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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

Zmiany wynikają z nowe-
lizacji ustawy zasiłkowej z 24 
czerwca 2021 r. Nowe przepisy 
wejdą w życie 1 stycznia 2022 
roku.

Jedna ze zmian dotyczy pra-
wa do zasiłku chorobowego dla 
osób objętych dobrowolnym 
ubezpieczeniem chorobowym, 
czyli między innymi prowadzą-
cych działalność gospodarczą i 
osób z nimi współpracujących. 

- Obecnie jest tak, że na-
wet jednodniowe spóźnienie 
w opłaceniu składek np. z po-
wodu opóźnienia przez bank 
w przekazaniu pieniędzy po-
woduje przerwanie ciągłości 
ubezpieczenia – mówi Iwona 
Kowalska-Matis, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na Dol-
nym Śląsku. – Żeby przywrócić 
prawo do ubezpieczenia trze-
ba więc składać do nas wnio-
sek i wyjaśniać, co się stało. Od 

Spóźniłeś się ze składką? 
I tak dostaniesz chorobowe z ZUS
Spóźniłeś się z opłaceniem składek? Od nowego roku to nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu 

zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmian w zasiłkach od stycznia będzie 
więcej. Dotyczą m.in. wysokości świadczeń i czasu ich pobierania.

1 proc. minimalnego wynagro-
dzenia, nowo wprowadzane 
regulacje umożliwią otrzyma-
nie zasiłku po spłacie zadłuże-
nia – zapewnia Kowalska-Ma-
tis. - Prawo to ulegnie jednak 
przedawnieniu, jeżeli zadłuże-
nie nie zostanie uregulowane 
w ciągu 6 miesięcy od dnia po-
wstania prawa do świadczenia 
– przestrzega.

Przeszkodą w wypłacie zasił-
ku nie będzie natomiast zadłu-
żenie wynoszące maksymalnie 
1 proc. minimalnego wynagro-
dzenia. To zasady analogiczne 
jak w przypadku świadczeń z 
ubezpieczenia wypadkowego.

Zmiany w wysokości 
zasiłku

Zasiłek chorobowy za czas 
pobytu w szpitalu będzie od 
stycznia wyliczany na korzyst-
niejszych zasadach.

- Obecnie zasiłek chorobo-
wy za czas pobytu w szpitalu 
jest niższy i wynosi - co do za-
sady - 70 proc. podstawy wy-
miaru zasiłku. Od nowego roku 
miesięczny zasiłek chorobowy 
będzie przysługiwał w wyso-
kości 80 proc. bez względu na 
to, czy dotyczy osoby hospita-
lizowanej czy przebywającej w 
domu - wyjaśnia rzeczniczka.

Od 2022 roku, podstawy 
wymiaru zasiłku, nie będzie się 
obliczać na nowo, jeżeli między 
okresami pobierania zasiłków 
(bez względu na ich rodzaj) nie 
było przerwy albo przerwa była 
krótsza niż miesiąc kalendarzo-
wy. Dotychczas w przepisach 
była mowa o przerwie krótszej 
niż 3 miesiące kalendarzowe.

Korekty okresu 
zasiłkowego

Tzw. okres zasiłkowy wynosi 
standardowo 182 dni i określa 
łączny czas, przez który można 
pobierać zasiłek chorobowy. 
Do tego samego okresu zasił-
kowego wlicza się wszystkie 
nieprzerwane okresy niezdol-
ności do pracy, nawet, jeżeli 

niezdolność do pracy jest spo-
wodowana różnymi przyczy-
nami. W przypadku przerw 
w niezdolności do pracy, do 
okresu zasiłkowego wlicza się 
okres niezdolności do pracy 
przypadający przed przerwą o 
ile jest ona spowodowana tą 
samą przyczyną, a przerwa nie 
przekracza 60 dni. Od stycz-
nia nie będzie mieć znaczenia, 
jaka choroba była powodem 
niezdolności do pracy przed i 
po przerwie. Przerwa będzie 
liczona tak samo, bez względu 
na to czy chodzi o te same cho-
roby, czy różne. Wyjątkiem od 
tej zasady ma być niezdolność 
do pracy przypadająca na czas 
ciąży. Do okresu zasiłkowego 
nie wlicza się okresów niezdol-
ności do pracy przypadających 
przed przerwą wynoszącą do 
60 dni, jeżeli po przerwie nie-

zdolność do pracy wystąpiła w 
trakcie ciąży.

Zasiłek po ustaniu 
zatrudnienia

Według nowych przepisów, 
po ustaniu ubezpieczenia bę-
dzie można pobierać zasiłek 
chorobowy do 91 dni. Ta zasa-
da nie będzie dotyczyła m.in. 
osób chorych na gruźlicę lub 
niezdolnych do pracy w okre-
sie ciąży.

ZUS przypomina, że oso-
ba, której wyczerpał się okres 
zasiłku, nadal będzie mogła 
wystąpić o świadczenie reha-
bilitacyjne. Przysługuje ono 
maksymalnie przez 12 miesię-
cy osobie, która dalej choru-
je, jednak rokuje odzyskanie 
zdolności do pracy w wyniku 
dalszego leczenia lub rehabi-
litacji.

Macierzyński w razie 
śmierci pracodawcy

Prawo do zasiłku macierzyń-
skiego uzyskają od stycznia ko-
biety, które urodziły dziecko 
po ustaniu zatrudnienia, jeśli 
ubezpieczenie zakończyło się 
w czasie ciąży z powodu śmier-
ci pracodawcy. Dotychczas nie 
miały w takiej sytuacji prawa 
do zasiłku. Jeśli ubezpieczona 
była zatrudniona na umowę o 
pracę i ta umowa wygasła z po-
wodu śmierci pracodawcy, to 
do dnia porodu kobieta będzie 
otrzymywać zasiłek w wyso-
kości zasiłku macierzyńskiego. 
To znaczy, że kobiety w ciąży, 
które stracą umowę w związku 
ze śmiercią pracodawcy, będą 
zabezpieczone tak samo jak 
te, których pracodawca uległ 
likwidacji lub upadłości.

(RED)

stycznia będzie łatwiej – doda-
je.

Rzeczniczka wyjaśnia, że 
ubezpieczenie to nie będzie 
już ustawało na skutek nieter-
minowego opłacenia składek. 
Przedsiębiorcy będą mogli 
otrzymać świadczenia z ubez-
pieczenia chorobowego rów-
nież w przypadku opłacenia 
składek po terminie. Corocznie 
ZUS otrzymywał ponad 150 tys. 
(z projektu ustawy – OSR) wnio-
sków o przywrócenie terminu 
płatności składek od przedsię-
biorców, którzy spóźnili się z 
ich opłaceniem, a chcieli za-
chować prawo do zasiłku. Od 
nowego roku takie wnioski nie 
będą już potrzebne.

 - Kolejna zmiana dotyczy 
osób, których niezdolność do 
pracy powstanie w okresie, gdy 
będą miały zaległości z tytułu 
składek w kwocie wyższej niż 
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Zgodnie z zapowiedzią z 
ubiegłego tygodnia, pozwa-
lam sobie na skomentowanie 
odpowiedzi O�cera Prasowe-
go Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrezychu - podkomisarza 
Marcina Świeżego, która za-
pewne mocno usatysfakcjo-
nowała jego przełożonych, a 
sądzę, że i sam jest z niej wielce 
zadowolony, ale mnie - nie-
stety - pogrążyła w smutku. 
A smutno mi się stało z tego 
powodu, że zostałem potrak-
towany jak nachalny ignorant, 
co to da się zwieść byle rzu-
conym mu słowem. Otóż nie, 
Panie Rzeczniku. Być może nie 
wie Pan, ale jestem nie tylko 
upierdliwym reporterem Ty-
godnika DB 2010, ale też eme-
rytowanym, wyższym o�ce-
rem policji, który w tej robocie 
przysłowiowe zęby zjadł i – co 
w tej sprawie ma niebagatel-
ne znaczenie – prawnikiem z 
wykształcenia, które uzyska-
łem w czasach, kiedy prawo 
się studiowało, a nie zliczało 
się tylko egzaminacyjne testy. 
Aby jednak Czytelnik mógł się 
dokładnie zorientować w czym 
rzecz, zaprezentuję postawio-
ne pytania, z których pierwsze 
dotyczyło opisywanych w Ty-
godniku DB 2010 w (nr 14/525 i 
15/526) przypadków wysyłania 
do służby funkcjonariuszy lub 
nakazywania podejmowania 
innych działań służbowych w 
sytuacjach zagrażających im 

W odpowiedzi o�cerowi prasowemu wałbrzyskiej policji
Janusz
Bartkiewicz

zarażeniem się koronawiru-
sem. Zapytałem też, czy praw-
dą jest, że wobec przełożonych 
tych funkcjonariuszy zostały 
wszczęte postępowania dys-
cyplinarne, ale po uznaniu ich 
winnymi, Komendant Miejski 
Policji w Wałbrzychu odstąpił 
od ukarania ich i okazało się, 
że sytuacja taka miała miejsce. 
Ta odpowiedź od razu utwier-
dziła mnie w przekonaniu, że 
policjanci skarżący się i proszą-
cy o pomoc wszystkich, którzy 
pomocy mogą udzielić, mają 
słuszne pretensje i żal o to, że 
traktowani są jak pańszczyź-
niani chłopi w folwarku. Aby 
słowa moje nie były gołosłow-
ne, przywołam więc pewne 
przepisy z Ustawy o Policji, 
które regulują wszystkie spra-
wy związane z postępowaniem 
dyscyplinarnym.

