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Od trzech tygodni w gmi-
nach Aglomeracji Wałbrzyskiej 
trwa wielka akcja pomocy 
mieszkańcom Ukrainy, prowa-
dzona przez samorządy, orga-
nizacje pozarządowe i miesz-
kańców. Potrzeby ciągle rosną, 
bo z każdym dniem przybywa 
uchodźców.

- Wszyscy chcemy pomagać, 
ale bardzo proszę, aby nie przy-
wozić do Wałbrzycha dużych 
grup bez uzgodnienia tego typu 
działań z miastem. W dalszym cią-
gu prowadzimy zbiórki i prosimy 
zwłaszcza o żywność z długim 
okresem ważności, kosmetyki 
ale również wyprawki szkolne 
dla naszych najmłodszych gości. 
A kolejnym miejscem udzielania 
pomocy uchodźcom jest lokal po 
dawnej kawiarni "Barbórka" przy 
ul. Gdańskiej w Wałbrzychu. W 
centrum miasta uruchomiliśmy 
nieodpłatny "sklep" (magazyn) 
dla naszych gości z Ukrainy. Stara-
my się, aby były w nim dostępne 
wszystkie niezbędne materiały. 
Potrzeby są ogromne, bo wiele 
osób przyjechało do nas wyłącz-
nie z małymi bagażami. Cały to-
war, jaki znajduje się w sklepie 
pochodzi ze zbiórek, dlatego tak 
ważna jest państwa pomoc. Aby 
skorzystać z magazynu wymaga-
na jest wcześniejsza rejestracja 
w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej tuż obok – na ul. Ki-
lińskiego 1. Pomagamy zarówno 
naszym gościom w Wałbrzychu, 
jak i wysyłamy je bezpośrednio 
na Ukrainę. Jak poinformował nas 
mer Borysławia, część naszego 
ostatniego transportu (35 palet) 
tra�ło do Charkowa. Kolejne nie-
zbędne rzeczy wyjadą z Borysła-
wia do Kijowa z przeznaczeniem 
dla Gwardii Narodowej. Zbiórki 
nadal trwają, a nasze doświadcze-
nie pokazuje, że najbardziej po-
trzebne są produkty żywnościo-
we z długim terminem ważności. 
Prosimy też o przynoszenie goto-
wego jedzenia dla dzieci (słoiczki) 
– dodaje prezydent Wałbrzycha.

Punkty zbiórek: 
- ratusz w Wałbrzychu, pl. Ma-

gistracki 1, poniedziałek - piątek 
6:00-21:00, sobota 8:00-16:00. 

- siedziba Stowarzyszenia 
Ukraina Wałbrzych, ul. B. Chro-
brego 1/6 (codziennie od 10.00-
19.00).

- każda szkoła w Wałbrzychu w 
godzinach pracy placówki.

Z kolei Powiatowy Urząd Pracy 
w Wałbrzychu uruchomił punkt 
kontaktowy dla uchodźców z 

Ukrainy oraz dla pracodawców, 
którzy chcą zatrudniać obywateli 
z Ukrainy.

Boguszów - Gorce
- Dziękujemy West-Friesland 

in actie voor Oekraïne i Fundacji 
Ulica Swoje Wie za wsparcie. 200 
łóżek polowych, 200 śpiworów, 
środki czystości, koce i jedzenie 
- to tylko niektóre z darów, któ-
re przyjechały do nas z Holandii 
– mówi burmistrz Boguszowa – 
Gorc Sylwia Dąbrowska. Już we 
wtorek, dzięki współpracy z władz 
miasta, Fundacji Ulica Swoje Wie 
oraz Chatki Vladka, z Boguszo-
wa – Gorc wyruszył do granicy z 
Ukrainą transport z pomocą żoł-
nierzom, którzy walczą na froncie.

W mieście trwa także akcja 
pomocy dla uchodźców z Ukra-
iny, którzy tra�li do Boguszowa 
– Gorc.

- Serdecznie dziękujemy 
przedsiębiorcom i mieszkańcom 
za okazane serce i bardzo kon-
kretną pomoc. Aktualne informa-
cje o prowadzonych zbiórkach 
publikowane są na stronie Gmina 
Miasto Boguszów-Gorce na Face-
booku – dodaje burmistrz miasta.

Czarny Bór
- Chcemy pomagać potrzebu-

jącym i okazywać solidarność – 
powiedzieli emerytowani radni z 
niemieckiego Aldenhoven, którzy 
przyjechali do Czarnego Boru z 
darami dla uchodźców z Ukrainy.

Zbiórkę organizowali w ko-
ściołach ewangelickich i wśród 
mieszkańców Aldenhoven. 
Wśród darów są głownie rzeczy 
i jedzenie dla dzieci, a także che-
mia, kosmetyki i pościel.

- Bardzo dziękujemy naszym 
sąsiadom za tą pomoc rzeczo-
wą, która niewątpliwie przyda 
się uchodźcom uciekającym z 
ogarniętej wojną Ukrainy – mówi 
Adam Górecki, wójt Gminy Czar-
ny Bór.

Głuszyca
- Potrzeby wery�kują się 

same, dlatego do wszystkich go-
towych wesprzeć akcję "Solidarni 
z Ukrainą" zwracamy się z prośbą 
o przynoszenie następujących 
darów: płyn do podłóg, podpa-
ski, proszki do prania, płyny do 
prania, szczoteczki do zębów, 
żele pod prysznic, dezodoranty, 
szampony, gąbki do mycia, płyny 
do czyszczenia łazienek, płyny do 
mycia naczyń, domestos, chus-
teczki odkażające, papier toale-

Przybywa uchodźców i miejsc pomocy
towy, gąbki , ścierki do naczyń, 
pojemniki na żywność, klapki pod 
prysznic, kapcie, żywność długo-
terminowa – wyliczają pracow-
nicy Centrum Kultury - Miejska 
Biblioteki Publicznej w Głuszycy. I 
dodają: - Potrzebne są także: spor-
towe buty (wiosenne) dla pań w 
rozmiarach: 38, 39, 40 , 41 (innych 
na tę chwilę nie przyjmujemy), 
buty dla chłopców w rozmiarach 
39, 40, 41, 42, 43, 44 (innych na tę 
chwilę nie przyjmujemy), ubrania 
dla chłopca od 6 – 9 lat (w bardzo 
dobrym stanie), bieliznę i skarpet-
ki w rozmiarach: s, m, l, xl, xxl, xxxl 
oraz ubrania dla pań w rozmiarze 
2xl, 3xl. Miejsce zbiórki: Centrum 
Kultury - MBP w Głuszycy od po-
niedziałku do piątku od w godz. 
8.00 – 19.00.

Jedlina - Zdrój
- Nasi goście z Ukrainy mogą 

samodzielnie wybrać dla siebie 
niezbędne produkty. Środki czy-
stości, chemia, bielizna, obuwie, 
odzież, środki higieny osobistej, 
pampersy... Wszystko to dzię-
ki państwu. Wspomagajcie nas 
nadal, albowiem spodziewamy 
się o wiele więcej zakwaterowa-
nych uchodźców. Przez najbliż-
sze tygodnie wasza pomoc jest 
zbawienna dla nich i za każdym 
razem serdecznie państwu dzię-
kują. Nasz magazyn otwarty jest 
dwa razy w tygodniu: w środy i 
piątki w godz. 13:30 do 14:30. Je-
żeli zajdzie potrzeba poszerzymy 
jego otwartość o kolejne dni. Ob-
sługę magazynu, który działa w 
OPS przy ul. Piastowskiej w Jedli-
nie – Zdroju prowadzą niezastą-
pione jedlińskie seniorki z Klubu 
Seniora ,,Arnika" – mówi Leszek 
Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

Do uzdrowiskowej gminy do-
tarły podziękowania za pomoc, 
która została przekazana na Ukra-
inę.

- Wczesnym rankiem, 4 marca, 
jedlińskie dary zostały odebrane 
w teatrze Woskresinnia. Służyć 
będą nie tylko pracownikom te-
atru, ale również uchodźcom ze 
wschodu Ukrainy, którzy w te-
atrze znajdują spokojne miejsce 
noclegowe, opiekę i jedzenie. 
Otrzymywaliśmy po spektaklach 
prezentowanych w przeszłości w 
Jedlinie Zdroju wiele gromkich 
braw. Były one dla nas źródłem 
radosnej satysfakcji. Dzisiaj my, 
obdarowani wymiernymi darami, 
pozostajemy z wielką wdzięcz-
nością we Lwowie i marzymy, by 
jeszcze w tym roku, móc pokłonić 
się jedlińskiej publiczności – napi-
sali artyści.

Mieroszów
- Rejestracja obywateli Ukrainy 

odbywa się będzie codziennie w 
godzinach od 11.00 do 14.00 w 
Urzędzie Miejskim w Mieroszo-
wie przy placu Niepodległości 1 

- pokój nr 2 – informuje sekretarz 
gminy Ewa Kisztelińska.

W gminie trwa akcja pomocy 
uchodźcom.

