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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

- Wielkimi krokami zbliża 
się Boże Narodzenie. To do-
bry moment, by przyłączyć 
się do wyjątkowej, ogólno-
polskiej akcji charytatywnej 
Szlachetna Paczka – mówi 
Dorota Tobolska, liderka 
Szlachetnej Paczki w Wał-
brzychu.

W naszym codziennym ży-
ciu często spotykamy osoby 
niepełnosprawne, starsze i 
schorowane, samotnych rodzi-
ców z chorymi dziećmi, czy po 
prostu osoby samotne, znaj-
dujące się w trudnej sytuacji 
materialnej i czekające na jaką-
kolwiek pomoc z zewnątrz da-
jącą nadzieje na „lepsze jutro”. 
Takich osób jest - niestety - co-
raz więcej w naszym otoczeniu 
i tego nie jesteśmy w stanie 
zmienić. Jednakże możemy po-
chylić się nad takimi osobami 
w ich życiowym nieszczęściu. 
W jaki sposób to zrobić?

- Otóż odpowiedź na to 
pytanie jest banalnie prosta 
– wystarczy tylko odrobina 
ludzkiej empatii i otwartość 
serca. Dlatego, jeżeli mamy w 
swoim otoczeniu osoby znaj-
dujące się w trudnej sytuacji 
życiowej, reagujmy! A dobro 
wraca i to z podwójną siłą. Pro-

jekt pt. „Szlachetna Paczka” jest 
bardzo dobrym przykładem, 
gdyż zmienia na lepsze zarów-
no życie osoby potrzebującej, 
jak i samego wolontariusza 
oraz darczyńcy, i staje się ono 
o wiele bardziej wartościowe. 
Ponadto projekt niesie za sobą 
bardzo ważną życiową lekcję: 
uczy empatii, zrozumienia oraz 
- co najważniejsze - otwartości 
serca i mądrej pomocy drugie-
mu, doświadczonemu przez 
życie człowiekowi – wyjaśnia 
Dorota Tobolska.

Czym jest mądra pomoc 
w Szlachetnej Paczce?

Idea, która przyświeca lu-
dziom tworzącym projekt „ 
Szlachetna Paczka” to w szcze-
gólności mądra pomoc, czy-
li taka pomoc, która będzie 
bodźcem do zmian w przyszło-
ści dla osoby objętej pomocą.

- Zadaniem osoby, która 
otrzyma pomoc z projektu 
jest przełamanie wszelkich 
barier w swoim dotychczaso-
wym myśleniu na temat swo-
jej ogólnej sytuacji życiowej, 
w której się znalazła oraz jej 
przeanalizowanie i zadanie 
sobie pytania: „Co mogę zro-
bić i jakie kroki muszę poczy-

Podaruj mądrą pomoc 
płynącą z serca

nić, aby moja sytuacja 
życiowa była lepsza?”. 
Kluczowymi aspektami 
projektu jest również 
nauka z niego płynąca 
dla bene�cjentów – sa-
modzielność w działa-
niu oraz poczucie, że nie 
jestem sam lub sama ze 
swoimi problemami, bo 
jest ktoś, dla kogo je-
stem ważną osobą. Nie 
każdy jednak, nawet 
przy dobrych chęciach, 
może zmienić samo-
dzielnie swoje życie - mowa o 
osobach starszych, u których 
wiek oraz choroby często nie 
pozwalają na dokonanie ja-
kichkolwiek zmian w życiu. 
Często również osoby te są sa-
motne i bezradne, porzucone 
przez dzieci i rodzinę, skaza-
ne jedynie na pomoc drugiej 
osoby, która raz przychodzi, a 
niekiedy jest już na nią o wie-
le za późno. Dlatego projekt 
ma na uwadze w dużej mierze 
osoby starsze dla, których po-
moc ze strony innych ludzi jest 
na wagę złota i może stanowić 
ostatnią deskę ratunku w ich 
codziennej egzystencji – tłu-
maczy Anna Plath – Murawska 
ze Szlachetnej Paczki.

Jak włączyć osobę 
potrzebującą 
do projektu?

- Jeśli mamy w swoim oto-
czeniu osobę, która w naszej 
opinii wymaga pomocy ze stro-
ny projektu „Szlachetna Pacz-
ka”, na samym początku należy 
zapytać ją, czy chciałaby wziąć 
w nim udział, gdyż zgoda po-
szczególnej osoby jest bardzo 
istotnym elementem samego 
procesu pomocy. Najlepiej jest 
opowiedzieć jej o projekcie, 
na czym polega projekt, jaka 
jest jego idea, do jakich osób 
jest skierowany itp. Oprócz 
tego dobrze jest podkreślić, że 
udział w projekcie jest całkowi-
cie bezpłatny, a imię i nazwisko 
osoby biorącej w nim udział zo-
staną całkowicie zmienione na 
potrzeby projektu. Jest to bar-
dzo ważne, gdyż niektóre oso-
by wstydzą się swojej sytuacji 
życiowej, w której się znalazły, 
bojąc się ośmieszenia ze stro-
ny innych osób. Następnie gdy 
już konkretna osoba wyraziła 
zgodę na udział w projekcie, 
umawiamy się z nią na spotka-
nie w celu złożenia podpisu na 
zgodzie wstępnej dotyczącej 
wzięcia w nim udziału. Druk 
zgody wstępnej oraz wszelkie 
szczegółowe informacje moż-
na znaleźć na stronie https://
www.szlachetnapaczka.pl/su-
perw/. Można kontaktować się 
z nami także za pośrednictwem 
Facebooka: Szlachetna Paczka 
- Rejon Wałbrzych – zachęca 
liderka Szlachetnej Paczki w 
Wałbrzychu.

(APM)
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Zgodnie z przepisami pol-
skiego prawa spadkowego, 
powołanie do spadku wyni-
ka z ustawy albo z testamen-
tu. W przypadku, gdy spad-
kodawca sporządził ważny 
testament, z zachowaniem 
wszystkich wymaganych for-
malności, to do dziedzicze-
nia powołane są osoby wska-
zane przez spadkodawcę. W 
przeciwnym razie do spadku 
powołani są spadkobiercy 
ustawowi.

Testament stanowi jedyną 
prawną możliwość rozporzą-
dzania majątkiem na wypa-
dek śmierci. Testament może 
zostać sporządzony wyłącz-
nie przez osobę mającą pełną 
zdolność do czynności praw-
nych, która jest w stanie w 
sposób świadomy i swobodny 
podejmować decyzje i wyrażać 
swoją wolę. Wszystkie wska-
zane czynniki muszą wystąpić 
jednocześnie.

Rodzaje testamentów
Testament własnoręczny, 

zwany prawnie hologra�cz-
nym, jest wciąż najpopularniej-
szą formą rozporządzenia ma-
jątkiem na wypadek śmierci. 
Testament taki musi zostać w 
całości sporządzony własno-
ręcznie, czytelnie podpisany 
(nie może to być forma parafki, 
ani inicjały) i opatrzony datą 
jego sporządzenia.

