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- Spoo�ng to nowa me-
toda wyłudzania danych 
wrażliwych lub pieniędzy. 
Polega na wykorzystaniu 
oprogramowania do zmia-
ny numeru telefonicznego 
lub nazwy dzwoniącego 
połączenia, które widzi na 
wyświetlaczu swojego tele-
fonu je odbierający – mówi 
podkomisarz Marcin Świe-
ży, O�cer Prasowy Komen-
danta Miejskiego Policji w 
Wałbrzychu.

Spoofing telefoniczny 
to nic innego jak coraz po-
pularniejsze oszustwo po-
legające na podszywaniu 
się dzwoniącego pod inne 
numery, by móc następnie 
dzwonić z nich do ofiar i 
udawać inną osobę. Takie 
działanie jest dziś możli-
we głównie dzięki nowym 
rozwiązaniom technolo-
gicznym. Przy ich wykorzy-
staniu dzwoniący może w 
niemal dowolnej usłudze 
ręcznie wprowadzić nu-
mer, który ma się wyświe-
tlić adresatowi połączenia 
jako numer dzwoniącego. 
Policjanci nie mają możli-
wości technicznego zablo-
kowania spoofingu, gdyż 
telefon przestępcy nie jest 
podłączony do sieci komór-
kowej, lecz komputerowej. 
W ten sposób coraz czę-
ściej oszuści podszywają się 
pod konsultantów banków, 
przedstawicieli urzędów 
czy nawet policjantów.

- Sprawcy wykorzystują 
różne triki socjotechniczne 
po to, by zmanipulować 
rozmówcę i uzyskać dostęp 
do jego smartfona lub kom-
putera, a w konsekwencji do 
rachunku bankowego. Ofia-
ra spoofingu, sugerując się 
numerem, który wyświetlił 
się na telefonie jest przeko-
nana, że prowadzi rozmowę 

z infolinią banku, pracowni-
kiem urzędu lub policjan-
tem. W większości rozmów 
pojawiają się jednak dwa 
elementy: presja czasu i 
poczucie zagrożenia. Zwy-
kle oszuści namawiają ofia-
ry do przelania pieniędzy 
na dane konto. Scenariusz 
ataków wykorzystujących 
spoofing telefoniczny jest 
zwykle taki sam, a przynaj-
mniej zbliżony. Oszust stara 
się wystraszyć rozmówcę, 
by działał pod wpływem 
emocji, najczęściej infor-
mując go o rzekomym wła-
maniu na konto bankowe i 
konieczności podjęcia szyb-
kich działań, by zablokować 
możliwości włamywaczy. 
Każdą telefoniczną prośbę 
o przesłanie pieniędzy lub 
podanie danych konta ban-
kowego powinno się trak-
tować jako próbę oszustwa. 
Najlepiej w takiej sytuacji 
samodzielnie wpisać numer 
banku, zadzwonić, poin-
formować o otrzymanym 
połączeniu i zweryfikować 
przekazane informacje – 
wyjaśnia Marcin Świeży.

W październiku 2021 
roku do Komendy Głównej 
Policji dotarło wiele zgło-
szeń telefonicznych z zapy-
taniem czyj to numer. Z roz-
mów przeprowadzonych 
przez operatorów numeru 
wynikało, że zgłaszający 
otrzymywali połączenia z 
tego numeru, gdzie nie-
ustalony rozmówca przed-
stawiał się jako pracownik 
banku i pytał o ich dane. 
Operatorzy numeru w Ko-
mendzie Głównej Policji 
informowali każdorazowo 
rozmówców, że mogli paść 
ofiarą oszustwa i polecali 
zgłoszenie zdarzenia w naj-
bliższej jednostce policji.

(RED)

Uważaj na spoo�ng
Na Dolnym Śląsku mieszka 

obecnie 191 osób, które mają 
100 i więcej lat. Wśród na-
jstarszych Dolnoślązaków są 162 
stulatki i 29 stulatków. Na terenie 
należącym do legnickiego odd-
ziału ZUS mieszka 30 wiekowych 
seniorów, na terenie wałbrzys-
kiego 50 oraz wrocławskiego 
111. Najstarszą mieszkanką 
naszego regionu jest pani 
Stanisława, która skończyła już 
108 lat i mieszka na terenie po-
wiatu wałbrzyskiego. 

Wraz z setnymi urodzinami 
seniorzy otrzymują specjalne, 
comiesięczne świadczenie ho-
norowe. Wysokość tej „dodat-
kowej emerytury” jest różna. 
Wszystko zależy od tzw. kwoty 
bazowej, która obowiązuje w 
dniu ich setnych urodzin. Sta-
nowi ona 100 proc. przecięt-
nego wynagrodzenia za rok 
poprzedni pomniejszonego 
o składki na ubezpieczenie 
społeczne. Jeszcze do końca 
lutego tego roku ta specjalna 
emerytura dodatkowo wynosi: 
4512,41 zł brutto (3732,29 zł 
netto). Wysokość kwoty dla 100 
latków jest ustalana każdego 
roku od marca do lutego, dlat-
ego nie ma jeszcze informacji, 
jaka będzie nowa kwota od 1 

marca tego roku. Rok wcześniej 
(2020) było to 4294,67 zł brut-
to a dwa lata temu 3 731,13 zł. 
brutto. 

– Ze względu na to, że 
wysokość kwoty przeznaczonej 
dla stulatków jest ustalana każ-
dego roku, dlatego ta specjalna 
„emerytura dla stulatków” jest, 
co roku w innej wysokości, ale 
raz przyznana nie ulega zmianie 
i jest wypłacana do końca życia 
w tej samej wysokości – mówi 
Iwona Kowalska-Matis, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka zaznacza, że to 
są tylko te osoby, które dostają 
swoje comiesięczne pieniądze 
z ZUS. Niektórzy dostają emery-
tury np. z KRUS czy emerytury 
mundurowe więc z pewnością 
wiekowych seniorów jest na 
Dolnym Śląsku więcej niż ci 
znani ZUS.

Aby otrzymać świadczenie 
honorowe wystarczy umieć 100 
lat. Nie trzeba składać żadnych 
wniosków, ponieważ zostanie 
ono przyznane automatycznie. 
Wypłata jest niezależna od em-
erytury oraz dodatków przysłu-
gujących z innych tytułów. To 
świadczenie może wypłacać 
zarówno Zakład Ubezpieczeń 

Najstarsi Dolnoślązacy
Pani Stanisława z powiatu wałbrzyskiego, która ma 108 lat, jest najstarszą osobą żyjącą 
na Dolnym Śląsku. W 2021 r. honorowe świadczenia z ZUS w Wałbrzychu otrzymywało 

40 kobiet i 10 mężczyzn, którzy skończyli 100 lat.

Wnioski o wypłatę z pro-
gramu „Rodzina 500 plus” na 
kolejny okres świadczenio-
wy - od 1 czerwca 2022 r. do 
31 maja 2023 r. - można już 
przesyłać do ZUS.

Zgodnie z przepisami rodzi-
ce, którym urodziło się dziecko 
mają 3 miesiące na złożenie 
wniosku o środki z programu 
„Rodzina 500 plus”. Jeżeli zro-
bią to w ciągu 3 miesięcy od 
dnia narodzin otrzymają pie-
niądze z wyrównaniem.  

- Na przykład rodzice, któ-
rym urodziło się dziecko w 
grudniu, mogą złożyć wnio-
sek o 500 plus od 1 stycznia 
2022 roku i otrzymają środki 

z wyrównaniem od narodzin 
dziecka – wyjaśnia Iwona Ko-
walska-Matis regionalny rzecz-
nik prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku.

W nieco innej sytuacją są ro-
dzice, którzy już dostają pienią-
dze z programu 500 plus. 

- Takie osoby nie muszą się 
śpieszyć ze złożeniem wnio-
sku. Jeżeli chcą dostawać pie-
niądze dalej tzn. od 1 czerwca 
2022 roku do 31 maja 2023 
roku - wniosek mogą wniosek 
dopiero w lutym – wyjaśnia 
rzeczniczka.

Według rzeczniczki, rodzic, 
który składa wniosek na no-
wonarodzone dziecko w lutym 

2022 r. może złożyć od razu 
dwa wnioski na dwa okresy 
świadczeniowe, ten trwający 
do 31 maja 2022 r. i na okres 
trwający od 1 czerwca 2022 r. 
do 31 maja 2023 r.

Wnioski o przyznanie 500 
plus od 1 stycznia przyszłego 
roku będzie można przesy-
łać tylko drogą elektroniczną 
przez Platformę Usług Elek-
tronicznych (PUE) ZUS, ban-
kowość elektroniczną i portal 
Empatia. Środki z programu 
będą wypłacane tylko bezgo-
tówkowo na wskazany przez 
wnioskodawcę numer rachun-
ku bankowego. Ważna zmia-
na ustawy dotyczy sposobu 

prowadzenia postępowań w 
sprawie świadczenia wycho-
wawczego - pisma, informacje 
i decyzje będą przekazywane 
w formie elektronicznej za po-
średnictwem PUE ZUS.

W przypadki, gdy na PUE 
ZUS pojawi się ważna informa-
cja dotycząca 500 plus rodzice 
otrzymają powiadomienie 
na maila lub sms. Stopniowe 
przejęcie realizacji programu 
Rodzina 500 plus przez ZUS 
oznacza, że gminy będą kon-
tynuowały wypłaty świadczeń 
do końca okresu, na jaki je 
przyznały, czyli do końca maja 
2022 r.

(IKM)

Przyjmują wnioski o 500 +

Społecznych, jak i Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia Społec-
znego. Świadczenie to dostają z 
ZUS także ci, którzy nie przepra-
cowali w swoim życiu ani jed-
nego dnia i dlatego nie pobi-
erają ani emerytury, ani renty. 
Takim osobom również należy 
się dodatek dla stulatków, ale 
w ich przypadku niezbędne 
jest złożenie wniosku gdyż nie 
znajdują się w systemie ZUS. Do 
wniosku należy dołączyć doku-
ment potwierdzający datę uro-
dzenia (np. akt urodzenia).

- To ważne szczególnie dla 
kobiet, które niekiedy przez 
całe swoje życie zajmowały się 
domem oraz dziećmi i przez to 
nigdy nie pracowały, więc nie 

maja wypracowanej emerytury 
– dodaje Iwona Kowalska-Matis.

Świadczenie honorowe dla 
stulatków ma już długą historię. 
Pierwsze wypłacono jeszcze w 
latach 70. XX wieku na podst-
awie rozporządzenia Ministerst-
wa Pracy. Wówczas dodatkowe 
pieniądze tra�ały do zaledwie 
500 osób. Od 2006 roku wypła-
ta świadczeń jest uregulowana 
w ustawie, na podstawie, której 
wypłatą dodatku do emerytu-
ry zajmuje się w Polsce Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, 
Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych oraz Min-
isterstwo Obrony Narodowej.

