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Od 2022 roku obowiązu-
ją nowe terminy płatności 
składek i przekazywania 
dokumentów rozliczenio-
wych. To 5., 15. i 20. dzień 
danego miesiąca. Zmiany 
mają związek z wejściem w 
życie pakietem ustaw zwa-
nych Polskim Ładem. 

- Dla większości płat-
ników zmienia się termin 
przekazywania dokumen-
tów rozliczeniowych i 
opłacania składek na ubez-
pieczenie zdrowotne oraz 
ubezpieczenia społeczne. 
Dla jednostek budżeto-
wych i samorządowych za-
kładów budżetowych (m.in. 
urzędy gmin, miast) termin 
pozostanie bez zmian – do 
piątego dnia następnego 
miesiąca – wyjaśnia Iwona 
Kowalska-Matis, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka zwraca uwa-
gę, że dla pozostałych płatni-
ków składek termin zależy od 
tego, czy posiadają osobo-
wość prawną, czy też nie.

- Płatnicy składek posiada-
jący osobowość prawną, czyli 
m.in. spółki kapitałowe, spół-
dzielnie, fundacje, itp. mają 
termin do 15. dnia następ-
nego miesiąca. Natomiast do 
20. dnia następnego miesiąca 
pozostali płatnicy składek, 
m.in. jednoosobowe �rmy i 
inne podmioty bez osobowo-
ści prawnej – dodaje rzecz-
niczka.

Do końca 2021 r. osoby 
prowadzące indywidualną 
działalność gospodarczą 
(opłacające składkę wyłącz-
nie za siebie) miały prawny 
obowiązek opłacania składek 
nie później niż do 10. dnia 
następnego miesiąca. Nato-
miast w 2022 r. termin ten 
uległ wydłużeniu do 20. dnia 
następnego miesiąca.

Zmiany terminów opłaca-
nia składek i przekazywania 
dokumentów rozliczenio-
wych do ZUS wynikają z regu-
lacji wprowadzonych przez 
Polski Ład. Nowe terminy 
dotyczą rozliczania składek 
na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne, Fundusz Pracy 
(FP), Fundusz Solidarnościo-
wy (FS), Fundusz Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracow-
niczych (FGŚP) oraz Fundusz 
Emerytur Pomostowych (FEP) 
- począwszy od rozliczeń za 
styczeń 2022 r. Od nowego 
roku przedsiębiorcy powinni 
pamiętać także o obowiązku 
comiesięcznego przekazywa-
nia dokumentów rozliczenio-
wych. 

- Z powodu zmian w usta-
laniu wysokości składki zdro-
wotnej osoby prowadzące 
działalność gospodarczą 
opłacające składki na własne 
ubezpieczenia lub osoby z 
nimi współpracujące będą 
musiały za okres od stycznia 
2022 r. co miesiąc przeka-
zywać dokumenty rozlicze-
niowe do ZUS – przypomina 
Iwona Kowalska-Matis.

Aby ułatwić płatnikom 
składek wypełnianie doku-
mentów, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych przygotował 
krótkie instrukcje z prawi-
dłowo wypełnionymi formu-
larzami ZUS DRA i ZUS RCA, 
które są dostępne na stronie 
internetowej ZUS. Osoby, 
które potrzebują pomocy w 
ustaleniu podstawy wymiaru 
składek, obliczeniu składki 
lub sporządzeniu dokumen-
tów rozliczeniowych, mogą 
m.in. skorzystać ze specjalnej 
infolinii ZUS nr tel. 22 290 55 
00 lub z e-wizyty w ZUS.

Więcej szczegółowych in-
formacji znajduje się na stro-
nie internetowej www.zus.pl.

(IKM)

Do kiedy składka ZUS?
Na odcinku linii kolejowej 

nr 285 między Wrocławiem, 
Sobótką a Świdnicą trwają os-
tatnie prace, które umożliwią 
wznowienie ruchu pociągów. 
Spółka PKP Polskie Linie Kole-
jowe zapewnia, że infrastruktu-
ra kolejowa będzie gotowa w 
połowie marca, gdy zmieni się 
rozkład jazdy. Na tę chwilę cze-
kają także Koleje Dolnośląskie, 
które do obsługi tej linii były 
gotowe już w połowie grudnia 
2021 roku. Regionalny prze-
woźnik planuje 11 kursów w 
każdą stronę, a czas przejazdu 
– w zależności o liczby obsługi-
wanych przystanków – będzie 
wynosił od około 50 minut do 
około jednej godziny.

Prace prowadzone przez 
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo 
Napraw Infrastruktury Komu-
nikacyjnej Dolkom obejmują 
także odcinek od stacji Świd-
nica Kraszowice do stacji Jed-
lina-Zdrój. Dzięki temu jedna 
z najbardziej malowniczych 
tras kolejowych w Polsce 
powróci do swojej świetności. 
Linia nr 285 (niegdyś zwana 
Koleją Bystrzycką) łączy stac-
ję Wrocław Główny ze stacją 
Jedlina – Zdrój i liczy ponad 82 
kilometry. Ruch pasażerki na 
niej zawieszono w 2000 roku 
ze względu na zły stan tech-
niczny infrastruktury. 25 sierp-
nia 2016 roku w Jedlinie-Zdro-
ju została podpisana wstępna 
umowa w sprawie prze-
budowy tego odcinka linii 
kolejowej nr 285. Dzięki środ-
kom powierzonym Aglomer-
acji Wałbrzyskiej w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, rewitalizowa-
ny jest nie tylko odcinek o 
długości 21,41 km na trasie 
Świdnica-Kraszowice – Jedli-
na-Zdrój, ale prowadzone są 
również prace towarzyszące 
na odcinku Świdnica Kraszo-
wice – Świdnica Miasto i Jed-
lina-Zdrój – Wałbrzych.

Kiedy pojadą pociągi z Jedliny 
do Wrocławia?
Wraz z marcową zmianą rozkładu jazdy, na trasę z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy ruszą 

pierwsze pociągi pasażerskie. I jest szansa, że w III kwartale 2022 roku pociągi zaczną kursować 
dalej – ze Świdnicy do Jedliny – Zdroju.

Nieczynna od lat jedno-
torowa biegnie wzdłuż rzeki 
Bystrzyca i na odcinku 22 km 
wznosi się o ponad 200 m. W 
trakcie remontu odbudowie lub 
renowacji poddanych zostanie 
ponad 110 obiektów inżyniery-
jnych, w tym 5 wiaduktów o 
długości 50 - 150 m. W ramach 
prac pojawiły się już nowe 
urządzenia sterowania ruchem 
pociągów, odtwarzane są 
przystanki i powstały dwa nowe 
– w Burkatowie oraz przystanek 
Jedlina Centrum. Przygotowu-
jąc się na uruchomienie zabyt-
kowej linii 285, Gmina Walim 
odrestaurowała budynek dwor-
ca w Jugowicach, a przejęty kil-

ka lat temu budynek w Zagór-
zu Śląskim przeszedł remont 
dachu oraz wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej. Zgodnie 
z realizowaną inwestycją, na 
stacjach powstają wyższe per-
ony, które wyposażane są we 
wiaty oraz ławki. Wszystko z 
myślą o wygodzie podróżnych, 
także tych o ograniczonych 
możliwościach poruszania się. 
Zakładana prędkość szyno-
busów, które będą kursowały 
na trasie Wrocław – Jedli-
na-Zdrój, w zależności od ukła-
du linii, wyniesie od 50 do 80 
km/h.

Według zapewnień przed-
stawicieli wykonawcy oraz 

spółki PKP Polskie Linie Kole-
jowe, odcinek między stacjami 
Świdnica-Kraszowice – Jedli-
na-Zdrój ma być przejezdny 
w drugim kwartale 2022 r. W 
połowie bieżącego roku na 
stacja i przystankach będzie 
montowana infrastruktura do 
obsługi pasażerów, a całość 
prac ma się zakończyć w III 
kwartale 2022 r. Szacowany ko-
szt rewitalizacji linii sięga około 
130 mln zł, z czego około 80 
mln zł to pieniądze pozyskane 
z Unii Europejskiej za sprawą 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej.

(RED)
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Burmistrz Miasta Lubawka 
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce. 
Oferty należy składać do dnia 14 marca 2022 roku, do godz. 15:00 
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.

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

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

14 lutego obchodziliśmy 
dzień zakochanych, czyli 
Walentynki. Z tej okazji przy-
pominamy felieton śp. Sta-
nisław Michalika „Cesarski 
romans w Książu”.

Opowiem dzisiaj o roman-
tycznej historii, jaka miała miej-
sce na zamku Książ, choć nie 
kończy się ona - niestety - zna-
nym z amerykańskich �lmów, 
klasycznym happy endem.

To nie jest nic nadzwyczaj-
nego, że piękne pałace i zam-
ki mają swoje romantyczne 
sekrety, że ich masywne mury 
są świadkami dramatycznych 
scen miłości, wiarołomstwa, 
zdrady. Wiele z nich znajduje 
artystyczne odbicie w literatu-
rze lub �lmie z powodu aury 
tajemniczości i sensacji. W 
obecnych czasach, jeśli wątek 
romansowy dotyczy osób z 
wyższych sfer, to jego medial-
ny oddźwięk przerasta nasze 
wyobrażenia. Jesteśmy świad-
kami tego wszystkiego, co się 
działo w środkach masowego 
przekazu nie tylko w Wielkiej 
Brytanii, ale na całym świecie, 
gdy nastąpił moment zaślubin 
urodziwej Kate Middleton - z 
Wilhelmem, starszym synem 
księcia Walii Karola i jego tra-
gicznie zmarłej żony Diany. A 
przecież to był dopiero począ-
tek współczesnej bajki z tysiąca 
i jednej nocy, bo wątek roman-
sowy wciąż trwa, pojawiają się 
kolejni potomkowie monar-
szego rodu, a zainteresowanie 
medialne rodziną królewską 
w Anglii i na świecie wcale nie 
maleje.