Testament notarialny sta-
je się coraz popularniejszy, w 

związku z rosnącą świadomo-
ścią prawną społeczeństwa, z 
uwagi na to, że testament taki 
najtrudniej jest podważyć. No-
tariusz ma bowiem obowiązek 
upewnienia się, że spadkodaw-
ca jest świadomy podejmowa-
nej czynności i nie działa pod 
wpływem groźby.

Czynności sporządzenia 
testamentu allogra�cznego 
dokonuje się składając ustne 
oświadczenie o swojej ostat-
niej woli wobec wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta), sta-
rosty, marszałka województwa, 
sekretarza powiatu albo gminy 
lub kierownika urzędu stanu 
cywilnego. Wymagana jest tak-
że obecność dwóch świadków.

Testament ustny można 
sporządzić, jeżeli istnieje oba-
wa rychłej śmierci spadkodaw-
cy. W takim przypadku swoją 
ostatnią wolę spadkodawca 
oświadczyć musi w obecności 
co najmniej trzech świadków. 
Świadkowie ci muszą dopełnić 
również odpowiednich formal-
ności, by testament był ważny.

Testament podróżny moż-
na sporządzić podczas podróży 
na polskim statku morskim lub 
powietrznym przed dowód-
cą statku lub jego zastępcą, w 
obecności dwóch świadków. 
Również w tej formie wymaga-
ne jest dochowanie dalszych 
formalności przez świadków.

Testament wojskowy to 
szczególny bardzo rzadko 
spotykany rodzaj testamentu. 

Osoby uprawnione do jego 
sporządzenia oraz formę okre-
śla rozporządzenie Ministra 
Obrony Narodowej wydane 
w porozumieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości.

Nieważność testamentu
Nieważność sporządzone-

go testamentu może wynikać 
albo z błędów formalnych 
związanych z jego sporządza-
niem, albo w związku z zaist-
nieniem przesłanek prawnych 
dotyczących osoby spadko-
dawcy. O pierwszym wypadku 
można mówić przykładowo, 
jeżeli testament pisemny nie 
został w całości napisany ręcz-
nie, a np. napisany na kom-
puterze, wydrukowany i tylko 
podpisany ręcznie. Warto wie-
dzieć, że testament sporządzo-
ny wspólnie przez małżonków 
jest nieważny. Każdy z małżon-
ków powinien sporządzić swój 
testament nawet wtedy, gdy 
postanowienia w nich zawarte 
są identyczne.

Testament będzie nieważny 
również wtedy, gdy świadkami 
jego sporządzenia będą osoby, 
które świadkami być nie mogą. 
Ich udział powoduje nieważ-
ność testamentu w całości lub 
może powodować nieważność 
części lub całego testamentu.

Bezwzględnie niezdolną do 
bycia świadkiem przy sporzą-
dzaniu testamentu jest osoba, 
która: 1) nie ma pełnej zdol-
ności do czynności prawnych, 

2) jest niewidoma, głucha lub 
niema, 3) nie może czytać i pi-
sać, 4) nie włada językiem, w 
którym spadkodawca sporzą-
dza testament, 5) została ska-
zana prawomocnie wyrokiem 
sądowym za fałszywe zezna-
nia. Testament sporządzony w 
obecności takiego świadka jest 
nieważny.

Z kolei względnie niezdol-
nym do bycia świadkiem jest 
osoba: 1) dla której w testa-
mencie została przewidziana 
jakakolwiek korzyść oraz 2) jej 
małżonek, krewni lub powi-
nowaci pierwszego i drugiego 
stopnia oraz osoby pozostają-
ce z nią w stosunku przyspo-
sobienia. Jeżeli świadkiem była 
jedna tych osób, nieważne jest 
tylko postanowienie testa-
mentu, w części, w której przy-
sparza korzyści tej osobie lub 
wskazanym wyżej jej krewnym, 
powinowatym, czy też przy-
sposobionym. W pewnych, 
wyjątkowych, okolicznościach 
nieważny może okazać się jed-
nak nawet cały testament.

Jest jednak pewien wyjątek 
od powyższych zasad. Miano-
wicie, jeżeli świadków jest wię-
cej, np. 6 przy wymaganych 3 
osobach (testament ustny), to 
obecność dodatkowych świad-
ków, w tym o bezwzględnej 
niezdolności do bycia świad-
kiem przy sporządzaniu testa-
mentu, należy uznać za praw-
nie obojętną. Taki testament 
będzie ważny. Warunkiem 

Prawo w pigułce: czy można podważyć testament?
jest jednak aby co najmniej 
3 świadków nie należało do 
wcześniej wskazanych grup.

Oprócz nieważności związa-
nej z obecnością określonych 
osób jako świadków, przepisy 
przewidują również, że każdy 
testament jest nieważny, je-
żeli został sporządzony przez 
spadkodawcę: 1) w stanie wy-
łączającym świadome albo 
swobodne powzięcie decyzji 
i wyrażenie woli, 2) pod wpły-
wem błędu uzasadniające-
go przypuszczenie, że gdyby 
spadkodawca nie działał pod 
wpływem tego błędu, nie spo-
rządziłby testamentu tej treści, 
3) pod wpływem groźby.

Sąd nie prowadzi jednak 
postępowania w kierunku nie-
ważności testamentu z urzędu. 
Zarzut nieważności testamen-
tu musi zostać podniesiony i 
udowodniony przez osobę ma-
jącą w tym interes. Najczęściej 
jest to spadkobierca pominięty 
w testamencie, który uważa, że 
akt ostatniej woli, będący pod-
stawą dziedziczenia, jest nie-
ważny. W zakresie dowodzenia 
nieważności dopuszczalne są 
wszystkie środki dowodowe. 
Najczęściej podnoszonym ar-
gumentem, jest sporządzenie 
testamentu przez osobę, która 
nie była w stanie sporządzić 
dokumentu z właściwym roze-
znaniem, z uwagi na trapiące ją 
choroby. Sąd w takich wypad-
kach gromadzi dokumentację 
medyczną spadkodawcy i po-

