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- Premier Mateusz Mora-
wiecki ogłosił wyniki kolejnej 
edycji Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg – mówi szef Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów 
Michał Dworczyk. - Dzięki RFRD 
na południe Dolnego Śląską 
spłynie kolejne 69 mln zł, a 
środki te wesprą realizację za-
dań na drogach zarządzanych 
przez gminy i powiaty. Wspar-
cie cieszy tym bardziej, że nasz 
subregion otrzymał najwięcej 
wsparcia na Dolny Śląsk w te-
gorocznej edycji funduszu. 
Ostatnie lata przyniosły diame-
tralną poprawę stanu dolnoślą-
skich dróg samorządowych, ale 
przed nami wciąż wiele pracy 
i zaplanowanych inwestycji, 
które nie tylko zwiększą kon-
kurencyjność i aktywność go-
spodarczą regionu, ale przede 
wszystkim poprawią bezpie-
czeństwo ruchu drogowego.

- Otrzymaliśmy 1546 407, 20 
zł z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na przebudowę 
ulicy Królowej Jadwigi wraz z 
oświetleniem. Pięknie dzięku-
jemy i działamy dalej – mówi 
Sylwia Dąbrowska, burmistrz 
Boguszowa – Gorc.

- Z kolejnej edycji Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg 
Gmina Czarny Bór otrzymała 
wsparcie w wysokości 803,597 
zł na przebudowę ul. Kolejowej 
w Czarnym Borze. Bardzo dzię-
kujemy – mówi Adam Górecki, 
wójt Gminy Czarny Bór.

- Gmina Głuszyca będzie 
mogła kontynuować prace 
związane z poprawą bezpie-
czeństwa i jakością dróg. Oba 
wnioski złożone w sierpniu 
2021 znalazły się na liście 
zadań do do�nansowania. 
Otrzymaliśmy duże wsparcie 
�nansowe, które umożliwi nam 
prowadzenie kolejnych remon-
tów dróg. Tym razem będzie to 
ulica Górnośląska. Szacunkowy 
koszt wyremontowania odcin-
ka o długości 600 m to ok. 1,1 
mln złotych, z czego 50 procent 
kwoty stanowi do�nansowanie 
z funduszu. Do przebudowy 
zaplanowano również odcinek 

Samorządy dostaną 
pieniądze na drogi

W Aglomeracji Wałbrzyskiej poprawi się stan kilku dróg gminnych i powiatowych. 
Do�nansowanie na remonty, modernizacje oraz budowę nowych dróg będzie pochodziło 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

ul. Warszawskiej o długości 
126 metrów wraz z placem ma-
newrowym. Szacunkowy koszt 
robót to 745 189 złotych. W 
tym przypadku do�nansowa-
nie wynosi 80 procent. Prace 
mają ruszyć już wkrótce. Istot-
ną informacją jest również fakt, 
że powiat wałbrzyski zamierza 
wyremontować 869 m ul. Ko-
lejowej. Koszt tej inwestycji 
będzie wynosił 1 690 000,00 zł. 
Warto wspomnieć, że w ubie-
głym roku Gmina Głuszyca wy-
remontowała 5 dróg gminnych 
i jeden most w samym centrum 
miasta na łączną kwotę 2 660 
000,00 zł (ulice Dolna, Często-
chowska wraz z mostem, Nie-
cała, Przemysłowa oraz Górna). 
Do�nansowanie na ten cel 
Gmina Głuszyca otrzymała z 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych – informuje burmistrz 
Głuszycy Roman Głód.

- Blisko 2 miliony złotych 
dotacji z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg dla Gminy 
Mieroszów – cieszy się Andrzej 
Lipiński, burmistrz Mieroszowa. 
- Wymiana nawierzchni jezdni 
drogi na ul. Miłej w Mieroszowie 
będzie kosztowała 1 308 050 
zł, a do�nansowanie z RFRD to 
915 635,00 zł. Zadanie obejmu-

je modernizację 314 mb drogi 
wraz wykonaniem nowej infra-
struktury podziemnej w posta-
ci sieci kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej. Natomiast przebu-
dowa odcinka ul. Powstańców 
oraz odcinka ul. Leśnej w Miero-
szowie będzie kosztowała 1 468 
500 zł, a do�nansowanie RFRD 
wynosi 1 027 950 zł. To zadanie 
obejmuje modernizację 419 mb 
dróg (odcinek ul. Powstańców 
od skrzyżowanie z DK 35 do 
mostu oraz odcinek ul. Leśnej 
od skrzyżowania z ul. Powstań-
ców do mostu w Kowalowej), 
wraz wykonaniem nowej infra-
struktury podziemnej w postaci 
sieci kanalizacji deszczowej oraz 
wykonaniem nowego oświetle-
nia drogi.

- 4 150 000 zł tra� do Gmi-
ny Świebodzice na realizację 
zadania „Budowa małej ob-
wodnicy wraz z niezbędną 
infrastrukturą w rejonie Osie-
dla Piastowskiego”. Jest to 50 
procent kwoty wnioskowanej 
przez gminę, szacowana war-
tość zadania wynosi 8 300 000 

zł. Zadanie zakłada poprawie-
nie dostępności komunikacyj-
nej i bezpieczeństwa użytkow-
ników dróg w naszym mieście. 
Jest to niemal najwyższe do-
�nansowanie przyznane dla 
gminy w naszym regionie. Bu-
dowa małej obwodnicy Osie-
dla Piastowskiego pozwoli na 
rozładowanie natężenia ruchu 
samochodowego, wpłynie na 
bezpieczeństwo, ale również 

poprawi jakość życia miesz-
kańców. Priorytetem dla władz 
Gminy Świebodzice jest stały 
rozwój i realizacja inwestycji 
ważnych dla wszystkich miesz-
kańców, dlatego stale czynio-
ne są starania o pozyskanie 
jak największej liczby środków 
zewnętrznych, potrzebnych 
na realizację kluczowych inwe-
stycji – podkreśla Paweł Ozga, 
burmistrz Świebodzic.

Na liście do�nansowanych 
zadań znalazły się także:

Gmina Stare Bogaczowice: 
remont ul. Głównej w Starych 
Bogaczowicach - 151 449,50 zł

Szczawno-Zdrój: budowa 
drogi publicznej - 799 500 zł

Starostwo Powiatowe w 
Wałbrzychu: przebudowa ul. 
Kolejowej w Głuszycy - 1 183 
000 zł.

(RED)
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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.
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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.
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księżniczkę Augustę von Sach-
sem-Weimar, Eliza zaś - zdra-
dzona przez ukochanego - w 
kilka lat po jego ślubie zmarła.

Ta historia przylgnęła tak-
że jak złota klamra do pałacu 
w Ciszycy, leżącej u podnóża 
góry Radziwiłłówki (465 m 
n.p.m.) w północno-zachodniej 
części Kowar, letniej rezydencji 

Radziwiłłów. To w tym pałacu 
bowiem, latem przebywała 
z rodziną Eliza, wspomniany 
wyżej „Anioł z Ciszycy”, to tu-
taj częstym gościem był książę 
Wilhelm, którego królewska 
familia spędzała wakacje w po-
bliskich Mysłakowicach, Karp-
nikach lub Wojanowie. Karko-
noska Ciszyca z widokiem na 

Cesarski romans w Książu (II)

Śnieżkę przeszła niebawem 
na własność Wandy i Adama 
Czartoryskich po ich ślubie i 
przetrwała jako posiadłość tej 
rodziny długie lata (do 1926 
roku).

Księżniczkę Elizę poznaje-
my z jeszcze innej strony; obok 
urody wzbudzała podziw pięk-
nym głosem i talentem malar-
skim, odziedziczonym po ojcu. 
Znane były jej sympatie do 
dekabrystów i powstańców li-
stopadowych. To właśnie ona 
jest autorką znakomitych por-
tretów rysunkowych Fryderyka 
Chopina, który bywał gościem 
i dawał koncerty w Antoninie, 
wielkopolskiej rezydencji Ra-
dziwiłłów. Wyrazem wdzięcz-
ności Chopina za gościnność, 
a być może także hołdu dla 
urody i inteligencji młodszej 
z córek gospodarzy - Wandy, 
przyszłej małżonki księcia Ada-
ma Czartoryskiego, był skom-
ponowany na miejscu Polo-
nez na wiolonczelę i fortepian 
oraz Trio g-moll z dedykacją 
dla rodziny Antoniego i Luizy 
Radziwiłłów. Scenę koncertu 
Chopina w Antoninie uwiecznił 
na płótnie nie kto inny, jak sam 
Henryk Siemiradzki.

