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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
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Kontrolują szpitalne 
zarobki prezydenta

Kolejna odsłona kon�iktu 
o Specjalistyczny Szpital im. 
dra Alfreda Sokołowskiego 
w Wałbrzychu. Po odwołaniu 
dyrektor placówki Marioli 
Dudziak przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, teraz roz-
poczęła się kontrola zarob-
ków pracującego w szpitalu 
prezydenta Wałbrzycha dr 
Romana Szełemeja, który w 
ostrych słowach krytykuje 
działania władz wojewódz-
twa w sprawie szpitala.

Przypomnijmy: 6 sierpnia 
2021 r. Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego podjął decyzję 

o odwołaniu Marioli Dudziak 
ze stanowiska dyrektora Spe-
cjalistycznego Szpitala im. dra 
Alfreda Sokołowskiego w Wał-
brzychu.

– Podstawą tej decyzji jest 
niewywiązywanie się przez 
Panią Mariolę Dudziak z obo-
wiązków dyrektora szpitala, 
niewykonanie poleceń służ-
bowych wydanych ze strony 
Urzędu Marszałkowskiego 
nadzorującego Szpital Woje-
wódzki oraz wprowadzenie w 
błąd dyrekcji Departamentu 
Zdrowia Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolno-
śląskiego –  informował Michał 
Nowakowski, Rzecznik Praso-
wy Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego.

9 sierpnia 2021 r. przed 
wałbrzyskim szpitalem zabrali 
się pracownicy, pacjenci oraz 
przedstawiciele samorządów, 
nie tylko z Wałbrzycha. U boku 
prezydenta dr Romana Szełe-
meja stanęli m..in. prezydent 
Świdnicy Beata Moskal-Sła-
niewska i prezydent Wrocławia 
Jacek Sutryk, dając wsparcie 
odwołanej dyrektor Marioli Du-
dziak i apelując do władz woje-
wództwa o zmianę tej decyzji. 
Przeprowadzona została także 
zbiórka podpisów wśród pra-
cowników szpitala pod pro-
testem w sprawie tej decyzji. 
Oświadczenie wydała także Ma-
riola Dudziak, która stwierdziła, 
że w momencie wręczenia od-
wołania nie zostały jej przedsta-
wione przyczyny tej decyzji, a 
somo odwołanie nie zawierało 
uzasadnienia. Odwołana dyrek-
tor stwierdziła także, że oświad-
czenie zarządu województwa 
zawiera nieprawdziwe infor-
macje oraz narusza dobre imię 
jej oraz szpitala i szczegółowo 
odniosła się do stawianych 
zarzutów. Podziękowała także 
współpracownikom i podkre-
śliła ich wielkie zaangażowanie 
w walkę z pandemią.

Tymczasem 9 września 2021 
r. samorząd województwa dol-
nośląskiego, który jest orga-
nem prowadzącym wałbrzy-
ską lecznicę, wziął pod lupę 
szpitalne zarobki prezydenta 

Wałbrzycha, który pracuje jako 
lekarz w tej placówce.

- Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego w 
związku z informacjami do-
tyczącymi rażącej wysokości 
zarobków Prezydenta Wałbrzy-
cha Pana Romana Szełemeja 
w Specjalistycznym Szpitalu 
im. dra A. Sokołowskiego w 
Wałbrzychu - wynoszącymi 
według doniesień ogólnopol-
skich mediów ponad 400 ty-
sięcy złotych w skali bieżącego 
roku oraz miesięcznego wyna-
grodzenia w wysokości ponad 
100 tysięcy złotych w lipcu br.  
- zarządza w Szpitalu kontrolę 
w zakresie poziomu wynagro-
dzenia Prezydenta Wałbrzy-
cha oraz piastowanych przez 
Prezydenta stanowisk w pla-
cówce. Kontrola zwróci uwagę 
również na zgodność wymiaru 
czasu pracy Pana Prezydenta z 
ewidencją czasu pracy na zaj-
mowanych stanowiskach oraz 
jego pokrycia z zapisami w 
dokumentacji medycznej pa-
cjentów, którym były udzielane 
przez Pana Romana Szełemeja 
świadczenia medyczne. Obję-
tym kontrolą zostanie okres: od 
1 stycznia do 31 sierpnia 2021 
roku.

Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
prowadzi już w wałbrzyskim 
Szpitalu Wojewódzkim kontro-
lę obejmującą realizację pro-
cedur gospodarki produktami 
leczniczymi (lekami opioido-

wymi i psychotropowymi, któ-
rych stwierdzono braki).

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego prze-
prowadzi w Szpitalu im. dra A. 
Sokołowskiego w Wałbrzychu 
wieloobszarowy audyt obej-
mujący: zamówienia publicz-
ne, �nanse i księgowość, wy-
nagrodzenia i sprawy kadrowe 
oraz systemy informatyczne i 
zarządzanie jakością w ochro-
nie zdrowia.

Zarząd Województwa Dol-
nośląskiego jest zaniepokojo-
ny informacjami, które obiegły 
opinię publiczną. Kwestie zwią-
zane z działalnością zarządczą 
odwołanej w sierpniu br. dy-
rektor Szpitala im. A. Sokołow-
skiego w Wałbrzychu, Pani Ma-
rioli Dudziak oraz wysokością 
zarobków zatrudnionego w 
Szpitalu Pana Prezydenta Wał-
brzycha Romana Szełemeja zo-
staną wyjaśnione. O wynikach 
kontroli oraz audytu poinfor-
mujemy po ich zakończeniu – 
informuje Michał Nowakowski, 
Rzecznik Prasowy Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego.

O komentarz do informacji 
o kontroli szpitalnych zarob-
ków poprosiliśmy dr Romana 
Szełemeja. - Nie będę tego 
komentował. Ta sprawa naj-
lepiej pokazuje, jaką władze 
województwa mają wiedzę na 
temat podległej im placówki 
– powiedział Tygodnikowi DB 
2010 prezydent Wałbrzycha.

(RED)
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Dla załogi Enitry był to zwykły, a zarazem… niezwykły 
dzień. Zwykły, bo do godziny 13.00 wszyscy wykony-
wali swoje codzienne obowiązki. A niezwykły, bo wcze-
snym popołudniem, w najnowszej, a jednocześnie 
największej hali produkcyjnej, zorganizowane zostało 
urodzinowe przyjęcie. Wybór miejsca nie był przypad-
kowy. - Planowałem zorganizowanie tego spotkania na 
placu przed siedzibą spółki, ale hałas dobiegający z ru-
chliwej ulicy 1 Maja wykluczył tę lokalizację. Za to na-
sza najnowsza hala produkcyjna (zbudowana wzdłuż 
ulicy Skarżyskiej – dop. red.), która ma powierzchnię 
boiska sportowego, okazała się idealna. Po rozsunięciu 
maszyn mogliśmy tak rozstawić krzesła, by zachować 
bezpieczny dystans pomiędzy uczestnikami, poza tym 
było wystarczająco dużo miejsca, by swobodnie mógł 
grać zespół muzyczny – wyjaśnia prezes Enitra sp. z 
o.o. Tadeusz Ratajczyk.
Damska część załogi na tę okoliczność ubrała spe-
cjalnie przygotowane koszulki polo w kolorze żół-

tym, a męska – z członkami zarządu spółki i… prezy-
dentem Wałbrzycha na czele – w kolorze zielonym. 
Nieformalny był także przebieg uroczystości, bo 
choć nie zabrakło przemówień prezesa Tadeusza Ra-
tajczyka, prezydenta Romana Szełemeja oraz człon-
ków zarządu spółki, to głos zabrali również pracow-
nicy poszczególnych działów fi rmy Enitra, którzy 
w żartobliwy sposób, także wierszem, opowiadali 
o swojej codzienności w zakładzie i o przyjaznej, 
wręcz rodzinnej atmosferze. A przedstawicielka 
emerytowanej części załogi podkreśliła także dba-
łość spółki o swoich były pracowników. Zaprezen-
towany został krótki fi lmik, który podsumował 25 
lat działalności spółki Enitra, a kolejne wystąpienia 
i prezentacje przerywane były standardami muzyki 
fi lmowej i klasycznej w wykonaniu muzyków z Futy-
ma Quintet.
- To dla nas wielki zaszczyt towarzyszyć Państwu w 
tym jubileuszu. Tym większy, że graliśmy także na 

uroczystości z okazji powstania Enitry. Wszystkim 
osobom związanym z tą fi rmą życzymy zdrowia i suk-
cesów – powiedział w imieniu zespołu Cezary Futy-
ma, założyciel Futyma Quintet.
Kolejnym punktem obchodów było odsłonięcie ju-
bileuszowego pomnika, który ufundował Tadeusz 
Ratajczyk. Obelisk, składający się z granitowej pod-
stawy oraz metalowej tablicy, wykonanej - według 
projektu fundatora - przez jednego z pracowników 
Enitry, stanął przed pierwszym budynkiem, zbudo-
wanym w 1997 r. u zbiegu ulic 1 Maja i Skarżyskiej 
w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin. Potem wszyscy 
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, którego 
główną atrakcją był wyśmienity urodzinowy tort. 
Na zakończenie pracownicy z największym stażem 
zostali nagrodzeni ręcznie malowanymi obrazami, a 
cała załoga Enitry została obdarowana koszami pre-
zentowymi.

