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- W związku z uchwaleniem 
przez Radę Miejską w Wałbrzy-
chu uchwały nr XLI/463/21 z 
28.10.2021 roku, od 22 listopa-
da 2021 roku zmienia się wy-
sokość opłat jednorazowych 
za parkowanie pojazdów sa-
mochodowych w I i II Stre�e 
Płatnego Parkowania w Wał-
brzychu – informuje Zarząd 
Dróg, Komunikacji i Utrzyma-
nia Miasta w Wałbrzychu.

Opłaty za parkowanie po-
jazdów samochodowych w 
rejonach płatnych miejsc po-
stojowych w I stre�e wynoszą:
- 4,00 zł za pierwszą godzinę,
-  4,80 zł za drugą godzinę,
-  5,70 zł za trzecią godzinę,
-  4,00 zł za czwartą i każdą 

kolejną godzinę parkowa-
nia.
Opłaty za parkowanie po-

jazdów samochodowych w 
rejonach płatnych miejsc po-
stojowych w II stre�e wynoszą:
- 2,00 zł za pierwszą godzinę,
-  2,40 zł za drugą godzinę,
-  2,80 zł za trzecią godzinę,
-  2,00 zł za czwartą i każdą 

kolejną godzinę parkowa-
nia.
Kolejną bardzo ważną 

zmianą jest brak możliwości 
dopłaty za przekroczony czas 
parkowania. Kierowca musi 
zaplanować czas parkowania 
pojazdu i uiścić z góry opłatę 
za postój, np. planując 2 go-
dzinne parkowanie w I stre�e, 
musi uiścić opłatę 8,80 zł , w II 
stre�e 4,40 zł.

- W związku z tą zmiana 
zachęcamy kierowców do 
korzystania z aplikacji na te-
lefon komórkowy. Aplikacje 
te umożliwiają wybór opcji 
zaczynam parkowanie start 
i kończę parkowanie koniec, 
umożliwiając zapłatę za fak-
tycznie wykorzystany czas 
parkowania. Wielu operato-
rów bankowych w swoich 
aplikacjach mobilnych po-
siada usługę opłat za parko-
wanie. Kolejna zmiana do-
tyczy posiadaczy pojazdów 
hybrydowych, od 22.11.2021 
r. muszą uiszczać opłatę za 
postój na ogólnych zasadach. 

Zwolnione z opłat są tylko 
pojazdy z napędem elektrycz-
nym – wyjaśniają urzędnicy z 
ZDKiUM.

Następna zmiana to pod-
niesienie wysokości opłaty do-
datkowej, kary za brak biletu 
lub przekroczenia czasu par-
kowania. Opłata dodatkowa 
wynosić będzie:
- 50,00 zł uiszczenie opłaty 

do 7 dni od dnia wystawie-
nia wezwania- raportu do 
zapłaty,

- 250,00 zł dokonanie opłaty 
po upływie 7 dni od dnia 
wystawienia wezwania- ra-
portu do zapłaty.
W przypadku nieuiszcze-

nia opłat: 50,00 zł lub 250,00 
zł zostanie wystawione upo-
mnienie w wysokości 261,60 
zł. Brak zapłaty za upomnienie 
to rozpoczęcie egzekucji ad-
ministracyjnej, co spowoduje 
dodatkowe obciążenia �nan-
sowe kosztami opłaty mani-
pulacyjnej w wysokości 100,00 
zł. Wysokość opłaty wyniesie 
wówczas 361,60 zł plus koszty 
postępowania egzekucyjne-
go.

Zmiana cen dotyczy także 
abonamentów parkingowych 
w Strefach Płatnego Parkowa-
nia na drogach publicznych 
od 22.11.2021 r.:
- abonament mieszkańca za 

pierwszy pojazd – 100 zł za 
12 miesięcy,

- abonament mieszkańca za 
drugi pojazd – 250 zł za 12 
miesięcy.
Abonamenty miesięczne i 

kwartalne (ogólnodostępne) 
uprawniające do nieogra-
niczonej ilości parkowań w 
określonych strefach płatnych 
miejsc postojowych na dro-
gach Gminy Wałbrzych (jeden 
abonament na jeden pojazd):
-  abonament ogólnodostęp-

ny I strefa – 330,00 zł za 
miesiąc, 800,00 zł za kwar-
tał,

-  abonament ogólnodostęp-
ny II strefa – 200,00 zł za 
miesiąc, 500,00 za kwartał,

-  abonament ul. Sokołow-
skiego – 60,00 zł za miesiąc,

Drogo, coraz drożej
W poniedziałek wzrosły opłaty za parkowanie w Wałbrzychu. 

A od 1 grudnia wzrosną opłaty za przejazdy komunikacją miejską.
-  abonament ul. Sokołow-

skiego – 130,00 zł za kwar-
tał
Przypominamy główne za-

sady korzystania z płatnych 
miejsc postojowych:
- należy korzystać z informa-

cji znajdujących się na par-
kometrze, informacjach za-
wierających cennik, zasady 
korzystania z parkometru 
itp.,

- bilet parkingowy ważny 
jest w stre�e na którą został 
wykupiony,

- należy posiadać bilon - par-
komat nie wydaje reszty,

- należy planować czas po-
stoju - 1 godz. lub inny do-
wolny czas postoju,

- wydrukowany bilet trze-
ba umieścić za szybą sa-
mochodu w widocznym 
miejscu, w sposób umoż-
liwiający odczytanie przez 
kontrolera strefy postoju 
wykupionego czasu za po-
stój,
- Płatne miejsca postojowe 

nadzorowane są przez upo-
ważnionych pracowników 
ZDKiUM, którzy są uprawnieni 
do wypisywania opłat dodat-

kowych za brak ważnego bi-
letu parkingowego: 50,00 zł w 
przypadku, gdy opłata zosta-
nie uiszczona w terminie 7 dni 
od daty wystawienia raportu - 
wezwania do zapłaty, a 250,00 
zł w przypadku, gdy opłata 
zostanie uiszczona po upływie 
po 7 dniu od daty wystawienia 
raportu - wezwania do zapłaty. 
Informujemy, że każdy pojazd 
bez ważnego biletu parkingo-
wego jest udokumentowany 
fotogra�cznie, a osoby nie-
pełnosprawne w strefach płat-
nego parkowania mogą ko-
rzystać z oznaczonych miejsc 
bezpłatnie do 1 godziny. Po 
zatrzymaniu pojazdu poza 
wyznaczonymi miejscami dla 
osób niepełnosprawnych na-
leży uiścić opłatę na ogólnych 
zasadach. Zachęcamy do ko-
rzystania z aplikacji do płatno-
ści za pośrednictwem telefonu 
komórkowego. W przypadku 
dodatkowych pytań prosi-
my o korzystanie ze strony 
internetowej www.zdkium.
walbrzych.pl lub o kontakt 
telefoniczny pod numerami: 
(74) 641-44-19; (74) 641-44-00. 
Kontakt osobisty na ul. Matej-

ki 1 - pokój nr 9, w godz. 7.30 
– 15.30 - poniedziałek, środa, 
czwartek; 7.30 – 14.30 - piątek, 
7.30 – 16.30 – wtorek – dodają 
pracownicy ZDKiUM.

Drożeją bilety
- Od 1 grudnia 2021 r. ulega-

ją zmianie ceny biletów zgod-
nie z Uchwałą NR XLI/462/21 
Rady Miejskiej Wałbrzycha z 
28 października 2021 r. Bilety 
jednorazowe - czasowe 60-mi-
nutowe, bilety jednorazowe 
-czasowe 24-godzinne, bilety 
socjalne jednorazowe - czaso-
we 60-minutowe, obowiązu-
jące przed wejściem w życie 
niniejszej uchwały, zachowują 
ważność do 30 czerwca 2022 
r. wraz z dopłatami. Jednocze-
śnie informujemy, że zmianie 
ulegnie także wartość opłat 
dodatkowych za jazdę bez 
biletu, ponieważ naliczane są 
one jako krotność wartości 
normalnego biletu jednorazo-
wego - czasowego 60-minuto-
wego – informuje ZDKiUM.