- Ogromne podziękowania 
dla Toyota Motor Manufacturing 
Poland i Grzegorza Górskiego za 
pomoc w zorganizowaniu najpo-
trzebniejszych rzeczy dla naszych 
przyjaciół z Ukrainy. Hostel w 
Mieroszowie przy ulicy Sportowej 
gości kilkadziesiąt osób z Ukra-
iny, dla których otrzymaliśmy tak 
potrzebne śpiwory, pościel, ma-
terace, żywność, środki higieny. 
Potrzeb jest dużo, jednak dzięki 
tak wspaniałym przedsiębiorcom 
jak Toyota czy Jan Lupa wierzy-
my, że zapewnimy miejsc jeszcze 
więcej! Bardzo dziękujemy – do-
daje Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa.

Stare Bogaczowice
- Na terenie naszej gminy go-

ścimy uchodźców z Ukrainy. Uru-
chomiliśmy specjalny rachunek 
bankowy na wpłaty darowizn. 
Pieniądze zostaną przeznaczone 
na najbardziej potrzebne rzeczy 
dla naszych ukraińskich gości. 
Wpłat można dokonywać na nr 
05 1600 1462 1016 7807 9000 
0020 z dopiskiem „Darowizna 
na rzecz uchodźców z Ukrainy” – 
mówi Mirosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowice.

Walim
14 marca 2022 r. w Centrum 

Kultury i Turystyki w Walimiu 
zostanie uruchomiony „Sklepik 
za jeden uśmiech”, w którym 
uchodźcy z Ukrainy otrzymują 
nieodpłatnie najpilniejszą pomoc 

rzeczową. Punkt jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 9.00-17.00.

- Uwaga! Każdy uchodźca z 
Ukrainy zamieszkujący na naszym 
terenie MUSI zostać zgłoszony 
w Urzędzie Gminy w Walimiu – 
przypominam Adam Hausman, 
wójt Gminy Walim. - Prosimy też 
o zgłaszanie dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym, które będą 
uczęszczały do polskich szkół. 
Poza tym prosimy wszystkie 
osoby, którym leży na sercu los 
naszych sąsiadów z Ukrainy, o 
pomoc w zbiórce niezbędnych 
artykułów. Lista potrzebnych ar-
tykułów i przedmiotów zmienia 
się zgodnie z potrzebami. Aktu-
alną listę można pobrać ze strony 
internetowej gminy.

(RED)
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. 
z siedzibą w Jaworze poszukuje aktualnie 
Kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku:

Brygadzista/Majster 
Grupy Wodno-Kanalizacyjnej

Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Miejsce pracy: Sady Dolne (gm. Bolków)
Wymagania:
• umiejętność kierowania brygadą oraz podejmowania samodzielnych decyzji
• obsługa niwelatora optycznego
• praktyczna znajomość zagadnień z zakresu budowy zewn. sieci wod-kan.
• doświadczenie przy budowie zewn. sieci wod-kan.(dodatkowym atutem będzie 

umiejętność zgrzewania rur PE)
• umiejętność pracy w zespole
• prawo jazdy kat. B
Oferujemy: 
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
• Stałą współpracę na podstawie umowy o pracę
• Możliwość zdobywania nowych doświadczeń
Kandydatów zainteresowanych prosimy o aplikację mailową na adres: 

magdalena.matuszewska@com-d.pl lub o kontakt pod nr tel.: 517 111 950
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.
Jeśli chcą Państwo wziąć udział w kolejnych rekrutacjach bardzo prosimy o przesłanie w dokumentach 
aplikacyjnych następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
i Handlowe COM-D” Sp. z o.o., w celu uczestniczenia przyszłych procesach rekrutacyjnych.
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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

R E K L AMA

Konstanty Ildefons Gał-
czyński pisał w znanym 
wierszu, że gdy wieje wiatr 
historii ludziom jak pięknym 
ptakom rosną skrzydła. Te-
raz, od trzech tygodni, hi-
storia mocno przyspieszyła. 
Rosja okazała się państwem 
bandyckim, a budująca swo-
ją tożsamość Ukraina stała 
się o�arą wojennego najaz-
du.

Przez ostatnie lata każdy z 
nas miał bezpośredni kontakt z 
kimś z Ukrainy: w miejscu pra-
cy, zamieszkania, czy nauki. Moi 
synowie grają z ukraińskimi ró-
wieśnikami w piłkę, a ukraiń-
ski inżynier w pracy zaskakuje 
świetną polszczyzną. Ten czas 
spokojnej koegzystencji prze-
rwał atak Putina na skłaniają-
ce się ku Zachodowi państwo. 
Polska, jako najbliższy sąsiad 
Ukrainy, stała się państwem 
frontowym, ludzie naprawdę 
zaczęli bać się wojny, każdy z 
nas śledzi co rano wieści o noc-
nych nalotach. Wrócił nieznany 
nam już od kilku pokoleń kosz-
mar bombardowań.

Maraton dobrych 
uczynków

Od 24 lutego wokół nas 
trwa maraton dobrych uczyn-
ków i realnego zaangażowania. 
Wiele osób działa w uniesie-
niu. Lepiej funkcjonuje się we 
wspólnocie, której liderzy - bez 
względu na podziały politycz-
ne - realizują wspólnie dobry 
cel. Politycy krajowi i woje-
wódzcy, prezydent miasta, rad-
ni, duchowni, przedsiębiorcy, 
bez nachalnego pijaru, za to z 
życzliwą zachętą do włączenia 

Wałbrzych na straży ludzkiej 
przyzwoitości

się do pomocy. I bez wypomi-
nania innym mniejszego zaan-
gażowania, czy dawnych grze-
chów. Nawet dyżurni hejterzy i 
krytykanci nieco ostygli…

Przez te dni z zaskoczeniem 
widziałem wyjazdy na granicę, 
różne formy wolontariatu zna-
jomych, dotąd nieaktywnych w 
działaniach pomocowych. Lu-
dzie kierowani poczuciem przy-
zwoitości, empatią wobec o�ar, 
zdecydowali się poświęcić swój 
czas, pieniądze, własny kąt, za-
soby lokalowe, samochód itd. 
Ksiądz wikary zbiera i rozwozi 
słoiki z przetworami, urzędnicz-
ka wydała pół pensji na pomoc 
rzeczową, a znany inwestor 
oddał wracającemu na Ukrainę 
pracownikowi, oprócz wypraw-
ki, profesjonalną lornetkę syna. 
Towarzyszy nam nieustanne i 
powszechne dzielenie się.

Spory odeszły na bok
Na bok zeszły bieżące spo-

ry o szczepienia, sądy, długi, 
środki unijne, czy plastik. Cho-
ciaż społecznej akcji wspar-
cia dla uchodźców nie może 

oczywiście towarzyszyć pełna 
amnezja i reset prowadzonych 
dyskusji. Teraz działamy w fazie 
moralnego wzmożenia, które 
nie zostanie jednak z nami na 
zawsze. Obecnie, gdy jeste-
śmy pochłonięci pomaganiem 
o�arom wojny, z obawami pa-
trzymy w przyszłość, czekamy 
na kolejne tysiące uchodźców, 
widzimy kończące się zasoby 
lokalowe itd. Siły i zapał za jakiś 
czas osłabną, zaczną się nowe 
problemy. Ale niech te dni, 
gdy zawiązuje się w naszym 
mieście społeczeństwo obywa-
telskie staną się dobrym zarze-
wiem prawdziwej lokalnej so-
lidarności. Pomimo koszmaru 
ponurych dni wojny.

Piotr Sosiński

***

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.

Zamek Książ w Wał-
brzychu oraz uzdrowisko 
Szczawno-Jedlina S.A. ofe-
rują wspólny bilet. W ramach 
akcji Lokalnej Organizacji 
Turystycznej promującej 
szczawieńskie wody mineral-
ne odbędzie się szereg wyda-
rzeń kulturalnych i edukacyj-
nych. Książ i Szczawno-Zdrój 
łączy wspólna historia, gdyż 
przez ponad 400 lat stano-
wiły własność rodziny Ho-
chberg von Pless. 

W ramach wspólnego biletu 
do zamku Książ i zabytkowej 
pijalni wód mineralnych w 
Szczawnie będzie można nie 
tylko zwiedzić najpiękniejszą 
rezydencję arystokratyczną w 
południowej Polsce, ale tak-
że napić się wody mineralnej, 
która stanowiła niegdyś skarb 
i dumę jego właścicieli. Założe-
nia wspólnego projektu „Ksią-
żęce Wody Uzdrowiskowe” 
przedstawili w wybudowanej 
przez księcia Jana Henryka XI 
Hochberg von Pless zabytko-
wej pijalni wód mineralnych 
prezeska Zamku Książ Anna 
Żabska oraz prezes Uzdrowiska 
Ireneusz Grzybowski.

-Książęce wody ze Szczawna 
były niegdyś sławne na całym 
świecie. Do celów leczniczych 
stosowali je członkowie rodzin 

królewskich i kuracjusze z naj-
odleglejszych zakątków Europy. 
Książęce wody uzdrowiskowe to 
projekt Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej Aglomeracji Wałbrzy-
skiej realizowany przy współpra-
cy z Zamek Książ spółka z o.o. i 
Uzdrowiskiem Szczawno-Jedli-
na S.A. Ma za cel przywrócenie 
szczawieńskim wodom sławy na 
którą zasługują – wyjaśnia pre-
zes spółki Zamek Książ i LOT AW, 
Anna Żabska.

