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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 
• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590

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 (wymagane prawo jazdy kat. B.)
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
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Magiczne Ogrody Świateł 
zawitały do Książa już po raz 
trzeci, a do Palmiarni drugi 
raz.  Do 28 lutego 2022 r., 
Dziedziniec Honorowy, fran-
cuskie ogrody tarasowe, a 
po raz pierwszy także taras 
północne oraz Ganek Musz-
kieterów na Zamku Dolnym 
zamienią się w codzienny, 
zachwycający spektakl wie-
lokolorowych iluminacji. W 
tym roku Książ oferuje dwa 
razy dłuższą trasę oraz dwa 
razy więcej atrakcji.

- Ogrody Świateł, które uru-
chomiono w zamku Książ po 
raz pierwszy jesienią 2019 r., 
okazały się turystycznym hi-
tem i przysłowiowym strzałem 
w dziesiątkę. W ubiegłym roku 
inicjatywy nie zastopowała 
nawet globalna pandemia, a 
atrakcyjna oferta świetlnego 
spektaklu dla całych rodzin, gdy 
inne atrakcje pozostawały nie-
czynne, tylko zyskała na popu-
larności. Od tego weekendu bo-
gato oświetlone rośliny i liczne 
świetlne instalacje po raz kolej-
ny zamieniły Książ i Palmiarnię 
w czarodziejską krainę. Książęcy 
bal, królewskie pawie, a także 
fontanny światła to iluminacje, 
które można podziwiać na ta-
rasach od strony południowej i 
zachodniej. Na turystów czeka 

Ogrody Światła w zamku Książ 
i Palmiarni znów otwarte

też wyjątkowa niespodzianka. 
W stosunku do lat minionych 
przestrzenie ogrodowe dedy-
kowane świetlnym atrakcjom 
zostały zwiększone o 150 pro-
cent. Uruchomiono dodatkowo 
tarasy północne, gdzie spektakl 
arystokratycznej rezydencji 
przemienia się w „Średnio-
wieczny Książ”. Czekają tam ry-
cerze, tarcze, pochodnie, zjawy 
oraz nowa animacja - turniej 
rycerski.

Rodziny z dziećmi ucieszą 
się zapewne ze zwiększenia 

powierzchni Ogrodów Świa-
tła w Palmiarni. To tu powstał 
kolorowy świat egzotycznych 
zwierząt (oczywiście świetl-
nych!) - nie zabrakło żółwi, 
barwnych rybek, papug, małp, 
ale także �amingów, wielo-
ryba, krokodyla i 4-metrowej 
żyrafy. Wydarzenie obejmuje 
zarówno ogrody, jak i wnętrza 
palmiarni, które zyskały dodat-
kowe dekoracje.

Wszystkie iluminacje w 
Ogrodach Światła zamku Książ 
i Palmiarni są ofertą sezonową. 

Ogrody Światła w Zamku Książ 
i Palmiarni. Godziny otwarcia i bilety. 

Bilety wstępu:
2w1 1: Ogrody Zamek i Palmiarnia bilet 
normalny - 59 zł
2w1 1: Ogrody Zamek i Palmiarnia bilet 
ulgowy- 49 zł
Ogrody Zamek bilet normalny – 39 zł
Ogrody Zamek bilet ulgowy - 33 zł 
Ogrody Palmiarnia bilet normalny - 25 zł
Ogrody Palmiarnia bilet ulgowy – 20 zł 
Dzieci do lat 4 – wstęp bezpłatny

Godziny otwarcia:
niedziela - czwartek od 16:30 do 20:00 - 
bilety można zakupić w pawilonie kaso-
wym do 19:15 lub poprzez system online  
piątek - sobota od 16:30 do 21:00 - bile-
ty można zakupić w pawilonie kasowym 
do 20:15 lub poprzez system online
Przydatne informacje:

1. Bilet łączony: jeden obiekt należy 
zwiedzić w dniu, na który bilet został za-
kupiony, a drugi obiekt można zwiedzić 
w terminie do 28 lutego 2022r.

2. Bilety ulgowe przysługują dzieciom 
od lat 4, uczniom szkół do lat 19 oraz 
studentom do 24 roku życia; opieku-
nom grup szkolnych, przedszkolnych, 
grup dzieci i młodzieży (1 opiekun grupy 
10-cio osobowej wchodzi bezpłatnie); 
osobom niepełnosprawnym oraz ich 
opiekunom; emerytom, rencistom i 
osobom powyżej 65 roku życia. Zakup 
biletu ulgowego jest uzależniony od 
uprzedniego okazania ważnego doku-
mentu uprawniającego do ulgi. Piloci 
lub przewodnicy grupy zorganizowanej 
oraz dzieci do lat 4 mają wstęp wolny 
(nie dotyczy to grup zorganizowanych 
złożonych z dzieci oraz usług specjalnych 
np. Zamek po drugiej stronie lustra, Ba-
śniowy Książ, Nocne zwiedzanie).

3. Zachęcamy do zakupu biletów onli-
ne na bilety.ksiaz.walbrzych.pl. Bilety 
można okazać w wersji papierowej lub 
na ekranie urządzenia elektronicznego.

Zostały wykonane indywidual-
nie pod specy�kę obiektów i z 
uszanowaniem ich historycz-
nego charakteru i zabytkowej 
architektury – mówi Mateusz 
Mykytyszyn ze spółki Zamek 
Książ.

(MM)
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7 listopada - WROCŁAW , 8 listopada - LUBIN i GŁOGÓW,
9 listopada -  WAŁBRZYCH, 10 listopada - BOLESŁAWIEC
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Skala prac wykonanych 
podczas remontu zabytkowe-
go obiektu jest imponująca. 
- Gdyby same tylko fugi, łą-

czące cegły na elewacji, które 
wymieniliśmy na nowe, ułożyć 
w linii prostej, osiągnęłyby dłu-
gość 22 kilometrów! A przecież 

przywrócenie świetności ele-
wacji to tylko niewielka część 
wykonanego remontu - mówi 
Bogusław Krupiński, kierownik 

Ocalili zabytek
Jeden z najważniejszych w Wałbrzychu zabytków okresu modernizmu 

odzyskał świetność. Gmach przy placu Skarżyńskiego 1, 
w historycznej dzielnicy Nowe Miasto, wyremontowała i uchroniła 
od zapomnienia spółka Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy, 

która przeniosła tu siedzibę.

Działu Energomechanicznego 
w KSS Bartnica. - Wymienione 
zostało też m.in. poszycie da-
chu, rynny i ponad sto okien. 
Ocieplone zostały ściany. Od-
restaurowaliśmy wnętrze: w 
budynku są m.in. nowe instala-
cje, podłogi, su�ty, drzwi.

Zabytek ma też nową ko-
tłownię. Miejsce wcześniejszej, 
węglowej - choć była sprawna 
- zajęło przyjazne środowisku 
ogrzewanie gazowe, które nie 
przyczynia się do powstawa-
nia smogu i nie zanieczyszcza 
atmosfery. 

- Zależało nam, aby niszcze-
jący w ostatnich latach obiekt 
nie stracił swojej historycznej 
wartości, ale był też dosto-
sowany do współczesnych 
realiów. Dlatego remontowa-
liśmy go przez wiele miesięcy, 
pod czujnym nadzorem Kon-
serwatora Zabytków - podkre-
śla Jakub Madej, prezes KSS 
Bartnica.

Kontynuacja 
górniczych tradycji

Spółka od niemal 30 lat 
prowadzi w regionie wydo-
bycie surowców i produkcję 
kruszyw, z których budowane 
są najważniejsze w kraju dro-
gi i autostrady. Zarządza tak 
cennymi złożami, jak choćby 
to w Rybnicy Leśnej, gdzie od 
ponad stu lat wydobywany jest 
mela�r - twardy i odporny ka-
mień, tak pożądany przez kolej, 
że mela�rem z okolic Wałbrzy-
cha wysypana jest większość 
torów kolejowych w Polsce. 
Mimo tak dużego znaczenia na 
drogowym i kolejowym rynku, 
�rma od lat miała siedzibę w 
niewielkiej wsi Bartnica, w po-
wiecie kłodzkim.

- Czasy się jednak zmieniają. 
W pewnym momencie stało 
się jasne, że lokalizacja nasze-
go biurowca nie jest spójna z 
planami rozwoju spółki. Zaczę-
liśmy szukać nowej siedziby. 

Skupiliśmy się na Wałbrzychu 
i aglomeracji, gdzie jest nie tyl-
ko większy dostęp do wykwa-
li�kowanych kadr, ale też lep-
szy dojazd, baza noclegowa i 
wszystko to, czego oczekują od 
nas kontrahenci czy kandyda-
ci na pracowników - wyjaśnia 
prezes Jakub Madej.

Gdy na sprzedaż wysta-
wiony został gmach przy pl. 
Skarżyńskiego w Wałbrzychu, 
będący wcześniej m.in. wie-
loletnią siedzibą Okręgowej 
Stacji Ratownictwa Górnicze-
go, KSS Bartnica postanowiła 
zainwestować w ten właśnie 
obiekt.