Zmiany cen biletów komu-
nikacji miejskiej, które będą 
obowiązywały od 1 grudnia 
2021 r.:

- bilet normalny jednorazo-
wy – czasowy 60-minutowy 
z 3,20 zł na 4,00 zł,

- bileta socjalny jednorazo-
wy – czasowy 60-minutowy 
z 0,90 zł na 1,00 zł,

-  bilet normalny jednorazo-
wy – czasowy 24-godzinny 
z 12,00 zł na 15,00 zł,

- zmiana ceny biletu okreso-
wego normalnego na okazi-
ciela 7-dniowego ważnego 
we wszystkie dni tygodnia z 
30,00 zł na 35,00 zł,

- bilet okresowy normalny 
na okaziciela, 7-dniowy 
(bez soboty i niedzieli) z 
26,00 zł na 30,00 zł,

- bilet okresowy normalny 
na okaziciela, 30-dniowy 
(ważny we wszystkie dni 
tygodnia) z 100,00 zł na 
120,00 zł,

- bilet okresowy normalny 
na okaziciela, 30-dniowy 
(bez sobót i niedziel) z 
86,00 zł na 100,00 zł,

- bilet okresowy normalny 
na okaziciela, wakacyjny ze 
148,00 zł na 180,00 zł.
Ceny biletów ulgowych są 

niższe o 50 procernt.
(RED)
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Choć od wielu lat moja ak-
tywność polityczna jest zde-
cydowanie mniejsza, to jed-
nak działalność zawodowa i 
społeczna w Fundacji Zielone 
Wzgórze i PTTK Ziemi Wał-
brzyskiej sprawia, że często 
spotykam się z mieszkańcami 

Zupa Romana
Roman 
Ludwiczuk

Wałbrzycha i odpowiadam na 
pytania dotyczące ważnych 
spraw: i tych lokalnych, wał-
brzyskich, i tych krajowych, 
warszawskich. Podczas tych 
licznych rozmów, zwłaszcza w 
ostatnim czasie, wyczuwam 
obawy i troskę o przyszłość na-
szego regionu i kraju. Co waż-
ne, ludzie, których spotykam, 
nie mówią o sytuacji na grani-
cy z Białorusią czy o sprawach 
związanych z wyrokami Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej, ale za to wspominali 
o sytuacji związanej z kopalnią 

Turów, która – w najgorszym 
razie - może skończyć się tak 
jak z przemysłem wydobyw-
czym w Wałbrzychu i okolicach, 
co wielu mieszkańców naszego 
regionu doskonale pamięta…

Jednak największym zmar-
twieniem moich rozmówców 
są galopujące ceny energii, wę-
gla oraz stale rosnących cen we 
wszystkich obszarach codzien-
nego życia. Martwią się, czy bę-
dzie ich stać na w miarę normal-
ne i spokojne funkcjonowanie. I 
tu pojawiają się uwagi na temat 
podwyżek, które w tym roku 

zostały uchwalone przez Radę 
Miejską Wałbrzycha: opłat za 
przejazdy komunikacją miejską, 
opłat za parkowanie oraz lokal-
nych danin.

- Niech pan senator coś z 
tym zrobi! – apelują do mnie 
jakby zapominając, że służbę w 
Senacie RP zakończyłem 10 lat 
temu…

A sytuacja nie jest łatwa, 
bo: z jednej strony wspomnia-
ne podwyżki opłat lokalnych 
nie są obojętne dla portfeli 
wałbrzyszan i mieszkańców 
gmin powiatu wałbrzyskiego 
(którzy przecież dojeżdża-
ją do Wałbrzycha do pracy, 
szkół, lecznicy itp.), a z dru-
giej strony są konieczne dla 
właściwego funkcjonowania 
miasta, o czym wiem dosko-
nale z doświadczenia kilku lat 
pracy na stanowisku zastępcy 
prezydenta Wałbrzycha. Teraz, 
jako mieszkaniec tego miasta i 
przedsiębiorca, na własnej skó-
rze doświadczam co miesiąc 
skali tych problemów i skro-
bie się w po głowie jak tu w 
terminie odprowadzić rosnący 

podatek od nieruchomości do 
gminnej kasy… Jednak przyj-
muję to z pokorą i w nadziei, 
że moje ciężko wypracowane 
pieniądze będą wydane we 
właściwy sposób i będą służyły 
wałbrzyszanom. Nie będę za-
tem ukrywał, że zdenerwowa-
łem się, gdy dotarła do mnie 
informacja, że wałbrzyscy rajcy 
podwyższyli sobie diety do nie-
spotykanej do tej pory wysoko-
ści. Co dzisiaj mam powiedzieć 
pani kasjerce w sklepie, senior-
ce z emeryturą poniżej 2 tysię-
cy złotych po 35 latach pracy, 
urzędnikowi w MOPS lub w 
innym wydziale? Co mam po-
wiedzieć dzisiaj organizacjom 
„żebrzącym” o każdy grosz 
na działalność charytatywną? 
Płacz i płać?! Wielka szkoda, że 
radni Rady Miejskiej Wałbrzy-
cha nie pomyśleli o tych, którzy 
składają się rożnymi daninami 
na rzecz miasta, czyli o przed-
siębiorcach… Ale nie tych z 
wypchanymi portfelami, tylko 
o tych, którzy codziennie wal-
czą o swój byt, żeby im w tej 
walce o utrzymanie miejsc pra-

cy choć trochę pomóc. Niestety 
nie, nie pomyśleli, choć wśród 
nich są także przedsiębiorcy… 
Ale za to nie zapomnieli o so-
bie, w myśl hasła „władza za-
wsze się wyżywi”…

Żenujące jest też tłumacze-
nie się „koniecznością wyni-
kającą ze zmiany przepisów”. 
Przecież nigdzie nie jest zapisa-
ne, że radni muszą sobie pod-
nosić diety (tak samo, jak nie 
muszą robić tego parlamenta-
rzyści). Przepisy dają im tylko 
taką możliwość. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, by z tego prawa 
- biorąc pod uwagę wszech-
obecną drożyznę - nie skorzy-
stać i tym samym wykazać się 
solidarnością z mieszkańcami 
Wałbrzycha.

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.

19 listopada 2021 r. w 
Świebodzicach odbyła się 
uroczystość poświęcona pa-
mięci Jana Lityńskiego.

Pierwsza część odbyła się 
na terenie �rmy Defalin Group 
S.A., a jej gospodarzem był Lu-
bomir Trojanowski - wieloletni 
przyjaciel Jana Lityńskiego. 
Uroczystego odsłonięcia tabli-
cy pamiątkowej dokonała żona 
zmarłego - Elżbieta Bogucka. W 
wydarzeniu udział wzięli m.in. 
burmistrz Świebodzic Paweł 
Ozga, prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej, poseł na 
Sejm Izabela Katarzyna Mrzy-
głocka, radna Rady Powiatu 
Świdnickiego Alicja Synowska, 
mecenas Jerzy Świteńki - przy-
jaciele Śp. Jana Lityńskiego 
oraz zaproszeni goście. Druga 
część, zorganizowana w Miej-
skim Domu Kultury w Świe-
bodzicach, połączona była z 
promocją książki autobiogra-
�cznej „Ucieczka do wolności”. 
Podczas spotkania, w którym 
udział wzięli m.in. członkowie 
Unii Wolność ze Świebodzic, 
Wałbrzycha, Świdnicy, Żarowa 
i Dzierżoniowa oraz burmistrz 
Dzierżoniowa Dariusz Kuchar-
ski, rodzina i przyjaciele Jana 
Lityńskiego wspominali jego 
działania i osiągnięcia.

Przypomnijmy: związany z 
Wałbrzychem działacz opozy-
cji demokratycznej, poseł na 
Sejm z byłego województwa 
wałbrzyskiego i Ambasador 
Wałbrzycha Jan Lityński zginął 
21 lutego 2021 r., ratując psa, 

Pamięci Jana Lityńskiego

pod którym załamał się lód na 
rzece. Jan Lityński urodził się 
18 stycznia 1946 w Warszawie. 
Studiował na Wydziale Mate-
matyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego i w 1968 r. był jednym 
z organizatorów studenckich 
wystąpień w trakcie wydarzeń 
marcowych, za co został skaza-
ny na karę 2,5 roku więzienia. 
Był członkiem Komitetu Samo-
obrony Społecznej KOR, działał 
w Biurze Interwencyjnym KSS 
KOR, a także był współzałoży-
cielem niezależnego Biulety-
nu Informacyjnego Komitetu 
Samoobrony Społecznej KOR 
(1976 r.). Był wielokrotnie aresz-
towany za działalność opozy-
cyjną w okresie PRL. W 1980 r. 
został doradcą kierownictwa 
Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Solidar-
ność. W stanie wojennym był 
internowany, a od 1984 r. był 

członkiem Regionalnej Komisji 
Wykonawczej NSZZ Solidar-
ność Regionu Mazowsze. Był 
uczestnikiem obrad „Okrągłe-
go Stołu” w 1989 r. W 1989 r. 
został wybrany do Sejmu X ka-
dencji z listy Komitetu Obywa-
telskiego w ówczesnym woje-
wództwie wałbrzyskim. Potem 
pełnił mandat posła I, II kaden-
cji (z listy Unii Demokratycznej) 
oraz III kadencji (z listy Unii 
Wolności). W 2001, 2005 oraz 
w 2007 r. ubiegał się o reelek-
cję, ale mandatu nie zdobył (w 
2007 r. był liderem listy koalicji 
Lewica i Demokraci w przed-
terminowych wyborach parla-
mentarnych w okręgu wałbrzy-
skim). W październiku 2010 
r. został doradcą prezydenta 
Bronisława Komorowskiego ds. 
kontaktów z partiami i środo-
wiskami politycznymi.

(WPK, RED)
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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
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Środki zapobiegawcze to 
- mówiąc najprościej - dzia-
łania podejmowane w sto-
sunku do podejrzanego lub 
oskarżonego. Są to swojego 
rodzaju środki przymusu. 
Środki zapobiegawcze sto-
sowane są przez prokuratora 
w postępowaniu przygoto-
wawczym, a w postępowaniu 
sądowym - przez sąd. Wyjąt-
kiem jest tymczasowe aresz-
towanie, które - na każdym 
etapie postępowania karne-
go - stosowane może być wy-
łącznie przez sąd.

Środki zapobiegawcze 
mogą być stosowane jedynie 
w określonych przepisami ce-
lach. Do celów tych należą: 
zapewnienie prawidłowego 
toku postępowania karnego 
lub zapobieżenie popełnie-
niu przez podejrzanego lub 
oskarżonego innego ciężkiego 
przestępstwa. Środki te można 
zastosować w przypadku, gdy 
zebrane dowody wskazują na 
duże prawdopodobieństwo 
popełnienia przestępstwa 
przez daną osobę.