(IKM)

5 stycznia 2022 r. setną rocznicę urodzin świętowała mieszkanka 
Głuszycy Marianna Bober.
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 
i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, 
poszukuje Kandydatów do pracy na stanowisko: 

Kierownik Ds. Logistyki i Transportu
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Miejsce pracy: Sady Dolne 16 (gmina Bolków)
Zakres obowiązków: 
- ewidencjonowanie oraz rozliczanie czasu pracy kierowców
- prowadzenie dokumentacji transportowej kierowców oraz pojazdów
- nadzór nad przestrzeganiem pracy kierowców zgodnie z wymogami ITD
- monitorowanie (na podstawie GPS) oraz raportowanie przejazdów zgodnie z ustalonym 

harmonogramem
- nadzór nad stanem technicznym pojazdów
- współpraca z klientem zewnętrznym w zakresie: transportu, wynajmu oraz nabycia pojazdów
Wymagania: 
-  wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku: Logistyka i Transport
-  doświadczenie zawodowe na stanowisku: Kierownika ds. Logistyki i Transportu 

(mile widziane w branży komunalnej, budowlanej i drogowej)
-  znajomość ustaw o: transporcie drogowym, czasie pracy kierowców, prawie o ruchu drogowym
-  znajomość kodeksu ruchu drogowego
-  umiejętność współpracy w zespole
-  umiejętność analitycznego myślenia
Oferujemy: 
-  Atrakcyjne wynagrodzenie
-  Zatrudnienie w oparciu o umowę, o pracę
-  Pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie
Kandydatów zainteresowanych prosimy o aplikację mailową na adres:
magdalena.matuszewska@com-d.pl lub pod numerem telefonu: 721-700-307

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.
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.

R E K L AMA

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 11.02.2022 r. 

do dnia 03.03.2022 r. w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl

zostanie wywieszony wykaz nr 4/2022 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

w trybie bezprzetargowym.

R E K L AMA

• Podzielą sołectwo?
Do 11 lutego 2022 r. trwają 
konsultacje dotyczące podzia-
łu sołectwa Dziećmorowice na 
Stary Julianów i Dziećmoro-
wice w Gminie Walim. Każdy 
mieszkaniec może przedstawić 
opinię w tej sprawie. Projek-
ty uchwał dotyczące podzia-
łu oraz formularz zgłaszania 
uwag są dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy 
Walim oraz w Kancelarii Urzę-
du Gminy Walim (ul. Boczna 
9). Uwagi w ramach konsultacji 
społecznych będą przyjmowa-
ne wyłącznie na formularzu 
zgłaszania uwag. Wypełniony 
skan formularza najlepiej prze-
słać na adres e-mail: urzad@
walim.pl. Można też dostarczyć 
go do urzędu gminy i złożyć w 
kancelarii lub wysłać na adres 
Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 
9, 58-320 Walim. Osoby upo-
ważnione do udziału w konsul-
tacjach winny posiadać czynne 
prawo wyborcze oraz zamiesz-
kiwać na stałe (być ujętym w 
rejestrze wyborców) na terenie 
Gminy Walim.

• Uczyli się zjeżdżać
Ponad trzydzieścioro dzieci 
z Gminy Walim wzięło udział 
w bezpłatnej nauce jazdy na 
nartach w Rzeczce. Do udziału 
zaproszono dzieci i młodzież w 
wieku 8-13 lat. Młodzi adepci 
narciarstwa przygotowywali 
się do bezpiecznej jazdy pod-
czas ferii zimowych, które na 
Dolnym Śląsku rozpoczęły 
się 31 stycznia. – Pomimo, że 
mieszkamy w górach, to wiele 
dzieci z naszej gminy wcale nie 

jeździ na nartach. Tymczasem 
u nas i w okolicy są do tego do-
bre warunki. Ponadto staramy, 
się aby młodzi ludzie spędzali 
czas aktywnie, dlatego �nansu-
jemy tego typu zajęcia – mówi 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.
Organizatorem zajęć był Cen-
trum Sportu i Rekreacji w Wa-
limiu, a lekcje prowadzili profe-
sjonalni instruktorzy.

• Stocznie w Akwarium
Do końca lutego br., od wtorku 
do niedzieli w godzinach 9.00 – 
17.00, w Centrum Obsługi Ru-
chu Turystycznego Akwarium 
w Zagórzu Śląskim przy ulicy 
Wodnej 1 można oglądać wy-
stawę „Stocznie odrzańskie”. 
Wystawa prezentuje historię 
stoczni zlokalizowanych w 
górnym i środkowym biegu 
Odry, które dawały zatrudnie-
nie tysiącom pracowników. Na 
wystawę składa się zbiór kilku-
dziesięciu fotogra�i dokumen-
tujących pracę w stoczniach, 
a także plany stoczni, szkice i 
różnego rodzaju dokumenty. 
Wystawa jest częścią projektu 
o nazwie „Odrzańska odyse-
ja”, w którego skład wchodzą 
również warsztaty, projekcje 
�lmowe, pokazy, koncerty, 
wieczory poezji i literatury, gry 
terenowe, spotkania z wete-
ranami żeglugi odrzańskiej i 
rejs muzealną barką po Odrze. 
Projekt przygotowała Fundacja 
Otwartego Muzeum Techniki 
Muzeum Odry.

(AM)

Fundusz Regionu Wał-
brzyskiego, Dolnośląscy Pra-
codawcy oraz Dolnośląska 
Agencja Rozwoju Regional-
nego S.A. rozpoczynają reali-
zację projektu Kompetentni 
Pracownicy Sektora Budow-
lanego. Projekt dotyczy moż-
liwości do�nansowania do 
szkoleń dla pracowników z 
branży budowlanej z całej 
Polski.

– Głównym celem projektu 
jest udzielenie wsparcia mikro, 
małym i średnim przedsiębior-
com z terenu całej Polski poprzez 
refundację usług szkoleniowych 
i doradczych. Usługi oczywiście 
muszą wspierać rozwój przed-
siębiorcy, poszerzać umiejętno-
ści zawodowe pracowników w 
sektorze budowlanym. Specja-
listycznym wsparciem zostanie 
objętych minimum 678 pracow-
ników, w tym minimum 34 ko-
biety. Łącznie około 226 przed-
siębiorstw – tłumaczy Robert 
Jagła, prezes Funduszu Regionu 
Wałbrzyskiego.

Usługi szkoleniowe lub do-
radcze można wybrać z Bazy 
Usług Rozwojowych. Nato-
miast wsparcie w ramach pro-

Warsztaty 
dla zakochanych
Brakuje wam pomysłu na 
walentynkowy prezent? 
Wałbrzyski Ośrodek Kul-
tury spieszy z pomocą i za-
prasza na specjalne warsz-
taty zakładania ogrodu w 
szkle. To propozycja dla 
par, ale także dla singli, 
którzy kochają rośliny i 
chcą sobie sami sprawić 
taki prezent. W końcu 
dzień po Walentynkach 
jest Dzień Singla.
- Ogród w szkle to dobry 
prezent na każdą okazję, 
a własnoręcznie zrobiony 
cieszy oko i daje mnóstwo 
satysfakcji – przyznaje Ka-
rolina Jefmańska z Wałbrzy-
skiego Ośrodka Kultury.
Walentynkowe warsztaty 
zaplanowano 13 lutego w 
Wałbrzyskim Ośrodku Kul-
tury na terenie Starej Ko-
palni. Spotkanie rozpocznie 
się o godzinie dziesiątej i 
potrwa dwie godziny. Koszt 
warsztatów wynosi 110 zło-
tych za osobę. Można jed-
nak jeden ogród tworzyć w 
parze z ukochaną czy uko-
chanym i wówczas koszt dla 
pary to 110 złotych. Zapra-
szamy także singli, którzy 
jeszcze nie odnaleźli drugiej 
połówki, a być może z okazji 
przypadającego dzień po 
Walentynkach Dnia Singla 
chcą sobie z miłości do ro-
ślin stworzyć niezapomnia-
ny upominek. Link do zapi-
sów dostępny jest na wok.
walbrzych.pl. 
Uczestnicy nie muszą się o 
nic martwić. Wszystkie nie-
zbędne akcesoria do stwo-
rzenia ogrodów zostaną 
przygotowane na warsztaty.
- Wyjdziecie od nas z wła-
snym słoikiem, z własnym 
ogrodem miłości zamknię-
tym w szkle i instrukcją, jak 
o niego dbać. Liczba miejsc 
jest ograniczona. Warto się 
pospieszyć. Taki prezent 
śmiało można powiedzieć, 
że jest bezobsługowy, a to 
przecież prawdziwy, żywy 
ekosystem – wyjaśnia Karo-
lina Jefmańska. 

(WOK)

Raport z Gminy Walim

Do�nansują szkolenia 
budowlańców

jektu realizowane jest w formie 
refundacji poniesionych przez 
przedsiębiorcę kosztów. Mak-
symalne wsparcie wynosi 23 
860,80 złotych na jedno przed-
siębiorstwo i 7 953,60 złotych 
na jednego pracownika. Przed-
siębiorca będzie Musiał wnieść 
wkład własny w wysokości nie 
mniejszej niż 20 % wartości do-
�nasowania.

Przedsiębiorca oraz jego 
pracownicy w ramach jednej 
umowy refundacji mogą sko-
rzystać z więcej niż jednej usłu-
gi rozwojowej pod warunkiem, 
że łączna kwota wsparcia nie 
przekracza określonego limitu. 
Wsparcie obejmuje między in-
nymi takie obszary tematyczne 

jak sporządzanie kosztorysów 
oraz dokumentacji przetar-
gowej na roboty budowlane, 
wykonywanie ociepleń budyn-
ków, użytkowanie rusztowań 
czy planowanie i wdrażanie 
działań zapobiegających za-
grożeniom bezpieczeństwa i 
zdrowia na budowie.

Rekrutacja rusza 14 lutego i 
potrwa do 28 lutego. Wstępne 
zgłoszenie do projektu nastę-
puje przez formularz rejestra-
cyjny, zamieszczony na stronie 
internetowej Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
„Szkolenia lub doradztwo wy-
nikające z rekomendacji Sekto-
rowych Rad ds. Kompetencji”.

(AJ)



Czwartek, 10 lutego 2022 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

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe 
„COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 

poszukuje Kandydatów do pracy na stanowiska:

• OPERATOR WALCA DROGOWEGO 
• ROBOTNIK DROGOWY (wymagane prawo jazdy Kat. B)
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Baza firmy: Sady Dolne (gmina Bolków)
Wymagania:
- Na stanowisku OPERATOR WALCA - uprawnienia na operatora walca 

drogowego
- Podstawowa wiedza o robotach drogowych i bitumicznych
- Regulacja studni, układanie krawężników, korytek ściekowych
- Prawo jazdy kat. B
- Wykształcenie minimum zawodowe
- Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Zatrudnimy osoby posiadające uprawnienia, bez doświadczenia
- Pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie
Kandydatów zainteresowanych prosimy o aplikację mailową na adres:

magdalena.matuszewska@com-d.pl 
lub pod numerem telefonu: 721-700-307

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie
z wybranymi osobami.
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.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 

poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska:

dydatów zainteresowanych pracą w naszej spółce prosimy 
o aplikację mailową na adres: kontakt@com-d.pl lub pod nu-
merem telefonu: 721 700 307, ale zastrzegamy sobie prawo 
kontaktu jedynie z wybranymi osobami. Informujemy, że Ad-
ministratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-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.

- OPERATOR WALCA DROGOWEGO
- ROBOTNIK DROGOWY 

(wymagane prawo jazdy kat. B)

Firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie 
oraz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Działalność naszej firmy w dziedzinie budownictwa dro-
gowego i inżynierii obejmuje wykonawstwo w różnorodnych 
technologiach, m.in. asfaltobeton, kostka kamienna i betonowa 
oraz inne rozwiązania w zależności od potrzeb zleceniodaw-
cy. Dysponujemy wytwórnią masy mineralno-bitumicznej oraz 
sprzętem do prac z jej użyciem.Współpracujemy ze spraw-
dzonymi podwykonawcami w zakresie robót towarzyszących 
budowie dróg, m.in. wodno-kanalizacyjnych, elektro-ener-
getycznych i telekomunikacyjnych. Nasza wykwalifikowana 
kadra oraz nowoczesny sprzęt gwarantują najwyższą jakość 
wykonywanych przez nas robót budowlanych.