Romans, o którym chcę dziś 
opowiedzieć, mógłby wywołać 
niemniejsze poruszenie świa-
towych agencji prasowych, 
gdyby nie to, że dział się w I po-
łowie XIX wieku, a więc w cza-
sach, gdy nikomu się jeszcze 
nie śniło o telewizji, internecie 
i elektronicznej komunikacji. A 
szkoda, bo zarówno miejsce, 
gdzie rozgrywa się akcja jak i 
postaci w niej uczestniczące 
zasługują na szczególne zainte-
resowanie. Już sam wymyślony 
przeze mnie tytuł tej opowieści 
– „Cesarski romans w Książu”, 
może budzić emocje.

Jeszcze przed powstaniem 
listopadowym po utworzeniu 
na Kongresie Wiedeńskim w 

1815 roku marionetkowego 
Królestwa Polskiego, którego 
królem był car rosyjski, ów-
czesny Salzbrunn (dzisiejsze 
Szczawno-Zdrój) stał się Mek-
ką dla potrzebujących kuracji 
zniewolonych Polaków. Wo-
jażowano do jego wód całymi 
rodzinami. Przebywała tu m. in. 
generałowa Dąbrowska z Win-
nogóry, żona znanego z nasze-
go hymnu narodowego Hen-
ryka Dąbrowskiego, słynnego 
twórcy Legionów Polskich we 
Włoszech. Towarzyszyła jej hra-
bina Mielżyńska z Miłosławca, a 
także pułkownikowa Ponińska 
z pobliskiej Wrześni. Wymie-
nione trzy panie zajmowały 
pokoje „Pod Złotym Lwem” i 
„Złotym Słońcem”, a bawił je 
gawędami na spacerach zna-
jomy proboszcz z Żerkowa, 
Bentkowski – bo jak widać całe 
towarzystwo to geogra�czni 
sąsiedzi nieomal z jednej wiel-
kopolskiej gminy.

To jest oczywiście zaledwie 
początek listy Polaków przyby-
wających na kurację w te stro-
ny, a więc i do Starego Zdroju w 
samym Wałbrzychu, i do śmiało 
konkurującego z nim Szczaw-
na-Zdroju. Dziś skoncentruję 
się na niezwykle ważnej perso-
nie, której przybycie do szcza-
wieńskiego zdroju już samo w 
sobie było ogromną promocją 
tego młodego uzdrowiska. 
Mam tu na uwadze kolejnego 
gościa z obszaru Wielkopolski, 
a mianowicie księżną Luizę 
Radziwiłłową, żonę jednego 
z najwybitniejszych ówcze-
snych polskich możnowład-
ców i polityków, Antoniego 
Radziwiłła, namiestnika Wiel-
kiego Księstwa Poznańskiego. 
Ta dostojna dama przybyła tu 
na kurację w 1820 roku wraz 
z synem Ferdynandem i dwie-
ma córkami, Elizą i Wandą, 
ale zamieszkała w gościnnie 
otwartym dla osób tak wyso-
kiego urodzenia zamku Książ. 
Zarówno zamek Fürstenstein 
jak i uzdrowisko Salzbrunn 
były własnością rodziny von 
Hochbergów, zaprzyjaźnionej i 
skoligaconej z najzacniejszymi 
rodami ówczesnych Prus i ziem 
ościennych. Należeli do nich 
Radziwiłłowie, zwłaszcza, że 
żona namiestnika Antoniego, 
Luiza pochodziła z królewskie-

go rodu Hohenzoller-
nów. Księżna aktywnie 
uczestniczyła w zapro-
ponowanym podupa-
dającemu na zdrowiu 
synowi programie 
leczenia, a także w ży-
ciu kulturalnym uzdro-
wiska. Dla Szczawna 
zasłużyła się słynnym 
listem dziękczynnym 
do doktora Zemplina, 
twórcy miejscowego 
lecznictwa, sławiąc 
piękno kurortu, znako-
mitą opiekę medyczną 
i pozytywne efekty le-
czenia pacjentów. List 
ten starannie wydany 
w dużym nakładzie 
był rozpowszechnia-
ny wśród kuracjuszy 
przez parę kolejnych 
lat i stanowił bezcenną rekla-
mę uzdrowiska.

To bardzo ważne dla 
Szczawna-Zdroju wydarze-
nie, więc warto było o nim 
przypomnieć, ale nie księżna 
Luiza jest bohaterem literac-
kim tej opowieści. Jest nią jej 
córka, Eliza Fryderyka Luiza 
Marta Radziwiłłówna (ur. 28 
października 1803 r. - zm. 27 
września 1834 r.), starsza córka 
Antoniego Henryka Radziwiłła 
i wspomnianej wyżej księż-
niczki pruskiej Ludwiki "Luizy" 
Hohenzollern. To właśnie ona, 
„Czarująca Eliza”, „Anioł z Ci-
szycy”, jak ją komplementowa-
ła berlińska prasa, stała się pod-
miotem niezwykle pięknego i 
wzruszającego romansu.

Eliza okazała się dziewczyną 
niepospolicie piękną, o urodzie 
skandynawskiej i litewskim 
temperamencie. Po przybyciu 
na zamek Książ liczyła sobie 
17 lat, była więc w kwiecie 
wieku. Trudno więc dziwić się, 
że zwróciła na siebie uwagę 
goszczącego w zamku młode-
go Wilhelma Hohenzollerna, 
drugiego syna króla pruskie-
go Fryderyka Wilhelma III. Nie 
potrzeba było wiele czasu, by 
zawarta już wcześniej znajo-
mość dwojga młodych i spo-
winowaconych przekształciła 
się tu właśnie na zamku Książ w 
gorące uczucie.

Cudownie położony za-
mek, bujna przyroda wokół, 
słoneczne dni wśród fontann 

Wielka miłość w zamku Książ

szy. Wysunięto nawet projekt 
adopcji Elizy przez cara rosyj-
skiego Aleksandra I. Pomysł 
ten jednak wywołał wahanie 
cara, poza tym adopcja nie roz-
wiązałaby problemu, gdyż o 
równości rodowej decydowała 
krew, a nie nazwisko. Wobec 
sprzeciwu części rodziny i pru-
skich polityków Wilhelm po-
rzucił swe zamiary i po sześciu 
latach wahań zdecydował się 
poślubić wskazaną mu przez 
rodzinę Augustę, księżniczkę 
von Sachsen-Weimar. Wpraw-
dzie nie zapomniał o swej 
młodzieńczej namiętności i na 
swoim biurku postawił jej wize-
runek, ale nie zapobiegło to za-
łamaniu psychicznemu wiernej 
mu do końca życia Elizy.

Eliza nie wyszła nigdy za 
mąż. Zmarła po ostatecznym 
rozstaniu z Wilhelmem, w 
wieku 31 lat na gruźlicę. Po-
chowana została w dworku ro-
dzinnym Antoninie. Ten piękny 
pałacyk w gminie Przygodzice, 
w dorzeczu Baryczy, dawnej 
posiadłości bojarskiego rodu 
Radziwiłłów, niedaleko Ostro-
wa Wielkopolskiego zyskał 
sobie opinię centrum życia kul-
turalnego ówczesnej Wielko-
polski. Tu, w Przygodzicach re-
zydowała rodzina Antoniego i 
Luizy Radziwiłłów w czasie peł-
nienia przez niego funkcji na-
miestnika Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego, utworzonego w 
1815 roku mocą postanowień 
Kongresu Wiedeńskiego.

Niezwykle dramatyczną hi-
storię cesarskiego romansu w 
Książu można by w tym miej-
scu zakończyć, ale mam jesz-
cze parę ważnych szczegółów 
do dodania, zapraszam więc 
do drugiej części tej opowieści.

Stanisław Michalik

tarasowych i różnobarwnych 
klombów sprawiły, że zaloty 
późniejszego cesarza niemiec-
kiego Wilhelma I stały się cał-
kiem na serio. Dla obojga była 
to pierwsza miłość, tym moc-
niejsza, że obopólna. Wspól-
ne spacery ścieżkami wokół 
zamku i w alejach parkowych 
uzdrowiska umocniły wzajem-
ną więź i gotowość zawarcia 
związku małżeńskiego. Dla po-
twierdzenia tej decyzji odbyły 
się zgodnie z dworskim kon-
wenansem uroczyste zaręczy-
ny i młodzi kochankowie snuli 
plany małżeńskie. Sytuacja nie 
była jednak taka prosta, a w 
miarę upływu czasu stawała się 
coraz bardziej skomplikowana. 
Co stało na przeszkodzie, co 
powodowało, że kochająca się 
para nie mogła się doczekać 
spełnienia swych zamierzeń?