- Spełnia nasze oczekiwania, 
ma ciekawą historię, a warto-
ścią dodaną jest to, że możemy 
kontynuować w nim działal-
ność związaną z górnictwem - 
mówi prezes Madej.

Historia 
z kryzysem w tle

Usytuowany przy parku 
Sobieskiego budynek został 
wzniesiony w 1929 r., jako sie-
dziba urzędu pracy w przed-
wojennym Waldenburgu. Pa-
nował wtedy wielki światowy 
kryzys gospodarczy: przed 
wypłacającymi zasiłki urzęda-
mi, także w Waldenburgu, czyli 
dzisiejszym Wałbrzychu, usta-
wiały się długie kolejki. Wybu-
dowana z rozmachem nowa 
siedziba urzędu pracy była 
więc wymogiem czasów. A po-
nieważ zabudowę ekskluzyw-
nej wówczas dzielnicy Nowe 
Miasto, w której stanął gmach, 
zaprojektował najwybitniejszy 
w tamtych czasach w naszej 
części Europy architekt Josef 
Stüben, to budynek urzędu też 
nie był przypadkowy.

- Jego projekt zlecono inne-
mu, świetnemu architektowi, 
Ernstowi Pietruskyemu - opo-
wiada Mateusz Mykytyszyn, 
pasjonat wałbrzyskiej historii, 
prezes Fundacji Księżnej Daisy 

von Pless, rzecznik prasowy 
spółki Zamek Książ. - Ten wy-
jątkowy gmach jest obecnie 
jednym z najcenniejszych w 
Wałbrzychu zabytków okre-
su modernizmu. To, że został 
odrestaurowany i uratowany 
przed zniszczeniem, ma nie-
ocenione znaczenie - dodaje.

Okiem konserwatora 
zabytków

- Budynek dawnego Arbeit-
samt przy pl. Skarżyńskiego to 
obiekt o wyjątkowych i niepo-
wtarzalnych cechach w tkance 
miejskiej Wałbrzycha. Lata za-
niedbań, brak remontów, na-
praw i konserwacji doprowadzi-
ły ten cenny architektonicznie 
i historycznie budynek niemal 
do ruiny. Na szczęście obiekt 
znalazł odpowiedzialnego wła-
ściciela. Spółka KSS Bartnica 
podeszła do jego adaptacji w 
sposób przemyślany i profe-
sjonalny. Szczególnym wyzwa-
niem były ceglane elewacje, o 
celowo nierównej powierzchni 
i zróżnicowanym stopniu wy-
pału, zawierające miejscowo 
różnobarwne szkliwione cegły, 
które 100 lat temu powstały 
specjalnie na potrzeby tego bu-
dynku. Inwestor poradził sobie 
z wyzwaniem doskonale. Prace 
prowadzone były w oparciu o 
dokumentację konserwatorską 
i pod nadzorem konserwatora 
technologa. Dzięki determinacji 
inwestora - jego zaangażowa-
niu i wkładowi �nansowemu 
- nie tylko KSS Bartnica zyskała 
nową, przepięknie położoną 
siedzibę, ale również miasto zy-
skało zabytek odnowiony zgod-
nie ze sztuką konserwatorską 
i poszanowaniem zabytkowej 
substancji. Chapeau bas dla 
inwestora! - podkreśla Moni-
ka Tokarska z Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu - Delegatury w Wał-
brzychu.

(EG)
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Kształcenie 
pod potrzeby przemysłu 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” tworzy nowoczesne 
Centrum Szkoleniowe dla uczniów oraz pracowników fi rm strefowych. Obiekt zostanie 
wyposażony w modelową linię przemysłową oraz technologię wirtualnej rzeczywistości. 
Centrum działać będzie pod szyldem Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” 
prowadzonego przez Wałbrzyską Strefę. 

Centrum Szkoleniowe WSSE powstaje w 
hali przemysłowej budowanej przez strefę 
przy ulicy Villardczyków w Wałbrzychu. W 
obiekcie zostanie wydzielony moduł, w któ-
rym  znajdą się nowoczesne sale konferen-
cyjne, powierzchnie biurowe oraz przestrzeń 
wyposażona w urządzenia VR oraz park ma-
szynowy. 

- Linia przemysłu 4.0 składać się będzie 
z urządzeń i robotów czołowych producen-
tów automatyki. Kładziemy nacisk, aby były 
to maszyny, które znajdują zastosowanie 
w zakładach działających w strefi e. Dzięki 
użyciu uniwersalnych systemów sterowa-
nia będziemy w stanie przeszkolić na niej 
automatyków, monterów, operatorów czy 
pracowników utrzymania ruchu – wymienia 
dr Paweł Kurtasz, wiceprezes WSSE. 

Centrum Szkoleniowe posłuży przedsię-
biorcom strefowym do wdrażania nowych 
pracowników oraz podnoszenia kompetencji 
już zatrudnionych, bez konieczności anga-
żowania w ten proces własnych zasobów 
sprzętowych. Linia przemysłowa zostanie 
wykorzystana również do zajęć z młodzieżą 
szkolną. 

- To kolejne i nie mniej ważne zadanie Cen-
trum Szkoleniowego – przyznaje wiceprezes 

Kurtasz. – Chcemy pokazać uczniom dzisiej-
sze standardy funkcjonowania przemysłu, 
pobudzić ich ciekawość i zachęcić do wybo-
ru szkół technicznych i branżowych jako ich 
przyszłej drogi kształcenia – tłumaczy. 

Do osiągnięcia tego celu posłuży między 
innymi technologia wirtualnej rzeczywisto-
ści. Dzięki goglom VR uczniowie będą mogli 
przenieść się w realia nowoczesnych zakła-
dów produkcyjnych i wczuć się w rolę ope-
ratorów maszyn i urządzeń przemysłowych. 

- Wykorzystanie wirtualnej rzeczywisto-
ści daje nam możliwość szkolenia młodzie-
ży w pełni bezpiecznych warunkach, bez 
potrzeby przerywania procesów produkcyj-
nych w zakładach strefowych – mówi Anna 
Kaczmarczyk odpowiedzialna w strefi e za 
uruchomienie Centrum Szkoleniowego. 
- Dzięki nowoczesnej technologii będzie 
możliwe odwzorowanie nie tylko samych 
urządzeń i układów sterowania, ale również 

całych procesów produkcyjnych – dodaje.  
- Funkcjonowanie Centrum z całą pewno-

ścią wzbogaci działalność naszego Klastra 
Edukacyjnego. Otwarcie placówki planujemy 
na pierwszą połowę 2022 roku, ale już dziś 
zapraszamy do współpracy przedsiębior-
ców, szkoły i uczelnie zainteresowane reali-
zacją wspólnych projektów – zachęca wice-
prezes Kurtasz.  

Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU” 
został powołany przez wałbrzyską strefę 
przeszło 5 lat temu i zrzesza obecnie ponad 
120 podmiotów – głównie fi rmy działające 
w strefi e oraz szkoły zawodowe i technicz-
ne. Zajmuje się m.in. promocją kształcenia 
pod potrzeby przemysłu, dofi nansowaniem 
placówek edukacyjnych i projektów badaw-
czych oraz wsparciem doradztwa zawodo-
wego. Działalność klastra przyczyniła się 
również do powstania klas patronackich, nad 
którymi pieczę objęli inwestorzy strefowi. 
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Drogiej Koleżance

Izabeli Katarzynie Mrzygłockiej 

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Mamy
 

składają 

Borys Budka 
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska -  
Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni

oraz

Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej

 

 

Izabeli Katarzynie 
Mrzygłockiej 

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składa 

Redakcja Tygodnika DB 2010

Echa naszych publikacji
Trzy tygodnie temu, 14 paź-

dziernika 2021 r. na łamach 
Tygodnika DB2010 ukazał się 
krytyczny komentarz pt. A my 
znowu w awangardzie pióra 
Piotra Sosińskiego, dotyczący 
podpisania przez włodarzy Wał-
brzycha Europejskiej Karty Rów-
ności Kobiet i Mężczyzn w Życiu 
Lokalnym, co miało miejsce 11 
października b.r. w Poznaniu, w 
obecności europejskiej komisarz 
ds. równości.

Zarówno wydźwięk tekstu 
Piotra Sosińskiego jak i argu-
mentacja w nim użyta nie mogą 
pozostać bez choćby próby 
ustosunkowania się, zwłaszcza, 
że sprawa jest niezwykle aktual-
na. Wystarczy bowiem sięgnąć 
do ostatniej debaty sejmowej 
nad skandalicznym projektem 
anty-LGBT by stwierdzić, że każ-
da forma wzmacniania, konsty-
tucyjnie gwarantowanych praw 
i wolności obywatelskich, jest 
wskazana i konieczna.

Ale ad rem.

Geneza
Tekst Piotra Sosińskiego moż-

na czytać na dwóch poziomach: 
prawnym i ideologicznym.

W tym pierwszym ujęciu Au-
tor wskazuje zarówno na genezę 
karty jak i jej charakter. Bez wąt-
pienia bowiem jej zadaniem, jest 
nie tylko określanie problemów 

związanych z rzeczywistym za-
pewnieniem równości kobiet i 
mężczyzn, ale również szukanie 
skutecznych rozwiązań w tym 
zakresie. Podkreślić tutaj nale-
ży, że karta ma znaczenie dla 
władz lokalnych i regionalnych 
uczestniczących w Radzie Gmin 
i Regionów Europy. Polskimi 
członkami rady są Związek Miast 
Polskich z siedzibą w Poznaniu 
oraz Związek Powiatów Polskich 
z siedzibą w Nowym Sączu.