Firma oferuje wykonawstwo robót drogowych; wyko-
nawstwo nawierzchni bitumicznych; cięcie i frezowanie na-
wierzchni; naprawy dylatacji, spękań i ubytków miejscowych 
w nawierzchni; wykonawstwo oznakowania poziomego i pio-
nowego dróg, parkingów oraz wykonywanie odwodnień i kana-
lizacji deszczowej. W zakres naszych usług inżynieryjno-dro-
gowych wchodzą także prace towarzyszące: ukształtowanie 
terenu i roboty ziemne; kanalizacja deszczowa, elementy ma-
łej architektury, urządzanie zieleni i prace porządkowe.

W związku z dynamicznym rozwojem, spółka COM-D 
poszukuje kandydatów do pracy w bazie firmy, w Sadach 
Dolnych, w gminie Bolków, na stanowiskach: Operator Walca 
Drogowego, Robotnik Drogowy w grupie bitumicznej (wyma-
gane prawo jazdy kat. B). Wymiar czasu pracy to pełny etat, 
a zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę. Wy-
magania, które stawiamy kandydatom to: podstawowa wiedza 
związana z robotami drogowymi i bitumicznymi (mile widzia-
ne doświadczenie); regulacja studni, układanie krawężników, 
korytek ściekowych; uprawnienia operatora maszyn budow-
lanych lub drogowych (w zależności od stanowiska pracy); 
prawo jazdy kategorii B oraz umiejętność pracy w zespole. 
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie 
w oparciu o umowę o pracę. Co ważne - zatrudnimy także 
osoby bez doświadczenia, ale posiadające uprawnienia. Kan-

R E K L AMA

Wiele osób korzysta z la-
sów. Spacery po lesie, zbiera-
nie grzybów i jagód to czyn-
ności powszechne. Możliwość 
poruszania się po lesie pieszo 
nie budzi wątpliwości. Po-
wstaje jednak pytanie – kiedy 
można poruszać się po lesie, 
używając pojazdów silni-
kowych lub konno? Reguły 
udostępniania lasów stano-
wiących własność Skarbu Pań-
stwa reguluje ustawa o lasach.

Z przepisów wynika, że - co 
do zasady - ruch pojazdów sil-
nikowych (np. samochodem 
czy quadem), zaprzęgiem kon-
nym oraz motorowerem do-
zwolony jest jedynie drogami 
publicznymi. Poruszanie się, 
przy pomocy wyżej wymie-
nionych pojazdów, drogami 
leśnymi wymaga wyraźnego 
oznaczenia danej drogi znaka-
mi dopuszczającymi taki ruch. 
Może to być np. oznakowanie 
wskazujące kierunek i odle-
głość dojazdu do położonego 
w lesie obiektu (np. ośrodka 
wypoczynkowego). W związku 
z tym trzeba zwrócić uwagę na 
fakt, że na drogach leśnych nie 
muszą być ustawione szlaba-
ny i znaki zakazujące porusza-
nia się po nich. Ogólny zakaz, 
wyrażony w przepisach, nie 
wymaga dodatkowego ozna-

kowania. Z kolei poruszanie się 
po lesie konno, dopuszczalne 
jest wyłącznie drogami wyzna-
czonymi przez właściwego, dla 
danego terenu, nadleśniczego.

Wskazane reguły nie doty-
czą inwalidów, którzy porusza-
ją się pojazdami przystosowa-
nymi do ich potrzeb. Przepisy 
te nie obejmują również pra-
cowników nadleśnictw w cza-
sie wykonywania obowiązków 
służbowych, właścicieli lasów 
w ich własnych lasach, osób 
wykonujących i kontrolujących 
gospodarkę leśną, służb ratują-
cych zdrowie i mienie ludzkie 
(policja, straż pożarna, pogo-
towie ratunkowe), myśliwych 
wykonujących zadania gospo-
darcze oraz właścicieli pasiek 
zlokalizowanych w lasach.

Skąd wiadomo czy droga 
biegnąca przez las jest drogą 
publiczną, ogólnie dostęp-
ną, czy też drogą leśną? Tutaj 
przepisy nie są jednoznaczne. 
Oznaczenie danej drogi spo-
czywa na jej zarządcy. Droga 
powinna być oznakowana 
zgodnie z zasadami wynikają-
cymi z przepisów ruchu drogo-
wego oraz ustawy o lasach. W 
razie wątpliwości najbezpiecz-
niej będzie uznać, że wjazd do 
lasu możliwy jest tylko tam, 
gdzie istnieje odpowiednie 

Prawo w pigułce: poruszanie się po lesie
oznakowanie. Należy zakładać, 
że droga nieoznakowana nie 
jest dopuszczona do ruchu po-
jazdami. Często spotkać można 
samochody zaparkowane na 
leśnych drogach, przy wjeździe 
do lasu. Również i takie zacho-
wanie nie jest prawidłowe. 
Postój pojazdów na drogach 
leśnych jest dozwolony wy-
łącznie w miejscach oznakowa-
nych.

Przepisy regulują również 
kwestie zbierania płodów 
runa leśnego. Dopuszczalne 
jest zbieranie np. jagód na po-
trzeby własne. Zbieractwo na 
potrzeby przemysłowe wyma-
ga już zawarcia odpowiedniej 
umowy z nadleśnictwem.

Strażnik leśny, zgodnie z 
przepisami może, zatrzymy-
wać pojazdy i legitymować 
kierowców na terenie lasów 
państwowych. Strażnik może 
także wydać polecenie, co do 
dalszego zachowania się takiej 
osoby na drodze. Jeżeli samo-
chód przewozi drewno lub 
zachodzi uzasadnione podej-
rzenie, że kierowca popełnił w 
lesie przestępstwo, strażnik le-
śny może zatrzymywać pojazd 
do kontroli także poza terenem 
leśnym. Strażnik leśny, realizu-
jąc swoje ustawowe uprawnie-
nia, ma prawo stosować środki 

przymusu bezpośredniego, 
włącznie z użyciem broni.

Strażnicy leśni mają rów-
nież uprawnienia do nakła-
dania mandatów karnych za 
popełnione wykroczenia. Do 
najczęstszych należą wjazd i 

parkowanie pojazdu w miejscu 
niedozwolonym, niszczenie ro-
ślinności, a także za zaśmieca-
nie lasu.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Zatańczą przeciw 
przemocy
#NazywamsięMiliard to akcja, 
która powstała w 2013 roku, 
a zapoczątkowała ją już 2 lata 
wcześniej Eve Ensler - dzia-
łaczka feministyczna i anty-
przemocowa. Ogólnoświatowa 
kampania społeczna przeciw 
przemocy wobec kobiet od-
bywa się w kilkudziesięciu kra-
jach. Wspólnym mianownikiem 
akcji jest taniec, poprzez który 
uczestniczki manifestują fakt, 
że to właśnie one rządzą swoim 
ciałem. Towarzyszy temu zawsze 
różowy element ubioru. Tego-
roczna akcja One Billion Rising 
Wałbrzych 2022 odbędzie się 14 
lutego przed galerią w dzielnicy 
Sobięcin o godzinie 18.00. Poza 
wspólnym tańcem podczas wy-
darzenia będzie można także 
skorzystać z pomocy i informa-
cji Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wałbrzychu.

(RED)

Centrum pomocy
W miejscu dawnego Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, który mieścił się przy ulicy 
Beethovena 24A w Wałbrzy-
chu powstanie noclegownia, 
schronisko dla bezdomnych 
oraz ośrodek interwencji kry-
zysowej. Koszt modernizacji, 
która zakończy się jeszcze w tym 
roku to około 6,5 mln złotych.

(RED)

 pieniądze już w 24 godz.!

 minimum formalności

 dogodny termin spłaty

 limit do 6000 zł

 RRSO 238%
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 Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2, 3 osobowych 
 typu standard (do pokoi de lux dopłata 50 zł/os)
 Obfi te śniadania podawane w formie bogatych bufetów 
 w godzinach od 8.00 - 09.30
 Znakomita obiadokolacja w formie serwowanej w
  godzinach od 17.00 - 18.00
 Poczęstunek pajdą chleba ze smalcem i ogórkiem
 Całodobowy dostęp do kawy, herbaty i wody, owoce
 Ciasta, ciastka - 24h

3 dni od 449 zł / os18.02 bankiet z tańcami przy sympatycznym DJ 
 i gwiazdą wieczoru
19.02 śniadanie + obiadokolacja + ognisko z kiełbaskami
20.02 śniadanie, wykwaterowanie

Dodatkowo w cenie:
• możliwość wypożyczenia 
 kijków nordic walking
• bezpłatny internet Wi-Fi
• bezpłatny parking na terenie obiektu
• seans w fotelu relaksacyjnym
• wejście na basen Słoneczne Termy 
 (jednorazowo podczas pobytu)

Willa Alfa
ul. Słoneczna 12a 
57-350 Kudowa Zdrój
tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl
www.alfakudowa.pl
F: willaalfakudowa

Do�nansują 
wymianę pieców
21 lutego 2022 r. Gmina 
Czarny Bór rozpocznie na-
bór wniosków na do�nan-
sowanie kosztów wymiany 
systemu ogrzewania na 
ekologiczne. Do�nansowanie 
będzie obejmujowało demon-
taż nie ekologicznego źródła 
ciepła oraz zakup i montaż 
źródła kotłów gazowych, ko-
tłów na lekki olej opałowy, 
kotłów na paliwa stałe lub bio-
masę charakteryzujących się 
parametrami co najmniej jak 
dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 
303-5:2012), pieców zasilanych 
prądem elektrycznym, instala-
cji elektrycznych do ogrzewa-
nia budynku i pomp ciepła w 
celu ogrzewania budynku lub 
ogrzania budynku i przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej 
w domu jednorodzinnym/lo-
kalu mieszkaniowym/budynku 
wielorodzinnym. Gmina Czarny 
Bór wyodrębniła w budżecie na 
ten cel w roku 2022 kwotę 170 
000 zł. Wnioskodawcy mogą 
ubiegać się o zwrot maksymal-
nie 50% poniesionych kosztów, 
ale nie więcej niż: 7 000 zł dla 
właścicieli domów jednoro-
dzinnych, 5 000 zł dla właści-
cieli mieszkań w budynkach 
wielorodzinnych, 3 000 zł dla 
kotłowni zasilającej w ciepło w 
budynku wielorodzinnym. Na-
bór wniosków trwa do wyczer-
pania środków przewidzianych 
na ten cel w roku 2022. O kolej-
ności rozpatrywania wniosków 
i przyznaniu dotacji decyduje 
ich data wpływu do Urzędu 
Gminy Czarny Bór. Szczegóły, 
wymagania oraz niezbędne 
dokumenty dostępne są do po-
brania na stronie internetowej 
https://www.czarny-bor.pl/.