Niestety, nie po raz pierwszy 
spotykamy się z sytuacją po-
twierdzającą tezę, że życie na 
dworach monarszych nie jest 
wcale usłane różami. Poten-
cjalny związek następcy tronu z 
rodu Hohenzollernów, z księż-
niczką, ale nieczystej krwi nie-
mieckiej, boć przecież ojcem jej 
był Radziwiłł z pochodzenia li-
tewskiego, jak się okazało mógł 
spowodować utratę przez Wil-
helma praw do tronu. Radzi-
wiłłowie wynajęli prawnika K.F. 
Eichhorna, którego zadaniem 
było opracowanie historii rodu, 
świadczącej o jego równości z 
suwerennymi książętami Rze-

Rada kobiet 
w Głuszycy
11 lutego br. podpisane zostało 
Zarządzenie Burmistrza Głuszy-
cy w sprawie utworzenia Rady 
Kobiet przy Burmistrzu Głuszy-
cy. Wcześniej, w imieniu głuszy-
czanek, Judyta Golonka-Żołnieruk 
złożyła na ręce burmistrza wniosek 
w sprawie utworzenia Rady Ko-
biet. Pomysł i inicjatywa zostały 
zaopiniowane pozytywnie, czego 
efektem było zaproszenie przez 
burmistrza wszystkich zaintere-
sowanych kobiet na spotkanie. W 
czasie spotkania rozmawiano na 
temat zadań, jakimi będzie zajmo-
wała się Rada Kobiet oraz wszel-
kich możliwości, które będą jej 
przysługiwały. - Mam szczerą na-
dzieję, że powołanie Rady Kobiet 
wpłynie korzystnie na życie kobiet 
mieszkających w Głuszycy i zwią-
zanych zawodowo z naszą Gminą. 
Jestem pewien, że Rada Kobiet 
będzie pomagała tym paniom, 
które tej pomocy potrzebują i jej 
poszukują. Będzie to miejsce, w 
którym każda z pań będzie mogła 
liczyć na wsparcie zarówno w ży-
ciu społecznym, jak i zawodowym. 
Gmina Głuszyca udostępni jedną 
z sal w nowym urzędzie miejskim, 
aby Rada Kobiet, miała się gdzie 
spotykać i dyskutować o nowych 
planach i założeniach. Jeśli będzie 
potrzeba zasięgnięcia opinii i roz-
mów z prawnikami lub z przedsta-
wicielkami innych samorządów, w 
których Rady Kobiet istnieją i funk-
cjonują, gmina takie spotkania po-
może zorganizować – powiedział 
burmistrz Głuszycy Roman Głód 
na spotkaniu inicjującym powoła-
nie Rady Kobiet.

(AGM)
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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 (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

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.

R E K L AMA

Umowa dożywocia jest 
rodzajem umowy cywilno-
prawnej. Zawierając taką 
umowę właściciel nierucho-
mości zobowiązuje się prze-
nieść jej własność na nabyw-
cę. W zamian za otrzymanie 
nieruchomości, nabywca 
zobowiązuje się zapewnić 
zbywcy lub bliskiej mu oso-
bie dożywotnie utrzymanie.

Umową dożywocia można 
przenosić wyłącznie prawo 
własności nieruchomości lub 
prawo użytkowania wieczy-
stego nieruchomości. Możliwe 
jest przeniesienie także udzia-
łu we współwłasności nieru-
chomości. Wiele osób posiada 
spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalne-
go. Według obecnego stanu 
prawnego nie można, w ra-
mach umowy dożywocia, do-
konać przekazania spółdziel-
czego własnościowego prawa 
do lokalu mieszkalnego. Cho-
ciaż prawo to jest zbywalne, i 
można je np. sprzedać, to spół-
dzielcze własnościowe prawo 
do lokalu nie jest tym samym, 
czym jest prawo własności lo-
kalu mieszkalnego. Być może 
w przyszłości ustawodawca 
zmieni przepisy, tak by rów-

nież spółdzielcze własnościo-
we prawo do lokalu, mogło 
stanowić przedmiot umowy 
dożywocia.

Zawierając umowę doży-
wocia, w zamian za przenie-
sienie własności nieruchomo-
ści, nabywca zobowiązuje się 
zapewnić zbywcy dożywotnie 
utrzymanie. Co przez to na-
leży rozumieć? Dożywotnie 
utrzymanie najczęściej ozna-
cza przyjęcie zbywcy, jako do-
mownika tzn. pod swój dach, 
zapewnienie mu jedzenia i 
opieki. Obowiązki nabywcy 
powinny być jak najdokładniej 
określone w takiej umowie. 
Przepisy stanowią, że nabyw-
ca ma obowiązek, w braku in-
nych ustaleń, przyjąć zbywcę 
jako domownika, dostarczać 
mu wyżywienie, ubranie, za-
pewnić mieszkanie, energię 
elektryczną i opał. Powinien 
zapewnić mu również odpo-
wiednią pomoc i pielęgnowa-
nie w chorobie oraz sprawić 
mu, własnym kosztem, po-
grzeb odpowiadający zwycza-
jom miejscowym.

Z punktu widzenia prawa 
spadkowego istotne znacze-
nie ma to, że nieruchomość, 
którą za życia rozporządził 

spadkodawca, została wyłą-
czona z jego majątku poprzez 
zawarcie umowy dożywocia. 
Wartości umowy dożywocia 
nie bierze się pod uwagę przy 
ustalaniu wartości przysługu-
jącego zachowku.

Od umowy dożywocia od-
prowadzany jest podatek od 
czynności cywilnoprawnych 
(PCC). Wysokość podatku wyno-
si 2% wartości rynkowej nieru-
chomości lub prawa użytkowa-
nia wieczystego. W przypadku 
znacznego zaniżenia wartości 
nieruchomości, a tym samym 
i należnego podatku, może 
się zdarzyć, że urząd skarbowy 
zakwestionuje ustaloną war-
tość nieruchomości. Powstanie 
wówczas konieczność dopłaty 
podatku, w wysokości ustalonej 
przez urząd skarbowy.

Umowa dożywocia, jako 
umowa, której przedmiotem 
jest nieruchomość, musi - dla 
swojej ważności - zostać za-
warta w formie aktu notarial-
nego. Jest to o tyle istotne, 
że taka umowa, zawarta bez 
udziału notariusza, jest praw-
nie nieważna.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Prawo w pigułce: umowa dożywocia

Agnieszka Kołacz – Leszczyń-
ska, przedstawicielki Dolnoślą-
skiego Kongresu Kobiet, Ogól-
nopolskiego Strajku Kobiet 
oraz mieszkanki Wałbrzycha 
i okolicznych gmin w różnym 
wieku.

- Jak co roku nasze uczenni-
ce, pod opieką Agnieszki Raci-
niewskiej reprezentowały na-
szą szkołę w tak ważnym akcie 

sprzeciwu przeciwko przemo-
cy wobec kobiet. Tańczyły, aby 
zamanifestować, że to one rzą-
dzą swoim ciałem – mówi Le-
onard Górski, dyrektor Zespółu 
Szkolno - Przedszkolnego nr 1 
w Wałbrzychu.

Poza wspólnym tańcem, 
podczas wydarzenia można 
było skorzystać z pomocy i in-
formacji Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wałbrzy-
chu.

Dzień wcześniej przeciw-
ko przemocy, w ramach akcji 
„One Billion Rising”, zatańczy-
li mieszkańcy Świebodzic. W 
wydarzeniu udział wzięli: bur-
mistrz Świebodzic Paweł Ozga, 
zastępca burmistrza Tobiasz 
Wysoczański, radna rady miej-
skiej Ewa Dziwosz, zastępca 

dyrektora Miejskiego Domu 
Kultury Aneta Sterna i członek 
Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie Ośrodka Pomocy 
Społecznej Aneta Rajca, a także 
liczna grupa mieszkańców. W 
tym roku świebodzicką odsłonę 
akcji poprowadziła Marta Jasiń-
ska, która przeprowadziła krót-
ką rozgrzewkę oraz szkolenie z 

podstawowych kroków. Po nim 
uczestnicy zatańczyli układ cho-
reogra�czny do piosenki „Break 
the Chain” Teny Clark, wyrażając 
tym samym wsparcie dla wszyst-
kich kobiet, które doświadczyły 
przemocy psychicznej lub �-
zycznej. Następnie burmistrz Pa-
weł Ozga wraz z zastępcą rozdali 
paniom tulipany.

(RED, WPK)

Zatańczyli przeciwko przemocy
Mieszkańcy Wałbrzycha 

i Świebodzic wzięli udział w 
akcji Nazywam się Miliard i 
zatańczyli przeciwko prze-
mocy wobec kobiet.

#NazywamsięMiliard to 
akcja, która powstała w 2013 
roku, a zapoczątkowała ją 
Eve Ensler – działaczka femi-
nistyczna i antyprzemocowa. 
Ogólnoświatowa kampania 
społeczna przeciw przemo-
cy wobec kobiet odbywa się 
w kilkudziesięciu krajach. 
Wspólnym mianownikiem 
akcji jest taniec, poprzez 
który uczestniczki manife-
stują fakt, że to właśnie one 
rządzą swoim ciałem. Towa-
rzyszy temu zawsze różowy 
element ubioru. Tegoroczna 
akcja One Billion Rising Wał-
brzych 2022 odbyła się 14 
lutego przed galerią w dziel-
nicy Sobięcin.

- To była tylko chwila, ale 
jaka chwila… One Billion Ri-
sing w Wałbrzychu, czyli tłum-
nie i radośnie, a najważniejsze, 
że wielopokoleniowo. Dziękuję 
każdemu, kto miał czas być z 
nami mówi Sylwia Bielawska, 
zastępca prezydenta Wałbrzy-
cha.

Wśród uczestniczek wał-
brzyskiego tańca przeciwko 
przemocy były m.in. senator 
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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

Boguszów-Gorce
w History Hiking
Boguszów – Gorce odwie-
dziła ekipa �lmowa kanału 
History Hiking. Łukasz Kazek, 
Mateusz Kudła i Łukasz Herod 
realizowali kolejne odcinki o 
trudnej i zawiłej historii tego 
miasta. Będą to obrazy dla wie-
lu mieszkańców zaskakujące, 
opowiedziane w charaktery-
styczny sposób przez dzien-
nikarza i pasjonata historii 
Łukasza Kazka. A 10 lutego na 
kanale www.historyhiking.pl 
miał premierę odcinek, w któ-
rym Łukasz Kazek opowiada o 
brutalnym zabójstwie miesz-
kańców Gorc: Hilarego Masal-
skiego i Antoniego Wesołow-
skiego. Zostali oni w bestialski 
sposób zamordowani podczas 
nocnego patrolu 28-29 lute-
go1948 r. O tych tragicznych 
wydarzeniach opowiedział Jan 
Smolarz.