•

Enitra sp. z o.o. 
świętowała 25-lecie powstania

25
 l

at
 E

N
IT

RY
  •

  2
5 

la
t 

EN
IT

RY
  •

  2
5 

la
t 

EN
IT

RY
  •

  2
5 

la
t 

EN
IT

RY
  •

  2
5 

la
t 

EN
IT

RY
  •

  2
5 

la
t 

EN
IT

RY
  •

  2
5 

la
t 

EN
IT

RY

Największy polski dostawca pasów napędowych i taśm transportujących, czyli wałbrzyska spółka Enitra, 
3 września 2021 r. obchodził jubileusz 25-lecia. Tadeusz Ratajczyk – założyciel, właściciel i prezes zarządu 
spółki - na urodzinową imprezę zaprosił obecnych i emerytowanych pracowników, a gościem honorowym 

był prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej.
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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

R E K L AMA

18. edycja Millennium 
Docs Against Gravity pełna 
jest najwyższej próby �lmów 
dokumentalnych o ekolo-
gii, społeczeństwie, polity-
ce, czy też o wyjątkowych 
postaciach ze świata sztuki. 
Publiczność zgromadzona w 
kinie Apollo w Wałbrzychu 
od 9 do 12 września zobaczy 
aż 12 tytułów kina non-�c-
tion z całego świata! Bilety 
na pokazy kosztują 14 zł, a 
cały program dostępny jest 
na stronie: https://www.ki-
no-apollo.pl/.

11.09 o godz. 17.00 wyświe-
tlony zostanie �lm „Jestem 
Greta”, który pokazuje historię 
Grety Thunberg od pierwszego 
dnia jej strajku szkolnego aż do 
morskiej przeprawy do Nowego 
Jorku na szczyt ONZ. Po drodze 
Greta pojawia się także w Kato-

wicach, by zabrać głos podczas 
szczytu klimatycznego. Reżyser 
próbuje uchwycić moment na-
rodzin pokoleniowej przywód-
czyni. Pojawiają się również 
groźby i ataki ze strony tych, 
którzy zaprzeczają kryzysowi 
klimatycznemu. Gretę krytyku-
ją m.in. Władimir Putin, Donald 
Trump czy Jair Bolsonaro, który 
nazywa ją „bachorem”.

Wałbrzych silnie odczu-
wa zmiany, które wywołuje 
przemysł i zanieczyszczenie 
środowiska. Wydaje się, że w 
świadomość ekologiczna jest 
tu szczególnie potrzebna. Jak 
lokalny kontekst wpływa na 
ostatnie doniesienia, że eks-
tremalne zjawiska pogodowe 
„wychodzą ze skali”? Czy mło-
de pokolenie, które doświad-
cza skutków zmian klimatu, ma 
moc odwrócenia losów świata? 

Po seansie z wałbrzyskim eko-
logiem i fotografem przyrody 
Krzysztofem Żarkowskim oraz 
psychologiem Markiem Ga-
wroniem spotka się redaktor 
naczelny Tygodnika DB 2010 
Robert Radczak. Jak oceniają 
działalność Grety Thunberg? 
Czy spotykają się z podobnymi 
problemami w walce o czyste, 
zdrowe miasto?

12.09 o godz. 15.00 odbę-
dzie się pokaz �lmu „Uzależ-
nieni od ekranu”, który jest 
�lmową analizą coraz bardziej 
powszechnego uzależnienia 
od ekranu. Wraz z rozwojem i 
postępem technologii rośnie 
liczba ludzi, w tym w dużym 
stopniu dzieci, nałogowo ko-
rzystających z urządzeń elek-
tronicznych. Badania dowodzą, 
że 70% ludzi spędza od trzech 
do pięciu godzin dziennie ze 

Polska Noc Kabaretowa 
rozpocznie się 11 września o 
godz. 19.00 w hali Aqua Zdrój 
w Wałbrzychu. To wspaniała 
zabawa, mnóstwo śmiechu i 
okazja od oderwania się od 
codziennych obowiązków i 
zmartwień.

W tym roku organizatorzy 
zabiorą Państwa do studia te-
lewizji śniadaniowej, w której 
zaserwują dawkę aktualności, 

Polska Noc Kabaretowa 
w Wałbrzychu

Millennium Docs Against Gravity w kinie Apollo
smartfonem. Stał się on dziś 
obsesyjno-kompulsywną re-
ligią, wynoszącą nas z banału 
codziennego życia do banału 
naszych nierealnych cyfrowych 
marzeń i aspiracji. Dlaczego 
tak wielu z nas bezre�eksyjnie 
oddaje cały swój wolny czas 
cyfrowym bożkom? Jakie nasze 
potrzeby zaspokajają działania 
w sieci? Czy i kiedy nastąpi mo-
ment przesycenia? Po seansie te 
i wiele innych kwestii poruszą z 
widzami kina Apollo dr Anetta 
Pereświet-Sołtan – psycholog i 
Waldemar Chudziak – dzienni-
karz. Porozmawiamy nie tylko 
o uzależnieniu od Internetu 
dzieci, ale również dorosłych. 
Co dzieje się z naszą psychiką i 
zdrowiem, kiedy nadużywamy 
ekranu? Jak się chronić i walczyć 
z uzależnieniem?

(KP)

Program Festiwalu MDAG 2021 
w kinie Apollo

09.09, godz. 15.00 – pokaz w ramach Filmowego Klubu 
Seniorów, Wróżbita z Sycylii (Francja, Włochy 2020, 87 
minut, reżyseria: Leandro Picarella).
09.09, godz. 17.00 - Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie 
(Polska, Francja 2021, 95 minut, reżyseria: Rafael 
Lewandowski).
09.09, godz. 19.00 - Mit Hitlera (USA 2020, 88 minut, 
reżyseria: Petra Epperlein, Michael Tucker).
10.09, godz. 16.00 - Nowa korporacja (Kanada 2020, 103 minuty, reżyseria: Joel Bakan, Jennifer Abbott).
10.09, godz. 18:15 - Stambuł bez smyczy (USA 2020, 70 minut, reżyseria: Elizabeth Lo).
10.09, godz. 20.00 – Zappa (USA 2020, 129 minut, reżyseria: Alex Winter).
11.09, godz. 15.00 - Gorbaczow. Raj (Łotwa, Czechy 2020, 100 minut, reżyseria: Witalij Manski).
11.09, godz. 17.00 - Jestem Greta (pokaz + debata z udziałem gości, USA 2020, 98 minut, reżyseria: Szwecja 2020).
11.09, godz. 20.00 - Śledztwo w domu spokojnej starości (Chile, Niemcy, Hiszpania 2020, 86 minut, reżyseria: Maite Alberdi).
12.09, godz. 15.00 - Uzależnieni od ekranu (pokaz + debata, USA 2020, 71 minut, reżyseria: Jon Hyatt).
12.09, godz. 17.30 - Tańcząca z rekinami (Australia 2020, 95 minut, reżyseria: Sally Aitken).
12.09, godz. 19.30 - Kret w Korei (Norwegia, Dania, Wielka Brytania, Szwecja 2020, 120 minut, reżyseria: Mads Brügger).

spotkania z niezwykłymi oso-
bistościami i rozmowy, jakich 
jeszcze nie było.

Na scenie jak zwykle mie-
szanka wybuchowa – zestaw 
artystów wybitnych: po raz 
pierwszy w roli prowadzących 
Kabaret K2, który widzowie po-
kochali podczas poprzednich 
edycji Polskiej Nocy Kabare-
towej, a także artyści z samej 
czołówki – Kabaret Skeczów 
Męczących, Igor Kwiatkowski, 
Kabaret Smile, Kabaret Nowaki 
oraz - po raz pierwszy w ekipie 
Polskiej Nocy Kabaretowej-  Ka-
baret Młodych Panów!

- Przed Państwem zupełnie 
nowa Polska Noc Kabaretowa, 
złożona z samych premiero-
wych skeczy, dla wszystkich 
stęsknionych dobrej rozryw-
ki i beztroskiej zabawy. A 
wszystko to w bezpiecznych 
warunkach, przy zachowaniu 
wszelkich środków ostrożno-
ści. Zapraszamy i zachęcamy 
do wzięcia udziału w tym wy-
darzeniu – podkreślają orga-
nizatorzy Polskiej Nocy Kaba-
retowej w hali Aqua Zdrój w 
Wałbrzychu.