wołuje biegłego właściwej spe-
cjalizacji, by się wypowiedział, 
czy choroba i przyjmowane 
leki miały wpływ na swobodne 
i świadome podejmowanie de-
cyzji przez spadkodawcę.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Leśna Akademia
- Chodźmy do lasu, poszu-
kamy krzyżodzioba! Zapra-
szamy na dwie wycieczki: 
23.10.2021 r. o godzinie 9.30 
spotykamy na parkingu Aqua 
Zdroju w Wałbrzychu i wyru-
szamy na szczyt góry Chełmiec 
– oczywiście, jeśli pogoda nie 
będzie dopisywała, zawrócimy 
wcześniej. W trakcie wycieczki 
rozmawiamy, wymieniamy się 
spostrzeżeniami z uczestnika-
mi o przyrodzie, faunie i �orze 
jaką obserwujemy na trasie, 
korzystamy także z tablic edu-
kacyjnych szlaku, które dosko-
nale obrazują wyjątkowe bo-
gactwo tego terenu (czasami 
też trudne do zaobserwowania 
w przypadku zwierząt unika-
jących spotkań z turystami). 
Po powrocie z wycieczki prze-
nosimy się do wynajętej sali, 
gdzie będą warsztaty. Trochę 
na poważnie, a trochę przez 
zabawę, ale na pewno o spra-
wach ważnych i interesujących 
– o klimacie, jak zmienia się 
nasze otoczenie, dlaczego i co 
to oznacza. Będzie też poczę-
stunek, drobne niespodzianki 
i świetna atmosfera niezależnie 
od pogody. A 30 październi-
ka - druga wycieczka, analo-
giczny schemat – idziemy na 
Trójgarb – zaczynamy 9.30 w 
Witkowie w Gminie Czarny Bór 
na stacji PKP (stacja Witków 
Śląski). Uczestnicy mogą do-
trzeć tu pociągiem (ok. 30 min 
czas dojazdu z Wałbrzycha, lub 
samochodem - podobny czas 
dojazdu). W obu wycieczkach 
może wziąć udział ograniczona 
liczba uczestników zatem zapi-
sujcie się na Facebooku Leśna 
Akademia – mówią organizato-
rzy akcji.

(RED)
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WSSE INVEST - PARK 
wspiera lokalną społeczność

WSSE „INVEST-PARK” od początku 2021 roku w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
wspiera lokalne przedsięwzięcia, udzielając ogromnego wsparcia fi nansowego podmiotom 

działającym w obszarach: sportu, turystyki, kultury i bezpieczeństwa.

Pomocą fi nansową zostały objęte stowa-
rzyszenia sportowe jak również  indywidu-
alni sportowcy, Ochotnicze Straże Pożarne 
oraz szereg imprez kulturalnych i turystycz-
nych. Na wsparcie fi nansowe mogło również 
liczyć wałbrzyskie Hospicjum im. Jana Pawła 
II w Wałbrzychu oraz Rodzina Państwa Szu-
lińskich, która otrzymała środki fi nansowe 
niezbędne do leczenia mukowiscydozy ich  
sześcioletniej córki Nikoli.

- Z wielką konsekwencją realizujemy 
przyjęte przez Spółkę założenia z obszaru 
CSR, zakładające współpracę z lokalnymi 
środowiskami  w celu budowania wzajem-
nych pozytywnych relacji społecznych - po-

wiedział Mariusz Piejko Dyrektor Departa-
mentu Komunikacji i Marketingu WSSE. 

Wdrożony program sponsoringowy oraz 
darowizn wałbrzyskiej strefy,  w swojej 
koncepcji zakłada prowadzenie dialogu 
społecznego na poziomie lokalnym i przy-
czynia się do wzrostu atrakcyjności Spółki 
na rynku krajowym,  jak również kształtuje 
warunki dla zrównoważonego rozwoju spo-
łeczno- ekonomicznego.

-Czujemy wielką satysfakcję, że nasze 
działania są zauważane przez mieszkańców 
a niesiona pomoc przynosi sporo radości 
naszym benefi cjentom - podkreśla Mariusz 
Piejko.
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- Tym razem, po rocznej 
przerwie, po raz kolejny na-
sze ziemskie anioły wypełniły 
tętniącą natchnieniem salę 
Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzy-
chu W aurze tajemniczości, 
w nieco bajkowym klimacie 
mogliśmy stać się uczestnika-
mi niecodziennego spektaklu 
uhonorowania i piękna bezin-
teresownej pomocy, dającej 
niegasnącą nadzieję tym, dla 
których jest ona często jedy-
ną powierniczką problemów 
i trosk, z jakimi się zmagają. 
Podczas gali statuetki „Anioła 
Hospicjum” odebrali Ci, któ-
rych skrzydła dobroci nigdy 
nie opadają, lecz wznoszą się 
ponad wszystko, tworząc bez-
pieczne objęcia dla podopiecz-
nych naszego hospicjum i ich 
rodzin: Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna Invest Park 
w Wałbrzychu, Wałbrzyskie 

Wyróżnili Anioły Hospicjum
- Widziałem i spotkałem aniołów przebranych za zwykłych ludzi, którzy żyją zwykłym życiem - 
te pełne prostoty, a jednocześnie głębokiej prawdy słowa Tracy Chapman towarzyszył nam już 
od samego zaproszenia na szczególną uroczystość, jaką jest coroczna gala wręczenia statuetek 

„Aniołów Hospicjum” – relacjonuje Renata Wierzbicka z Polskiego Towarzystwa Opieki 
Paliatywnej w Wałbrzychu.

ny Zakątek, MPL – Techma Sp. 
z o.o. z Gdyni, Dorota Barańska 
i Pan Daniel Sip Hotel Maria w 
Wałbrzychu, Prezes przedsię-
biorstwo TWS Wieńczysław 
Smukowski, Jerzy Wołczyk z 
Pensjonatu „Rudy” Janowa 
Góra, AKS Żarów, Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych 
we Wrocławiu, Nadleśnic-
two Świdnica, Uzdrowisko 
Kłodzkie Staropolonka, Urząd 
Miasta Boguszów – Gorce, 
Starostwo Powiatowe w Wał-
brzychu, Urząd Miejski w Wał-
brzychu, Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury, Komenda Miejska Po-
licji w Wałbrzychu, Powiatowa 
Komenda Policji w Kamiennej 
Górze, Gmina Stare Bogaczo-
wice, Monika Macewicz, Piotr 
Kierepka z �rma Agnes, Joanna 
Szełemej, Bożena i Zdzisław 
Szpak, Danuta Lulkowska z Za-
kładu Krawieckiego Szycie Mia-
rowe „Amelcia”.

A także Ci, którzy czasem 
niezauważenie dla nikogo po-
zwalają nam trwać w realizacji 
rozpoczętej ponad 25 lat temu 
misji. To Nasi wolontariusze, 
którzy nie składają skrzydeł na-
wet w niesprzyjającym czasie 
, z który coraz częściej mamy 
do czynienia: Aneta Błaszkie-

wicz, Mirosław Matecki, Joanna 
Szostak, Larysa Pacek, Jarosław 
Redo, Dorota Szymczuk, Iwona 
Ziomka – Grobelna, Agnieszka 
Remiszewska, Bożena Pilipio-
nek, Grzegorz Kluska, Magda-
lena Burczyńska, Michał Gnacy, 
Aldona Bachusz, Elżbieta Bana-
siewicz, Dariusz Osmański, Wik-
tor Gołdyn, Justyna Ryncewicz, 
Kamila Kołodziejczyk, Lidia 
Bednarek, Grażyna Jurewicz, 
Irena Sośniak, Jarosław Ko-
walczyk, Mariusz Wereszyński, 
Joanna Tąporowska, Damian 
Sowa, Robert Szulc, Ryszard 
Wyszowski.