(RED)

Trwają EkoWalentynki
W Boguszowie – Gorcach do 
22 kwietnia 2022 r. trwa ak-
cja EkoWalentynki. W tym 
terminie w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej - Centrum Kul-
tury w Boguszowie Gorcach 
można oddać zużyte baterie i 
akumulatory, otrzymując przy-
datny eko-upominek (ilość 
ograniczona). Akcję w naszym 
regionie, do której przyłączyły 
się między innymi: Centrum 
Kultury – Miejska Biblioteka 
Publiczna w Głuszyca, Gminne 
Centrum Biblioteczno – Kultu-
ralne w Starych Bogaczowicach 
i Gmina Świebodzice, koordy-
nuje Stowarzyszenie Czysty 
Wałbrzych.

(RED)

Wznawiają zajęcia
Miejska Biblioteka Publiczna 
- Centrum Kultury w Bogu-
szowie - Gorcach informuje, 
że od 21 lutego 2022 r. zo-
staną wznowione zajęcia dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
- Wyjątek stanowią zajęcia pla-
styczne oraz grupy szachowej i 
chóru w centrali, które zostaną 
wznowione od 1 marca 2022 
r. Przypominam również, że 
biblioteka nadal działa bez do-
stępu do półek – wyjaśnia Ma-
rek Dańczak, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej - Centrum 
Kultury w Boguszowie Gor-
cach.

(RED)

Konkurs walentynowy
Rozstrzygnięty został kon-
kurs walentynkowy „Po-
wiedz kocham po swojemu!”, 
którego organizatorem był 
Urząd Miejski w Boguszowie-
-Gorcach. Pierwsze miejsce 
zajęła Karolina Kiereś, która ze-
brała 123 serduszka na Facebo-
oku i w nagrodę dostała zestaw 
3 naturalnych miodów z pysz-
nymi dodatkami oraz upominki 
z logo Gminy Boguszów-Gorce. 
Druga lokatę zajęła Magdalena 
Cyrek (118 serduszek), a jej na-
groda to zestaw 2 naturalnych 
miodów z pysznymi dodatkami 
oraz upominki z logo Gminy 
Boguszów-Gorce. Trzecie miej-
sce zajęła Iza Maria (113 ser-
duszek) za co dostanie jeden 
naturalny miód z pysznym do-
datkiem oraz upominki z logo 
Gminy Boguszów-Gorce. O ter-
minie rozdania nagród organi-
zatorzy poinformują laureatów 
w prywatnych wiadomościach.

(RED)

- 8 marca o godz. 19.00 za-
praszam do Teatru Zdrojowe-
go w Szczawnie – Zdroju na 
koncert zespołu Raz Dwa Trzy 
pt. „Człowiek czasami serce 
otworzy”, w trakcie którego 
wykonamy piosenki Agniesz-
ki Osieckiej i Wojciecha Mły-
narskiego – mówi Mirosław 
Kowalik, dyrektor szczawień-
skiego teatru i kontrabasista 
zespołu Raz Dwa Trzy.

- Agnieszka Osiecka i Woj-
ciech Młynarski posiedli unika-
tową umiejętność obserwacji 
ludzkiej potrzeby bycia kocha-
nym. Koncert złożony z piose-
nek ich autorstwa nie ma słu-
żyć porównaniu ich talentów. 
To żywe, muzyczne zestawie-
nie odmiennego podejścia do 
uczuciowych usiłowań podej-
mowanych przez poszczegól-
ne bohaterki i bohaterów tych 
małych dzieł sztuki. Często - jak 
to bywa w życiu - przypadko-
wych sytuacji prowokujących 
burzliwy wzrost napięcia emo-
cjonalnego przeradzającego 
się w nagłe, zaskakujące, acz 
nieuniknione np. zakochanie. 
Postaci z piosenek potra�ą za-
paść na „chorobę” miłości tak 
samo szybko, jak mozolnie i z 
trudem się odkochiwać. Opi-
sać ulotną wymianę spojrzeń, 
albo spór między zimnym in-

telektem, a nagłym porywem 
serca. Czy to w ogóle możliwe? 
A. Osiecka i W. Młynarski praw-
dopodobnie przypuszczali, że 
nie. Ale jako twórcy niemogący 
i nieumiejący uwolnić się od 
wrodzonych talentów wiedzie-
li, że usiłować trzeba. Opowieść 
pozornie stara jak świat. „Czło-
wiek czasami serce otworzy…” 
i dozgonna miłość, albo pasmo 
uczuciowych nieszczęść goto-
we. Albo jedno i drugie – mówi 
Mirosław Kowalik.

Zespół Raz Dwa Trzy wy-
stąpi w Szczawnie – Zdroju w 
składzie: Adam Nowak – gitara, 
śpiew; Grzegorz Szwałek – pia-
nino elektryczne, akordeon; 
Jacek Olejarz – perkusja; Jarek 
Treliński – gitara elektryczna, 
akustyczna; Mirek Kowalik – 
gitara basowa, kontrabas oraz 
gość na stałe: Tadek Kulas – 
trąbka. Więcej informacji o Raz, 
Dwa, Trzy znajdziesz na stronie 
www.zespolrazdwatrzy.pl.

Bilety na szczawieński kon-
cert kosztują: 110 zł (parter) 
oraz 100 zł (balkon) i dostępne 
są na stronie www.kupbilecik.
pl, w biurze Teatru Zdrojo-
wego (w godz. 9.00-14.00), 
w Kawiarni Bohema(w godz. 
12.00-21.00), w Recepcji Domu 
Zdrojowego (24 h).

(RED)

Dzień kobiet 
z Raz Dwa Trzy

- Na odcinku drogi woje-
wódzkiej nr 367 pomiędzy 
Boguszowem a Gorcami 
prowadzony jest remont 
nawierzchni. Apelujemy do 
kierujących o zachowanie 
szczególnej ostrożności na 
remontowanym odcinku 
drogi – apeluje Straż Miejska 
Boguszowa-Gorc.

Nie są to jedyne utrudnie-
nia na tym odcinku drogi wo-
jewódzkiej nr 367. Od kilku 
miesięcy trwa naprawa muru 
oporowego na ulicy Kamien-
nogórskiej i tam też obowiązu-
je ruch wahadłowy. 

- Remonty i przebudowa 
dróg to najważniejsze zadania 
na następne lata – mówi Sylwia 
Dąbrowska, burmistrz Bogu-
szowa - Gorc. - Składamy wnio-
ski na do�nansowanie wszę-
dzie tam, gdzie jest to możliwe. 

I nie tylko na remonty oraz mo-
dernizację naszych dróg. Jak 
obserwujemy przez ostatnie 
lata, transport zbiorowy traci 
popularność, a my staramy się 
ten trend odmienić. Wkrótce 
powstanie nowa stacja kolejo-
wa pod Dzikowcem, poza tym 
złożyliśmy wniosek do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na do�nansowanie zaku-
pu autobusu elektrycznego. 
Chciałabym, żeby był to bez-
płatny środek transportu do-
wożący osoby z miejsc, gdzie 
nie kursuje regularna komuni-
kacja. Przede wszystkim chodzi 
o osoby starsze. Nic jednak nie 
stoi na przeszkodzie, żeby wy-
korzystać taki autobus również 
jako turystyczny dowóz do 
gminnych atrakcji.

(RED)

Uczniowie wreszcie mają do dyspozycji nowoczesne i funkcjonalne 
sanitariaty. Zostały już zakończone prace budowlane w budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Boguszowie – Gorcach i w ramach 
zaplanowanej inwestycji zmodernizowany został węzeł sanitarny. 
Kwota, którą Gmina Boguszów-Gorce przeznaczyła na wykonanie tego 
zadania to 471 100,54 zł.

(RED)

Utrudnienia między 
Boguszowem a Gorcami

Nowe sanitariaty
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Kiedy czytacie ten tekst, na 
Ukrainie zapewne trwają już ro-
syjskie naloty lotnictwa i ostrzał 
rakietowy, a także ciężkie walki 
naziemne… Proszę to zdanie 
uznać za moją nieskrywaną 
ironię, bo chociaż felieton ten 
piszę, kiedy jeszcze na wscho-
dzie milczą „działa”, to jestem 
w 100% pewien, że milczeć 
będą nadal. Milczeć będą, po-
nieważ Rosja (czytaj Putin) nie 
ma żadnego interesu, aby na 
Ukrainę napadać, ponieważ 
jest to państwo gospodarczo 
tak słabiutkie, że śmiało można 
ją umieścić w grupie najuboż-
szych państw Europy. Rosja, 
która również boryka z wielo-
ma problemami gospodarczy-
mi, nie ma żadnego interesu, 
aby na swoje utrzymanie brać 
kolejny „garb”, który jedynie 
może się przyczynić do pogłę-
bienia jej trudności zarówno 
ekonomicznych, jak i politycz-
nych. Na dodatek Ukraina nie 
ma liczących się lub najbardziej 
poszukiwanych surowców mi-
neralnych, które by w Rosji nie 
występowały. Więc po co mia-
łaby na Ukrainę napadać?

