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Podczas ostatnich nocy 
temperatura w naszym re-
gionie spadała już poniżej 0 
stopni Celsjusza i warunki ta-

kie mogą utrzymywać się po 
zmroku praktycznie codzien-
nie. Stwarza to potencjalne 
zagrożenie dla życia i zdrowia 

Nie bądźmy obojętni
osób bezdomnych, w pode-
szłym wieku i samotnych. Nie 
bądźmy obojętni i udzielmy 
im pomocy. W tych warun-
kach trzeba też pamiętać o 
zwierzętach.

– Każdego roku odnotowu-
jemy znaczną liczbę zgonów 
spowodowanych wychłodze-
niem organizmu. Częste spadki 
temperatur w okresie jesienno 
– zimowym stwarzają poten-
cjalne zagrożenie dla życia i 
zdrowia osób bezdomnych, 
samotnych oraz będących w 
podeszłym wieku. Zagroże-
nie utraty życia dotyczy w tym 
okresie także osób nietrzeź-
wych, które znajdują się na 
wolnym powietrzu, bądź w po-
mieszczeniach opuszczonych 
i nieogrzewanych – wyjaśnia 
Marcin Świeży, o�cer prasowy 
Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu.

Wałbrzyscy policjanci ape-
lują o informowanie o każdej 
zauważonej osobie, która mo-
głaby być narażona na wyzię-
bienie. Być może nasza pomoc 
przyczyni się do uratowania 
komuś życia. Informacje można 
przekazywać na numer telefonu 
alarmowego Centrum Powia-
damiania Ratunkowego 112. In-
formację o grupowaniu się osób 
bezdomnych, które wymagają 
pomocy, można zgłaszać rów-
nież za pośrednictwem interne-
towej Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Jednocześnie 
przypominamy, że zgłoszenia 
dokonywane poprzez KMZB 
nie zastępują potrzeby pilnej 
interwencji Policji. W tego typu 
przypadkach należy korzystać z 
numeru alarmowego 112.

- W czasie znaczących spad-
ków temperatury, policjanci 
monitorują i kontrolują miej-
sca, w których mogą przeby-
wać osoby bezdomne. Funk-
cjonariusze zwracają również 
szczególną uwagę na osoby 
znajdujące się pod wpływem 
alkoholu, w okolicznościach 
zagrażających ich życiu oraz 
współpracują z innymi służbami 
i instytucjami. Wszystkie działa-
nia mają charakter pomocowy 
i w związku z tym policjanci, 
w trakcie wykonywania obo-
wiązków służbowych, udzielają 
potrzebującym informacji oraz 
wszelkiej pomocy w dotarciu 
do placówek pomagającym 
bezdomnym oraz innym oso-

bom wymagającym opieki. 
Apeluję do wszystkich miesz-
kańców o informowanie policji 
oraz innych służb o każdej za-
uważonej osobie, która siedzi 
na przystanku, w parku, a także 
będącej pod wpływem alkoho-
lu lub znajdującej się w podob-
nej sytuacji mogącej spowodo-
wać wychłodzenie organizmu. 
Nie przechodźmy obok takich 
ludzi obojętnie. Wystarczy, że w 
takim przypadku zareagujemy 
i powiadomimy odpowiednie 
służby. Pamiętajmy, że od na-
szego zaangażowania i pomo-
cy może zależeć czyjeś życie. 
Czasem wystarczy nawet jeden 
telefon – podkreśla Marcin 
Świeży.

Pamiętajmy, że przy ujem-
nych temperaturach zwierzę-
tom trzymanym na dworze, 
mimo gęstej sierści, także jest 
zimno. Drewniana buda nie za-
pewnia odpowiedniego schro-
nienia i nie uchroni przed zamar-
znięciem. Zwłaszcza w mroźne 
dni, pies nie powinien być wią-
zany na łańcuchu i powinien pić 
ciepłą wodę, wymienianą nawet 
kilka razy dziennie. Należy go też 
karmić odpowiednio do wiel-
kości i potrzeb. Jeżeli podajemy 
suchą karmę, to trzeba ją na-
moczyć w ciepłej wodzie. Pod-
stawą jest też ocieplona buda, 
którą należy wyłożyć suchą i 
czystą słomą. Wejście do budy 
musi być zasłonięte, aby ochro-
niło zwierzaka przed mroźnym 
wiatrem. Stare szmaty, nasiąk-
nięte wodą, nie ogrzeją budy, 
a do tego są często przyczyną 
odmrożeń i zachorowań np. na 
zapalenie płuc. W bardzo zimne 
dni pozwólmy psu schronić się 
w domu, ponieważ każda ko-
lejna noc bez schronienia może 
być jego ostatnią. Należy zadbać 
również o ciepły kąt dla kotów 
gospodarskich i wolnożyjących. 
Koty są niezbędne w naszym 
otoczeniu, chronią nas przed 
gryzoniami, a tym samym przed 
chorobami przez nie przeno-
szonymi. Naszym obowiązkiem 
jest zapewnienie im dostępu do 
schronienia przed zimnem oraz 
pożywienia i podstawowej opie-
ki. W przypadku stwierdzenia 
złego traktowania lub rażącego 
zaniedbania zwierząt nie bądź-
my bierni, naszym obowiązkiem 
jest reagować i zgłaszać takie 
sytuacje odpowiednim służbom.

(RED)
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Inwestycja powstanie na 
Podzamczu przy Alei Podwale, 
w miejscu, które wałbrzyszanie 
oceniają jako wygodne i kom-
pletne do życia. Deweloper w 
jednym budynku wybuduje 
114 mieszkań o metrażach 
od 35 do 77 m2, wszystkie z 
prywatnymi strefami relak-
su - balkonami lub tarasami o 
powierzchni do nawet 40 m2. 
Część z mieszkań będzie miała 

widok na Książański Park Krajo-
brazowy.

Akt erekcyjny w obecności 
gości podpisali: w imieniu in-
westora - Piotr Baran, Prezes 
PCG S.A., w imieniu Gminy 
Wałbrzycha - Roman Szełemej, 
Prezydent Miasta Wałbrzycha, 
w imieniu generalnego wyko-
nawcy - Wojciech Nowicki, Pre-
zes PCG GW Sp. z o.o., Członek 
Zarządu PCG S.A., a w imieniu 

Kamień węgielny na budowie 
Nowego Podzamcza w Wałbrzychu

3 listopada 2021 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę Nowego Podzamcza, pierwszej inwestycji, 

którą PCG wybuduje w Wałbrzychu. Deweloper zakupił kolejną 
działkę w mieście.

minacją i wizją przystępuje do 
rozwoju naszego miasta. Ob-
serwowaliśmy jak Wałbrzych 
na przestrzeni ostatnich lat się 
zmienia. Wszyscy mamy w tym 
udział - mieszkańcy, władze 
samorządowe, przedsiębiorcy. 
Wydaje się, że przyjście znane-
go nie tylko na wrocławskim 
rynku dewelopera, który ma 
renomę, jeżeli chodzi nie tylko 
o jakość produktu, ale też funk-
cjonalność i wiarygodność jest 
wyraźnym sygnałem, że Wał-
brzych ma najgorszy czas za 
sobą. Przystępujemy do zupeł-
nie nowej fazy rozwoju nasze-
go miasta, w którym ważnym 
partnerem są inwestorzy. Nie 
tylko w branży przemysłowej, 
w Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
�e Ekonomicznej, ale również 

w branży, która buduje nowe 
miasto, zapewnia nową ja-
kość życia i nowe perspektywy 
osadnictwa tutaj. Bez nowych 
mieszkań nie będzie nowych 
mieszkańców, nie zatrzymamy 
też ludzi przed wyjeżdżaniem 
z Wałbrzycha. Wierzę głębo-
ko, że Wałbrzych rozpoczyna 
nowy etap swojego rozwoju - 
powiedział prezydent Wałbrzy-
cha Roman Szełemej.