Nie mogę sobie nie pozwo-
lić na to, by przy tej okazji nie 
powiedzieć parę słów o rodzi-
cach Elizy. Namiestnikowski 
tryb życia księcia Antoniego, 
zmuszał Radziwiłłów do cią-
głych podróży i zmian miejsca 
zamieszkania. Głównymi ich 
kwaterami były berliński pa-
łac przy Wilhelmstrasse 77 i 
nie mniejszy w Poznaniu przy 
placu Kolegiackim. Wędrówki 
te były podzielone na etapy 
według pór roku. Czas zimo-
wo-wiosenny najczęściej spę-
dzali w Poznaniu. Natomiast 
na letnio-jesienny wypoczynek 
udawali się w Sudety. Tam, w 
Lądku Zdroju, w miejscowym 

"Hotelu de Pologne", będącym 
własnością Radziwiłłów, ich 
córka Eliza założyła bibliotekę z 
polskim księgozbiorem, mając 
na uwadze rodaków przybywa-
jących do lądeckich wód. Stąd 
równie chętnie przemieszczali 
się do Ciszycy (Ruhberg) koło 
Kowar - letniej rezydencji, któ-
rą nabyli na własność w 1824 
roku.

Myślę, że jest to fakt zapisa-
ny złotymi zgłoskami w historii 
Lądka Zdroju, właśnie ta polska 
książnica, założona przez Elizę, 
a warto to wydarzenie przy-
pomnieć właśnie teraz, gdy 
obchodzimy uroczyście Dzień 
Bibliotekarza, a nasz dolnoślą-
ski Wrocław stał się na ten rok 
europejską stolicą książki.

Nieszczęśliwy splot tragicz-
nych wydarzeń wysypał się, jak 
z puszki Pandory, na rodzinę 
Radziwiłłów. Śmierć synów, sy-
nowej i wnuczki oraz sercowy 
dramat córki Elizy sprawiły, że 
czarne chmury spowiły rado-
sne dotąd oblicze książęcej ro-
dziny. Dołączyły do tego coraz 
chłodniejsze stosunki z Berli-
nem, co książę odczuwał nie-
zwykle dotkliwie. Zwłaszcza po 
upadku planów małżeńskich 
Elizy Radziwiłłówny i Wilhelma 
Hohenzollerna. Wykorzystu-
jąc to, Baumann, nowy prezes 
Wielkiego Księstwa Poznań-
skiego, wręcz otwarcie zajmo-
wał nieprzychylne stanowisko 
wobec księcia Radziwiłła. Za-
niepokojony tymi działaniami 
książę Antoni, w grudniu 1830 
roku udał się do Berlina. Tu jed-
nak czekała na niego przykra 
niespodzianka - zawieszenie 
go w obowiązkach namiestni-
ka. Ten niespodziewany cios 
zadany rękami tych, z którymi 
przez całe lata służby publicz-
nej i życia towarzyskiego starał 
się kroczyć drogą kompromisu, 
uległości i zgody, bardzo moc-
no wstrząsnął psychicznie tak-

że głową rodziny Radziwiłłów. 
Nie pomogły próby ratowania 
podupadającego na zdrowiu 
księcia, mimo troskliwej opieki 
żony i starań lekarzy, załamany 
psychicznie zmarł w Berlinie w 
1833 roku w wieku 58 lat.

Radziwiłłowie parokrotnie 
leczyli się w Szczawnie-Zdroju, 
mianem Luizy i Elizy ochrzczo-
no obiekty zdrojowe. W całym 
rejonie Karkonoszy pozostała 
po Radziwiłłach legenda, jako 
że była to rodzina prawdziwie 
artystyczna. Goethe nazwał 
Antoniego, muzyka, śpiewaka 
i malarza, pierwszym praw-
dziwym trubadurem, jakiego 
poznał i poświęcił mu dwa 
wiersze, zaś wielki Beethoven 
- Uwerturę opus 115. Matka i 
obie córki rozwijały w okolicy 
Kowar działalność charytatyw-
ną. Nic więc dziwnego, że ich 
tutejsza aktywność stała się le-
gendarna.

Nad litewskim rodem z Nie-
świeża ciąży odium "Potopu" 
Henryka Sienkiewicza, w któ-
rym obaj Radziwiłłowie, Janusz 
i Bogusław, pokazani zostali 
jako oligarchowie magnac-
cy żądni władzy i zaszczytów, 
zdrajcy króla i ojczyzny. Oceny 
historyków nie są tak jedno-
znaczne, a dalsze koleje losów 
rodu Radziwiłłów rzucają ko-
rzystne światło na ich rolę w 
podtrzymywaniu i utrwalaniu 
tożsamości narodowej, pol-
skiej.

Warto jak sądzę, wskrzeszać 
pamięć o tych wszystkich wy-
darzeniach z przeszłości nie tyl-
ko z powodu ich dramatyzmu, 
ale także by uświadomić sobie 
jak ważną rolę odgrywali Pola-
cy i w Wielkopolsce, i na Dol-
nym Śląsku, i w byłym niemiec-
kim uzdrowisku Bad Salzbrunn, 
które dziś tak wydatnie zdobi 
karty polskiej historii Dolnego 
Śląska.

Stanisław Michalik

14 lutego obchodziliśmy 
dzień zakochanych, czyli Wa-
lentynki. Z tej okazji przypo-
minieliśmy felieton śp. Sta-
nisław Michalika „Cesarski 
romans w Książu”. Dziś dru-
ga część tej opowieści.

Wracam dzisiaj do roman-
tycznej historii, jaka miała miej-
sce na zamku Książ, choć nie 
kończy się ona - niestety - zna-
nym z amerykańskich �lmów, 
klasycznym happy endem. Mi-
łość Elizy Fryderyki Luizy Mar-
ty Radziwiłłówny i Wilhelma 
Hohenzollerna (drugiego syna 
króla pruskiego Fryderyka Wil-
helma III) była słodką udręką, 
której nie dozwolono ziścić się 
mimo obopólnej zgody młodej 
pary. Górę nad nią wzięła tzw. 
racja stanu, pretekstem stała 
się rzekoma różnica urodze-
nia, a rodzice i krewni zrobili 
wszystko, aby powstrzymać 
wyimaginowany mariaż. Eliza 
Radziwiłł, córka namiestnika 
Wielkiego Księstwa Poznań-
skiego, księcia Antoniego Ra-
dziwiłła i Luizy z domu Hohen-
zollern oraz jej daleki kuzyn 
książę Wilhelm Hohenzollern, 
przyszły cesarz Wilhelm I, nie 
doczekali się spełnienia swoich 
młodzieńczych marzeń. Po 6 
latach od zaręczyn z Elizą Wil-
helm poślubił narzuconą mu 
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Bar Bistro zaprasza na:
• dania kuchni polskiej

• własnoręcznie robione na miejscu pierogi
• dania garmażeryjne

zupa + drugie danie za 22 zł (na miejscu, na wynos + 2 zł)

Dowóz na terenie Wałbrzycha,
a na Piaskowej Górze – GRATIS!

Catering dla firm (ceny do negocjacji)

ul. Czesława Miłosza 12 (Piaskowa Góra)
58-309 Wałbrzych, tel. 882 949 366

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godz. 11.00-16.30, 

soboty w godz. 11.00-14.00

- Polecam! Jedzenie jak u babci – 
napisała na Facebooku pani Tere-
sa po obiedzie zjedzonym w Barze 
Bistro na ul. Miłosza 12 w centrum 
osiedla Piaskowa Góra w Wałbrzy-
chu. A takich opinii jest mnóstwo. 
– To dla nas najlepsza nagroda – 
podkreśla właściciel Baru Bistro.
- Jesteśmy miejscem, w którym 
można zjeść przepyszne dania 
kuchni polskiej. Naszą specjalno-
ścią są własnoręcznie robione pie-
rogi i dodatki mączne – mówi pani 
Przemysław z Baru Bistro.
Łatwo do niego trafi ć, bo jest po-
łożony w centrum wałbrzyskiej 
Piaskowej Góry. Jadąc samocho-
dem wystarczy zjechać z ulicy 
Głównej w ulicę Czesława Miłosza 
i od razu, po prawej stronie, bę-
dzie widoczny budynek z napisem 
obiady. Wokół nie brakuje miejsc 
parkingowych, co ułatwia korzy-
stanie z bogatej oferty dań także 
osobom, które mają trudności z 
poruszaniem się. Ale do Baru Bi-
stro bez trudu można dotrzeć tak-
że z pobliskich przystanków ko-

Bar Bistro, czyli domowa kuchnia 
na Piaskowej Górze

munikacji miejskiej, bo odległość 
dzieląca przystanki przy ulicy 
Głównej oraz ulicy Broniewskiego 
wynosi około 500 metrów.
Z oferty Baru Bistro chętnie ko-
rzystają mieszkańcy sąsiednich 
bloków.
- Polecam. Potrawy jak u mamy – 
zapewnia pani Małgorzata.
- Mieszkam na ul. Broniewskiego, 
w pobliżu przystanku w kierunku 
szpitala. Lubię przespacerować się 
do Baru Bistro, bo w tym miejscu 

zawsze można liczyć na smaczny 
obiad – dodaje pan Jan.
W menu zawsze jest danie dnia, a 
za zupę i drugie danie spożywane 
na miejscu trzeba zapłacić tylko 
22 zł, natomiast za przygotowanie 
dań na wynos trzeba dopłacić 2 zł.
- Dania kuchni polskiej, własno-
ręcznie robione na miejscu pierogi 
i dania garmażeryjne można także 
zamawiać z dowozem na terenie 
Wałbrzycha, a na Piaskowej Górze 
dowóz jest gratis! W naszej ofercie 

mamy także catering dla fi rm i w 
tym przypadku ceny są do negocja-
cji. Zapraszamy do Baru Bistro przy 
ulicy Miłosza od poniedziałku do 
piątku od godziny 11.00 do godziny 

16.30, a w soboty w godzinach 11.00 
– 14.00. Można się również kontak-
tować z nami telefonicznie, pod nu-
merem +48 882 949 366 – dodaje 
pan Przemysław.