(RED)

Odwołane zajęcia
Miejska Biblioteka Publiczna 
- Centrum Kultury w Bogu-
szowie Gorcach informuje, 
że od 7 lutego 2022 r. do od-
wołania zostały zawieszone 
wszystkie zajęcia dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. - Po-
nadto przekładamy na inny 
termin wszystkie zaplanowane 
w najbliższym czasie imprezy. 
Biblioteka będzie działać bez 
wolnego dostępu do półek. 
Prosimy o wyrozumiałość i ży-
czymy dużo zdrowia – mówi 
Marek Dańczak, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
- Centrum Kultury w Boguszo-
wie Gorcach.

(RED)

Pomogą wypełnić 
wnioski
Potrzebujesz pomocy w wy-
pełnianiu wniosku o świad-
czenie „Rodzina 500+” lub 
Rodzinnego Kapitału Opie-
kuńczego? 17 marca 2022 r. 
(czwartek), w siedzibie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej - Centrum 
Kultury w Boguszowie Gorcach, 
w godzinach od 9.00 do 13.00, 
odbędą się konsultacje pra-
cowników ZUS z mieszkańca-
mi, którzy potrzebują wsparcia 
w składaniu elektronicznych 
wniosków o ustalenie prawa 
do świadczeń wychowawczych 
(500+) oraz wniosku o świad-
czenie RKO na okres od 1 czerw-
ca 2022 r. do 31 maja 2023 r. 
Przypominamy, że wnioski 
można składać od 1 lutego 2022 
roku, wyłącznie w formie elek-
tronicznej, a przyznawaniem i 
obsługą świadczeń będzie się 
zajmował Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.

(RED)

Gmina Boguszów-Gorce 
przystąpiła do Sub-Regional-
nego Programu Modernizacji 
Budynków. - W związku z tym 
zapraszam mieszkańców do 
wypełnienia ankiety, która ma 
spełnić dwa cele – mówi Sylwia 
Dąbrowska, burmistrz Bogu-
szowa - Gorc.

- Pierwszy cel wynika z 
podjętych przez Gminę Bogu-
szów – Gorce działań na rzecz 
pozyskania dla mieszkańców 
funduszy na nowe instala-
cje grzewcze w ich domach i 
mieszkaniach oraz poprawę 
stanu budynków. To w związku 
ze spodziewanymi na Dolnym 
Śląsku nowymi programami 
dotacyjnymi, m.in. dla gmin 
objętych Funduszem Sprawie-
dliwej Transformacji (w tym 
naszej gminy). Aby skutecznie 
pozyskać te środki, musimy 
mieć dobrą orientację, którzy 
mieszkańcy, które wspólnoty 
czy spółdzielnie mieszkaniowe 
są zainteresowane pozyska-
niem takich środków i na jaki 
zakres. Drugim celem ankie-
ty, oprócz ustalenia potrzeb 
mieszkańców w zakresie mo-

dernizacji źródeł grzewczych i 
budynków, jest inwentaryzacja 
sposobu ogrzewania wszyst-
kich budynków znajdujących 
się na terenie naszej gminy. 
Taki obowiązek nałożył na 
gminy i ich mieszkańców Sa-
morząd Województwa Dolno-
śląskiego (Program Ochrony 
Powietrza przyjęty uchwałą nr 
XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 
r. Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego) – wyjaśnia Sylwia 
Dąbrowska.

Wypełnioną ankietę należy 
dostarczyć do 15 lutego 2022 
r.: osobiście w Punkcie Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w 
Boguszowie – Gorcach (pokój 
nr 5), e-mailem na adres: sekre-
tariat@boguszow-gorce.pl; tra-
dycyjną pocztą na adres: Urząd 
Miejski w Boguszowie – Gor-
cach, pl. Odrodzenia 1, 58-370 
Boguszów -Gorce. Formularze 
ankiet i deklaracji dostępne 
są na stronie internetowej ht-
tps://boguszow-gorce.pl oraz 
na portalu https://dobrebu-
dynki.pl/ i w punkcie obsługi 
klienta urzędu miejskiego.

(JCF)

Na zaproszenie Burmi-
strza Boguszowa – Gorc 
Sylwii Dąbrowskiej, w bogu-
szowskim ratuszu odbyło się 
spotkanie samorządowców z 
ziemi wałbrzyskiej i kamien-
nogórskiej w sprawie wspól-
nego projektu dróg rowero-
wych.

W spotkaniu uczestniczyli: 
burmistrz Kamiennej Góry Ja-
nusz Chodasewicz, wójt Gminy 
Kamienna Góra Patryk Straus, 
burmistrz Szczawna-Zdroju 
Marek Fedoruk i jego zastępca 
Marek Ćmikiewicz, wójt Gmi-
ny Stare Bogaczowice Miro-

sław Lech, wójt Gminy Czarny 
Bór Adam Górecki, zastępca 
burmistrza Lubawki Sławomir 
Antoniewski oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej Boguszo-
wa-Gorc Stanisław Urbaniak.

- Wspólna trasa ma na celu 
połączenie sąsiadujących ze 
sobą gmin i stanowić alterna-
tywę dla dojazdu drogami, po 
których poruszają się pojaz-
dy mechaniczne. Bezpieczny 
przebieg ścieżki ma skłaniać do 
wyboru roweru jako środka ko-
munikacji – mówi wójt Adam 
Górecki.

(RED)

2 lutego 2022 roku, przy 
ulicy Głównej 149 w Starych 
Bogaczowicach, został o�-
cjalnie oddany do użytku 
Klub „Senior+”. Otwarcia do-
konała Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
wraz z wójtem gminy.

- To przytulne miejsce zo-
stało utworzone w celu inte-
gracji i aktywizacji społecznej 
oraz zaspakajania potrzeb 
kulturalnych środowiska 
osób starszych w Gminie Sta-
re Bogaczowice. Łączna po-
wierzchnia klubu zajmuje 60 
m kwadratowych i składa się 

Modernizacja 
budynków

Będzie sieć dróg 
rowerowych?

Seniorzy mają klub
na nią: sala spotkań z anek-
sem kuchenny oraz jadalnią, 
korytarzem, zapleczem ma-
gazynowym, toaletami. Po-
mieszczenia przystosowane 
są dla osób z niepełno spraw-
nościami. Uczestnicy Klubu 
„Senior+” będą mogli rozwijać 
w nim swoje zainteresowania 
i uczestniczyć w zajęciach te-
matycznych. Klub to gwarancja 
atrakcyjnej formy spędzania 
czasu wolnego w bezpieczniej 
i przyjaznej atmosferze – mówi 
Mirosław Lech, wójt Gminy Sta-
re Bogaczowice.

(RED)
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Zagospodarowanie Skwer 
Kieślowskiego w Sokołow-
sku budzi wielkie emocje, nie 
tylko wśród mieszkańców 
Gminy Mieroszów. Projekt 
modernizacji skweru został 
przygotowany przez dr. inż. 
arch. Romana Rutkowskiego, 
który przedstawił Czytelni-
kom Tygodnika DB 2010 ku-
lisy pracy nad nim.

Autor projektu przebudowy 
Skweru Kieślowskiego w Soko-
łowsku - dr. inż. arch. Roman 
Rutkowski jest mieszkańcem 
Wrocławia i Sokołowska, auto-
rem wielu projektów w prze-
strzeniach i budynkach zabytko-
wych, między innymi pawilonu 
powitalnego w zamku Książ i 
będącej obecnie w realizacji 
przebudowy donżonu twierdzy 
w Srebrnej Górze. W sprawie 
projektu Gmina Mieroszów ze-
brała opinie mieszkańców, któ-
re można było składać pisemnie 
i mailowo. Architekt odpowie-
dział na wszystkie pytania i su-
gestie, a odpowiedzi te gmina 
udostępniła na swojej stronie 
internetowej.

Oto geneza projektu oraz 
jego założenia autorstwa dr. 
inż. arch. Romana Rutkowskie-
go:

Skwer Kieślowskiego to 
przestrzeń szczególna w Soko-
łowsku. Tak jak nie jest jasne, 
czym właściwie jest Sokołow-
sko – miastem, kurortem czy 
wioską – tak samo nie do końca 
było wiadomo, czym powinna 
stać się jego główna przestrzeń 
publiczna. W celu lepszego 
rozpoznania tematu, stowa-
rzyszenie Grupa Sokołowska 
przeprowadziło ankietę, w 
której zapytało mieszkańców 
o ich preferencje dotyczące 
przyszłej przebudowy, włą-
czając w to kwestię parkowa-
nia samochodów. W ankiecie 
przeważyła wizja skweru jako 
miejsca będącego: głównym 
placem Sokołowska, jego sym-
bolicznym rynkiem i miejscem 
spotkań mieszkańców, na któ-
rym dałoby się zorganizować 
różne wydarzenia kulturalne, 
zebrania sołeckie i jarmarki. Na 
skwerze miał znaleźć się repre-
zentacyjny klomb i ławki, a licz-
ba miejsc postojowych miała 
być zredukowana do tych słu-
żących jedynie mieszkańcom 
okolicznych kamienic.

Sokołowsko jest miej-
scem szczególnym, w którym 
oprócz codziennego życia 
małej miejscowości dzieją się 
rzeczy niezwykle. Przyjeżdżają 
tu nie tylko zwolennicy spoko-
ju, dolnośląskiej architektury i 
okolicznych Gór Suchych, ale i 
również festiwali sztuki, �lmu 
i literatury. To miejsce, w któ-
rym teraźniejszość miesza się z 
nieco zapomnianą, sanatoryjną 
przeszłością. Te wszystkie prze-
słanki, razem z wynikami ankie-

Emocje wokół Skweru Kieślowskiego
ty, zostały uwzględnio-
ne w projekcie skweru. 
Główna część tej prze-
strzeni, ograniczona ul. 
Główną, ul. Parkową 
i rzędem drzew przy 
skarpie wznoszącej się 
do kościoła Matki Bożej 
Królowej Świata, zo-
stała uporządkowana, 
tworząc trójkąt wypeł-
niony zielenią. Trzy kra-
wędzie trójkąta będą 
przebudowane – każda 
o innym przeznaczeniu 
i charakterze estetycz-
nym. Całość będzie w 
swoim wyrazie hory-
zontalna, o dominu-
jącym w Sokołowsku 
zabarwieniu brązo-
wawym, z dużą ilością 
zieleni. Jednocześnie 
rekreacyjna i funkcjo-
nalna, działająca nie tylko na co 
dzień, ale i również gotowa na 
duże wydarzenia kulturalne.

W trójkącie umieszczono 
dwa koła. Pierwsze koło to am-
�teatr, składający się czterech 
poziomów widowni i dolnej 
części o średnicy 13 metrów, w 
której znalazło się nieduże pod-
wyższenie sceny. Am�teatr bę-
dzie wykonany ze szlachetnych 
prefabrykatów betonowych w 
odcieniu brązowym, z drewnia-
nymi siedziskami. W całości bę-
dzie rodzajem geogra�cznego 
instrumentu: cztery wejścia do 
niego będą wskazywać czte-
ry strony świata, a wewnątrz, 
przy krawędzi sceny, znajdzie 
się umieszczona w posadzce 
panorama Gór Suchych, do 
zrobienia której wykorzystane 
będzie zdjęcie zrobione dro-
nem wiszącym dokładnie nad 
skwerem. Panorama w synte-
tyczny sposób pokaże sylwetki 
okolicznych szczytów i dolin, 
lasy i polany, szlaki turystyczne, 
obiekty architektoniczne i lo-
kalne zwierzęta. Scena zostanie 
wyposażona w ukryte miejsce 

montażu choinki bożonaro-
dzeniowej, a także w zasilanie 
elektryczne wydarzeń kultural-
nych. Dzięki wykorzystaniu ist-
niejącego ukształtowania tere-
nu, am�teatr będzie dostępny 
dla osób niepełnosprawnych 
zarówno na poziomie dolnym, 
jak i na poziomie górnym. Ca-
łość na co dzień będzie służyła 
odpoczynkowi i edukacji, w 
wyjątkowych momentach wy-
darzeniom kulturalnym, które 
obserwować będzie mogło 
jednocześnie ponad 200 osób.