Uroczystość rozpoczęła bu-
dowę, którą deweloper planuje 
ukończyć w ciągu 22 miesięcy, 
Zakończenie prac budowla-
nych, poprzedzających wystą-
pienie o wydanie pozwolenia 
na użytkowanie, planowane 
jest na 31.07.2023 roku.

PCG to deweloper z ponad 
30-letnim doświadczeniem, a 

najbliższy rok zapowiada się 
dla niego jako historyczny. Fir-
ma przekształciła się w spółką 
akcyjną, a w ciągu najbliższe-
go roku planuje wybudować i 
sprzedać ponad 500 mieszkań 
na rynku ogólnopolskim. Re-
alizuje inwestycje we Wrocła-
wiu, Legnicy, Jaworze, Szcze-
cinie, a aktualnie rozpoczyna 
budowy w Zielonej Górze i 
Wałbrzychu.

6 listopada 2021 odbyło się 
o�cjalne otwarcie Salonu Sprze-
daży PCG w Wałbrzychu. W sa-
lonie zainteresowane osoby 
mogą poznać ofertę mieszkań z 
inwestycji Nowe Podzamcze, a 
także skorzystać z bezpłatnych 
porad doradcy kredytowego. 
Salon sprzedaży mieści się przy 
ul. Sienkiewicza 7.

projektantów - Mateusz Tysz-
kowski i Patryk Galiński (na 
zdjęciu w kolejności od prawej 
strony). Następnie w miejscu 
budowy wmurowano kamień 
węgielny. 

- Dziękuję panu prezyden-
towi Romanowi Szełemejowi 
oraz Krzysztofowi Urbańskie-
mu, prezesowi inVałbrzych, za 
zaproszenie. Półtora roku temu 
spotkaliśmy się i porozmawia-
liśmy o tym, w jakim miejscu 
jest Wałbrzych, jak wspaniale 
się rozwija, jakie są możliwości 
inwestowania na tym rynku i 
dzięki tej rozmowie jesteśmy 
dzisiaj w historycznym mo-
mencie wmurowania kamienia 
węgielnego - rozpoczęcia bu-
dowy pierwszej inwestycji PCG 
w Wałbrzychu. Nasz rozwój na 
rynku wałbrzyskim jest już po-
twierdzony - mówi Piotr Baran, 
prezes PCG S.A.

Tydzień temu deweloper 
wylicytował kolejną nieru-
chomość w Wałbrzychu, co 
pokazuje, że PCG zamierza 
inwestować na tutejszym ryn-
ku i rozwijać kolejne projekty 
mieszkaniowe. Współpracę z 
inwestorem i perspektywy na 
przyszłość dobrze ocenia też 
prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej.

- PCG to pierwszy dewelo-
per, który z taką energią, deter-

Jako PCG od ponad 30 
lat wyznaczamy standar-
dy na dolnośląskim rynku 
deweloperskim. Ambitnie 
wkraczamy na kolejne ryn-
ki, wnosząc do inwestycji 
mieszkaniowych nową ja-
kość. W ciągu ostatnich lat 
poszerzyliśmy nasze portfo-
lio nieruchomości. Do inwe-
stycji we Wrocławiu i Legni-
cy dołączyły nowe projekty 
w Szczecinie, Jaworze, Wał-
brzychu i Zielonej Górze.

Tworzymy nową jakość 
rynku mieszkaniowego w 
Polsce, skupiając się na sy-
nergicznym rozwoju spółki. 
Współpracujemy z wiodą-
cymi pracowniami projek-
towymi i studiami wykoń-
czenia wnętrz oraz z Trasko 
- jedną z największych �rm 
budowlanych. Należymy do 
Polskiego Związku Firm De-
weloperskich.

Więcej na: www.pcg.pl
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Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych przygotowuje się 
do przejęcia i obsługi, od 
1 stycznia 2022 roku, pro-
gramu "Rodzina 500 plus". 
Wnioski od 1 stycznia będzie 
można przesyłać tylko dro-
gą elektroniczną przez PUE 
ZUS, bankowość elektronicz-
ną i portal Empatia.

Prezydent Andrzej Duda 
podpisał nowelizację usta-
wy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci. Prze-
widuje ona m.in., że obsłu-
gą programu "Rodzina 500 
plus" zajmie się ZUS, a wnio-
ski będzie można składać 
jedynie drogą elektroniczną. 
Ustawa zakłada przeniesie-
nie ustalania uprawnień do 
świadczenia wychowawcze-
go oraz jego wypłaty z gmin 
do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

- Przygotowujemy się już 
do obsługi rządowego pro-
gramu „Rodzina 500 plus+” 
- mówi Iwona Kowalska-Ma-

tis, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS na Dolnym Śląsku. 
- Wnioski od 1 stycznia będzie 
można przesyłać tylko drogą 
elektroniczną przez PUE ZUS, 
bankowość elektroniczną i 
portal Empatia, tak jak to jest 
w przypadku tzw. wyprawki, 
czyli programu 300+ – wyja-
śnia rzeczniczka.

Zdaniem rzeczniczki, wnio-
ski będą rozpatrywane tak jak 
wnioski o wypłatę wyprawki - 
automatycznie. To rozwiązanie 
sprawdziło się już wcześniej 
przy wypłatach w ramach Tar-
czy antykryzysowej czy progra-
mu Dobry start.

- Program 500 plus obsłu-
giwać będzie funkcjonujące w 
ZUS Centrum Obsługi Świad-
czeń dla Rodzin – podkreśla 
Kowalska-Matis.

Zgodnie z ustawą pieniądze 
z programy „Rodzina 500 plus” 
będą wypłacane jedynie bez-
gotówkowo na wskazany przez 
wnioskodawcę numer rachun-
ku bankowego.

ZUS będzie stopniowo 
przejmował program "Ro-
dzina 500 plus". Wypłaty 
realizowane obecnie przez 
gminy nadal będą kontynu-
owane - do końca okresu, na 
jaki zostały przyznane, czyli 
do końca maja 2022 r. W tych 
sprawach nadal należy kon-
taktować się z pracownikami 
urzędów samorządowych, 
które wypłacają pieniądze w 
ramach 500 plus.

Do ZUS z kolei należy kiero-
wać od 1 stycznia 2022 r. tylko 
wnioski o nowe świadczenia 
500+, jeszcze niewypłacane, 
czyli np. na nowo urodzone 
dzieci.

Wcześniej podobne zmiany 
przeprowadzono w programie 
"Dobry start", czyli w tzw. wy-
prawce szkolnej. Już od tego 
roku obsługą wypłat w ramach 
tego programu zajmuje się 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, a wnioski są składane 
online.

(IKM)

ZUS będzie wypłacał 500+
PUPiH „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 

poszukuje Kandydatów do pracy na stanowiska:

• ROBOTNIK DROGOWY
(wymagane prawo jazdy kat. B.)

• OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
• OPERATOR UKŁADARKI
• OPERATOR WALCA
• MONTER ZEW. SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
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

Święto Niepodległości 
w Wałbrzychu
W związku z organizowanymi 
przez Urząd Miejski w Wał-
brzychu uroczystymi obchoda-
mi 103. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości, 11 listopada 
2021 r. o godz. 10.45 rozpocz-
nie się zbiórka uczestników i 
pocztów sztandarowych na pl. 
Magistrackim, a o godz. 10.50 
rozpocznie się przemarsz do ko-
ścioła pw. św. Aniołów Stróżów, 
gdzie o godz. 11.00 rozpocznie 
się msza święta. Między godz. 
12.30 a 12.40 nastąpi przemarsz 
z kościoła na plac Kościelny. Tam 
ok. godz. 12.45 odbędzie się 
dalsz część uroczystości, którą 
zakończy złożenie kwiatów pod 
Pomnikiem Niepodległości.
Uwaga! W godzinach od 10.50 
do 13.30 wystąpią utrudnienia 
w ruchu drogowym w centrum 
miasta. W godzinach tych ko-
lumna uczestników uroczysto-
ści poruszać się będzie ulicami: 
Gdańską, przez Rynek i dalej ulicą 
Moniuszki do Kościoła p.w. Świę-
tych Aniołów Stróżów, a następ-
nie ul. Moniuszki, przez Rynek, 
ul. 1 Maja pod Pomnik Niepod-
ległości.

 (RED)
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znach: prawnej i ideologicznej, 
rozprawiając się z obiema. Na 
obszarze prawa, według profe-
sora Stanulewicza, karta to je-
dynie akt deklaratywny, a przy-
stąpienie władz Wałbrzycha do 
karty jest dobrowolne i upraw-
nione i nie rodzi jakiś szcze-
gólnych niebezpieczeństw. 
Hmmm, skoro postanowienia 
karty nie wiążą jej sygnatariu-
sza, to dlaczego jednak zawie-
rają zobowiązanie do podej-
mowania działań związanych 
z ingerencją w prawa i obo-
wiązki jednostek np. związane 
z kwestiami pracowniczymi, 
prawem do wychowania dzie-
ci zgodnie z własnymi przeko-
naniami, dostępem do spra-
wowania funkcji publicznych? 
Przykładowo, art. 13 ust. 3 kar-
ty zobowiązuje sygnatariusza 
do „sprawdzania materiałów 
edukacyjnych szkół i innych 
programów edukacyjnych 
oraz metod nauczania, w celu 
zapewnienia, że zwalczają one 
stereotypowe postawy i prak-
tyki”. Czy Prezydent Wałbrzy-
cha będzie teraz wery�kował 
szkolne podręczniki?

Nadużyciem polemisty jest 
krytyka mojego stanowiska ja-
koby „WSA oddalając skargę, 
podzielił w pełni argumentację 
wojewody”, bo najzwyczajniej 
w świecie, tak nie napisałem. 
Wspomniałem jedynie, że sąd 
podtrzymał argumentację wo-
jewody, co jest przecież praw-
dą skoro oddalił skargę Pozna-

nia na wydane przez wojewodę 
rozstrzygnięcie nadzorcze.

Neomarksizm  – 
fakt czy mit?

Polemizując z moimi praw-
nymi rozważaniami, Autor 
trzymał jeszcze fason i stoso-
wał jedynie drobne manipu-
lacje, jednak poszedł już na 
ostro w polemice dotyczącej 
spraw światopoglądowych. 
Wskazał, że moje dywagacje 
„na temat neomarksizmu i ko-
lejnego etapu lewackiej rewo-
lucji można byłoby pominąć i 
wzruszyć tylko ramionami nad 
ignorancją Autora”. Czy na 
pewno? Czy neomarksizm nie 
istnieje? Wspomnę, że wedle 
najprostszej de�nicji z ency-
klopedii PWN neomarksizm 
to tzw. marksizm zachodni, 
potoczna nazwa zróżnicowa-
nego zespołu doktryn politycz-
no-�lozo�cznych, powstałych 
w drugiej połowie XX w. w 
krajach zachodnich, które cha-
rakteryzowała z jednej strony 
akceptacja zasad marksizmu, 
z drugiej odrzucenie ich dog-
matycznej interpretacji. Można 
przytoczyć chociażby daleką 
od prawicowego mainstreamu 
Agnieszkę Kołakowską, autor-
kę „Plagi słowików” i „Wojny 
kultur”, córkę prof. Leszka Ko-
łakowskiego, tropiącą absurdy 
myśli po wielu stronach ide-
ologicznych frontów. Wskazała 
ona, że współcześni marksiści 
w walce z kulturą Zachodu za-

mienili prześladowane klasy 
społeczne (klasę robotniczą i 
chłopską) na rzekomo prześla-
dowane mniejszości wszelkiej 
maści. Raz są to mniejszości 
LGBT, innym razem mniejszo-
ści islamskie na Zachodzie w 
myśl hasła: „Prześladowani 
wszystkich mniejszości, łączcie 
się!”. Wszystko jedno o jakie-
go rodzaju prześladowanie 
chodzi: obowiązkiem prześla-
dowanych, czyli mniejszości, 
jest solidarność wobec wszel-
kich innych mniejszości, czyli 
prześladowanych – pisała Ko-
łakowska w tekście „Brygady 
politycznej poprawności” w 
„Rzeczpospolitej” już w 2000 
roku.

Nieuczciwe 
stygmatyzowanie 
przeciwnika

Autor nazywa mnie re-
prezentantem „partii, która z 
Konstytucji RP uczyniła sobie 
wydmuszkę prawną, która na 
granicy szykuje nam drugą Sre-
brenicę i pałuje kobiety, ustę-
pując nazistom, poucza innych 
o prawach w niej zawartych”, 
co jest po prostu absolutnym 
nadużyciem. Zamiast rzeczo-
wej polemiki dowiaduję się, 
że jestem ignorantem, typo-
wym polskim konserwatystą 
– fundamentalistą, a do tego 
reprezentuję partię ustępują-
cą nazistom. Nie ukrywam od 
początku mojej aktywności 
publicznej prawicowych po-

Na tropach nowej Srebrenicy, czyli polemika bez hamulców
socjaliści i raczej żad-
na opcja polityczna w 
Polsce takowych nie 
wspierała i nie wspie-
ra, ani tym bardziej 
im ustępuje. Skanda-
liczne jest sugerowa-
nie, że ktokolwiek w 
Polsce szykuje drugą 
Srebrenicę, bo trzeba 
wyjątkowej złośliwo-
ści, aby szukać ana-
logii między masakrą 
ok. ośmiu tysięcy roz-
brojonych bośniac-
kich muzułmanów - 
mężczyzn i chłopców 
- popełnioną przez 
Siły Zbrojne Republiki 
Serbskiej w lipcu 1995 
r., a kryzysem migra-
cyjnym na granicy 
polsko – białoruskiej. 
Srebrenica bowiem 

uznawana jest za największe 
ludobójstwo w Europie od cza-
su II wojny światowej i takie 
uwagi to niepokojące minima-
lizowanie skali tej zbrodni.

Mam smutne wrażenie, że 
profesor Maksymilian Stanu-
lewicz decydując się na taką 
formę polemicznego zwarcia 
w lokalnej gazecie swojego 
rodzinnego miasta  kierował 
się zasadą, że „na prowincji 
można więcej”, bo w jego tek-
stach w prasie ogólnopolskiej 
aż takiej zaciekłości i manipu-
lacji już doszukać się nie mo-
głem.