Jedynym celem działań pod-
jętych przez prezydenta Rosji, 
jest wymuszenie na państwach 
tzw. Zachodu, poszanowania 
poczucia jej bezpieczeństwa i 
bezpieczeństwa jej obywateli. 
A bezpieczeństwo to zagrożo-
ne jest postępującą na wschód 
ekspansją NATO (czytaj Stanów 
Zjednoczonych), mającą na celu 
okrążenie Rosji siecią swoich 
baz wojskowych, co znacznie 
ograniczałoby jej zdolności 
obronne. Uważam, że każde 
państwo ma prawo do dąże-
nia zabezpieczenia własnego 
bezpieczeństwa, tak samo jak 
każde inne (demokratyczne) 
państwo nie ma prawa do celo-
wego tworzenia sytuacji, które 
takie zagrożenie może wywoły-
wać. Rosja praktycznie nikomu 
nie zagraża, zwłaszcza Stanom 
Zjednoczonym, czego wyra-
zem może być np. fakt, że nie 
posiada swych wojskowych baz 
na terenach innych państwa 
świata, a te, które funkcjonują 
na obszarach byłych azjatyckich 
republik radzieckich, można po-
liczyć na palcach jednej ręki. W 
odróżnieniu od niej amerykań-
skie bazy wojskowe znajdują się 
na terenach 57 państw, przez co 
oplatają cały glob, zapewniając 
Waszyngtonowi wpływ na świa-
tową politykę. Stany Zjednoczo-
ne, po rozpadzie ZSRR i Układu 

Hej szable w dłoń
Janusz
Bartkiewicz

Warszawskiego, same sobie 
przyznały status globalnego 
żandarma i pod pozorem dąże-
nia do utrzymania światowego 
pokoju, dbają jedynie o to, aby 
mogły zabezpieczyć własne in-
teresy ekonomiczne.

Aby nie być gołosłownym, 
powołam się na jedną z wy-
powiedzi nowego prezydenta 
USA Joe Bidena, który w swym 
inauguracyjnym wystąpieniu 
potwierdził, że strefy wpływów 
USA znajdują się na całej kuli 
ziemskiej i będę chronione z 
wykorzystaniem wszystkich 
środków będących w jego dys-
pozycji. Nie muszę chyba przy-
pominać nikomu, o jakie środki 
i możliwości ich zastosowania 
chodzi. Stany Zjednoczone 
chcą odgrywać rolę światowe-
go hegemona, w ogóle nie bio-
rąc pod uwagę, że takie samo 
prawa do chronienia własnych 
interesów (stref wpływów) ma 
każde inne państwo na świe-
cie, a więc i Rosja, która przez 
znawców tematu uznawana 
jest za piątą potęgę świata. Nie 
wspomnę już o Chinach, które 
stają się (lub nawet już się sta-
ły) potęgą większą niż Stany 
Zjednoczone i bliżej im obec-
nie do Rosji, z którą zacieśniają 
coraz bardziej gospodarcze, 
polityczne i wojskowe więzi. A 
wszystko przez amerykańskie 
dążenie do roli światowego 
hegemona.

Z prawem do własnych in-
teresów jest tak jak z demokra-
cją, której podstawową zasadą 
jest to, że granice rządów jed-
nych nie mogą naruszać granic 
wolności i praw innych. Nieste-
ty, Stany Zjednoczone wyrosły 
z agresji i narzucania siłą innym 
swojej woli, na ludobójstwie i 
niewolnictwie, na całkowitym 
braku poszanowania pod-
stawowych zasad demokra-
cji, chociaż chwalą się swoją 

demokratyczną konstytucją, 
uchwaloną i obowiązująca pra-
wie bez zmian od 4 marca 1789 
roku. Obowiązywała ona więc 
w czasie, kiedy amerykańscy 
żołdacy dopuszczali się ludo-
bójstwa, mordując na masową 
skalę liczne narody rdzennych 
mieszkańców tego kontynen-
tu. Obowiązywała w czasie, 
kiedy amerykańska gospodar-
ka rolna opierała się na niewol-
nictwie, nawet wówczas, kiedy 
inne państwa stosujące ten ha-
niebny system, znosiły niewol-
nictwo jako coś niegodnego 
ludzkiej istoty. Wspomnę przy 
okazji, że Rosja niewolnictwo 
chłopa zniosła w 1861 roku, a 
w Stanach Zjednoczonych w 
latach 1861–1865 trwała woj-
na w obronie prawa właścicieli 
plantacji bawełny do posia-
dania „ludzkiego bydła”, czyli 
niewolników. Ta genetyczna 
amerykańska agresywna skaza 
objawia się obecnie w sposób 
cyniczny i brutalny, poprzez 
rozpętanie medialnej histerii 
wojennej, poprzez nieustanne 
oskarżanie Rosji, że zgroma-
dziła na granicy z Ukrainą masę 
wojska, co USA interpretują 
jako przygotowanie zbrojnej 
agresji na to państwo. W Pol-
sce maszynką do nakręcania 
tej histerii, tubą propagandy 
wojennej jest amerykańska 
stacja TVN24, która od tygodni 
emituje informacje, jak w cza-
sach zimnej wojny emitowały 
rozgłośnie Radio Wolna Euro-
pa i Głos Ameryki, �nansowane 
i sterowane przez CIA. Najbar-
dziej mnie dziwi i zaskakuje to, 
że tej histerii uległy wszystkie 
polskie formacje polityczne, 
które jednym głosem wieszczą 
zgoła kłamliwe twierdzenie, że 
najpierw była Gruzja, później 
Ukraina, a po Litwie, Łotwie i 
Estonii, przyjdzie czas na Pol-
skę. I niestety znaczna cześć 

polskiego społeczeństwa w tą 
kłamliwą propagandę wierzy, 
a niektórzy polscy generałowie 
(zwłaszcza ci, którzy brali udział 
w agresji na Irak i Afganistan), 
aż się ślinią obleśnie na myśl, że 
oto wreszcie okrzyk „hajda na 
koń, szable w dłoń” może się 
im ziścić. A tak naprawdę nie 
ma żadnego zagrożenia.

Stany Zjednoczone na-
kręcają spiralę wojenną, bo 
umożliwia to amerykańskim 
koncernom wojskowym na 
rozwinięcie produkcji zbroje-
niowej oraz pomnożenie i tak 
krociowych zysków, uzyskiwa-
nych z handlu bronią, a ponad-
to dzięki temu mogą osiągnąć 
swój główny cel. A celem tym 
jest wyeliminowanie Rosji ze 
światowego systemu gospo-
darczego, a przede wszystkim 
z handlu gazem, który staje 
się obecnie bardzo cennym 
towarem. Prezydent Biden po-
wiedział o tym bez ogródek, 
grożąc Putinowi, że jeżeli choć 
jeden jego żołnierz przekroczy 
ukraińską granicę, to on dopro-
wadzi do zniszczenia gazocią-
gu Nord Stream 1 i 2, obiecując 
jednoczeniu Unii Europejskiej, 
że w zamian za gaz rosyjski Sta-
ny Zjednoczone sprzedadzą jej 
swój, który dostarczą do Eu-
ropy pływającymi cysternami. 
Nie powiedział jedynie za ile, 
ale każdy sobie może to sam 
wyliczyć. I na pewno taniej nie 
będzie, bo Stany Zjednoczone 
nie mają przyjaciół, a jedynie 
interesy ekonomiczne, co jest 
oczkiem w głowie każdego pre-
zydenta. I nikomu prezentów 
robić nie zamierzają. Wmawia 
się Polakom, że gazociągi to 
rosyjska broń, która ma rzucić 
Europę na kolana i nałożyć jej 
jarzmo. I jakoś nikt nie bierze 
pod uwagę niezwykle proste-
go faktu, że Rosja nikomu na 
siłę nie narzuca dostaw swego 

gazu, bo jest on potrzebny każ-
demu, kto odchodzi od nieeko-
logicznych systemów energe-
tycznych. To Niemcy, którzy 
zlikwidowali górnictwo węgla 
i zamykają swe elektrownie 
atomowe, zwróciły się do Rosji 
o dostawy gazu poprzez zbu-
dowanie niezbędnych gazo-
ciągów. Oba te kraje mają te 
same cele i mają one wymiar 
ekonomiczny, a nie wojenny. 
Dokonując agresji na Irak, Libię 
czy Afganistan, Stany Zjedno-
czone miały do zrealizowanie 
jeden główny cel, a mianowi-
cie przejęcie kontroli nad tam-
tejszymi złożami naftowymi, 
co mogło być możliwe jedynie 
poprzez całkowitą deregulację 
państwowości tych krajów. Te-
raz chodzi im o przejęcie pełni 
zysków z handlu gazem, co 
może grozić sprokurowaniem 
jakiejś cynicznej prowokacji 
na ukraińsko-rosyjskiej granicy 
i oskarżyć Rosję o agresją, tak 
jak to było w przypadku kon-
�iktu z Gruzją, wywołanego 
przez mającego bliskie związki 
z USA i CIA byłego prezydenta 
Saakaszwilego. Tak jak to było 
z kłamstwem CIA, mającym 
uzasadnić atak na Irak. Rosja 
Ukrainy nie zaatakuje, bo się 
to jej nie opłaca pod każdym 
względem. Rosja chce jedynie 
gwarancji, że amerykańskie 
bazy odsuną się od jej granic 
i aby to osiągnąć, pokazuje 
światu, że jest tak samo groźna 
jak Stany Zjednoczone.

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.

Dopłacą 
do wymiany 
pieca
Gmina Stare Bogaczowice 
zaprasza do składania wnio-
sków na do�nansowanie 
przedsięwzięć służących 
ochronie powietrza poprzez 
trwałą likwidację ogrzewa-
nia opartego na paliwie sta-
łym lub biomasie. Wysokość 
dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy wynosi do 
50 % kosztów kwali�kowal-
nych, udokumentowanych 
fakturami lub rachunkami 
jednak nie więcej niż:
- dla domu jednorodzinne-
go - 10 000 zł
- dla mieszkania w bloku 
wielorodzinnym - 7 000 zł
- dla kotłowni zasilającej w 
ciepło budynek wieloro-
dzinny wysokość dotacji dla 
takiej instalacji to iloczyn 
liczby mieszkań obsługiwa-
nych przez tę kotłownię i 
kwoty 4 000 zł.
Wnioski wraz z załącznikami 
należy składać od 1.03.2022 
r. do dnia 4.03.2022r. w se-
kretariacie Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice przy ul. 
Głównej 132 - pokój nr 218.
- Prosimy o zapoznanie się z 
regulaminem udzielania do-
tacji. Dodatkowe informa-
cje, regulamin oraz formula-
rze zgłoszeń można uzyskać 
na stronie internetowej 
www.starebogaczowice.
ug.gov.pl oraz w siedzibie 
urzędu gminy, pokój nr 117. 
Informacja telefoniczna: 74 
845 25 50 – mówi Mirosław 
Lech, wójt Gminy Stare Bo-
gaczowice.