Podziękowania również 
kierujemy w stronę zespołu 
Amicis, który uświetnił tą uro-
czystość pięknym koncertem. 
Dzięki takim chwilom nigdy 
nie zgaśnie w nas przekonanie, 
że warto żyć nie tylko dla sie-
bie, ale przede wszystkim dla 
innych, którzy często żyją wła-
śnie dzięki nam. W imieniu Pol-
skiego Towarzystwa Opieki Pa-
liatywnej Odział w Wałbrzychu 
dziękujemy wszystkim, którzy 
sprawili, że podopieczni nasze-
go hospicjum mają spokojne 
sny w anielskich objęciach – 
podkreśla Renata Wierzbicka.

(RED)

Zakłady Koksownicze Victoria, 
TIM S.A. Oddział we Wrocławiu, 
Szkoła Fundacji Clever, Cen-
trum Zieleni Wojnowscy, Fun-
dacja Madeo, Piotrowski Bikes, 
Aranżacja i Pielęgnacja Zieleni 
Joanna Paterova, Prezes AKTIW 
sp. z o.o. Adrian Wyrwiński, Pre-
zes Przedsiębiorstwa Energety-
ki Cieplnej w Wałbrzychu Fran-
ciszek Waśniowski, Cukiernia 
Świerczyńscy i Wspólnicy sp. 
j., Piekarnia – Cukiernia Henryk 
Frąckowiak, Centrum Diagno-
styki Obrazowej i Onkologii 
A�dea w Wałbrzychu, Kierow-
nik Oddziału Wałbrzych DPD 
Polska Leszek Malkowski, Dy-
rektor Marketu B1 w Wałbrzy-
chu Jarosław Redo, ks. Franci-
szek Głód - Dom Albertówka, 
prezes �rmy Spawmet Oskar 
Wierzchowski, Toyota Motor 
Manufacturing Poland Sp. z 
o.o., Sabina Przepiórska - Zielo-
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- Na konferencji prasowej 
w Wałbrzychu wraz z radną 
Beatą Muchą oraz radną Re-
natą Wierzbicką ogłosiliśmy 
odbudowę struktur naszej 
partii w Wałbrzychu, a jedno-
cześnie - jako pierwsza partia 
polityczna w regionie - za-
prezentowaliśmy program 
dla Wałbrzycha oraz powiatu 
wałbrzyskiego – mówi Grze-
gorz Macko, pełnomocnik 
Prawa i Sprawiedliwości w 
Wałbrzychu.

Przypomnijmy: na wniosek 
Michała Dworczyka – szefa 
struktur Prawa i Sprawiedli-
wości w byłym województwie 
wałbrzyskim, prezes PiS Jaro-
sław Kaczyński podjął decyzję 
o rozwiązaniu organizacji tere-
nowej oraz wykluczeniu człon-
ków PiS w Wałbrzychu. Decyzja 
podjęta 12 stycznia 2021 r. do-
tyczyła miejskich struktur PiS w 
Wałbrzychu i weszła w życie z 
dniem podjęcia. Decyzję pre-

PiS wraca do Wałbrzycha
odbudowę swoich struktur 
w Wałbrzychu. W tej chwili w 
szeregach partii jest 25 osób 
(przed rozwiązaniem było ich 
ok. 80), a na ich czele stoi Grze-
gorz Macko – Wicemarszałek 
Dolnego Śląska, radny Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
i wieloletni współpracownik 
ministra Michała Dworczyka. 
Na nowe otwarcie działacze 
przygotowali „Program PiS dla 
Wałbrzycha i powiatu wałbrzy-
skiego”.

- Jest to program ambitny 
i zawiera wiele strategicznych 
dla naszego regionu postula-
tów – mówi Grzegorz Macko. - 
Będziemy go w stanie zrealizo-
wać tylko wtedy, kiedy prawica 
będzie dysponowała w Wał-
brzychu silnymi strukturami, 
które będą w stanie artykuło-
wać potrzeby miasta i regionu 
na zewnątrz, a także będą go-
towe na nadchodzące wybory 
samorządowe. Program PiS dla 

Wałbrzycha i powiatu wałbrzy-
skiego to odpowiedź na po-
trzeby mieszkańców. To jego 
składowe:
Infrastruktura
-  droga S5 Wałbrzych - Świd-

nica - Wrocław
-  obwodnica Boguszowa - 

Gorc
-  budowa drogowego łączni-

ka z Wałbrzycha do węzła S3 
w Bolkowie

- sukcesywna budowa i re-
monty dróg gminnych oraz 
powiatowych z udziałem 
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg

- realizacja programu budo-
wy „szprych” Centralnego 
Portu Komunikacyjnego.

Zielony ład
-  wdrożenie regionalnej poli-

tyki Europejskiego Zielone-
go Ładu

- redukcja zanieczyszcze-
nia powietrza w wiekszych 

miastach i miejscowościach 
uzdrowiskowych.

Służba zdrowia
- rozwój służby zdrowia w 

Wałbrzychu i regionie wał-
brzyskim

- wspracie rozwoju dolnoślą-
skich uzdrowisk oraz spółek 
uzdrowiskowych.

Sport
- realizacja Cyklostrady Dolno-

śląskiej, w tym Sudeckiej Pętli
- wsparcie sportu lokalnego 

- remont stadionu Górnika i 
pomoc dla klubów.

Infrastruktura 
społeczna
- rewitalizacja terenów i 

obiektów zabytkowych
- rozwój infrastruktury wod-

no-kanalizacyjnej
- gazy�kacja gmin regionu 

sudeckiego.
(RED)

zesa zatwierdził Komitet Poli-
tyczny PiS.

Decyzja o rozwiązaniu PiS w 
Wałbrzychu była efektem opu-
blikowania nagrań z udziałem 
członków struktur tej partii w 
Wałbrzychu i powiecie wał-
brzyskim. Pierwsze nagrania 
dotyczą kon�iktu pomiędzy 
lokalnymi działaczami tej partii 
z frakcji byłej minister eduka-

cji Anny Zalewskiej (która jest 
obecnie posłem do Parlamen-
tu Europejskiego) i z frakcji 
szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Michała Dworczyka, 
który drugą kadencję jest po-
słem na Sejm z regionu wał-
brzyskiego.

Po 10 miesiącach od roz-
wiązania struktur, Prawo i 
Sprawiedliwość rozpoczyna 
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15 października 2021 r. odbyło się oficjalne nadanie imienia Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach. Patronem został 
Mikołaj Kopernik, który zasłużył się nie tylko dla astronomii, ale także 
medycyny, ekonomii, matematyki. Z tej okazji dyrekcja, nauczyciele 
i uczniowie przygotowali dla zaproszonych gości mnóstwo atrakcji.

(RED)

Gminy Boguszów – Gorce, 
Czarny Bór oraz Mieroszów 
otrzymały promesy na do-
�nansowanie z programu 
“Cyfrowa gmina”. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na 
rozwój usług elektronicz-
nych.