Środki zapobiegawcze 
mogą mieć charakter izolacyj-
ny lub nieizolacyjny. Jedynym 
izolacyjnym środkiem zapo-
biegawczym jest tymczasowe 
aresztowanie. Tymczasowe 
aresztowanie to nic innego jak 
pozbawienie wolności podej-
rzanego lub oskarżonego na 
ściśle określony czas. Pokre-
ślenia wymaga, że ten środek 
może zastosować wyłącznie 
sąd. Pozostałe środki zapobie-
gawcze to środki o charakterze 
nieizolacyjnym. Należą do nich:

1) poręczenie majątkowe 
– najczęściej takie poręczenie 
polega na wpłacie pieniędzy w 
określonej wysokości na wska-
zany rachunek bankowy,

2) poręczenie społeczne – 
jest to oświadczenie określonej 
grupy osób zapewniające, że 
podejrzany lub oskarżony nie 
będzie utrudniał ani zakłócał 
toku postępowania karnego,

3) poręczenie indywidualne 
(osoby godnej zaufania) - jest 
to oświadczenie osoby godnej 
zaufania, np. pracodawcy lub 
wychowawcy, zapewniające, 

że podejrzany lub 
oskarżony nie będzie 
ani utrudniał, ani za-
kłócał toku postępo-
wania karnego,

4) dozór policji – 
polega na obowiązku 
zgłaszania się w okre-
ślone dni do wskaza-
nej jednostki policji,

5) nakaz opusz-
czenia lokalu – jest 
to nakaz opuszczenia 
mieszkania, w którym 
podejrzany lub oskar-
żony zamieszkuje; 
może być stosowany 
tylko wobec osób, 
którym zarzucono 
przemoc wobec inne-
go domownika,

6) zawieszenie w 
czynnościach – pole-
ga na czasowym zawieszeniu 
podejrzanego lub oskarżonego 
w czynnościach służbowych 
lub w wykonywaniu określone-
go zawodu; może też polegać 
na nakazie powstrzymania się 
od prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej,

Prawo w pigułce: środki zapobiegawcze

7) zakaz opuszczania kraju 
– związany jest z uzasadniona 
obawą ucieczki podejrzanego 
lub oskarżonego; połączony 
jest przeważnie z odbiorem 
paszportu.

Środki zapobiegawcze 
mogą być stosowane łącznie 

np. dozór policji z zakazem 
opuszczania kraju. Na zastoso-
wanie środków zapobiegaw-
czych przysługuje zażalenie, 
które należy złożyć w terminie 

7 dni. Zażalenie jest zawsze 
rozpoznawane przez sąd.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Ponad 8 tysięcy Dolno-
ślązaków wybrało e-wizy-
tę zamiast odwiedzać ZUS 
osobiście. W całym kraju, w 
ciągu roku 116 tys. klientów 
skorzystało z możliwości roz-
mowy z ekspertem Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
za pośrednictwem Interne-
tu. Najwięcej pytań dotyczy 
spraw związanych z emery-
turami oraz rentami krajo-
wymi. Jest też dostępna dla 
osób niesłyszących i niedo-
widzących.

W ZUS możliwość załatwia-
nia spraw podczas wideoroz-
mowy wprowadzono została 

w październiku 2020 r. W ciągu 
roku z takiej formy kontaktu z 
ekspertem ZUS skorzystało po-
nad 116 tys. klientów i liczba 
ta cały czas rośnie. Na Dolnym 
Śląsku w ciągu 12 miesięcy 
8327 osób umówiło się na 
e-wizytę, w tym 4687 w od-
dziale we Wrocławiu, 2426 w 
Wałbrzychu i 1214 w Legnicy.

- Codziennie e-wizytę re-
zerwuje średnio kilkaset osób 
w całym kraju. To rozwiązanie 
sprawdza się doskonale wła-
śnie teraz w czasie pandemii 
– mówi Iwona Kowalska-Matis, 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku. – Wi-

Nie musisz przychodzić do ZUS
deorozmowa z ekspertem ZUS 
ma taką samą wagę jak osobi-
sta wizyta w placówce, a moż-
na ją odbyć bez wychodzenia z 
domu – dodaje.

Według rzeczniczki, naj-
więcej pytań w czasie wide-
ospotkań dotyczy spraw zwią-
zanych z emeryturami oraz 
rentami krajowymi.

- Często z tej możliwości 
korzystają osoby prowadzące 
własne �rmy żeby wyjaśnić 
swoje obowiązki wobec ZUS 
oraz zasady odprowadzania 
składek za pracowników – wy-
jaśnia Kowalska-Matis. Wiele 
pytań dotyczy także wypłaca-

nych przez Zakład zasiłków – 
wyjaśnia.

System e-wizyt oferuje moż-
liwość umówienia się na spo-
tkanie w kilku obszarach tema-
tycznych. Można porozmawiać 
z ekspertami o sprawach związa-
nych m.in. z emeryturami i ren-
tami, prowadzeniem �rmy, wy-
płatą zasiłków, a także uzyskać 
informacje o zasadach korzysta-
nia z tzw. tarczy antykryzysowej. 
Na takim spotkaniu istnieje rów-
nież możliwość potwierdzenia 
pro�lu na Platformie Usług Elek-
tronicznych (PUE) ZUS.

E-wizytę można zarezer-
wować za pośrednictwem 
strony internetowej www.zus.
pl/e-wizyta. Aby można było 
odwiedzić ZUS online, wystar-
czy komputer lub smartfon z 
kamerą i mikrofonem. W przy-
padku świadczeń międzynaro-
dowych należy wybrać temat 
wideorozmowy „Emerytury i 
renty międzynarodowe”.

W lutym 2021 roku ZUS uru-
chomił e-wizyty w języku migo-
wym PJM w sprawie zasiłków 
oraz emerytur i rent. E-wizytę 
mogą również zarezerwować 
osoby niewidzące i niedowi-
dzące – na stronie e-wizyt za-
stosowano kolory i kontrast 
zgodne ze standardami do-
stępności WCAG 2.0.

E-wizyty odbywają się od 
poniedziałku do piątku między 
9.00 a 14.00. Szczegółowe in-
formacje na temat e-wizyt znaj-
dują się na stronie www.zus.pl.

(IKM)
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W ramach projektu „Akademia bezpiec-
znego seniora!” ks. Zbigniew Chromy, 
proboszcz parafi i p. w. św. Jerzego i Mat-
ki Bożej Różańcowej, zorganizował w 
domu parafi alnym miejsce spotkań dla 
seniorów. - Jest to miejsce, w którym se-
niorzy mogą się spotkać, porozmawiać i 
wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach 
– podkreślają inicjatorzy projektu.

Projekt „Akademia bezpiecznego se-
niora!”, który jest dofi nansowany ze środ-
ków otrzymanych od Ministra Rodziny i 
Polityki Społecznej ze środków programu 
wieloletniego na rzecz Osób Starszych 
„Aktywni+” na lata 2021–2025 - zadanie 
publiczne zlecone w ramach programu 
wieloletniego na rzecz Osób Starszych 
„Aktywni+” na lata 2021-2025 - realizowa-
ny jest przez Parafi ę Rzymskokatolicka 
pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej 
w Wałbrzychu. Oferowane wsparcie jest 
atrakcyjne, innowacyjne i odpowiada na 

Akademia bezpiecznego seniora

potrzeby seniorów.
- Do tej pory nie miałam żadnej moty-

wacji, aby aktywnie uczestniczyć w codzi-
ennym życiu, w spotkaniach towarzyskich 
w grupie rówieśników, co powodowało, 
że czasami nie wierzyłam we własne siły, 
czułam się niepotrzebna, odczuwałam 
poczucie osamotnienia, czy też marginal-
izacji – mówi Pani Halina, uczestniczka za-
jęć dla seniorów 60+ w ramach „Akademii 
bezpiecznego seniora!”. - Uczestnicząc w 
tym programie spotkałam wielu wspan-
iałych ludzi w moim wieku. Potocznie, 

między koleżankami mówimy, że idziemy 
do naszego „klubu bezpiecznego seniora”. 
A ponieważ realizacja programu przebiega 
bardzo prężnie, wszyscy jesteśmy bardzo 
zadowoleni, a sama czuję się lepiej jak… 
w domu. Są organizowane różne zajęcia, 
po których czuję się, jakby ubyło mi lat. 
Zawsze na spotkaniach jest coś nowego 
i ciekawego, przez co pogłębiam swoją 
wiedzę. Spotkania te pozwalają się poczuć 
bardziej ważną, mającą wsparcie, a tym 
samym odważniejszą do podejmowania 
aktywności publicznej. W naszym gronie, 
wśród seniorów, wnosimy również różne 
doświadczenia. Między innymi przez to, że 
np. poznałam technikę obsługi komputera 
na zajęciach „Akademia bezpiecznego se-
niora!” mogłam - przy niewielkiej pomocy 
mojego syna - napisać niniejszą opinię. 
Mamy też różne wykłady i prelekcje jak 
ABC bezpieczeństwa zdrowotnego, uzu-
pełniane prezentacją fi lmową, tańce, które 
są zarazem ruchem pozytywnie wpływa-

jącym na krążenie. Tak bardzo się cieszę, 
że możemy tutaj się spotykać i nawiązać 
nowe kontakty z rówieśnikami. Z całego 
serca dziękuję naszemu księdzu - Zbig-
niewowi Chromemu, proboszczowi parafi i 
p.w. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej 
w Wałbrzychu, za wrażliwość społeczną, 
za pomysł naszego uczestnictwa w real-
izacji projektu. Dziękuję serdecznie Min-
isterstwu Rodziny i Polityki Społecznej 
za przyznanie nam środków z programu 
wieloletniego na rzecz Osób Starszych 
„Aktywni+”, na realizację naszych spotkań.