W 1599 roku lekarz i przy-
rodnik, Caspar Schwenckfeldt, 
nadworny lekarz Hochbergów 
z Książa potwierdził lecznicze 
właściwości szczawieńskich 
zdrojów. Wkrótce też obudo-
wano ujęcia, by wykorzystać 
wodę w celach leczniczych. Z 
roku na rok rosła sława wód mi-
neralnych ze Szczawna-Zdro-
ju. Prawdziwy renesans miał 
miejsce w I połowie XIX wieku. 
Wtedy to pan na Książu, hra-
bia Hans Heinrich VI Hochberg 
postanowił urządzić w Szczaw-
nie uzdrowisko na europej-
skim poziomie. Zadania tego 
podjął się w 1815 roku lekarz 
Hochbergów, Samuel August 
Zemplin. W nadających się do 
tego budynkach urządzano 
pokoje gościnne. Budowano 
nowe pensjonaty, restauracje i 
hotele. W 1845 roku uzdrowi-

Zobacz zamek i napij się wody
sko dysponowało liczbą 1500 
miejsc dla kuracjuszy. Poja-
wiło się mnóstwo publikacji 
o leczniczych właściwościach 
tutejszych wód i pozytywnych 
efektach kuracji. Obecnie w 
Szczawnie-Zdroju eksploato-
wane są cztery źródła: Mieszko 
(historyczne Oberbrunnen), 
Dąbrówka (historyczne Kro-
nenquelle), Młynarz (historycz-
ne Muhlbrunnen) i Marta (hi-
storyczne Marthaquelle). 

KSIĄŻĘCE WODY 
UZDROWISKOWE

Harmonogram wydarzeń 

18.03, godz. 16:00 – Wody 
podziemne Szczawna – spotka-
nie z hydrogeologiem Piotrem 
Wojtkowskim, Pijalnia Wód 
Mineralnych, : info@ksiaz.wal-
brzych.pl, 74 66 43 834

19-20.03 godz. 10:00-16:00 
– Festiwal Wody – spotkania z 
�zjoterapeutami z Uzdrowiska, 
inhalacje, spotkanie z dietety-
kiem, prezentacja wód z degu-
stacją, wystawa tematyczna.

20.03, godz. 15:00 – „Zamek 
Książ i książęce uzdrowisko 
Szczawno” – spotkanie z cyklu 
O historii na żywo, prelegent 
Mateusz Mykytyszyn, prezes 

Fundacji Księżnej Daisy von 
Pless; miejsce: Pijalnia Wód Mi-
neralnych, zapisy: info@ksiaz.
walbrzych.pl, 74 66 43 834

22.03 godz. 17:00 – „Wody 
Szczawna – źródła zdrowia 
i życia” - Spotkanie z dokto-
rem Jackiem Gąsiorowskim nt. 
prozdrowotnych właściwości 
wody; miejsce: Pijalnia Wód Mi-
neralnych, zapisy: info@ksiaz.
walbrzych.pl, 74 66 43 834

02.04 godz. 15:00 – „Od Bad 
Salzbrunn do Szczawna-Zdro-
ju” - Spacer historyczny z pre-
zesem Fundacji księżnej Daisy 
von Pless, Mateuszem Myky-
tyszynem; start przy wejściu 
do Pijalni Wód Mineralnych; 
zapraszamy wszystkie zaintere-
sowane osoby.

(MM)
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MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW sp. z o.o. w Wałbrzychu
w porozumieniu z PREZYDENTEM MIASTA WAŁBRZYCHA

OGŁASZA PRZETARG
na wynajęcie lokali użytkowych na terenie miasta Wałbrzycha

Przetarg odbędzie się w siedzibie M Z B Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Generała Andersa 48 
w dniu 17 marca 2022 r. o godz.12.00. Wolne lokale, które nie zostaną rozdysponowane w przetargu 
organizowanym w dniu 17 marca 2022r. będą brały udział w II przetargu z obniżoną stawką czynszu organizo-
wanym w dniu 24marca 2022r. o godz. 12.00.
Wykaz lokali biorących udział w przetargu, szczegóły dotyczące lokali i warunki przetargu podane są do pu-
blicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Sienkiewicza 
6-8, MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu ul. Gen. Andersa 48, poszczególnych Biur Obsługi Klienta położonych przy 
ulicach:
1. ul. Mickiewicza 35 - BOK „Śródmieście”
2. ul. Sygietyńskiego 19 – BOK „Nowe Miasto”
3. ul. 11 Listopada 48 – BOK „Stary Zdrój”
4. ul. Jagiellońskiej 7-9 – BOK „Podgórze”
5. ul. 1 Maja 81a – BOK „Sobięcin”
6. ul. Gen. Andersa 165 – BOK „Biały Kamień”
7. ul. Topolowa 25b – BOK “Piaskowa Góra – „Szczawienko”
oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i na stronie interne-
towej MZB (www.mzbwalbrzych.pl).

Informacji o przetargu udziela również Dział Eksploatacji MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu 
ul. Generała Andersa 48, tel. (74) 887-05-03. 

R E K L AMA

Zamkną 
ul. Wysockiego
Powoli dobiega końca budo-
wa obwodnicy Wałbrzycha. W 
najbliższych dniach kierow-
cy i pasażerowie komunika-
cji miejskiej muszą liczyć się 
z kolejnymi utrudnieniami i 
zmianami w ruchu. - Powtarza-
łem to wielokrotnie… najpierw 
musi być odrobinę gorzej, aby 
potem było lepiej. Budowa „Eu-
ropejki” weszła w ostatnią fazę. 
Od najbliższego poniedziałku 
zmieniamy organizację ruchu 
na ulicy Wysockiego. Oznacza 
to zamknięcie odcinka koło Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów, aby wy-
konawca mógł położyć masę 
bitumiczną. Kolejne zmiany or-
ganizacji ruchu czekają nas w 
kwietniu i obejmą okolice ulicy 
Chrobrego. Zakończenie prac 
przy obwodnicy planowane jest 
na czerwiec bieżącego roku – 
wyjaśnia Roman Szełemej, prezy-
dent Wałbrzycha.
Przypominamy, że 7.03.2022 r. 
został otwarty prawy pas na uli-
cy Kolejowej w Wałbrzychu oraz 
został otwarty dla ruchu prawy 
pas ulicy Sikorskiego. Z kolei 
odcinek lewego pasa ruchu na 
ulicy Kolejowej został zamknięty. 
Dotychczasowy układ ruchu na 
skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z 
ulicami Wysockiego i Sikorskiego 
nie uległ zmianie.

(RED)

Wałbrzyszanie Dorota Ba-
rańska i Daniel Sip założyli 
Fundację Czerwona Linia. 
Pod ich opieką jest już oko-
ło 600 uchodźców z Ukrainy, 
dla których w piątek organi-
zują koncert charytatywny.

- Obecnie w naszych obiek-
tach w Wałbrzychu, Szczawnie 
– Zdroju i w Zagórzu Śląskim 
mieszka około 400 osób – mó-
wią założyciele Fundacji Czer-
wona Linia. - Pomagamy także 
ukraińskim rodzinom szukać 
mieszkań oraz rodzin, które 
przyjmą je pod swój dach. Da-
jemy wsparcie i pomagamy 
wyposażać rodziny. Robimy 
naprawdę wszystko, co się da, 
aby uchodźcy znaleźli u nas 
spokój i schronienie. Powoła-
liśmy do życia fundację, która 
pomoże nam w niesieniu tej 
pomocy. Wpłaty na działalność 
fundacji pomogą w dalszych 
działaniach na rzecz o�ar woj-
ny w Ukrainie: uchodźców - 
przede wszystkim kobiet, dzie-
ci i osób starszych, tych osób, 
które - uciekając przed rosyjską 
agresją - znalazły schronienie 
w obiektach grupy „Maria”, 
a także dla innych potrzebu-
jących. - Możesz pomóc? Daj 

Akcja „Plecak szkolny dla 
Ukrainy” Funduszu Regio-
nu Wałbrzyskiego polega 
na skompletowaniu i wypo-
sażeniu plecaków z  najpo-
trzebniejszymi artykułami 
szkolnymi, plastycznym, 
papierniczymi i piśmien-
nymi dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. 
Wyprawki szkolne tra�ą do 
ukraińskich uczniów, roz-
poczynających naukę w 
szkołach podstawowych w 
powiecie wałbrzyskim i świd-
nickim.