Na realizację programu 
“Cyfrowa gmina” przewidzia-

no około 1 mld zł; pieniądze 
będą w całości pochodziły z 
europejskiego funduszu Reac-
tEU. Środki zostaną proporcjo-
nalnie podzielonej pomiędzy 
wszystkie jednostki samorządu 
terytorialnego w oparciu o dwa 
kryteria: liczbę mieszkańców 
oraz wartość współczynnika G, 
który zależy od wysokości do-

Cyfrowe gminy

kupić sprzęt, oprogramowanie 
oraz przeprowadzić szkolenia z 
zakresu cyberbezpieczeństwa 
– wyjaśnia sekretarz miasta 
Wanda Palczewska, która ode-
brała promesę.

Gmina Czarny Bór otrzyma-
ła wsparcie w wysokości 100 
000 zł na rozwój e-usług.

- Dziękujemy za otrzymane 
wsparcie. Pandemia pokazała 
jak ważny jest rozwój e-ad-
ministracji w dostępie miesz-
kańców do usług publicznych 
– mówi Adam Górecki, wójt 
Gminy Czarny Bór.

Z kolei Gmina Mieroszów, 
po przystąpieniu do konkursu, 
ma szansę pozyskać 197 580 zł 
na cyfryzację.

- Planujemy zakup sprzętu 
IT, oprogramowania, licencji 
do realizacji e-usług oraz zdal-
nej pracy, szkolenia oraz audyt 
cyber bezpieczeństwa w Urzę-
dzie Miejskim w Mieroszowie 
oraz w jednostkach organiza-
cyjnych Gminy Mieroszów – 
dodaje sekretarz Gminy Mie-
roszów Ewa Kisztelińska, która 
odebrała promesę.

(RED)

Szkoła Kopernika

chodów podatkowych danej 
JST. Granty będą wynosiły od 
100 tys. zł do 2 mln zł. Podczas 
spotkania w Ziębicach, przeka-
zania symbolicznych czeków 
dla samorządów dokonali szef 
Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów Michał Dworczyk oraz 
Minister ds. cyfryzacji w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów 
Janusz Cieszyński. 

- W subregionie wałbrzy-
skim nie tylko realizowane są 
inwestycje strukturalne, mię-

dzy innymi budowa trasy S8 
czy S5, ale też te mniejsze, któ-
re są odczuwalne bardzo szyb-
ko. Zależy nam, żeby cyfryzacja 
i informatyzacja postępowała 
jak najszybciej. Pandemia po-
kazała, jak bardzo to jest waż-
ne – powiedział w Ziębicach 
Michał Dworczyk.

Gmina Boguszów-Gorce do-
stała promesę w wysokości 454 
620 zł. - Z tej puli będzie można 
s�nansować m.in. cyfryzację 
urzędu i jednostek podległych, 

- Zapraszamy na październikowe weekendy na Dzikowcu! Kolej będzie 
działała w każdą sobotę i niedzielę co pół godziny, w godzinach 9.00-
16.00. Uwaga – ostatni wjazd i zjazd z góry o godz. 16.00. 
Więcej informacji na www.dzikowiec.info oraz na OSR Dzikowiec 
w Boguszowie-Gorcach. UWAGA – obie trasy DOWNHILL nieczynne 
z powodu remontu – ponowne otwarcie w 2022 roku –informuje 
kierownictwo OSR Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach.

(RED)

Ruszyła kolej 
na Dzikowcu
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W raz z nastaniem jesieni 
na terenie Gminy Stare Bo-
gaczowice zaczęły odbywać 
się spotkania integracyjne z 
mieszkańcami wsi na świe-
żym powietrzu.

Dni pieczonego ziemniaka 
odbyły się na terenie sołectw 
Cieszów, Struga i Chwaliszów. 
W dwóch pierwszych miejsco-
wościach były to pierwsze tak 
duże imprezy, podczas których 
wykorzystano altany turystycz-
ne. Obiekty zostały s�nanso-

wane ze środków przyznanych 
w ramach wsparcie na wdroże-
nie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność, realizo-
wanego w ramach działania 
„Wsparcie rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego programem z zakre-
sie „Rozwoju ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej 
lub kulturalnej”.

(IL)

Seniorzy z Gminy Czarny 
Bór rozpoczęli 5 rok akade-
mickiej edukacji w ramach 
Uniwersytetu III Wieku. Było 
uroczyście i z pasjonującym 
wykładem. Nie zabrakło 
hymnu państwowego, grom-
kiego Gaudeamus oraz przy-
witania w szeregach UTW 
nowych słuchaczy. Żeby tra-

dycji stało się zadość studen-
ci aspirujący do uniwersytec-
kiego grona złożyli uroczyste 
ślubowanie i otrzymali in-
deksy.

- Wójt Gminy Czarny Bór 
Adam Górecki życzył wszystkim 
słuchaczom zdrowia i wytrwa-
łości w zdobywaniu wiedzy, a 
witając w gronie studentów 

nowych członków UTW wyraził 
olbrzymią radość, że czarno-
borski uniwersytet, pomimo 
pandemicznych przeciwności, 
ciągle rozwija się i cieszy tak 
dużym zainteresowaniem. Z 
dumą podkreślał, że Czarny Bór 
jest gminą ludzi z pasją,o czym 
świadczy zarówno frekwencja 
na zajęciach UTW, jak również 

zainteresowania i osiągnięcia 
mieszkańców, w tym także 
naukowe. Nie dziwi więc fakt, 
że wykład inauguracyjny wy-
głosił właśnie czarnoborzanin 
- profesor Jerzy Detyna, k™óry 
jest wykładowcą Politechniki 
Wrocławskiej. Było o sztucznej 
inteligencji, o możliwościach 
analizowania i przetwarzania 

Uniwersytet w małej gminie

rzeczywistości, a także o za-
grożeniach, jakie niosą z sobą 
najnowsze technologie. W ku-
luarowych rozmowach słucha-
cze zgodnie podkreślali, że był 
to bardzo pouczający wykład, 
a skomplikowane zagadnie-
nia politechniczne, podane w 
przystępny, ciekawy sposób 
mogą być pasjonujące. Z nie-
cierpliwością czekają więc na 

kolejne zajęcia, tym bardziej, 
że plany na najbliższe tygo-
dnie zapowiadają się ciekawie: 
warsztaty artystyczne i wizyta 
w jeleniogórskim teatrze, zaję-
cia �zjoterapeutyczne, wykła-
dy i andrzejkowy bal seniora 
– relacjonuje Katarzyna Bernaś 
- Dyrektor Biblioteki + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze.

(RED)

Altany rekreacyjne 
działają

24 listopada o godz. 19.00 
w teatrze Zdrojowym w 
Szczawnie – Zdroju wystąpi 
Artur Andrus.