R E K L AMA

- Najbardziej spektakular-
nym elementem na budowie 
drogi ekspresowej S3 pomię-
dzy Bolkowem a Kamienną 
Górą jest wykonanie dwóch 
tuneli drogowych. Pierw-
szy (TS-26) o długości około 
2300 metrów i drugi (TS-32) o 
długości około 320 metrów. 
Drążenie obu naw dłuższe-
go z nich właśnie dobiegło 
końca – informuje Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad.

Dwa dwunawowe tunele 
drogowe drążone są na terenie 
Gminy Stare Bogaczowice. Tu-
nel TS-26 o długości ok. 2300 
m powstał pomiędzy miejsco-
wościami Sady Górne, Stare i 
Nowe Bogaczowice, natomiast 
TS-32 o długości ok. 320 m nie-
daleko miejscowości Gostków.

- Drążenie tunelu TS-26 od 
strony portalu południowe-
go rozpoczęło się w grudniu 
2020 roku, natomiast od stro-
ny północnej przystąpiono 
do prac drążeniowych w mar-
cu 2021 roku. Na konstruk-
cję tunelu TS-26 składają się 
dwie nawy główne dla ruchu 
pojazdów: lewa (wschod-
nia) o długości 2 301,88 m i 
prawa (zachodnia) o długo-
ści 2 272,2 m, osiem przejść 
ewakuacyjnych poprzecznych 

Gmina Wałbrzych rozpo-
częła działania mające na 
celu zmniejszenie populacji 
dzików na terenie miasta.

- Zdecydowaliśmy się na 
odłów z przesiedleniem. Odło-
wione dziki, w porozumieniu 
z przedstawicielami kół my-
śliwskich, przesiedlimy do la-
sów, które są ich naturalnym 
środowiskiem bytowania. Na-

sze działania uzgodniliśmy z 
Powiatowym Lekarzem Wete-
rynarii oraz Przewodniczącym 
Zarządu Okręgowego Polskie-
go Związku Łowieckiego w 
Wałbrzychu. Pierwsza odłow-
nia została już zainstalowana 
w dzielnicy Piaskowa Góra – 
mówi Roman Szełemej, prezy-
dent Wałbrzycha.

(RED)

Wywiozą dziki 
z Wałbrzycha

Przebili tunel koło Starych Bogaczowic
czyli w tzw. otwartym wykopie. 
Oznacza to, że w pierwszym 
etapie robót wykonywany zo-
stał głęboki wykop, aż do po-
ziomu fundamentów tunelu, 
a następnie wykonywana jest 
żelbetowa konstrukcja. Z wy-
kopu wywieziono 223 tys. m3 
materiału skalnego, co w prze-
liczeniu stanowi pojemność 744 
basenów olimpijskich. Obecnie 
prowadzone są prace związane 
z montażem systemu desko-
wań do betonowania konstruk-
cji, zbrojeniem i betonowaniem 
fundamentów tunelu. Obudo-
wa tunelu składać się będzie z 
27 segmentów, z czego obec-
nie realizowany jest dwudzie-
sty pierwszy – wyjaśnia GDD-
KiA.

Budowa odcinka drogi eks-
presowej S3 Bolków - Lubawka 
(granica państwa) podzielona 
została na dwa odrębne zada-
nia: Bolków - Kamienna Góra 
Północ oraz Kamienna Góra 
Północ - Lubawka (granica pań-
stwa). W ramach obu inwestycji 
powstanie łącznie ponad 31-ki-
lometrowy odcinek trasy S3, 
który połączy się w przyszłości 
z czeską autostradą D11.

Udostępnienie trasy kierow-
com  planowane jest na  I poło-
wę 2024 r. 

(RED)

i jeden przejazd awaryjny w 
środku tunelu. Dłuższy tunel 
wydrążony został metodą 
górniczą w technologii NATM 
(ang. New Austrian tunnelling 
method, pol. Nowa austriacka 
metoda), która została wybra-
na m.in. ze względu na budo-
wę geologiczną górotworu, 
przekrój poprzeczny tunelu 
oraz jego długość. Podstawo-
wą zasadą metody NATM jest 
drążenie przy wykorzystaniu 
możliwie w jak największym 
stopniu efektu samonośności 
górotworu, będącego podsta-
wowym elementem obudowy 
wstępnej. Najważniejszymi 
czynnościami przy tej metodzie 

drążenia tunelu jest prawidło-
we wykonanie wyłomu, wyko-
rzystanie naturalnego rozkła-
du naprężeń oraz bezzwłoczne 
wykonanie obudowy wstęp-
nej. Wykonawca przystąpi te-
raz do realizacji ósmego, czyli 
ostatniego przejścia poprzecz-
nego, łączącego obie nawy tu-
nelu. Jego realizacja możliwa 
była dopiero po przebiciu obu 
naw na całej długości. Kolejnym 
etap prac będzie dotyczył za-
bezpieczenia wyrobiska górni-
czego, a następne prowadzone 
będą roboty związane z realiza-
cją obudowy ostatecznej. Krót-
szy tunel drogowy realizowany 
jest w technologii Cut&Cover, 
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Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

Długi weekend w Willi Alfa w Kudowie-Zdroju

BOŻE CIAŁO
15 – 19.06.2022 r.

480 zł/os I ze śniadaniem

540 zł/os I ze śniadaniem + obiadokolacja

599 zł/os I ze śniadaniem + wycieczka do Pragi lub Skalnego Miasta

679 zł/os I ze śniadaniem + obiadokolacja
 + wycieczka do Pragi lub Skalnego Miasta

Wakacje w Willi Alfa w Kudowie-Zdroju

PROMOCJA
949 zł/os - 7 nocy pobyt ze śniadaniem + obiadokolacja

19 – 26.06.2022 r.  I  25.06 – 02.07.22 r. 

09 – 16.07.2022 r.  I  16 – 23.07.2022 r. 

1250 zł/os - 10 nocy pobyt ze śniadaniem + obiadokolacja

02 – 12.08.2022 r. 

Większość (choć nie wszyst-
kie) cech psychicznych przybiera 
w populacji rozkład normalny. 
Rozkład normalny w wielkim 
skrócie opisuje sytuacje w świe-
cie, gdzie większość przypadków 
jest bliska średniemu wynikowi, 
a im dany wynik bardziej odchy-
la się od średniej, tym jest mniej 
reprezentowany. Najwięcej jest 
przypadków blisko przeciętnej. 
Im bardziej oddalamy się od śred-
niego wyniku, tym przypadków 
jest mniej. Kiedy weźmiemy pod 
uwagę dowolną cechę np. neuro-
tyczność, ugodowość, ekstrawer-
sję to zdecydowana większość z 
nas mieści się w średniej, tj. prze-
ciętnej danej cechy. Podobnie 
jest z inteligencją. Tylko nieliczni 
z nas (ok 2,5% całej populacji) 
są albo mocno poniżej średniej 
(upośledzenie umysłowe - wyniki 
poniżej 70 punktów w skali IQ), 
bądź posiadają bardzo wysoką in-
teligencję (ponad 130 punktów). 
Ale, o ile w przypadku wielu cech, 
skrajnie wysoki wynik (powyżej 
średniej) uznawany jest często 
jako wyraz jakiegoś de�cytu (np. 
skłonność do agresji, wielkość 
popędu seksualnego, introwersja, 
ugodowość) to w przypadku inte-
ligencji jest on bardzo pożądany. 
Każdy człowiek chciałby być bar-
dzo inteligentny. Wysoki iloraz in-
teligencji jest cechą budzącą nasz 
podziw i zazdrość, a ludzi wybitnie 
inteligentnych obdarzamy wiel-
ką charyzmą. Międzykulturowe 
badania ujawniają atrakcyjność 
inteligencji jako osobistego za-
sobu w relacjach międzyludzkich. 
Psycholog ewolucyjny David Buss 
dowodzi np., że inteligentni męż-
czyźni są wyżej cenieni na rynku 
matrymonialnym niż mniej inteli-

Okiem psychologa: czy warto zaufać inteligencji?
Marek 
Gawroń

gentni. Pojawiło się nawet nowe 
pojęcie- sapioseksualizm (należy 
je traktować z dystansem - nie 
ma bowiem poważnych badań 
naukowych na ten temat), które 
charakteryzuje osoby, dla których 
najważniejszym afrodyzjakiem 
seksualnym jest intelekt part-
nera. Wydaje się, że inteligencja 
zawsze była pociągającą cechą 
potencjalnego partnera, wskazy-
wała bowiem na jego zaradność 
życiową i umiejętności radzenia 
sobie z problemami. Chociaż za-
pewne wielu bez wahania zgodzi 
się z twierdzeniem, że trudno dziś 
przecenić wartość inteligencji 
w naszym życiu, to pojawia się 
pewien zasadniczy kłopot, który 
wiąże się z faktem, że nie istnieje 
zgoda co do znaczenia tego poję-
cia, zarówno wśród zwyczajnych 
ludzi, jak i naukowców zajmują-
cych się na co dzień inteligencją. 
Słowem wszyscy używany tego 
słowa, ale w istocie co innego 
mamy na myśli.