– Apelujemy do przedsię-
biorców, zaprzyjaźnionych �rm 
oraz wszystkich ludzi dobrej 
woli o przekazanie nowego, 
podstawowego wyposażenia 
szkolnego jak plecaki, piórniki, 
zeszyty, kredki, bloki rysun-
kowe czy artykuły piśmienne. 
Chcemy dać tym dzieciom coś, 
co spowoduje, że poczują się 
choć odrobinę lepiej, rozpoczy-
nając naukę w całkiem nowym 
środowisku – mówi Robert Ja-
gła, prezes zarządu Funduszu 
Regionu Wałbrzyskiego.  – Jako 
fundacja oczywiście zakupimy 
część podstawowych wypra-
wek dla uczniów, ale wiemy, 

Pomagają Ukraińcom 
i proszą o wsparcie

znać! #CzerwonaLinia: 508 223 
956 oraz pomoc.maria@gmail.
com – dodają Dorota Barańska 
i Daniel Sip.

Koncert charytatywny
A w piątek - 18.03.2022 r. o 

godz. 18.00 w Hotelu Maria w 
Wałbrzychu odbędzie się cha-
rytatywny koncert, któremu 
będzie towarzyszyła zbiórka 
funduszy na potrzeby wyży-
wienia i zakwaterowania ukra-
ińskich rodzin, które przebywa-
ją w obiektach Hotelu Maria w 

Wałbrzychu, Zagórzu Śląskim 
oraz w Szczawnie – Zdroju. Wy-
stąpią: Roman Hawran (uznany 
bard i wykonawca muzyki z 
pogranicza kultury polsko-
-łemkowsko-ukraińskiej, w re-
pertuarze ma m.in. ballady Le-
onarda Cohena oraz utwory z 
Ukrainy); Michał Krzosa (poezja 
śpiewana, twórczość własna) 
oraz zespół Muzy Kuny (poezja 
śpiewana, piosenka turystycz-
na, szanty, folk, piosenka saty-
ryczna).Wstęp wolny.

(RED)

WPŁATY:
Fundacja Czerwona Linia

ul. Wrocławska 134
58 – 306 Wałbrzych

Konta w Banku Pekao
PLN: 47 1240 1978 1111 0011 1210 6732

EUR: 30 1240 1978 1978 0011 1210 6950

USD: 68 1240 1978 1787 0011 1210 6989

SWIFT/BIC Bank Pekao: PKOPPLPW

EUR: IBAN PL30 1240 1978 1978 0011 1210 6950

USD: IBAN PL68 1240 1978 1787 0011 1210 6989

Plecak szkolny 
dla Ukrainy

że potrzeby są o wiele większe 
– dodaje. 

Potrzebne są: tornistry i ple-
caki; piórniki; artykuły papier-
nicze: zeszyty, notesy, bibuły, 
bloki, wycinanki, teczki; artyku-
ły piśmienne: długopisy, pióra, 
ołówki, markery, pisaki, cienko-
pisy, zakreślacze, wyposażenie: 
nożyczki, kalkulatory, gumki, 
cyrkle, linijki, farby plakatowe, 
kredki, pastele.

Wyprawki można przynosić: 
Funduszu Regionu Wałbrzy-
skiego przy ul. Limanowskiego 
15 od poniedziałku do piątku 
od godz. 7:30 do 15:30, tel. 
kontaktowy 74 66 44 810; Rada 
Wspólnoty Samorządowej Biały 
Kamień, Konradów od ponie-
działku do piątku od godz. 11:00 
do 16:00, tel. kontaktowy 74 84 
81 666. Akcja rozpoczęła się 10 
marca i trwa do odwołania.

(AJ)
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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. 

Tak jak tydzień temu zapow-
iedziałem, przedstawiam drugą 
cześć wywiadu profesora Johna 
Mearsheimera, którego na 9 
dni przed uderzeniem Rosji na 
Ukrainę, udzielił amerykańskiej 
platformie internetowej King’s 
Politics. Myślę, że wyrażone 
w tej części jego stanowisko 
tłumaczy jeszcze bardziej wyr-
aziście faktyczne przyczyny 
wybuchu militarnego konf-
liktu, którego się zapewne 
spodziewał, w sytuacji utrzy-
mywania twardego kursu na 
przyjęcie Ukrainy do NATO. Bo 
tu, także i w moim przekona-
niu, wielokrotnie wyrażanym na 
łamach Tygodnika DB 2010, jak 
i w moich publikacjach w Inter-
necie (Facebook i moja strona 
internetowa), leży prawdziwa 
przyczyna obecnej rosyjskiej 
agresji. Dziwię się też bardzo 
(naprawdę bardzo), że tak wie-
lu światłych ludzi tej prostej 
zależności nie dostrzega, ale 
myślę, że pewnym tego wytłu-
maczeniem jest nieszczęsna ru-
sofobia, jaka z niezrozumiałych 
dla mnie przyczyn króluje w 
polskim narodzie. Wszystkim 
naszym byłym ciemiężcom 
(Niemcy i Austria), wiarołom-
com (Wielka Brytania i Francja) 
odpuściliśmy. Ba, stali się 
naszymi przyjaciółmi, tylko tej 
nieszczęsnej Rosji jakoś zapom-
nieć nie możemy. Nie będę się 
jednak nad tym rozwodził, bo 

O czym w TVN24 nie usłyszycie (2)
Janusz
Bartkiewicz

za dużo do powiedzenia, a w 
krótkim felietonie nie ma na to 
- niestety - miejsca. Wspomnę 
jedynie, że czasie tzw. kryzysu 
gruzińskiego przestrzegałem, 
aby przestać zapędzać nied-
źwiedzia do kąta, bo zdespe-
rowany zamachnie się łapą, 
a wówczas będzie bardzo 
nieciekawie. Wspomnę jeszc-
ze, że każdy kto prawdziwie 
miłuje pokój, nie będzie czynił 
niczego, co by temu pokojowi 
zagrażało. Nawet kosztem ja-
kichś swoich indywidualnych 
interesów, które zawsze winny 
kończyć się tam, gdzie zaczyna-
ją się interesy innych, a wojna 
nie jest żadnym ich zwieńcze-
niem, czyli rozwiązaniem.

Oddaję głos prof. Mear-
sheimerowi:

Tak jak mówiłem, Rosja po-
godziła się z ekspansję NATO 
z 1999 i 2004 roku, jednakże 
po szczycie w Bukareszcie, 
jaki miał miejsce w kwietniu 
2008 roku, powiedzieli, że plan 
włączenia Ukrainy i Gruzji do 
NATO jest przez Rosję nie do 
przyjęcia. Efektem tego był 
wielki kryzys, który wybuchł 
w lutym 2014 roku, ale po 
jakimś czasie został wyciszony 
jeszcze tego samego roku. 
Jednakże jesienią 2021 roku 
zaczął się znów rozkręcać, aby 
na początku roku 2022 przy-
brać pełnowymiarową postać. 
Musimy sobie zadać pytanie, 
co takiego się wydarzyło, że 
kryzys ten znienacka przeis-
toczył się z przygaszonego już 
zjawiska do pożaru na pełną 
skalę. Odpowiedź jest taka, że 
USA i jego sojusznicy efekty-
wnie zamieniali Ukrainę w 
de facto członka NATO. Dziś 

usłyszycie sporo retoryki, że 
Rosjanie faktycznie nie mieli 
się o co martwić, ponieważ nikt 
nie mówił o tym, aby Ukraina 
stała się członkiem NATO już w 
tej chwili, co akurat jest moim 
zdaniem prawdą. Ale jeśli przy-
jrzymy się temu, co faktycznie 
robiliśmy, to jest już zupełnie 
inna historia. Cofając się do 
okresu rządów Trumpa, a także 
Bidena, musimy przyznać, że 
to my dozbrajamy Ukrainę, 
czego absolutnie nie robiliśmy 
za czasów prezydenta Obamy. 
W lutym 2014 r., kiedy zaczął 
się kryzys, a także przez kilka 
kolejnych lat po tym kryz-
ysie, kiedy do władzy doszedł 
Obama wraz ze swoim gabine-
tem, odmówiliśmy dozbrajania 
Ukraińców, ponieważ wiedziel-
iśmy, że to rozsierdzi Rosjan, 
że to by ich przestraszyło. 
Musicie zrozumieć, że Ros-
janie postrzegają fakt wejścia 
Ukrainy do NATO jako zagroże-
nie dla swojej egzystencji i o 
to w tym chodzi. Rosjanie dają 
jasno do zrozumienia krajom 
zachodnim, że traktują to za-
grożenie bardzo poważnie. Że 
są zdolni użyć sił wojskowych, 
jeśli zajdzie potrzeba zagroże-
nie to zażegnać. Rosja traktuje 
to bardzo poważnie. Zatem 
to, do czego doszło w 2021 
roku, a zaczęło się wcześniej za 
rządów Trumpa, było efektem 
tego, że zaczęliśmy dozbrajać 
Ukraińców. Mówimy o zbroje-
niu sił ukraińskich, aby mogły 
stawić czoła rosyjskim sprzy-
mierzeńcom we wschodniej 
Ukrainie. Tym, co naprawdę 
wystraszyło Rosjan, był fakt, 
że Turcja przekazała Ukrain-
ie drony Bayraktar TB, które 