- Zapraszamy na Recital Ka-
baretowy Artura Andrusa, w 
którym usłyszymy znane, lu-
biane, wciąż przez publiczność 
oczekiwane utwory, będące już 
niekwestionowanymi przebo-
jami piosenki kabaretowej. Po-
jawią się także te pochodzące 
z ostatniego albumu pt. „Sokra-
tesa 18”. O podróżach - dalekich 
i bliskich. O miejscach. Takich, 
w których autor był i takich, w 
których go nie było, bo niektóre 
nawet nie istnieją. O uczuciach. 
Własnych i cudzych. Przeżytych, 
zauważonych, zasłyszanych i 
zmyślonych. Trochę poważ-
nie i trochę nie. Piosenki będą 
przeplatane wierszami, humo-

rystycznymi komentarzami, 
anegdotami, zawsze na najwyż-
szym poziomie – o czym chyba 
nikogo, kto zetknął się z tym 
artystą nie trzeba przekonywać. 
Arturowi Andrusowi towarzy-
szyć będą muzycy: Wojciech 
Stec – fortepian, gitara; Łukasz 
Borowiecki – kontrabas, akorde-
on; Łukasz Poprawski – saksofo-
ny, klarnet; Paweł Żejmo – per-
kusja – mówi Mirosław Kowalik, 
dyrektor Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie – Zdroju.

Przedsprzedaż biletów 
prowadzona jest w Kawiarni 
Bohema w Parku Zdrojowym 
(w godz. od 12.00 do 21.00), w 
recepcji Domu Zdrojowego, w 
biurze Teatru Zdrojowego (od 
godz. 8.30 do 14.30) oraz na 
kupbilecik.pl.

(RED)

Artur Andrus 
w Szczawnie
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Kierowcy mogą już korzystać z przejazdu drogą z Rybnicy Leśnej 
do Grzmiącej. Zakończył się długo oczekiwany remont drogi powiatowej, 
która do niedawna była drogą wojewódzką i od lat popadała w ruinę. 
Gruntownej naprawie poddany został odcinek o długości 2,6 km, 
na którym zostały ułożone nowe warstwy bitumiczne, warstwy ścieralne 
z mieszanek bitumicznych zostały położone także na zjazdach 
oraz zostało wykonane umocnienie poboczy. Koszt przebudowy wyniósł 
990 867,20 zł, a wykonawcą robót było konsorcjum firm złożone 
z Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego i Handlowego COM-D 
Sp. z o.o. z Jawora i Jeleniogórskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 
Sp. z o.o.

(RED)

Centrum Kultury-Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy zaprasza do udziału w 
Konkursie Literackim Pióro 
Stanisława Michalika. 

Organizatorzy zapraszają 
do udziału w konkursie pasjo-
natów twórczości literackiej z 
Głuszycy oraz miłośników Głu-
szycy.

- Celem konkursu jest zapre-
zentowanie własnej twórczości 
literackiej, promocja zasobów 
kulturowych, historycznych i 
przyrodniczych Gminy Głuszy-
ca, a także upamiętnienie po-
staci śp. Stanisława Michalika, 
lokalnego twórcy, pasjonata 
historii i miłośnika regionu. Do 
udziału w konkursie zachęca-
my dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe. W tegorocznej edycji 

konkursu czekamy prace kon-
kursowe zakwali�kowane do 
jednej z trzech kategorii: histo-
ria ze starych fotogra�i, w kra-
inie fantazy, kryminalne zagad-
ki. Ważne jest to, by nadesłane 
prace nawiązywały do Głuszycy. 
Każda z trzech kategorii szcze-
gółowo opisana jest w regu-
laminie dostępnym na stronie 
www.ckmbp.gluszyca.pl. Dla 
najlepszych pisarzy przewidzia-
ne są nagrody rzeczowe – mówi 
Sabina Jelewska, dyrektor Cen-
trum Kultury-Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Głuszycy.

Prace należy nadesłać do 
2 listopada 2021 r. do godz. 
10.00. Finał konkursu z wręcze-
niem nagród odbędzie się 11 
listopada 2021 r.

(AGM)

Konkurs literacki

• Usunęli azbest
Zakończyły się prace związane 
z realizacją usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Głuszyca. Odpady zosta-
ły usunięte z terenu 3 posesji w 
Głuszycy i Łomnicy. Masa od-
padów przetransportowanych 
i zutylizowanych wynosi 5,58 
Mg. Usługę transportu i utyli-

zacji wykonała �rma Logistyka 
Odpadów Sp. z o.o. ul. Szklana 
20, 43-300 Bielsko-Biała. Firma 
została wybrana po wykonaniu 
rozeznania cenowego. Łączny 
koszt zadania wyniósł 7 231,68 
zł, a kwota do�nansowania - 3 
906,00 zł. Zadanie zostało zre-
alizowane przy wsparciu �nan-
sowym Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. 

• Konsultacje społeczne
Do dnia 29.10.2021 r. trwają 
konsultacje społeczne w spra-
wie Programu Współpracy 

Gminy Głuszyca z organizacja-
mi pozarządowymi i podmiota-
mi wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
na 2022 rok. Projekt Rocznego 
Program Współpracy Gminy 
Głuszyca z Organizacjami Po-
zarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność 

Raport z Gminy Głuszyca
pożytku publicznego na 2022 
rok oraz formularz konsultacji 
są dostępne na stronie https://
www.gluszyca.pl/.

• Festiwal kulinarny
Lokalna Grupa Działania Part-
nerstwo Sowiogórskie jest 
organizatorem festiwalu kuli-
narnego: tradycje wsi polskiej 
i czeskiej. Jednym z jego ele-
mentów jest konkurs kulinarny: 
„Smaki z przeszłości – najlepszy 
przepis regionu”, w którym są 
do wygrania atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe. Uczestnicy muszą 

przygotować krótki �lm - mak-
symalnie 15 minutowy, wraz 
ze zdjęciami gotowej potrawy 
lub przygotować relację zdję-
ciową, zawierającą wszystkie 
etapy przygotowania potrawy 
lub wypieku, wraz z przepi-
sem, obróbką oraz produktem 
gotowym do konsumpcji. Ter-
min nadsyłania prac upływa 25 
października 2021 roku. Szcze-
gółowe informacje o projekcie 
oraz regulamin konkursu są na 
stronie www.partnerstwo-so-
wiogorskie.pl.

(RED)

Droga jak nowa
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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

Dzieci z klas pierwszych 
szkół w Jugowicach i Wali-
miu zostały pasowane na 
uczniów. - Dziś otrzymujecie 
prezent w postaci szkoły. 
Dzięki niej będziecie każde-
go dnia odkrywać otaczający 
Was świat, będziecie odkry-
wać siebie samych, będzie-
cie poznawać swoje słabości 

oraz swoje mocne strony 
– powiedział najmłodszym 
uczniom dyrektor PSP w Ju-
gowicach Michał Kryjak.

13 pierwszaków z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Ja-
nusza Korczaka w Jugowicach 
w trakcie uroczystego apelu 
zostało pasowanych na ucznia. 
Wielkim ołówkiem dokonał 

tego tej placówki. Po wspania-
łym występie świeżo pasowa-
nych uczniów, przyszedł czas 
na prezenty, które dzieci otrzy-
mały od rodziców. W imieniu 
Wójta Gminy Walim drobne 
upominki pierwszakom wrę-
czyła Kierownik GZOSz w 
Walimiu Beata Nowaczyk.  W 
myśl panującej w szkole tra-

dycji, uczniowie najstarszej 
klasy również podarowali naj-
młodszym prezenty, przy czym 
każdy pierwszoklasista dostał 
także swojego opiekuna – 
ucznia klasy VIII,  który będzie 
przewodnikiem dla młodszego 
kolegi.