R E K L AMA

W wieku 71 lat zmarł Sławomir Kaczmarek 
– były radny Rady Miejskiej Wałbrzycha 
i działacz wałbrzyskiej lewicy. Był 
Prezesem Stowarzyszenia Gwarków KWK 
Victoria i Kopalń Wałbrzyskich. Pogrzeb 
odbędzie się w sobotę – 27 listopada 
2021 r. o godz. 11.00 na cmentarzu 
przy ulicy Przemysłowej w Wałbrzychu.

(RED)

Licealiści z popularnej wałbrzy-
skiej „Jedynki” świetnie radzą so-
bie nie tylko z międzynarodową 
maturą, ale także z występami na 
scenie oraz z zagadnieniami tech-
nicznymi.

- Niemieckojęzyczna grupa te-
atralna Gegen den Wind (Pod wiatr) 
w składzie: Patrycja Bąbel, Julia Bo-
chat, Weronika Chamela, Kacper Ga-
wron, Dawid Kobak, Natalia Kraczek, 
Donata Krajewska, Maciej Kurzydło 
i Rafał Powroźnik zaprezentowali w 
auli I LO widowisko kabaretowe „Wie 

ein Schmetterling” („Jak motylek”). 
Wcześniej, ten sam zespół uświetnił 
swoim występem wydarzenie zor-
ganizowane przez Niemieckie To-
warzystwo Społeczno-Kulturalne w 
Wałbrzychu w Teatrze Zdrojowym w 
Szczawnie Zdroju. Opiekę artystycz-
ną sprawowała absolwentka I LO 
Magdalena Małowska, a nad precy-
zją języka Iwona Rudnicka. Również 
w szczawieńskim teatrze odbył się 
przegląd chórów Beati Cantores. Na-
szą szkołę reprezentowała solistka 
Nela Walendzik, która uzyskała tytuł 

Zmarł 
Sławomir 
Kaczmarek

Wszechstronni uczniowie I LO

�nalistki w tegorocznej edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Piosenki Nie-
mieckiej „Superstar”. Serdeczne gra-
tulacje dla Neli oraz Anny Walendzik, 
która przygotowała Nelę pod wzglę-
dem wokalnym, a także dla Iwony 
Rudnickiej za przygotowanie języko-
we. Kolejnym wydarzeniem artystycz-
nym z udziałem naszych uczniów była 
gala wręczenia nagród w X Ogólno-
polskim Konkursie Multimedialnym o 
Janie Pawle II „Budujmy dziś kulturę 
życia”. Organizatorem tego konkursu 
oraz gali w Teatrze Miejskim w Świd-
nicy byli: I LO w Wałbrzychu, Wydział 
Katechetyczny Świdnickiej Kurii Bi-
skupiej oraz Akcja Katolicka Diecezji 
Świdnickiej. Patronat honorowy nad 
konkursem sprawował biskup świd-
nicki Marek Mendyk. Gratulujemy 

naszej uczennicy Paulinie Mroczkow-
skiej z klasy IIIa4, która zajęła III miej-
sce – mówi Beata Urbaniak, zastępca 
dyrektora I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Wałbrzychu.

Ale szkolne życie w I LO nie ograni-
cza się do nauki i wydarzeń artystycz-
no – kulturalnych.

 - Nasi uczniowie pod czujnym 
okiem nauczycieli informatyki: Jacka 
Pawlika i Przemysława Pobiedzińskie-
go oraz Krzysztofa Kaszuby z �rmy 
KidsTech zmontowali pierwsze szkol-
ne drukarki 3D, które zostały kupione 
ze środków rady rodziców. Uczniowie 
świetnie poradzili sobie z trudnym za-
daniem składania drukarek 3D, a przy 
tym mile i kreatywnie spędzili czas – 
dodaje wicedyrektor placówki.

(RED, fot. I LO)
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Gminy Boguszów – Gor-
ce, Czarny Bór, Głuszyca, 
Jedlina - Zdrój, Szczaw-
no-Zdrój i Świebodzice 
znalazły się, wraz z Powia-
tem Wałbrzyskim, w gro-
nie samorządów, które w 
Wałbrzychu podpisały de-
klarację współpracy przy 
budowie Cyklostrady Dol-
nośląskiej.

Trasa Sudecka i Eurove-
lo to najważniejsze tematy 
wałbrzyskiego spotkania 
dotyczącego przebiegu po-
wstającej w naszym regionie 
Cyklostrady Dolnośląskiej. Na 
kolejnym, które odbyło się 
w Bardzie, omawiano m.in. 
drugą część Trasy Złotej oraz 
fragment Trasy Kłodzkiej. 
W obu spotkaniach licznie 
uczestniczyli lokalni samorzą-
dowcy, a zakończyły się one 
zwyczajowo podpisaniem 
wspólnej deklaracji współ-
pracy przy realizacji projektu 
Cyklostrady.

- Podczas tych bardzo waż-
nych spotkań poruszyliśmy 

temat przebiegu tras, rozwią-
zań które ułatwią turystom 
podróżowanie po ścieżkach 
rowerowych, a także o zacho-
waniu wszelkich norm bezpie-
czeństwa przy projektowaniu 
Cyklostrady – wyjaśnia Wice-
marszałek Województwa Dol-
nośląskiego Grzegorz Macko.

- Bardzo się cieszę, że pod-
czas obu spotkań podpisali-
śmy deklarację współpracy 
przy tworzeniu Cyklostrady 
Dolnośląskiej. Celem projek-
tu jest powstanie szerokiej i 
funkcjonalnej sieci tras rowe-
rowych wspierających rozwój 
turystyki w regionie, a także 
promocja aktywnej i przyja-
znej środowisku formy spę-
dzania czasu – dodaje Tymo-
teusz Myrda, członek zarządu 
województwa.

- Gmina Miasto Boguszów-
-Gorce to bardzo ważny punkt 
na trasie przyszłej cyklostrady, 
gdyż to w naszym mieście po-
wstanie węzeł Trasy Sudeckiej 
z odgałęzieniem prowadzą-
cym na Trasę Kłodzką. Warto 

Powstanie Cyklostrada Dolnośląska

dodać, że znajduje się ono 
również na trasie projektowa-
nej przez Powiat Wałbrzyski, 
tzw. „podkowy” – trasy rowe-
rowej prowadzącej droga-
mi leśnymi, która ma spinać 
wszystkie gminy powiatu i 
doprowadzać do lokalnych 
atrakcji oraz istniejących tras 
rowerowych MTB. Cyklostrada 
jest wspólnym projektem, któ-
ry nie powstanie bez zaanga-
żowania jednostek samorządu 
terytorialnego – podkreśla 
burmistrz Boguszowa – Gorc 
Sylwia Dąbrowska, która pod-
pisała deklarację wraz z Rafa-
łem Wiernickim - dyrektorem 
OSiR Boguszów-Gorce..

- Program jest tworzony 
z myślą o mieszkańcach ca-
łego regionu oraz otwartych 
na współpracę samorządów. 
Celem cyklostrady jest utwo-
rzenie na Dolnym Śląsku funk-
cjonalnej i szerokiej sieci tras 
rowerowych, służących co-
dziennej komunikacji miesz-
kańców, przy jednoczesnym 
rozwoju turystyki w całym 
regionie. Ma także za zadanie 
promować ochronę środowi-
ska oraz podnosić aktywność 
�zyczną. Budowa cyklostrady 
wpłynie bardzo pozytywnie 
na rozwój gospodarczy regio-
nu. Współpraca samorządów 
będzie odbywała się na zasa-
dach partnerstwa, wspólnego 
aplikowania o zewnętrzne źró-
dła �nansowania tej inwestycji 
(w tym o środki europejskie), 
a także późniejszej realizacji 
i promocji projektu – dodaje 
burmistrz Roman Głód, który 
podpisał deklarację współpra-
cy przy tym projekcie w imie-
niu Gminy Głuszyca.

(RED)

R E K L AMA

10 grudnia o godz. 18.00 
Centrum Kultury-Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszy-
cy gościć będzie Agnieszkę 
Dobkiewicz - autorkę książek 
„Mała Norymberga. Historie 
Katów z Gross-Rosen”, „Mała 
Norymberga. Historie Katów 
z Gross-Rosen” oraz „Dziew-
czyny z Gross-Rosen”.

Agnieszka Dobkiewicz to 
dziennikarka związana z Dol-
nym Śląskiem, która promuje 

historię regionu, a szczególnie 
tematykę byłego obozu kon-
centracyjnego Gross-Rosen, 
którego historia jest ciągle nie-
zbadana do końca, a ludzkie tra-
gedie, do których tam doszło, 
niedopowiedziane. Z pasji do 
historii powstała Fundacja Idea, 
którą kieruje i która zajmuje się 
właśnie promocją dolnośląskich 
dziejów. Fundacja tworzy m. in. 
Świdnicki Portal Historyczny. 