Bilety dostępne są na stro-
nie: https://kabaretowebilety.
pl/walbrzych-polska-noc-kaba-
retowa-2021/wydarzenie/1743

(ED)
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W zeszłym roku, w ramach 
akcji Bałtycka Odyseja prze-
szedł i posprzątał 500 km 
plaż od Świnoujścia do Mie-
rzei Wiślanej. W tym roku w 
styczniu rozpoczął kolejny 
ekologiczny marsz w Biesz-
czadach, teraz już, po kolej-
nych 600 km wędrówki, moż-
na go spotkać w Sudetach. 
To wrocławski ekolog i po-
dróżnik - Dominik Dobrowol-
ski, który zaprasza do udzia-
łu w przedostatnim etapie 
Górskiej Odysei: od schroni-
ska Andrzejówka w Rybnicy 
Leśnej do Szklarskiej Poręby.

- 9. etap Górskiej Odysei po-
prowadzi nas z Wałbrzycha, a 
dokładnie ze schroniska PTTK 
Andrzejówka do Szklarskiej 
Poręby. Przed nami do poko-
nania dystans 77 km, z sumą 
podejść 2751 m. i zejść 2889 
m. Przechodzimy przez Góry 
Kamienne, Bramę Lubawską, 
Rudawy Janowickie, wchodzi-
my w Karkonosze i Karkonoski 
Park Narodowy i kończymy w 
Górach Izerskich w Szklarskiej 
Porębie. Startujemy w piątek 
10 września o godzinie 9.00 ak-
cją sprzątania szlaków górskich 
okolicach Schroniska PTTK An-
drzejówka w Rybnicy Leśnej i 
ruszymy w trasę do Szklarskiej 
Poręby. Na trasie przewidziane 
są dwa noclegi - mówi Prze-
mysław Przybylski rzecznik 
prasowy Banku Credit Agrico-
le Polska, który towarzyszy w 
marszu od samego początku w 
Bieszczadach.

- Pierwszego dnia (10.09) 
mamy do przejścia blisko 30 
km i zakończymy wędrówkę 
w Lubawce. Drugiego dnia 
(11.09) z Lubawki wchodzimy 
w Karkonosze i na teren Karko-
noskiego Parku Narodowego. 
Nocleg planujemy w schroni-
sku PTTK Odrodzenie. W tym 
dniu pokonujemy kolejne 32 
km, ale większość pod górę i 

granią. Trzeciego dnia (12.09) 
schodzimy do Szklarskiej Porę-
by, trasa to 15 km, czyli trawers 
i spacerek w dół. Do akcji oczy-
wiście przyłączają się wolonta-
riuszki i wolontariusze z Banku 
Credit Agricole i EFL - Wiedza 
i Biznes , pomogą też nam le-
śniczki i leśnicy z lokalnych 
nadleśnictw oraz Program Czy-
sta Polska i super załoga ze Sto-
warzyszenia Czysty Wałbrzych. 
Każdy może przyłączyć się do 
wspólnej wędrówki. Zgłosze-
nia prosimy wysyłać do: gorska.
odyseja@gmail.com . Do Gór-
skiej Odysei można przyłączyć 
się na różne sposoby, można 
z nami sprzątać, maszerować, 
ale także samemu zorganizo-
wać akcję sprzątania górskich 
szlaków. Po akcji prosimy o 
przysłanie zdjęć z karteczką 
#GórskaOdyseja! - zaprasza 
Dominik Dobrowolski.

#GórskaOdyseja to wyjąt-
kowa akcja edukacyjno-ekolo-
giczna. 700-kilometrowy marsz 
szlakami Karpat i Sudetów ma 
zwrócić uwagę na problem 
zaśmiecania gór i lasów od-
padami, szczególnie tymi z 
plastiku, które są bardzo nie-
bezpieczne dla środowiska. 
W jeden weekend w każdym 
miesiącu wolontariusze z ca-
łej Polski maszerują górskimi 
szlakami wzdłuż południowej 
granicy: od Ustrzyk Górnych do 
Świeradowa Zdrój, by sprzątać 
górskie i leśne szlaki. Akcji to-
warzyszy plenerowa wystawa 
fotogra�i. Przedsięwzięcie jest 
częścią kampanii edukacyjnej 
#MniejPlastiku, realizowanej 
przez bank Credit Agricole 
wraz ze spółką leasingową EFL. 
Partnerami akcji są także sto-
warzyszenie Program Czysta 
Polska oraz Lasy Państwowe.

Więcej informacji na stronie 
https://www.facebook.com/
GorskaOdyseja/.

(PP)

Górska Odyseja

O kulturę słowa w lokalnej debacie
Uważa się, że wulgaryzmy 

są wyrazem złego wychowa-
nia, braku kultury i ogłady. 
Ale brzydkich słów nie da 
się całkiem wyeliminować z 
naszego życia, bo czasami 
są formą ekspresji wzbu-
rzenia i złości, nad którymi 
trudno zapanować. Jednak 
jeśli wchodzą w przestrzeń 
publiczną to są już oznaką 
załamania obyczajów. Nie-
stety, to akurat Internet stał 
się bramą dla zalewu wulgar-
ności i uodpornił nas na plu-
gastwo i połajanki.

Jeden z wałbrzyskich rad-
nych, kilka miesięcy temu, na-
zwał w medium społecznościo-
wym kobietę kradnącą kwiatki 
obok lodziarni na Podzamczu 
„złodziejskim śmieciem”. Może 
i mógł być wzburzony, widząc 
zdjęcie osoby zrywającej cudze 
pelargonie, ale - mimo wszyst-
ko - zabrakło mu re�eksji czy ta 
kobieta nie jest np. chora psy-
chicznie itd. O incydencie pew-
nie bym zapomniał gdy nie to, 
że ów radny o�cjalnie otwierał 
kilka dni temu siedzibę �lii bi-
blioteki miejskiej. Ot, taki dyso-
nans między czystością półek 
z książkami, a obelżywym ko-
mentarzem, na który pewnie 
sam zainteresowany nie zwró-
cił uwagi.

za obelżywe. Tu sę-
dzia wyjaśniała, że 
nie wystarczy swo-
im zachowaniem 
spełnić znamiona 
wykroczenia, ko-
nieczna jest jeszcze 
społeczna szkodli-
wość tego czynu… 
a w tym przypadku 
nie można uznać, 
by czyn obwinionej 
był społecznie szko-
dliwy.

Być może ta 
sprawa nie po-
winna toczyć się 
w sądzie, bo eks-
presja manifestacji 
ulicznych ma swoją 
bynajmniej niesa-
lonową stylistykę, 

ale twierdzenie, że wulgary-
zmy w przestrzeni publicznej 
nie są społecznie szkodliwe 
(czym innym jest tzw. zniko-
ma szkodliwość) jest bardzo 
dyskusyjne. Przez analogię, 
mam nadzieję, że odtąd w 
przedszkolu prowadzonym 
przez uniewinnioną aktywist-
kę Strajku Kobiet dzieci będą 
mogły też swobodnie wymie-
niać uprzejmości bluzgami 
i nie będą za to strofowane 
albo np. karnie sadzane przy 
stoliku.

Adwersarz nieukiem
Kolejny przypadek to histo-

ria samorządowców w Kłodzku. 
„Pisowski nieuk” - tak burmistrz 
Kłodzka nazwał radnego PiS, a 
ten złożył prywatny akt oskarże-
nia do lokalnego sądu. Burmistrz 
podczas posiedzenia komisji, 
odnosząc się do złożonej inter-
pelacji, używał jeszcze słów: „ku-
riozalne, kompletne nieuctwo”, 
„pisowskie nieuctwo” a w prasie 
tłumaczył potem, że „słowo nie-
uk nie jest obraźliwe, bo jest… 
pogardliwe” tak jakby to cokol-
wiek zmieniało.

Coś się popsuło w przestrze-
ni publicznej. I nie ubolewam 
tu tylko nad zjawiskiem inter-
netowego hejtu i chamstwa, 

zamienianiem forów pod ar-
tykułami w ścieki złych słów. 
Boleję nad tym, że uczestnicy 
debaty, którzy pełnią funkcje 
publiczne i powinni być „naj-
lepszymi z najlepszych” tak lek-
ko, bez stylu i smaku, wyrzuca-
ją z siebie wulgaryzmy myśląc, 
że to polemika lub ocena.

Piotr Sosiński

***

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.