są bardzo efektywną bronią 
na polu walki, co widzieliśmy 
walkach Azerbejdżanu przeci-
wko Armenii w ubiegłym roku. 
Ponadto Amerykanie i Bryty-
jczycy przekazali im różne-
go rodzaju innej skutecznej i 
groźnej broni. Oczywiście my 
mówimy o tej broni, że jest 
ona defensywną, jednakże my 
- jako doświadczeni teoretycy 
- wiemy, że pomiędzy bronią 
defensywną a ofensywną nie 
istnieją znaczące różnice. Jest 
to dylemat bezpieczeństwa i 
to co dla nas jest bronią de-
fensywną, dla nich jest bronią 
ofensywną. I nie sądzę, aby 
Rosjanie przekazane Ukrainie 
drony, postrzegali jako broń 
defensywną. Jednocześnie 
rozpoczęto szkolenia ukraińs-
kich sił według instrukcji wojsk 
brytyjskich i amerykańskich, co 
przez Rosję na pewno zostało 
przyjęte jako zagrożenie. Więc 
co się stało? Stało się to, że doz-
brajamy i ćwiczymy Ukraińców. 
Jeżeli jeszcze spojrzymy na 
naszą dyplomację, to widać, że 
o Ukrainie generalnie mówimy 
tak, jakby była naszym spr-
zymierzeńcem lub partner-
em. Takiej retoryki używamy 
mówiąc o Ukrainie. Wygląda 
więc na to, że dyplomatyczne 
i militarne związki między 
Zachodem, a zwłaszcza między 
USA a Ukrainą, się zacieśniają. 
W tym czasie poza terytorium 
Ukrainy przeprowadzamy kilka 
działań prowokacyjnych, które 
poważnie zaniepokoiły Rosjan. 
Brytyjczycy w czerwcu 2021 
roku bezmyślnie wprowadzili 
swojego niszczyciela na wody 
terytorialne Rosji na Morzu 
Czarnym. Amerykanie zaczęli 

wysyłać bombowce aż do rosy-
jskich wybrzeży Morza Czarne-
go, co także mocno zirytowało 
Rosjan, czym nie powinnyśmy 
być zaskoczeni. Widzimy co się 
dzieje, przez co Rosjanie mają 
bardzo silne wrażenie, że NATO 
rozprzestrzenia się na wschód, 
że przemieszcza się w kierunku 
granic Rosji, głównie poprzez 
zmianę Ukrainy w faktycznego 
członka NATO, a także poprzez 
działania prowokacyjne, tak jak 
w przypadku tego brytyjskiego 
niszczyciela i amerykańskich 
bombowców. Rosyjski minis-
ter spraw zagranicznych Sier-
giej Ławrow powiedział, że 
osiągnięto już punkt wrzenia. 
Oni mają już tego dość i nie są 
już zainteresowani dalszymi 
negocjacjami. Ich interesuje już 
tylko naruszenie istniejącego 
status quo, co spowodowało 
zmasowane zgromadzenie ich 
sił militarnych w przygranic-
znych rejonach z Ukrainą, do-
prowadzając do ogromnych 
szkód ekonomicznych Ukrainy, 
które były dla niej wielkim za-
grożeniem nawet przed tym 
kryzysem. Tak więc sytuacja 
na Ukrainie się stopniowo 
się pogarszała, a Rosjanie do 
krajów Zachodu wysłali jasny 
sygnał, że jeśli Zachód wesprze 
Ukrainę, wtedy Rosjanie 
wesprą swoich sojuszników 
i mimo wszystko Ukraina nie 
stanie się członkiem NATO. I w 
takim punkcie znajdujemy się 
dzisiaj. Mamy do czynienia z 
poważnym kryzysem, którego 
korzenie sięgają tak naprawdę 
do kwietnia 2008 roku. To 
był początek, bo to wówczas 
zapadła decyzja o tym, aby 
Ukrainę włączyć do NATO. Nas-

tępnie pojawił się kryzys z 22 
lutego 2014 roku, który na prz-
estrzeni czasu został w jakim 
sensie ułagodzony i zepchnięty 
na drugi plan. I nagle kryzys po-
jawił się znowu. Czy jest jakaś 
nadzieja na jego zażegnanie? 
Powiem wam, jakie jest - moim 
zdaniem - najlepsze rozwiąza-
nie. Otóż jest jedno oczywiste 
rozwiązanie, jednakże z poli-
tycznego punktu widzenia, w 
chwili obecnej, jest ono przez 
nas nieakceptowalne. Oczy-
wistym rozwiązaniem jest 
zamiana Ukrainy w kraj neu-
tralny, kraj buforowy pomiędzy 
Rosją z jednej strony, a NATO z 
drugiej. Taki był stan rzeczy aż 
do lutego 2014 roku. Ukraina 
odzyskała niepodległość w 
chwili rozpadu ZSRR w grud-
niu 1991 roku i od tego czasu, 
aż do początku 2014 roku, nie 
było z nią żadnego realnego 
problemu, a USA wraz ze swo-
imi sojusznikami z NATO nie 
walczyła o nią z Rosjanami. Od 
szczytu w Bukareszcie toczył 
się jedynie kon�ikt słowny, jed-
nakże nie było prawdziwego 
kryzysu, ponieważ Ukraina od 
1991 do końca 2013 roku była 
faktycznie krajem neutralnym. 
Była buforem.

I jestem przekonany, że 
takim powinna zostać na wieki.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i po-
glądów autora. Treści zawarte 
w felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. 
z siedzibą w Jaworze poszukuje aktualnie 
Kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku:

MONTER ZEWNĘTRZNYCH 
SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH

Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Miejsce pracy: Sady Dolne (gmina Bolków)
Wymagania:
• obsługa niwelatora optycznego
• praktyczna znajomość zagadnień z zakresu budowy sieci wod-kan.
• mile widziane doświadczenie przy budowie zewn. sieci wod-kan. (dodatkowym atutem 

będzie umiejętność zgrzewania rur PE)
• samodzielność na stanowisku pracy
• umiejętność pracy w zespole
• prawo jazdy kat. B
Oferujemy: 
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
• Stałą współpracę na podstawie umowy o pracę
• Możliwość zdobywania nowych doświadczeń
Kandydatów zainteresowanych prosimy o aplikację mailową na adres: 

magdalena.matuszewska@com-d.pl lub o kontakt pod nr tel.: 517 111 950
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.
Jeśli chcą Państwo wziąć udział w kolejnych rekrutacjach bardzo prosimy o przesłanie w dokumentach 
aplikacyjnych następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
i Handlowe COM-D” Sp. z o.o., w celu uczestniczenia przyszłych procesach rekrutacyjnych.

R E K L AMA

• kredyty gotówkowe
• kredyty konsolidacyjne
• pożyczki bez BIK, 
 z komornikiem
• na oświadczenie o dochodach
• z zaległościami

  575 194 115
  omfinanse@gmail.com
  Wałbrzych, ul. Rycerska 9

R E K L AMA

Warsztaty 
wielkanocne
- Jesteście gotowi na 
wspólne przygotowania 
do świąt wielkanocnych? 
Zadbamy o to, by upłynęły 
w miłej atmosferze! Wspól-
nymi siłami wykonamy wiel-
kanocną dekorację, która 
sprawdzi się jako ozdoba 
stołu, pokoju czy prezent 
dla najbliższej osoby. Już 18 
marca o godz. 16.30 zapra-
szamy dzieci od 6 roku życia 
na warsztaty świąteczne do 
Centrum Kultury–Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Głu-
szycy. Zapisy pod nr tel. 503 
102 817. Liczba miejsc jest 
ograniczona – zachęcają 
organizatorzy warsztatów 
wielkanocnych w Głuszycy.

(AGM)

Czyste powietrze 
w Golińsku
W świetlicy wiejskiej w Go-
lińsku odbędzie się spo-
tkanie informacyjne do-
tyczące pogramu „Czyste 
Powietrze”. Podczas spo-
tkania, które odbędzie się 
23 marca do o godz. 16.30, 
poza informacjami na temat 
możliwości do�nansowania 
wymiany ogrzewania na 
ekologiczne w ramach pro-
gramu „Czyste powietrze”, 
mieszkańcy uzyskają także 
informacje na temat: selek-
tywnej zbiórki odpadów; o 
obowiązkach osób utrzy-
mujących zwierzęta domo-
we; o obowiązkach związa-
nych z eksploatacją szamb i 
przydomowych oczyszczal-
ni ścieków; o możliwości 
uzyskania do�nansowania 
na usuwanie azbestu; o za-
kazie wypalania traw i pa-
lenia odpadów zielonych 
na działkach i w ogrodach 
oraz o obowiązku złożenia 
deklaracji dotyczącej źródła 
ciepła i spalania paliw w bu-
dynkach mieszkalnych.

(RED)

Wypożyczają 
czasopisma
W Bibliotece Publicznej w 
Mieroszowie można sko-
rzystać z bogatej oferty 
książek, w tym licznych 
nowości wydawniczych. 
Na czytelników czeka także 
specjalna półka z czasopi-
smami o różnej tematyce, 
które również można bez-
płatnie wypożyczać.