(AGM)

Spotkanie autorskie
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W ubiegłym tygodniu pisa-
łem o przypadkach napaści na 
lekarzy i ratowników medycz-
nych z grupy „Medycy na gra-
nicy” jak i innych obywateli RP, 
dokonywanych przez funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej i nie-
zidenty�kowanych osobników 
ubranych w mundury Wojska 
Polskiego i poruszających się 
samochodem z wojskowymi 
tablicami rejestracyjnymi. Od-
nosząc się do opisanych przy-
padków, MON jednoznacznie 
zaprzeczyło, aby cokolwiek z 
tym wspólnego mieli polscy 
żołnierze, natomiast Straż Gra-
niczna, ustami swej podlaskiej 
rzeczniczki przyznała, że ci za-
maskowani kominiarkami z tru-
pimi czaszkami cywile z bronią, 
to w istocie funkcjonariusze 
operacyjni, którzy w sposób 
niejawny wspierają o�cjalne 
działania SG na tym terenie. Jak 
nieo�cjalnie ustalili niektórzy 
niezależni dziennikarze, mogą 
nimi być funkcjonariusze Wy-
działu Operacyjno-Śledczego 
Podlaskiego Oddziału Stra-
ży Granicznej. Kompetencje 
funkcjonariuszy tej formacji 
określają szczegółowo art. 1 i 
11 Ustawa o Straży Granicznej 

Janusz
Bartkiewicz

Na Berdyczów
i absolutnie nie wynika z nich, 
aby jakikolwiek nieumundu-
rowany funkcjonariusz (lub 
grupa funkcjonariuszy) mógł 
zatrzymywać i traktować ludzi 
w sposób opisany przez na-
padniętych. W opisywanym 
szeroko w mediach przypadku, 
funkcjonariusze ci dopuści-
li się zwykłego przestępstwa 
przekroczenia uprawnień, na-
ruszenia wolności osobistej i 
nietykalności cielesnej oby-
wateli oraz stosowania groź-
by karalnej. W normalnym, 
praworządnym państwie, w 
stosunku do takich osób zo-
stałoby z miejsca wszczęte 
postępowanie dyscyplinarne i 
karne, a sąd nie miałby wątpli-
wości co do winy i rodzaju wy-
mierzonej kary. Powtórzę, że w 
normalnym i praworządnym 
państwie… Postępująca od lat 
deformacja polskich organów 
ścigania i wymiaru sprawiedli-
wości spowodowała jednak-
że, że obywatel, który stał się 
obiektem bezprawnego ataku 
funkcjonariusza publicznego 
(państwowego), jest zupełnie 
bezradny, a swoje żale może 
kierować się do przysłowiowe-
go Berdyczowa. Bo nawet jeżeli 
złoży stosowne zawiadomienie 
do prokuratury, to spotka się z 
oczywistą odmową wszczęcia 
postępowania lub - przy opty-
mistycznym założeniu - że po-
stępowanie zostanie wszczęte, 
jego szybkie umorzeni z tego 
powodu, iż z różnych (niezawi-

nionych przez siebie) przyczyn 
nie był w stanie podać perso-
naliów osób, którzy potrakto-
wały go jak zbójcy czyhający 
„po lasach i gościńcach”. Nie 
będzie znał ich personaliów 
chociażby z tego powodu, 
że owi „zbójcy” byli uprzejmi 
poinformować, iż są z "tajnej 
grupy i nie będą się legitymo-
wać”. Można śmiało stawić 
euro przeciwko orzechom, że 
ani policja, ani prokuratura nie 
będą w stanie ustalić kim owi 
zbójcy byli, a szefostwo Wy-
działu Operacyjno-Śledczego 
Podlaskiego Oddziału Straży 
Granicznej stwierdzi, że to fak-
tycznie jacyś zbójcy grasują, 
bo ich obowiązuje treść art. 9 
wspomnianej ustawy, który 
stanowi, że funkcjonariusze SG 
w toku wykonywania czynno-
ści służbowych, mają obowią-
zek respektowania godności 
oraz przestrzegania wolności i 
praw człowieka i obywatela. A 
więc co to, to nie. To nie oni, bo 
tak mówi przepis.

I jeszcze kurz nie opadł po 
zadymie w okolicach Narewki, 
a już media doniosły o nowym 
wyczynie polskich wojaków, 
bo od początku wiadomo, że o 
dzielnych wojaków stojących 
na straży granic naszej ojczy-
zny, tym razem chodzi. Otóż 
zdarzyło się, że 16 listopada 
grupa umundurowanych i 
uzbrojonych żołnierzy Wojska 
Polskiego dokonała bezpraw-
nego zatrzymania, przeby-

wających poza strefą stanu 
wyjątkowego w miejscowości 
Wiejki koło sławnego już Mi-
chałowa, trzech dziennikarzy, 
którzy na tym terenie mieli 
prawo przebywać i wykony-
wać swoje dziennikarskie obo-
wiązki. Polskie przepisy nie 
wymagają od dziennikarzy, 
aby nosili jakieś szczególnie 
wyróżniające ich uniformy, 
ani też ozdabiali swe odzienie 
dziennikarskimi identy�kato-
rami, które tylko w określo-
nych prawem okolicznościach 
muszą okazać - na żądanie 
- uprawnionym funkcjonariu-
szom. W stre�e nie objętej sta-
nem wyjątkowym jacykolwiek 
żołnierze takich żądań nie 
mają prawa stawiać. Niestety, 
w obecnej Polsce wszystko się 
niektórym całkowicie pomie-
szało, przez co obywatele co-
raz częściej narażani są na nie-
bezpieczeństwo uszczerbku na 
zdrowiu, a nawet i utraty życia. 
A tak być nie może, bo we wła-
snym państwie każdy obywatel 
ma prawo robić to, czego mu 
przepisy nie zabraniają, albo 
co mu te przepisy nakazują i 
nie może mu jakiś niedouczo-
ny trep grozić bronią, naruszać 
jego wolności osobistej, grze-
bać w osobistych bądź służ-
bowych rzeczach, naruszając 
m.in. tajemnicę dziennikarską. 
Do zdarzenia na konferencji 
prasowej (oglądałem) odniósł 
się Dowódca Operacyjny Ro-
dzajów Sił Zbrojnych gen. 

broni Tomasz Piątkowski, któ-
ry - w mojej prywatnej ocenie 
- opowiadał straszne banialuki, 
niegodne honoru o�cera Woj-
ska Polskiego. Bajdurzył więc 
o jakichś podejrzanych typach 
w białych maskach na twarzy 
i ciemnych kurtkach, a na do-
datek jeden z nich – o zgrozo 
- miał czarną brodę, no i żaden 
z nich nie miał jakichkolwiek 
oznaczeń, ale za to posiadali 
„jakiś sprzęt optyczny”. Jak wi-
dać, dla pana generała i jego 
podwładnych, każdy obywatel 
w maseczce antywirusowej i z 
aparatem fotogra�cznym, bro-
daty, a na dodatek w ciemnej 
kurtce, to niechybnie groźny 
terrorysta albo przynajmniej 
„ruski” szpieg, którego można 
potraktować jak przysłowiową 
szmatę. I jeszcze tenże gene-
rał raczył oświadczyć, że jeżeli 
„(...) ktoś w tej chwili mówi, że 
został poturbowany, że został 
pobity, absolutnie do niczego 
takiego nie doszło. Nikt niko-
go nie uderzył, nikt nikomu nie 
ubliżał, nikt nikogo nie szarpał. 
Tak wyglądała sytuacja i jest to 
udowodnione przez żołnierzy, 
których meldunki otrzymałem 
i z notatki policyjnej, która to 
policja tam dojechała wezwa-
na przez naszych żołnierzy 
(…)”. Jednakże pecha okrutne-
go ma, bo dziennikarze rozmo-
wy z wojakami nagrali i dzięki 
temu każdy, kto je usłyszał, 
może sobie wyrobić własne 
zdanie na temat prawdomów-

ności i nienachalnego intelektu 
owego wysokiego stopnia o�-
cera formacji, na sztandarach 
której widnieją słowa mówią-
ce między innymi o honorze, 
nie wspominając Boga, który 
za kłamstwo dziateczki swe 
rózgami karać karze. Bo na 
nagraniu słychać niezwyczaj-
nie wulgarny język szwejów 
oraz chamskie odnoszenie się 
do nielegalnie zatrzymanych 
dziennikarzy, przebywających 
– powtórzę – poza strefą objętą 
stanem wyjątkowym. Żołnierze 
ci - w mojej ocenie - dopuścili 
się nie tylko przestępstwa naru-
szenia nietykalności cielesnej, 
nielegalnego pozbawienia 
wolności, naruszenia godności 
osobistej i naruszenia tajemni-
cy dziennikarskiej, a także nie-
legalnego przeszukania rzeczy 
i samochodu, ale też splamie-
nia polskiego munduru, który - 
dla rządzących hurra-patriotów 
- ma ponoć wielkie znaczenie. 
Niestety, osobnicy w polskich 
mundurach, którzy dopuścili 
się wyżej wskazanych czynów, 
naruszających przepisy karne, 
nie poniosą żadnej odpowie-
dzialności służbowej, albo-
wiem najwyższy ich przełożo-
ny (mówiąc po wojskowemu 
najczystszej krwi „cywil ban-
da”) pochwalił ich zachowanie 
i - jak sam powiedział - „na-
grodził” ich swym poparciem 
i słowami uznania. Zgroza. 
Wprawdzie dziennikarze zapo-
wiedzieli podjęcie stosownych 
kroków prawnych, ale - tak jak 
wyżej wskazałem - nie wró-
żę im powodzenia, ponieważ 
przybyli na miejsce policjanci, 
mimo wyraźnego zgłoszenia 
takiego żądania, nie podjęli 
próby ustalenia tożsamości 
napastników, ograniczając się 
do poinformowania o możli-
wości złożenia w tej sprawie 
zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa. A bez podania 
personaliów napastników, 
skargi ich i tak tra�ą „na Ber-
dyczów”, czyli najważniejszy 
obecnie w Polsce urząd.