Dzień później - w Dniu Edu-
kacji Narodowej - w Publicznej 

Pierwszaki zostały uczniami

Szkole Podstawowej im. Pol-
skich Noblistów w Walimiu, w 
obecności  nauczycieli, zapro-
szonych gości, rodziców oraz 
braci uczniowskiej,  dziewięt-
naścioro uczniów klasy I zło-
żyło uroczyste ślubowanie. Za 
sprawą obrzędu pasowania, 
maluchy stały się prawowitym 
uczniami. Ślubowanie złożyli 
także rodzice i wychowaw-
czyni klasy –Izabella Woldan, 
przyrzekając dzieciom pomoc i 
wsparcie w trakcie nauki szkol-
nej. Dzieci otrzymały dyplomy 
ucznia oraz swój pierwszy do-
kument – legitymacje szkolne, 
odbiły też swoje odciski pal-
ców w pamiątkowej księdze. 
Otrzymały prezenty od Wójta 

Gminy Walim oraz od rodzi-
ców. Tradycyjnie pamiątki ma-
luszkom wręczyli uczniowie 
klas VIII. Od starszych kolegów 
otrzymali poduszki ze swoim 
imieniem, sówką oraz tabliczką 
mnożenia. Świeżo pasowanym 
uczniom klas pierwszych, ży-
czenia sukcesów w nauce oraz 
samych wspaniałych chwil w 
szkole złożyła dyrektor placów-
ki Małgorzata Jarczok, a do ży-
czeń dołączyli się Wójt Gminy 
Walim Adam Hausman oraz 
rodzice. A z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej, wójt przyznał 
nagrody i wręczył listy gratula-
cyjne wyróżniającym się pra-
cownikom oświaty.

(AM)

- Za każde wydane 25 
złotych w Parku Aktywności 
„Czarodziejska Góra” dosta-
niesz bezpłatny bilet na jed-
ną z atrakcji naszego parku. 
Serdecznie zapraszamy co-
dziennie oprócz poniedział-
ków – mówi Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny-Zdroju.

U zbiegu ulic: Poznańskiej i 
Sienkiewicza w Jedlinie-Zdro-
ju do dyspozycji całych rodzin 
są: park linowy z trasami o róż-
nym stopniu trudności, trasa 
tyrolska (ponad 0,5 kilometra 
zjazdów), wieża wspinaczkowa 

(15 metrów, trzy ścianki o róż-
nym stopniu trudności), letni 
tor saneczkowy (600 m) oraz 
wypożyczalnia rowerów trady-
cyjnych i elektrycznych.

- Promocja trwa do 31 paź-
dziernika. Za każde wydane 25 
zł na bilety w Parku Aktywno-
ści „Czarodziejska Góra” moż-
na otrzymać do wyboru: bilet 
na letni tor saneczkowy lub na 
przejście trasą „maluch” lub na 
strzelnicę paint ball. Otrzymane 
bilety należy wykorzystać w ten 
sam dzień – dodaje burmistrz.

(RED)

Rozdają bilety 
na Czarodziejską Górę
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16 października 2021 r. 
po raz szósty odbyła się naj-
większa impreza biegowa w 
Gminie Walim – Walimskie 
Biegi Górskie organizowane 
przez Stowarzyszenie Wa-
lim na Żądanie. Na starcie 
zawodów stanęło około 150 
uczestników z Polski i Czech, 

na których czekały dwie tra-
sy: półmaraton o długości 22 
km oraz maraton o długości 
51 km.

- Trasa zawodów poprowa-
dzona była w masywie Wielkiej 
Sowy. Były to bardzo trudne 
zmagania, na typowo górskiej 
trasie. Mordercze podbiegi 

i niebezpieczne kamieniste 
zbiegi, dodatkowo utrudnione 
ogromną ilości wody, błota i 
śliskich kamieni, nie ułatwiały 
zadania zawodnikom. Jednak 
trud pokonania trasy rekom-
pensowała świetna atmosfera 
wśród uczestników i organiza-
cja zawodów, o czym świadczą 

Walimskie Biegi Górskie 

półmaraton wygrał Przemy-
sław Marciniak z Prudnika, 
uzyskując czas 01:37:14. Czasy 
i lokaty pozostałych uczestni-
ków można znaleźć na stronie 
https://www.zmierzymyczas.
pl/wyniki.html.

- Warto wspomnieć, że 
w zawodach udział wziął 
również mieszkaniec Gminy 
Walim Szymon Juchniewicz. 
Gratulujemy ukończenia tak 
trudnego biegu. W trakcie 
zawodów można było też 
wesprzeć zbiórkę środków na 
leczenie maleńkiego Huberta 

– mieszkańca Gminy Walim. W 
imieniu organizatorów impre-
zy: Stowarzyszenia Walim na 
Żądanie oraz Centrum Sportu 
i Rekreacji w Walimiu, której 
wsparcia udzieliło również 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu oraz Gmina Walim, w 
ramach otwartego konkursu 
ofert dla Organizacji Pożytku 
Publicznego na 2021 r., a tak-
że wielu sponsorów i wolonta-
riuszy, którym bardzo gorąco 
dziękuję – podkreśla Aleksan-
der Sobieraj.

(AM)

pozytywne opinie uczestników 
imprezy – podkreśla Aleksan-
der Sobieraj ze Stowarzyszenia 
Walim na Żądanie.

Pierwszy na mecie dystan-
su 51 km zameldował się za-
wodnik z Czech - Ondrej Penc 
Mezimesti, który uzyskał czas 
4:34:42, natomiast walimski 

23 października VI 
Półmaraton Górski „Z �agą 
na Trójgarbie”. W tym roku 
biegacze wystartują o godz. 
11.00 ze stadionu w Witkow-
ie w Gminie Czarny Bór.

Półmaraton Górski Z �agą 
na Trójgarbie jest cykliczną im-
preza biegowa, którą organizu-
ją na przemian Gmina Czarny 
Bór i Gmina Stare Bogaczowice. 

- W ten sposób wyko-
rzystujemy potencjał przyrod-
niczo-turystyczno-sportowy, 
który drzemie w masywie Tró-

jgarbu. Tegoroczna, edycja ze 
względu na panujące w maju 
obostrzenia sanitarne, odbędzie 
się jesienią. Wierzymy, że fauna 
górskich terenów zachwyci 
tysiącem barw, a rześka pogoda 
nie odstraszy biegowych „wy-
jadaczy”. Start tej edycji zapla-
nowano z boiska sportowego w 
Witkowie – mówi Adam Górec-
ki, wójt Gminy Czarny Bór.

Zapisy na zawody prow-
adzone są na stronie: https://
zapisy.ultimasport.pl/710.