Wulgaryzmy społecznie 
(nie) szkodliwe

Kilka dni sąd uniewinnił 
szefową jednej z wałbrzyskich 
placówek oświatowych, która 
brała udział w Strajku Kobiet 
w Świdnicy. Kobieta słyszała 
dwa zarzuty: przewodniczenia 
nielegalnemu zgromadzeniu 
oraz użycia słów „w...ć” i „j…ć 
PiS”. Ciekawe sformułowania 
pojawiły się w uzasadnieniu 
wyroku przy okazji drugie-
go zarzutu - o wypowiadanie 
słów powszechnie uznanych 

Festiwal 
Wieniawskiego
 - Zapraszam na wiele wyda-
rzeń, które czekają na Pań-
stwa w najbliższych dniach 
podczas 56. Międzynaro-
dowego Festiwalu H. Wie-
niawskiego – mówi Mirosław 
Kowalik, dyrektor Teatru 
Zdrojowego w Szczawnie-
-Zdroju.
• Koncert Inauguracyjny 56. 
Międzynarodowego Festiwalu 
H. Wieniawskiego - 09.09, godz. 
19.00, wstęp wolny.
• Wykład Marka Dyżewskie-
go – Wieniawskich muzyczny 
krąg - 10.09, godz. 16.00, wstęp 
wolny.
• Koncert Kameralny 56. Mię-
dzynarodowego Festiwalu H. 
Wieniawskiego - 10.09, godz. 
19.00, wstęp wolny.
• Koncert Kameralny 56. Mię-
dzynarodowego Festiwalu H. 
Wieniawskiego - 11.09, godz. 
19.00, wstęp wolny.
• Koncert Promenadowy 56. 
Międzynarodowego Festiwalu 
H. Wieniawskiego - 12.09, godz. 
15.00, wstęp wolny.
• Koncert Finałowy. 56. Mię-
dzynarodowego Festiwalu H. 
Wieniawskiego - 12.09, godz. 
19.00, wstęp wolny.

(RED)
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Komunikat: ogłoszenia o zbycie prawa użytkowania 
wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów 
jako działka nr 274/27, 274/28, 274/117, 274/118 
Obr. 0019 – Stary Zdrój, o (łącznej) powierzchni 21586 m2, 
położonego w Wałbrzychu przy ul. Kraka

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 3, 58-309 Wałbrzych

Data obowiązywania: 
Od 7 września do 12 października 2021r.

Treść:
PREZES ZARZĄDU WTBS Sp. z o.o. OGŁASZA DRUGI PISEMNY 

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ położonej w miejscowości Wałbrzych 

przy ul. Kraka, dz. ewid. nr 274/27, 274/28, 274/117, 274/117 
Obr. 0019 – Stary Zdrój, o (łącznej) powierzchni 21586 m2.
Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, 

nie później niż do dnia 11 października 2021r.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 12.10.2021r. o godz. 10:00 

w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego sp. z o. o. w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, 

ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala nr 8.
Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o. 

w Wałbrzychu:
https://www.wtbs.walbrzych.pl/uslugi/przetargi-oferty-remontowe

R E K L AMA

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

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka - plac Wolności - 1, został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania 
w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie stanowiących własność 
Gminy Lubawka. Wykaz nr 08/2021 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski 
do dnia 21 października 2021 roku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Lubawka.

Niesamowita, radosna, 
pełna dobrej zabawy atmos-
fera towarzyszyła Gminnym 
Dożynkom i XVII Dolnoślą-
skiemu Świętu Pieroga.

Msza Św. w intencji rolni-
ków, wielobarwny korowód, 
tradycyjne misterium chleba, 
tłumy mieszkańców i gości to 
tylko początek czarnoborskie-
go święta plonów. Starostami 
tegorocznych Dożynek byli 
Krystyna i Stefan Dynerowicz z 
Witkowa. Później było już tylko 
gwarno, wesoło i bardziej ludo-
wo. Prezentację misternie wy-
konanych wieńców dopełniło 
ich ośpiewanie. Komisja kon-
kursowa w składzie: Wojciech 
Murdzek – Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Edukacji i Na-
uki, Marcin Gwóźdź – Poseł na 
Sejm RP oraz Krzysztof Kwiat-
kowski – Starosta Wałbrzyski 
nie mieli łatwego wyboru. W 
konkursie na najpiękniejszy 
wieniec triumfowało Sołectwo 
Czarny Bór, na drugim miejscu 
podium uplasowało się Sołec-
two Grzędy i Grzędy Górne, na 
podium tra�ło także Sołectwo 
Borówno. Wyróżnienia przypa-
dły Sołectwu Witków i Jaczków. 
Do laureatów powędrowały 
bony upominkowe ufundowa-
ne przez Gminę Czarny Bór o 
wartości kolejno 1000 zł, 800 zł 

Mieszkańcy Jedliny-Zdro-
ju do 20 września 2021 r. 
mogą składać wnioski o przy-
znanie do�nansowania na 
wymianę kotłów węglowych 
na ogrzewanie ekologiczne.

Wniosek musi zostać zło-
żony na obowiązującym for-
mularzu wraz z niezbędnymi 
załącznikami. Formularze 
wniosków o dotację oraz 
dokumenty niezbędne do 
rozliczenia można pobrać ze 
strony internetowej www.
jedlinazdroj.eu lub w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miasta 

Jedlina-Zdrój. Rozpatrywa-
ne będą wyłącznie komplet-
ne wnioski (tj. zawierające 
wszystkie niezbędne załączni-
ki wymienione we wniosku). 
Wnioski wraz z załącznikami 
należy składać w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Miasta 
Jedlina-Zdrój. Szczegółowych 
informacji na temat naboru 
udzielają pracownicy Urzędu 
Miasta Jedlina-Zdrój, w go-
dzinach pracy urzędu pod nu-
merem telefonu 74 845 52 15 
wewnętrzny 29.

(RED)

Podczas dekoracji zawod-
ników, którzy rywalizowali w 
wyścigu Extreme MTB Chal-
lenge w Głuszycy, odbyło się 
o�cjalne losowanie nagród 
wśród uczestników Rajdu 
Rowerowej500. 

Główną nagrodę, czyli bon 
o wartości 3000 zł do zrealizo-
wania w sklepie Bike Expert w 
Wałbrzychu, wygrał mieszka-
niec Wałbrzycha Marcin Słoma, 
który zaliczył 6 tras Rowerowej 
500. Organizatorzy postanowili 
jednak nagrodzić nie jednego, 
lecz wszystkich uczestników. 
W tym celu dla pozostałych 
osób przygotowano vouchery 
do sklepu Decathlon, do Parku 
Aktywności w Jedlinie-Zdroju, 
do pływalni Del�nek w Głuszy-
cy oraz bilety wstępu do zamku 
Grodno i Sztolni Walimskich. 

Warunkiem udziału w losowa-
niu nagród było zaliczenie w 
sierpniu pięciu tras (co najmniej 
jedną z tras w każdej z gmin 
Głuszyca – Jedlina-Zdrój – Wa-
lim) z systemu Rowerowa 500, 
które zostały poprowadzone po 
terenach górskich, szosowych i 
leśnych duktach, dzięki czemu 
w rajdzie mogły uczestniczyć 
całe rodziny. Po drodze można 
było zachwycać się pięknymi 
walorami przyrodniczymi oraz 
podziwiać obiekty architektury 
usytuowane na terenach Głu-
szycy, Jedliny-Zdrój i Walimia.

- Mamy nadzieję, że wszyscy 
uczestnicy rajdu będą wracać 
na trasy Rowerowej500, do 
czego serdecznie zachęcamy – 
podkreślają organizatorzy Raj-
du Rowerowej 500.

(AM)

Dożynki ze smakiem

i 600 zł, a dla wyróżnionych po 
300 zł.

Do rywalizacja na najsmacz-
niejsze pierogi zgłoszono w 
trzech kategoriach w sumie 
25 pięknie podanych kompo-
zycji. Komisji konkursowej w 
składzie: Iwona Frankowska 
– Wicestarosta Powiatu Wał-
brzyskiego, Andrzej Lipiński – 
Burmistrz Mieroszowa i Marek 
Fedoruk – Burmistrz Szczawna 
Zdroju, przypadło w udziale 
degustowanie pierogów w 
kategoriach: kucharze - pro-
fesjonaliści oraz instytucje i 
organizacje. Decyzja jury była 
następująca:

kategoria kucharze profesjo-
naliści:
I miejsce – Pierogowa Chata z 
Wałbrzycha za Pierogi Letnia 
rozkosz (bon o wartości 800 zł),
II miejsce – Soczyste Pieczyste 
ze Starych Bogaczowic za pie-
rogi z brzoskwiniami (bon o 
wartości 600 zł),
III miejsce – Bar Lawenda z Bo-
guszowa Gorc za pierogi zbój-
nickie (bon o wartości 400 zł);
kategoria instytucje i organi-
zacje:
I miejsce - Rada Rodziców w 
Witkowie za pierożki szpinako-
we z suszonymi pomidorami 
(bon o wartości 700 zł),

II miejsce – UKN Mela�r Czarny 
Bór za pierożki rarytas �t,
III miejsce – Caritas Para�i w Wit-
kowie za pierogi dobrego serca.