PS. Pragnę na wszelki wy-
padek zaznaczyć, że według 
Słownika Państwowego Wy-
dawnictwa Naukowego okre-
ślenie „trep” to środowiskowa 
nazwa żołnierza zawodowego. 
Również Wikisłownik podaje, 
że jest to slangowe określenie 
takiegoż wojaka. A więc nic ob-
raźliwego.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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• Ekologiczne ciepło
W Urzędzie Gminy Czarny Bór 
została podpisana umowa na 
budowę instalacji gazowych 
w dwóch gminnych lokalach 
przy ulicy Głównej i Wesołej w 
Czarnym Borze. - Gmina sukce-
sywnie inwestuje w wymianę 
źródeł ciepła w budynkach ko-

munalnych, w ramach szeroko 
pojętych działań proekologicz-
nych – podsumowuje Adam 
Górecki, wójt Gminy Czarny 
Bór. Wykonawcą inwestycji 
będzie �rma Robert Kolczyński 
Usługi Hydrauliczne z siedzibą 
w Wałbrzychu. Wartość prac 
budowlanych oszacowano na 

Raport z Gminy Czarny Bór wymiana krawężników na dłu-
gości prawie 260 m przy ul. 
Nadrzecznej w Czarnym Borze. 
- Etapowość prac uzależniona 
jest od planów inwestycyjnych 
spółki gazowniczej, która ma 
wykonywać sieć gazową na 
tym terenie. Gmina planuje 
wykonanie nowej nawierzchni, 

ale na razie powstały chodniki 
i krawężniki – podsumowuje 
wójt Adam Górecki. Wartość 
prac wyniosła niewiele ponad 
100 000 zł, a jej wykonawcą 
było Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe Jan Twardowski w 
Jaczkowa.

(JJ)

Mikołaj czeka na listy od 
najmłodszych w Centrum 
Kulturalno-Kongresowe Wi-
told. Każde dziecko, które 
wyśle list, dostanie upomi-
nek.

- Do 30 listopada, przed 
wejściem do CKK Witold, bę-
dzie stała skrzynka na listy do 
Mikołaja. Każde dziecko z Bo-
guszowa - Gorc w wieku do 12 
lat może wrzucić do niej jedną 
wybraną pracę: list zawierający 
opis wymarzonego mikołaj-
kowego prezentu lub rysunek 

przedstawiający wymarzony 
prezent. Wszystkie prace mu-
szą być wykonane samodziel-
nie i opisane: imieniem, nazwi-
skiem oraz wiekiem uczestnika 
zabawy. Technika wykonania 
listów i rysunków jest dowolna. 
Wszystkie dzieci, które wyślą 
listy za pośrednictwem naszej 
mikołajkowej poczty, otrzy-
mają upominki, które będą do 
odbioru w CKK Witold od 6 do 
10 grudnia w godzinach 10.00-
16.00 – mówią organizatorzy.

(RED)

Listy do Mikołaja

• Zawieszony kurs
- Z powodu małej frekwencji na 
linii komunikacyjnej Wałbrzych 
- Stare Bogaczowice - Gostków, 
od 22.11.2021 r. zawieszony 
został kurs szkolny z Wałbrzy-
cha do Gostkowa o godzinie 
17.20. Pozostałe kursy zostają 
bez zmian – informuje �rma 
przewozowa Marcelbus.

• Brak przejazdu 
do Sadów
Przypominamy, że do 7 grud-
nia 2021 r. nie ma przejazdu 
drogą powiatową 2796D na 
odcinku Sady Dolne - Sady 
Górne. Ze względu na remont 
tej drogi, która stanowi dojazd 
do węzła Bolków na drodze 
ekspresowej S3, wyłączony z 
ruchu został odcinek od Sta-
rych Bogaczowic do boiska w 
Sadach Górnych. Objazd został 
wytyczony przez Sady Dolne, 
Dobromierz i Chwaliszów.

(RED)

• Wycieczka 
do Wrocławia
Sołtys i Rada Sołecka Starych 
Bogaczowic zapraszają na wy-
cieczkę do Wrocławia. - Wyjazd 
4 grudnia o godz. 8.45 z parkin-
gu szkolnego w Starych Boga-
czowicach. W programie zwie-
dzanie: Panoramy Racławickiej, 
Muzeum Narodowego, Pawilo-
nu Czterech Kopuł i Jarmarku 
Bożonarodzeniowego w Rynku. 
Przed nami bardzo ciekawa wy-
cieczka, która wprowadzi nas w 
świąteczny klimat. Liczba miejsc 
jest ograniczona i nie zwlekajcie 
z zapisami. Uwaga! Pierwszeń-

stwo mają mieszkańcy wsi Stare 
Bogaczowice, a jeśli będą wolne 
miejsca, to będą mogli zapisać 
się mieszkańcy pozostałych so-
łectw. Zapisy u sołtys Radosła-
wy Starmel – Świteńkiej. Koszt 
uczestnictwa wynosi 30 zł.

• Wieniec adwentowy
Gminne Centrum Biblioteczno 
-Kulturalne w Starych Bogaczo-
wicach wraz z sołtysem i Radą 
Sołecką Wsi Cieszów zaprasza-
ją mieszkańców na bezpłat-
ne zajęcia, których tematem 
będzie wieniec adwentowy. 
Warsztaty rękodzieła odbędą 
się już w piątek - 26 listopa-
da o godz. 16.00 w Świetlicy 
Wiejskiej w Cieszowie Zapisy 
prowadzi sołtys Cieszowa Nina 
Stańko, ale liczba uczestników 
tych zajęć jest ograniczona.

(RED)

• Czekają na Mikołaja
Gmina Stare Bogaczowice 
przygotowuje się na wizy-
tę Mikołaja! Dostojny gość z 
workiem prezentów dotrze 
do dzieci z każdego sołectwa: 
4 grudnia o godz. 15.30 w 
Gostkowie i o godz. 16.30 w 
Nowych Bogaczowicach, 10 
grudnia w Cieszowie o godz. 
16.00 i w Chwaliszowie o godz. 
17.00, 11 grudnia w Strudze 
o godz. 14.30 i w Jabłowie o 
godz. 15.30 oraz 12 grudnia o 
godz. 16.00 na stadionie w Sta-
rych Bogaczowicach. - Chcesz, 
aby Twoje dziecko spotkało się 
z Mikołajem? Zapisy u sołtysów 
– wyjaśniają organizatorzy.

(RED)

Raport z Gminy 
Stare Bogaczowice

prace na strzelnicy (wymiana 
tarcz, oświetlenia i zadaszenie) 
zostaną s�nansowane przez 
Polski Związek Biathlonu. Wy-
konawcą robót budowlanych 
jest �rma Usługi Remontowo-
-Budowlane Mateusz Kapuła.

• Inwestują 
w Nadrzeczną
Zakończył się remont na-
wierzchni chodników na 
długości blisko 400 m oraz 

kwotę ponad 50 000 zł., a ter-
min ich zakończenia zaplano-
wano na koniec 2021 r.

• Nowa strzelnica
Trwają prace przy przebudowie 
elementów strzelnicy biathlo-
nowej w kompleksie sporto-
wym w Czarnym Borze. Wartość 
robót budowlanych to 374 900 
zł, a środki na przebudowę po-
chodzą z Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych. Pozostałe 
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Górnik Nowe Miasto i KAP 
Kamienna Góra wygrały tur-
nieje o puchar burmistrza 
Mieroszowa. A 28 listopada 
kolejne zawody piłkarskie w 
hali przy ul. Hożej w Miero-
szowie rozegrają skrzaty.

Akademia Piłkarska Mie-
roszów jest organizatorem ha-
lowych turniejów piłkarskich o 
Puchar Burmistrza Mieroszo-
wa. Rywalizację w kategorii 
żak (rocznik 2013/2014) wygrał 
Górnik Nowe Miasto, przed 
Victorią Świebodzice i Diamen-
tem Wałbrzych. Najlepszym 
bramkarzem został uznany Se-
bastian Schabowski (Victoria 
Świebodzice), najlepszym zo-
stał strzelcem Tymon Szuplew-
ski (Diament Wałbrzych), tytuł 
najlepszego zawodnika został 
przyznany Dominikowi Wy-
sockiemu (SPN 9 Wałbrzych), 
a wyróżnione zostały Julia Wi-
śniewska i Ania Urbańska (Dia-

ment Wałbrzych). W kategorii 
orlik puchar wywalczyła KAP 
Kamienna Góra, 2 miejsce zaję-
ła Victoria Świebodzice I, a 3 lo-
katę zajęła AP Mieroszów. Naj-
lepszym strzelcem został Adam 
Wójtowicz z Victorii Świebodzi-
ce, najlepszym bramkarzem 
Wojciech Górniaczyk z AP 
Mieroszów, a najlepszym za-
wodnikiem Oskar Sproch z KAP 
Kamienna Góra. Wyróżnione 
zostały Wiktoria Obidowska z 
KAP Kamienna Góra i Wiktoria 
Lachowicz z Młodych Wilków 
Szczawno Zdrój.