Dr Piotr Sosiński

Pochodzący z Wałbrzycha 
profesor Maksymilian Stanu-
lewicz w polemice z moim 
niedawnym artykułem w Ty-
godniku DB 2010, dotyczącym 
podpisania w dniu 11 paździer-
nika przez Prezydenta Wałbrzy-
cha Romana Szełemeja Euro-
pejskiej Karty Równości Kobiet 
i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, 
rozprawia się z moim stanowi-
skiem, ale jednocześnie atakuje 
z pasją jakiegoś bezosobowego 
polskiego konserwatystę – fun-
damentalistę, któremu bliżej 
do „anglosaskich ekstremistów 
głoszących teorie z pogranicza 
aberracji umysłowych”. Tym sa-
mym wpisuje się w chór „obozu 
demokratycznego” drżącego 
przed zagrożeniem wolności 
w Polsce. Co ciekawe, atakując 
standardy demokracji w naszym 
kraju, szukając analogii z prak-
tykami Erdogana, Orbana czy 
Putina nie zauważył, że w moim 
tekście ubolewałem właśnie 
nad brakiem dyskusji w spra-
wie karty, zanikiem komunikacji 
władzy z mieszkańcami i faktem 
zaskoczenia opinii publicznej 
oraz wałbrzyskich radnych. Nie 
dostrzega, że krytykowany tekst 
to wołanie o lokalną demo-
krację a nie o protekcjonalne 
i przedmiotowe traktowanie 
mieszkańców Wałbrzycha.

Karta w walce 
ze stereotypami 
opartymi na płci

Adwersarz wskazuje, że 
„każda forma wzmacniania, 
konstytucyjnie gwarantowa-
nych praw i wolności oby-
watelskich, jest wskazana i 
konieczna”, co może jednak 
budzić ogromne wątpliwości, 
bo konstytucję stosuje się bez-
pośrednio i nie trzeba w innych 
aktach prawnych powtarzać 
jej zapisów. Chyba że chodzi 
tu jednak o nowe prawa i wol-
ności, ich twórcze rozwinięcie 
i de�niowanie, co jest już jed-
nak groźne. Przecież tego typu 
dokumenty zawsze są wypad-
kową poglądów ich twórców, 
nie są światopoglądowo neu-
tralne. Przykładowo, autorów 
karty nie zadowala już równe 
traktowanie kobiet i mężczyzn, 
gdyż chcą promować „praw-
dziwą” równość i „prawdziwie” 
egalitarne społeczeństwo. Jako 
podstawę osiągnięcia równo-
ści karta traktuje „eliminację 
stereotypów opartych na płci”. 
A w kategoriach stereotypu 
rozpatruje właściwie wszystkie 
różnice między kobietami a 
mężczyznami, tak jakby nie wy-
nikały one np. z zasad biologii. 
A to już pachnie siarką rewolu-
cji postępu.

Zwykła deklaracja 
czy źródło zobowiązań?

Autor odczytuje moje sta-
nowisko na dwóch płaszczy-

glądów idąc, jakby nazwał to 
Wojciech Wasiutyński, „prawą 
stroną labiryntu”, ale też od 
kilku lat nie pełnię żadnych 
partyjnych czy politycznych 
funkcji. Pisząc do Tygodnika 
DB 2010 reprezentuję wyłącz-
nie siebie.

Kompletnie już jednak nie 
rozumiem aluzji o Srebrenicy 
czy nazistach, bo to jakaś słow-
na histeria. Jeśli Autor przeczy-
tał podręcznik do historii dok-
tryn politycznych i prawnych 
pióra kolegów z tego samego 
– poznańskiego wydziału pra-
wa, to powinien wiedzieć, że 
naziści to niemieccy narodowi 



Środa, 10 listopada 2021 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

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

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka - plac Wolności - 1, został 

wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania 

w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie  stanowiących własność 

Gminy Lubawka. Wykaz nr 10/2021 wywiesza się na okres 21 dni. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 

Środowiska tutejszego urzędu.

Ponad dwustu wolonta-
riuszy pojawi się na ulicach 
Wałbrzycha w czasie zbliża-
jącego się �nału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 
Sztab o numerze 1233 jest 
już zarejestrowany i roz-
poczęło się przyjmowanie 
zgłoszeń od chętnych. Wo-
lontariusze mogą zgłaszać 
chęć udziału w �nale trzema 
metodami. Nabór wolonta-
riuszy prowadzi także Sztab 
w Głuszycy.

30. Finał WOŚP zagra 30 
stycznia 2022 roku dla zapew-
nienia najwyższych standar-
dów diagnostyki i leczenia 
wzroku u dzieci.

- Mamy 235 miejsc. Chęt-
nych jest zawsze dużo więcej, 
także śpieszcie się ze zgłosze-
niami! Zapisy do 5 stycznia 
2022 roku – mówi Joanna Ka-
kuba z Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury.

Chętni mogą się zgłaszać wir-
tualnie na stronie iwolontariusz.
wosp.org.pl. Tam samodzielnie 

uzupełniają formularz. Trzeba 
pamiętać, aby wybrać wałbrzy-
ski sztab o numerze 1233. 

- Wolontariuszem może zo-
stać każdy. Nie ma ogranicze-
nia wieku. Oczywiście osoby 
poniżej 18 roku życia muszą 
mieć zgodę pełnoletniego 
opiekuna. Na stronie iwolon-
tariusz.wosp.org.pl, jeżeli wo-
lontariuszem chce być osoba 
niepełnoletnia, rejestruje się 
najpierw opiekun. Na stronie 
możecie zamieścić także swo-
je zdjęcie, ewentualnie zmie-
nić zdjęcie, jeżeli wcześniej 
byliście już wolontariuszami  
- mówi Dorota Turzańska, sze-
fowa wałbrzyskiego sztabu.

Po wysłaniu takiego zgło-
szenia sztab skontaktuje się z 
kandydatami w celu potwier-
dzenia danych. Warto pamię-
tać jednak, że zgłoszenie nie 
jest jednoznaczne z przyzna-
niem funkcji wolontariusza. 
Standardowo wolontariusze 
mogą skontaktować się także 
ze sztabem i w jego siedzibie 

- Zapraszam do nasze-
go teatru na recital Michała 
Bajora „Kolor Cafe”, który 
został zaplanowany na 11 
grudnia o godz. 18.00 – 
mówi Mirosław Kowalik, dy-
rektor Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie – Zdroju.

- Kiedy przed laty rówie-
śnicy Michała Bajora słuchali 
Beatlesów, on również zafascy-
nowany, nucił ich ponadcza-
sowe piosenki. Ale równolegle 
wsłuchiwał się w utwory wło-
skich i francuskich wykonaw-
ców. Festiwale w San Remo 
czy piosenki Piaf i Aznavoura, 
były dla niego wyznacznikiem 
gustu dobrej estrady. Od ko-
lorowych włoskich po mądre 
francuskie przeboje. Po te 
ostatnie artysta sięgał w swoim 
muzycznym życiu wielokrot-
nie. Tym razem Michał Bajor 

postanowił przemieszać swoje 
muzyczno włosko-francuskie 
fascynacje, które w większości 
pierwszy raz nagrał na płycie 
i zbudował z nich koncert. To 
bardzo zróżnicowany recital, 
od przejmującej „Je suis ma-
lade” Dalidy, przez kolorowe 
„Couleur cafe” Gainsburga, czy 
roztańczone „Quando, quan-
do”, aż po dramatyczny „Hymn 
miłości „Edith Piaf. Piosenki w 
świetnych, większości nowych 
tłumaczeniach Rafała Dziwisza, 
ale i utwory z oryginalnymi tek-
stami włosko-francuskimi. W 
stylowych aranżacjach Wojcie-
cha Borkowskiego i z udziałem 
wspaniałych muzyków – zapo-
wiada Mirosław Kowalik.

Bilety na koncert Michała 
Bajora kosztują 80 zł i są do-
stępne na stronie kupbilecik.pl.

(RED)

Michał Bajor 
w Teatrze Zdrojowym

Zostań wolontariuszem WOŚP
można zostawić wydrukowaną 
i wypełnioną ankietę. 