Historia
Trzeba zacząć od tego, że po-

jęcie inteligencji, jak zresztą każ-
de istniejące w naszych języku, 
nie spadło z nieba, lecz ma swoją 
historię i jest związane z kon-
kretnym kontekstem społeczno 
-historycznym. J. Kagan zwraca 
naszą uwagę na fakt, że każde 
społeczeństwo tworzy pewne 
pojęcia dla opisania własnych sta-
nów psychicznych, cech i talen-
tów, które w danym czasie są z ja-
kiegoś powodu ważne i cenione. 
W kulturach pierwotnych, a także 
w społeczeństwach rolniczych i 
wiejskich, ludzie radzili sobie z 
wyzwaniami dnia codziennego 
bez większych przeszkód, opie-
rając swoje działania na prostych, 
powtarzalnych i niezbędnych do 
przetrwania czynnościach (sadze-
nie, zbieranie plonów, opieka nad 
inwentarzem zwierzęcym), które 
nie wymagały jakichś złożonych 
kompetencji i umiejętności. Nie 
istotne zatem było, czy ktoś wy-
konywał je bardziej lub mniej sta-

rannie, szybciej lub wolniej. Owe 
drobne różnice nie miały wpływu 
na ostateczny rezultat tych dzia-
łań. Rutynowa praca miała być 
po prostu wykonana i nikt nie 
zawracał sobie głowy rywalizacją 
i prześciganiem się np. w kre-
atywnym pieleniu pola. Sytuacja 
zasadniczo zmieniła się wraz z 
rozwojem przemysłu w XIX wie-
ku. Pojawienie się wielu nowych 
zadań, związanych z np. obsługą 
maszyn, czytaniem instrukcji ob-
sługi, rozumieniem znaków itd., 
postawiło przed ludźmi zupełnie 
inne wymagania, które wiązały 
się z koniecznością nabycia nie-
znanych do tej pory umiejętności. 
Niezbędne stało się stworzenie 
formalnych systemów obsługu-
jących te potrzeby. Powszechna 
edukacja zapewniła wszystkim 
możliwość opanowania nowych 
umiejętności, dzięki którym moż-
liwe stało się przetrwanie (a także 
nowa jakość - rozwój) w innych 
realiach społecznych, ekono-
micznych i kulturowych. Szyb-
ko jednak okazało się, że nowe, 
złożone kompetencje - takie jak 
pisanie, czytanie, liczenie - nie 
są przyswajane przez wszystkie 
dzieci z taką samą sprawnością i 
skutecznością. Odsłonięcie nie-
zwykłego zróżnicowania w zakre-
sie różnorodnych zdolności dzieci 
wymagało jakiegoś wyjaśnienia 
i znalezienia odpowiedniego 
pojęcia, które by owe różnice 
uwzględniło.

Nie wiadomo dokładnie kie-
dy po raz pierwszy użyto słowa 
inteligencja dla określenia in-
dywidualnych różnic w zakresie 
sprawności w nabywaniu kom-
petencji, znana jest natomiast 
pierwsza praca Francisca Galtona 
(kuzyna Darwina) z roku 1869, w 
której pojawia się pojęcie „ogól-
nej zdolności” (jeszcze nie inteli-
gencji), ujawniające się w dobrym 
wzroku i słuchu, zdolności do 
szybkiego reagowania na bodźce. 
Galton opracował zestaw testów 
do badania zdolności ogólnej, 
jednak już wkrótce okazało się, 

że na ich podstawie nie można 
było przewidzieć sukcesów w 
życiu osobistym i zawodowym. 
Badaczem, który przyczynił się do 
upowszechnienia pojęcia inteli-
gencji jest francuski psycholog 
Alfred Binet, który odkrył, że testy 
pamięci, uczenia się i rozumo-
wania, a wiec tych kompetencji i 
zdolności, które wymagane były 
w szkole, są zdecydowanie lep-
szym predykatorem późniejszych 
osiągnięć edukacyjnych dzieci i 
młodzieży. Binet, wraz z innym 
badaczem Simonem, stworzył na 
początku XX wieku teoretyczne 
podstawy znaczenia i dziedzicze-
nia inteligencji. Dalsza historia 
rozwoju naukowych badań nad 
inteligencją wiązała się przede 
wszystkim z działalnością Charle-
sa Spearmana, który dowodził, że 
istnieje pewna ogólna zdolność 
(ogólna inteligencja, albo czynnik 
g), odpowiedzialna za zróżnico-
wanie osiągnięć edukacyjnych w 
danej populacji. Choć jego docie-
kania spotkały się ze stanowczą 
ripostą innego wybitnego psy-
chologa amerykańskiego - Luisa 
Thurstona, uznającego, że ludzie 
różnią między sobą pod wzglę-
dem siedmiu rożnych zdolności 
poznawczych, to znacznie prost-
sze i łatwe do operacjonalizacji 
pojęcie „czynnika g” Spearmana 
zdominowało na całe lata myśle-
nie o inteligencji. 

Nie oznacza to, że dyskusje 
i polemiki nad istotą i strukturą 
inteligencji ustały. Wydaje się 
nawet, że obecnie pojawia się 
coraz więcej wątpliwości, co do 
użyteczności pojęcia inteligencji 
ogólnej (akademickiej). W roku 
1986 wybitny badacz inteligencji 
Robert Sternberg zorganizował 
sympozjum naukowe, którego 
celem miało być wypracowanie 
przez specjalistów z tej dziedziny 
jakiegoś konsensusu, co do istoty 
inteligencji. Ustalono wprawdzie 
kilka roboczych de�nicji tego 
pojęcia, jednak ich pogodzenie 
okazało się niemożliwe. Obecnie 
sytuacja w tej dziedzinie nie wy-

glądanie lepiej. Wystarczy wpisać 
słowo inteligencja w przeglą-
darkę Google, by wyświetliło się 
wiele rozmaitych konotacji tego 
pojęcia. Mamy więc inteligencję 
akademicką, praktyczną, społecz-
ną, emocjonalną, motywacyjną, 
osobowościową, a nawet erotycz-
ną. Odrobina choćby re�eksji wy-
starcza do tego, by przyznać, że to 
zupełnie różne (co do struktury i 
funkcji) kompetencje, nie dające 
się sprowadzić do jakiegoś wspól-
nego mianownika. Czym zatem 
jest inteligencja, jak mamy ją ro-
zumieć i - co najważniejsze - czy 
to pojęcie w ogóle mówi nam coś 
sensownego o nas samych i war-
te jest aż tak dużej uwagi, jaką je 
obdarzamy?

Różne inteligencje - 
problemy teoretyczne

Najszerszą i najbardziej ogól-
ną de�nicję inteligencji zapropo-
nował niedawno znany neurobio-
log Antonio Damasio. W swojej 
najnowszej, wydanej w tym roku 
książce „Odczuwanie i pozna-
wanie, jak powstają świadome 
umysły?” Damasio identy�kuje 
inteligentne zachowania w całej 
naturze uznając, że mają one bez-
pośredni i ścisły związek z radze-
niem sobie różnych organizmów 
ze złożonymi wymaganiami 
środowiska w jakim żyją i są wy-
razem zdolności do skutecznego 
rozwiązywania problemów zwią-
zanych z walką o przetrwanie. - 
Inteligentne reagowanie - pisze 
autor - oznacza, że dana reakcja 
pomaga w przetrwaniu”. W tym 
znaczeniu inteligencją wykazują 
się wszystkie organizmy żywe - od 
bakterii po człowieka. W przypad-
ku tych pierwszych Damasio uży-
wa pojęcia inteligencji niejawnej, 
niedostępnej, z uwagi na brak 
świadomych umysłów u prostych 
organizmów, odpowiadającej za 
przebieg procesów życiowych 
oraz zarządzanie nimi zgodnie 
z zasadami homeostazy. Poja-
wienie się układów nerwowych 
oraz ostatecznie świadomych 

umysłów, umożliwiło znacznie 
bardziej elastyczne reagowanie 
na różnorodne sytuacje życio-
we, a przede wszystkim, dzięki 
nowym kompetencjom jak wy-
obraźnia, namysł, rozumowanie 
i kreatywność, oderwanie się od 
otaczającego środowiska i kształ-
towane go wedle własnych praw 
i reguł. Ten rodzaj jawnej inteli-
gencji wiązał się z możliwością 
konstruowania, przechowywania 
i manipulowania wewnętrznymi 
obrazami. Według Damasio lu-
dzie korzystają na co dzień z obu 
rodzajów inteligencji, zarówno 
tej jawnej, jak i niejawnej, w za-
leżności od danego problemu. 
Niemniej jednak, pomimo od-
mienności, oba rodzaje inteligen-
cji powstały po to, by wykonywać 
to samo zadanie – tj. rozwiązywać 
konkretne problemy związane z 
walką o przetrwanie.