Komisja konkursowa skła-
dająca się z mundurowych 
– mamy tu na myśli młod-
szego inspektora Arkadiusza 
Wojnowskiego – Zastępcę Ko-
mendanta Miejskiego Policji w 
Wałbrzychu oraz nadkomisa-
rza Grzegorza Wasilewskiego 
– Komendanta Komisariatu w 
Boguszowie – Gorcach wyłoni-
ła laureatów w kategorii ekipy 
amatorskie. 
Wyniki były następujące:
I miejsce - Danuta Pogwizd za 
pierogi jeżynowe z serem,
II miejsce - Malwina Lutkiewicz 
za pierogi ruskie z miętą,
III miejsce – Małgorzata Bąk za 
pierogi z kaczką.

Do laureatów w konkursach 
na najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy i najsmaczniejsze pie-
rogi tra�ły atrakcyjne nagrody w 
postaci bonów upominkowych 
ufundowanych przez Gminę 
Czarny Bór. Świętu plonów 
towarzyszyła góralska nuta w 
wykonaniu Kapeli Janicki oraz 
występy zespołów ludowych. Ze 
sceny popłynęła muzyka i śpiew 
w wykonaniu witkowskiej for-
macji Radość oraz Zespołu Ludo-
wego Grzędowianki. Gościnnie 
wystąpił także Zespół Ludowy 
Zgoda z Chełmska Śląskiego. 
Do wspólnej zabawy w rytmach 
disco-polo zaprosił Skolim oraz 
najmłodszy wykonawca muzyki 
tanecznej WonerS, a zwieńcze-
niem dożynkowej zabawy był 
pokaz sztucznych ogni oraz za-
bawa z zespołem Sekret.

Dodatkową atrakcją czarno-
borskich dożynek były warsz-
taty pierogowe oraz wikliniar-
skie. Termin tegorocznych 
dożynek zbiegł się w czasie z 
jubileuszową, 10 edycją Na-
rodowego Czytania, dlatego 
też podczas święta gminy nie 
zabrakło specjalnego stoiska 
bibliotecznego, na którym 
czarnoborska książnica, przy 
pysznej „Herbatce u Dulskiej” 
zachęcała do wspólnego czyta-
nia. Nie zabrakło quizów i kon-
kursów opartych na motywach 
“Moralności Pani Dulskiej” – 
najbardziej znanego dramatu 
Gabrieli Zapolskiej.

- Cieszę się, że Czarny Bór 
przyciągnął orędowników 
wiejskiej tradycji, amatorów 
wspólnej zabawy oraz fanów 
ciasta wypełnionego farszem. 
Dziękuję za ogrom pracy i za-
angażowanie wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do 
tego, że Dolnośląskie Święto 
Pieroga i Dożynki Gminne na 
długo pozostaną w pamięci 
uczestników jako jedna z naj-
lepszych imprez w regionie – 
mówi Adam Górecki, wójt Gmi-
ny Czarny Bór.

(JJ)

Do�nansują wymianę 
pieców

Rowerowa 500 
nagradza
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Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

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

Po zmianach, które zaszły w 
Polsce po czerwcu 1989 roku, 
zdecydowanie i od samego 
początku poparłem te, które 
dotyczyć miały normalnego 
funkcjonowania zasad demo-
kracji, chociaż nie byłem wol-
ny (i nadal to uczucie pozo-
staje) od bardzo krytycznego 
spojrzenia na to, kto i w jaki 
sposób zmiany te wprowa-
dzał. Nie mogłem (chociaż mu-
siałem) pogodzić się z wpro-
wadzeniem w Polsce dzikiego 
kapitalizmu, który zaserwował 
nam niejaki Balcerowicz, wy-
pełniający zlecenia Świato-
wego Funduszu Walutowego 
i Banku Światowego, który 
z mównicy sejmowej mamił 
nas obietnicą prawdziwego, a 
nie udawanego życia. I słowa 
dotrzymał, o czym przekonały 
się miliony Polaków, tracą-
cych pracę w likwidowanych, 
sprzedawanych za nędzne 
grosze lub wręcz niszczonych 
�zycznie zakładów pracy, w 
tym tysiące pracowników PGR 
i na przykład wałbrzyscy gór-
nicy. Było, minęło, ludziska 
zapomnieli do tego stopnia, 
że współczesna młodzież, 
obecna na tzw. Campusie 
Polska (scenariusz i reżyseria 
Rafał Trzaskowski) potrakto-
wała tegoż Balcerowicza jak 
zbawcę, nazywając spotkanie 
z nim „spotkaniem z Bogiem”. 

Czas wyjątkowy
Janusz
Bartkiewicz

Nawet nie wiedząc, że tego 
„Boga” porzucił nawet jego 
wcześniejszy ekonomiczny 
mecenas i guru Je�rey David 
Sachs, który później uznał, że 
doktryna szoku była wielkim 
błędem, tak jak błędem było 
jego wcześniejsze propago-
wanie zasad neoliberalizmu. 
Lepiej później niż wcale, ale 
„ekonomiczny Bóg” młodzieży 
spod znaku Trzaskowskiego i 
Tuska okazał się niereformo-
walny. Szkoda, że Trzaskowski 
z Tuskiem nie zaprosił na to 
spotkanie prof. Grzegorza Ko-
łodki, ale oni się „komuchem” 
brzydzą, tak samo jak ich bra-
cia spod znaku Prawa i Spra-
wiedliwości. Bo Kołodko dla 
nich niechybnie komuchem 
jest, ponieważ był w PZPR, 
przy Okrągłym Stole (czy ktoś 
jeszcze pamięta, co to było 
i co nam przyniosło) repre-
zentował stronę rządową, 
no i był wicepremierem oraz 
ministrem �nansów w „ko-
muszych” rządach Waldema-
ra Pawlaka, Józefa Oleksego, 
Włodzimierza Cimoszewicza 
i Leszka Millera. Z takim kimś 
Rafał Trzaskowski i Donald 
Tusk nie życzą sobie kontaktu, 
a tym bardziej, aby „zatruwał” 
umysły młodych, dla których 
neoliberalizm znów staje się 
„mapą drogową”. Bo Grzegorz 
Kołodko (niegdysiejszy par-
tyjny towarzysz Balcerowicza) 
mógł tego młodzieżowego 
„Boga ekonomii” w kozi róg 
zapędzić, między innymi przy-
pominając mu, co musiał po 
nim naprawiać (i naprawił) po 
tym, jak w „komuszych rzą-

dach” zajął się polskimi �nan-
sami i naprawą gospodarki, 
zdewastowanymi przez Bal-
cerowicza pospołu z Jerzym 
Buzkiem.

Jedno, co po 1989 roku 
zdawać by się mogło na trwa-
łe w Polsce osadziło, to polska 
demokracja, umocniona przez 
nową konstytucję, wpro-
wadzoną w życie za czasów 
prezydentury „komuszego” 
Aleksandra Kwaśniewskie-
go. I trzymała się demokracja 
mocno, chociaż nie zawsze 
do końca przez rządzących 
szanowana, do czasów, w 
których - dzięki wspomnianej 
konstytucji - rządy objęli po-
lityczni bracia Platformy Oby-
watelskiej spod znaku Prawa 
i Sprawiedliwości, z którymi 
w 2005 roku strasznie się o 
stołki skłócili. Nigdy nie byłem 
(czemu przez lata dawałem w 
tym miejscu wyraz) zwolen-
nikiem Platformy i Donalda 
Tuska, widząc i wielokrotnie 
wskazując na liczne przypadki 
nieliczenia się z obowiązują-
cym prawem, panoszącym się 
kolesiostwem i nepotyzmem, 
zagrabianiem wszystkiego, co 
można było zagrabić z poczu-
ciem prawnej bezkarności. Ale 
to, co stało się po tym, jak su-
weren zwany przez niejakiego 
Kurskiego „ciemnym ludem” 
umożliwił wrogom PO i Tuska 
po raz drugi i trzeci zgarnąć 
w Polsce władzę, przekracza 
wyobrażenia każdego, kto 
potra� sprawnie posługiwać 
się danym mu przez naturę 
mózgiem. Za kilkaset zło-
tych „danych” suwerenowi 