Pamiętać jednak trzeba, że 
karta to akt deklaratywny i przy-
stąpienie do niej jest dobrowol-
ne, co nie jest bez znaczenia w 
omawianym przypadku. Ozna-
cza to ni mniej nie więcej, że 
samorządy nie muszą, ale chcą 
być częścią tego ogólnoeuro-
pejskiego projektu. Dowodem 
niech będzie fakt, że Rada Gmin i 
Regionów Europy uruchomiła w 
marcu 2012 r. "Obserwatorium 
Europejskiej Karty Równości". 
Jego platforma internetowa pre-
zentuje najlepsze praktyki i przy-
kłady udanych lokalnych polityk 
równości płci i ułatwia koordy-
nowanie działań sygnatariuszy.

Tym zatem omawiana Karta 
różni się np. od Karty Praw Pod-
stawowych UE czy Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka, któ-
rych obowiązywanie w naszym 
kraju z tytułu przynależności 
do UE i Rady Europy na gruncie 

naszego prawa nigdy nie było 
podważane. Dopiero ostatnio, 
w otoczeniu Ministra Sprawie-
dliwości pojawiły się groźne 
acz niepoważne zapowiedzi za-
skarżenia Konwencji o Prawach 
Człowieka do łże – trybunału 
mgr Przyłębskiej. Krok taki był-
by kolejnym potwierdzeniem 
drogi jaką obrała partia rządzą-
ca, zmierzając na Wschód, tam 
gdzie „demokrację nieliberalną” 
czyli autorytarnego potworka, 
budują Putin, Erdogan i Orban. 
Jak mawia jeden z bohaterów 
„Seksmisji” Juliusza Machulskie-
go Maszerujmy na Wschód. Tam 
musi być jakaś cywilizacja.

Odrobina rzetelności
Krytykując decyzję władz 

Wałbrzycha Piotr Sosiński po-
wołuje się na wyrok Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Poznaniu z 27 sierpnia 2020 
r. (II SA/Po 520/20), w którym to 
orzeczeniu sąd oddalił skargę 
władz Poznania na tzw. rozstrzy-
gnięcie nadzorcze wojewody 
wielkopolskiego. Żeby nie zanu-
dzać Czytelników prawniczymi 
dywagacjami, przypomnieć na-
leży, że również Poznań uchwałą 
rady miasta z 11 lutego 2020 r. 
przyjął Europejską Kartę Rów-
ności. Wojewoda, jako organ 
nadzoru - wskazując na istotne 
naruszenie prawa - stwierdził 

lejnego etapu lewackiej rewo-
lucji można byłoby pominąć i 
wzruszyć tylko ramionami nad 
ignorancją Autora. Ostatecznie 
zauważyć można od dawna, że 
polskiemu tzw. konserwatyście, 
dla którego Adenauer ze swym 
ordoliberalizmem i de Gaulle, ka-
tolik przysięgający na wierność 
Francji jako republice laickiej, 
to lewaki, bliżej do ewangeli-
kalnych, anglosaskich ekstremi-
stów głoszących teorie z pogra-
nicza aberracji umysłowych niż 
kontynentalnej chadecji Ruute-
go, Aznara czy Kurza.

I właśnie ów neomarksizm 
ma być takim kluczem, pojęciem 
– lewarem, które objaśniać ma 
wszystko co dzieje się na świe-
cie, a czego taki polski konserwa-
tysta, a raczej fundamentalista, 
pojąć nie może i nie umie. Wrzu-
ca się do tego worka z napisem 
„neomarksizm” wszystko: od 
walki o prawa kobiet, feminizm 
równe prawa pracownika na 
rynku pracy, czy równość poli-
tyczną po edukację seksualną, 
prawa reprodukcyjne, czy kwe-
stionowanie miejsce kościoła 
w życiu społecznym. Zatem 
wszystko, co zdaniem polskiego 
konserwatysty, a nie przepra-
szam, fundamentalisty zagraża 
tradycyjnemu modelowi społe-
czeństwa i rodziny.

Pomijając już, że tzw. trady-
cyjny model rodziny ma może 
ze sto lat i związany jest z epoką 
przemysłową, podkreślić trze-
ba, że postulat walki o równość 
i prawa grup upośledzonych 
nie jest wynikiem renesansu 
marksizmu, jakby chciał dr Piotr 
Sosiński, gdyż Marks zakładał 
niezmienność stałej relacji spo-
łecznej (wyzyskujący – wyzy-
skiwany) opartej o aktualny, 
bezwzględny stan stosunków 
ekonomicznych. Zdaniem nie-
mieckiego brodacza i jego kole-
gi Engelsa, też brodacza, zmiana 
takiego układu mogła nastąpić 
tylko dzięki rewolucji bo kim się 

urodziłeś tym zostawałeś: chłop 
– chłopem, burżuj – burżujem, 
robotnik – robotnikiem. System 
był niezmienny. Na tym polegał 
determinizm marksistowski. I 
prawica, chcąc nie chcąc, myśli 
Marksem.

Współcześnie natomiast, w 
erze globalizacji i płynnej rze-
czywistości, w opisywaniu re-
lacji społecznych akcentuje się 
przede wszystkim władzę a nie 
czynnik gospodarczy. Dlatego 
postuluje się równość wielu 
grup społecznych, pozostają-
cych dotychczas w cieniu by i 
one partycypowały we władzy, 
a co za tym idzie w pełnej wol-
ności. Ideom takim bowiem dziś 
przyświeca nie Marks, który był 
�lozofem wulgarnym, ale angiel-
scy piewcy wolności użytecznej 
dla wszystkich John Stuart Mill 
i Jeremy Bentham. W takim ro-
zumieniu ktoś kto nastaje na 
równe prawa kobiet czy LGBT+, 
nastaje na wolność im przysłu-
gującą i zagwarantowaną. 

I na koniec – zawsze bawi 
mnie, gdy reprezentant partii, 
która z Konstytucji RP uczyni-
ła sobie wydmuszkę prawną, 
która na granicy szykuje nam 
drugą Srebrenicę i pałuje kobie-
ty, ustępując nazistom, poucza 
innych o prawach w niej zawar-
tych. Ubrał się diabeł w ornat i 
na mszę dzwoni, chciałoby się 
powiedzieć.

Prof. UAM Dr hab. 
Maksymilian Stanulewicz

Od redakcji: autor jest 
wałbrzyszaninem z urodzenia, 
absolwent I LO w Wałbrzychu. 
Jest prawnik, specjalistą prawa 
wyznaniowego i ustrojowego, 
historykiem prawa i ustroju w 
Zakładzie Badań nad Ustrojem 
Państwa na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

nieważność tej uchwały, co Po-
znań zaskarżył do sądu i skarga 
ta została oddalona.

Rzecz jednak w czymś innym. 
Otóż Piotr Sosiński stanowczo 
upraszcza sprawę podkreśla-
jąc, że WSA oddalając skargę, 
podzielił w pełni argumentację 
wojewody i sugerując jakoby 
nastąpiło to w całej rozciągłości 
podnoszonych przezeń argu-
mentów. Tymczasem sąd admi-
nistracyjny bardzo wyraźnie w 
swym uzasadnieniu wskazał, że 
przedmiotem rozstrzygnięcia 
nie była sama uchwała Rady Mia-
sta ale zaskarżony przez nią akt 
czyli decyzja wojewody. I to jej 
treść oraz zasadność wyznaczyła 
granice sporu a co za tym idzie 
orzeczenia. Sąd podkreślił przy 
tym wyraźnie, że uznając do-
niosłość społeczną zagadnienia 
równości i problematyki objętej 
Kartą, nie oceniał jej z punktu wi-
dzenia światopoglądowego. Jak 
wskazał sąd w uzasadnieniu:

Efekty współpracy w ramach 
Rady Gmin i Regionów Europy 
nie "przenikają" automatycznie 
ani nawet pośrednio do sfery 
prawnej członków tej organiza-
cji. Rada Gmin i Regionów Eu-
ropy jest niepaństwową platfor-
mą kooperacji gmin i regionów 
funkcjonujących w zróżnicowa-
nych uwarunkowaniach praw-
nych. Inicjatywy tej organizacji 
- nawet jeśli są doniosłe (czego 
nie można odmówić Europej-
skiej Karcie Równości Kobiet i 
Mężczyzn w Życiu Lokalnym) 
- w płaszczyźnie prawnej nie są 
niczym innym jak postulatami 
czy pomysłami ukierunkowa-
nymi na poprawienie standar-
dów działalności lokalnej, które 
mogą, ale zarazem nie muszą 
być wdrażane przez kooperują-
ce władze lokalne i regionalne. 
(LEX nr 3053856)

Mówiąc wprost – nie sama 
uchwała i jej treść była przed-
miotem sporu ale tryb jej uchwa-
lenia, ramy oraz zasadność z 
punktu widzenia zadań samo-
rządu. Po prostu – Rada Miasta 
Poznania uczyniła kartę załącz-
nikiem do uchwały co nadało jej 
– słusznie kwestionowaną – moc 
prawa miejscowego. Zresztą, 
podnoszone przez wojewodę 
argumenty o rzekomym promo-
waniu przez uchwałę ideologii 
„gender” sąd – słusznie – pomi-
nął milczeniem.