Drugie koło poświęcone 
będzie Krzysztofowi Kieślow-
skiemu – wybitnemu polskie-
mu reżyserowi, w młodości 
mieszkańcowi Sokołowska. 
Koło to będzie postumentem 
wykonanym - podobnie jak 
am�teatr - ze szlachetnych 
prefabrykatów betonowych 
o zabarwieniu brązowym, na 
którym znajdzie się rzeźba o 
nazwie „Przypadek”. Autorem 
rzeźby jest znany polski artysta 
Krzysztof Bednarski, autor prac 
rzeźbiarskich w przestrzeniach 
miejskich, a także nagrobków 

wielu ważnych postaci polskiej 
kultury (np. Pendereckiego, Za-
gajewskiego, Stańki, Fangora, 
a także samego Kieślowskiego 
na warszawskich Powązkach, 
na którym to umieszczone 
zostały odlewy rąk reżysera w 
charakterystycznym geście ka-
drującym rzeczywistość). Bed-
narski znał się z Kieślowskim, to 
dla niego przygotował rzeźbę 
upamiętniającą �lm „Przypa-
dek”, w którym główną rolę 
grał Bogusław Linda. Rzeźba 
pierwotnie miała stanąć w Ło-
dzi, miała wyobrażać dużych 
rozmiarów rozłożoną kostkę 
do gry, w której rosnąć miało 
drzewo i której re�eksyjny ma-
teriał wykończeniowy miał od-
bijać rzeczywistość. Ostatecz-
nie rzeźba stanie na skwerze w 
Sokołowsku i będzie wykonana 
ze stali kortenowskiej.

Obecnie w przestrzeni 
skweru pod zieleń przeznaczo-
nych jest ok. 500 metrów kwa-
dratowych, a po przebudowie 
ilość zieleni zwiększy się do 800 
metrów kwadratowych. Z uwa-
gi na to, że więcej wody opa-

dowej będzie wsiąkać 
w zazielenioną ziemię, 
odciążony zostanie 
układ kanalizacji desz-
czowej Sokołowska. 
Trzy istniejące w prze-
strzeni skweru cisy zo-
staną przesadzone na 
skarpę przy kościele, 
w zamian zasadzo-
nych zostanie pięć 
nowych drzew: dwie 
lipy drobnolistne, dwa 
kasztanowce białe i 
jedno drzewo jeszcze 
nieznane, wyrastają-
ce z „Przypadku”. Ul. 
Parkowa zostanie po-
łączona z ul. Szkolną 
ścieżką o przepusz-
czalnej nawierzchni 
mineralnej. Na skwe-
rze i jego okolicach 
znajdą się nowe ławki, 

lampy wysokie, kosze na śmie-
ci, słupki i stojaki rowerowe – 
swoim charakterem wszystkie 
nawiązujące do sanatoryjnej 
przeszłości Sokołowska. Do-
celowo całe Sokołowsko, po 
kolejnych inwestycjach, będzie 
wyposażone w te właśnie me-
ble, dzięki czemu miejscowość 
uzyska spójność wizualną 
nawiązującą do dawnych cza-
sów. Liczba miejsc postojo-
wych zostanie zredukowana 
do dziewięciu, parking z nimi 
znajdzie się na zakończeniu ul. 
Parkowej, a sama ul. Parkowa 
zyska nową nawierzchnię as-
faltową. Skwer zostanie wypo-
sażony w tablice informacyjne 
opowiadające o przeszłości 
miasteczka, o jego najważniej-
szych mieszkańcach i o oko-
licznych górach. Na skwerze 
stanie również gminna tablica 
ogłoszeń.

Opublikowane wizualizacje 
są poglądowe, pokazują ogól-
ną intencję projektu, w szcze-
gółach mogą się różnić między 
sobą i ze stanem docelowym.

(RED)

Zakochaj się 
w kopalni
Z okazji Walentynek Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu za-
prasza na randkę w górni-
czym klimacie .Centrum Nauki 
i Sztuki w Wałbrzychu zachęca 
do wyznań miłości w industrial-
nych przestrzeniach. Przez cały 
weekend (12-13 lutego) insty-
tucja zaprasza do udziału w 
konkursie „Pokaż jak kochasz w 
kopalni”. To mogą być niezwy-
kłe, pełne wrażeń walentynki. 
Dla tych, którzy zdecydują się 
pokazać i krótko opisać swoje 
wrażenia z randki w kopalni w 
mediach społecznościowych 
oznaczając Starą Kopalnię, 
przewidziano konkurs. Autorzy 
najciekawszego postu i relacji 
z randki, w górniczym klimacie 
zostaną nagrodzeni. Aby uła-
twić zadanie, tym którzy chcie-
liby spędzić czas z ukochaną 
osobą w wałbrzyskiej instytu-
cji, Stara Kopalnia zapraszana 
na specjalną edycję nocnego 
zwiedzania oraz przygotowane 
wspólnie z Galerią Sztuki BWA 
warsztaty „Zakochaj się w gli-
nie”, które odbędą się w sobo-
tę. Zajęcia w glinie rozpoczną 
się w budynku Centrum Ce-
ramiki Unikatowej o godzinie 
17:00, a instruktorzy gwaran-
tują, bliższe zaznajomienie się z 
pracami w glinie, które uczest-
nicy sami wykonają. O godzinie 
19:00 na Nocną Walentynkową 
Szychtę prosto ze Sztygarów-
ki zabierze prawdziwy górnik, 
który poprowadzi na niezwykłą 
randkę po zakamarkach kopal-
ni. Niedziela będzie dla rodzin. 
Pary z dziećmi Stara Kopalnia 
zaprasza na zwiedzanie w ra-
mach Rodzinnych Niedziel. 
Specjalnie przygotowana tra-
sa z animatorem na chętnych 
będzie czekać od 10:00, a tym 
razem uczestnicy zgłębią Lisie 
podziemia.

(SK)
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Tygodnik DB2010 (27 stycz-
nia 2022 r.) opublikował na-
stępną część „rozmowy” po-
między panem Bartkiewiczem 
i mną. Ostatnie słowa miał pan 
Bartkiewicz i wykorzystał je na 
łzawą prośbę do redakcji: „... 
pozostając w nadziei, że re-
dakcja Tygodnika DB 2010 na 
tej wymianie korespondencji 
poprzestanie”. Nie wiem co 
zrobi redakcja ale ja „pozosta-
ję w nadziei”, że ta rozmowa 
będzie kontynuowana. Jest 
ona czymś unikalnym i dzięki 
temu ciekawym. To znaczy 
jest powrotem do czasówgdy 
szanujące czytelników pisma, 
publikowały na jednej stronie 
teksty politycznych przeciwni-
ków. Pozostawiając ich ocenę 
czytelnikom.

Przechodząc do meritum. 
Ta nasza polemika zaczęła się 
od spraw związanych z tym co 
dzieje się na granicy pomię-
dzy Polską i Białorusią. Ale do 
tego nie ma już po co wracać 
gdyż przy okazji posypały się 
tematy „uboczne”. Przyznaję, 
byłem złośliwy. Pisząc o tym, 
że milicyjne mundury nie był 
polskimi mundurami tylko 

„lokajskimi liberiami”. Napisa-
łem tak gdyż uważam, że PRL 
to nie była wolna Polska tylko 
rosyjska kolonia.

Przejdźmy do „rozszy-
frowania” użytych w tytule 
nazwisk. Zacznę od Pilchow-
skich. Powiedziałem kiedyś, 
że nie było takiego powsta-
nia, od Kościuszkowskiego do 
Warszawskiego, w którym nie 
brał by udział przedstawiciel 
mojej rodziny. Przyznaję te-
raz, że trochę przesadziłem. 
W Powstaniach Śląskich nas 
nie było. Reszta się zgadza. 
Dla przykładu, w Powstaniu 
Wielkopolskim walczył Ojciec 
mojej Mamy: Marian Bartkie-
wicz. Czy zbieżność nazwisk 
pomiędzy moim Dziadkiem i 
„Bartkiem” oznacza, że jeste-
śmy skoligaceni? Mam nadzie-
ję, że nie ale nie mogę tego 
wykluczyć. Tak czy inaczej, 
zbieżność nazwisk powoduje, 
że publicystykę pana Bartkie-
wicza czytam z uwagą.

W tym miejscu dochodzimy 
do rodziny Hutten-Czapskich z 
którymi rodzina mojej Mamy 
jest skoligacona. W Powstaniu 
Wielkopolskim walczyło rów-

nież dwóch rodzonych braci 
Hutten-Czapskich. Jeden po 
naszej stronie, drugi w armii 
niemieckich kolonizatorów. 
A po skończeniu Powstania 
znów siadali razem do rodzin-
nego stołu. Było to możliwe 
gdyż ten „zniemczony” po-
tra�ł publicznie przyznać, że 
postępował źle i przez resztę 
swojego życia starał się ten 
swój błąd naprawić. Wtrąciłem 
więc w tą polemikę historię 
Hutten-Czapskich aby uświa-
domić panu Bartkiewiczowi, 
że nie musi do końca życia być 
wierny rosyjskim kolonizato-
rom. Ludzie tacy jak on dostali 
przecię w roku 1989 pewnego 
rodzaju amnestię. Wyciągam 
więc do pana Bartkiewicza 
rękę i proszę go aby postarał 
się zrozumieć tą „rodzinną” 
historię. Trzeba przecież tylko 
uczciwie wyjaśnić pewne hi-
storyczne fakty.

Czy prawdą jest, że pan 
Bartkiewicz był w grupie która 
w nocy 13 grudnia 1981 roku 
weszła do biura wałbrzyskiej 
Solidarności? Jeżeli tak to za-
miast „... bo w czasach kiedy ja 
służyłem w wydziale kryminal-

nym Komendy Wojewódzkiej 
MO w Wałbrzychu i walczyłem, 
z przestępcami, bywało, że 
uzbrojonymi w broń palną lub 
inne niebezpieczne narzędzia, 
Jerzy Jacek Pilchowski przeby-
wał w USA, dokąd uciekł, ...”) 
pan Bartkiewicz powinien na-
pisać, że broni palnej i innych 
niebezpiecznych narzędzi 
tam nie znaleźli. Znaleźli tylko 
dużo książek i nie oddali ich 
Solidarności po roku 1989. Czy 
zgodnie z kolonialną tradycją 
książki te zostały spalone? To 
ważne. Pan Bartkiewicz ma 
(chyba) wystarczająco wyso-
kie IQ aby rozumieć dlaczego 
rosyjscy kolonizatorzy, i służą-
cy im Polacy, starali się nisz-
czyć naszą zbiorową pamięć.