z jego własnych podatków, 
szef wszystkich szefów w PiS, 
wraz z dobrze zorganizowaną 
grupą swych najwierniejszych 
akolitów, dokładnie, powo-
li ale systematycznie niszczy 
wszystko to, co do tej pory 
udało się nam wspólnie zbu-
dować: niezależność Trybuna-
łu Konstytucyjnego (co zresztą 
zaczęto już od czasów Tuska) 
i całego wymiaru sprawiedli-
wości, podstawowe zasady 
demokracji w zakresie praw 
i wolności obywatelskich, a 
poza tym upolitycznić wszyst-
kie służby mundurowe oraz 
wojsko, skłócić się ze wszyst-
kimi naszymi sąsiadami, a 
także jawnie wystąpić przeciw 
wolności słowa pod pretek-
stem ograniczenia legalnych 
gospodarczych interesów 
Stanów Zjednoczonych, w 
których jeszcze nie tak dawno 
robiący za prezydenta Andrzej 
Duda, w kucki podpisywał 
umowy, podsuwane mu przez 
prezydenta Jankesów Donal-
da Trumpa. No i na koniec cy-
nicznym, chociaż kamu�owa-
nym sposobem, wyprowadzać 
Polskę z Unii Europejskiej. 
Władymir Władymirowicz w 
Moskwie ręce z zadowoleniem 
zaciera, że polscy „pożyteczni 
idioci” robią to za niego, reali-
zując plan jej osłabienia. Bo im 
Unia słabsza i bardziej skłóco-
na, to Rosja ma większe pole 
do popisu, z czego na pewno 
z wielką ochotą będzie korzy-
stać. Ta radosna działalność 
szefa wszystkich szefów już 
niesamowicie realnie naraziła 
nas na utratę olbrzymich pie-

niędzy, jakie mieliśmy dostać 
z UE, które zresztą wynego-
cjował obecny premier Mora-
wiecki, zgadzając się na to, że 
te unijne środki uzależnione 
będą od przestrzegania unij-
nego porządku prawnego. I 
tenże sam premier wystąpił do 
magister Przyłębskiej (gdzie te 
czasy, kiedy pracami Trybuna-
łu Konstytucyjnego kierowali 
znakomici profesorowie pra-
wa), znanej chyba najbardziej 
z tego, że gotuje Jarosławowi 
Kaczyńskiemu wyśmienite 
(wg niego) obiadki, aby po za-
sięgnięciu opinii pięciu praw-
ników (czytaj Kaczyński razy 
5), aby ogłosiła, że polska kon-
stytucja jest ponad prawem 
unijnym, co już samo w sobie 
będzie wystąpieniem z tej or-
ganizacji, albowiem będzie to 
równoznaczne z wypowiedze-
niem przez Polskę traktatu ak-
cesyjnego z 1 maja 2004 roku 
o wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej.

I tak, krok po kroku, idzie-
my prosto na wschód, chociaż 
ostatnio prezes Jarosław i jego 
kompanioni straszy nas bliską 
agresją Rosji i Białorusi, przez 
co na granicy z tą ostania 
rozciągnął kolczaste zasieki i 
wprowadził stan wyjątkowy, 
skierowany przede wszystkim 
przeciw mediom, aby nie mo-
gły kontrolować tego, co na tej 
granicy posłuszna Straż Gra-
niczna, policja i polskie wojsko 
wyprawiać będzie. Uczynił tak 
uważając zapewne, że czego 
oczy nie widzą, tego sercu nie 
żal i przy okazji zafundował 
rodakom ze strefy przygra-

nicznej kolejny „ekonomiczny 
holokaust”, obiecując jednak-
że dopłaty z państwowej kasy, 
w wysokości 65% dochodów 
z roku poprzedniego. Czyli 
z czasów, kiedy dochody te 
wynosiły równe zero złotych, 
z uwagi na „zamknięcie” dzia-
łalności gospodarczej z powo-
du pandemii, której zresztą 
prezes Jarosław nie dostrzegał 
wtedy, kiedy wprowadzenie 
stanu wyjątkowego było nie-
zbędne. Ale wówczas obawiał 
się nie „ruskich”, tylko przegra-
nej swego protegowanego. 
Dziś wprowadził (długopisem 
tegoż protegowanego) stan 
wyjątkowy, który - jakoś dziw-
nym trafem - nie dotyczy gra-
nicy z Rosją, chociaż to ona dla 
Polski stanowi ponoć śmier-
telne niebezpieczeństwo. Tak 
śmiertelne, że nawet stan wo-
jenny nie pomoże, więc chyba 
dlatego go nie wprowadzono 
uznając, że stan wyjątkowy 
wystarczy. Śmiechem można 
by wszystkie argumenty pre-
zesa zabić, bo śmiech i kpina 
to najgroźniejsza broń, ale nie 
do śmiechu mi w czasie, kiedy 
inne niż Rosja siły realnie nam 
grożą w tym czasie wyjątko-
wym.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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W sobotę, 12.09.2021 roku o 
godzinie 12.00, na boisku przy 
ulicy Dolnej w Głuszycy rozpocz-
nie się festyn charytatywny „Ra-

zem dla Marysi”, podczas które-
go będą zbierane pieniądze na 
leczenie i rehabilitację dziew-
czynki.

Organizatorzy zaplanowali wiele 
różnych atrakcji, między innymi: wy-
stępy artystów, recital, mecze piłki 
nożnej, różne pokazy, atrakcje dla 

Festyn Charytatywny Razem dla Marysi
dzieci (dmuchańce, plecenie warko-
czyków, animatorzy), będą stoiska z 
gastronomią i rękodziełem, nauka jaz-
dy w narko i alkogoglach oraz wiele, 
wiele innych.

 - Zachęcamy do wzięcia udziału w 
festynie i do wspólnej zabawy. Ponad-
to trwa zbiórka „Razem dla Marysi” 

2021/2059/KS oraz zbiórka na sprzęt 
rehabilitacyjny-orteza HKAFO i reha-
bilitację nr id: 7t68ad. Można również 
przekazać swój 1% podatku, wpisując 
w deklaracji nr KRS 0000297411 – wy-
jaśniają organizatorzy pomocy dla 
chorej Marysi.

(AM)

Jubileuszowa, dziesiąta edycja 
Narodowego Czytania zagościła 
także na scenie głuszyckiego Cen-
trum Kultury-Miejskej Biblioteki 
Publicznej. Prezentację obszernych 
fragmentów “Moralności Pani Dul-
skiej” Gabrieli Zapolskiej przedsta-
wiła Głuszycka Grupa Teatralna “Po 
Godzinach”. Jak co roku ogólnopol-
ską akcję objęła patronatem hono-
rowym para prezydencka.

Do sali widowiskowej CK-MBP 
zaproszono najstarszych uczniów 
głuszyckich szkół podstawowych. 
Widzowie wzięli udział w nietypowej 
prezentacji, łączącej ze sobą formę 
czytaną z elementami inscenizacji 
oraz prelekcji odnoszącej się do same-
go utworu, a także życia i twórczości 
Gabrieli Zapolskiej. Dodatkowym ele-
mentem była prezentacja materiałów 
wizualnych, przedstawiających mię-

dzy innymi kadry z �lmów inspiro-
wanych dziełem, projekty kostiumów 
teatralnych, archiwalne zdjęcia z re-
alizacji teatralnych przedwojennych 
i powojennych, a także wizerunki 
Gabrieli Zapolskiej. Całość w ramach 
podsumowania zakończył quiz obej-
mujący wiedzę na temat dzieła i jego 
autorki.

Na scenie pojawili się według ko-
lejności obsady: Pani Dulska – Mag-
dalena Kandefer, Pan Dulski – Robert 
Delegiewicz, Zbyszko – Szymon Sła-
wik, Hesia – Magdalena Czepil, Mela 
– Malwina Tomulik, Juliasiewiczowa – 
Iweta Głód, Lokatorka – Marta Czepil, 
Hanka – Joanna Milczarek, Tadracho-
wa – Wioletta Olszewska.

Relację zdjęciową przygotowa-
ła Agata Majewska reprezentująca 
Urząd Miejski w Głuszycy.

(AM)

Mieszkańcy Grzmiącej w Gmi-
nie Głuszyca wybiorą nowego soł-
tysa i radę sołecką. Z kolei Rada 
Miejska Jedliny-Zdroju ma nowe-
go rajcę.

Na mocy zarządzenia Burmi-
strza Głuszycy, 14 września 2021 
roku o godzinie 17.00 w Świetlicy 
Wiejskiej w Grzmiącej przy ulicy 
Wiejskiej 1 odbędzie się zebranie 
wiejskie, podczas którego miesz-
kańcy dokonają wyboru sołtysa i 
rady sołeckiej.

W wyniku wyborów uzupełniają-
cych do Rady Miasta Jedlina-Zdrój, 
które zostały zarządzone przez Ko-
misarz Wyborczego na 8 sierpnia 
2021r. mandat radnego w okręgu 
nr 11 otrzymała Anna Regmunt - 
Sobieszczańska. Z uwagi na to, że 
zarejestrowany został tylko jeden 
kandydat, wybory odbyły się bez 
głosowania. Nowa radna objęła 
mandat po zmarłym 30 kwietnia br. 
Zygmuncie Żyłaku.