Z powyższego wynika, że 
przystąpienie władz Wałbrzycha 
do karty, dobrowolne i upraw-
nione, nie rodzi jakiś szczegól-
nych niebezpieczeństw. No, 
chyba, że przeraża nas to strasz-
ne słowo „równość”. Ale wtedy 
mamy już do czynienia z ideolo-
gizacją rzeczy prostych i oczywi-
stych. I to jest ta druga płaszczy-
zna tekstu Piotra Sosińskiego.

Tuman neomarksizmu
Dywagacje P. Sosińskiego 

na temat neomarksizmu i ko-
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Uponor Sp. z o.o., należąca do Uponor 
Building Solutions Europe, kupiła wszyst-
kie udziały Capricorn S.A., rodzinnej fi r-
my działającej na rynku od ponad 30 lat. 
Podpisana w sierpniu umowa została sfi -
nalizowana z końcem października 2021 r. 
Dla producenta ze Świebodzic przejęcie 
to oznacza otwarcie nowego rozdziału w 
historii fi rmy.

Capricorn S.A. specjalizuje się w pro-
dukcji komponentów instalacji wodnych 
oraz grzewczych, a w swoich zakładach 
zatrudnia ponad 400 osób. Dołączenie do 
struktur międzynarodowej fi rmy otwiera 
przed producentem oraz dotychczasowym 
personelem nowe perspektywy rozwoju. 
Grupa Uponor to wiodący dostawca bez-
piecznych systemów zaopatrzenia w wodę, 
energooszczędnych systemów ogrzewania 
i chłodzenia oraz rozwiązań infrastruktu-
ralnych.

Uponor jest obecny w Polsce od ponad 
25 lat, gdzie dynamicznie rozwija swoje 
struktury. Zlokalizowane są tu: działająca 
na rynku instalacji wewnętrznych Uponor 

Sp. z o.o., która należy do największej dy-
wizji grupy – Uponor Building Solutions 
Europe, a także Uponor Infra Sp. z o.o., 
specjalizująca się w zewnętrznych insta-
lacjach infrastrukturalnych. Ponadto w 
Warszawie i Kielcach rozwinięto działy 
odpowiedzialne za planowanie produkcji i 
sprzedaży oraz projektowanie, które sta-
nowią wsparcie dla europejskich jedno-
stek koncernu. W Polsce zlokalizowane są 
również magazyny w centrum logistycz-
nym w Błoniu oraz w Kleszczowie, gdzie 
również umiejscowiony jest zakład pro-
dukcyjny. Z końcem października 2021 r. 
Capricorn S.A. dołączył do Grupy Uponor 
otwierając w ten sposób nowy rozdział w 
historii obu fi rm.

- Przejęcie jest początkiem wspólnej 
ekscytującej podróży, dlatego z radością 
witamy pracowników Capricorn w Grupie 
Uponor, liczymy na pełną zaufania współ-
pracę oraz możliwość wzajemnej wymiany 
doświadczeń. Zakup udziałów w Capricorn 
S.A. to efekt realizowanej strategii wzrostu 
Grupy Uponor, mającej na celu umocnienie 

Firma Capricorn S.A. dołączyła 
do międzynarodowej Grupy Uponor

pozycji fi rmy. Oferty produktowe obu fi rm 
świetnie się uzupełniają, a dzięki zwiększo-
nym możliwościom produkcyjnym Uponor 
będzie mógł sprostać rosnącemu zapo-

trzebowaniu rynku na rozwiązania prefa-
brykowane - komentuje Jacek A. Dobrowol-
ski, Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu 
w Europie Wschodniej.

R E K L A M A

Zgodnie z ogólnymi zasa-
dami dziedziczenia, wynika-
jącymi z przepisów kodeksu 
cywilnego, prawa i obowiąz-
ki majątkowe zmarłego prze-
chodzą z chwilą jego śmierci 
na jedną lub kilka osób. Od 
tej zasady istnieje jednak od-
stępstwo i to dość znaczne: 
nie należą do spadku prawa 
i obowiązki zmarłego ściśle 
związane z jego osobą, jak 
również prawa, które z chwi-
lą jego śmierci przechodzą 
na oznaczone osoby nieza-
leżnie od tego, czy są one 
spadkobiercami.

Ubezpieczenie na życie 
jest jedną z instytucji należą-
cych właśnie do tej kategorii. 
Osoba ubezpieczająca, w tym 
wypadku spadkodawca, może 
wskazać jedną lub więcej osób 
uprawnionych do otrzymania 
sumy ubezpieczenia w razie 
śmierci. Jest to więc dobrze 
znana polisa na życie. Warto 
wiedzieć, że ubezpieczający 
może każde z tych zastrzeżeń 
zmienić lub odwołać w każ-
dym czasie. Podobnie jak te-
stament. Ubezpieczający nie 
musi również swojej decyzji w 
żaden sposób uzasadniać. W 
sytuacji wskazania kilku osób 
uprawnionych, można ozna-

Prawo w pigułce: jakie pieniądze nie wchodzą do spadku?
czyć udział każdej z nich. Je-
żeli wysokość udziału każdej 
z uposażonych osób do sumy 
ubezpieczenia nie zostanie 
określona, przyjmuje się, że 
ich udziały są równe. Suma 
ubezpieczenia to kwota odpo-
wiadająca wysokości wypła-
canego świadczenia z umo-
wy ubezpieczenia na życie. 
Często zdarza się, że o swoim 
uposażeniu osoby uprawnio-
ne nie dowiadują się za życia 
spadkodawcy. Do uposażenia 
nie jest bowiem wymagana 
ich zgoda. Liczy się wyłącz-
nie wola ubezpieczającego. 
Dlaczego jednak kwota ta nie 
wchodzi do spadku? Odpo-
wiedź jest raczej prosta: prawo 
do jej wypłaty tzw. roszczenie 
o zapłatę, nigdy nie należało 
do spadkodawcy. Roszczenie 
o zapłatę przysługuje osobie 
uposażonej wobec zakładu 
ubezpieczeń. Skoro prawo to 
nie należało do spadkodawcy, 
to nie może wchodzić w skład 
spadku. Z tego też powodu 
pieniędzy z polisy na życie 
nie bierze się pod uwagę przy 
ustalaniu masy spadkowej, 
nie rozlicza się dzieląc spadek, 
ani nie bierze pod uwagę przy 
ustalaniu wysokości należnego 
zachowku.

Dyspozycja na wypadek 
śmierci to druga, rzadko wciąż 
praktykowana, instytucja na-
leżąca do kategorii świadczeń, 
których nie wlicza się w spadek. 
Dyspozycję wkładem na wypa-
dek śmierci, może ustanowić 
posiadacz każdego rodzaju 
indywidualnego rachunku 
bankowego. Nie ma przy tym 
znaczenia jaki bank prowadzi 
rachunki dysponenta. Nie ma 
również żadnego znaczenia 
czy jest to rachunek oszczęd-
nościowo-rozliczeniowy, konto 
oszczędnościowe, czy lokata 
oszczędnościowa. Dyspozycją 
można objąć jeden, wszyst-
kie lub wybrane rachunki czy 
lokaty. Wybór należy do ich 
właściciela. Na czym polega 
owa dyspozycja? Właściciel ra-
chunku może zdecydować, że 
- w razie jego śmierci - wskaza-
na osoba lub osoby otrzymają 
określoną kwotę pieniędzy, z 
należących do właściciela ra-
chunków. Oprócz wskazania 
określonej kwoty pieniędzy 
możliwe jest także wskazanie 
wartości procentowej zgroma-
dzonej kwoty, jaka przypadnie 
wybranej osobie. Wskazana w 
dyspozycji nominalna kwota 
pieniędzy lub jej procentowy 
odpowiednik nie wchodzą 

w skład spadku po 
zmarłym posiada-
czu rachunku. Osoba 
wskazana w dyspozy-
cji może pobrać okre-
śloną kwotę z banku 
w zasadzie natych-
miast. Nie musi cze-
kać na zakończenie, 
czasem długo trwają-
cego, postępowania 
sądowego o stwier-
dzenie nabycia spad-
ku. Istnieją jednak 
ograniczenia w usta-
nowieniu dyspozycji 
wkładem na wypa-
dek śmierci. Osobami 
uprawnionymi mogą 
być wyłącznie mał-
żonek posiadacza ra-
chunku, jego wstępni 
(rodzice, dziadkowie), 
zstępni (dzieci, wnuki) lub ro-
dzeństwo. Drugie ogranicze-
nie dotyczy wysokości łącznej 
kwoty wszystkich wypłat z 
tytułu dyspozycji. Nie może 
być ona wyższa niż równo-
wartość dwudziestokrotnego 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku, ogłaszanego 
przez Prezesa GUS za ostatni 
miesiąc przed śmiercią posia-