Zgodnie z art. 135j tej usta-
wy, przełożony dyscyplinarny 
(tu komendant miejski) może 
- po uznaniu winy funkcjona-
riusza - odstąpić od wymie-
rzenia kary, ale pod pewnym, 
bardzo istotnym warunkiem: 
stopień szkodliwości dla służby 
nie jest znaczny, a właściwości 
i warunki osobiste policjanta 
oraz dotychczasowy przebieg 
służby uzasadniają przypusz-
czenie, że pomimo odstąpienia 
od ukarania będzie on prze-
strzegał dyscypliny służbowej 
oraz zasad etyki zawodowej. 
Czyli komendant miejski poli-
cji uznał, że narażenie zdrowia 
(i życia) wielu funkcjonariuszy, 
ich rodzin i bliżej nieokreślonej 
liczby mieszkańców Wałbrzy-
cha oraz powiatu, a także kom-
plikacje w gra�kach pełnionej 
służby (zwolnienia chorobo-

we, kwarantanny), to tylko taki 
mały pikuś. I już nie tylko wał-
brzyscy policjanci, ale i ja, wiem 
dokładnie, w którym miejscu 
ma ich pan komendant. Tym 
bardziej, że owi policjanci (a 
dzięki niektórym z nich i ja) 
wiedzą, że warunki osobiste 
tego przełożonego oraz do-
tychczasowy przebieg służby 
i przestrzeganie etyki zawo-
dowej są tego rodzaju, iż każ-
dy inny szeregowy policjant z 
miejsca wyłapał by pajdę z naj-
wyższej półki, nie wspomina-
jąc o innych konsekwencjach 
prawnych. Wiadomo jednak, 
że w sprawie „covidowej” to-
czy się w Prokuraturze Okręgo-
wej w Świdnicy postępowanie 
i ciekawi mnie jak w przypadku 
uznania winy tegoż przełożo-
nego, prokuratura potraktuje 
samego komendanta, który 
prawdopodobnie dopuścił się 
czynu określonego w kodek-
sie karnym jako przestępstwo 
niedopełnienia obowiązków 
służbowych.

Kolejne dwa pytania do-
tyczyły bandyckiego napadu 
z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia, który miał miejsce 
około godziny trzeciej w nocy 
na terenie Podzamcza, niedale-
ko zresztą Komisariatu I Policji 
w Wałbrzychu i dziwnej co naj-
mniej zmianie kwali�kacji tego 
czynu, na lekki uszczerbek na 
zdrowiu, co mnie (jako praw-
nikowi i byłemu policjantowi 
kryminalnemu) wydaje się po 
prostu jawną kpiną z prawa i z 
pokrzywdzonego tym czynem 
człowieka. Pisałem o tym dosyć 
szczegółowo w nr 35 Tygodni-
ka DB 2010 z 23 września („O 
kuchnia Olek”) dlatego z wiel-

kim zaciekawieniem czekałem 
na odpowiedź O�cera Praso-
wego KMP w Wałbrzychu.

No i doczekałem się, ale 
zamiast rzeczowej informa-
cji, Pan Rzecznik potraktował 
mnie zwykłym „ble ble ble”, z 
którego praktycznie nic nie wy-
nika, poza tym, że Pan Rzecznik 
uważa mnie za wspomniane-
go na wstępie ignoranta. Otóż 
szanowny Panie Rzeczniku, 
musi Pan wiedzieć, że gdybym 
chciał się dowiedzieć jakie są 
procedury obowiązujące dy-
żurnego o�cera jednostki, to 
bez trudu znalazłbym wszel-
kie niezbędne przepisy tego 
dotyczące w Internecie, więc 
pańskie obszerne informacje o 
obowiązujących procedurach 
są dla mnie – proszę się nie ob-
rażać – naprawdę tylko śmiesz-
nie i zgoła dziecinne. Ale już 
śmiesznym nie jest to, że do-
puszcza się Pan podawania – w 
odpowiedzi na zapytanie pra-
sowe – nieprawdy, przy czym 
użyty przeze mnie zwrot, jest 
w tym przypadku wielkim eu-
femizmem. Musze więc Pana 
poinformować, że z osobą na-
padniętą rozmawiałem kilka 
razy i doskonale wiem, że po 
zszyciu mu w szpitalu odnie-
sionej rany, został dowieziony 
do Komisariatu I i tam przesłu-
chany przez policjantów, któ-
rzy w protokole przyjęcia za-
wiadomienia o przestępstwie 
i w protokole przesłuchania w 
charakterze świadka (pokrzyw-
dzonego), ów czyn przestęp-
czy zakwali�kowali jako tzw. 
rozbój z dwójką, czyli napad 
rabunkowy z użyciem niebez-
piecznego narzędzia. I to na 
podstawie tych dokumentów 

procesowych, dyżurny Komi-
sariatu I Policji w Wałbrzychu 
przesłał stosowny meldunek 
o�cerowi dyżurnemu Komen-
dy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu. Taki sam meldunek 
został też wysłany do o�cera 
dyżurnego KWP przez dyżur-
nego Komisariatu II Policji w 
Wałbrzychu, po tym jak kilka 
dni wcześniej, tak samo opisa-
ny mężczyzna i również uży-
wający noża do tapet (przez 
kierownictwo KMP zwanego 
urządzeniem do regulacji dłu-
gości tapety), dokonał napa-
du rabunkowego na kobietę, 
która nad ranem ul. Gdyńską 
wracała z pracy. I też tym no-
żem zranił ją w rękę, co w Ko-
misariacie II zakwali�kowano 
jako czyn określony w art. 280 
§ 2 k.k. W moim przekonaniu ta 
właśnie kwali�kacja spowodo-
wał, że ktoś z KMP nakazał post 
factum zmianę tej kwali�kacji, 
aby poprawić statystykę kry-
minalną wałbrzyskiej komendy 
miejskiej, bo niewykryte napa-
dy z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia w komendzie woje-
wódzkiej są niemile widziane. 
Tylko, że taka kreatywna staty-
styka to przestępstwo i czy aby 
nie dlatego sprawą tą zaintere-
sował się wrocławski oddział 
Biura Spraw Wewnętrznych, 
który niedawno nagle nawie-
dził wałbrzyską komendę? Bo 
jakoś mi się nie chce wierzyć, 
aby panowie z BSW zostali 
przekonani, że to komendant 
Komisariatu I miał uprawnie-
nia do zmiany kwali�kacji, co 
ewentualnie można uczynić po 
przeprowadzeniu podstawo-
wych czynności procesowych, 
ale nie na podstawie „widzi mi 

się” komendanta. Obojętnie 
czy komisariatu, czy komendy 
miejskiej. Opowieści o tym, że 
zmiana kwali�kacji na art.157 
§1 kk w żaden sposób nie wpły-
nie na proces wykrywczy są po 
prostu głupie, bo tak samo 
przyjęcie art. 280 §2 na proces 
ten wpływu żadnego również 
mieć nie powinno. Tak więc 
jedyną logiczną przyczyną 
zmiany kwali�kacji była chęć 
poprawienia statystki, o czym 
już wspomniałem.

Na koniec muszę Pana 
Rzecznika trochę podszkolić, 
aby wiedział (i przekazał swo-
im przełożonym), że kiedy ktoś 
chce komuś odebrać jakąś 
rzecz i aby swój zamiar zreali-
zować używa (grozi użyciem) 
jakiegokolwiek niebezpieczne-
go narzędzia, to wcale nie musi 
rzeczy tej nawet ręką dotknąć. 
I jeżeli napadnięty od razu 
ucieknie i swojej własności nie 
odda, to i tak mamy zdarzenie z 
art.280 §2, tylko że poprzedzo-
ne art. 13 § 1 kk, czyli usiłowa-
nie dokonania takiego napadu. 
A rozbój ma się do lekkiego 
uszkodzenia ciała tak samo, jak 
odpowiedź Pana Rzecznika do 
rzetelnie udzielonej informacji.

www.janusz-bartkiewicz.eu

PS.
Od dłuższego czasu wał-

brzyscy policjanci alarmują, 
kogo mogą i gdzie tylko mogą 
o tym, co dzieje się w Komen-
dzie Miejskiej Policji w Wał-
brzychu. A dzieje się bardzo źle, 
dlatego też alarmujące pisma 
wysyłają do Komendy Woje-
wódzkiej Policji we Wrocławiu 
i Komendy Głównej Policji oraz 
do prokuratury z nadzieją, że 
ktoś wreszcie poważnie się za-
bierze, aby policyjną wałbrzy-
ską stajnię Augiasza wreszcie 
wyczyścić. Informują również 
i mnie, mając świadomość, że 
Tygodnik DB 2010 czyta co 
najmniej kilkanaście tysięcy 
mieszkańców (nie tylko) Wał-
brzycha, przez co - być może 
- tych wszystkich nieprawi-
dłowości nie da się bezkarnie 
zamieść pod dywan. I dlatego 
też do problemów zgłaszanych 
przez policjantów będziemy 
jeszcze wielokrotnie powracać 
na naszych łamach.