(RED)

Trwają przy-
gotowania do 
premiery nowego 
spektaklu Głu-
szyckiej Grupy 
Teatralnej „Po go-
dzinach”. Premie-
rowy pokaz spek-
taklu „Słonecnzna 
5” w reżyserii Ro-
berta Delegiewi-
cza zaplanowany 
został na 23 kwiet-
nia 2022 r. w sali 
w i d o w i s k o w e j 
Centrum Kultury-
-Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w 
Głuszycy.

- „Słoneczna 
5” jest próbą od-
zwierciedlenia przemian spo-
łecznych i ekonomicznych 
transformacji ustrojowej w 
pierwszej połowie lat 90-tych 
w Polsce. Wątki społeczno-
-polityczne przeplatają się w 
spektaklu z intrygami miło-
snymi i wątkiem kryminalnym. 
Poruszona jest także kwestia 
uzależnień. Widowisko, będące 
mieszanką komedii i tragedii, 
jest słodko-gorzkim obrazem 
lokalnej społeczności Głuszycy 
i regionu wałbrzyskiego na tle 
przemian, które nie pozostały 
bez wpływu na życie jedno-

Głuszycka premiera teatralna

stek. Spektakl jest już trzecią 
odsłoną losów lokalnej spo-
łeczności, jednak - w odróż-
nieniu od dwóch poprzednich 
- nie został opatrzony tytułem 
„Ziemia Obiecana Włókniarzy”. 
Będzie to bowiem odmienne 
od dwóch poprzednich spekta-
kli widowisko, choć autor sce-
nariusza i jednocześnie reżyser 
przedstawienia, Robert Dele-
giewicz, na pewno pozostanie 
wiernym swojej stylistyce i 
zachowa kilka charakterystycz-
nych dla cyklu cech. Jednak 
pełnię wiedzy na ten temat, 

posiądą widzowie dopiero na 
premierze, na którą serdecznie 
zapraszamy już 23 kwietnia – 
mówi Sabina Jelewska, dyrektor 
Centrum Kultury-Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Głuszycy.

Rezerwacja miejsc prowa-
dzona jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-19.00 
pod numerem telefonu 503 
102 817. Bilety kosztują 10 zł, a 
ich sprzedaż prowadzona jest 
w pokoju instruktorów w CK-
-MBP w wyżej wymienionych 
terminach.

(AGM)

Centrum Kultury-Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy zaprasza do udziału 
w dziesiątej, jubileuszowej 
edycji Dyktanda Miejskiego, 
które zaplanowano w sobotę 
2 kwietnia o godz. 10.00.

Tekst specjalnie dla uczest-
ników głuszyckiego dyktanda 
przygotowała znana pisarka 
związana z naszym regionem 
– Jolanta Maria Kaleta. Wyda-
rzenie objęli patronatem ho-
norowym Starosta Wałbrzyski 
Krzysztof Kwiatkowski oraz Bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód. 

Udziału w konkursie mogą 
wziąć mieszkańcy Powiatu Wał-
brzyskiego, którzy ukończyli 13 

rok życia. Dla najlepszych prze-
widziano nagrody rzeczowe. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 
25 marca 2022 r. do godz. 15.00 
w siedzibie CK-MBP w Głuszycy 
przy ul. Grunwaldzkiej 26 oraz 
za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej: ckmbp@gluszyca.pl. 
Ilość miejsc jest ograniczona. 
O uczestnictwie w dyktandzie 
decyduje kolejność zgłoszeń. 
Szczegółowe informacje udzie-
lane są pod numerami telefonu: 
512 041 027, 503 102 817 oraz 
74 84 56 334 w.12. Regulamin 
wraz z kartą zgłoszeniową do-
stępne są na stronie www.ckm-
bp.gluszyca.pl.

(AGM)

Gmina Głuszyca otrzy-
mała 100% dotacji z Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki 
Socjalnej w ramach środków 
Funduszu Solidarnościowe-
go na realizację Programu 
“Opieka wytchnieniowa” – 
edycja 2022.

Program „Opieka Wy-
tchnieniowa” kierowany jest 
do członków rodzin lub opie-
kunów, którzy wymagają 
wsparcia w postaci doraźnej, 
czasowej przerwy w sprawo-
waniu bezpośredniej opieki 
nad dziećmi z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, a także 
nad osobami ze znacznym (lub 
równoważnym) stopniem nie-
pełnosprawności. Dzięki temu 
wsparciu osoby zaangażowa-
ne na co dzień w sprawowanie 
opieki mogą dysponować cza-
sem dla siebie, przeznaczając 
go na odpoczynek i regenera-

cję, czy również na załatwienie 
niezbędnych spraw.

Gmina Głuszyca, przyznając 
usługę opieki wytchnieniowej, 
w pierwszej kolejności uwzględ-
nia potrzeby członków rodzin 
lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad dzieć-
mi z orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub nad osobami ze 
znacznym (lub równoważnym) 
stopniem niepełnosprawności 
które mają niepełnosprawność 
sprzężoną, wymagają wyso-
kiego poziomu wsparcia, stale 
przebywają w domu tj. nie ko-
rzystają z ośrodka wsparcia lub 
placówek pobytu całodobowe-
go. Pod uwagę brany jest także 
stan zdrowia i sytuacja życiowa 
uczestników programu.

Wysokość dotacji udzielo-
nej Gminie Głuszyca wynosi 
134 400 zł.

(AGM)

X Dyktando Miejskie

Dadzą wytchnienie
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Będą recytowali
- Drodzy recytatorzy, amato-
rzy wyjątkowej poezji i cieka-
wej prozy, to już ostatni dzwo-
nek żeby dobrze przygotować 
się do Dolnośląskiego Kon-
kursu Recytatorskiego Pega-
zik. Etap gminny konkursu już 
w najbliższy piątek - 18 marca o 
godz. 11.00 w Bibliotece + Cen-
trum Kultury w Czarnym Borze. 
Szukamy najlepszych gminnych 
recytatorów, zatem do zobacze-
nia – mówi Katarzyna Bernaś, 
dyrektor Biblioteki + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze.

(RED)

Konsultacje 
w sprawie 
szybkiej kolei
W gminach powiatów: wał-
brzyskiego, świdnickiego i 
kamiennogórskiego organi-
zowane są konsultacje spo-
łeczne, których tematem jest 
projekt budowy nowej linii 
kolejowej na odcinku Żarów – 
Świdnica – Wałbrzych - grani-
ca państwa. Mieszkańcy Gminy 
Stare Bogaczowice będą mogli 
spotkać się z przedstawicielami 
Centralnego Portu Komunika-
cyjnego oraz �rmy, która przy-
gotowuje studium techniczno 
- ekonomiczno - środowiskowe 
tego projektu, 6 kwietnia 2022 
r. o godzinie 19.30 w Urzędzie 
Gminy Stare Bogaczowice przy 
ul. Głównej 132. Z kolei 7 kwiet-
nia 2022 r. o godz.16.00. kon-
sultacje z mieszkańcami Gminy 
Czarny Bór odbędą się w Biblio-
tece + Centrum Kultury przy ul. 
Sportowej 43w Czarnym Borze.

(RED)

Targi Żywności 
w Strudze
- Już 20 marca 2022 roku zo-
staną zorganizowane pierw-
sze w tym roku Targi żywności 
w Gminie Stare Bogaczowice. 
Tym razem spotkamy się w go-
dzinach 11.00 – 14.00 nie jak 
dotąd przy pałacu w Strudze, a w 
Starych Bogaczowicach - na par-
kingu przy Szkole Podstawowej 
przy ul. Głównej 172. Serdecz-
nie zapraszam – mówi Mirosław 
Lech, wójt Gminy Stare Bogaczo-
wice. Kolejne targi zostały zapla-
nowane na: 10 kwietnia, 15 maja, 
19 czerwca, 17 lipca, 21 sierpnia, 
18 września, 16 października, 20 
listopada oraz 18 grudnia.

(RED)

• Wybory w nowym 
sołectwie
29 marca (wtorek) odbędą się 
wybory sołtysa i rady sołeckiej 
w Starym Julianowie. Początek 
zebrania zaplanowany został na 
godzinę 18.00 w Karczmie pod 
Złotą Rybką (Nowy Julianów 
187). Przypomnijmy: 22 lutego 
2022 r. Rada Gminy Walim pod-
jęła uchwałę o podziale sołectwa 
Dziećmorowice na dwa odrębne 
sołectwa: Dziećmorowice i Sta-
ry Julianów oraz nadania sta-
tutu sołectwa Stary Julianów. 
– Uchwała była przygotowana 
na liczne wnioski mieszkańców, 
wcześniej przeprowadziliśmy 
niezbędne konsultacje. W efek-
cie w Gminie Walim mamy nowe 
sołectwo, którego mieszkańcy 
wybiorą swoich przedstawicieli 
już 29 marca 2022 r. Serdecznie 
zapraszam do czynnego udziału 
w zebraniu wiejskim. Każde takie 
wydarzenie jest ważne dla de-
mokracji oraz lokalnej społecz-
ności – mówi Adam Hausman, 
wójt Gminy Walim.