dacza rachunku. W pierwszym 
kwartale 2021 r. była to kwota 
5675,47 zł czyli maksymalna 
kwota skutecznej dyspozycji 
wynosiła 113 509,40 zł. Ponie-
waż z roku na rok przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie 
rośnie, rośnie również możli-
wa do wypłaty, w tym trybie, 
kwota.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Utrudnienia 11 
listopada
W związku z organizowa-
nymi przez Urząd Miejski 
w Wałbrzychu uroczystymi 
obchodami 103. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości, 
11 listopada 2021 r. w godzi-
nach od 10.50 do 13.30 wy-
stąpią utrudnienia w ruchu 
drogowym w centrum mia-
sta. W godzinach tych kolum-
na uczestników uroczystości 
poruszać się będzie następują-
cymi ulicami: Gdańska, Rynek, 
Moniuszki do Kościoła p.w. 
Świętych Aniołów Stróżów, 
następnie Moniuszki, Rynek, 
1 Maja pod Pomnik Niepodle-
głości. O godz. 10.45 rozpocz-
nie się zbiórka uczestników i 
pocztów sztandarowych na pl. 
Magistrackim, a o godz. 10.50 
rozpocznie się przemarsz do 
kościoła pw. św. Aniołów Stró-
żów, gdzie o godz. 11.00 roz-
pocznie się msza święta. Mię-
dzy godz. 12.30 a 12.40 nastąpi 
przemarsz z kościoła na plac 
Kościelny. Tam ok. godz. 12.45 
odbędzie się dalsz część uro-
czystości, którą zakończy zło-
żenie kwiatów pod Pomnikiem 
Niepodległości.

(RED)
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R E K L A M A

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 05.11.2021 r. do dnia 

25.11.2021 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach 

przy ulicy Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz stronie 

internetowej

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 

zostanie wywieszony wykaz nr 9/2021 nieruchomości 

niezabudowanych przeznaczonych do sprzedażyw trybie 

przetargowym.

R E K L A M A

PCG otwiera salon
Zapraszamy na o�cjalne 
otwarcie Salonu Sprzeda-
ży PCG w Wałbrzychu! To 
już w sobotę 6 listopada w 
godz. 10.00 – 14.00. W pro-
gramie m.in.: prezentacja 
oferty mieszkań inwestycji 
Nowe Podzamcze, bezpłat-
ne porady doradcy kredy-
towego. Do zobaczenia 
przy ul. Sienkiewicza 7 w 
Wałbrzychu! – zapraszają 
przedstawiciele PCG w Wał-
brzychu.

(RED)

Ważne 
dla zmieniających 
dowód
- Dolnośląski Urząd Woje-
wódzki we Wrocławiu in-
formuje, że uwzględniając 
konieczność zapewnienia 
bezpiecznego wdrożenia 
z dniem 7 listopada 2021 
r. rozwiązań technicznych 
umożliwiających wyda-
wanie dowodu osobiste-
go zawierającego odci-
ski palców, 5 listopada o 
godz. 12:00 planowane 
jest całkowite zablokowa-
nie dostępu do Rejestru 
Dowodów Osobistych dla 
urzędników. W związku z 
tym 5 listopada prosimy o 
zaplanowanie załatwienia 
w urzędzie spraw związa-
nych z wydaniem i innymi 
czynnościami z obszaru 
dowodów osobistych do 
godz. 11:30 – apelują urzę-
dy gmin.

(RED)

Dyżur w ZUS 
dla seniorów
5 listopada (piątek) w go-
dzinach od 9.00 do 12.00, 
Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Wałbrzychu 
zaprasza seniorów zainte-
resowanych emeryturami 
i rentami do skorzystania 
z bezpłatnych konsultacji 
telefonicznych. - Nasi eks-
perci czekają pod numerem 
telefonu: 74 64-97-200. Py-
tania na jakie chętnie od-
powiedzą to np. od czego 
zależy wysokość emerytury; 
14 emerytura; emerytura 
powszechna dla osób, które 
mają już prawo do wcze-
śniejszej emerytury lub ren-
ty – mówi Iwona Kowalska 
– Matis, regionalny rzecznik 
ZUS na Dolnym Śląsku.

(IKM)

Do redakcji Tygodnika DB 
2010 zostały przesłane zdjęcia 
z jednego z wałbrzyskich loka-
li, na których utrwalona została 
akcja udzielania pomocy moc-
no krwawiącemu mężczyźnie. 
Osoba, która przesłała fotogra-
�e, poinformowała redakcję o 
pobiciu obywatela Ukrainy, któ-
ry jest zatrudniony na jednej z 
wałbrzyskich budów. Zdarzenie 
potwierdził nam O�cer Prasowy 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu.

- 23 października około go-
dziny 23:30 funkcjonariusze 
otrzymali informację o tym, 
że znajdujący się w stanie nie-
trzeźwości 55-letni mężczyzna 
stracił równowagę wychodząc 
z jednego z lokali i wpadł na 
szybę w drzwiach, doznając 

poważnego urazu głowy. W 
toku wykonanych czynności 
procesowych, policjanci usta-
lili, że do zdarzenia mogło 
dojść nie w wyniku nieszczę-
śliwego wypadku, a czynu 
zabronionego przez prawo, 
dlatego do sprawy zatrzyma-
ny został 69-letni mężczyzna, 
który może mieć związek z tym 
zdarzeniem. W środę podej-
rzanego mężczyznę funkcjo-
nariusze doprowadzili do pro-
kuratury, gdzie usłyszał zarzut 
spowodowania uszczerbku na 
zdrowiu u pokrzywdzonego. 
Od opinii biegłego zależeć bę-
dzie, czy kwali�kacja dotyczyć 
będzie średniego, czy też cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu. 
W sprawie oczywiście wyko-
nywane są dalsze czynności 

procesowe, mające na celu 
ustalenie pełnych okoliczności 
tego zdarzenia – wyjaśnia pod-
komisarz Marcin Świeży.

Z nieo�cjalnych informacji, 
które zostały przekazane naszej 
redakcji Tygodnika DB 2010 
wynika, że po przewiezieniu do 
szpitala poszkodowany męż-
czyzna został poddany operacji.

- Lekarze twierdzą, że ist-
nieje ryzyko trwałego uszko-
dzenia pękniętego oka i utraty 
w nim wzroku. Dramaturgii 
sprawie dodaje fakt, że 55-letni 
mężczyzna już wcześniej miał 
uszkodzony wzrok w drugim 
oku – relacjonuje nasz informa-
tor. – Zdarzenie jest szokujące, 
bo dwóch obywateli Ukrainy 
spokojnie bawiło się w sobotni 
wieczór w jednym z wałbrzy-

Wypadek 
czy pobicie?

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, prowadzą dochodzenie 

w sprawie domniemanego pobicia obywatela Ukrainy w jednym 
z wałbrzyskich lokali. 69-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu 

o dokonanie tego czynu, prokurator postawił zarzut spowodowania 
uszczerbku na zdrowiu u pokrzywdzonego.

skich lokali. Jeden z nich został 
pobity przez właściciela tego 
lokalu, bo… nie zapłacił 10 zł 
za wejście! Tymczasem nikt 
mu nie powiedział wcześniej, 
że trzeba zapłacić. Policjanci, 
którzy przyjechali na miejsce 
wzięli do radiowozu właściciela 
lokalu, ale potem go wypuścili 
i odjechali. Dopiero kolejne-
go dnia wieczorem odnaleźli 
kolegę poszkodowanego i go 
przesłuchali.

Według nieo�cjalnych in-
formacji, do których dotarł Ty-
godnik DB 2010, mężczyzna, 

któremu w tej sprawie został 
postawiony zarzut spowodo-
wania uszczerbku na zdrowiu u 
pokrzywdzonego, nie przyznał 
się do popełnienia zarzuca-
nego mu czynu i przedstawia 
inną wersję darzenia. Twierdzi, 
że obywatel Ukrainy odmówił 
zapłaty rachunku i gdy usiłował 
go wyprowadzić z lokalu, ten 
się wyrwał i uderzył w drzwi, 
co spowodowało obrażenia. 
69-latek twierdzi, że jego wersję 
potwierdza zapis monitoringu 
zainstalowanego w lokalu.

(RED)
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• Krystyna Giżowska 
w CKK Witold
12 listopada o godz. 17.00 na 
scenie Centrum Kulturalno - 
Kongresowego Witold przy ul. 
Traugutta 12 g w Boguszowie 
– Gorcach, w koncercie ze spe-
cjalną dedykacją dla seniorów, 
wystąpi Krystyna Giżowska. – 
Choć jedna osoba mogła ode-
brać tylko jedno zaproszenie, 
to wszystkie wejściówki na to 
wydarzenie rozeszły się jedne-
go dnia i nie ma już wolnych 
miejsc – informują organizato-
rzy koncertu.