Tak szerokie ujęcie pojęcia 
inteligencji ma niewiele wspól-
nego z tzw. inteligencją akade-
micką (psychometryczną), mie-
rzoną za pomocą odpowiednich 
testów, które szacują wyłącznie 
te kompetencje, które wiążą się 
z umiejętnościami niezbędnymi 
w nauce szkolnej (rozumowanie, 
zasób słownictwa, rozumowanie 
arytmetyczne). Można zastano-
wić się, czy człowiek osiągają-
cy wyniki ponadprzeciętne we 
wszystkich tego typu testach jest 
równocześnie człowiekiem naj-
lepiej i najskuteczniej radzącym 
sobie z problemami i wyzwania-
mi środowiska społecznego, psy-
chologicznego, ekonomicznego?

Ciąg dalszy za tydzień.

Od redakcji: autor jest psy-
chologiem – terapeutą, coachem, 
ekspertem w wielu krajowych i 
międzynarodowych projektach ba-
dawczych oraz rozwojowych. Pu-
blikował w czasopismach nauko-
wych z zakresu psychologii emocji, 
empatii i relacji terapeutycznych. 
Prowadzi prywatny gabinet. Kon-
takt: margaw@op.pl.
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Umowa darowizny jest 
często spotykanym rodza-
jem umowy cywilnoprawnej, 
zawieranej najczęściej 
między osobami najbliższy-
mi. Przedmiotem umowy 
darowizny może być dowol-
na rzecz ruchoma, nierucho-
ma oraz pieniądze. Darować 
można także spółdzielcze 
własnościowe prawo do lo-
kalu mieszkalnego.

Darowizna jest rodza-
jem umowy jednostronnie 
zobowiązującej. Taką umową 
darczyńca przekazuje komuś 
określoną rzecz - ruchomość 
bądź nieruchomość - ze swo-
jego majątku, bez obowiązku 
świadczenia wzajemnego. 
Czyli, mówiąc krótko, darczyń-
ca oddaje coś za darmo. Od 
umowy darowizny nie pobiera 
się podatku od czynności cy-
wilnoprawnych. Czasami może 
za to zostać naliczony i pobrany 
podatek od spadków i darow-
izn. Wysokość tego podatku 
zależy nie tylko od wartości otr-
zymanej darowizny, ale też od 
przynależności obdarowanego 
do danej grupy podatkowej. 
Darowizna pomiędzy osobami 
najbliższymi jest, co do zasady, 
wolna od podatku, po spełnie-
niu określonych warunków np. 
konieczność przelewu darow-
anych pieniędzy, dokonanie 
zgłoszenia w odpowiednim 
czasie darowizny w urzędzie 
skarbowym itp.

Oświadczenie darczyńcy 
o darowiźnie nieruchomości 

powinno być złożone w form-
ie aktu notarialnego. Brak tej 
formy powoduje nieważność 
umowy. Darowizna innych 
rzeczy, zawarta bez zachow-
ania tej formy, staje się waż-
na, jeżeli darowizna została 
spełniona.

Darowizna mieszkania, 
dokonana wraz ze służeb-
nością mieszkania darczyńcy 
często mylona jest z prawem 
dożywocia. Spotkać się można 
często z określeniem „darow-
izna z dożywociem”. Pojęcie 
„darowizny z dożywociem”, 
chociaż potocznie zrozu-
miałe, prawnie jest czymś nie-
istniejącym. Umowa „darow-
izny z dożywociem”, która 
prawnie stanowi darowiznę z 
służebnością mieszkania oraz 
umowa dożywocia nie są tym 
samym. Obie umowy rodzą 
odmienne skutki na wielu 
płaszczyznach. Na pierwszy 
rzut oka skutek obu umów 
wygląda tak samo. Nierucho-
mość przechodzi na własność 
osoby trzeciej, a darczyńca 
ma prawo w nim zamieszki-
wać i korzystać z określon-
ych pomieszczeń do końca 
życia. Darowizna ze służeb-
nością mieszkania wciąż jed-
nak pozostaje, w myśl prawa 
spadkowego, tylko darow-
izną, ze wszystkimi jej skut-
kami. Dokonanie darowizny 
ze służebnością mieszkania 
powoduje jedynie obniżenie 
wartości samej darowizny, o 
wartość wpisanej służebnoś-

ci. Nie pozwoli to jednak uni-
knąć konieczności rozliczenia 
się z dokonanej darowizny z 
osobą uprawnioną do zach-
owku. Wartość darowanych 
pieniędzy, rzeczy i nierucho-
mości, co do zasady, podlega 
rozliczeniu w ramach zach-
owku. Przy obliczaniu zach-
owku nie dolicza się do spad-
ku jedynie drobnych darowizn 
oraz darowizn dokonanych 
przed więcej niż dziesięciu 
laty, o ile osoby obdarowane 
nie są spadkobiercami albo 
uprawnionymi do zachowku. 
Termin ten liczy się wstecz od 
otwarcia spadku, czyli od dnia 
śmierci spadkodawcy. Darow-
izny dokonane na rzecz spad-
kobierców są doliczane bez 
względu na czas ich dokona-
nia. Darowizny dokonane 
przez spadkodawcę na rzecz 
uprawnionego do zachowku 
zalicza się na należny mu 
zachowek. Oznacza to, że 
należny zachowek pomniejsza 
się o wartość darowizny. Jeżeli 
uprawnionym do zachowku 
jest dalszy zstępny spadko-
dawcy np. wnuk, prawnuk, 
zalicza się, na należny mu 
zachowek, także darowizny 
dokonane przez spadkodaw-
cę na rzecz jego wstępnego 
np. rodziców. Darowizny pod-
legają również, chociaż nie 
zawsze, zaliczeniu na poczet 
schedy spadkowej.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Duet w składzie Janusz 
Kasprowicz i Stanisław Ma-
rinczenko w Sali Kameral-
nej Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie - Zdroju zagra 
utwory Cohena, Wysockiego, 
Kaczmarskiego, Grzesiuka. 
Koncert Yanistan rozpocznie 
się 25.02 o godz. 19.00.

Janusz Kasprowicz – muzyk, 
kompozytor, autor tekstów. 
Jest twórcą, liderem, wokalistą i 
basistą zespołu Projekt Volodia, 
znanego m.in. z brawurowych 
aranżacji utworów Włodzimie-
rza Wysockiego, wspólnych 
koncertów z Mirosławem Baką, 
transmisji w radiowej Trójce ze 
studia im. Agnieszki Osieckiej 
oraz występów na ważnych 
wydarzeniach kulturalnych 
w całym kraju. Propagator, 
znawca i miłośnik twórczości 
Włodzimierza Wysockiego, ju-
ror podczas festiwali, pomysło-
dawca oraz dyrektor cykliczne-
go festiwalu odbywającego się 
od 2011 r. poświęconego twór-
czości Włodzimierza Wysockie-
go „Wołodia pod Szczelińcem” 
i wrocławskiego Festiwalu „Pie-

Yanistan w Teatrze Zdrojowym

śniarze Niepokorni” oraz dy-
rektor artystyczny koncertów 
m.in. „Nocy Bardów” podczas 
Festiwalu Trzech Kultur we 
Włodawie.

Stanisław Marinczenko - 
“wielowymiarowy” muzyk, 
multiinstrumentalista (gitary, 
pianino, buzuki, akordeon, 
mandolina, harfa ...), aktyw-
nie udzielający się w wielu 
gatunkach muzycznych. Poza 
piosenką literacką można usły-
szeć jego dźwięki w kimatach 
irlandzkich, czy elektrogotyku.

- Koncert duetu odbiega od 
stylistyki typowej dla występu 
bardów. Bogate instrumen-

tarium, tj. akordeon, buzuki, 
mandolina i oczywiście gitary, 
zmienianie przez wykonaw-
ców podczas koncertu, nie-
bywale urozmaica brzmienie, 
które eliminuje monotonność 
występu, zwłaszcza podczas 
wirtuozerskich popisów mul-
tiinstrumentalisty. Kasprowicz 
i Mariczenko czarują widza 
(też słuchacza) autentycznym 
zaangażowaniem w niebanal-
ny przekaz uczuć i wizji arty-
stycznych, sięgając do źródeł, 
nieraz zapomnianych, nieraz 
pominiętych. Kasprowicz cza-
ruje głosem zlokalizowanym 
gdzieś pomiędzy barwną 

matowością Wysockiego, a 
intelektualną chrypką Waitsa, 
Mariczenko czaruje instru-
mentami (gitara, mandolina, 
buzuki, akordeon) dokumen-
tując zachodnią dekadencję 
wschodnią perfekcją brzmie-
nia – mówi Mirosław Kowalik, 
dyrektor Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie – Zdroju.

Bilety w cenie 45 zł są w 
sprzedaży w Biurze Teatru 
Zdrojowego, Kawiarni Bohema 
i w Domu Zdrojowym.

(RED)

Prawo w pigułce: 
umowa darowizny a spadek
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- Aby tradycji 
stało się zadość, 24 
lutego zapraszamy 
do oddania krwi i na 
pączka – zachęcają 
pracownicy Regio-
nalnego Centrum 
Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu.