(RED)

Wybory w gminach

Dulska w Głuszycy
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W sobotnie i niedzielne 
wieczory mieszkańcy Kuźnic 
i Gorc (dzielnic Boguszowa 
– Gorc) mogą korzystać z 
dodatkowych kursów auto-
busów linii nr 2.

Burmistrz Boguszowa 
– Gorc Sylwia Dąbrowska i 
prezydent Wałbrzycha Roman 

Szełemej poinformowali o do-
datkowych kursach autobusów 
linii nr 2, która łączy Wałbrzych 
z miastem Boguszów - Gorce.

- Nowy rozkład wprowadza 
od najbliższej soboty, tj. 04.09 
dodatkowe kursy:

- w sobotę i niedzielę do ul. 
Traugutta o godz. 21.19 i 22.19,

- w sobotę i niedzielę do ul. 
Żeromskiego o godz. 21.03 i 
22.03.

Nowy rozkład jazdy 
dostępny jest na stronie ZDKi-
UM Wałbrzych: http://rozklad.
walbrzych.eu/ - poinformowali 
samorządowcy.

(RED)

7 września odbyło się oficjalne przejście przez pierwsze w powiecie 
wałbrzyskim pasy 3 D, wykonane przez firmę BUDIMEX, we współpracy 
z gminą i radnymi Boguszowa -Gorc. Pasy znajdują się przy Szkole 
Podstawowej nr 6 na ul. Kopernika w Boguszowie –Gorcach i mają 
poprawić bezpieczeństwo pieszych przy szkole.

(RED)

- Na Państwa zgłoszenie, 
bezpośrednio z domu, nieod-
płatnie odbierzemy zużyte 
elektroodpady wielkogaba-
rytowe: lodówki, zamrażarki, 
kuchenki, pralki i zmywarki 
itp. Akcja rozpoczyna się 13 
września i potrwa 27 wrze-
śnia 2021 r. – mówią organi-
zatorzy zbiórki.

Zgłoszenia będą przyjmo-
wane w dni robocze w godzi-
nach od 10.00 do 14.00 pod 
numerem telefonu 726 88 70 
70.

- Wszystkie inne elektrood-
pady, takie jak: sprzęt radiowy 
i telewizyjny, komputery, mo-
nitory, drukarki, żelazka, odku-
rzacze itp., czyli każdy sprzęt 
zasilany przez prąd sieciowy i 
baterie, można dostarczać do 
punktu zbiórki stacjonarnej, 
która została zaplanowana na 
25 września w godzinach od 

Dodatkowe kursy autobusów linii nr 2

Wyjątkowe przejście

Zbiórka dużych 
elektroodpadów

10.00 do 13.00 w Rynku (tzw. 
mały Rynek). Osoby przekazu-
jące elektroodpady otrzymają 
upominki. Szczegóły na stronie 
internetowej: https://boguszo-
w-gorce.pl – dodają organiza-
torzy akcji.

(RED)

- 11 września zapraszam 
chętnych do wspólnego po-
sprzątania naszego, pięk-
nego miasta – mówi Paweł 
Ozga, burmistrz Świebodzic.

- Tym razem zaplanowaliśmy 
sprzątanie czterech rejonów mia-
sta: Ciernie, Zimmy Dwór, Ksią-
żański Park Krajobrazowy od stro-

ny Świebodzic oraz teren przy 
stadionie im. Ludwika Paluszaka 
(ul. Sportowa). Zbiórka nastąpi 
na stadionie przy ul. Rekreacyj-
nej 1, o godz.: 10:30. Zachęcamy 
do zgłoszenia udziału w akcji w 
wydziale Promocji i Komunikacji 
Społecznej, tel. 74/ 666-95-71, 
e-mail: promocja@swiebodzice.

Posprzątają Świebodzice pl. Po sprzątaniu zapraszam o 
godz. 14.00 na Narodowy Dzień 
Sportu, którego organizato-
rem jest na stadionie przy ul. 
Rekreacyjnej OSiR Świebodzice 
Sp. z o.o. Odbędzie się tam też 
wspaniała akcja charytatywna 
„Świebodzice Miastem Serc” na 
rzecz małej Nadii Czarnik, którą 
organizuje Miejski Dom Kultury w 
Świebodzicach wraz z Maciejem 
Więckiem – dodaje Paweł Ozga.

(WPK)
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Czyste powietrze
Gmina Stare Bogaczowi-

ce, w ramach prowadzonego 
punktu konsultacyjno – in-
formacyjnego, wspólnie z 
Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocła-
wiu zaprasza mieszkańców 
gminy i powiatu wałbrzy-
skiego na otwarte spotkanie 
informacyjne o zasadach re-
alizacji programu prioryteto-
wego „Czyste Powietrze”.

Celem programu jest po-
prawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cie-
plarnianych przez wymianę źró-
deł ciepła i poprawę efektyw-
ności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 
Spotkanie z udziałem profesjo-
nalnego doradcy energetycz-
nego Radosława Muchy od-
będzie się w dniu 17 września 
2021 roku o godzinie 15.30 
w Gminnym Centrum Biblio-
teczno-Kulturalnym w Starych 
Bogaczowicach przy ul. Głów-
nej 148. W trakcie spotkania 
pokazana będzie prezentacja 

multimedialna, przedstawione 
zostaną korzyści płynące z wzię-
cia udziału w programie „Czyste 
powietrze”, udzielone zostaną 
odpowiedzi na wszystkie, nur-
tujące uczestników, pytania i 
wątpliwości. Istnieje możliwość 
konsultacji indywidualnych. 
Udostępnione zostaną również 
materiały informacyjne i pro-
mocyjne o programie.

- Zapraszamy do uczestnic-
twa także osoby, które zakoń-
czyły już swoje inwestycje w 
wymienionym zakresie i były 
bene�cjentami innych progra-
mów pomocowych, ponieważ 
program priorytetowy „Czyste 
Powietrze” umożliwia do�nan-
sowanie też takich inwestycji, 
w części,  w której zostały s�-
nansowane przez inwestorów 
– zachęcają pracownicy Gmin-
nego Punktu Konsultacyjnego 
Programu „Czyste Powietrze” 
w Starych Bogaczowicach. 
Punkt czynny jest we wtorki w 
godz. 12.00 – 17.00 oraz w piąt-
ki w godz. 8.00 – 13.00.

(RED)

Burmistrz Mieroszowa 
Andrzej Lipiński, Hospicjum 
im. św. Jana Pawła II w Wał-
brzychu oraz Starosta Powia-
tu Wałbrzyskiego Krzysztof 
Kwiatkowski zapraszają do 

udziału w X Festiwalu Nordic 
Walking Ziemi Wałbrzyskiej 
oraz w II Rajdzie Rowerowym 
dla Hospicjum. Oba wydarze-
nia odbędą się 12 września 
2021 r.

- Miłośników nordic wal-
king zapraszamy na X Festi-
wal Nordic Walking Ziemi 
Wałbrzyskiej. Spotykamy się o 
godzinie 9.00 przy pensjona-
cie Leśne Źródło w Sokołow-

sku. Do przejścia będą trasy 
o długości 5 i 10 km. Udział w 
wydarzeniu jest bezpłatny. Z 
kolei amatorów jazdy na ro-
werach zachęcamy do udziału 
w II Rajdzie Rowerowym dla 

X Festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej 
oraz II Rajd Rowerowy dla Hospicjum

Hospicjum. Rowerzyści będą 
mieli do pokonania 60 km po 
terenach Ziemi Wałbrzyskiej. 
Start o godz. 8:30 przed Hospi-
cjum w Wałbrzychu. Dochód z 
rajdu zostanie przekazany na 
funkcjonowanie wałbrzyskie-
go hospicjum, a zapisy na rajd 
rowerowy prowadzone są na 
stronie https://tiny.pl/9trz8 i w 
dniu rajdu. Wszyscy uczestnicy 
spotkają się na mecie przy pen-
sjonacie Leśne Źródło w Soko-
łowsku, gdzie przygotowali-
śmy liczne darmowe atrakcje: 
dmuchańce dla dzieci, muzykę, 
grill z kiełbaskami i strażacką 
grochówkę. Dołączyła do nas 
także Grupa Ognia Impuls, 
która poprowadzi warsztaty z 
wykorzystaniem kolorowych 
wstęg, wachlarzy oraz skrzy-
deł isis, a na koniec wykona 
nieogniowy pokaz – wyliczają 
organizatorzy imprezy.