• Koncert na Święto 
Niepodległości
Samorząd Boguszowa – Gorc 
zaprasza wszystkich mieszkań-
ców na uroczysty koncert z 
okazji Święta Niepodległości. 
Na scenie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej – Centrum Kultu-
ry w Boguszowie – Gorcach 
wystąpią znani artyści scen 
operowych: Dorota Ujda - Jan-
kiewicz (sopran) oraz Andrzej 
Jankiewicz (tenor). Koncert 
rozpocznie się 11 listopada o 
godz. 15.00, a wstęp jest bez-
płatny. Tego samego dnia o 
godz. 12.30 w kościele pod we-

zwaniem św. Trójcy zostanie 
odprawiona msza w intencji 
ojczyzny. A miejskie obchody 
Święta Niepodległości roz-
poczną się już 9 listopada. O 
godz. 9.00 w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej – Centrum Kul-
tury w Boguszowie – Gorcach 
spotkają się uczniowie szkół z 
Boguszowa – Gorc, którzy we-
zmą udział w: turnieju wiedzy 
historycznej, rozstrzygnięciu 
konkursu plastycznego oraz 
w prezentacji piosenki patrio-
tycznej.

• Piosenką Turystyczną 
Żegnamy Sezon
- Zapraszamy solistów oraz 
zespoły śpiewające piosenkę 
turystyczną do udziału w 16 
edycji konkursu muzycznego 
„Piosenką Turystyczną Żegna-
my Sezon”. W tym roku impre-
za odbędzie się w czwartek - 26 
listopada 2021 r. – w Centrum 
Kulturalno-Kongresowym Wi-
told w Boguszowie-Gorcach. 
Konkurs rozpocznie się o go-
dzinie 9.00. Termin nadsyłania 
zgłoszeń upływa poniedziałek - 
22 listopada 2021 r. – informują 
organizatorzy.

(RED)

Raport 
z Boguszowa - Gorc

W ostatnim tygodniu paź-
dziernika w czarnoborskim 
centrum kultury królowały 
dynie. Dyniowe babeczki, 
kremowe zupy, artystyczne 
dyniowe stworki oraz radosna 
rodzinna atmosfera, a wszyst-
ko za sprawą warsztatów pod-
sumowujących projekt „Są-
siedzkie śniadania na trawie”.

W ramach projektu, do-
�nansowanego z programu 
„Działaj Lokalnie 2021” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce i ODL Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne „Grani-
ca”, od czerwca do październi-
ka 2021 r. mieszkańcy Gminy 

Czarny Bór (zarówno dzieci, 
dorośli, jak i seniorzy) mogli ko-
rzystać z wielu różnorodnych 
działań.

- Były to: warsztaty eko-
logiczne, kulinarne, a także 
smakowite śniadania na tra-
wie. Powodzeniem cieszyły się 
sąsiedzkie wycieczki w poszu-
kiwaniu lokalnych produktów. 

Dyniowe warsztaty

Gospodarstwo ekologiczne i 
serowarnia „Wańczykówka”, 
plantacja borówek „Blueberry 
Krzeszów”, czy „Lawendowe 
Sudety” w Unisławiu Śląskim 
to tylko niektóre z odwiedzo-
nych miejsc, w których udało 
się odnaleźć wyjątkowe, lokal-
ne produkty i smaki. Projekt 
zakończył się równie smako-
wicie i ciekawie, bo rodzinny-
mi warsztatami dyniowymi. 
W dynię wdrążyli się duzi i 
mali dzięki czemu powstały 
wyjątkowe i niepowtarzalne 
stworki, które nie tylko ozdo-
bią każdy dom, ale z powodze-
niem posłużą za pudełeczko 
na rozmaite skarby. Podczas 
warsztatów powstała też kre-

mowa, wyśmienita zupa dy-
niowa oraz równie wyborne 
dyniowe babeczki. Było ro-
dzinnie, wesoło i pysznie o 
czym świadczą zadowolone 
miny zarówno uczestników, 
jak i gości, bo w warsztatach 
- oprócz mieszkańców gminy 
- udział wzięła Bożena Pełdiak 
- Prezes Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego „Grani-
ca” reprezentująca program 
„Działaj Lokalnie” oraz panie z 
zaprzyjaźnionego Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Bukowianki” z 
Bukówki – relacjonuje Katarzy-
na Bernaś, dyrektor Biblioteki 
+ Centrum Kultury w Czarnym 
Borze.

(KB)
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• Mieroszów-Trans 
zawiesza kursy
Firma „Mieroszów-Trans” Bo-
chenek i Wspólnicy S.J. zawie-
sza od poniedziałku 1 listopada 
2021, kursy na trasie Golińsk 
– Mieroszów – Wałbrzych. - W 
związku z przedłużającą się 
pandemią i brakiem rentowno-
ści, zawieszamy wykonywanie 
następujących kursów (od po-
niedziałku do piątku) na trasie 
Mieroszów - Wałbrzych:
- z Mieroszowa o godz. 8.00, 
12.40, 15.30 i 17.00;
- z Wałbrzycha o godz. 13.15, 
14.55 i 16.20;
- z Golińska o godz. 6.50 – wyja-
śniają właściciele �rmy.

• Nowe mieszkania
Przebudowa obiektu na cele 
mieszkalne przy ul. Nad Poto-
kiem 6a jest już w fazie opraco-
wania dokumentacji projekto-
wej dla 20 lokali mieszkalnych. 
Na sesji Rady Miejskiej Mie-
roszowa została podjęta jed-
nogłośnie uchwała w sprawie 
realizacji tego zadania. Prze-
widywany termin rozpoczęcia 
prac to II kwartał 2023 roku.

• Drogi w przebudowie
Na ukończeniu jest przebudo-
wa ulicy Wczasowej w Kowa-
lowej. Zadanie realizowane 
jest przez Gminę Mieroszów ze 

środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg wspólnie z Nad-
leśnictwem Wałbrzych. Trwają 
także roboty drogowe na ul. 
Przejazd w Mieroszowie. Po wy-
mianie sieci wodociągowej w 
ubiegłym roku teraz wykonane 
są prace związane z budową 
kanalizacji deszczowej i prze-
budową nawierzchni. Wartość 
robót wynosi 856 353 zł, a środ-
ki pozyskane z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg to 599 487 
zł, a własne z budżetu Gminy 
Mieroszów 256 906 zł. Termin 
zakończenia robót zaplanowa-
ny został na 30 listopada 2021.

• Pieniądze na książki
Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu zatwier-
dził listę rankingową bibliotek 
uprawnionych do otrzymania 
do�nansowania w ramach 
zadania „Do�nansowanie dla 
bibliotek publicznych na za-
kup nowości wydawniczych 
oraz usługi zdalnego dostępu 
do książek w formatach e-bo-
oków i/lub audiobooków i/
lub synchrobooków- Priorytet 
1, Kierunek interwencji 1.1. w 
ramach NPRCz 2.0”. Bibliote-
ka Publiczna w Mieroszowie 
otrzymała do�nansowanie na 
zakup nowości wydawniczych 
w kwocie 3796 zł.

(RED)

Raport z Gminy Mieroszów

Za dnia, pełen swej trzy-
nastowiecznej potęgi, prze-
pięknie góruje nad Rezerwa-
tem Przyrody Góry Choina. 
W nocy zmienia się w miejsce 
pełne legend, duchów i prze-
różnych straszydeł. Zamek 
Grodno w Zagórzu Śląskim 
skrywa wiele tajemnic i tyl-

ko przy wyjątkowych oka-
zjach odkrywa ich niewielką 
część…

Tak właśnie było w sobotni 
wieczór - 30 października 2021 
r. Przy blasku srebrzystego księ-
życa Biała Dama opuściła mury 
zamku, by przywitać naszych 
gości w centrum Zagórza Ślą-

skiego. To nie była jedyna nie-
spodzianka. Niespodziewanie, 
do śmiałków kierujących się 
do zamku Grodno, dołączyła 
tajemnicza Czarna Dama. Utar-
tym szlakiem leśnym piechurzy 
podążyli w stronę mrocznego 
zamczyska. A tu czyhały na gości 
tajemnicze stwory, wyłaniające 

się z ciemnego lasu. Niewielkie 
światło z pochodni, smagane 
jesiennym wiatrem, tylko rozbu-
dzało wyobraźnię. Na dziedziń-
cu czekał na nieustraszonych 
gości mroczny przewodnik, 
który oprowadził śmiałków po 
nastrojowym zamku. Tu i ów-
dzie na gości czekały pająki, a z 

Zjawy oprowadzały po zamku Grodno

otchłani mroku wyłaniały się ta-
jemnicze zjawy. Kto bohatersko 
dobrnął do końca zwiedzania 
czeluści starego zamczyska, 

mógł zasiąść w Karczmie Rycer-
skiej i spróbować niesamowi-
tych „creepy” dań.

(WS)

Budowa chodnika w 
Dziećmorowicach to kolejna 
inwestycja w Gminie Walim 
zwiększająca bezpieczeń-
stwo mieszkańców.

W Dziećmorowicach, w 
ciągu dróg powiatowych nr 
2882D i 3368D, Gmina Wa-
lim - na mocy porozumienia z 
Powiatem Wałbrzyskim - roz-
poczęła inwestycję drogową 
polegającą na budowie 400 
m  chodnika z kostki bruko-
wej. W ramach realizacji ro-
bót zostaną wykonane nowe 
i przebudowane istniejące 

elementy odwodnienia chod-
nika oraz jezdni. Budowany 
chodnik nie będzie kolidował 
z istniejącymi wjazdami na 
posesje mieszkańców. Obec-
nie realizowana jest budowa 
chodnika przy ulicy Sienkie-
wicza. Planowany koszt inwe-
stycji to kwota ponad 334 tys. 
zł, z czego 50 tys. zł, w ramach 
zawartego porozumienia, do-
finansuje Powiat Wałbrzyski, 
pozostała część sfinansowa-
na zostanie z budżetu Gminy 
Walim.