***

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, 14 października 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

Maja Świderska, która na scenie 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury za-
śpiewała swoje autorskie piosenki 
wygrała trzy tysiące złotych ufun-
dowane przez Prezydenta Wałbrzy-
cha, Romana Szełemeja. To jednak 
nie jedyna laureatka konkursu. 
Finałowe występy w Sali Łańcusz-
kowej na terenie Starej Kopalni 
oglądało ponad stu pięćdziesięciu 
widzów.

- Nie wiem jak to się wydarzyło. To 
jest pierwszy taki poważny konkurs, 
do którego się zgłosiłam i jak widać 
przyniosło to dobre efekty – powie-
działa po ogłoszeniu wyników Maja 
Świderska, zwyciężczyni 10. edycji 
konkursu „Wałbrzych ma Talent”. Maja 
zapowiada, że wygrana dała jej impuls 
do dalszej, artystycznej pracy. To jed-
nak nie jedyna laureatka konkursu. 
Katarzyna Serdeczna otrzymała na-
grodę, którą jest możliwość nagrania i 
produkcji singla w P-i-J Music Pro pod 
opieką producenta muzycznego Paw-
ła Cieślika i Juranda Wójcika, muzyka, 
uczestnika drugiej edycji programu 
The Voice of Poland. Film promocyjny, 
który przygotowany zostanie przez 

- We wtorek – 12 października 
2021 r. w godzinach popołudnio-
wych - nastąpiła zmiana organiza-
cji ruchu w rejonie ronda Niepod-
ległości (Tesco) oraz wzdłuż ulic: 
Łączyńskiego i Topolowej, dalej 
ul. Gałczyńskiego i ul. Chopina w 
Szczawnie – Zdroju – informuje 
kierownictwo budowy obwodnicy 
Wałbrzycha.

- Przejazd jest możliwy w dwóch 
kierunkach na przeciwległych pasach, 
to jest w docelowym śladzie drogi. 
Otwarty został również zjazd z par-
kingu dawnego marketu Tesco do ul. 
Szczawieńskiej (obwodnicy Szczawna 
- Zdroju) w kierunku ronda. Ze wzglę-
du na prowadzone prace, w dalszym 
ciągu dojazd do ul. Wyszyńskiego 
w Wałbrzychu zostaje wyłączony z 
ruchu. Ponadto na ulicach Chopina 
i Sienkiewicza planowane jest wpro-
wadzenie ruchu jednokierunkowego 
skierowanego do Szczawna Zdroju, 
a na ulicach Słowackiego i Gałczyń-
skiego zostanie wprowadzony ruch 

jednokierunkowy skierowany do Wał-
brzycha. Na skrzyżowaniu ulic Mickie-
wicza, Sienkiewicza i Słowackiego w 
Szczawnie Zdroju zostanie dostoso-
wane oznakowanie do nowego ukła-
du komunikacyjnego. Jak zwykle przy 
zmianach organizacji ruchu, prosimy 
o zachowanie ostrożności i zwracanie 
szczególnej uwagi na istniejące ozna-
kowanie – wyjaśniają przedstawiciele 
�rmy Budimex, które buduje obwod-
nicę Wałbrzycha. Zmiany przedsta-
wione są na poniższym planie sytu-
acyjnym.

A 8 października młodzież z wał-
brzyskich szkół podstawowych wraz 
z prezydentem Wałbrzycha Romanem 
Szełemejem oraz jego zastępcą Sylwią 
Bielawską posadzili 1000 sadzonek 
bluszczy na ekranach akustycznych 
przy obwodnicy Europejce.

- Data tej akcji nie jest nieprzypad-
kowa ponieważ 10 października w 
Polsce obchodzony jest Dzień Drzewa 
– wyjaśnia prezydent miasta.

(RED)

Anioły Hospicjum
- Zarząd Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej Oddział w Wał-
brzychu informuje, że po roku prze-
rwy po raz kolejny „Anioły Hospi-
cjum” zagoszczą w naszym mieście. 
Wręczenie statuetek „Aniołów Hospi-
cjum” odbędzie się podczas uroczystej 
gali, która odbędzie się 15.10.2021 r. o 
godzinie 17.00 w siedzibie Teatru Lalki 
i Aktora, przy ulicy Jana Brzechwy 16 
w Wałbrzychu – mówi Renata Wierz-
bicka z Polskiego Towarzystwa Opieki 
Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.

(RED)

Lampiony pamięci
2 listopada o godz. 17.00 na placu 
Magistrackim w Wałbrzychu od-
będzie się tradycyjne spotkanie 
„Lampiony pamięci”, podczas które-
go wspominani będą wałbrzyszanie, 
którzy zmarli w ostatnim roku. - Do 27 
października czekamy na zgłoszenia 
najbliższych oraz znanych i zasłużo-
nych wałbrzyszan, którzy odeszli. In-
formacje i zdjęcia prosimy przesyłać 
na adres lampiony@um.walbrzych.pl 
– mówią organizatorzy.

(RED)

Wałbrzych ma Talent

studio PlayeR będzie mogła zrealizo-
wać Wiktoria Przerwa, tańcząca 12-lat-
ka. W kategorii do lat 12 nagrodzona 
została Weronika Badora. W �nało-
wym pokazie, który w niedzielę odbył 
się na scenie Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury na terenie Starej Kopalni wzię-
ło udział ponad dwudziestu młodych 
artystów z Wałbrzycha i gmin Aglo-
meracji Wałbrzyskiej. Pokazy i wystę-
py oceniało jury w składzie: Barbara 
Szeligowska, Maja Ludwiczak, Ewelina 
Pochel, Joanna Kakuba, Jurand Wójcik 
oraz Przemysław Tokarski.

(JR, fot. K.Lemańska)

Zmiana organizacji ruchu 
na rondzie w Szczawnie-Zdroju



Czwartek, 14 października 2021 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

11 października 2021 r. 
Rada Gmin i Regionów Eu-
ropy oraz Związek Miast 
Polskich zorganizowały w 
Poznaniu ceremonię pod-
pisania Europejskiej Karty 
Równości Kobiet i Mężczyzn 
w Życiu Lokalnym, z udzia-
łem m.in. Europejskiej Ko-
misarz ds. Równości Heleny 
Dalii. Władze Wałbrzycha 
stanęły także w tej awan-
gardzie postępu, sygnując 
dokument. Niestety, kartę 
podpisano w imieniu miasta 
i mieszkańców bez jakich-
kolwiek konsultacji i zapo-
wiedzi. O podpisaniu karty 
informują krajowe portale, 
ale milczą źródła ratuszowe.

Europejska Karta Równości 
została wprowadzona w maju 
2006 roku przez Radę Gmin i 
Regionów Europy. Adresowa-
na jest do władz lokalnych i 
regionalnych Europy. Samo-
rządom zaproponowano pod-
pisanie dokumentu i wprowa-
dzenie jego postanowień na 
ich terytorium. Zakładano, że 
karta miała być dokumentem 
politycznym, jak i praktycznym 
instrumentem. Jej celem jest 
zachęcenie samorządów do 
publicznego angażowania się 
na rzecz równości i do wdra-
żania zasad wymienionych w 
karcie.

Marksiści w XIX wieku po-
stępu w dziejach dopatrywa-
li się w walce klas. „Manifest 
Komunistyczny” przewidywał, 

że krzywdzeni robotnicy po-
konają kiedyś wyzyskującą ich 
burżuazję i zbudują nowy po-
rządek. Uważano, że wszystkie 
kolejne epoki to zwarcie wy-
zyskiwanych i wyzyskujących 
– niewolników i ich panów, 
włościan i feudałów. Współ-
cześni marksiści, ze swoją �lo-
zo�ą dziejów, skupiają uwagę 
na nowym polu kon�iktu – 
tym razem płci, antagonizmu 
kobiet i mężczyzn, ale także i 
mniejszości seksualnych. Wy-
zwolono proletariat, teraz czas 
na wyzwolenie dyskryminowa-
nej płci, rozumianej kulturowo, 
a nie biologicznie.