(RED)
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Od wielu lat mieszkań-
cy Gminy Mieroszów stroją 
swoje posesje przed świę-
tami Bożego Narodzenia i w 
ten sposób zrodziła się idea 
konkursu, który w którym 
nagradzane są najładniejsze 
dekoracje. Tegoroczni laure-
aci odebrali już nagrody.

- Komisja konkursowa 
oceniała ogólny wyraz este-
tyczny, oryginalność i pomysł 
na dekorację, nawiązanie 
do tradycji świąteczno –no-
worocznej oraz harmonię z 
otoczeniem. W tym roku wy-

różnieni zostali: Justyna Ro-
gulska i Waldemar Złoczański. 
Laureaci konkursu otrzymali 
karty upominkowe o wartości 
200 zł każdy i obiecali, że w 
przyszłym roku będzie jeszcze 
piękniej. Gratulujemy nagro-
dzonym i zapraszamy wszyst-
kich dekorujących na święta 
swoje posesje do udziału w 
kolejnej edycji naszego kon-
kursu „Najładniejsza świątecz-
na dekoracja świetlna – mówi 
Mariusz Pawlak, zastępca bur-
mistrza Mieroszowa.

(RED)

Małżeńskie 
jubileusze
Burmistrz Mieroszowa infor-
muje, że osoby które będą 
obchodzić w 2022 roku jubi-
leusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego, mogą składać 
wnioski o wystąpienie do 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej o nadanie Medalu za 
Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie. Odznaczeni Medalem za 
Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie mogą być małżonkowie, 
którzy przeżyli 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Zgłosze-
nia należy dokonać do końca 
marca 2022 roku w Urzędzie 
Stanu Cywilnego  w Mieroszo-
wie (pokój nr 2). Urząd Stanu 
Cywilnego w Mieroszowie or-
ganizuje jubileusz z okazji 50 
– lecia pożycia małżeńskiego 
dla par, które są zameldowane 
na terenie Gminy Mieroszów, 
bez względu na miejscowość, 
w której zawierały związek 
małżeński. Wszelkie informacje 
na temat składania wniosków 
znajdują się na stronie www.
bip.mieroszow.pl Biuletyn In-
formacji Publicznej w zakładce 
Urząd Stanu Cywilnego. Cere-
monia wręczenia medali odby-
wa się raz w roku na przełomie 
października i listopada.

(RED)

W Posterunku Policji w 
Mieroszowie odbyło się o�-
cjalne otwarcie kampanii 
pro�laktycznej „Szerokiej 
drogi”. – Zależy nam na wy-
eliminowaniu z naszych dróg 
nietrzeźwych uczestników 
ruchu – mówi Andrzej Lipiń-
ski, burmistrz Mieroszowa. I 
już pierwszego dnia wpadło 
dwóch nietrzeźwych kierow-
ców.

Inicjatorami kampanii są: 
Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
w Mieroszowie, Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Mieroszo-
wie oraz Posterunek Policji w 
Mieroszowie - Komisariat Poli-
cji w Boguszowie - Gorcach.

- Kampania skierowana jest 
do kierowców oraz pieszych, 
a także rowerzystów. Jej ce-
lem jest zwiększenie bezpie-
czeństwa mieszkańców Gminy 
Mieroszów oraz zapobieganie 
wypadkom na drogach powo-
dowanych przez nietrzeźwych 
uczestników ruchu drogowe-
go. W ramach kampanii zostały 
kupione: alkomat stacjonarny, 
alkomat przenośny, szelki od-
blaskowe oraz materiały infor-
macyjne w formie plakatów 
oraz ulotek informacyjnych. 
Badania alkomatami będą pro-
wadzone przez funkcjonariu-

Nagrody za dekoracje Szerokiej drogi!

szy policji – wyjaśnia Andrzej 
Lipiński.

Już pierwsza, wyrywkowa 
kontrola stanu trzeźwości kie-
rowców, która na terenie Gmi-
ny Mieroszów została przepro-
wadzona przez policjantów 
przy użyciu sprzętu zakupio-
nego w ramach tej akcji, po-
zwoliła wykryć dwie osoby 
będące po spożyciu alkoholu. 
Funkcjonariusze skierowali 
wnioski do sądu o ukaranie 
nietrzeźwych kierowców. Z 
kolei alkomat stacjonarny zo-
stanie udostępniony bezpłat-
nie mieszkańcom i - w razie 
potrzeby sprawdzenia stę-
żenia alkoholu w organizmie 
- będzie można skorzystać z 

niego w Posterunku Policji w 
Mieroszowie.

- Pierwsze 30 osób, które 
skorzysta z badania alkoma-
tem otrzyma gadżet w formie 
szelek odblaskowych, zwięk-
szających bezpieczeństwo na 
drodze pieszych, rowerzystów 
oraz kierowców. Zachęcamy 
pełnoletnich mieszkańców 
Mieroszowa oraz Gminy Mie-
roszów: kierowców pojazdów 
mechanicznych, rowerzystów 
oraz pieszych do korzystania z 
alkomatu w Posterunku Poli-
cji w Mieroszowie. Przyjdźcie, 
zbadajcie się, zanim weźmiecie 
odpowiedzialność za czyjeś ży-
cie – apeluje burmistrz miasta.

(RED)
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Warsztaty plastyczne, 
mydlarskie, kulinarne, wy-
cieczki oraz piżama party - to 
tylko niektóre z atrakcji, z 
których podczas ferii korzy-
stali najmłodsi mieszkańcy 
Gminy Czarny Bór. Ciekawe i 
atrakcyjne zajęcia odbywały 

się w świetlicach: w Borów-
nie, Grzędach, Jaczkowie, 
Witkowie oraz w Centrum 
Kultury w Czarnym Borze.

Zajęcia przygotowała Bi-
blioteka + Centrum Kultury w 
Czarnym Borze więc o nudzie 
nie mogło być mowy.

- Były quizy, konkursy, za-
bawy na świeżym powietrzu, 
piżamowe party oraz warsz-
taty kulinarne. Gmina Czarny 
Bór pierogami stoi, dlatego też 
podczas ferii z B+CK nie mogło 
zabraknąć lepienia pierogów. 
Wygniatali, wałkowali i lepili 

wszyscy uczestnicy zajęć, mali 
i duzi, dziewczęta i chłopcy, 
z równym zaangażowaniem 
i smakowitym skutkiem. Spe-
cjalną porcję najmłodsi przy-
gotowali też dla wójta Gminy 
Czarny Bór. Mamy nadzieję, że 
smakowało, i że już rosną przy-

11 lutego 2022 roku 100 urodziny obchodziła Emilia Jędrzejowska, 
która mieszka w Chwaliszowie w Gminie Stare Bogaczowice. Z tej okazji 
wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech i jego zastępca Tomasz 
Fąka przekazali jubilatce listy gratulacyjne od premiera Mateusza 
Morawieckiego i wojewody Jarosława Obrembskiego oraz wręczyli 
kwiaty i złożyli życzenia zdrowia i pogody ducha.

(IL)

100 urodziny seniorki

Ferie bez nudy

szli uczestnicy najstarszego na 
Dolnym Śląsku pierogowego 
festiwalu. Jak co roku, podczas 
ferii olbrzymim powodzeniem 
cieszyły się też wycieczki. Tym 
razem wybór padł na wrocław-
skie Kolejkowo, jeleniogórskie 
Bramy Czasu, wałbrzyski Te-
atr Lalki i Aktora oraz Cinema 
City. Wrocławskie Kolejkowo 
zachwyciło niczym podróż
 w świat z dziecięcych marzeń. 
Gwar ulic, kamieniczki, sklepy, 
tramwaje, jeżdżące samocho-
dy, pływające statki, robotni-
cy przy pracy, przechodnie, a 
wszystko oczywiście w minia-
turowym rozmiarze. Jeśli dodać 
do tego warsztaty i możliwość 
wykonania własnej makiety 
oraz fakt, że Kolejkowo swoją 
siedzibę ma w górującym nad 
Wrocławiem Sky Tower – wy-
cieczka nie mogła się nie udać. 
Równie ciekawa okazała się wi-
zyta w Bramach Czasu w Jele-
niej Górze. Na podopiecznych 
czarnoborskiego Centrum 
Kultury czekał tam pokaz „sza-

lonego naukowca”, ekspery-
menty z ciekłym azotem oraz 
podróż w czasie podziemiami 
pod Wzgórzem Kościuszki. Jak 
się okazało, w ciągnących się 
przez 4 kilometry podziemiach, 
odnaleźć można złoty pociąg, 
postacie z karkonoskich le-
gend, Napoleona, a nawet na 
własne oczy zobaczyć „ciem-
ność absolutną”… Wszystko co 
dobre szybko się kończy, a ferie 
z B+CK zakończyły się tanecz-
nie i z przytupem - karnawa-
łowym balem przebierańców. 
W ostatni dzień ferii, czyli 11 
lutego, przypadał Europejski 
Dzień Numeru Alarmowego 
112. Podczas karnawału orga-
nizatorzy znaleźli więc czas na 
edukację przez zabawę oraz 
ćwiczenia zwiększające wiedzę 
na temat zachowania się w sy-
tuacjach kryzysowych i korzy-
stania z numerów alarmowych 
– podkreśla Katarzyna Bernaś, 
dyrektor Biblioteki + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze.