- Można przynieść ankietę 
wolontariusza do siedziby szta-
bu, czyli do Szkoły Podstawo-
wej numer 26 na Podzamczu 
lub do Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury na Piaskowej Górze lub 
na terenie Starej Kopalni – do-
daje Dorota Turzańska.

Trzecią formą jest możli-
wość wypełnienia wydruko-
wanej ankiety, zeskanowania 
i ze zdjęciem wysłania jej na 
adres wospwalbrzych@gmail.
com. Zdjęcie powinno być w 
formacie jpg, w rozdzielczości 
minimalnej 800x600 pikseli. 
Musi być podpisane imieniem 
i nazwiskiem, a osoba na nim 
ma mieć odsłoniętą twarz i nie 
może mieć nakrycia na głowie. 
Sztab nie przyjmuje zdjęć wy-
kadrowanych na przykład z wa-
kacji czy ze zdjęć grupowych.

- W czasie 29. Finału WOŚP 
zebraliśmy ponad 200 tysięcy 
złotych. Zamierzamy zmierzyć 
się z tą kwotą, mamy nadzieję, 

że w przyszłym roku padnie 
rekord i będziemy mogli dużo 
ponad 200 tysięcy złotych 
przekazać fundacji, a tym sa-
mym najmłodszym pacjentom 
– mówi Jarosław Buzarewicz, 
dyrektor Wałbrzyskiego Ośrod-
ka Kultury.

W �nał tradycyjnie włączają 
się harcerze z Hufca ZHP Ziemi 
Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego 
Ciasnochy.

- 30. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy również 
w Wałbrzychu, jak zawsze hu-
�ec ZHP włącza się w akcję. 
Harcerze kwestują na ulicach 
miasta, ale także liczą zebrane 
pieniądze. Zainteresowanie 
jest ogromne. Wszyscy bardzo 
chętnie biorą udział w akcji. 
To jeden dzień w roku, który 
przynosi strasznie dużo pozy-
tywnych emocji – mówi Artur 
Marlinga, komendant Hufca 
ZHP Ziemi Wałbrzyskiej.

Również Sztab 6011 Głuszy-
ca zaprasza chętnych wolon-
tariuszy do letniej zadymy w 
środku zimy.

- Rejestrację wolontariuszy 
kończymy 8 grudnia. Aby zostać 
kwestującym wolontariuszem, 
należy zapoznać się z regulami-
nem, wypełnić czytelnie ankietę 
dostępną na stronie www.ckm-
bp.gluszyca.pl i wraz ze zdję-
ciem swojej twarzy wysłać ją na 
maila instruktorzy@gluszyca.
pl. Ankietę można odebrać lub 
dostarczyć w siedzibie sztabu: 
Centrum Kultury – Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Głuszycy 
na I piętrze do pokoju instrukto-
rów w dni powszednie od 9:00 
– 16:00. Istnieje również moż-
liwość bezpośredniej rejestra-
cji online za pośrednictwem 
strony internetowej https://
iwolontariusz.wosp.org.pl/ do 
czego serdecznie zachęcamy. 
Osoby niepełnoletnie musi 
zarejestrować rodzic lub opie-
kun prawny. Szczegółową in-
strukcję rejestracji znajdziecie 
na: https://www.wosp.org.pl/
�nal/dla-wolontariuszy. Uwa-
ga! Zdjęcie (format jpg, min. 
800×600 pikseli) musi być z 
odsłoniętą twarzą (bez nakryć 
głowy, okularów itp.) podpisa-
ne imieniem i nazwiskiem. Nie 
przyjmujemy zdjęć wykadrowa-
nych np. fotogra�i grupowych, 
wakacyjnych. Zdjęcie można 
również wysłać na maila poda-
nego powyżej, co ułatwi nam 
pracę. Podczas 29 Finału WOŚP 
zebraliśmy 15 426,21 zł. Mamy 
ambicje na dużo więcej! – doda-
ją przedstawiciele głuszyckiego 
sztabu WOŚP.

(RED)



Środa, 10 listopada 2021 r.

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

R E K L AMA

W Świebodzicach powstał 
wodny plac zabaw. Nowa 
atrakcja na terenie Parku 
Sportowego na Osiedlu Pia-
stowskim zostanie urucho-
miona wiosną.

- Za nami prezentacja i pró-
ba techniczna, podczas której 
można było podziwiać sekwen-
cje wyrzutów wody wspierane 
przez kolorowe oświetlenie w 
technologii diodowej. Ilumina-
cje świetlne oraz wyrzuty wody 

sterowane są w aplikacji sys-
temu zarządzającego fontan-
ną i mogą być zmieniane, co 
podkreśla walory tego miejsca. 
Ze względu na warunki atmos-
feryczne, plac zabaw będzie 
wyłączony do wiosny. Mam 
nadzieję, że wraz z nadejściem 
ciepłej pory roku będzie to ulu-
bione miejsce dzieci, rodziców 
i opiekunów – mówi burmistrz 
Świebodzic Paweł Ozga.

(WPK)

Kończą się prace pro-
jektowe nowego budynku 
wielorodzinnego w Jedlinie-
-Zdroju. Do końca 2023 roku 
mają tam powstać 44 miesz-
kania. - Pracujemy również 
nad kryteriami, które będą 
obowiązywały podczas przy-
działu lokali, powinny zo-
stać ogłoszone na początku 

przyszłego roku – mówi bur-
mistrz Jedliny-Zdroju Leszek 
Orpel.

Inwestorem jest Towarzy-
stwo Budownictwa Społeczne-
go w Kamiennej Górze, której 
Jedlina-Zdrój jest członkiem od 
lipca tego roku. Gmina przeka-
zała grunt pod budowę w za-
mian za udziały.

- Niedawno otrzymaliśmy 
też ponad 1,1 miliona złotych z 
rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa. Ta kwota rów-
nież zostanie wydana na inwe-
stycję w nowe mieszkania na 
terenie Jedliny–Zdroju. Stanowi 
ona 10 procent planowanych 
kosztów – wyjaśnia wicebur-
mistrz miasta Romuald Wysocki.

Wielorodzinny budynek 
mieszkalny ma powstać przy 
ul. Andersa. Będzie dyspono-
wał 44 mieszkaniami o średniej 
powierzchni około 50 metrów 
kwadratowych. Zgodnie z pro-
jektem w obiekcie będzie się 
znajdowała winda i parking dla 
30 samochodów. - W ramach 
TBS-u współpracujemy z wie-

Zbudują nowe mieszkania w Jedlinie-Zdroju
loma dolnośląskimi gminami, 
gdzie powstają podobne in-
westycje. We wrześniu w Je-
dlinie-Zdroju odbyło się walne 
zebranie członków spółki, go-
ściliśmy wójtów i burmistrzów, 
którzy znaleźli też czas na obej-
rzenie atrakcji naszej gminy. 
To bardzo cenne spotkania 

podczas, których wymieniamy 
się doświadczeniami i dysku-
tujemy o problemach samo-
rządów. Członkami TBS-u są 
między innymi Legnica, Jawor, 
Oława, Mieroszów, Marciszów, 
Złotoryja i Szklarska Poręba – 
dodaje Leszek Orpel.

(KS)

Gmina Jedlina-Zdrój we 
wrześniu 2021 r. zakończy-
ła przebudowę chodników 
wzdłuż ulic Piastowskiej i 
Cmentarnej.

Przebudowie zostało pod-
danych w sumie około 600 me-
trów kwadratowych. W ciągu 
ulicy Piastowskiej przebudo-
wano ponad 500 m2 chodnika, 
który obecnie ma nawierzch-
nię z płyt oraz kostki grani-

towej i stanowi kontynuację 
chodnika przebudowanego w 
zeszłym roku. Na ulicy Piastow-
skiej do przebudowy zostało 
jeszcze około 200 m chodnika, 
który połączy centrum miasta 
z jego częścią uzdrowiskową. 
Zadanie współ�nansowane 
jest przez Powiat Wałbrzyski w 
formie dotacji celowej w kwo-
cie 50 000 zł.