- W tłusty czwartek, 
który w tym roku przy-
pada 24 lutego, cze-
kamy na honorowych 
dawców krwi w siedzi-
bie Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu przy ulicy 
Bolesława Chrobrego 
31 oraz w mobilnych 
punktach poboru krwi: 
w Kłodzku – SPZOZ ul. Szpitalna 
1 oraz w Świdnicy – budynek 
byłego Gimnazjum nr 1 – zachę-
cają pracownicy wałbrzyskiej 
stacji krwiodawstwa.

Krew w Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Wałbrzychu moż-
na oddawać w dni robocze oraz 
każdą pierwszą sobotę miesią-
ca. Godziny rejestracji dawców 
do oddania krwi: poniedziałek, 
wtorek, środa, piątek – 7.00-
13.30, czwartek 6.00-13.30, a w 
sobotę 8.00-12.00.

Funkcjonariusze Poste-
runku Policji w Mieroszowie 
dostali nowy radiowóz.

Oficjalne przekazanie no-
wego wozu policjantom z 
Mieroszowa odbyło się 21 lu-
tego 2022 r. Środki na zakup 
hybrydowego samochodu 
marki Toyota Corolla w kwo-
cie 105 100 zł pochodzą z bu-
dżetu Komendy Wojewódz-
kiej Policji we Wrocławiu oraz 
z budżetu Gminy Mieroszów, 
która na ten cel przeznaczyła 
55 000 zł.

- Dbamy o poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców Gminy 
Mieroszów i jesteśmy przeko-
nani, że nowy środek trans-
portu przyczyni się do lepszej 
i skuteczniejszej ochrony. 
Dziękuję radnym Rady Miej-
skiej Mieroszowa oraz Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu za wsparcie tego 
zakupu – powiedział burmistrz 
Mieroszowa Andrzej Lipiński, 
podczas uroczystego przeka-
zania samochodu.

(RED)

Muzyczny dzień 
kobiet
8 marca o godz. 18.00 Mie-
roszowskie Centrum Kultury 
zaprasza na świętowanie dnia 
kobiet w Mieroszowie. - Przed 
nami długo oczekiwany, wspa-
niały, kolorowy koncert z okazji 
święta pań. Serdecznie zapra-
szamy wszystkie kobiety oraz 
nieustraszonych mężczyzn na 
wspólne świętowanie dnia, któ-
ry - tak naprawdę - celebrujemy 
codziennie. W sali im. Włodka 
Szomańskiego przy ul. Żerom-
skiego 28 wystapi Angelo Ciu-
reja z zespołem Romana Drom 
w koncercie pt. „Wędrowałem 
długimi drogami, napotkałem 
szczęśliwych Cyganów”. Wstęp 
na koncert jest bezpłatny – pod-
kreślają organizatorzy.

(RED)

Baśniowy konkurs
Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Książki dla dzieci, Bi-
blioteka Publiczna w Miero-
szowie zaprasza do udziału 
w konkursie plastycznym 
„Ilustracja wybranej postaci 
z baśni Hansa Chrystiana An-
dersena”. Prace należy składać 
do 25 marca 2022 r. w Bibliote-
ce Publicznej w Mieroszowie. 
Regulamin konkursu plastycz-
nego oraz karta zgłoszenia do-
stępne są na stronie mck.pl.

(RED)

Ciekawa wystawa 
w Akwarium
Tylko do niedzieli - 27 lutego 
br., w godzinach 9.00 – 17.00, 
w Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego Akwarium w 
Zagórzu Śląskim przy ulicy 
Wodnej 1 można jeszcze oglą-
dać wystawę „Stocznie odrzań-
skie”. - Wystawa prezentuje hi-
storię 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 – mówi Wioletta 
Sowa, dyrektor Centrum Kultu-
ry i Turystyki w Walimiu.

(AM)

Krwisty tłusty czwartek

Ponadto w Świebodzicach 
trwa kolejny cykl akcji hono-
rowego oddawania krwi. W 
2022 r. Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Wałbrzychu oraz 
Klub Honorowych Dawców 
Krwi w Świebodzicach za-
praszają do ambulansu przy 
Urzędzie Miejskim w Świebo-
dzicach w godz. 9.00-13.00: 
5 kwietnia, 14 czerwca, 16 
sierpnia, 18 października 
oraz 28 grudnia.

(RED)

Nowy wóz dla policji

Walim, 24.02.2022r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALIM
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych 

w granicach wsi Walim, gm. Walim

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 z późn.zm.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwał:
• nr XXXIV/321/2022 Rady Gminy Walim z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w rejonie ul. Kolonia Górna, obręb Walim, gm. Walim;
• nr XXXIV/322/2022 Rady Gminy Walim z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w rejonie ul. 3 - go Maja, obręb Walim, gm. Walim.

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46, 
pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.). Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski mogą być wniesione na piśmie do 
Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim, ul. Boczna 8, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za 
pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2022 roku.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób � zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Walim z siedzibą przy ul. Bocznej 9 w Walimiu i są one podawane 

w celu składania wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 

6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konse-
kwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom � zycznym, prawnym lub innym odbior-
com posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać 
ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wy-
nikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ogra-
niczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 
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Żłobek Miejski nr 1 w Bo-
guszowie-Gorcach został 
laureatem w Ogólnopolskie-
go Konkursu „Bezpieczny i 
przyjazny żłobek”,  zorga-
nizowanego przez Studium 
Prawa Europejskiego.

Celem konkursu było rozwi-
janie aktywności małych dzieci, 

wdrażanie do samodzielności, 
rozpoznawanie indywidu-
alnych potrzeb i możliwości 
wychowanków oraz rozbudza-
nie ciekawości, stymulowanie 
wszystkich obszarów rozwoju. 
Ocenie podlegały działania 
żłobka, czyli: funkcjonowanie 
placówki, działalność wycho-

wawcza, dydaktyczna, opieka 
nad dziećmi i ich rozwój, ży-
wienie w żłobku oraz współ-
praca z rodzicami. Aby zdobyć 
tytuł „Bezpieczny i przyjazny 
żłobek”, placówka musiała zre-
alizować szereg zadań. Orga-
nizowane były rodzinne uro-
czystości, np. z okazji dnia 

Bezpieczny i przyjazny żłobek

babci, mamy, taty. Dzieci brały 
udział w codziennych zaba-
wach na świeżym powietrzu, 
a w ramach zajęć pt. „Pysznie, 

zdrowo, kolorowo” – przygoto-
wywały z pomocą opiekunów 
przekąski.

(RED)

„Forma a osobowość”, 
to tytuł nowej wystawy w 
Centrum Kultury w Jedli-
nie-Zdroju. Pomysłodawcą 
wydarzenia jest Ryszard Kli-
mas, lokalny artysta-cera-
mik. Wernisaż odbędzie się 
w piątek (25 lutego 2022 r.) 
o godzinie 18.00. Uświetni 
go występ młodego, utalen-
towanego saksofonisty Ma-
cieja Henkla, który zaprezen-
tuje między innymi „La vie 
en rose” Edith Piaf, „Autumn 
Leaves” Józefa Cosmy czy 
„My favourite things” Julie 
Andrews.

– Pomysł wystawy zrodził 
się z potrzeby uczczenia 10-le-
cia Art Café pod Pretekstem 
w Wałbrzychu. Stworzyłem 
ceramiczne torsy i poprosiłem 
artystów, którzy wcześniej 
wystawiali swoje prace w tej 
kawiarni, aby spróbowali zmie-
rzyć się z nowym tworzywem, 
jakim jest porcelana i przenieśli 
swoje przemyślenia oraz tech-
niki swoich na to tworzywo. Za-

Różne spojrzenia 
na kobiecość

pytanie spotkało się z pozytyw-
nym odzewem i tak powstało 
piętnaście prac piętnaściorga 
artystów za pomocą piętnastu 
różnych technik – opowiada 
Ryszard Klimas.

Oprócz niego swoje dzieła 
przygotowali: Paulina Brzeziń-
ska, Adam Eksterowicz, Estera 
Grabarczyk, Andrzej Heller, 
Joanna Kostrzewska, Barbara 
M. Malinowska, Agnieszka Agu 
Malinowska, Mirosław Macie-
jewski, Iwona Ostrowska-Kli-
mas, Radosław Osiński Czk, 
Karolina Oschia Zalas, Waldi 
Saren, Marzena Zdun oraz Jan 
Walkowiak.

– Wernisaż to również oka-
zja do uruchomienia sali wysta-
wienniczej, która będzie funk-
cjonowała w trybie ciągłym. 
Na początek chcemy zmieniać 
eksponaty co półtora, dwa 
miesiące. Do oglądania zapra-
szamy w każdy wtorek w godzi-
nach 16.30 – 18.30. Wstęp jest 
oczywiście wolny – zachęca 
Wiesław Zalas, dyrektor Cen-
trum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

(MS)
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W dniach 18-20 lutego 
2022 r. w Złotoryi zostały ro-
zegrane zawody strzeleckie 
O Wielki Puchar Kaczawy. 
W rywalizacji wzięło udział 
167 zawodników z całej Pol-
ski i z Czech, a wśród nich 
byli mieszkańcy Aglomeracji 

Wałbrzyskiej z Klubu Spor-
tów Obronnych Świdnica, 
trenowani przez Dariusza 
Ciska.