Oh well. Jeśli chce się od 
innych szczerość to wypada 
samemu być szczery. Przyzna-
ję, że jeśli chodzi o mój wyjazd 
do USA to kierował mną strach 
o dzieci i żonę. Wiedziałem 
po prostu do czego są zdolni 
są „dzielni milicjanci”. Aby to 
precyzyjnie wyjaśnić, zacytuję 
słowa które powiedziałem w 
dniu 9 XII 1981, podczas pro-
cesu Kornela Morawieckiego:

„W momencie kiedy tę 
działalność rozpoczynałem, 
byłem już człowiekiem doro-
słym, widzącym to, co dzieje 
się naokoło mnie i doszedłem 
do głębokiego przekonania, 
że rządzi nami nie partia po-
lityczna, tylko banda złodziei, 
bandytów i zbrodniarzy. Mó-
wię to specjalnie, dlatego że 
pamiętam o tym, co stało się 
w czerwcu 1956 roku w Po-
znaniu, czy w grudniu 1970 
roku na Wybrzeżu. Że wśród 
nas chodzą ludzie, którzy mają 
ręce poplamione krwią. Nie 
umiem żyć w takim społeczeń-
stwie, chciałem zrobić wszyst-
ko, żeby zmienić te warunki”. 

To są dokładnie moje sło-
wa. SB nagrywało przebieg 
tego procesu i to co wtedy 
powiedziałem zostało zacy-
towane w książce Tomasza 
Przedpełskiego: „Za pomocą 
druku oddziaływał na psychi-
kę. Proces Kornela Morawiec-
kiego 1981”. 

Może więc, zrusy�kowany 
Bartkiewicza zdecyduje się iść 
śladami zniemczonego „kuzy-
na”. I napisze: Przepraszam.

Jerzy Jacek Pilchowski

Echa naszych publikacji

Bartkiewicze, Hutten-Czapscy i Pilchowscy
Szczęśliwa trzynastka
Po raz drugi w tym roku w 
Świebodzicach odbyła się 
akcja poboru krwi. Na zbiórkę 
do mobilnego punktu poboru 
krwi w Rynku przybyło trzy-
naście osób. Dzięki mieszkań-
com pełnym empatii, udało się 
uzbierać około 5,5 litra życio-
dajnego płynu. Zbiórkę osło-
dziła lokalna �rma produkująca 
słodycze ZPC Śnieżka S.A. Or-
ganizatorem akcji było Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu 
oraz Miasto Świebodzice.
Harmonogram akcji w 2022 r.
(ambulans przy Urzędzie Miej-
skim w Świebodzicach w godz. 
9.00-13.00): 5 kwietnia, 14 
czerwca, 16 sierpnia, 18 paź-
dziernika oraz 28 grudnia.

(WPK)

Teatr Zdrojowy 
zaprasza
Usta milczą... Koncert walen-
tynowy, 14.02. godz. 19.00, bi-
lety: 50 zł.
Raz Dwa Trzy. Piosenki 
Agnieszki Osieckiej i Wojcie-
cha Młynarskiego, 8.03 godz. 
19.00, bilety: 110 zł/100 zł.
Poparzeni Kawą Trzy. Koncert, 
27.03. godz. 19.00, bilety: 100 zł.
Nowy termin! - Rebeka tań-
czy tango, 19.05 godz. 19.00, 
bilety: 90 zł/110 zł.

(RED)
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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 informuje, 

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 02/2022 
wywiesza się na okres 21 dni. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 
Środowiska tutejszego Urzędu Miasta Lubawka.

Jak widać moja „łzawa proś-
ba” (gratuluję �nezji) nie poskut-
kowała, dzięki czemu – z moją 
aprobatą – Czytelnicy Tygodnika 
DB 2010 mają kolejną okazję za-
poznać się z intelektualnym wy-
kwitem p. Pilchowskiego. Zasta-
nawiałem się jednak, cóż mogę 
mu odpowiedzieć i doszedłem 
do wniosku, że chociaż nie ma 
sensu wchodzenie w polemicz-
ne szranki z kimś, kto z całym 
przekonaniem bełkocze o PRL, 
jako o „rosyjskiej kolonii” oraz 
mojej wierności „rosyjskim ko-
lonizatorom”, to na parę spraw 
muszę jednak zareagować. Na 
marginesie zauważę, że p. Pil-
chowski sam siebie wskazuje 
jako tego, który w okresie „rosyj-
skiego kolonializmu” poszedł z 
kolonizatorami na współpracę, 

Głupców nie sieją…
Janusz
Bartkiewicz

przez to, że nie tylko kończył 
szkoły (do średniej włącznie) 
zafundowane prymitywnym tu-
bylcom przez kolonizatorów, to 
jeszcze pracował na ich rzecz w 
zbudowanej przez nich fabryce 
w Wałbrzychu, przez co przy-
sparzał im konkretne zyski. To 
się chyba nazywa kolaboracją? 
Daję jednak temu spokój i spusz-
czam zasłonę miłosierdzia nad 
tymi jego głębokimi (jak Marka 
Suskiego ps. Caryca) przemyśle-
niami.

Pan Pilchowski, chcąc mnie 
wyraźnie zawstydzić, przywo-
łuje jakieś bliżej nieudokumen-
towane swoje ponoć rodzinne 
koneksje ze znanym skądinąd 
pruskim rodem Hutten-Czap-
skich, którego pewna część 
po odzyskaniu niepodległości 
w 1919 i 1945 roku pozostała 
w Polsce. Nie będę sprawdzał 
drzewa genealogicznego tego 
ponoć odłamu rodziny p. Pil-
chowskiego, ale nie odpuszczę 
sobie stwierdzenia, że zasługi 
jakichś mitycznych przodków 
(po kądzieli) nie można w ża-

den sposób przypisywać sobie, 
chyba że samemu nie ma się 
czym pochwalić. No bo czymże 
może pochwalić się ktoś, kto ze 
strachu (sam się do tego przy-
znaje) czmycha do USA, innym 
pozostawiając walkę o lepsze 
jutro? Chciałbym p. Pilichow-
skiemu zwrócić uwagę, że inni 
też mieli rodziny (w tym 10 mln 
członków Solidarności, w tym 
1 mln członkow PZPR), a jed-
nak w kraju pozostali i wspól-
nie z „komuchami” zbudowali 
„nową Polskę”, co pozwoliło p. 
Pilichowskiemu wrócić do niej 
bezpiecznie i również bezpiecz-
nie rozpocząć swoją bezpar-
donową walkę z takimi jak ja 
„komuchami”, którzy nosili pol-
skie mundury z orzełkiem na 
czapkach, identycznym z tymi, 
jakie na czapkach mieli żołnie-
rze Legionów. Tymi od Józefa 
Piłsudskiego.

Pan Pilchowski nie omieszkał 
też pochwalić się słowami, które 
wypowiedział 9.12.1981 roku 
podczas procesu Kornela Mora-
wieckiego:

 „wśród nas chodzą ludzie, 
którzy mają ręce poplamione 
krwią. Nie umiem żyć w takim 
społeczeństwie, chciałem zrobić 
wszystko, żeby zmienić te wa-
runki”.

No i faktycznie zrobił wszyst-
ko, co potra�ł i - jako się rzekło 
- podwinął ogon i czmychnął do 
USA. Nie mam zresztą do niego o 
to żadnej pretensji, ponieważ nie 
każdy rodzi się bohaterem i każ-
dy ma prawo do strachu, nawet 
wtedy, kiedy nie ma się czego 
specjalnie bać. Na przykład nie 
bał się taki Marian Bartkiewicz, 
ojciec mamy p. Pilchowskiego, 
który walczył w Powstaniu Wiel-
kopolskim, tak samo jak nie bali 
się walczyć o Polskę moi dziad-
kowie (po mieczu i kądzieli), a 
także ich dzieci, z których dla 
Polski dwoje oddało swoje mło-
de życie. Widać Bartkiewicze to 
mężny naród, czego nie można 
powiedzieć o Pilichowskich, bo 
o ich szlachetnych i bohaterskich 
czynach p. Pilchowski jakoś nie 
wspomina.

Skoro jednak p. Pilchowski 
pochwalił się swoimi przodka-
mi (po kądzieli), którzy ponoć 
walczyli we wszystkich polskich 
powstaniach, od kościuszkow-
skiego do warszawskiego, poza 
śląskim (małą literą p. Pilchowski, 
bo to przymiotniki), to i ja mam 
się czym pochwalić i z czego 
być dumnym. Otóż mój dziadek 
Piotr Bartkiewicz, w czerwcu 
1919 roku wstąpił w Warszawie 
(gdzie mieszkał) do Polskiego 
Wojska i przez 9 miesięcy walczył 
na froncie polsko - bloszewickim, 
gdzie został dwukrotnie ranny. 
Zdemobilizowany 31 lipca 1922 
r. wstąpił do Policji Państwo-
wej (Komenda Stołeczna), a w 
1924 r. skierowano do służby w 
miejscowości Prużany (obecnie 
Białoruś). W 1939 roku zaczął się 
ukrywać, przez co uniknął wy-
wózki na Syberię, dokąd została 
wywieziona jego żona z dziećmi 
(2 synów i 4 córki). W 1940 roku 
przedostał się do okupowanej 
przez Niemców części Polski, aby 
po jakimś czasie przyłączyć się 
do Armii Krajowej, czego po za-
kończeniu wojny nigdy nie ujaw-
nił. Jego dwaj synowie: Czesław 
(mój ojciec) i Franciszek nie zdą-
żyli zgłosić się do armii Andersa, 
ponieważ rodzina odmówiła 
przyjęcia radzieckiego obywa-
telstwa, a ojciec tra�ł do więzie-
nia. Brat Franciszek bez niego nie 
chciał iść do wojska, więc czekał 
na uwolnienie brata. Kiedy go 
zwolniono, niestety polskie woj-
sko ewakuowało się już na Bliski 
Wschód, więc braciom po jakimś 
czasie pozostała tylko tworząca 
się w Sielcach nad Oką Dywizja 
im. Tadeusza Kościuszki. Mój oj-
ciec, jako kadet Szkoły Podo�ce-
rów Piechoty dla Małoletnich nr 
2 w Kodniu (we wrześniu 1939 
r. brał udział w obronie twier-
dzy brzeskiej, a następnie, po 

opuszczeniu twierdzy, w kilku 
potyczkach z Niemcami), został 
dowódcą plutonu ckm, a Franek 
cekaemistą w innym plutonie. 
Obaj walczyli pod Lenino. Fra-
nek zginął podczas forsowania 
Wisły na Przyczółku Warecko-
-Magnuszewskim, a jego ciała, 
które wpadło do rzeki, nigdy nie 
odnaleziono. Natomiast ojciec 
na pierwszej linii frontu doszedł 
do Berlina (przez Warszawę i 
Kołobrzeg), a podczas walk był 
dwukrotnie ranny (do śmierci w 
okolicach serca tkwił odłamek 
granatu) i w 1971 r. odszedł na 
emeryturę w stopniu pułkow-
nika dyplomowanego. Dziadek 
Franciszek Drożdż do Policji Pań-
stwowej wstąpił w 1924 roku w 
Wilnie i po jakimś czasie został 
przeniesiony do jednego z po-
sterunków przy granicy z bolsze-
wicką Rosją. Wówczas granicy 
strzegła policja i któregoś dnia 
został „porwany” przez NKWD i 
po więzieniu na Łubiance (w Mo-
skwie) wywieziono do łagru na 
Półwyspie Kolskim. Wymieniony 
na bolszewickiego szpiega, do 
Polski i służby w policji wrócił 
po dwóch latach. W 1939 roku, 
uciekając przed Armią Czerwoną 
wraz z grupą innych funkcjona-
riuszy i żołnierzy, dostał się na 
Litwę i gdzie, jak inni żołnierze 
i policjanci, został internowany. 
Gdy w 1940 r. internowanym 
umożliwiono wyjazd za grani-
cę, dotarł do Syrii, gdzie wstąpił 
do Brygady Strzelców Karpac-
kich i walczył pod Tobrukiem, 
a następnie pod Monte Casino. 
Jeden z jego synów – Tadeusz 
– członek Związku Strzeleckie-
go - po 17 września brał udział w 
walce z jednym z oddziałów Ar-
mii Czerwonej i został wzięty do 
niewoli, a następnie osadzony w 
Kozielsku (koło Katynia), gdzie w 
1940 roku został zamordowany. 
Moją babcię i pięcioro jej dzieci 
(w tym 4 córki) oraz prababcię 
wywieziono do łagru pod No-
wosybirsk, skąd po jakimś czasie 