W Poznaniu bez 
podstawy prawnej

11 lutego 2020 roku Rada 
Miasta Poznania przyjęła Euro-
pejską Kartę Równości. Jednak 
Wojewoda Wielkopolski unie-
ważnił uchwałę dowodząc, że 
karta przekłada się na życie 
mieszkańców Poznania, usta-
lając hierarchię wartości i pary-
tety, ingeruje w obszary życia 
społecznego, dotyczące mię-
dzy innymi: kultury, oświaty, 
sposobu sprawowania opieki 
nad dziećmi. Zatem zarówno 
rada, jak i prezydent nie po-
siadają kompetencji do stano-
wienia prawa w zakresie, jaki 
wymaga tego karta, gdyż ma-
teria której dotyczy uregulo-
wana jest na poziomie ustawo-
wym. Organ nadzoru wyjaśnił, 
że w Polsce to w konstytucji 

należy upatrywać najwyższą 
moc prawną, fundamentalne 
zasady ustroju politycznego 
i ekonomicznego państwa, a 
także wskazujące jaki jest sta-
tus prawny jednostek w nim 
funkcjonujących. To na jej 
podstawie zbudowane jest su-
werenne i demokratyczne pań-
stwo polskie, a fundamentalne 
wartości, do których się odnosi, 
ujęte zostały w tzw. preambu-
le. Konstytucja gwarantuje, że 
wszyscy obywatele są równi 
w prawach i w powinnościach 
wobec dobra wspólnego - Pol-
ski. Wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Po-
znaniu z dnia 27 sierpnia 2020 
r. (sygn. akt II SA/Po 520/20) 
podtrzymał argumentację wo-
jewody.

Równość gwarantuje 
nam konstytucja

W świetle art. 32 Konstytu-
cji RP, wszyscy są równi wobec 
prawa. Wszyscy mają prawo 
do równego traktowania przez 
władze publiczne (ust. 1) i nikt 
nie może być dyskryminowa-
ny w życiu politycznym, spo-
łecznym lub gospodarczym z 
jakiejkolwiek przyczyny (ust. 
2). Z kolei art. 33 ust. 1 Konsty-
tucji RP stanowi, że kobieta i 
mężczyzna w Rzeczypospolitej 
Polskiej mają równe prawa w 
życiu rodzinnym, politycznym, 
społecznym i gospodarczym. 
Oznacza to, że właśnie konsty-
tucja jest gwarantem równo-

A my znowu w awangardzie!
ści wszystkich obywateli, bez 
względu na płeć, przekonania, 
wyznanie, itd.

Zdaniem Wojewody Wiel-
kopolskiego w przyjętej karcie 
odnaleźć można wiele regu-
lacji, które w polskim ustawo-
dawstwie są już normowane 
szeregiem aktów prawnych 
rangi ustawowej. Wojewoda 
skonkludował, że rada miej-
ska nie miała kompetencji do 
stanowienia prawa w tak sze-
rokim zakresie, jak w przyjętej 
karcie, a tym bardziej ponad 
to prawo. Podkreślił przy tym, 
że prawo stanowione przez 
organy jednostek samorządu 
terytorialnego powinno regu-
lować kwestie wynikające z de-
legacji ustawowej w taki spo-
sób, by przyjęte w oparciu o 
nią normy uzupełniały przepisy 
powszechnie obowiązujące 
kształtujące prawa i obowiązki 
adresatów.

Co ciekawe, kartę przyjęła 
także Nysa, która uchwałą rady 
miejskiej z dnia 27 czerwca 
2008 r. upoważniła burmistrza 
do podpisania Europejskiej 
Karty Równości, deklarując 
zarazem współpracę ze spo-
łecznościami lokalnymi i regio-
nalnymi państw sygnatariuszy 
i przyjmując do realizacji tzw. 
Równościowy Plan Działania.

Pytania do gospodarzy 
ratusza

Niestety, w imieniu Wał-
brzycha podpis został złożony 

bez upoważnienia przez radę 
miejską. Ot tak, znienacka. A 
należy podkreślić, że wiele re-
gulacji zawartych w karcie ma 
charakter zasad ustrojowych, 
wyrażających określoną treść 
aksjologiczną, a przez to two-
rzących wytyczne w procesie 
stanowienia, wykładni i sto-
sowania prawa. Takie sprawy 
zawsze były domeną ustawo-
dawcy!

Dlatego warto zapytać go-
spodarzy wałbrzyskiego ratu-
sza – Romana Szełemeja i Syl-
wię Bielawską: czy uważają, że 
konstytucyjne gwarancje rów-
ności w Polsce są niewystarcza-
jące? A jeżeli tak, to dlaczego? 
A może w treści Europejskiej 
Karty Równości są zapisane 
jakieś nowe prawa, o których 
twórcy Konstytucji RP sprzed 
ponad dwóch dekad nie mie-
li pojęcia? Karta wielokrotnie 
mówi o stereotypach związa-

nych z płcią, czy uważają, że 
są one dużym problemem? 
Czy kobiety albo mężczyźni są 
w Wałbrzychu dyskryminowa-
ni? Czy role kobiet i mężczyzn 
w życiu społecznym są czymś 
złym, czy wynikają jedynie 
ze stereotypów? Czy kobieta 
przedszkolanka i mężczyzna 
– hutnik to więźniowie i o�ary 
swoich stereotypowych ról? I 
czy w naszym mieście są jed-
nak też i inne problemy, niż 
uroczyste podpisywanie nace-
chowanych światopoglądowo 
wątpliwych prawnie aktów?

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.

Graty z chaty
Kolejny raz w Gminie Głuszy-
ca zostanie przeprowadzona 
akcja „Wywalamy graty z 
chaty”. Zbiórka przeprowa-
dzona zostanie w formie „wy-
stawki” i dotyczyć będzie od-
padów wielkogabarytowych 
z gospodarstw domowych 
– meble, dywany, opony samo-
chodów osobowych (od osób 
�zycznych), sprzęt RTV i AGD 
(kompletny), ceramika sanitar-
na itp. gruz, papy, żużel, odpa-
dy z budów nie będą odbiera-
ne. Odpady należy wystawić 
na 1 dzień przed planowaną 
zbiórką: mieszkańcy zabudowy 
jednorodzinnej proszeni są o 
wystawienie odpadów przed 
posesjami, a mieszkańcy za-
budowy wielorodzinnej – przy 
pojemnikach na odpady. Ter-
miny zbiórki: 18 października 
-miasto Głuszyca, 20 paździer-
nika - Grzmiąca i Łomnica, 22 
października - Kolce, Sierpnica 
i Głuszyca Górna.

(AGM)
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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

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

16 października o godz. 
20.00 na scnie teatru Zdrojo-
wego w Szczawnie – Zdroju 
wystąpi szamanka polskiej 
sceny muzycznej - Justyna 
Steczkowska. Bilety w cenie 
119 zł są do nabycia w Te-
atrze Zdrojowym oraz w re-
cepcji Domu Zdrojowego.

Justyna Steczkowska to 
prawdziwy kameleon polskiej 
sceny muzycznej. Obdarzona 
4 oktawową skalą głosu i nie-
zwykle wyrazistą osobowością 
muzyczną jest jedną z najbar-
dziej popularnych wokalistek 
w naszym kraju. Do jubileuszo-
wej trasy zaprosiła również 25 
topowych artystów. W każdym 
mieście będzie można usłyszeć 
niezwykłe duety i w każdym 
mieście z innym artystą. To 
będą dla wszystkich niezapo-
mniane muzyczne chwile.

- Będzie szałowo we wszyst-
kich tanecznych utworach, bę-
dzie ostro i rockowo podczas 
„Grawitacji”, „Tatuuj mnie” czy 
„Wrogu mój”. Będzie wzrusza-
jąco podczas piosenki „Wra-
cam do domu”, medytacyjnie 
z „Marią Magdaleną”, szalenie 
i kolorowo na cygańskim we-
selu oraz tajemniczo i wznio-
śle podczas wykonywania 
utworów z „Alkimji” i „Animy”. 
Będę w wielu muzycznych od-
słonach, które tworzyłam dla 
Was podczas 25 lat muzycznej 
drogi. Wierzę, że będziemy się 
świetnie bawić, razem tańczyć 
i płakać, wspominając na-
sze najpiękniejsze muzyczne 
chwile, które przeżywaliśmy 
razem. Zapraszam Was z całe-
go serca – mówi Justyna Stecz-
kowska.

(RED)

Justyna Steczkowska 
w Teatrze Zdrojowym

33 939,59 zł – taka kwota 
została zebrana podczas Fe-
stynu Charytatywnego dla 
Huberta, który zorganizowa-
ny został w Walimiu.

- Było zimno, ale serca były go-
rące. Piękna licytacja, pyszne cia-
sta, kiełbaski, grochówka i bigos, 
a przede wszystkim mnóstwo 
cudownych ludzi, ogrom wspar-
cia. Aż trudno w tej chwili wszyst-
kich wymienić, aby podziękować, 
bo tylu ludzi i tyle instytucji oraz 
organizacji wsparło tę cudowną 
akcję – podkreśla Wioletta Sowa, 
dyrektor Centrum Kultury i Tury-
styki w Walimiu.

