stronie granicy i 
postawienie zasieków przed 
uciekinierami, oznaczałoby 
bezprawne oddanie części 
polskiego terytorium, kawałka 
- stosując retorykę polskiego 
premiera - „świętej polskiej 
ziemi”, a tym samym złamanie 
art. 5 konstytucji, wedle której 
„Rzeczpospolita Polska strzeże 
niepodległości i nienaruszal-
ności swojego terytorium”. 
Ponadto decydentom wydają-
cym takie polecenie groziłaby 
kara 25 lat pozbawienie wol-
ności albo kara dożywocia, co 
zostało określone w art.127 § 
1 kodeksu karnego. I dlatego 
płot z kolczastego drutu na 
granicy w Usnarzu Górnym nie 
stoi. To więc na czyim teryto-
rium przebywają koczujący w 
leśnym obozowisku? Według 
mnie pytanie zdaje się być jak 
najbardziej retoryczne.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

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



Czwartek, 2 września 2021 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

Narodowe 
czytanie Dulskiej
- W ramach ogólnopolskiej 
akcji Narodowego Czyta-
nia 2021 zapraszamy do 
zapoznania się z dramatem 
Gabrieli Zapolskiej pt. „Mo-
ralność Pani Dulskiej”. Frag-
menty utworu zaprezentują 
członkowie Głuszyckiej Grupy 
Teatralnej „Po godzinach” wraz 
z przedstawicielami głuszyckiej 
młodzieży. W programie spo-
tkania: sceny aktorskie insceni-
zowane, sceny lektorskie, pre-
lekcja na temat problematyki 
utworu, a także quiz z nagroda-
mi. Spotkanie zaplanowano w 
piątek - 3 września o godz. 9.00 
w sali widowiskowej CK-MBP 
w Głuszycy - zapraszają: Bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód, 
Centrum Kultury-Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszycy 
oraz Głuszycka Grupa Teatral-
na „Po godzinach”. 3 września 
o godz. 16.00, w Sali Wystawo-
wej Mieroszowskiego Centrum 
Kultury przy ul. Żeromskiego 
28 w Mieroszowie także od-
będzie się narodowe czytanie 
„Moralności Pan i Dulskiej”. 
Organizatorem wydarzenia są 
Burmistrz Mieroszowa, Biblio-
teka Publiczna w Mieroszowie 
i Mieroszowskie Centrum Kul-
tury.

(RED)

- 10 września rozpoczyna 
się Festiwal „ Nie tylko Gos-
pel” im. Włodka Szomańskie-
go w Mieroszowie. Malow-
nicze miasteczko przywita 
Państwa najpiękniej – mówi 
aktorka Olga Szomańska, 
która jest jedną z ambasado-
rek festiwalu.

- W programie tegorocz-
nego festiwalu jest koncert 
zespołu Roderyk, rock-opera 
„Krzyżacy” z Tadeuszem Se-
ibertem w roli Zbyszka. Będą 
warsztaty wokalne ze mną 
oraz �nał konkursu wokal-
nego „Szklany Szomol”, a w 
niedziele doskonały spektakl 

Nie tylko Gospel
„Telewizja Kłamie” z Tamarą  
Arciuch, Bartoszem Opanią, 
Bartoszem Kasprzykowskim 
i Adamem Fidusiewiczem w 
rolach głównych. A już 8 wrze-
śnia zapraszamy do Kolegiaty 
pod wezwaniem NMP Bole-
snej i Św. Aniołów Stróżów 
w Wałbrzychu na „Litanię do 
Polskich Świętych - Santo Su-
bito” Włodzimierza Szomań-
skiego w wykonaniu Spirituals 
Singers Band. Mam nadzieję, 
że dołączycie Państwo do nas 
i będziemy razem cieszyć się 
tym pięknym festiwalem – za-
chęca Olga Szmoańska.