uciekł 12-letni Ryszard i po dłu-
giej wędrówce po ZSRR (w towa-
rzystwie jakiegoś polskiego mał-
żeństwa) dotarł do Syrii, gdzie 
odnalazł ojca. Po wojnie osiedli 
się w Londynie. Dwie z czterech 
córek – moja mama (pluton 
łączności) i jej siostra Wanda (�-
zylierka) – wstąpiły do I Dywizji 
im. Tadeusza Kościuszki i - tak jak 
mój ojciec - przeszły cały bojowy 
szlak (z bronią w ręku) od Leni-
no przez Warszawę i Kołobrzeg 
do Berlina. I oni wszyscy „ogona 
pod siebie nie kulili”, tylko poszli 
do prawdziwej walki, gdzie nie 
ulotka i powielacz, a prawdziwa 
broń była ich narzędziem torują-
cym drogę do wolności.

Ja natomiast wstąpiłem do 
Milicji Obywatelskiej, w szere-
gach której przez ćwierć wieku 
walczyłem z rożnego rodzaju 
kryminalistami i bandytami. I 
mnie również zdarzyło się dwa 
razy, że kule mi nad głową świsz-
czały i sam musiałem strzelać, ale 
chociaż miałem rodzinę, to nie 
pękałem tak jak p. Pilchowski, 
który mnie teraz śmie nazwać 
„zrusy�kowanym”. Nie obrażę 
się, ponieważ na młodszych i 
głupszych nie obrażam się. Nie 
wiem też dlaczego i za co miał-
bym go przepraszać. I chociaż z 
niczego nie muszę się tłumaczyć, 
ani nie mam czego się wstydzić, 
to stanowczo tu stwierdzę, że ni-
gdy w latach 80-tych nie brałem 
udziału w jakichkolwiek działa-
niach skierowanych przeciwko 
„Solidarności”, o czym nieustan-
nie bajdurzą inni głupcy z oto-
czenia p. Pilchowskiego. No cóż, 
głupców nie sieją, sami się rodzą.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wy-
raz osobistej wiedzy i poglądów 
autora. Treści zawarte w felietonie 
nie odzwierciedlają poglądów i 
opinii redakcji.
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Warsztaty pisania ikon w 
Centrum Kultury w Jedlinie-
-Zdroju zostały przeniesione 
na marzec. 

Przypominamy, że czterod-
niowy kurs poprowadzi Patrycja 
Obarewicz, absolwentka lwow-
skiego uniwersytetu. Jej prace 
można oglądać w kościele przy 
ul. Jana Pawła w Jedlinie-Zdro-
ju. Opłata za materiały wynosi 

150 zł/osoba, a koszt warszta-
tów 50 zł/osoba (razem 200 zł/
osoba). Każdy uczestnik, zabie-
rze napisaną przez siebie ikonę 
do domu. Zgłoszenia imprezy@
jedlinazdroj.eu (należy podać 
imię, nazwisko i telefon kontak-
towy). Po ustaleniu dokładnego 
terminu informacja pojawi się 
na stronie ckjedlina.pl i na FB.

(MS)

Napisz ikonę

Dobiegają końca aktyw-
ne ferie w Jedlinie-Zdroju. 
Organizatorzy wypoczyn-
ku przygotowali mnóstwo 
atrakcji. Zajęcia odbywały 
się w Parku Aktywności Cza-
rodziejska Góra, na lodowi-
sku i w Centrum Kultury w 
Jedlinie-Zdroju.

Ferie zimowe zorganizo-
wane przez lokalne centrum 
kultury cieszą się dużym po-
wodzeniem, potwierdzeniem 
jest fakt, że biorą w nich udział 
również dzieci spoza gminy.

 – Udało się uruchomić lodo-
wisko przy ul. Kłodzkiej przed 
planowanym terminem. Dzięki 

temu uczestnicy aktywnego 
wypoczynku w naszym mieście 
mogą korzystać z tej atrakcji. 
Ponadto mamy Park Aktywno-
ści Czarodziejska Góra, który 
jest otwarty również zimą, bo 
oprócz tras linowych i wieży 
wspinaczkowej oferuje wyciąg 
narciarski, tor pontonowy i 

Aktywne ferie w Jedlinie-Zdroju

strzelnicę. Dzięki temu jest co 
robić w trakcie tegorocznych 
ferii – mówi Leszek Orpel, bur-
mistrz Jedliny-Zdroju.

Warto dodać, że z okazji fe-
rii, wszyscy uczniowie i przed-
szkolaki z jedlińskich placówek 
otrzymały bony podarunkowe, 
które mogły przeznaczyć na 
lodowisko. Zimowy wypoczy-
nek został podzielony na dwa 
pięciodniowe turnusy. Dziećmi 
zajęli się pracownicy centrum 
kultury oraz wynajęci anima-
torzy.

 - Staramy się, żeby jak naj-
więcej zajęć odbywało się na 
zewnątrz ze względu na covid 
i dlatego, że ruch na świeżym 
powietrzu jest po prostu zdro-
wy – tłumaczy Wiesław Zalas, 
dyrektor Centrum Kultury w 
Jedlinie-Zdroju. – Z drugiej 
strony bardzo się cieszę, że 
nasza siedziba tętni życiem. 

Zawiesiliśmy opłaty za zajęcia 
stałe, aby zachęcić więcej osób 
do korzystania z naszej oferty. 
Częściowo odpłatne pozostały 
indywidualne zajęcia muzycz-
ne i kurs tańca towarzyskiego, 
który prowadzi �rma zewnętrz-
na.

W trakcie dolnośląskich ferii 
lodowisko i Czarodziejska Góra 
w Jedlinie-Zdroju są czynne co-
dziennie.

– Chcemy jak najdłużej 
utrzymać ten stan. Nadal za-
praszamy do korzystania z 
naszych obiektów w dni po-
wszednie, soboty i niedziele. 
Oczywiście jesteśmy uzależ-
nieni od pogody, dlatego 
warto sprawdzać sytuację na 
kamerach online dostępnych 
na stronie ckjedlina.pl – mówi 
dyrektor jedlińskiego cen-
trum.

(MS)

Gmina Głuszyca kontynu-
uje wymianę oraz budowę 
oświetlenia ulicznego. W wy-
niku zgłaszanych uwag przez 
mieszkańców ulicy Łukasie-
wicza, gmina zdecydowała 
się wybudować 4 lampy.

- Umowa na realizację tego 
zadania została podpisana na 
początku grudnia 2021 roku, 
lecz w wyniku wydłużonego 
czasu oczekiwania na mate-
riały, czyli słupy, oprawy i fun-
damenty, termin rozpoczęcia 
prac musiał zostać przesunię-
ty – wyjaśnia Roman Głód, 
Burmistrz Głuszycy. - We wsi 
Sierpnica zakończyły się prace 
związane z wymianą opraw 

oświetleniowych. Zostało zain-
stalowanych 87 nowych opraw 
typu LED. Kolejnym miejscem, 
w którym zostanie zmoderni-
zowane oświetlenie, będzie 
ulica Warszawska w Głuszycy. 
Tutaj wymienionych zostanie 9 
opraw. Mam nadzieję, że prze-
prowadzenie rozmów z Zakła-
dem Energetycznym umożliwi 
wykonywanie dalszych prac 
modernizacyjnych i będzie 
można podjąć się wymiany 
opraw w Łomnicy. Zmiana 
oświetlenia pozwoli gminie na 
uzyskanie znacznych korzyści 
zarówno w kwestii ekologicz-
nej, jak i ekonomicznej.

(RED)

Wymiana oświetlenia
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Byli koszykarze Górnika 
Wałbrzych: Aleksander Bal-
cerowski i Grzegorz Kulka 
znaleźli się w 16-osobowej 
reprezentacji Polski na dwu-
mecz z Estonią w elimina-
cjach do mistrzostw świata.

Zgrupowanie reprezentacji 
Polski rozpocznie się 21 lutego, 
a już 25 lutego w Tallinnie oraz 
28 lutego o godz. 18.00 w hali 
Globus w Lublinie biało – czer-
woni zmierzą się z Estonią.

Skład reprezentacji Polski
rozgrywający
Andrzej Pluta 
(Astoria Bydgoszcz)
Marcel Ponitka 
(Parma-Parimatch Perm, Rosja)
Jakub Schenk (King Szczecin)
A.J. Slaughter 
(Herbalife Gran Canaria, 
Hiszpania)

rzucający
Jakub Garbacz 
(Stal Ostrów Wielkopolski)
Jakub Karolak (Śląsk Wrocław)

Michał Michalak 
(EWE Baskets Oldenburg, 
Niemcy)

niscy skrzydłowi
Michał Kolenda (Tre� Sopot)
Jakub Nizioł
(Astoria Bydgoszcz)
Michał Sokołowski 
(Treviso Basket, Włochy)

silni skrzydłowi
Tomasz Gielo 
(Peristeri Ateny, Grecja)
Grzegorz Kulka 
(Legia Warszawa)
Jarosław Zyskowski 
(Zastal Zielona Góra)

środkowi
Aleksander Balcerowski 
(BC Mega Basket Belgrad, 
Serbia)
Aleksander Dziewa 
(Śląsk Wrocław)
Dominik Olejniczak 
(BCM Gravelines Dunkierka, 
Francja).

(RED)

Górnik liderem I ligi ko-
szykarzy. Wałbrzyszanie 
wygrali w końcówkach mec-
ze z Turowem i Decką, a teraz 
czeka ich starcie z Miastem 
Szkła Krosno.

Choć Turów Zgorzelec 
przyjechał do Wałbrzycha na 
mecz z Górnikiem bez swo-

jego lidera Adriana Kordal-
skiego, to bliski był spraw-
ienia sensacji. Ale ostatnie 
słowo w środowym meczu I 
ligi koszykarzy należało do 
Krzysztofa Jakóbczyka, który 
zapewnił gospodarzom zwy-
cięstwo 70:68 i awans na 
pozycję lidera.