(RED)

Światełko dla Huberta

- 25 września br., podczas 
Gustavów - Świebodzickiego 
Święta Zegarów, oficjalnie 
zainaugurował swoją dzia-
łalność Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika Gustava 
Beckera w Świebodzicach. 
Naszym celem jest właści-
we uhonorowanie najsłyn-
niejszego obywatela miasta. 
Chcemy, aby tak zasłużona i 
wybitna osoba, jaką był Gu-
stav Becker, doczekała się 
należytego upamiętnienia. 
Nasz patron to nie tylko zna-
komity zegarmistrz, ale także 
przedsiębiorca, nauczyciel, 
wynalazca (posiadacz wielu 
patentów), społecznik i po 
prostu wzór do naśladowa-
nia. To przecież człowiek, 
który uratował mieszkańców 
Świebodzic od wielkiej biedy 
i stworzył na ponad 100 lat 
świebodzicki przemysł, roz-
sławiając nas na cały świat. 
Pragniemy w godny sposób 
upamiętnić jego działalność i 
pokazać wszystkim, że miesz-
kając w niewielkim miastecz-
ku, można zbudować wielkie 
rzeczy, zaczynając niemalże 
od zera i doprowadzając do 
światowego rozgłosu. Wystar-
czy być po prostu wizjonerem 
i dążyć z całych sił do realiza-
cji własnych marzeń. Dzięki 
takim ludziom nam wszyst-
kim będzie się lepiej żyło, 
podziwiając ich skończone 
dzieła i inspirując się samemu 
do działań na miarę naszych 
potrzeb i możliwości. Teraz, w 
XXI wieku, o Gustavie Becke-
rze powstają prace naukowe i 
pierwsze książki inspirowane 
cudownymi zegarami. Dlatego 
mamy nadzieję, że pomysł ten 
spotka się z Państwa zrozu-
mieniem i wspomogą nas Pań-
stwo w naszych działaniach. 
Sam pomnik ma nie tylko 
przypominać wielkiego czło-
wieka, ale ma się stać jedno-
cześnie wizytówką Świebodzic 
i turystyczną atrakcją. Dlatego 
też liczymy na Państwa zrozu-
mienie i wsparcie. Zapraszamy 
na naszą stronę www.gusta-
vbecker.com.pl. Tam znajdą 
Państwo wszelkie informacje o 
naszych działaniach. Natural-
nie, będą Państwo na bieżąco 
informowani o naszych postę-
pach i zamierzeniach. Każda, 
nawet najmniejsza kwota, to 
wyraz Państwa poparcia dla 
naszych działań. Za wszelkie 
wpłaty i wsparcie serdecznie 
dziękujemy – mówi w imieniu 
komitetu Janusz Kujat.

(WPK)

Zbudują pomnik 
Gustava Beckera

W Świebodzicach powołany został Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Gustava Beckera. Pomysłodawcą budowy pomnika 

upamiętniającego wybitnego zegarmistrza ze Świebodzic 
jest dr Janusz Kujat.
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W chwili śmierci spad-
kodawcy następuje tzw. 
otwarcie spadku. W prawie 
spadkowym jest to bardzo 
ważna data z wielu powo-
dów. Od tej daty, przy braku 
testamentu, liczy się termin 
przedawnienia roszczenia o 
zachowek. Także od tej daty 
zwykle liczy się również sze-
ściomiesięczny termin na od-
rzucenie spadku przez osoby 
powołane w pierwszej, usta-
wowej, kolejności. Będą to 
osoby najbliższe dla zmar-
łego, które zwykle wiado-
mość o śmierci spadkodaw-
cy otrzymują w tym samym 
dniu, w którym do śmierci 
doszło. Spadek można oczy-
wiście przyjąć – wprost lub z 
dobrodziejstwem inwenta-
rza, lub odrzucić.

Kolejność tak zwanego 
kręgu spadkobierców ustawo-
wych określają przepisy kodek-
su cywilnego. Mają one zasto-
sowanie, gdy spadkodawca nie 
pozostawi testamentu lub je-
żeli pozostawiony przez spad-
kodawcę testament, z jakich-
kolwiek powodów, okaże się 
nieważny. Warto wspomnieć 
również, że spadkobierca 
uprawniony do dziedziczenia 
w dalszej kolejności dziedziczy 
dopiero wtedy, gdy brak jest 

osoby uprawnionej do dziedzi-
czenia w kolejności pierwszej. 
Przyczyn takich może być kilka, 
np. osoba nie dożyła otwarcia 
spadku lub spadek odrzuciła.

Poszczególne kręgi spad-
kobierców przedstawiają się 
następująco: 1) małżonek oraz 
dzieci i dalsi zstępni spadko-
dawcy; 2) małżonek oraz ro-
dzice, rodzeństwo i zstępni 
rodzeństwa spadkodawcy; 3) 
dziadkowie spadkodawcy i 
ich zstępni; 4) dzieci małżonka 
spadkodawcy (pasierbowie); 5) 
gmina ostatniego miejsca za-
mieszkania spadkodawcy albo 
Skarb Państwa.

Pierwsza grupa spadkobier-
ców ustawowych. W pierwszej 
kolejności do spadku powo-
łane są z ustawy dzieci to jest 
zstępni oraz małżonek spad-
kodawcy. Jeżeli dziecko spad-
kodawcy nie dożyło otwarcia 
spadku, to udział spadkowy, 
który by mu przypadał, przy-
pada jego dalszym zstępnym 
(wnukom, prawnukom itd.) w 
częściach równych. W przy-
padku dzieci, nie ma żadnego 
znaczenia czy pochodzą one z 
aktualnie trwającego związku 
małżeńskiego czy też są dzieć-
mi z poprzednich związków 
małżeńskich lub poza małżeń-
skimi. Dziedziczyły w pierwszej 

kolejności będą również dzieci 
poczęte przed śmiercią spad-
kodawcy, ale jeszcze nienaro-
dzone, o ile urodzą się żywe.

Druga grupa spadkobier-
ców ustawowych - dochodzi 
do dziedziczenia w przypadku 
braku zstępnych spadkodaw-
cy. W tej grupie powołani do 
spadku są małżonek i rodzice 
spadkodawcy. Jeżeli jednak 
jedno z rodziców spadkodaw-
cy nie dożyło otwarcia spadku, 
jego udział spadkowy przypa-
da rodzeństwu spadkodawcy 
w częściach równych. W sy-
tuacji, gdy któreś z rodzeń-
stwa spadkodawcy nie dożyło 
otwarcia spadku, to udział ten 
przypada jego zstępnym (dzie-
ciom, wnukom itd.). Ważne 
jest również to, że po zmarłym 
dziecku dziedziczą także rodzi-
ce, którzy zostali pozbawieni 
władzy rodzicielskiej. Gdyby 
zaś żadne z rodziców nie doży-
ło otwarcia spadku, do całości 
spadku powołane jest rodzeń-
stwo spadkodawcy, w czę-
ściach równych. W przypadku 
braku zstępnych, rodziców, ro-
dzeństwa i zstępnych rodzeń-
stwa spadkodawcy, jedynym 
spadkobiercą staje się małżo-
nek spadkodawcy.

Trzecia grupa spadkobier-
ców ustawowych. W przypad-

ku braku osób najbliżej 
spokrewnionych i spo-
winowaconych ze spad-
kodawcą, o których 
mowa jest wyżej, do 
dziedziczenia powołani 
zostają jego dziadkowie 
- nazywani wstępnymi. 
Należy przy tym pamię-
tać, że pojęcie „dziad-
ków” spadkodawcy 
określa dziadka i babcię 
zarówno ze strony ojca, 
jak i ze strony matki. W 
przypadku, gdy któreś 
z dziadków nie dożyło 
otwarcia spadku, udział 
spadkowy, który by mu 
przypadał, przypada 
jego zstępnym. Może 
się więc zdarzyć, że po 
spadkodawcy dziedzi-
czyli będą kuzyni.

Do czwartej grupy spad-
kobierców ustawowych na-
leżą pasierbowie. Pasierbem 
spadkodawcy będzie zarówno 
dziecko naturalne, jak i przy-
sposobione przez jego małżon-
ka spadkodawcy. Jeżeli pasierb 
nie dożyje otwarcia spadku, 
jego udział nie przechodzi na 
jego dalszych zstępnych.