(KS)

Przebudowa 
chodników

Wodny plac zabaw
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- Mamy to! Hotel dla poży-
tecznych owadów jest już w 
naszym szkolnym ogrodzie – 
cieszą się uczniowie Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Jugowi-
cach.

- Zainspirowani warsz-
tatami zorganizowanymi w 
Centrum Obsługi Ruchu Tury-
stycznego w Zagórzu Śląskim, 
poprosiliśmy prowadzącą je 
instruktorkę Monikę Burdkę, 
aby wykonała dla nas hotel dla 
owadów, na podobieństwo 
owadzich domków, które sa-
modzielnie przygotowaliśmy 
podczas zajęć warsztatowych. 
Zależało nam, aby pożyteczne 
owady z Jugowic i okolic znala-
zły u nas, w szkolnym ogrodzie, 
bezpieczną przystań. Właśnie 
spełniliśmy nasze marzenie i to 

jest super! – mówią uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w 
Jugowicach.

Skąd taki pomysł?
- Ponieważ pożyteczne 

owady powinny na stałe gościć 
w każdym ogrodzie. Ze wzglę-
du na to, że zapylają kwiaty i 
pomagają pozbyć się szkodni-
ków, warto o nie dbać i zapew-
nić im bezpieczne miejsce w 
ogródku, a hotele dla owadów 
pomagają chronić pożyteczne 
gatunki i dbają o ich siedliska. 
Warto więc naśladować mło-
dych ekologów z jugowickiej 
podstawówki i we własnym 
ogrodzie również uruchomić 
pensjonat dla owadów – pod-
kreślają opiekunowie jugowic-
kich uczniów.

(AM)

Hotel dla pożytecznych 
owadów

Uczniowie z Głuszycy od-
wiedzili fabrykę Toyoty w Wał-
brzychu. To kolejna odsłona 
współpracy w ramach projek-
tu „Bezpieczne przejście dla 
pieszych” współ�nansowane-
go przez Fundusz Toyoty - Do-
bre pomysły zmieniają nasz 
świat oraz Gminę Głuszyca.

- Uczniowie klas siódmych 
i ósmych Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Głuszycy poznali 
nie tylko historię powstania 
Toyoty Motor Manufacturing 
Poland, ale również nabyli wie-
dzę o produkowanych przez 
Toyotę urządzeniach: silniki, 
podzespoły do napędów hy-

brydowych, konwencjonal-
nych. Uczniowie otrzymali 
informacje o specy�ce pracy 
na poszczególnych stanowi-
skach oraz dowiedzieli się, ja-
kie  wykształcenie umożliwia 
podjęcie pracy w zakładzie. W 
czasie lekcji zawodoznawczych 
młodzież miała możliwość po-

znać fundamentalne zasady 
Toyoty, które opierają się na 
poszanowaniu ludzi poprzez 
honorowanie kultury, zwycza-
jów, historii i praw każdego 
kraju oraz miejsca, w którym 
�rma prowadzi działalność. 
Priorytetowych dla Toyoty jest 
pięć podstawowych obszarów: 

Współpraca szkoły Toyotą
bezpieczeństwo na drogach, 
ekologia, edukacja techniczna, 
sport oraz mobilność – mówi 

Dorota Hałas, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Głuszycy.

(AGM)

Biblioteka w Głuszycy 
wyda około 13 tys. zł na za-
kup nowości wydawniczych.

- Minister Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu za-
akceptował listę rankingową 
bibliotek uprawnionych do 
otrzymania do�nansowania 
w ramach zadania pn. „Do�-
nansowanie dla bibliotek pu-
blicznych na zakup nowości 
wydawniczych oraz usługi 
zdalnego dostępu do książek w 
formatach e-booków, audiobo-
oków, synchrobooków - Prio-
rytet 1, Kierunek interwencji 
1.1. w ramach NPRCz 2.0”. Miło 
nam poinformować, że wśród 
instytucji, których wnioski zo-
stały rozpatrzone pozytywnie, 

znajduje się także Centrum 
Kultury-Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Głuszycy. Przyznana 
kwota do�nansowania wynosi 
6488 zł. W ramach wkładu wła-
snego organizator, czyli Gmina 
Głuszyca przeznaczyła w 2021 
roku również kwotę 6488 zł na 
zakup nowości wydawniczych. 
Zadanie do�nansowano ze 
środków �nansowych Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu w ramach reali-
zacji Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 
lata 2021-2025 – mówi Sabina 
Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Głuszycy.

(AGM)

Nowe książki
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Na drogach przy terenach 
kolejowych w Jaczkowie i 
Witkowie w Gminie Czarny 
Bór pojawiła się nowa na-
wierzchnia. Przebudowie zo-
stanie poddana także droga 
w Grzędach.

- Bardzo długo trwała pro-
cedura, bo prawie 3 lata, ale 

wreszcie udało się Gminie Czar-
ny Bór wykonać nawierzchnię 
przy terenach kolejowych w 
Jaczkowie i Witkowie. Droga 
do kaplicy św. Anny w Witko-
wie i alternatywna droga do 
relacji Jaczków - Gostków w 
Jaczkowie jest kompletna na 
całej długości – komentuje 

zakończenie prac wójt Gminy 
Czarny Bór Adam Górecki. 

Prace kosztowały w sumie 
ponad 250 000 zł, a wykonawcą 
inwestycji była Firma Budosprzęt 
Wałbrzych sp. z o.o., która będzie 
wykonawcą przebudowy drogi 
w Grzędach na długości 0,3 km. 
Wartość prac oszacowano na 

kwotę blisko 300 000 zł, a termin 
zakończenia robót zaplanowano 
na koniec bieżącego roku.

- W naszej gminie przepro-
wadzanych jest równolegle 
kilka inwestycji drogowych. Są 
one �nansowane zarówno ze 
środków z budżetu gminy, jak 
i funduszy zewnętrznych. Mam 

Kolejne drogi do remontu

Pro�laktyka 
stomatologiczna 
dla dzieci 

Gmina Mieroszów oraz 
Direct Medic – operator dol-
nośląskiego Dentobusu, 
zapraszają uczniów szkół i 
przedszkoli Gminy Mieroszów 
do udziału w programie bez-
płatnej pro�laktyki stomato-
logicznej dzieci i młodzieży.

Program prowadzony bę-
dzie w Dentobusie – w pełni 
przygotowanym, autonomicz-
nym, mobilnym gabinecie sto-
matologiczny, który odwiedzi 
wszystkie szkoły i przedszkola 
w Gminie Mieroszów. Aby zapi-
sać dziecko do programu nale-
ży wypełnić w szkole lub przed-
szkolu, do którego uczęszcza 
dziecko oświadczenie o wyra-

żeniu zgody na przystąpienie 
do programu.

Przegląd, w którym między 
innymi lekarz zbada stan uzę-
bienia i błon śluzowych, określi 
na diagramie potrzeby leczenia 
zachowawczego, oceni wady 
zgryzu i wskaże ewentualne 
potrzeby konsultacji specjali-
stycznych (np. ortodontycznej) 
zakończy się wydaniem karty 
Pacjenta. Z karty rodzic dowie 
się o potrzebach leczniczych 
swojego dziecka. Wszystkie 
czynności wykonywane w 
Dentobusie są bezpłatne (re-
fundowane przez Dolnośląski 
Oddział NFZ).