(RED)

26 sierpnia 2021 roku, 
podczas sesji Rady Miejskiej 
Mieroszowa, odbyło się uro-
czyste nadanie tytułu Ho-
norowego Obywatela Gmi-
ny Mieroszów reżyserowi 
Krzysztofowi Kieślowskiego. 
W uroczystości wzięła udział 
żona nieżyjącego �lmowca 
Maria Kieślowska.

- Krzysztof Kieślowski należy 
do najwybitniejszych postaci w 
dziejach polskiej kinematogra-
�i. Jego �lmy na stałe wpisały 
się w dziedzictwo rodzimej kul-
tury, stając się jedną z najbar-
dziej wartościowych w świecie 
manifestacji wielkości polskie-
go kina, jego intelektualnej 
głębi i etycznej wagi. Dzięku-
jemy znakomitym gościom za 
udział w tej wyjątkowej sesji: 
Marii Kieślowskiej, Krzyszto-
fowi Bednarskiemu -przyja-

Krzysztof Kieślowski Honorowym 
Obywatelem Gminy Mieroszów

cielowi rodziny Kieślowskich, 
Stanisławowi Górskiemu-przy-
jacielowi rodziny Kieślowskich, 
Bożennie Biskupskiej oraz Zu-
zannie Fogt z Fundacji Sztuki 
Współczesnej - In Situ, Jerzemu 
Fedorukowi - burmistrzowi 
Mieroszowa I, II i III kadencji, 
Andrzejowi Laszkiewiczowi - 
burmistrzowi Mieroszowa IV, V 
i VI kadencji, Bożenie Filipow-
skiej - dyrektor Gimnazjum 
im. Krzysztofa Kieślowskiego 

w Mieroszowie w latach 1999-
2012, która jest inicjatorką 
nadania imienia i sztandaru 
szkoły, Beacie Ostrowskiej - za-
stępcy dyrektora Gimnazjum 
im. Krzysztofa Kieślowskiego, 
Agnieszce Dwernickiej - Piasec-
kiej i Robertowi Dwernickiemu 
- przyjaciołom naszej gminy i 
wielbicielom twórczości Kie-
ślowskiego – mówi burmistrz 
Mieroszowa Andrzej Lipiński.

(RED)
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Kolarze LKKS Górnik Wałbrzych 29 sierpnia w Łukowicy wystąpili 
w Górskich Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Szosowym. Dwoje 
z zawodników zajęło czołowe miejsca na podium: Karolina Chojnacka 
wspięła się na najwyższe miejsce na podium zdobywając złoty medal, 
a Jakub Abramek wywalczył brązowy medal.

(RED)

Medale kolarzy

KPS Chełmiec Wałbrzych 
przedstawił plan meczów i 
turniejów przedsezonowych 
drugoligowej drużyny siat-
karzy.

4 września wałbrzyszanie 
wezmą udział w Międzyna-
rodowym Turnieju Siatkówki 
w Hradec Kralove, w którym 

będą rywalizowali z ekipami z I 
ligi czeskiej: VK Jihostroj Ceske 
Budejovice, VK Lvi Praha, Vel-
mez Volejbal i TJ Slavia Hradec 
Kralove. 11 września Chełmiec 
wystąpi w Towarzyskim Tur-
niej w Żaganiu z udziałem: Orła 
Międzyrzecz, Ikara Legnica i 
Sobieskiego Żagań. Z kolei 18 

września, w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów, rozegrany zostanie 
turniej pod patronatem Pre-
zydenta Wałbrzycha Romana 
Szełemeja, w którym Chełmiec 
będzie rywalizował z Bielawian-
ką Bielawa i Sobieskim Żagań.

- Szykuje się sporo grania. 
Już teraz prosimy zarezerwo-

wać sobie sobotę, 18 września, 
kiedy to nasi kibice będą mogli 
po raz pierwszy zobaczyć na 
żywo nową ekipę Chełmca – 
mówi trener wałbrzyskiego dru-
goligowca Fabian Kurzawiński.