Piąta grupa spadkobierców 
ustawowych. W przypadku 
braku małżonka i jakichkolwiek 
dalszych krewnych spadko-

Prawo w pigułce: dziedziczenie ustawowe

dawcy powołanych do dziedzi-
czenia z ustawy, spadkobiercą 
ustawowym staje się gmina 
ostatniego miejsca zamiesz-
kania spadkodawcy w Polsce. 
Jeżeli brak jest takiego miejsca, 
to ostatecznym spadkobier-
cą ustawowym staje się Skarb 
Państwa. Gmina i Skarb Pań-
stwa są jedynymi spadkobier-
cami, którzy spadku odrzucić 
nie mogą.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Jesienne 
spotkanie z poezją
Miłośników poezji zapra-
szamy na nastrojowy wie-
czór poświęcony zbiorowi 
utworów pięciorga lokal-
nych twórców: Romany 
Więczaszek, Stanisławy 
Ziobrowskiej, Agnieszki 
Musz oraz nieżyjących 
już Stanisława Michalika i 
Marka Juszczaka. Spotka-
nie będzie promocją tomu 
zatytułowanego „Tu jest 
mój dom”. Wiele ze znajdu-
jących się w nim pozycji po-
święconych jest Głuszycy 
i jej okolicom. Jest też wy-
razem osobistych emocji, 
wrażeń i myśli. 23 paździer-
nika o godzinie 17:00 w sali 
widowiskowej Centrum 
Kultury emocje te mieszać 
się będą z obrazem i dźwię-
kiem. Słowa wspomnień o 
nieobecnych współauto-
rach tomu mieszać się będą 
z wypowiedziami na temat 
własnej twórczości trzech 
wyżej wymienionych Pań. 
Promowany tom wydany 
został dzięki środkom wła-
snym autorów. Wieczór 
przebiegać będzie z zacho-
waniem reżimu sanitarne-
go.

(AGM)
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WYKAZ NR 3/2021
w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego 

I. Lokal mieszkalny w Strudze przy ul. Głównej 56/9
1 Położenie nieruchomości Struga ul. Główna 56/9

2
Oznaczenie nieuchomości według ksiegi wieczystej i katastru nierucho-
mości 

Obręb: Struga nr 0008
Numer działki:223/3 
Pow.ogólna: 0,1030 ha 
Księga wieczysta: SW1W/00090658/3 
Udział procentowy: 8,46 % P
ow.udziału: 39,88 m2 
Kataster nieruchomości; -- 

3 Opis nieruchomości 

Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym 
Składa się z: pokoju o pow. 18,88 m2, pokoju o 
pow. 9,56 m2 , kuchni o pow. 9,10 m2, łazienki o 
pow. 2,34 m2

4 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zabudowa mieszkalna
5 Termin zagospodarowania nieruchomości ---
6 Cena nieruchomości ---
7 Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego ---
8 Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Bogaczowicez Nr 17/2013 z dnia 15 maja 
2013 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokali mieszkalnych

9 Termin wnoszenia opłat Opłata miesięczna 

10 Zasady aktualizacji opłat 
Zmiana stawki czynszu w drodze aneksu 
do umowy

11
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie 
wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Najem 

12

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuję pierwszeń-
stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 
r. poz. 1990 ze zm.)

Sześć tygodni od dnia wywieszenia wykazu

Stare Bogaczowice, dnia 13.10.2021 r.

WYKAZ NR 4 /2021
w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego 

I. Lokal mieszkalny w Chwaliszowie przy ul. Głównej 49/10
1 Położenie nieruchomości Chwaliszów ul. Główna 49/10

2
Oznaczenie nieuchomości według ksiegi wieczystej i katastru nierucho-
mości 

Obręb: Chwaliszów nr 0001 
Numer działki: 255/1 
Pow.ogólna: 0,1659 ha 
Księga wieczysta: SW1W/00019165/9 
Udział procentowy: 14,12 % 
Pow.udziału: 65,60 m2  
Kataster nieruchomości ; -- 

3 Opis nieruchomości 

Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym 
składa się z: pokoju o pow. 15,20 m2, kuchni o 
pow. 30,70 m2, przedpokój o pow 7,30 m2, łazien-
ki z wc o pow 5,80 m2 oraz pom. gospodarczego 
o pow. 6,60 m2 

4 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zabudowa mieszkalna
5 Termin zagospodarowania nieruchomości ---
6 Cena nieruchomości ---
7 Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego ---

8 Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Bogaczowicez 
Nr 17/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie usta-
lenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokali mieszkalnych

9 Termin wnoszenia opłat Opłata miesięczna 

10 Zasady aktualizacji opłat 
Zmiana stawki czynszu w drodze aneksu 
do umowy

11
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie 
wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Najem 

12

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuję pierwszeń-
stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 
r. poz. 1990 ze zm

Sześć tygodni od dnia wywieszenia wykazu

Stare Bogaczowice, dnia 13.10.2021 r.

16 października 5 sezon 
zmagań z nauką rozpoczną 
studenci – seniorzy Uniwer-
sytetu III Wieku w Czarnym 
Borze. Nie zabraknie odśpie-
wania Gaudeamus Igitur oraz 
złożenia uroczystej przysię-
gi, a wykład inauguracyjny 
wygłosi wykładowca Poli-
techniki Wrocławskiej prof. 
Jerzy Detyna. 

Czarnoborski Uniwersytet 
III Wieku swoją siedzibę ma w 
Bibliotece+Centrum Kultury w 
Czarnym Borze i zrzesza ponad 
50 seniorów z całej gminy i z po-
wodzeniem działa już od 2017 r. 
Od tego czasu seniorzy uczestni-
czyli w dziesiątkach ciekawych 
wykładów, warsztatów czy kur-
sów językowych. Spotykali się z 
wykładowcami związanymi z Po-
litechniką Wrocławską, Uniwer-
sytetem Wrocławskim, Państwo-
wą Wyższą Szkołą Zawodową w 
Wałbrzychu, czy Wyższą Szkołą 
Zarządzani i Przedsiębiorczości. 
Wśród propozycji nie brakowało 
też wycieczek, warsztatów ar-
tystycznych, wyjazdów do kina, 
czy teatru.

5 rok studiów słuchacze 
rozpoczną od wyjątkowo inte-

Studenci - seniorzy wracają do zajęć

resujących zajęć, związanych z 
najnowszymi technologiami, 
albowiem wykład inaugura-
cyjny nosi tytuł „Sztuczna inte-
ligencja czyli o możliwościach 
analizowania i przetwarzania 
rzeczywistości”. W planach na 
październik są także zajęcia 
smatfonowo-komputerowe 
oraz wyjazd do Teatru im. Nor-
wida w Jeleniej Górze. - Zapra-
szamy serdecznie, zarówno 

stałych słuchaczy Uniwersyte-
tu III Wieku w Czarnym Borze, 
jak również seniorów, którzy 
dopiero chcieliby rozpocząć 
swoją przygodę z nauką. Za-
czynamy 16 października 
godz. 11.00 – sala widowisko-
wa Biblioteki +Centrum Kul-
tury w Czarnym Borze – mówi 
Adam Górecki, wójt Gminy 
Czarny Bór.

(KB)

• Spotkanie z Marcinem 
Kydryńskim
W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej - Centrum Kultury przy pl. 
Odrodzenia 4 w Boguszowie 
-Gorcach odbędzie się spo-
tkanie autorskie z Marcinem 
Kydryńskim. Początek 16 paź-
dziernika (sobota) o godzinie 
13.00.

• Współpraca 
z organizacjami 
pozarządowymi
W Boguszowie – Gorcach trwają 
konsultacje projektu programu 
współpracy Gminy Boguszów – 
Gorce z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na rok 2022. 
Projekt programu współpracy 
dostępny jest na stronie https://
boguszow-gorce.pl. - Zachęca-
my działające na terenie Gminy 
Boguszów – Gorce organizacje 
pozarządowe i podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie do udziału 
w konsultacjach i wyrażenia 
swoich uwag i opinii do przy-
gotowanego projektu. Uwagi 
i opinie dotyczące projektu 
programu można składać na pi-
śmie w Punkcie Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Boguszo-
wie-Gorcach lub za pośrednic-
twem poczty elektronicznej na 
adres: sekretariat@coj.bogu-

szow.eu lub agnieszkazdeb@
boguszow-gorce.pl w terminie 
do 02.11.2021 r. Za przygoto-
wanie projektu odpowiedzialne 
jest Centrum Obsługi Jednostek 
w Boguszowie-Gorcach.

• Warto się zbadać
Przypominamy o partnerskim 
programie „Pro�laktyka i wcze-
sne wykrywanie nowotworów 
złośliwych dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego- 
badanie na krew utajoną w 
kale dla kobiet i mężczyzn”. 
Badanie, o którym mowa, to 
diagnostyka kału na krew uta-
joną, której obecność nie jest 
widoczna gołym okiem. Pro-
gram skierowany jest do osób 
w przedziale wiekowym 25-65 
lat. Badanie jest kompletnie 
nieinwazyjne –wykonuje się je 
w domu za pomocą bezpłatne-
go zestawu testowego, który 
można pobrać w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej -Centrum 
Kultury w Boguszowie-Gorcach 
(od poniedziałku do czwartku 
w godz. 10.00-16.00, w piątek 
w godz. 10.00-15.00). W pro-
gramie badań przesiewowych 
mogą wziąć udział: osoby w 
wieku 50 – 65 lat niezależnie od 
wywiadu rodzinnego; osoby w 
wieku 40 – 49 lat, które mają 
krewnego pierwszego stopnia, 
u którego rozpoznano raka jeli-
ta grubego; osoby w wieku 25 
– 49 lat ze stwierdzoną mutacją 
genetyczną. Jak wziąć udział w 

akcji? Po wypełnieniu ankiety 
uczestnictwa, pacjent dostaje 
bezpłatny zestaw testowy do 
samodzielnego wykonania w 
domu. Wykonany test należy 
złożyć w placówce, z której zo-
stał pobrany, a wynik dotrze po 
około 14 dniach.