(RED)

- Drodzy miłośnicy So-
kołowska i zabytkowych 
obiektów - mamy wspaniałą 
informację! Sanatorium dr 
Brehmera w Sokołowsku, 
które odbudowujemy nie-
ustannie, ma nowe, piękne 
drewniane okna! – informuje 
Sokołowsko Laboratorium 
Kultury.

- Aby nowe okna można 
było zamontować, trzeba było 
wykonać wiele pracy, ponie-
waż konieczne było przemuro-
wanie ścian oraz wzmocnienie 
konstrukcji. Dziękujemy wyko-
nawcom, wszystkim darczyń-
com, wspierającym - za wkład 
pracy i poparcie. Szczególne 
podziękowania kierujemy do 
Dolnośląskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków 
oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 
za wsparcie �nansowe oraz 
zespołowi Dolnośląskiego Kon-
serwatora Zabytków - Delega-
tura w Wałbrzychu za opiekę 
konserwatorską. Liczymy na to, 
że w przyszłym roku będziemy 

tu na myśli dotacje z Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz 
wsparcie z budżetu państwa w 
ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg oraz Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
– dodaje Adam Górecki.

(RED)

Grunwald 
odzyskał okna

mogli kontynuować prace nad 
odbudową zabytku i ratować 
jego kolejne fragmenty! Pa-
miętajcie o nas - trwa kampa-
nia 1% - nasz KRS 0000225393, 
zapraszamy na stronę https://
odbuduj.sokolowsko.org/ - 
podkreślają przedstawiciele 
Sokołowsko Laboratorium Kul-
tury.

(RED)
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Urodzona w Wałbrzy-
chu piosenkarka Krystyna 
Giżowska zaśpiewa w Bo-
guszowie – Gorcach. Zmi-
anie uległ termin koncertu.

- Nie 12 listopada, a 27 
listopada o godz. 17.00 na 
scenie Centrum Kultural-
no - Kongresowego Witold 
przy ul. Traugutta 12 g w 
Boguszowie – Gorcach, w 
koncercie ze specjalną de-
dykacją dla seniorów, wystą-
pi urodzona w Wałbrzychu 
Krystyna Giżowska. Zmiana 
terminu wynika z przyczyn 
niezależnych od organiza-
torów. Zaproszenia odebrane 
na koncert w pierwszym ter-
minie są ważne. I choć jedna 
osoba mogła odebrać tylko 
jedno zaproszenie, to wszyst-
kie wejściówki na to wydarze-

nie rozeszły się jednego dnia 
– informują organizatorzy 
koncertu.

Samorząd Boguszowa 
– Gorc zaprasza także 
mieszkańców na uroczy-
sty koncert z okazji Święta 
Niepodległości. Na scenie 
Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej – Centrum Kultury 
w Boguszowie – Gorcach 
wystąpią znani artyści scen 
operowych: Dorota Ujda 
- Jankiewicz (sopran) oraz 
Andrzej Jankiewicz (tenor). 
Koncert rozpocznie się 11 
listopada o godz. 15.00, a 
wstęp jest bezpłatny. Tego 
samego dnia o godz. 12.30 w 
kościele pod wezwaniem św. 
Trójcy zostanie odprawiona 
msza w intencji ojczyzny.

(RED)

Dwa koncerty

W miniony weekend 
hala sportowa OSiR przy ul. 
Olimpijskiej 1 w Boguszo-
wie-Gorcach zamieniła się w 
arenę zmagań zapaśniczek 
nie tylko z całego kraju, ale 
także z Niemiec. Na matach 
spotkały się uczestniczki 
ostatniego turnieju Dolno-

śląskiej Ligi w Zapasach Ko-
biet.

Tegoroczny cykl Dolno-
śląskiej Ligi w Zapasach 
Kobiet wygrała Zuzanna 
Horbik z ULKS Bizon” Milicz, 
która od pierwszego tur-
nieju objęła prowadzenie 
w klasyfikacji generalnej i 

pozostała na szczycie przez 
każdą z 7 imprez, aż do fina-
łu. Liderka rankingu stoczyła 
na matach w Boguszowie-
-Gorcach w sumie 23 poje-
dynki, z których wygrała 22! 
Zwyciężczyni „deptała po 
piętach” zawodniczka KS So-
bieski Poznań - młodziutka 

i ambitna Zosia Szymańska, 
która ostatecznie znalazła 
się na drugim miejscu. Zosia 
w całej lidze prezentowała 
się znakomicie, a podczas fi-
nałowych zawodów wygrała 
po raz pierwszy bezpośredni 
pojedynek z niepokonaną 
dotąd Zuzanna Horbik. Obie 

Finał ligi zapaśniczek

zawodniczki startowały zwy-
kle w kategorii wagowej do 
50 kg.

Wysokie - 3 miejsce 
wśród najlepszych zawod-
niczek ligi zajęła reprezen-
tantka Herosa Boguszów-
-Gorce Regina Błaszkowska. 
Podopieczna trenera Dariu-
sza Piaskowskiego walczyła 
w wadze do 46 kg, wygrała 
wszystkie turnieje i wszyst-
kie pojedynki na matach w 
hali OSiR, a do powalczenia 
o wyższe miejsca zabrakło 
jej jedynie udziału w przed-
ostatniej kolejce.

- Serdecznie gratuluje-
my całej czołowej 10 oraz 
wszystkim zawodniczkom, 
które walczyły na naszych 
matach! Wszystko wskazu-
je na to, że rywalizacja w 
2022 roku może być jesz-
cze bardziej zacięta. Bardzo 
się cieszymy, że mogliśmy 
gościć: KS Sobieski Poznań, 
Agros Żary, Zapaśniczy Klub 
Sportowy w Gogolinie, Za-
paśniczy Klub Sportowy Bie-
lawianka, MGLKS Wiatr Wo-
łów, ULKS Bizon Milicz, UKS 
Olimpia Cieszków, Iron Bulls 
Bielawa, Sowa Pieszyce, Za-

pasy UKS ZST Lubsko, Victo-
ria Wałbrzych, ULKS 28 Włyń, 
MKS Rokita Brzeg Dolny, Za-
pasy Pogalewo Brzeg Dolny, 
Uczniowski Klub Sporto-
wy Kiekrz, UKS Olimpijczyk 
Sulmierzyce. Na koniec do 
naszego projektu dołączyła 
Deutsch-Polnisches Jugen-
dwerk - Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży, dzię-
ki której zorganizowaliśmy 
wspólny zapaśniczy week-
end dla polskich i niemiec-
kich dziewcząt z udziałem 
grupy z Berlina - SV Luftfahrt 
Ringen e.V. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim - zarówno 
ludziom, jak i instytucjom, 
którzy wspierali nas w tych 
działaniach przez cały rok. 
Mamy nadzieję, że drugą 
edycję Ligi w 2022 roku uda 
nam się przeprowadzić przy-
najmniej w takim samym 
wymiarze jak tegoroczną. 
Wszystkich zapraszamy na 
przyszłoroczne zmagania, a 
po drodze jeszcze w grudniu 
na Heros Lady Open – pod-
kreślają organizatorzy Dol-
nośląskiej Ligi w Zapasach 
Kobiet.

(RED)
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Koszykarskie zespoły z 
Wałbrzycha i Szczawna – 
Zdroju zmierzyły się z rezer-
wami klubów ekstraklasy. 
Górnik wygrał 7 mecz z rzę-
du, a MKS pozostaje wciąż 
bez wygranej.

Górnik pokonał w Wałbrzy-
chu AZS UMCS Start II Lublin 
81:66 (25:21, 14:12, 15:15, 
27:18) w 8 kolejce I ligi koszy-
karzy.