Z kolei MKS Chełmiec Wo-
dociągi Wałbrzych zaprasza na 
siatkarskie zakończenie wakacji.

Siatkarskie turnieje
- Ze względu na niekorzyst-

ne warunki pogodowe, siatkar-
skie zakończenie wakacji, które 
miało się odbyć w poprzedni 
weekend, zostało przełożone 
na 4.09.2021 r. Rywalizacja w 
rodzinnym turniej dwójek roz-
pocznie się o godz. 10.00 na 
boisku przy Publicznej Szkole 
Podstawowej 26 w Wałbrzy-
chu. Zapisy prowadzone są do 
2.09 do godz. 15:00 na adres 
e-mail: klub@chelmiec.wal-
brzych.pl – informują organiza-
torzy zawodów.

(RED)

Pierwszoligowy Górnik 
Wałbrzych przegrał oba me-
cze podczas towarzyskiego 
turnieju Mieszczańska Cup 
2021 we Wrocławiu.
Śląsk II Wrocław – Górnik Wał-
brzych 93:81
Górnik: Dymała 18, Malesa 14, 
Durski 11, Cechniak 9, Jakób-

czyk 8, Zywert 7, Pabian 6, Paw-
lak 5, Ratajczak 3.
Górnik Wałbrzych - AZS Poli-
technika Opolska 76:78
Górnik: Dymała 16, Malesa 15, 
Zywert 12, Cechniak 9, Pabian 
7, Jakóbczyk 7, Ratajczak 6, 
Pawlak 4, Jeziorowski 0.

(RED, fot. D.Wójcikowski)

Porażki koszykarzy
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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

WAŁBRZYCH okolice Parku Sobie-
skiego 2pok 40m2 piękny ogród 
pod okanami 

tel. do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl PAN- MS - 1182

BOGUSZÓW GORCE  Osiedle 
Krakowskie  super okolica 2 pokoje 
parter cena 85tys zł  tel do kontak-
tu 535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl 

BOGUSZÓW GORCE  dom z lat 90-
tych  5pokoi, 220m2 cena 530tys zł  
tel do kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.
pl pod nr PAN- DS -1206 

RUSINOWA 40m2 2pokoje z  ogro-
dem cena 85tys tel do kontaktu 
535-416-014 www.panorama.
net.pl 

BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia 
mieszkanie 35m2  4piętro, ogrze-
wanie miejskie. Cena 1190,-zł  

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1201 
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R E K L AMA

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

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

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kolejowa 3 

(koło restauracji Korona Śląska)
Świebodzice

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

USŁUGI

(1) Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp. Tel. 666 201 604

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

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

(5) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia indy-
widualne – TANIO! www. meble-i-
bg. weebly. com Tel. 607-218-533

PRACA

(1) Praca dla osób niepełnospraw-
nych, manualna, od zaraz, 606 829 
141

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

R E K L AMA

JEDLINA ZDRÓJ  Dom z działką 
2,3ha  7pok 200m2 ,ogrzewanie 
gazowe Cena 465tys zł 

Tel do kontaktu  535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1150

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 3 pokojowe mieszkanie, 
parter o pow. 62 m2 w Głuszycy 
z garażem i ogródkiem. Cena 180 
tys. zł.

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 3544m²  cena 
210 tys.zł

Sprzedam działkę zabudowaną 
(budynek po byłej straży) 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.

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

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...

LEGALNA PRACA
w opiece w Niemczech

wysokie zarobki
kursy językowe

dla opiekunów osób starszych

Tel. 518 733 727

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT OD 1 TONY GRATIS 

TYLKO NA TERENIE WAŁBRZYCHA
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

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

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 
508 39 38 35.
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www.nsp-eureka.pl
nspeureka
602 231 533
eureka.sekretariat@onet.pl

Wałbrzych
ul. Pankiewicza 5
ul. Mickiewicza 17a
ul. Bogusławskiego 2 

ZAPRASZAMY DO EUREKI