II Rajd Rowerowy dla Hospi-
cjum ma charakter charytatyw-
ny i happeningowy. Promuje 
otwarcie na potrzeby innych 
ludzi, potrzebę niesienia po-
mocy bliźniemu. Celem rajdu 
jest także zwrócenie uwagi 
na los chorych z hospicjum w 
Wałbrzychu i ich rodzin, roz-
wój świadomości społecznej. 
To również popularyzacja ko-

larstwa jako formy rekreacji 
ruchowej, upowszechnienie 
zdrowego trybu życia i aktyw-
nego spędzania wolnego czasu 
oraz zachęcenie do uprawiania 
sportu. Impreza skierowana 
jest do osób pełnoletnich które 
12.09.2021 r. mają ukończone 
18 lat. Organizatorzy dopusz-
czają również start osób nie-
pełnoletnich, które 12.09. 2021 
r. mają ukończone 16 lat tylko 
za wiedzą i pisemną zgodą 
obojga rodziców lub opieku-
nów prawnych. Dzieci poniżej 
16 roku życia, poza pisemną 
zgodą rodziców mogą wziąć 
udział w rajdzie wyłącznie pod 
opieką rodzica, bądź opieku-
na prawnego, który przez cały 
czas trwania rajdu będzie je-
chał obok dziecka na rowerze. 
W rajdzie udział może wziąć 
300 uczestników. Osobami 
kontaktowymi w sprawie raj-
du są: Mariusz Wereszczyński 
(tel. 693 356 804) i Joanna Tą-
porowska (tel. 694 250 423). 
Biuro rajdu będzie czynne 
11.09.2021 r. w godzinach 
9.00 – 14.00 i w dniu zawodów 
w godz. 7.00 -9.00 w siedzibie 
Polskiego Towarzystwa Opieki 
Paliatywnej przy ul. Krasińskie-
go 8 w Wałbrzychu.

(RED)
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I Maraton Górski im. Wi-
esława Ślawskiego w Starych 
Bogaczowicach okazał się 
sukcesem sportowym i orga-
nizacyjnym.

- Pomysł na maraton 
zrodził się z potrzeby naszych 
znajomych biegaczy, bo tak 
naprawdę w naszym regionie 
biegów z taką długością trasy 

nie ma wiele. A patron biegu 
- Wiesław Ślawski - był loka-
lnym patriotą i wieloletnim 
pracownikiem Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice. Maraton 
górski to okazja do podzię-
kowania Mu za wkład w rozwój 
turystyki na terenie naszej gmi-
ny. Wiesław Ślawski zainicjował 
zmiany w zakresie tworzenia 

szlaków turystycznych naszej 
małej ojczyzny, którymi nieg-
dyś chadzał. Proponowana tra-
sa była niezwykle wymagająca, 
ale też atrakcyjna turystycznie. 
Miłośnicy biegania na długich 
dystansach i po górach mieli 
tu znakomite warunki, biegnąc 
górskimi, malowniczymi sz-
lakami, do realizowania swojej 

pasji – mówią organizatorzy 
I Maraton Górski im. Wiesła-
wa Ślawskiego w Starych Bo-
gaczowicach.

- Gratulacje dla organiza-
torów za udany debiut. Trasa 
malownicza i wymagająca, a 
punkty żywieniowe doskonale 
usytuowane. Do zobaczenia 
za rok w liczniejszym gronie 

Udany debiut maratonu

• Biegi dla dzieci
11 września od godz. 14 na Sta-
dionie Sportowym w Starych 
Bogaczowicach roizgrywane 
będą zawody sportowe dla 
dzieci. Chęć udziału należny 
zgłosić do 10 września na ad-
res mailowy: funatleci@gmail.
com, podając imię i nazwisko 
dziecka oraz rok urodzenia. Or-
ganizatorzy zadbali o pyszne 
jedzenie oraz świetną zabawę 
dla wszystkich dzieci, darmo-
we dmuchańce, animacje, gry i 
zabawy. Szczegóły na plakacie.

• Walimskie Biegi 
Górskie
- Jesteśmy grupą ludzi, u któ-
rych nadrzędnym celem jest 
upowszechnianie biegania 
jako najprostszej formy ruchu 
oraz krzewienie zamiłowania 
do systematycznego upra-
wiania rekreacji ruchowej. Od 
tego roku rozpoczęliśmy cykl 
biegów górskich: Walimskie 
Biegi Górskie. Zapraszamy już 
na dwa dystanse, na których 
rywalizacja zostanie rozegra-
na 16.10.2021 r. Będą to  Sowi 
Hardcore na dystansie 51 km 
oraz Sowi Light na dystansie 
22 km. Więcej na https://www.
zmierzymyczas.pl/1232/walim-
skie-biegi-gorskie.html oraz ht-
tps://www.walimskiebiegigor-
skie.com.pl/ - mówi Aleksander 
Sobieraj ze Stowarzyszenia 
Walim na Żądanie.

• Liga coraz bliżej
Wielkimi krokami zbliża się in-
auguracja rozgrywek I ligi ko-
szykarzy. W pierwszym meczu 
nowego sezonu, który zapla-
nowany został na 25 września, 
o ligowe punkty Górnik powal-
czy we własnej hali z WKK Wro-
cław. W ramach przygotowań 

podopieczni trenera Łukasza 
Grudniewskiego w Hali Wał-
brzyskich Mistrzów rozegrali 
kolejny mecz kontrolny. Ich 
rywalem była zdegradowana z 
I ligi Pogoń Prudnik. Wałbrzy-
szanie wygrali 104:73, a punkty 
dla gospodarzy zdobywali: Pa-
bian 22, Dymała 17, Malesa 13, 
Jakóbczyk 13, Pawlak 13, Cech-
niak 12, Ratajczak 9, Zywert 5.

• Na podium w Czechach
Drugoligowy KPS Chełmiec 
Wałbrzych zajął drugie miejsce 
w mocno obsadzonym między-
narodowym turnieju siatkówki, 
który został rozegrany w Hra-
dec Kralove. Chełmiec pokonał 
VK Lvi Praha 3:0 (25:22, 25:18, 
26:24) i TJ Slavia Hradec Králo-
vé 2:1 (25:18, 27:25, 22:25) oraz 
uległ VK Jihostroj Ceske Bude-
jovice 1:2 (22:25, 25:19, 24:26). 
Klasy�kacja końcowa turnieju: 
1. Slavia Hradec Kralove – 7 pkt.; 
2. Chełmiec Wałbrzych – 6 pkt.; 
3. VK Jihostroj Ceske Budejovice 
– 4 pkt.; 4. VK Lvi Praha – 1 pkt. 
Sztab szkoleniowy przetesto-
wał wszystkie warianty taktycz-
ne, wszyscy zawodnicy dostali 
szansę gry, jednocześnie ciesząc 
się dobrym zdrowiem. Kolejny 
towarzyski turniej w Żaganiu 
zaplanowany został na sobotę - 
11 września. Zespół wystąpił w 
składzie: Karol Szczygielski (ka-
pitan), Sebastian Zieliński, Mar-
cin Dereń, Piotr Trzeciak, Adam 
Michalski, Artur Sławnikowski, 
Dominik Płużka, Bartłomiej Nac-
kowski, Błażej Dudzik, Dawid 
Szymków, Przemysław Sypko, 
Miłosz Baran, Kacper Laskowski, 
Wojciech Stawiany. Sztab szko-
leniowy: Fabian Kurzawiński, 
Janusz Ignaczak, Maciej Byra, 
Konrad Ciniecki.

(RED)

Sportowy raport

uczestników – napisał Paweł 
Stawarz.

- Dziękuję jeszcze raz za 
piękny bieg. Za super organi-
zację. Podkreślę przede wszyst-
kim, że czułam się bezpiecznie. 
Wszędzie służby, ochrona, 
policja, wolontariusze. Był to 
mój pierwszy życiowy mara-
ton, przyjechałam sama z 

wieloma obawami. Mnóstwo 
kartek w plecaku z trasą w razie 
zguby. Nie było trzeba. Obawy 
wszystkie rozwiane w miarę 
pokonywania kilometrów, 
biegłam coraz pewniej i szyb-
ciej. Mijając kolejnych zawod-
ników. Dziękuję. Zapamiętam. 
Wrócę – dodała Renata Łubik.

(RED, fot. Wojciech Babiński)



Czwartek, 9 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

i inne przedmioty. Tel. 604-574-
501.

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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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

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 

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!

USŁUGI

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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

INNE

(8) JĘZYK NIEMIECKI - PRZYGO-
TOWANIE DO MATURY, CERTY-
FIKATÓW, ZAJĘCIA ONLINE. TEL. 
515-949-954

KUPIĘ

(17) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
militaria, �gurki i patery z okresu 
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy 

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.

LEGALNA PRACA
w opiece w Niemczech

wysokie zarobki
kursy językowe

dla opiekunów osób starszych

Tel. 518 733 727

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 
508 39 38 35.

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

R E K L AMA
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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