- Na stanowiskach strze-
leckich stanęła cała czołówka 
strzelców Polskich z wicemi-
strzynią olimpijską Sylwią Bo-

gacką na czele. W trwających 
3 dni zmaganiach we wszyst-
kich kategoriach wiekowych 
mogliśmy podziwiać strzelecki 
kunszt mistrzów – relacjonuje 
trener KSO Świdnica.

Wielką niespodziankę spra-
wili zawodnicy Klubu Sportów 

Młodzi strzelcy w natarciu Jędraszczyk zajął 5 miejsce, z 
wynikiem 537 punktów. Obaj 
strzelcy są uczniami Zespołu 
Szkół Politechnicznych Ener-
getyk w Wałbrzychu. Najwięk-
szą niespodziankę sprawił 
najmłodszy reprezentant KSO 
Świdnica - Wojciech Jędrasz-
czyk. Uczeń 8 klasy Miejskiej 
Szkoły Podstawowej w Jedlinie 
- Zdroju zdobył srebrny medal 
ze świetnym wynikiem 341 
punktów na 400 możliwych. W 
najbliższych dniach cała ekipa 

zamierza wystartować w Mi-
strzostwach Dolnego Śląska 
we Wrocławiu i Mistrzostwach 
Wielkopolski w Rawiczu – do-
daje Dariusz Cisek. Młodym 
strzelcom gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów, a pre-
zesowi KSO Świdnica Pawłowi 
Kwiatkowskiemu życzymy wy-
trwałości we wspieraniu cen-
nej inicjatywy i dziękujemy za 
umożliwienie rozwijania wspa-
niałych pasji.

(RED)

- Co za radość! Udało się 
po raz 38 ukończyć 38 Bieg 
Gwarków! Wielka szkoda, że 
tym razem hybrydowo na 
Przełęczy Jugowskiej w Gó-
rach Sowich – mówi Edward 
Dudek, ultramaratończyk i 
były zawodnik sekcji narciar-
skiej Górnika Wałbrzych.

Edward Dudek, jako bie-
gacz narciarski, odnosił liczne 
sukcesy i był powoływany do 
reprezentacji Polski. Po za-
kończeniu kariery narciarskiej 
został ultramaratończykiem i 
jest pierwszym Polakiem, któ-
ry ukończył legendarny Spar-
tathlon – w 246-kilometrowym 
biegu z Aten do Sparty zajął 4 
miejsce oraz zdobywcą Pucha-
ru Europy w Supermaratonach. 
W okresie pracy w Szkole Pod-
stawowej w Czarnym Borze, 
wraz z Jerzym Kliszewskim, zor-
ganizowali Narciarski Bieg Kra-
snali, w którym przygodę z nar-
ciarstwem rozpoczynało wielu 
późniejszych reprezentantów 
Polski. Prawdopodobnie jest 
jedynym, który ukończył 38 
startów w narciarskim Biegu 
Gwarków. Przy okazji tegorocz-
nego startu w 38 Biegu Gwar-
ków, odwiedził dawne strony.

- Dwa dni, a tyle się działo. 
Najpierw Urząd Miejski w Mie-
roszowie, potem jakże sympa-
tyczne spotkanie w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w 
Czarnym Borze i miłe spotka-
nie z dyrektor Anną Dziewit. 
Wszak przed laty pracowałem 
jako nauczyciel wf w szkole w 
Czarnym Borze. Potem spo-
tkanie z wójtem Gminy Czarny 
Bór Adamem Góreckim. Po-
tem pyszny obiad w zabytko-
wej Karczmie Kamiennej (nic 
dodać, nic ująć, sala balowa 
tej karczmy to za moich cza-
sów piękna sala gimnastyczne, 
gdzie wykuwały się talenty 
sportowe). Potem wyjazd do 
Sokołowska - wszak to tam 
spędziłem kilka lat jako za-
wodnik Górnika Wałbrzych. 
Powrót do Wałbrzycha i spo-
tkanie z były m biathlonistą, 
a dziś przedsiębiorca Krzysz-
tofem Jędrusikiem. Nocleg w 
hotelu Biały, wyjazd na Prze-

38 Bieg Gwarków 
Edwarda Dudka

Obronnych Świdnica. Prowa-
dzeni przez trenera Dariusza 
Ciska młodzi chłopcy wystar-
towali w konkurencji pistole-
towej i pokazali się z jak najlep-
szej strony.

- Debiutujący w zawodach 
wałbrzyszanin Kamil Rusin za-
jął 13 miejsce, ze znakomitym 
wynikiem 511 na 600 możli-
wych punktów. Mieszkający 
w Jedlinie – Zdroju Tomasz 

R E K L AMA

łęcz Jugowską. Spotkanie z 
Ireneuszem Działkowskim i 
start - co prawda hybrydowy – 
w 38 Biegu Gwarków. Na trasie 
sporo biegaczy narciarskich, o 
różnych umiejętnościach, za-
liczenie wszystkich tras wyty-
czonych w Górach Sowich. No 
i największa niespodzianka: na 
trasę dopingować przyjechali 
przyjaciele z Wałbrzycha: były 
nauczyciel i trener Janusz Ba-
tor wraz z Krzysztofem Jędru-
sikiem, ja z medalem 38 Bieg 
Gwarków więc ja też obdaro-
wałem ich swymi medalami 
Maratonu Beskidy (to najstar-
szy górski maraton w Polsce) 
i koszulkami z tego maratonu 
– relacjonuje Edward Dudek, 
czyli popularny Baca.

Biegi - w ramach 38 Biegu 
Gwarków – były rozgrywane w 
formule hybrydowej do 19 lu-
tego, bez rywalizacji czasowej, 
a pamiątkowe medale, które 
w tym roku są prawdziwym 
trofeum zostaną wręczone 150 
osobom (obowiązywał limit), 
które zapisały się do startu i 
pokryły symboliczną opłatę 
startową. Medale będą wysyła-
ne osobom zapisanym, po po-
daniu adresu do wysyłki i zali-
czeniu wymaganych tras do 15 
marca 2022. Wszyscy zapisani 
zawodnicy dostaną pamiątko-
we certy�katy.

(RED)
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Lód, śnieg, błoto, strome 
podejścia i równie strome 
zejścia, walka z bólem i zmę-
czeniem na wielokilometro-
wej trasie – wiadomo było, 
że lekko nie będzie, mimo to 
19 lutego 2022 r. 603 piechu-
rów z całej Polski stanęło na 

starcie X Maratonu Pieszego 
Sudecka Żyleta w Głuszycy. 
Na pokonanie dystansu o 
długości ponad 55 km z pra-
wie 3000 metrami przewyż-
szeń uczestnicy maratonu 
mieli ustalony limit czasu, 
wynoszący 18 godzin.

Niestety nie wszyscy zdołali 
pokonać wymagający dystans. 
Na mecie zameldowało się 447 
piechurów. W szczytowych 
partiach gór na trasie miejsca-
mi zalegała głęboka warstwa 
śniegu sięgająca nawet po 
kolana, oprócz tego wielokrot-

nie trzeba było pokonać oblo-
dzone lub błotniste odcinki. 
Na piechurów czekały cztery 
punkty kontrolne, m.in. przy 
Podziemnym Mieście Osów-
ka oraz punkt żywieniowy w 
Kamykach w Głuszycy Górnej. 
Słoneczna pogoda w ciągu 

Jubileuszowa Sudecka Żyleta

dnia i bezchmurne, rozgwież-
dżone niebo w nocy, okazja 
do podziwiania wspaniałych 
widoków okolic Głuszycy ze 
szczytów gór: Kamiennych, 
Sowich i Wałbrzyskich. I ta nie-
samowita cisza w lesie… To 
trzeba przeżyć!

Choć maraton pozbawio-
ny jest rywalizacji i nie liczony 
jest czas przejścia uczestników, 
wiele osób walczy o jak naj-
lepszy wynik. Pierwszą osobą, 
która zameldowała się na me-
cie maratonu o godzinie 17.19 
był głuszyczanin Radosław 
Dobosz. Natomiast o godzinie 
19.00 Agata Więckowiak, jako 
pierwsza kobieta, ukończyła 
10 zimową edycję Sudeckiej 
Żylety.

- Serdecznie gratulujemy 
wszystkim, którzy pojawili się 
na mecie! Mamy ogromną na-
dzieję, że zobaczymy się z wie-
loma uczestnikami w kolejnej, 
letniej edycji. Wielki szacunek 
także dla tych osób, które pod-
jęły wyzwanie, ale z różnych 
powodów musiały zejść z trasy 
– podkreśla w imieniu orga-
nizatorów burmistrz Głuszycy 
Roman Głód.