(RED)

VI Półmaraton Górski 
Z �agą na Trójgarbie

Na kibiców koszyków 
i siatkówki w Wałbrzychu 
czeka w ten weekend wiele 
emocji, związanych z udzia-
łem naszych zespołów w roz-
grywkach ligowych.

Koszykarze Górnika w me-
czu I ligi będą podejmowali w 
hali Aqua – Zdrój Deckę Pelplin. 
Spotkanie zostanie rozegrane 
24 października o godz. 18.00. 
Dzień wcześniej - 23.10.2021 
r. o godz. 17.00 w hali przy 
ul. Słonecznej w Szczawnie 
– Zdroju rozegrane zostanie 
spotkanie III ligi koszykarzy 
MKS Basket Szczawno Zdrój - 
Domino Polonia Świdnica. Do 
derbowej konfrontacji dojdzie 
także w rozgrywkach II ligi 
siatkówki kobiet - 23.10.2021 
r. o godz. 19.00 w Hali Wałbrzy-

skich Mistrzów MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych będzie 
podejmował Volley Świdnica. 
Przed siatkarkami na parkiecie 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
zaprezentują się w najbliższą 
sobotę obie drużyny seniorskie 
KPS Chełmiec Wałbrzych. Jako 
pierwsi o godz. 13.00 do gry 
wejdą III-ligowcy - podopieczni 
trenerów Dariusza Ratajczaka i 
Mariusza Jerzyka podejmą Ty-
grysy Strzelin. Po zakończeniu 
tego meczu czekają na kibiców 
ponownie siatkarskie emocje. 
W meczu 5 kolejki II ligi męż-
czyzn ekipa Fabiana Kurza-
wińskiego i Janusza Ignaczaka 
podejmie niepokonany dotąd 
WKS Wieluń. Mecz rozpocznie 
się o godzinie 16:00.

(RED)

Ligowy weekend
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KUPIĘ

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

(2) KUCHNIE, meble na wymiar, 

SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i 

inne stolarskie. TANIO! 692-123-

981. 

(2) ANTENY SATELITARNE – 

montaż, naprawy, ustawianie - w 

najlepszej cenie i w najkrótszym 

czasie. Tel. 606 937 229

(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 

szafy, garderoby, zamówienia indy-

widualne – TANIO! www. meble-i-

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

NIERUCHOMOŚCI

(4) Sprzedam pięknie wyremonto-

wane mieszkanie w Świebodzicach. 

57m2, I piętro. Kontakt: 721 397 188

MOTORYZACJA

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

INNE

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

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. 

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.

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

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

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

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA
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Urodzinowa 
promocja
Uwaga! Z okazji jubileuszu 5-le-
cia Przedszkola U Mikołaja w 
Strudze oraz 10-lecia Przedszko-
la U Mikołaja w Wałbrzychu, za-
praszam rodziców i opiekunów 
dzieci w wieku przedszkolnym do 
skorzystania z urodzinowej pro-
mocji – mówi dyrektor placówek 
Ramona Bukowska.
– Z okazji naszego jubileuszu, ro-
dzice samodzielnie wychowujący 
dzieci będą płacili czesne w wyso-
kości zaledwie 50 zł przez pierw-
sze 5 miesięcy, a kolejne 5 miesię-
cy opłata będzie wynosiła 100 zł. 
Co ważne, opłata w tej wysokości 
dotyczy opieki podstawowej oraz 
wszystkich zajęć dodatkowych! 
Mamy także przygotowane zniżki 
rodzinne: 50 zł na pierwsze dziec-
ko oraz 100 zł na drugie i kolejne 
dziecko w naszej placówce. Na 
tym jednak nie kończą się nasze 
urodzinowe niespodzianki. Dla 
wszystkich, którzy zadeklarują 
zapisanie dziecka do naszych pla-
cówek do 31 października 2021 r., 
przewidujemy brak opłaty wpiso-
wej i dodatkowo przez pierwsze 
5 miesięcy 50 % wysokości cze-
snego – mówi dyrektor Ramona 
Bukowska zastrzegając, że pro-
mocje nie łączą się.

Przedszkola „U Mikołaja” w Wałbrzy-
chu i Strudze prowadzą nabór dzieci 
do 6 roku życia. Prowadzone są także 
zapisy do jedynego w powiecie wał-
brzyskim niepublicznego żłobka w 
Strudze.

Oba przedszkola „U Mikołaja” położo-
ne są w bardzo dobrych lokalizacjach: 
w Wałbrzychu przy ulicy Andersa 171, a 
w Strudze w Gminie Stare Bogaczowice 
przy ul. Szkolnej 2. Placówki są wyposa-
żone w nowoczesne meble, urządzenia 
oraz zabawki, które – dzięki niezbędnym 
atestom – zapewniają komfort i bezpie-
czeństwo użytkowania. Właściwą opiekę 
i edukację zapewnia wszystkim dzieciom 
starannie dobrany oraz znakomicie wy-
kwali� kowany personel.

- W naszych placówkach nie tylko re-
alizujemy podstawę programową, zgod-

ną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Staramy się naszym dzieciom 
zapewnić wszechstronną edukację i har-
monijny rozwój. Dlatego w naszej ofercie 
jest bardzo bogaty pakiet zajęć dodat-
kowych. Poza tym wszystkim, co oferują 
inne tego typu placówki, do dyspozycji 
naszych milusińskich jest między innymi 
nauka gry w szachy, czy akademia dźwię-
ku. Poza tym dla dzieci przedszkolnych 
realizujemy innowacyjny projekt „Pozna-
jemy zawody”, który jest współ� nanso-
wany ze środków Unii Europejskiej. Nie 
zapominamy także o tym, że przedszkole 
jest miejscem nie tylko nauki, ale także 
zabawy i wypoczynku. Nasze dzieci mają 
do dyspozycji salę zabaw z dmuchany-
mi zabawkami, która daje im możliwość 
wyładowania nagromadzonej energii i 
sprawia wielką frajdę – wylicza Ramona 

Bukowska, dyrektor Przedszkola „U Miko-
łaja” w Wałbrzychu i Strudze.

Oczywiście dzieci, które będą chodziły w 
nowym roku szkolnym do „zerówki”, mają 
w Przedszkolach „U Mikołaja” zagwaranto-
wany sześciogodzinny pobyt bezpłatnie.

Warto podkreślić, że w placówce w 
Strudze od 2017 roku funkcjonuje je-
dyny w powiecie wałbrzyskim oddział 
żłobkowy, który – zgodnie z ustawą - jest 
wpisany do rejestru placówek opieki nad 
dziećmi do lat 3.

- Zapraszamy rodziców, którzy cenią 
sobie miłą i domową atmosferę w przed-
szkolu i żłobku, do kontaktu z naszymi 
placówkami w Wałbrzychu i Strudze. 
Wszelkich szczegółowych informacji 
udzielamy pod numerami telefonów: 
502 502 024 oraz 510 120 760 – dodaje 
dyrektor Ramona Bukowska.

Nabór do Przedszkoli  „U Mikołaja”  
i na oddział żłobkowy