• Rodzinne warsztaty 
rękodzieła i sztuki
Centrum Kulturalno-Kongre-
sowe Witold w Bogoszowie 
– Gorcach prowadzi zapisy na 
rodzinne warsztaty rękodzieła 
i sztuki. - Zapraszamy dzieci z 
rodzicami, wnuki z babciami, 
ciotki z siostrzeńcami w każ-
dym wieku. Zapisy przyjmu-
jemy: osobiście w biurze CK-K 
Witold oraz telefonicznie pod 
numerem 74 880 15 27. Pierw-
sze zajęcia - „Kolaż artystyczny” 
już w czwartek, 14 października 
o godz. 16.30.

• Angielski przez 
zabawę
Nauka języka angielski przez 
zabawę dla dwóch grup wieko-
wych: dla uczniów klas 0-3 oraz 
4-6, będzie prowadzona przez 
Karolinę Anuszkiewicz w Filii nr 
4 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej – Centrum Kultury przy ul. 
Traugutta 12 w Boguszowie – 
Gorcach. Zapisy prowadzone 
są w �lii biblioteki w Gorcach 
od poniedziałku do czwartku w 
godzinach 10.00 - 16.00.

(RED)

Raport z Boguszowa-Gorc
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Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
ul. Piastowska 13

szczegóły:  https://ckjedlina.pl/zajecia-stale/

ZAJĘCIA STAŁE
• nauka śpiewu i gry na instrumentach
• zumba dla dzieci
• joga dla dorosłych
• fi tness
• szkoła tańca
• gry fabularne
SZUKAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU
• w warsztatach dziennikarskich
• w warsztatach aktorskich
• w warsztatach poetyckich

Jeśli masz pomysł na inne zajęcia napisz:
imprezy@jedlinazdroj.eu

R E K L AMA

• Inwestycje drogowe
W Gminie Mieroszów realizo-
wanych jest kilka inwestycji 
drogowych. W przebudowie 
jest chodnik przy ul. Kościelnej 
w Mieroszowie, natomiast przy 
ul. Leśnej 14-16 została odda-
na do użytku wyczekiwana od 
wielu lat droga dojazdowa do 
tych budynków. W Sokołow-
sku kontynuowany jest kolejny 
etap budowy chodnika w kie-
runku wiaduktu kolejowego. A 
według informacji Zakładu Li-
nii Kolejowych w Wałbrzychu, 
w 2023 roku wiadukt kolejowy 
nad drogą Sokołowsko - Kowa-
lowa zostanie przebudowany. 
– Przy przebudowie obiektu zo-
staną przebudowane przyczół-
ki i zostanie poszerzone światło 
poziome pod obiektem. Wyso-
kość konstrukcyjna nowego 
wiaduktu będzie zbliżona do 
obecnej – informuje Zbigniew 
Drozdowski, zastępca dyrekto-
ra wałbrzyskiego zakładu.

• Poprawa jakości 
powietrza
Wspólnoty mieszkaniowe oraz 
osoby �zyczne będące właści-
cielami lub współwłaścicielami 
lokali mieszkalnych w budynku 
wielorodzinnym od 3 do 20 
mieszkań mogą ubiegać się 

o do�nansowanie na wymia-
nę źródła ciepła z programu 
„Czyste Powietrze”. Szczegó-
łowe informacje są na stronie 
https://wfosigw.wroclaw.pl. W 
budynku Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie można sko-
rzystać z bezpłatnej pomocy 
w przygotowaniu wniosku o 
do�nansowanie na wymianę 
źródła ciepła bądź moderni-
zacji budynku. Gminny Punkt 
Konsultacyjno-Informacyjny 
Programu Czyste Powietrze 
czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 11.00 
do 13.00. Kontakt telefoniczny 
pod numerami: 74/303 00 07 
lub 74/303 03 95.

• Marsz nordic walking
Burmistrz Mieroszowa i Wał-
brzyski Klub Biegacza Zamek 
Książ zapraszają do udziału w 
Marszu Nordic Walking Czar-
towskie Skały. Etap rozgrywany 
jest w ramach Mieroszowskiej 
Strefy Aktywności i Zdrowia na 
trasie Mieroszów – Kochanów 
- Czartowskie Skały – Wieża 
na Parkowej Górze. Marsz roz-
pocznie się 16 października o 
godz. 12.00 przy hali spotowej 
na ul. Hożej. Zapisy będą pro-
wadzone od godz. 11.30.

(RED)

Raport 
z Gminy Mieroszów

W kościele parafialnym w Starych Bogaczowicach odbyła się uroczysta 
msza święta celebrowana przez biskupa świdnickiego Marka Mendyka. 
Podczas nabożeństwa poświęcony został sztandar Szkoły Podstawowej 
im. św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach.

(IL)

W Mieroszowie odbyło się 
uroczyste otwarcie boiska do gry 
w bule, które powstało w ramach 
projektu grantowego Działaj Lo-
kalnie ,,Integracja seniorów”.

Wnioskodawcą projektu ,,Bule 
Leczą Bóle” było Mieroszowskie 
Centrum Kultury, a realizatorem 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mie-
roszowie. Całkowity koszt projektu 

wyniósł 6000 zł, w tym 5700 zł to 
do�nansowanie ze Stowarzyszenia 
Społeczno – Kulturalnego ,,Granica” 
z Lubawki, a 300 zł to wkład własny. 
- Mamy nadzieję, że boisko będzie 
służyć nie tylko mieszkańcom naszej 
gminy, ale również całej społeczno-
ści lokalnej – mówi burmistrz Miero-
szowa Andrzej Lipiński.

(RED)

Bule leczą bóle Poświęcony sztandar



Czwartek, 14 października 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

Podczas gali zorganizo-
wanej w ramach Kongresu 
Turystyki Polsko-Czeskiej 
w Świdnicy zostały wrę-
czone nagrody laureatom 
programów Turystyczny 
Produkt/Usługa Roku 2021 
oraz Przyjazna Gmina 2021. 
Laureatem tegorocznej edy-
cji została Rowerowa500, 

współtworzona przez Gmi-
ny: Głuszyca, Jedlina-Zdrój i 
Walim.

Rowerowa500 znalazła się 
w gronie laureatów nagrody 
Turstyczny Produkt Roku 2021 
wraz z Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej Hydropolis we Wrocła-
wiu, Centrum Nauki i Techniki 
EC1 z Planetarium EC1 z Łodzi, 

Farmy Iluzji sp. z o.o. z miejsco-
wości Mościska, Biebrzański 
Park Narodowy, Hevelinum w 
Gdańsku, Explore Wałbrzych 
Miasta Wałbrzych, Dolnoślą-
ska Organizacja Turystyczna 
Miasta Świdnica oraz Miasta 
Trutnov. W kategorii Przyjazna 
Gmina 2021 nagrody otrzyma-
li: Gmina Hażlach, Gmina Rz-

Rowerowa500 turystycznym produktem roku 2021

gów, Miasto Będzin, „Mediate-
ka” Piotrkowa Trybunalskiego, 
Gmina Tarczyn. Specjalne wy-
różnienie Samorządowy Lider 
Zarządzania 2021 wręczono 
Barbarze Galicz, Burmistrzowi 
Tarczyna. Laureatami nagród 
Produkt Turystyczny Polsko-
-Czeskiego Pogranicza zostali: 
Muzeum Broni i Militariów w 
Witoszowie Dolnym, Park Mi-
niatur MiniEuroland z Kłodzka, 
Lokalna Organizacja Turystycz-
na Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
Singletrack Glacensis Stowa-
rzyszenia Gmin Ziemi Kłodz-
kiej, Trutnov Trails (Trutnow-
skie Trasy), Rýbrcoul - duch hor, 
z. s. (Rýbrcoul - duch gór). Zaś 
laureatami nagrody Usługa Tu-
rystyczna Polsko-Czeskiego Po-
granicza zostali: Biuro podróży 
Eltur z Wrocławia, Rekreační 
areál Dolce (Teren rekreacyjny 

Dolce) z Trutnova, Informační 
centrum Veselý Výlet v Peci 
pod Sněžkou a v Temném Dole 
(Centrum Informacji Wesoła 
Wycieczka w Temném Dole i 
Pecu pod Śnieżką.