(RED)
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Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Jedlinie-Zdroju, 
która w swojej ofercie ma 
szeroki wybór literatury, 
będzie bardziej dostępna 
dla czytelników. – Nasza bi-
blioteka dodatkowo będzie 
czynna w wybrane soboty 
od godziny 8.45 do godziny 

12.45 – mówi Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny-Zdroju.

W uzdrowiskowej gminie 
książki będzie można wypo-
życzać w następujące soboty 
2022 r.: 5 marca, 2 kwietnia, 9 
kwietnia, 14 maja, 4 czerwca, 
3 września, 24 września, 1 paź-
dziernika, 22 października, 5 

listopada, 19 listopada oraz 3 
grudnia.

Jedlińska książnica działa 
w pawilonie na placu Zdrojo-
wym. Na podstawie umowy 
podpisanej 2.07. 2020 r. z In-
stytucją Pośredniczącą Aglo-
meracji Wałbrzyskiej, Centrum 
Kultury w Jedlinie-Zdroju 

zrealizowało projekt „Roz-
szerzenie oferty kulturalnej i 
unowocześnienie biblioteki 
w celu poprawy standardów 
jakości świadczonych usług 
w Centrum Kultury”. Jego ce-
lem było zmodernizowanie i 
przystosowanie do pełnienia 
funkcji rekreacyjnych i kultu-

Biblioteka czynna w soboty

ralnych pawilonu zdrojowego 
oraz budynku centrum kultu-
ry. Dzięki inwestycji nastąpiła 
poprawa jakości świadczonych 
usług przez rozszerzenie oferty 
kulturalnej i unowocześnienie 
biblioteki oraz wprowadzenie 
rozwiązań energooszczędnych 

i sprzyjających ochronie śro-
dowiska. Całkowita wartość 
projektu wynosiła 594 917,69 
zł, a do�nansowanie z Fundu-
szy Europejskich to kwota 505 
680,04 zł, co stanowi 85 procent 
wydatków kwali�kowalnych.

(RED)

Mieszkanki Gminy Walim 
mają już za sobą tradycyjną 
zabawę karnawałową.

 - Babski comber na ludowo 
już za nami. Było wesoło, ta-
necznie i - jak widać na zdjęciu 
- bardzo kolorowo. Dziękujemy 
za świetną zabawę! My, Słowian-

ki, wiemy, jak użyć mowy ciała. 
Wiemy, jak poruszać tym, co 
mama w genach dała. To jest ta 
słowiańska krew, to jest ta uroda 
i wdzięk! – podkreśla Wioletta 
Sowa, dyrektor Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu.

(RED)

Comber na ludowo

PTTK Strzelin, odpowied-
zialne za znakowane szlaki 
piesze w Górach Sowich, 
dołożyło nieco kilometrów 
do i tak już pokaźnej sieci tu-
rystycznych ścieżek wijących 
się na południe od jeziora 
Bystrzyckiego.

Szlakiem zielonym można 
powędrować z Glinna aż po 
sam masyw Ślęży. Wydłuże-

niu uległ szlak żółty, znany 
tym piechurom, którym dane 
było zaczerpnąć wody z Kro-
ackiej Studzienki. Czarny 
szlak łączy Glinno z Lutomią 
Górną, umożliwiając pla-
nowanie tras „w pętelki”, by 
nie dreptać po tych samych 
ścieżkach podczas jednod-
niowej wycieczki.

(RED)

Coraz więcej szlaków
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• Juniorki powalczą 
o półfinał, a młodziczki 
o finał
Siatkarki MKS Chełmiec Wodo-
ciągi Wałbrzych w dniach 17-
20.02.2022 r. będą rywalizowa-
ły w turnieju ćwierć�nałowym 
mistrzostw Polski juniorek. Ze-
spół trenera Kacpra Jesiołow-
skiego w Sejnach będzie rywa-
lizował o awans do pół�nałów 
z zespołami: SAS Sejny, UKS 
Atena Warszawa, WKS Wieluń, 
MKS Dąbrowa Górnicza oraz 
TPS Lublin. Dwa najlepsze ze-
społy uzyskają awans do pół�-
nału.
W dniach 18 i 20 lutego roze-
grają swoje mecze młodziczki 
Chełmca. Podopieczne trene-
ra Grzegorza Będzińskiego w 
piątek wyjadą do Radkowa, 
a w niedzielę będą gospoda-
rzem ostatniego turnieju pół-
�nałowego Dolnośląskiej Ligi 
Młodziczek, w którym zagrają 
z: UKS Dwójka Milicz, UKS Gmi-
na Miękinia oraz UKS Wieża 
Radków. Do �nału rozgrywek 
awansują dwa najlepsze ze-
społy z grupy.

• Celują w igrzyska
W 12 edycji zawodów „Celuj 
w Igrzyska”, biathloniści UKN 
Mela�r Czarny Bór wywalczyli 
5 medali: złoty, dwa srebrne 

i dwa brązowe medale. Na 
najwyższym stopniu podium 
stanął Dawid Filip, na drugim 
miejscu rywalizację ukończyli 
Mateusz Cabała i Emilia Zasad-
na, a Kamil Cedzidło i Oliwia 
Arendarczyk zajęli trzecie loka-
ty. Narodowy Program Rozwo-
ju Biathlonu „Celuj w Igrzyska” 
jest ogólnopolskim progra-
mem o sportowo-społecznym 
charakterze, adresowanym do 
młodzieży trenującej biathlon. 
Biathlon to dyscyplina spor-
towa, która - dzięki wielu suk-
cesom - pozytywnie kojarzy 
się polskiemu społeczeństwu i 
wzbudza spore zainteresowa-
nie w polskich mediach.

• Zmarł Marian Kowalski
11 lutego 2022 r. zmarł Marian 
Kowalski, były piłkarz Górnika 
Wałbrzych. Marian Kowalski 
urodził się 13 grudnia 1957 
roku w Bielawie, gdzie przy-
godę z piłką nożną rozpoczął 
w miejscowej Bielawiance. W 
sezonach 1983/84 oraz 84/85 
grał na pozycji pomocnika 
w pierwszoligowym Górniku 
Wałbrzych. W barwach wał-
brzyskiego klubu rozegrał 42 
spotkania, a w latach 1985-
1988 wystąpił w 77 meczach I 
ligi w Zagłębiu Lubin.

(RED)

Sportowy raport

- Z uwagi na dynamiczną 
sytuację pogodową (tem-
peratura rośnie i tak ma 
pozostać), zarząd Stowarzy-
szenia Turystycznego Gmin 
Gór Stołowych postanowił 
dziś przesunąć termin biegu 
o tydzień wcześniej, ponie-
waż boimy się, że za tydzień 
bieg musiałby już zostać od-
wołany. Zatem biegamy na 
nartach od– 11 lutego do 19 
lutego! – informują organiza-
torzy 38 Biegu Gwarków.

- Trasy będą przygotowy-
wane w miarę możliwości. 
Bieg rozgrywany jest w for-
mule hybrydowej, bez rywali-
zacji czasowej, a pamiątkowe 
medale, które w tym roku są 
prawdziwym trofeum zostaną 
wręczone 150 osobom (obo-
wiązuje limit), które zapiszą się 
do startu i pokryją symboliczną 
opłatę startową. Medale będą 

wysyłane osobom zapisanym, 
po podaniu adresu do wysyłki 
i zaliczeniu wymaganych tras 
do dnia 15 marca 2022. Wszy-
scy zapisani zawodnicy dosta-
ną pamiątkowe certy�katy. By 
każdy miał szansę przebiegnię-
cia wymaganych minimum 10 
km, w tym roku Bieg Gwarków 
odbędzie się w dniach 11-19.02 
– wyjaśniają organizatorzy.

Trasa BG1: Niedźwiedź (START) - Kozie 
Siodło - Lis (dolna część) - Lisie Ska-
ły(tam zawróć) - Lis (dolna część) - Kozie 
Siodło (META)
Trasa BG2: Nietoperz (START) - Bielaw-
ska Polana (META)
Link do zapisów 38.Biegu Gwarków: 
https://bit.ly/3oxbkG9
Link do listy osób zapisanych: https://
bit.ly/3otfHBS
Link do wydarzenia: https://
www.facebook.com/event-
s/204990351831654/?ref=newsfeed

(RED)

Trwa rywalizacja 
w 38 Biegu Gwarków

W rozegranych w Rze-
szowie halowych mistrzo-
stwach Polski do lat 18 i 20 
w lekkiej atletyce udanie 
zaprezentowali się zawod-
nicy LKS Górnik Wałbrzych. 
Najlepiej spisała się Amelia 
Kielar, która zdobyła srebr-
ny medal w biegu na 60 m 

przez płotki w kategorii do 
lat 18.

Podczas mistrzostw Polski 
w rzeszowskiej hali, Amelia 
Kielar pobiła rekord życiowy, 
uzyskując czas 8.37 sek. Tuż 
za podium uplasowała się 
Martyna Sterenga, która w 
rywalizacji do lat 18 zajęła 4 

miejsce w skoku w dal z wy-
nikiem 5.50 m, a na 5 miej-
scu w konkurencji pchnięcia 
kulą rywalizację w tej samej 
kategorii wiekowej zakoń-
czył Kacper Kuczaj, uzyskując 
15,97 m.

W rywalizacji do lat 20 Maja 
Olszak zajęła 5 miejsce  w biegu 

Amelia Kielar wicemistrzynią Polski na 60 m przez płotki. Zawod-
niczka Górnika uzyskując czas 
8.68 sek. pobiła swój rekord 
życiowy. Natomiast Weronika 
Ożga w biegu na 60 m uzyskała 
czas 7.77 sek. i zajęła 6 miejsce 
w kategorii U20.