• Dofinansują likwidację 
azbestu
Trwa nabór wniosków na do�-
nansowanie usuwania wyrobów 
zawierających azbest. Zadanie 
realizowane będzie pod warun-
kiem otrzymania przez Gminę 
Walim do�nansowania z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu oraz wyło-
nienia specjalistycznej �rmy 

zajmującej się utylizacją odpa-
dów niebezpiecznych. Kosztami 
obejmującymi do�nansowa-
nie będą wyłącznie koszty de-
montażu, zbierania, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów 
zawierających azbest. Do�nan-
sowanie nie będzie obejmowało 
kosztów związanych z zakupem 
i montażem nowych pokryć 
dachowych. O do�nansowanie 
ubiegać się mogą: osoby �zycz-
ne, rolnicy, kościoły i związki 
wyznaniowe, stowarzyszenia, 
wspólnoty mieszkaniowe itp. 
Nabór wniosków prowadzony 
jest do 31 marca 2022 r. Usunię-
cia i unieszkodliwienia wyrobów 
zawierających azbest dokona 
wykonawca wybrany do realiza-
cji tego zadania zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843), z którym Gmina Wa-
lim podpisze stosowną umowę 
po przyznaniu Gminie środków 
�nansowych z WFOŚiGW. Do-
�nansowanie w formie dotacji 
wynosić będzie 70 % wartości 
zadania, pozostałą kwotę wnio-
skodawca zobowiązany będzie 
s�nansować z własnych środ-
ków. Wzory wniosku i informa-
cje o wyrobach zawierających 
azbest dostępne są w Urzędzie 
Gminy Walim w pokoju nr 13 i 
do pobrania na stronie interne-
towej walim.pl. Informacje moż-
na także uzyskać pod numerem 
telefonu 74 8494 353.

(RED)

Spektakl komediowy, 
moc życzeń, kwiaty, słodki 
poczęstunek oraz gromkie 
100 lat. Tak w dużym skró-
cie wyglądał Dzień Kobiet w 
Gminie Czarny Bór.

W niedzielne popołudnie, 
13 marca, sala czarnoborskiego 
centrum kultury, wypełniła się 
po brzegi paniami pragnącym 
wspólnie uczcić Międzynaro-
dowy Dzień Kobiet. Specjalnie 
dla nich, w brawurowej kome-
dii „Żona do adopcji” zaprezen-
towali się znani i lubiani akto-
rzy scen polskich: Olga Borys, 
Marek Pituch i Jakub Wons.

- „Żona do adopcji” okazała 
się strzałem w dziesiątkę. Była 
to niezwykle lekka, komedia 
pomyłek, pełna damsko-mę-
skich aluzji, przebieranek i za-
skakujących zwrotów akcji. A 
do tego egzystencjonalne pro-
blemy takie jak: porysowana 
patelnia, okruchy na dywanie 
i odwieczna „więź z mamusią” 
(czytaj teściową). Wszystko to 
sprawiło, że salwom śmiechu 
i owacjom zachwyconej pu-
bliczności nie było końca. Na 
deser tego wyjątkowego dnia 
był oczywiście słodki poczę-
stunek i gromkie 100 lat dla 

wszystkich pań przy symbo-
licznej lampce szampana. Nie 
zabrakło też życzeń i kwiatów. 
Panie, jak co roku, kwiatami 
obdarował wójt Gminy Czarny 
Bór Adam Górecki w asyście 
aktorów oraz uczniów Gmin-
nego Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego w Czarnym Borze. 
Wszystko wskazuje więc na to, 
że XI Gminny Dzień Kobiet na 
długo pozostanie w pamięci 
mieszkanek Gminy – relacjonu-
je Katarzyna Bernaś, dyrektor 
Biblioteki + Centrum Kultury w 
Czarnym Borze.

(RED)

Raport z Gminy Walim Teatralny dzień kobiet
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W Szczawnie – Zdroju 
powstanie Rada Kobiet. To 
trzecia taka inicjatywa, po 
Wałbrzychu i Głuszycy.

- Gdy Ramona Bukowska 
zapraszała mnie do Szczawna-
-Zdroju na Dzień Kobiet, wojny 
w Europie jeszcze nie było. I wte-
dy zastanawiałyśmy się, czy to 
dobrze - Dzień Kobiet, a my tu 
o wojnie... A wojna nikogo nie 
pytała, czy to dobrze. Przyszła... I 
jest dziwnie aktualnie. Chciałam 
od początku, by to był dzień wy-
jątkowy, bo 8 marca jest przecież 
dniem szczególnym. Dlatego 
poprosiłam Sylwię Winnik, autor-
kę między innymi „Dziewczyn z 
Auschwitz”, by z nami była. I tak 
nasze „Dziewczyny” po raz pierw-
szy razem spotkały się z czytel-
niczkami w Szczawnie-Zdroju. A 
na spotkaniach dzieją się rzeczy 

co najmniej niespodziewane. 
Wczoraj właściwie przypadkiem, 
a może nie, zostałyśmy z Sylwią 
Winnik matkami chrzestnymi 
Rady Kobiet w Szczawnie Zdro-
ju. Bo Ramona Bukowska, która 
spotkanie z nami zorganizowała 
w Herbaciarni Teatralna, podjęła 
ten temat. A więc drogie Panie i 
Panowie - dzieje się. W każdym 
razie już jesteśmy zaproszone 
na otwarcie i dobry tort. A tak 
serio, to wierzę, że dziewczyny 
szczawieńskie, wzorem tych z 
Wałbrzycha i Głuszycy będą ro-
biły świetne rzeczy – relacjonuje 
Agnieszka Dobkiewicz, autorka 
książek „Mała Norymberga. Hi-
storie Katów z Gross-Rosen” i 
„Dziewczyny z Gross-Rosen. Za-
pomniane historie obozowego 
piekła”.

(RED)

Z okazji Dnia Sołtysa, w 
Urzędzie Miejskim w Miero-
szowie odbyło się spotkanie 
sołtysów z Gminy Mieroszów 
z władzami gminy. Była to 
okazja do podziękowania 
sołtysom za ich codzienną 
pracę na rzecz mieszkańców 
i gminy.

Sołtys to najstarszy funk-
cjonariusz na ziemiach Polski. 
Pojawił się w średniowieczu, 
często funkcję tę otrzymywał 
zasadźca nowo lokowanej wsi 
i był przedstawicielem pana 
feudalnego, miał udział w do-
chodach feudała oraz sporo 
uprawnień gospodarczych np. 
prawo do prowadzenia karcz-
my lub młyna. Z czasem stop-
niowo sołtysi tracili znaczenie, 
stając się łącznikiem między 
wsią a władzami gminy. Soł-
tys jest wybierany przez walne 
zgromadzenie wszystkich do-
rosłych mieszkańców sołectwa, 

Kobiece rozmowy 
nie tylko o wojnie

Podziękowali sołtysom

a oprócz wykonywania zarzą-
dzeń gminy, posiada pewne 
uprawnienia administracyjne. 
Dzięki takim gospodarzom 
sołectw, wieś zmienia swoje 
oblicze. Codziennie, mając pod 
opieką swoją małą ojczyznę, 
sołtysi starają się rozwiązywać 
problemy mieszkańców wsi. A 
11 marca przypada Dzień Soł-
tysa.

- Naszym sołtysom życzymy 
w dniu ich święta niesłabnące-
go zapału, wielu wspaniałych 
pomysłów, dużo satysfakcji z 
ciężkiej, aczkolwiek wdzięcz-
nej pracy. Dziękujemy za to, 
że jesteście i wspieracie Gmi-
nę Mieroszów – powiedział 
podczas spotkania z sołtysami 
burmistrz Mieroszowa Andrzej 
Lipiński.

A już 12 marca sołtysi z Gmi-
ny Mieroszów zorganizowali 
charytatywny kiermasz ciast z 
okazji dnia kobiet. Cały dochód 
z kiermaszu, który został zor-
ganizowany w mieroszowskim 
Rynku, został przekazany na 
pomoc uchodźcom z Ukrainy, 
którzy znaleźli schronienie w 
Gminie Mieroszów.

(RED)
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• Pomogą wypełnić 
wnioski
17 marca 2022 r. (czwartek) w 
Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej - Centrum Kultury w Bo-
guszowie Gorcach odbędą się 
konsultacje pracowników ZUS 
z mieszkańcami, którzy po-
trzebują wsparcia w składaniu 

elektronicznych wniosków o 
ustalenie prawa do świadczeń 
wychowawczych (500+) oraz 
wniosku o świadczenie RKO na 
okres od 1 czerwca 2022 r. do 
31 maja 2023 r. Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych Oddział 
w Wałbrzychu oraz Gmina 
Miasto Boguszów-Gorce za-

praszają do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej – Centrum Kultury 
przy pl. Odrodzenia 4 w Bogu-
szowie-Gorcach w godzinach 
od 9.00 do 13.00, gdzie będzie 
można uzyskać fachową po-
moc w wypełnianiu wniosku.
Do złożenia wniosku o świad-
czenie 500+ niezbędne będą: 

login i hasło do zalogowania 
się do PUE – w przypadku, gdy 
posiadasz już taki pro�l; dowód 
osobisty; dane dzieci (w tym PE-
SEL); numer rachunku banko-
wego do przelewu świadczenia 
( w przypadku zagranicznego 
rachunku dodatkowo: nazwa 
banku, międzynarodowy iden-

Raport z Boguszowa - Gorc

- Zakończyliśmy głosowanie, którego celem było wskazanie miejsca, 
w którym stanie maszt z biało-czerwoną flagą. Liczbą 130 głosów 
mieszkańcy wybrali plac Odrodzenia, przy Domu Gościnnym “Rodar”. 
Dziękujemy za wszystkie oddane głosy, a o dalszych etapach realizacji 
projektu “Pod biało – czerwoną”, będziemy informowali na bieżąco – 
wyjaśniają pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach.