Zwycięskie końcówki Mecz zaczął się zgodnie z 
planem. W 8 min., po tra�eniu 
Bartłomieja Ratajczaka za 3 pkt. 
Górnik prowadził 21:8, ale w 
końcówce I kwarty Turów pod-
woił swój dorobek, a w połow-
ie drugiej odsłony doprowadził 
do remisu 25:25. Grający bez 
Kamila Zywerta wałbrzysza-
nie zdołali jednak odzyskać 
prowadzenie i na długą przer-
wę schodzili przy stanie 35:32. 
Zamykający tabelę zgorzelcza-

nie po zmianie stron poprawili 
swoja grę i w 23 min. odwrócili 
wynik. Górnik nie radził sobie z 
atakami rywali i miał problemy 
z punktowaniem, co sprawiło, 
że na 1 minutę przed końcem 
III ćwiartki Turów wygrywał 
już 55:43! W ostatniej kwarcie 
gospodarze mozolnie odra-
biali straty i na 2 min. przed 
końcową syreną prowadzenie 
odzyskał Piotr Niedźwiedzki, a 
zwycięstwo zapewnił Krzysztof 

Jakóbczyk, który zdobył decy-
dujące punkty.

Górnik Trans.eu Wałbrzych - PGE Turów 
Zgorzelec 70:68 (23:16, 12:16, 12:23, 
23:13)
Górnik: Jakóbczyk 19, Niedźwiedzki 
16, Ratajczak 13, Pabian 8, Dymała 7, 
Kruszczyński 6, Durski 1, Cechniak 0.
Turów: Bochno 15, Marek 15, Traczyk 
15, Heliński 12, Marcinkowski 4, Pru-
efer 3, Maciejak 2, Stawiak 2, Fudziak 0.

A w sobotę koszykarze Decki 
Pelplin przegrali we własnej hali 
z Górnikiem 67:75 (24:21, 19:24, 
10:13, 14:17). Wynik spotkania 
23 kolejki I ligi w Pelplinie zmie-
niał się jak w kalejdoskopie. Po 
12 minutach gry Decka prow-
adziła 31:21, ale przed długą 
przerwą podopieczni trenera 
Łukasza Grudniewskiego nie 
tylko zdołali odrobić straty, ale 
też odwrócili wynik (45:43). W III 
kwarcie wałbrzyszanie wypra-

cowali 8 punktów przewagi, by 
na osiem minut przed syreną 
kończąca podstawowy czas 
gry… przegrywać 58:60. Ostat-
nie minuty to jednak dominacja 
Górnika, który m.in. za sprawą 
3 tra�eń za 3 pkt. Huberta Pa-
biana, odskoczył na 13 oczek i 
utrzymał bezpieczną przewagę 
do końca zawodów.

Decka: Kaszowski 10, Konopatzki 10, 
Kulis 9, Sączewski 9, Wyszkowski 8, 
Pułkotycki 7, Michałek 6, Szczepanik 5, 
Shcherbatiuk 3, Wąsowicz 0.
Górnik: Pabian 20, Durski 16, Niedź-
wiedzki 13, Jakóbczyk 12, Kruszczyński 
12, Ratajczak 2, Cechniak 0, Dymała 0, 
Jeziorowski 0.

Kolejne spotkanie Górnik 
rozegra w Wałbrzychu 
12.02.2022 r. z Miastem Szkła 
Krosno. Początek meczu w hali 
Aqua – Zdrój o godz. 17.00.

(RED), fot. Dawid Wójcikowski

Z Górnika 
do reprezentacji Polski
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Juniorzy KPS Chełmiec 
Wałbrzych najlepsi na Dol-
nym Śląsku! W decydującym 
spotkaniu w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów pokonali 
pod dramatycznej końcówce 
Gwardię Wrocław 3:2.

- Po sezonie przerwy odzy-
skujemy Mistrzostwo Dolnego 

Śląska w kategorii juniorów. 
Po bardzo emocjonującym 
meczu, w którym przegrywa-
liśmy już 0:2 i 19:23 w trzeciej 
partii, udało się odwrócić cał-
kowicie losy spotkania (czwar-
ty set wygrany na przewagi 
36:34!) – w tie breaku istniała 
już tylko jedna drużyna, to 

Około 500 zawodników stanęło na starcie 3 Rajdu Górskiego Zimowa 
Wyrypa Gór Suchych. Uczestnicy mieli do pokonania trasę 
o długości 29 km i przewyższeniu 1400 m, na której musieli zmierzyć się 
z najwyższymi szczytami Gór Suchych i Kamiennych, pełnych trudnych 
podejść i stromych zejść. Na mecie zawodnicy chwalili organizatorów 
za przygotowanie i przeprowadzenie tej imprezy.

(RED)

Zimowa Wyrypa Gór 
Suchych

Najlepsi w regionie właśnie wałbrzyski Chełmiec 
zdobywa upragnione złoto i 
jednocześnie prawo do orga-
nizacji ćwierć�nału Mistrzostw 
Polski (17-20 lutego). Naszym 
przeciwnikom gratulujemy 
sportowej postawy, obie dru-
żyny stworzyły fantastyczne 
widowisko, a wypełniona do 
ostatniego miejsca Hala Wał-
brzyskich Mistrzów żyła gorą-
cym dopingiem przez ponad 
2,5 godziny – wielkie brawa 

należą się dla kibiców obu 
drużyn – relacjonuje Fabian 
Kurzawiński z KPS Chełmiec.

Wyniki turnieju w Wałbrzychu:
Chełmiec - Gwardia Wrocław Academy I 
3:2 (16:25, 16:25, 25:23, 36:34, 15:7)
Chełmiec - Gwardia Wrocław Academy II 
3:0 (25:11, 25:16, 25:18)
Chełmiec - Spartakus Jawor 3:1 (25:15, 
25:21, 23:25, 25:18)
Gwardia Wrocław Academy I - Gwardia Wro-
cław Academy II 3:0 (25:17, 25:18, 25:19)

Gwardia Wrocław Academy I - Spartakus 
Jawor 3:0 (25:11, 25:13, 25:15)
Gwardia Wrocław Academy II - Spartakus 
Jawor 3:2 (21:25, 12:25, 25:22, 25:23, 
15:13)

KPS Chełmiec: Dominik Płużka (kapitan), 
Miłosz Baran, Dawid Szymków, Michał 
Jerzyk, Karol Kosela, Bartosz Ćmikiewicz, 
Maciej Galara, Bartłomiej Nackowski, 
Michał Sulanowski, Wojciech Madej, 
Natan Wojtasik, Mikołaj Marzec, Szymon 
Ziemniak, Szymon Mikołajczyk, Hubert 
Laszkiewicz, Olaf Chomicki. Trenerzy 
Dariusz Ratajczak i Mariusz Jerzyk.

Młodsi pójdą za ciosem?
- Jeszcze nie opadł kurz po 

niedzielnej fecie złotych ju-
niorów, a my już zapraszamy 
na kolejne siatkarskie emo-
cje z Chełmcem. W najbliższy 
weekend Hala Wałbrzyskich 
Mistrzów ponownie będzie 
gościć najlepsze cztery ekipy 
na Dolnym Śląsku – tym razem 
w kategorii juniorów młod-
szych. Zapraszamy wszystkich 
do wspólnego kibicowania. 
Zespół prowadzony przez To-
masza Botwinę w tym sezonie 
zanotował komplet 16 zwy-
cięstw, tracąc przy tym tylko 
cztery sety! W kontekście naj-
bliższego weekendu wyśrubo-
wany rekord nie będzie miał 
już -niestety - większego zna-
czenia, bowiem gra rozpocz-
nie się od nowa. Do naszego 
zespołu dołączy uczący się na 
co dzień w SMS Spała Oskar 
Kukie. #BotwinTeam z pewno-
ścią będzie chciał podtrzymać 
niesamowitą serię, patrząc na 
niedawno zakończone zma-
gania juniorów starszych z 
pomocą niezastąpionych ki-
biców wszystko jest możliwe! 
Liczymy na gorący doping 
z trybun Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów. Wszystkie ręce na 
pokład! – mówi Fabian Kurza-
wiński.

Harmonogram turnieju:
PIĄTEK 11.02
Godz. 18:00 

Chełmiec - Koral Wrocław
45 minut po zakończeniu pierwszego spo-
tkania: Volley Jelcz-Laskowice - Gwardia 

Wrocław Academy

SOBOTA 12.02
godz. 16:30 

Chełmiec - Volley Jelcz-Laskowice
45 minut po zakończeniu pierwszego 

spotkania: Koral Wrocław 
- Gwardia Wrocław Academy

NIEDZIELA 13.02
godz. 13:30 Koral Wrocław 

-  Volley Jelcz-Laskowice
godz. 16:00 Chełmiec 

vs Gwardia Wrocław Academy

Dziewczyny wygrywają
W zaległym meczu 14 kolej-

ki II ligi siatkówki kobiet, MKS 
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 
po emocjonującym tie-breaku 
pokonał Sokół 43 AZS AWF Ka-
towice 3:2 (23:25, 25:22, 18:25, 
25:15, 15:13). MVP spotkania zo-
stała wybrana atakująca Chełm-
ca Pamela Łuszczyńska.

- 2 punkty dopisane do ligo-
wej tabeli zagwarantowały ze-
społowi trenera Marka Olczyka 
powrót na fotel lidera rozgrywek! 
12.02. czeka nas ostatni wyjazdo-
wy mecz w tym sezonie z MKS 
Dąbrowa Górnicza. Wygrana z 
kompletem punktów zapewni 
nam awans do turnieju pół�na-
łowego z pierwszego miejsca w 
grupie – podkreślają działacze 
MKS Chełmiec Wodociągi.

Siatkarze KPS Chełmiec Wał-
brzych 9 lutego zagrają w Mili-
czu z MUKS Ziemia Milicka, a 
następnej kolejce podopieczni 
trenera Fabiana Kurzawińskie-
go 12.02. o godz. 13.30 w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów Cheł-
miec Wałbrzych zmierzą się z 
Bielawianką Bielawa.

(RED)
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GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 
535-416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z 
RYNKU PIERWOTNEGO NA DOL-
NYM ŚLĄSKU !!!

Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu  BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757

WAŁBRZYCH okolice Parku 
Sobieskiego 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 
Krakowskie  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 
mieszkanie 35m2  4piętro, 
ogrzewanie miejskie. Cena 
1190,-zł  
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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

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

USŁUGI

(4) Usługi budowlane: malowa-
nie, tynkowanie, panele, płytki, 
łazienki, remonty mieszkań. 
Działalność jednoosobowa. Tel. 
666 201 604 

(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 
indywidualne – TANIO! www. 
meble-ibg. weebly. com Tel. 607-
218-533

PRACA

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(12) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegar-
ki, 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 

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.pano-
rama.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 
bezpieczne i sprawne przejście 
przez cały proces zakupu lub 
sprzedaży, aż do momentu 
umowy końcowej związanej z jej 
nabyciem/zbyciem. Pomożemy 
w określeniu stanu prawnego i 
kompletowaniu dokumentów. 
Zapraszamy do bliższej, bezpłat-
nej prezentacji! 

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

Sprzedam 3 pokojowe miesz-
kanie, parter o pow. 62 m2 w 
Głuszycy z garażem i ogródkiem 
lub zamienię na mniejsze w 
Głuszycy albo w Kłodzku.  Cena 
180 tys. zł.

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...
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• Ogłoszenia okolicznościowe  

• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu 
db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY! 

Tel. 790 709 590

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

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

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzy-
ski –parter lub I piętro w cenie 
do 120 tys. zł. Powierzchnia od 
50m2.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyj-
ny teren o powierzchni 3544m²  
cena 210 tys.zł

Sprzedam działkę zabudowa-
ną (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 podle-
gać aktualizacji, zalecamy ich 
osobistą wery�kację. Serdecznie 
zapraszamy do naszego biura 
w Głuszycy i na stronę www.
zolnieruk.pl.
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