28 listopada o godz. 9.00 
zostanie rozegramy turniej w 
kategorii żak (roczniki 2015 
i 2016) z udziałem: AS Krze-
szów, AKS Strzegom, Diament 
Wałbrzych, Football Academy 
Wałbrzych, Futgol Czarny Bór, 
Młode Wilki Szczawno-Zdrój i 
Akademia Piłkarska Mieroszów.

(RED)

Mieroszowskie puchary

Uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Jugo-
wicach świętowali Międzyna-
rodowy Dzień Praw Dziecka 
wspólnie z UNICEF.

20 listopada to wyjątkowa 
data - rocznica uchwalenia 
przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych „Kon-
wencji o prawach dziecka”. 

- Konwencja przypomina, że 
wszyscy powinniśmy zwrócić 
szczególną uwagę na dzieci i 
ich prawa. Międzynarodowy 
Dzień Praw Dziecka z UNICEF 
w swoich działaniach zwraca 
uwagę na te kwestie i inicjuje 
projekty, których celem jest 
upowszechnienie wiedzy o 
prawach dziecka. To wyda-
rzenie, które jednoczy wszyst-
kie dzieci na całym świecie. 
W tym dniu, w wielu krajach, 
dzieci oraz dorośli podejmują 
wspólne inicjatywy, których 
celem jest okazanie wsparcia i 
solidarności z dziećmi, których 
prawa nie są respektowane. To 
radosny dzień, ale z poważnym 

przesłaniem. Do akcji przy-
stąpili także uczniowie naszej 
szkoły. Wszyscy tego dnia ubra-
ni byli na niebiesko, w kolorze 
UNICEF. Młodsi uczniowie na 
nawierzchni, przed wejściem 
do placówki, wykonali rysunki, 
ilustrujące artykuły „Konwen-
cji o prawach dziecka”. Do za-
bawy przyłączyli się goście, 
którzy w tym dniu odwiedzili 
szkołę: Aleksandra Ignaszak 
– sekretarz gminy oraz Adam 
Hausman - wójt Gminy Walim. 
Starsi uczniowie zapoznali się z 
„Konwencją o prawach dziec-
ka”, uczestniczyli w pogadan-
kach, wykonywali prace pla-
styczne, rozwiązywali zadania, 
rebusy dotycząc praw dziecka. 
Znajomość praw, pozwala naj-
młodszym uchronić się przed 
różnymi niebezpieczeństwami 
oaz daje im też możliwość ak-
tywnego uczestnictwa w pro-
cesie podejmowania decyzji, 
które ich dotyczą – podkreślają 
organizatorzy wydarzenia.

(AM)

Gmina Mieroszów, dzięki 
do�nansowaniu z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz 
wsparciu Powiatu Wałbrzyskie-
go, kupiła mikrobus, który jest 
w pełni dostosowany do prze-
wozu osób niepełnosprawnych.

- Nasz projekt „Brama do Polski 
- bez barier” została do�nansowa-

Bez barier ny z PFRON w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między 
regionami III” obszar D, z którego 
otrzymaliśmy 105 000 zł. Łączny 
koszt zakupu tego samochodu 
wyniósł około 150 000 zł, a wkład 
własny pochodził z budżetu 
Gminy Mieroszów. Pojazd bę-
dzie służył przede wszystkim do 
przewozu osób do 18 roku życia 
z niepełnosprawnościami – mówi 
burmistrz Mieroszowa Andrzej 
Lipiński.

(RED, fot. N.Grzeszuk)

Pilnują swoich praw
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Regina Błaszkowska wy-
walczyła brązowy medal mi-
strzostw Polski młodziczek 
(U14) w zapasach. Zawod-
niczka Herosa Boguszów – 
Gorce rywalizowała w kate-
gorii wagowej do 46 kg.

- W drodze do podium Re-
gina pokonała przez przewa-
gę techniczną 10:0 Wiktorię 
Pietrzykowską (Guliwer Kiel-
ce), następnie na punkty 6:0 
Roksanę Sawicką (Cement-
-Gryf Chełm) i awansowała do 
pół�nału, gdzie nie sprostała 

starszej przeciwniczce - Karo-
linie Zień (Mazowsze Teresin). 
Nasza Heroska stanęła przed 
szansą zdobycia brązowego 
medalu, o który po mistrzow-
sku rozprawiła się z zawod-
niczką klubu WLKS Siedlce 
- Julią Kokoszką – wygrywając 
ten pojedynek na punkty 2:1. 
Był to debiut Reginy Błasz-
kowskiej w imprezie tej rangi, 
a przed nią jeszcze kolejny rok 
w grupie wiekowej młodzi-
czek. Warto dodać, że była naj-
młodszą medalistką w swojej 

wadze – relacjonuje Dariusz 
Piaskowski, trener Herosa Bo-
guszów – Gorce.

W Mistrzostwach Polski 
Młodziczek w Kielcach starto-
wało 148 zawodniczek, a kate-
goria wagowa do 46 kg była 
jedną z najliczniej obsadzo-
nych - o krążki walczyły 23 za-
paśniczki.  Kolejny sprawdzian 
już za dwa tygodnie w Bogu-
szowie – Gorcach, podczas 
międzynarodowego turnieju 
Heros Lady Open.

(RED)

Nasi złoci medaliści
Kinga Mięgoć z Wałbrzy-

cha i Bartosz Gołębiewski z 
Jedliny-Zdroju wywalczy-
li złote medale Mistrzostw 
Polski w Boksie Olimpijskim. 
Od poniedziałku do piątku 
w hali Aqua – Zdrój w Wał-
brzychu rywalizowało blisko 
70 zawodniczek oraz 260 za-
wodników.

- Udało nam się zgromadzić 
rekordową liczbę zawodników. 
Zawody stały na dobrym po-
ziomie i było wiele ciekawych 
walk – powiedział Krzysztof 
Sadłoń, były mistrz Polski, a 
dziś trener Imperium Boxing 
Wałbrzych i współorganizator 
tegorocznych, połączonych 
mistrzostw Polski seniorek i se-
niorów. I jako pierwsza w tym 
turnieju złoty medal wywalczy-
ła jego podopieczna – Kinga 
Mięgoć. W �nałowej walce w 

kategorii do 50 kg zawodnicz-
ka gospodarzy turnieju jedno-
głośnie na punkty pokonała 
Nikolę Kaczmarek.

- Stoczyłam dwie trudne 
walki, ale cieszę się, że pokona-
łam obie rywalki i po raz drugi 
zostałam mistrzynią Polski se-
niorek – powiedziała po zwy-
cięskim �nale.

Z kolei Andżelika Mięgoć, 
która jest siostrą bliźniaczką 
Kingi, musiała zadowolić się 
srebrnym medalem w katego-
rii do 48 kg, po porażce w �na-
łowej walce z Natalią Rok. Tytuł 
wicemistrza Polski wywalczył 
inny reprezentant Imperium 
Boxing Wałbrzych - Patryk Tro-
chimiak, który w �nale katego-
rii do 60 kg musiał uznać wyż-
szość Jarosława Iwanowa.

W wadze do 75 kg - po raz 
czwarty w rywalizacji seniorów 

- złoty medal zdobył Bartosz 
Gołębiewski, który mieszka w 
Jedlinie-Zdroju, a reprezentuje 
KKB RUSHH Kielce. W �nałowej 
walce, choć przegrał I rundę z 
Mateuszem Goińskim (wygrał 
z nim �nał MP w 2018 r. w Kar-
linie), niesiony dopingiem swo-
ich kibiców wygrał dwie po-
zostałe odsłony i jednogłośną 
decyzją sędziów obronił odzy-
skany przed rokiem w Wałczu 
tytuł mistrza Polski (na podium 
MP jest od 2013 r.).

Złoty medal obronił także 
urodzony w Wałbrzychu Mate-
usz Bereźnicki, który w wieku 
5 lat wyjechał z rodzicami do 
Anglii, ale w Polsce reprezen-
tuje barwy Skorpiona Szczecin. 
20-letni pięściarz, do wywal-
czonych przed rokiem tytułów 
mistrza Polski młodzieżowców 
i seniorów, dołożył kolejne mi-
strzostwo w wadze 92 kg, jed-
nogłośnie pokonując w �nale 
Mateusza Kubiszyna ze Stali 
Rzeszów, który ma w dorob-
ku trzy tytuły mistrza świata 
w kickboxingu w formule full 
contact.

Organizatorzy zebrali wiele 
pochlebnych opinii za świetne 
przeprowadzenie Mistrzostw 
Polski w Boksie Olimpijskim w 
Wałbrzychu.

(RED)

Regina Błaszkowska z medalem 
mistrzostw Polski
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Wychowanek Górnika 
Wałbrzych Aleksander Bal-
cerowski, który na co dzień 
występuje w BC Mega Basket 
Belgrad w Serbii, znalazł się 
w składzie reprezentacji Pol-
ski koszykarzy na spotkania 
kwali�kacyjne do mistrzostw 
świata.