(AM)

Bezpieczniej na drodze
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Burmistrz Jedliny-Zdroju 
oraz Centrum Usług Socjal-
nych w Jedlinie – Zdroju za-
praszają na cykl warsztatów 
zdrowego odżywiania oraz 
warsztaty dla rodziców.

 - Chorobliwa otyłość, szko-
dliwość produktów, wartości 
odżywcze posiłków to istota i 

elementy do zmian w kierun-
ku zdrowego stylu życia. Zrób 
pierwszy krok i skonfrontuj 
swoją wiedzę w tym zakresie, 
może to czas na zmiany. Za-
dzwoń i zapisz się już dziś pod 
numerem telefonu 720 801 833 
(w godz.7:30do 15:30 w dni ro-
bocze) lub wyślij zgłoszenie na 

Bezpłatne warsztaty adres e-mail cus@opsjedlina.pl. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 
4 listopada – zachęcają organi-
zatorzy.

Z kolei bezpłatne warsztaty 
dla rodziców prowadzone są 
w każdą środę w godz. 10.00 – 
12.00 w Centrum Usług Socjal-
nych przy ul. Piastowskiej 11 ( II 
p) w Jedlinie-Zdroju. Warsztaty 
poprowadzi pedagog Joanna 
Zarzycka-Żyła.

(RED)

• Pióro Stanisława 
Michalika
 - Centrum Kultury Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszycy 
wydłużyło termin nadsyłania 
prac na Konkurs Literacki o 
Pióro Stanisława Michalika do 
30 listopada 2021 r. do godz. 
10.00. Celem konkursu jest za-
prezentowanie własnej twór-
czości literackiej, promocja 
zasobów kulturowych, histo-
rycznych i przyrodniczych Gmi-
ny Głuszyca, a także upamięt-
nienie postaci śp. Stanisława 
Michalika, lokalnego twórcy, 
pasjonata historii i miłośnika 
regionu oraz felietonisty Ty-
godnika DB 2010. Do udziału 
w konkursie zachęcamy dzieci, 
młodzież oraz osoby dorosłe. 
W tegorocznej edycji konkur-
su czekamy prace konkursowe 
zakwali�kowane do jednej z 
trzech kategorii: historia ze sta-
rych fotogra�i, w krainie fanta-
zy, kryminalne zagadki. Ważne 
jest to, by nadesłane prace na-
wiązywały do Głuszycy. Każda 
z trzech kategorii szczegóło-
wo opisana jest w regulaminie 
dostępnym na stronie www.
ckmbp.gluszyca.pl. Dla najlep-
szych pisarzy przewidziane są 
nagrody rzeczowe – zachęcają 
organizatorzy.

• Dzień seniora
 - Z okazji Ogólnopolskiego 
Dnia Seniora zapraszamy w 
piątek - 12 listopada o godz. 
15.00 - do wspólnego świę-
towania w sali widowiskowej 
Centrum Kultury-Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej w Głuszycy. 
O muzyczną oprawę wydarze-
nia zadbają Robert Delegie-
wicz oraz Chór Seniorów Re-
noma. W programie również 
przewidujemy spotkanie z 
Jadwigą Schwebs-Kostkiewicz, 
która przygotowała dla senio-
rów specjalny układ choreo-
gra�czny. Ze względów sani-
tarnych prosimy o rezerwację 
miejsc pod numerem telefonu 
503 102 817 – zachęcają orga-
nizatorzy.

• Tkacze w Głuszycy
 - Jesienny wieczór w niedzielę 
14 listopada poświęcony zo-
stanie w głuszyckim centrum 
kultury pokazowi �lmowe-
mu. Zapraszamy na projekcję 
zrealizowanego latem 2020 r. 
obrazu pod tytułem „Tkacze”. 
Osobliwością �lmu jest to, że 
powstał on w kooperacji Głu-
szyckiej Grupy Teatralnej „Po 
Godzinach” i Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Chełmska 
Śląskiego „Tkacze Śląscy”. Ma-
lownicze plenery okolic Cheł-
mska śląskiego, kreacje aktor-
skie i opowieść oparta o wątek 
„Tkaczy” G. Hauptmana znajdą 
swe odbicie na ekranie w sali 
widowiskowej CK-MBP o go-
dzinie 17.00. Rezerwacja miejsc 
pod nr tel. 503 102 817 w dni 
powszednie w godz. 8.30-
16.00. Uwaga! Impreza może 
zostać odwołana z przyczyn 
sanitarnych – podkreśla Sabina 
Jelewska, dyrektor CK-MBP w 
Głuszycy.

(AGM)

Raport z Gminy Głuszyca

Gmina Jedlina - Zdrój 
ogłosiła przetarg na budo-
wę mobilnego lodowiska, 
które będzie zamontowane 
na terenie Kompleksu Spor-
towo-Rekreacyjnego „Active 
Jedlina” przy ul. Kłodzkiej.

- Obiekt ma mieć wymia-
ry: 36 metrów długości oraz 

Lodowisko w Jedlinie-Zdroju

14 metrów szerokości i bę-
dzie wyposażony w instalację 
mrożącą. Ponadto na miejscu 
będzie można wypożyczyć 
łyżwy i niezbędny sprzęt do 
nauki jazdy na łyżwach, czyli 
tak zwane „pingwinki”. Pla-
nowany termin zakończenia 
inwestycji to 26 stycznia 2022 
r., a więc jeszcze przed feria-

mi szkolnymi. Mam nadzieję, 
że dzieci, młodzież i wszyscy 
chętni mieszkańcy Jedliny-
-Zdroju i Aglomeracji Wałbrzy-
skiej jeszcze w tym sezonie zi-
mowym będą mogli ślizgać się 
na nowym lodowisku – mówi 
Leszek Orpel, burmistrz Jedli-
ny-Zdroju.

(KS)
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- Trwają zapisy na II Bieg 
Mikołajkowy dla Hospicjum 
w Wałbrzychu. Świetna trasa 
o długości 5 km, rewelacyjna 
atmosfera i szczytny cel - nie 
zwlekajcie! Zapisujcie się, bo 
liczba miejsc jest ograniczo-
na – mówi Mirosław Lech, 
wójt Gminy Stare Bogaczowi-
ce i pomysłodawca imprezy.

- Gdy pomagać innym chcesz, 
w naszym biegu udział bierz. 
Drugi raz będziemy biec, żeby 
radość z tego mieć. By pomagać, 
uśmiech dać dziś wystarczy z 
łóżka wstać. Trasa nie jest uciąż-
liwa, dla każdego jest możliwa. 
Więc na Ciebie też czekamy i do 
biegu zapraszamy! – zachęcają 
przedstawiciele wałbrzyskiego 
hospicjum i dodają: - Przyjdź, 
pobiegnij, wesprzyj wałbrzyskie 
hospicjum, bo jest tego warte!

II Bieg Mikołajkowy dla Ho-
spicjum w Wałbrzychu został 
zaplanowany na 5 grudnia 
2021 r. Start z siedziby hospi-
cjum przy ul. Krasińskiego 8 w 
Wałbrzychu o godz. 12.00, a za-
pisy prowadzone są przez stro-
nę https://zapisy.ultimasport.
pl/720. Biuro zawodów czynne 
będzie w godz. 9.00 – 11.00 w 
budynku hospicjum. - Cel jest 
bardzo szczytny - zbieramy na 
prezenty dla dzieci, podopiecz-
nych hospicjum. Aby pobiec 

W Wałbrzychu i 
w Walimiu odbędą 
się marsze z okazji 
Święta Niepodle-
głości.

Wałbrzyski Klub 
Biegacza Zamek 
Książ i Gmina Wał-
brzych zapraszają na 
Marsz Niepodległo-
ści, który odbędzie 
się 6 listopada 2021 
r. Zapisy będą pro-
wadzone od godz. 
9.30 w Decathlonie 
w Szczawnie - Zdro-
ju. O godz. 10.00 
nastąpi start marszu, 
na godz. 10.30 zapla-
nowane zostało zło-
żenie kwiatów pod 
Pomnikiem Niepod-
ległości na osiedlu 
Podzamcze, a zakończenie im-
prezy zostało przewidziane oko-
ło godz. 12.30 w Starym Książu.