 - X Maraton Pieszy „Sudec-
ka Żyleta” nie odbyłby się, 
gdyby nie sztab zaangażowa-
nych ludzi i instytucji, którym 
przekazujemy wielkie wyrazy 
wdzięczności. Organizatorem 

wydarzenia było Centrum 
Kultury-Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Głuszycy. Głównym 
partnerem wydarzenia była 
Gmina Głuszyca reprezento-
wana przez Burmistrza Roma-
na Głoda. Dyrektor imprezy 
to jeden z pomysłodawców 
Żylety - Marcin Wiącek, za 
zabezpieczenia trasy odpo-
wiadał Wojtek Wesołowski. 
Partnerami i sponsorami 
wydarzenia byli: Decathlon, 
Masterform, KFC Świebodzi-
ce, Podziemne Miasto Osów-
ka, Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Sowiogórskie”, 
Guroholicy- Ekstremalne Eks-
ploracje, Schronisko PTTK An-
drzejówka, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Głuszycy Górnej, 
Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Głuszycy, Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Głuszycy, „Fotograf i Ja” 
Robert Janusz, foto-adamczyk.
pl, Agroturystyka Pogranicz-
na. Impreza to ogromny wkład 
pracy i zaangażowanie wolon-
tariuszy, którym przekazuje-
my ogromne podziękowania. 
Dziękujemy za zabezpieczenie 
trasy przez służby medycz-
ne, GOPR i funkcjonariuszy 
Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu – dodaje Sabina 
Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy.

(SJ, fot. foto-adamczyk.pl)

Przed nami druga edycja 
Otwartej Dolnośląskiej Ligi w 
Zapasach Kobiet - Boguszów 
Gorce 2022, w ramach której 
odbędzie się cykl 8 turniejów 
dla dziewcząt w wieku 9-17 
lat.

Pierwsze zawody zosta-
ną rozegrane w hali przy ul. 
Olimpijskiej 1 w Boguszowie - 
Gorcach już 27 lutego o godz. 
11.30.

- Start w turniejach jest 
otwarty i serdecznie zaprasza-
my wszystkie chętne kluby z 
Dolnego Śląska oraz z całego 
kraju. Udział w lidze jest bez-
płatny, a wstępne terminy 
kolejnych zawodów to: 26.03, 
9.04, 21.05, 18.06, 10.09, 29.10, 

19.11. Imienne zgłoszenia, z 
podaniem roku urodzenia i 
kategorii wagowej dla młodzi-
czek i kadetek lub wagi ciała 
dla grupy młodszej, prosimy 
przesyłać każdorazowo na ad-
res (najlepiej najpóźniej na 2 
dni przed każdą imprezą) na: 
lzksheros@gmail.com. Podob-
nie jak w 2021 roku - dla najlep-
szych zawodniczek ligi przewi-
dujemy nagrody, które zostaną 
wręczone po rozegraniu ostat-
niego turnieju. Zawodniczki te 
zostaną wyłonione na podsta-
wie wyników poszczególnych 
turniejów – wyjaśniają organi-
zatorzy Otwartej Dolnośląskiej 
Ligi w Zapasach Kobiet.

(RED)

Dolnośląska Liga 
w Zapasach Kobiet
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Koszykarze Górnika wygrali w 
Lublinie z rezerwami ekstraklaso-
wego Startu 91:81, a kolejne spo-
tkanie rozegrają w Wałbrzychu z 
AZS Politechnika Opolska, który 
zajmuje 4 miejsce w I lidze. Mecz w 
hali Aqua – Zdrój zostanie rozegra-
ny 26 lutego o godz. 17.00.

Drugi zespół ze stolicy Lubelszczy-
zny przystąpił do rywalizacji z wicelide-
rem I ligi w zaledwie ośmioosobowym 
składzie. Powodem był rozgrywany w 
tym mieście, tego samego dnia, �nał 
Pucharu Polski, w którym pierwszy ze-
spół Startu przegrał z mistrzem Polski 
Stalą Ostrów Wielkopolski 76:83.

W rywalizacji pierwszoligowców od 
pierwszej minuty, w której był remis 
2:2, wałbrzyszanie budowali przewagę, 
która najwyższy poziom osiągnęła w 14 
min., gdy - po tra�eniu Huberta Pabia-
na za 3 pkt. - Górnik prowadził 45:23. 
Na początku III kwarty, po trójce Karola 
Obarka Start zmniejszył straty do 12 
pkt., ale natychmiast w taki sam sposób 
odpowiedział Krzysztof Jakóbczyk, a po 
kolejnym jego tra�eniu zza łuku w 24 
min. było już 67:46. W ostatniej ćwiart-
ce, na nieco ponad 4 minuty przed koń-
cową syreną, gospodarze zdołali jeszcze 
zbliżyć się na dystans 10 oczek (77:87), 
ale podopieczni trenera Łukasza Grud-
niewskiego nie pozwolili im na więcej.

(RED, fot. D.Wójcikowski)

Siatkarki MKS Chełmiec Wodo-
ciągi Wałbrzych muszą wygrać mi-
nimum 2 sety w sobotnim meczu z 
SPS Panki, by utrzymać prowadze-
nie w rozgrywkach 3 grupy II ligi i 
awansować do dalszych gier. A do 
kolejnego etapu rywalizacji o mi-
strzostwo Polski przeszli już junio-
rzy KPS Chełmiec.

- Po dwóch latach przerwy mel-
dujemy się w najlepszej 16 kraju! W 
ostatnim meczu wałbrzyskiego tur-
nieju ćwierć�nałowego mistrzostw 
Polski juniorów w siatkówce, nasz 
zespół pokonał LTS Feniks Leżajsk 3:0 
(25:18, 25:15, 25:18) i z drugiego miej-
sca awansował do pół�nału – cieszy 
się Fabian Kurzawiński z PKS Chełmiec 
Wałbrzych.

Podopieczni trenerów Dariusza 
Ratajczaka i Mariusza Jerzyka w me-
czu otwarcia turnieju ulegli w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów KS Metro War-
szawa 2:3 (25:18, 25:23, 22:25, 20:25, 
11:25). Ale w kolejnych spotkania po-
konali kolejno: MKS MDK Warszawa 
3:1 (25:18, 25:20, 26:28, 25:11), Biela-
wiankę Bielawa 3:0 (25:9, 25:10, 25:17) 
i Feniksa Leżajsk 3:0.

Skład pół�nalistów: Dominik 
Płużka (kpt), Miłosz Baran, Dawid 
Szymków, Michał Jerzyk, Bartosz 
Ćmikiewicz, Damian Pietrzykowski, 
Bartłomiej Nackowski, Maciej Galara, 
Michał Sulanowski, Natan Wojtasik, 
Olaf Chomicki, Szymon Mikołajczyk, 
Mikołaj Marzec, Karol Kosela, Woj-

Decydujące starcie

ciech Madej, Hubert Laszkiewicz, Szy-
mon Ziemniak.

Juniorki odpadły
Siatkarki MKS Chełmiec Wodo-

ciągi Wałbrzych w zajęły 3 miejsce 
w ćwierć�nale mistrzostw Polski ju-
niorek w Sejnach. Podopieczne tre-
nera Kacpra Jesiołowskiego turnieju 
rozegrały 4 spotkania: pokonały TPS 
Lublin 3:1 (25:21, 21:25, 25:23, 25:21) 
oraz SAS Sejny 3:2 (25:14, 21:25, 25:16, 
25:27, 15:5), ale przegrały z MKS Dą-
browa Górnicza i UKS Atena Warsza-
wa i to te ekipy wywalczyły awans do 
turnieju pół�nałowego.

Czas na ligę
Siatkarki MKS Chełmiec Wałbrzych, 

po zaskakującej porażce z 0:3 w Dą-
browie Górniczej 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 właśnie z tym zespołem Cheł-
miec zmierzy się w Wałbrzychu w 18 
kolejce, która zostanie rozegrana 26 
lutego o godz. 17.00 w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów.

Z kolei siatkarze KPS Chełmiec, po 
wygranej 3:1 z Bielawianką Bielawa w 
tej serii spotkań, zaplanowanej na 26 
lutego, pauzują. A w 23 kolejce - 12 
marca - rozegrają wyjazdowy mecz z 
AZS Stoelzle Częstochowa. A w roz-
grywkach III ligi - grając w dość eks-
perymentalnym składzie, złożonym 
w dużej większości z juniorów młod-
szych – KPS Chełmiec II uległ po pię-
ciosetowym pojedynku KPS Faraon 
Ziębice 2:3 (23:25, 25:23, 27:25, 17:25, 
4:15). Wałbrzyszanie utrzymali jednak 
pozycję lidera tych rozgrywek.

(RED, fot. D.Wójcikowski)

Cenne zwycięstwo 
w Lublinie

AZS UMCS Start II Lublin - Górnik Wałbrzych 81:91 
(21:32, 19:23, 22:24, 19:12)
AZS UMCS Start II: Obarek 19, Ciechociński 15, 
Stopierzyński 15, Ziółko 14, Wąsowicz 8, Nycz 6, 
Gospodarek 4, Myśliwiec 0.
Górnik: Niedźwiedzki 20, Pabian 17, Jakóbczyk 
15, Cechniak 10, Durski 10, Zywert 9, Ratajczak 5, 
Kruszczyński 3, Dymała 2, Jeziorowski 0.
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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.

DB2010 .PL
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

USŁUGI

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

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

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

(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
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

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

KUPIĘ

(10) 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...
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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

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.

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

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

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA
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