Reprezentacja Polski pod 
wodzą trenera Igora Milicicia 
już 25 listopada rozegra wy-
jazdowe spotkanie z Izraelem, 
a 28 listopada w Lublinie spo-
tka się z reprezentacją Niemiec. 
W kadrze na ten dwumecz są: 
rozgrywający: Łukasz Kolenda 
(Śląsk Wrocław), Andrzej Ma-
zurczak (Zastal Zielona Góra), 
Marcel Ponitka (Parma-Pari-

match Perm - Rosja), Jakub 
Schenk (King Szczecin); rzuca-
jący: Jakub Garbacz (Syntainics 
MBC Weissenfels - Niemcy), 
Michał Kolenda (Tre� Sopot); 
niscy skrzydłowi: Jakub Karolak 
(Śląsk Wrocław), Jakub Nizioł 
(Astoria Bydgoszcz), Mateusz 
Ponitka (Zenit St. Petersburg 
- Rosja); silni skrzydłowi: To-
masz Gielo (s.Oliver Würzburg 
- Niemcy), Jarosław Zyskowski 
(Zastal Zielona Góra); środko-
wi: Aleksander Balcerowski 
(BC Mega Basket Belgrad - Ser-
bia), Aleksander Dziewa (Śląsk 
Wrocław), Dominik Olejniczak 
(BCM Gravelines Dunkierka - 
Francja).

(RED)

Z Balcerowskim 
na Izrael i Niemcy

Wałbrzyskie siatkarki 
znów są na czele 3 grupy II 
ligi. A fanów siatkówki w Głu-
szycy czeka pierwszy w histo-
rii mecz ligowy.

W 8 kolejce rozgrywek II ligi 
siatkówki kobiet MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych pokonał 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
MKS Dąbrowa Górnicza Siat-
kówka 3:0 (25:13, 25:20, 25:18). 
MVP spotkania została wybra-
na libero Chełmca Agata Olej-
niczak. Dzięki zwycięstwu z 
ekipą z Dąbrowy i porażce 1:3 
prowadzącego w tabeli 3 gru-
py MKS II Kalisz w Katowicach 
z Sokołem, wałbrzyszanki po-
wróciły na pierwsze miejsce.

Kolejny mecz Chełmiec ro-
zegra 27.11.2021 r. na wyjeź-
dzie z SPS Panki.

Ligowa siatkówka w 
Głuszycy

Siatkarze drugoligowego 
Chełmca w ostatniej kolejce 
pauzowali, a w III lidze drugi 
zespół pokonał Faraona Zię-
bice 3:2 (22:25, 25:14, 25:22, 
22:25, 15:10). A w najbliższą 
sobotę - 27 listopada o godz. 

17.00 - w hali sportowej Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Głu-
szycy odbędzie się pierwszy 
w historii mecz III ligi męskiej, 
prowadzonej przez Dolnoślą-
ski Związek Piłki Siatkowej. W 
roli gospodarza wystąpi druga 
drużyna Chełmca Wałbrzych, 
która będzie podejmowała JKS 
Spartakus Jawor.

- Mecz odbędzie się w 
Głuszycy w ramach świetnej 
współpracy obu gmin oraz 
promocji samej dyscypliny, 
która zdobywa coraz szersze 
grono sympatyków. Będzie 
to świetne nawiązanie do 
działalności dwóch klubów 
siatkarskich związanych z Głu-
szycą - UKS Kinder Volley oraz 
KPS Ziemia Wałbrzyska. Oba 
kluby są naszymi partnerskimi 
stowarzyszeniami. W sobotę, 
oprócz wydarzenia sportowe-
go, przygotowaliśmy dla ki-
biców drobne upominki, co z 
pewnością uświetni oddźwięk 
i wzmocni pozytywne emocje. 
Zaplanowana jest również pro-
fesjonalna transmisja – mówią 
organizatorzy spotkania.

(RED)

Chełmiec odbił fotel 
lidera

Czy można przegrać mecz, 
prowadząc po I kwarcie róż-
nicą 20 punktów? Można! A 
sztuki tej dokonali w sobotę 
koszykarze Górnika Wał-
brzych w hali niżej notowa-
nego Księżaka w Łowiczu.

Po środowym zwycięstwie 
w Warszawie z Dzikami (78:71), 
wałbrzyszanie pojechali do Ło-
wicza, w którym od 5 lat nie są 
w stanie wygrać. Pierwsza kwar-
ta sobotniego meczu 10 kolejki 

I ligi zdawała się zapowiadać 
przełom, bo Górnik grał koncer-
towo w każdym elemencie i po 
10 minutach prowadził 37:17! 
Niestety, role odwróciły się już 
w drugiej kwarcie, którą Księ-
żak wygrał 31:13. Gospodarze 
przede wszystkim zdominowali 
grę na tablicach (zbiórki 44:27) 
i lepiej współpracowali na par-
kiecie (asysty 22:10), dzięki cze-
mu w IV ćwiartce prowadzili 
już 86:73 i nie dali już sobie wy-

Łowicki koszmar 23-letni niski 
skrzydłowy dołą-
czył do Górnika 
przed tym sezo-
nem. Zagrał w 10 
meczach (w sumie 
110,10 min.), któ-
rych zdobył łącz-
nie 37 pkt., zebrał 
27 piłek, zaliczył 
także 4 asysty i 5 
bloków.

(RED)

drzeć trzeciego zwycięstwa w 
tym sezonie.
Dziki Warszawa - Górnik Wał-
brzych 71:78 (17:19, 11:25, 
18:18, 25:16)
Dziki: Grochowski 14, Kopycki 
13, Majewski 13, Nowakowski 
13, Piliszczuk 11, Kuźkow 7, 
Groth 0, Janik 0, Wieluński 0.
Górnik: Dymała 17, Jakób-
czyk 17, Zywert 16, Pabian 10, 
Cechniak 8, Malesa 8, Durski 2, 
Kruszczyński 0, Pawlak 0, Rataj-
czak 0.
Księżak Łowicz - Górnik Wał-
brzych 95:87 (17:37, 31:13, 
24:16, 23:21)

Księżak: Dawdo 20, Jankowski 
18, Robak 18, Kobus 15, Motel 
14, Stanios 6, Fatz 4, Kowalski 0, 
Świderski 0.
Górnik: Dymała 17, Malesa 17, 
Jakóbczyk 15, Pabian 12, Krusz-
czyński 10, Zywert 7, Cechniak 
6, Durski 2, Ratajczak 1.

Pawlak odchodzi 
z Górnika

- Szymon Pawlak nie jest już 
zawodnikiem naszego klubu. 
Umowa z zawodnikiem została 
rozwiązana za porozumieniem 
stron – informuje koszykarski 
Górnik Wałbrzych.
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Panorama Nieruchomości 
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl
http://www. panorama. net. pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓW-
KĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I Z KOMORNI-
KIEM, WYPŁATA GOTÓWKI OD RĘKI.  
KONAKT: 535-416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU 
PIERWOTNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu  
BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 792-549-757
WAŁBRZYCH okolice Parku Sobie-
skiego 2pok 40m2 piękny ogród pod 
okanami tel. do kontaktu 535-416-014 
oferta dostępna na  www.panorama.
net.pl PAN- MS - 1182
BOGUSZÓW GORCE  Osiedle Krakow-
skie  super okolica 2 pokoje parter 
cena 85tys zł  tel do kontaktu 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  ogrodem 
cena 85tys tel do kontaktu 535-416-
014 www.panorama.net.pl 
BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia miesz-
kanie 35m2  4piętro, ogrzewanie 
miejskie. Cena 1190,-zł  
Tel do kontaktu 535-416-014 oferta 
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 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.pl 
pod nr PAN-MS-1150

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

Tygodnik DB 2010

Redakcja i biuro ogłoszeń

ul. Wysockiego 27, 

58-300 Wałbrzych

tel. 790 709 590

e-mail: redakcja@db2010.pl

reklama@db2010.pl, 

www.db2010.pl

Wydawca: PPHU Media-Plan

Redaktor naczelny: Robert Radczak

Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 

za treść ogłoszeń i reklam. 

Tekstów niezamówionych nie zwracamy.

R E K L AMA

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

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) Uslugi budowlane: malowa-
nie, tynkowanie, panele, plytki, 
łazienki, remonty mieszkań. 
Dzialalność jednoosobowa. Tel. 
666 201 604 

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

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

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

PRACA

(1) Pakowanie kosmetyków. 2 
zmiany. Również osoby z niepeł-
nosprawnością. Wałbrzych. 734 
108 163

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

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

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez cały 
proces zakupu lub sprzedaży, aż do 
momentu umowy końcowej związanej 
z jej nabyciem/zbyciem. Pomożemy w 
określeniu stanu prawnego i komple-
towaniu dokumentów. Zapraszamy do 
bliższej, bezpłatnej prezentacji! 
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 3 
pokoje. Pierwsze piętro do remontu 
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 Jedli-
nie- 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 nieruchomości 
zostały sporządzone na podstawie 
oświadczeń i nie są ofertą w rozumie-
niu przepisów prawa, mają charakter 
wyłącznie informacyjny i mogą podle-
gać aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zapraszamy 
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...RUSZTOWANIA 
ELEWACYJNE

do wynajęcia
(wraz z rozstawieniem)

Tel. 605 062 642

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

Wałbrzyska Fabryka 

Okien ROL

ZATRUDNI 

do pracy 

przy produkcji okien

Tel. 74 842 56 01

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

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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

Burmistrz Miasta Lubawka 
ogłasza konkurs na stanowisko 
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce. 
Oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2021 roku, do godz. 13:00 
w biurze podawczym Urzędu Miasta Lubawka, pl. Wolności 1, 
58-420 Lubawka (parter, pokój nr 1) lub przesłać listownie na adres 
Urzędu Miasta Lubawka (za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu 
do biura podawczego Urzędu Miasta Lubawka). Szczegóły dot. konkursu 
znajdują się na stronie internetowej bip.lubawka.eu w zakładce „praca” 
lub na stronie głównej www.lubawka.eu.
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