- Narodowe Święto Niepod-
ległości jest upamiętnieniem 
wydarzeń, które miały miejsce 
w 1918 roku. Właśnie wtedy Pol-
ska, po 123 latach niewoli, odzy-
skała niepodległość. Z tej okazji 
serdecznie zapraszamy na X 
Marsz Niepodległości, który od-
będzie się 11 listopada 2021 r. 
Zbiórka o godz. 11.00 na placu 
„Pod Lipą” przy ul. Kilińskiego w 

Pobiegną dla hospicjum

5 km w radosnej atmosferze, 
wystarczy się zapisać i wpłacić 
darowiznę 50 zł na konto ho-
spicjum. Chcesz wesprzeć akcję 
ale nie biegasz? Przyjdź 5 grud-
nia i wrzuć do puszki lub wpłać 
pieniądze na specjalne, mikołaj-
kowe konto Hospicjum: Polskie 
Towarzystwo Opieki Paliatyw-
nej, PL 42 1090 2271 0000 0001 
4245 4304 z dopiskiem „darowi-
zna”. Nie chcesz wpłacać pienię-
dzy, ale masz �rmę, która może 
przekazać fanty lub vouchery na 
loterię? Skontaktuj się ze mną 
przez Messenger – dodaje Ilo-
na Bujalska, dyrektor Centrum 
Biblioteczno – Kulturalnego w 
Starych Bogaczowicach.

(RED)

Marsze Niepodległości

Walimiu. Następnie wyruszymy 
w kierunku Centrum Muzealno-
-Turystycznego Olbrzym, gdzie 
o godz. 13.00 odbędzie się po-
lowa msza święta. Po marszu 
na uczestników czekać będzie 
też ognisko, grochówka, cie-
płe napoje, słodki poczęstunek 
oraz wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych – mówi Adam 
Hausman - Wójt Gminy Walim, 
która jest współorganizatorem 
walimskiego marszu.

(RED)

Diabelskie Koło 
Gór Suchych
7.11.2021 r. będziecie mie-
li możliwość doświadczyć 
czegoś całkowicie nowego: 
Diabelskie Koło Gór Suchych  
- tak nazywa się nowy produkt 
biegowy, skierowany do sza-
lonych miłośników ekstremal-
nych biegów górskich – mówi 
Igor Ho�man, dyrektor Miero-
szowskiego Cantrum Kultury. 
- Dlaczego koło? Dlatego, że 
trasa została wyznaczona w taki 
sposób, aby jej przebieg był po 
szczytach dookoła Sokołowska. 
Będziecie się ścigać po tej samej 
trasie liczącej 22 km. Dlaczego 
diabelskie? Dlatego, że po bie-
gu będzie was wszystko boleć, 
a najbardziej będą was palić 
"czwórki". Wisienką na torcie 
będzie możliwość wyboru 3 dy-
stansów: 22 km, 44 km i 66 km. 
Na każdym okrążeniu będzie-
cie dokładać 1500 metrów w 
pionie, czyli ultrasi zaliczą 4500 
metrów do góry. Start i meta 
w Sokołowsku. Do 5.11.2021 
r. do godz. 15.00 zapisy tylko i 
wyłącznie za telefoniczną zgo-
dą organizatora pod numerem 
510 080 309. Po tym terminie 
nie będzie możliwości zapisa-
nia się na bieg. Proszę dzwonić 
między godziną 8.00 a 15.00.

(RED)

Mistrzostwa 
aglomeracji 
w tenisie stołowym
- Narodowe Święto Niepod-
ległości będziemy obchodzić 
na sportowo, czyli kolejna 
hitowa impreza przed nami – 
mówi Tomasz Durajczyk, dyrek-
tor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Szczawnie-Zdroju. - Tym ra-
zem do hali przy ulicy Słonecz-
nej w Szczawnie-Zdroju zjedzie 
się śmietanka tenisa stołowego 
z całej Polski, a wszystko to z za 
sprawą Mistrzostw Aglomeracji 
Wałbrzyskiej w Tenisie Stoło-
wym. Table Tennis WSSE CUP 
to ogólnopolska impreza, w 
której udział może wziąć każ-
dy, kto jest pasjonatem tenisa 
stołowego. Przygotowaliśmy 
dla uczestników aż 7 kategorii 
wiekowych z pulą nagród łącz-
nie 10 000 zł z nagrodą główną, 
czyli wycieczką na Lazurowe 
Wybrzeże. Turniej zostanie ro-
zegrany 11 listopada 2021 r. o 
godz. 10.00. Zapisy będą pro-
wadzone od godz. 9.45 w hali 
sportowej przy ul. Słonecznej 1 
A w Szczawnie-Zdroju. Wpiso-
we dla zawodników pełnolet-
nich wynosi 20 zł.

(RED)
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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

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

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

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
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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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

(2) Sprzedam pięknie wyremonto-
wane mieszkanie w Świebodzicach. 
57m2, I piętro. Kontakt: 721 397 188

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(9) 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

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

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
3 pokoje. Pierwsze piętro do re-
montu 109,70 m2. Cena 130 tys. zł

Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie, 
parter o pow. 62 m2 w Głuszycy z 
garażem i ogródkiem lub zamienię 
na mniejsze w Głuszycy albo w 
Kłodzku.  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 
(remiza strażacka) o pow. 1200m2 
w Sierpnicy. Cena 200 tys. zł. 

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

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

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 
• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590
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Choć pod koniec II kwar-
ty koszykarze ekipy Miasto 
Szkła Krosno prowadzili we 
własnej hali z Górnikiem 
Wałbrzych różnicą 14 pkt., 
to udany pościg wałbrzyszan 
sprawił, że mecz zakończył 
się wynikiem 77:78 (23:21, 
24:15, 17:19, 13:23).

Miasto Szkła: Vaulet 16, 
Śpica 11, Jasiński 10, Rom-
pa 9, Ciesielski 8, Dawdo 6, 
Krzywdziński 6, Sobiech 6, 
Zaguła 5.

Górnik: Dymała 19, Zywert 
16, Pabian 14, Malesa 13, Rataj-
czak 6, Jakóbczyk 5, Kruszczyński 
3, Cechniak 2, Durski 0, Pawlak 0.

Kolejny mecz o mistrzostwo 
I ligi Górnik rozegra w hali Aqua 
– Zdrój w Wałbrzychu z AZS 
UMCS Start II Lublin. Początek 
6.11.2021 r. o godz. 18.00. a tego 
samego dnia o godz. 13.00, w 6 
kolejce rozgrywek III ligi MKS Ba-
sket Szczawno - Zdrój podejmie 
rezerwy Śląska Wrocław.

(RED)

Oba wałbrzyskie zespoły 
odniosły wyjazdowe zwycię-
stwa w pięciosetowych me-
czach. A przed fanami siat-
kówki kolejna sobota w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów i trzy 
emocjonujące mecze.

- Kochamy tie breaki vol. 3 
- zwłaszcza zwycięskie! Pierw-
sza wyjazdowa wygrana stała 
się faktem i z trudnego terenu 
wywieźliśmy 2 punkty. Wy-
graliśmy z LKS Czarni Rząśnia 
3:2 (25:15, 17:25, 21:25, 25:20, 
18:16), a statuetkę dla naj-
lepszego zawodnika meczu 
zgarnął Jarosław Pizuński. I 
po pierwszym wyjazdowym 
zwycięstwie apetyty rosną. 
Wracamy do Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów mając jeden 
cel: w najbliższą sobotę doło-
żyć kolejne punkty w ligowej 
tabeli w meczu 7 kolejki II ligi 
mężczyzn z MUKS Ziemia Mi-
licka. Mecz rozpocznie się o 
godzinie 16:00 i dla zgroma-
dzonych kibiców standardo-
wo będą do wygrania upo-

Odrobili straty Siatkarska sobota

minki od naszych sponsorów 
i partnerów. Warto nam kibi-
cować, w najbliższą sobotę 
musimy zagrać razem! Jednak 
początek siatkarskiej soboty 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
należeć będzie do naszego 
III-ligowego zespołu, który 
podejmie SMS Olimp Obor-
niki Śląskie. Zapraszamy kibi-
ców do aktywnego dopingu, 

początek spotkania o godz. 
13:00 - będzie się działo! A w 
minionej kolejce podopiecz-
ni trenerów Dariusza Rataj-
czaka i Mariusza Jerzyka po 
raz pierwszy doznali porażki, 
przegrywając 1:3 w Środzie 
Śląskiej. Plan na sobotę to 
powrót na zwycięską ścieżkę. 
Musicie być z nami! – mówi 
Fabian Kurzawiński, trener 

drugoligowego zespołu siat-
karzy Chełmca Wałbrzych.

Mecz na szczycie
A Katowicach sprawdziło 

się stare siatkarskie prawidło: 
kto nie wygrywa 3:0, ten prze-
grywa 2:3.- Nasze seniorki po 
nierównym meczu pokonały 
Sokół 43 AZS AWF Katowice 
3:2 (19:25, 12:25, 25:17, 26:24, 
15:8). Niestety, w 4 secie na-
sza środkowa Karolina Olczyk 
doznała poważnej kontuzji ko-
lana… A w najbliższą sobotę 
czeka nas spotkanie wicelidera 
z liderem ligowej tabeli! Nasze 
dziewczęta będą podejmowa-
ły jak dotąd niepokonane w 
rozgrywkach II ligi siatkówki 
kobiet rezerwy Energa MKS 
Kalisz Volleyball - zawodniczki 
Akademia Energa MKS Kalisz. 
Zapraszamy 6.11.2021 r. na 
godz. 19.00 do Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów – mówi Marek 
Olczyk, trener MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych.

(RED)

fot. D.Wójcikowski

fot. MKS