Warto podkreślić, że dla 
podopiecznych trenera Grze-
gorza Banaszka był to pierwsze 
mistrzostwa w starszych kate-
goriach wiekowych.

(RED)
fot. LKS Górnik
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Wpadka
w Dąbrowie
Siatkarki MKS Chełmiec Wał-
brzych doznały zaskakującej 
porażki z 0:3 w Dąbrowie Gór-
niczej. Podopieczne trenera 
Marka Olczyka uległy zespołowi, 
który przed tą serią spotkań za-
mykał tabelę: 22:25, 22:25 i 13:25. 
Wałbrzyszanki utrzymały prowa-
dzenie w 3 grupie II ligi, ale mają 
już tylko punkt przewagi nad 
MKS II Kalisz i dwa punkty nad 
trzecim w tabeli SPS Panki. I wła-
śnie z tym zespołem Chełmiec 
zmierzy się w Wałbrzychu w 18 
kolejce, która zostanie rozegrana 
26 lutego.

(RED)

Derby dla Chełmca
W meczu 21 kolejki II ligi siat-
karzy KPS Chełmiec Wałbrzych 
pokonał na własnym parkiecie 
Bielawiankę Bielawa 3:1 (21:25, 
25:21, 25:15, 25:16). Po raz kolej-
ny na drugoligowych parkietach 
dobrze zaprezentowali się mi-
strzowie Dolnego Śląska junio-
rów: Michał Jerzyk, Dawid Szym-
ków oraz debiutujący w II lidze 
Damian Pietrzykowski.
W następnej serii spotkań, zapla-
nowanej na 26 lutego wałbrzy-
szanie pauzują, a w 23 kolejce 
12 marca rozegrają wyjazdowy 
mecz z AZS Stoelzle Częstocho-
wa.

(RED)

Od czwartku do niedzieli w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów rozgrywany 
będzie ćwierć�nałowy turniej mi-
strzostw Polski juniorów w siatków-
ce.

- Zespół juniorów KPS Chełmiec Wał-
brzych, prowadzony przez duet trener-
ski Dariusz Ratajczak - Mariusz Jerzyk, 
w tym sezonie zanotował komplet zwy-
cięstw w Hali Wałbrzyskich Mistrzów (za-
równo w rozgrywkach III ligi jak i w dol-
nośląskim turnieju �nałowym juniorów). 
W kontekście najbliższego weekendu 
nie będzie to już miało niestety większe-
go znaczenia, bowiem gra rozpocznie 
się od nowa. Do Wałbrzycha przyjadą 
uznane siatkarskie marki ze stolicy ta-
kie jak Metro czy MKS MDK Warszawa. 
Dodatkowo stawkę uzupełnią zespoły 
z dalekich Suwałk, Leżajska oraz sąsiada 
zza miedzy - Bielawianki Bielawa. Szy-
kujmy się wspólnie do głośnego dopin-
gu, awans do najlepszej „16” w Polsce 
uzyskają tylko dwie najlepsze drużyny. 
Liczymy na gorący doping z trybun Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów. Wszystkie ręce 
na pokład! – mówi Fabian Kurzawiński z 
KPS Chełmiec.

Harmonogram meczów:
CZWARTEK 17.02
godz 18:00 Chełmiec Wałbrzych - Metro Warszawa 
(grupa A)
godz 20:30 SUKSS Suwałki - Feniks Leżajsk (grupa B)

PIĄTEK 18.02
godz 10:00 Metro Warszawa - MKS MDK Warszawa 
(grupa A)
godz 12:30 Feniks Leżajsk - Bielawianka Bielawa 
(grupa B)
godz 15:30 Chełmiec Wałbrzych - MKS MDK Warszawa 
(grupa A)
godz 18:30 SUKSS Suwałki - Bielawianka Bielawa 
(grupa B)
SOBOTA 19.02
16:00 mecz o miejsce 5 i 6 – 3m gr. A z 3 m gr. B
18:30 1 m. z gr. A z 2 m. z gr. B
20:30 2 m. z gr. A z 1 m. z gr. B
NIEDZIELA 20.02
10:00 2 m. z gr. A z 2 m. z gr. B
12:00 1 m. z gr. A z 1 m. z gr. B

Dziewczyny lubią brąz
Juniorki młodsze MKS Chełmiec Wo-

dociągi Wałbrzych zostały brązowymi 
medalistkami mistrzostw Dolnego Śląska 
w siatkówce. W pierwszym meczu Turnie-
ju Finałowego Dolnośląskiej Ligi Juniorek 
Młodszych w Trzebnicy, MKS Chełmiec Wo-
dociągi przegrał z gospodarzem i głównym 
faworytem do złotego medalu - zespołem 
Volley Wrocław 0:3 (18:25, 20:25, 16:25). W 
kolejnym starciu wałbrzyszanki pokonały 
Akademię Siatkówki AZS AWF Wrocław 3:1 
(25:16, 19:25, 25:17, 25:19), uległy Volley 
Świdnica 0:3 (17:25, 22:25, 12:25), a na za-
kończenie zmagań wygrały 3:0 (25:20, 25:15, 
25:16) z UKS Wieża Radków.

(RED)

O awans w Hali 
Wałbrzyskich MistrzówOsłabiony Górnik Wałbrzych prze-

grał we własnej hali 6 mecz w tym se-
zonie III ligi koszykarzy. Minimalną 
porażkę w drugim etapie rozgrywek III 
poniósł także MKS Basket Szczawno-
-Zdrój.

Przeciwko ekipie z Podkarpacia nie 
mogli zagrać: rozgrywający Kamil Zywert, 
rzucający obrońca Jan Malesa i środkowy 
Piotr Niedźwiedzki, ale biało – niebiescy 
podjęli walkę. Po dwóch kwartach drużyna 
z Krosna prowadziła 39:38, a w II połowie 
dwukrotnie jej przewaga wzrastała do kil-
kunastu punktów i za każdym razem bia-
ło - niebiescy ją niwelowali. Na 56 sekund 
przed syreną kończąca podstawowy czas 
gry Marcin Dymała rzutem za 2 pkt. dał Gór-
nikowi prowadzenie 78:77, ale tym samym 
odpowiedział J.Jasiński, który odwrócił 
wynik. Gospodarze mieli jeszcze 43 sekun-
dy na oddanie celnego rzutu, ale najpierw 
Hubert Pabian nie tra�ł za dwa, potem spu-
dłował Krzysztof Jakóbczyk, a po czasie na 
żądanie trenera Grudniewskiego, kolejne 
szanse zaprzepaścili Hubert Kruszczyński i 
dwukrotnie Dymała, dzięki czemu goście 
niespodziewanie wygrali 79:78.

Za sprawą trzeciej z rzędu porażki So-
koła Łańcut (68:93 z Dzikami Warszawa), 
Górnik utrzymał prowadzenie w tabeli I 
ligi, ale ma tylko punkt przewagi nad Ko-
twicą Kołobrzeg, Sokołem Łańcut i AZS 
Politechnika Opole. Kolejny mecz wał-
brzyszanie rozegra 20 lutego w Lublinie ze 
Startem II.
Górnik Wałbrzych - Miasto Szkła Krosno 78:79 (18:20, 
20:19, 17:20, 23:20)

Górnik: Jakóbczyk 23, Durski 17, Dymała 16, 
Pabian 13, Cechniak 4, Ratajczak 3, Kruszczyński 2, 
Jeziorowski 0.
Miasto Szkła: Szymański 19, Jasiński 12, Dawdo 11, 
Rompa 11, Janik 10, Zaguła 6, Ciesielski 5, Sobiech 5.

Było blisko
W III lidze koszykarzy, w grupie zespo-

łów walczących o miejsca 1-8, Domino Po-
lonia Świdnica pewnie pokonała BC Swiss 
Krono Żary 106:90, a wynik meczu z wice-
liderem grupy B z pierwszego etapu usta-
wiła premierowa kwarta, wygrana 34:8. W 
kolejnym starciu, które zostało zaplano-
wane na 19 lutego, świdniczanie zagrają 
w Gorzowie Wielkopolskim z ekipą Onlaj-
nersi Kangoo Basket, którzy zdominowali 
rywalizację w I etapie w grupie B, wygry-
wając wszystkie mecze. Po I serii spotkań 
w II etapie, Polonia zajmuje 3 miejsce.

Bliscy odniesienia trzeciego zwycię-
stwa w sezonie byli koszykarze MKS Basket 
Szczawno – Zdrój, którzy ulegli w wyjazdo-
wym meczu WSTK Wschowa. W spotkaniu 
inaugurującym zmagania o miejsca 9-16 
niedawny drugoligowiec ze Wschowy 
wygrał 82:79 (19:16, 23:20, 18:27, 22:16). 
Punkty dla MKS-u zdobywali: Kuba Niziń-
ski 22, Dorian Ewiak 16, Jakub Warmiłło 15, 
Hubert Skwark 8, Adrian Stochmiałek 8, 
Kacper Rasztar 4, Aleksander Sulikowski 4, 
Igor Wasilewicz 2, Oleksiy Jakushev 0. Pod-
opieczni trenera Bartłomieja Józefowicza 
zajmują 5 miejsce w swojej grupie, a 19 
lutego o godz. 13.00 będą podejmowali 
MKS Sokół Basket Żary.

(RED)

Porażka w osłabieniu
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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  

Tel do kontaktu 535-416-014 
oferta dostępna na  www.
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Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, Longines, 
Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

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

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

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

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

(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO! www. 
meble-ibg. weebly. com Tel. 607-
218-533

PRACA

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(11) 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 

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.

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzy-

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

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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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