- Podczas Kongresu Tury-
styki Polsko-Czeskiej w Świd-
nicy dyskutowano na tematy 
dotyczące wpływu pandemii 
na branżę, wpływu bonu tury-
stycznego na turystykę socjal-
ną oraz na tematy związane z 
dziedzictwem polsko-czeskie-
go pogranicza. Poruszono rów-
nież tematy nowych zjawisk w 
mediach – in�uencer marke-
tingu oraz blogosfery – rela-
cjonuje Roman Głód, burmistrz 
Głuszycy, który odebrał wyróż-
nienie za Rowerową500 wraz 
z burmistrzem Jedliny-Zdroju 
Leszkiem Orplem.

(RED, fot. UM Świdnica)

- Po przerwie spowodowa-
nej pandemią koronawirusa, 
wreszcie mieliśmy możliwość 
zorganizowania i przepro-
wadzenia IX Turnieju Bocce 
Osób Niepełnosprawnych. 
To kolejna cykliczna impreza 
organizowana przez Funda-
cję Zielone Wzgórze – mówi 
Roman Ludwiczuk, fundator 
Fundacji Zielone Wzgórze.

- IX Wałbrzyskie Bocce Osób 
Niepełnosprawnych to jedne 
z najlepszych zawodów, jakie 
kiedykolwiek prowadziłem. 
Czapki z głów dla uczestników 
i organizatorów – podkreśla 
Michał Borzemski, który ten 
wyjątkowy turniej prowadzi od 
pierwszej edycji.

- Bardzo dziękujemy Urzę-
dowi Miejskiemu w Wałbrzy-
chu za wsparcie naszych 
działań, bardzo dziękujemy 
pracownikom OSiR Szczawno 

Zdroj z Michałem Borzemskim 
na czele za pomoc w przepro-
wadzeniu zawodów w szcza-
wieńskiej hali sportowej. Dzię-
kujemy Burmistrzowi Szczawna 
– Zdroju Markowi Fedorukowi 
, Wicestaroście Powiatu Wał-
brzyskiego Iwonie Frankow-
skiej oraz wszystkim Gościom. 
Szczególne podziękowania 
kierujemy do całego zespołu 
Marty Woźniak - bez Was ta im-
preza by się nie odbyła! Wielkie 
podziękowania dla opiekunów 
wszystkich grup uczestników z 
Wałbrzycha, Kamiennej Góry i 
Świebodzic. Towarzyszyła nam 
wspaniała atmosfera, a zawody 
stały na wyjątkowym pozio-
mie. Wszyscy uczestnicy tej 
imprezy, włącznie z kibicami, 
są zwycięzcami. Do zobaczenia 
na następnych turniejach – do-
daje Roman Ludwiczuk.

(RED)

IX Turniej Bocce Osób 
Niepełnosprawnych



Czwartek, 14 października 2021 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

Ze zmiennym szczęściem 
rywalizowały na koszykar-
skich parkietach zespoły se-
niorów: pierwszoligowy Gór-
nik wygrał w Krakowie, a w 
III lidze MKS Basket przegrał 
trzecie spotkanie.

W 3 kolejce rozgrywek I 
ligi koszykarzy Górnik Wał-

brzych pokonał w Krakowie 
ekipę beniaminka – AZS AGH 
94:61. Wałbrzyszanie z bilan-
sem 2 zwycięstwa i 1 porażka 
zajmują 6 miejsce w tabeli. 
Kolejny mecz biało – niebie-
scy rozegrają na parkiecie 
kolejnego beniaminka MKKS 
Żak Koszalin. Spotkanie roz-

pocznie się 16 października o 
godz. 13.00.

AZS AGH Kraków - Górnik Wałbrzych 
61:94 (12:29, 20:14, 14:25, 15:26)
AZS AGH: Zmarlak 14, Leszczyński 11, 
Fraś 8, Smarzy 7, Dyrda 5, Wydra 5, 
Biegoń 3, Majka 3, Zgłobicki 3, Pruefer 
2, Pieniążek 0, Rojek 0.

Górnik: Dymała 16, Pabian 16, Malesa 
13, Ratajczak 13, Zywert 10, Pawlak 8, 
Durski 6, Jakóbczyk 4, Jeziorowski 4, 
Kruszczyński 4.

W spotkaniu 3 kolejki gru-
py dolnośląsko – lubuskiej III 
ligi, koszykarze MKS Basket 
Szczawno Zdrój przegrali z Ba-

Huśtawka nastrojów

sketem Legnica 58:74. Kolejny 
mecz ekipa z uzdrowiska roze-
gra 16.10.2021 r. o godz. 18.00 
w Ziębicach z Orłem.

MKS Basket Szczawno Zdrój - Basket 
Legnica 58:74 (11:22, 13:18, 17:17, 
17:17)

MKS Basket: Kuba Niziński 27, Adam 
Adranowicz 12, Bartłomiej Józefowicz 
9, Hubert Skwark 7, Igor Wasilewicz 2, 
Oleksiy Jakushev 1, Adam Bydłow-
ski, Szymon Sapiechowski, Adrian 
Stochmiałek, Kacper Rasztar, Alan 
Stochmiałek, Paweł Piros.

(RED)

Dobrze spisały się wał-
brzyskie zespoły siatkarskie 
rywalizujące w II lidze. Siat-
karki MKS Chełmiec Wodo-
ciągi pokonały we Wrocławiu 
AZS AWF 3:1, a siatkarze KPS 
Chełmiec we własnej hali wy-
grali z SMS PZPS Spała 3:0.

Hala Wałbrzyskich Mistrzów 
okazała się szczęśliwa dla obu 
zespołów seniorskich KPS 
Chełmiec. Po pięciosetowym 
pojedynku, drużyna rezerw w 
meczu o mistrzostwo III-ligi 
pokonała rezerwowy zespół 
Gwardii Wrocław 3:2 (23:25, 
25:17, 18:25, 25:16, 15:11).

- Gratulacje dla całego 
zespołu oraz niezawodnych 
kibiców, którzy głośnym do-
pingiem wspierali swoich 
ulubieńców. A potem nasz 
pierwszy zespół bez straty 
seta odprawił przeciwników 
ze Spały, pokonując SMS PZPS 
Spała 3:0 (25:20, 25:21, 25:19). 
Po raz kolejny dziękujemy 
naszym kibicom za głośne 
wsparcie z trybun, przy kom-
plecie publiczności po tak dłu-
giej przerwie gra się znacznie 
lepiej! – mówi Fabian Kurza-
wiński, trener drugoligowej 
ekipy Chełmca.

W czwartej kolejce wałbrzy-
szanie zmierzą się 16 paździer-

nika z Legionem w Skalmierzy-
cach.

Derby dla Chełmca
Komplet punktów do Wał-

brzycha przywiozły siatkarki 
MKS Chełmiec Wodociągi, 
które po trudnym i zaciętym 
meczu pokonały we Wrocła-
wiu AZS AWF 3:1 (25:13, 15:25, 
25:23, 25:22).

- Akademiczki postawiły 
nam na własnym parkiecie 
trudne warunki, ale ostatecznie 
dopisujemy do swojego konta 
3 ligowe punkty! A już 16 paź-
dziernika o godz. 17.00 w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów nasze 
zespół będzie podejmował 
Volley Chrząstowice – mówi 
Marek Olczyk, trener MKS Cheł-
miec Wodociągi.

Wicemistrzowie Polski
W rozegranych w Kędzie-

rzynie-Koźlu Mistrzostwach 
Polski Oldbojów w Siatkówce, 
w kategorii +35 srebrne me-
dale wywalczyła ekipa Alu-Pro-
ject Dolny Śląsk Wałbrzych. W 
składzie wicemistrza Polski byli 
wałbrzyszanie: Mariusz Jerzyk, 
Bartek Jerzyk, Tomasz Korościk, 
Szymon Lange i Krzysztof Kur-
piel.

(RED)

Siatkarskie zwycięstwa
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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 

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
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R E K L AMA

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 

USŁUGI

(3) KUCHNIE, meble na wymiar, 

SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i 

inne stolarskie. TANIO! 692-123-

981. 

(3) ANTENY SATELITARNE – 

montaż, naprawy, ustawianie - w 

najlepszej cenie i w najkrótszym 

czasie. Tel. 606 937 229

(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 

szafy, garderoby, zamówienia indy-

widualne – TANIO! www. meble-i-

bg. weebly. com Tel. 607-218-533

MOTORYZACJA

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

INNE

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

KUPIĘ

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

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. 

Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 
na parterze w Śródmieściu, blisko 
szpitala w spokojnej części miasta 
o pow.53m2. Cena: 185 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.

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

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

Wynajmę 

mieszkanie 34 m2. 

Pokój z kuchnią, łazienka 

z ubikacją. Dzielnica Stary 

Zdrój. Czynsz 1000 zł. 

Tel. 603 250 601

RUSZTOWANIA 
ELEWACYJNE

do wynajęcia
(wraz z rozstawieniem)

Tel. 605 062 642

Poszukujemy osoby 
(mile widziane Panie) 

obdarzonej zdolnościami 
manualnymi do oprawy 

i pakowania fotoobrazów.
CV prosimy wysyłać na email: 

rekrutacja@citydruk.pl
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