Górnik: Malesa 20, Jakób-
czyk 18, Pabian 14, Dymała 8, 
Cechniak 6, Kruszczyński 6, Zy-
wert 6, Durski 3, Jeziorowski 0, 
Pawlak 0, Ratajczak 0.

AZS UMCS Start II: Cie-
chociński 15, Gospodarek 13, 
Myśliwiec 13, Pszczoła 9, Wą-

sowicz 8, Grzesiak 4, Ziółko 4, 
Kępka 0, Nycz 0, Wachowicz 0.

Kolejny mecz wałbrzyszanie 
rozegrają 13 listopada o godz. 
17.30 w Opolu z AZS Politechnika.

Z kolei MKS Basket Szczaw-
no Zdrój przegrał we własnej 
hali z rezerwami Śląska Wrocław 
50:98 (6:24, 12:27, 14:27, 18:20).

Punkty dla MKS-u zdobyli: 
Adam Adranowicz 21, Kuba Ni-
ziński 8, Paweł Piros 7, Filip Da-
das 5, Oleksiy Jakushev 4, Hu-
bert Skwark 3, Kacper Rasztar 2, 
Szymon Sapiechowski 0, Alek-
sander Sulikowski 0. Następne 
spotkanie zespół z uzdrowiska 
rozegra 20.11.2021 r. z UKS 
Gimbasket we Wrocławiu.

(RED)

Siatkarskie 
podium
W meczu na szczycie 3 gru-
py II ligi siatkarki MKS Cheł-
miec Wodociągi Wałbrzych 
przegrały z MKS Kalisz II 2:3 
(20:25, 25:21, 23:25, 25:19, 
11:15) i kaliszanki awansowa-
ły na pozycję lidera, spycha-
jąc podopieczne trenera Mar-
ka Olczyka na drugą pozycję. 
W następnej serii gier Chełmiec 
zagra 13.11.2021 r. z AZS w Ny-
sie. Pięciosetowy pojedynek 
rozegrał także drugi zespół KPS 
Chełmiec. Drużna złożona z ju-
niorów w rozgrywkach III ligi 
pokonała po bardzo wyczerpu-
jącym meczu SMS Olimp Obor-
niki Śląskie 3:2 (25:18, 15:25, 
25:22, 11:25, 19:17). A seniorzy 
Chełmca w meczu 7 kolejki II 
ligi w Hali Wałbrzyskich Mi-
strzów pokonali MUKS Ziemia 
Milicka 3:0 (25:15, 25:19, 25:14) 
i awansowali na 3 miejsce w ta-
beli grupy 3. A w nadchodzący 
weekend podopiecznych tre-
nera Fabiana Kurzawińskiego 
czekają dwa mecze: w sobotę 
derby Dolnego Śląska w Biela-
wie z Bielawianką (początek o 
godz. 18.00), a dzień później o 
godz. 17.00 w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów rozgrywany awansem 
mecz 10 kolejki z Eco Team AZS 
Stoelzle Częstochowa.

(RED)

Narodowe Święto Niepod-
ległości obchodzone jest także 
na sportowo. W Walimiu odbę-
dzie się Marsz Niepodległości, 
a w Szczawnie- Zdroju rozegra-
ne zostaną mistrzostwa Aglo-
meracji Wałbrzyskiej w tenisie 
stołowym.

Gmina Walim zaprasza na X 
Marsz Niepodległości, który od-
będzie się 11 listopada 2021 r. 
Zbiórka została zaplanowana na 
godz. 11.00 na placu „Pod Lipą” 
przy ul. Kilińskiego w Walimiu. 
Następnie uczestnicy wyruszą 
w kierunku Centrum Muzealno-
-Turystycznego Olbrzym, gdzie 
o godz. 13.00 zostanie odpra-
wiona polowa msza święta. A po 
marszu na uczestników czekać 
będą: ognisko, grochówka, ciepłe 
napoje, słodki poczęstunek oraz 
wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych.

Mistrzostwa Aglomeracji Wał-
brzyskiej w Tenisie Stołowym w 
Szczawnie – Zdroju zostaną roze-
grane 11 listopada 2021 r. o godz. 
10.00. Zapisy będą prowadzone 
od godz. 9.45 w hali sportowej 
przy ul. Słonecznej 1 A w Szczaw-
nie-Zdroju. Wpisowe dla zawod-
ników pełnoletnich wynosi 20 zł. 
Table Tennis WSSE CUP to ogól-
nopolska impreza, w której udział 
może wziąć każdy, kto jest pasjo-
natem tenisa stołowego. Organi-

Grali z rezerwami 11 listopada na sportowo

zatorzy przygotowali dla uczest-
ników aż 7 kategorii wiekowych 
z pulą nagród 10 000 zł łącznie z 

nagrodą główną, czyli wycieczką 
na Lazurowe Wybrzeże.

(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
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– ul. Dunikowskiego 20
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e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kolejowa 3 

(koło restauracji Korona Śląska)
Świebodzice

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

USŁUGI

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(8) 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.

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

RUSZTOWANIA 
ELEWACYJNE

do wynajęcia
(wraz z rozstawieniem)

Tel. 605 062 642

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT OD 1 TONY GRATIS 

TYLKO NA TERENIE WAŁBRZYCHA
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

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

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

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

DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 
• Kondolencje • Nekrologi

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

Wałbrzyska Fabryka 

Okien ROL

ZATRUDNI 

do pracy 

przy produkcji okien

Tel. 74 842 56 01
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Z Invest - Parkiem 
w drodze na igrzyska olimpijskie

Kamila Żuk, jedna z najlepszych polskich biathlonistek, 
dołączyła do drużyny sportowców wspieranych 
przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”.

- Z dumą oraz wielkim szacunkiem 
do osiągniętych wyników nawiązujemy 
współpracę z Panią Kamilą Żuk, stając się 
tym samym częścią projektu zakładają-
cego start zawodniczki w XXIV Zimowych 
Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się 
w Pekinie w dniach 4 – 20 lutego 2022 
roku. Wierzymy, że Kamila uzyska nie-

zbędne minimum kwalifi kacyjne i powal-
czy o jak najlepszy wynik dla naszego kra-
ju - powiedział Mariusz Piejko, Dyrektor 
Departamentu Komunikacji i Marketingu 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „INVEST-PARK”.

Zawodniczka, która pochodzi z Soko-
łowska w Gminie Mieroszów, w swojej 

dotychczasowej karierze zdobyła cztery 
medale mistrzostw świata juniorek, w 
tym dwa złote. Za największy jej sukces 
w dotychczasowych zmaganiach sporto-
wych należy jednak uznać mistrzostwo 
Europy seniorek w biegu pościgowym, 
wywalczone w 2021 r. w Dusznikach 
Zdroju.

- Bardzo serdecznie dziękuję za to, że 
zostałam zauważona i za to, że otrzymu-
ję wsparcie od Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. 
Cieszę się, że będę mogła być częścią 
projektu Invest Park Team – powiedziała 
Kamila Żuk.

To nie jedyne wsparcie polskiego 
biathlonu przez WSSE Invest-Park. Przy-
pomnijmy, że w lipcu tego roku spółka 
udzieliła pomocy fi nansowej w wysokości 
20 tys. zł Uczniowskiemu Klubowi Melafi r 
Czarny Bór.

- Od dłuższego czasu obserwuję dzia-
łania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „INVEST-PARK”, które bardzo 
mocno wspierają sport oraz inwestycje 
w sportowców. Bardzo doceniam to za-
angażowanie i serdecznie dziękuję za to 
nieocenione wsparcie – mówi Urszula Fi-
lip, Członek Zarządu Polskiego Związku 
Biathlonu.