(RED)

ty�kator banku (BIC, SWIFT); ad-
res poczty elektronicznej e-ma-
il, nr telefonu. W przypadku 
osoby, która wystąpiła do sądu 
opiekuńczego o przysposobie-
nie dziecka i przyjęła je na wy-
chowanie - zaświadczenie sądu 
opiekuńczego albo ośrodka ad-
opcyjnego o prowadzonym po-
stępowaniu sądowym w spra-
wie przysposobienia dziecka 
oraz oświadczenie o dacie przy-
jęcia dziecka na wychowanie
Do złożenia wniosku o świad-
czenie RKO  niezbędne będą: 
login i hasło do zalogowania 
się do PUE – w przypadku, gdy 
posiadasz już taki pro�l; dowód 
osobisty; dane dziecka/dzie-
ci  na które wnioskujesz o Ro-
dzinny kapitał opiekuńczy; akt 
urodzenia dziecka jeśli dziecko 
nie ma nadanego nr PESEL + 
tłumaczenie przysięgłe aktu 
urodzenia na język polski /nie 
dot. krajów UE/EFTA; dane naj-
starszego dziecka w rodzinie; 
nr telefonu; adres e-mail; nr ra-
chunku bankowego  ( w przy-
padku zagranicznego rachun-
ku dodatkowo: nazwa banku, 
międzynarodowy identy�ka-
tor banku (BIC, SWIFT); dane 
współmałżonka/ drugiego ro-
dzica; dane ojca najstarszego 
dziecka w rodzinie. Jeśli Ty lub 
współmałżonek/drugi rodzic 
pracujesz bądź prowadzisz 
działalność w państwach UE/
EFTA konieczne będzie poda-
nie daty zatrudnienia/prowa-
dzenia działalności. Jeśli jesteś 
osobą, która wystąpiła do sądu 
opiekuńczego o przysposobie-

nie dziecka i przyjęła je na wy-
chowanie  dołącz do wniosku  
zaświadczenie sądu opiekuń-
czego albo ośrodka adopcyj-
nego o prowadzonym postę-
powaniu sądowym w sprawie 
przysposobienia dziecka oraz 
oświadczenie o dacie przyjęcia 
dziecka na wychowanie.
Przypominamy, że w bieżącym 
roku wnioski można składać 
wyłącznie drogą elektroniczną.

• Kobiecy czwartek
- Przybywajcie na kolejny z cy-
klu Kobiecy Czwartek w Gor-
cach. Tym razem Filia nr 4 w 
CKK Witold zaprasza na „kobie-
ce rozmowy o książkach i nie 
tylko”. Spotykamy się o godz. 
17.00 w Bibliotece przy ul. 
Traugutta 12 g – zaprasza Ma-
rek Dańczak, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej - Centrum 
Kultury w Boguszowie – Gor-
cach.

• Dzień z Tuwimem
Miejska Biblioteka Publiczna  
- Centrum Kultury oraz Ama-
torski Teatr Krewni i Znajomi 
Królika zapraszają na spektakl 
„Dzień z Tuwimem”. Reżyse-
rem przedstawienia jest Sewe-
ryn Mrożkiewicz, a na scenie 
wystąpią: Anna Demska, Anna 
Kapcewicz, Maria Burzyńska 
i Kinga Sumara. Spektakl zo-
stanie wystawiony 19 marca o 
godz. 16.00 w sali widowisko-
wej Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej - Centrum Kultury przy pl. 
Odrodzenia 4. Wstęp wolny.

(RED)

Mieszkańcy wskazali 
lokalizację
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ZBIÓRKA 
PIENIĘŻNA 
dla UCHODŹCÓW 
z UKRAINY

PIENIĘŻNA 

Stowarzyszenie
Miłośników
Jedliny-Zdroju

Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju uruchomiło konto, 
na które można wpłacać pieniądze, które zostaną przekazane 
na najpotrzebniejsze rzeczy dla uchodźców z Ukrainy 
przebywających na terenie Jedliny-Zdroju.

Stowarzyszenie przeznaczyło już z własnych środków 2.000 zł na rzecz uchodźców.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju
ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój
nr konta: 05 1090 2314 0000 0001 3349 6003
tytuł: Darowizna - Ukraina

JEDLINA-ZDRÓJ SOLIDARNA Z UKRAINĄJEDLINA-ZDRÓJ SOLIDARNA Z UKRAINĄ

R E K L AMA

Biathloniści UKN Mela�r 
Czarny Bór wygrali klasy�ka-
cję klubową Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Czar-
noborzanie zdobywali złote 
medale w rywalizacji indywi-
dualnej oraz sztafetowej.

Na Jamrozowej Polanie w 
Dusznikach Zdroju dwa złote 

i jeden srebrny medal XXVIII 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży wywalczyli: junior-
ka młodsza Oliwia Arendar-
czyk i junior młodszy Jakub 
Potoniec. Brązowe medale w 
biegach indywidualnych ju-
niorów młodszych zdobyli: 
Milena Widlak i Dawid Filip. 

Zwieńczeniem znakomite-
go występu czarnoborskich 
biathlonistów były biegi szta-
fetowe. Kamil Cedzidło, Ma-
teusz Cabała, Hubert Matusik 
zdobyli złoty medal w rywali-
zacji juniorów, a Julia Toma-
siak, Majka Germata i Oliwia 
Arendarczyk wygrały zmaga-

UKN Mela�r zdominował olimpiadę nia juniorek młodszych. War-
to dodać, że juniorzy Mela�ru 
mieli na mecie 32 sekundy 
przewagi, a dziewczęta blisko 
2 minuty!

A w poniedziałek zarząd 
Polskiego Związku Biathlonu 
przedstawił skład reprezenta-
cji Polski na European Youth 
Olympic Festival, który w 
dniach 18-25 marca odbędzie 
się w Vuokatti w Finlandii. W 
tym gronie znalazło się dwoje 

zawodników UKN Mela�r Czar-
ny Bór: Emilia Zasadna oraz Hu-
bert Matusik.

Po młodzieżowej olimpia-
dzie, Duszniki Zdrój goszczą 
także mistrzostwa Polski se-
niorów w biathlonie. W biegu 
indywidualnym seniorów na 

15 km Mateusz Cabała z UKN 
Mela�r Czarny Bór zajął 3 miej-
sce, natomiast w rywalizacji 
kobiet na 12,5 km Kamila Żuk 
z Sokołowska zajęła 6 miejsce, 
a Julia Tomasiak z UKN Mela�r 
była ósma.

(RED)

Zuzanna i Jakub Gołębiewscy zdobyli medale w okręgowych 
mistrzostwach województwa świętokrzyskiego w boksie olimpijskim. 
Zuza zdobyła złoty medal w wadze 57 kg, a Kuba srebrny medal w wadze 
do 40 kg. Pochodzący z Jedliny - Zdroju młodzi pięściarze - tak jak ich 
starszy i utytułowany brat Bartosz Gołębiewski (reprezentant Polski 
i wielokrotny mistrz Polski) - reprezentują klub RUSHH Kielce.

(RED)

Bliźniaki na medal

Znów ze zmiennym szczę-
ściem koszykarskie zespoły 
z Aglomeracji Wałbrzyskiej 
rywalizowały w rozgrywkach 
ligowych seniorów. Tym 
razem role się odwróciły: 
pierwszoligowy Górnik prze-
grał, a trzecioligowy zespół 
ze Szczawna – Zdroju rozgro-
mił rywali.

Doping około 70 kibiców 
z Wałbrzycha tym razem nie 
pomógł koszykarzom spod 
Chełmca. SKS Starogard Gdań-
ski pokonał Górnika Wałbrzych 
85:73 (22:15, 25:11, 18:17, 
20:30).

SKS: Ryżek 30, Stryjewski 
14, Ćwikliński 13, Burczyk 9, 
Kierlewicz 9, Sadło 6, Cebula 2, 
Pietras 2.

Górnik: Dymała 16, Malesa 
16, Niedźwiedzki 12, Pabian 11, 
Durski 8, Cechniak 6, Zywert 
4, Jakóbczyk 0, Jeziorowski 0, 
Kruszczyński 0, Ratajczak 0.

Po porażce z Kociewskimi 
Diabłami zespół z Wałbrzycha 
zajmuje 2 miejsce, a strata do 
prowadzącego Sokoła Łańcut 
wynosi już 2 punkty. Kolejne 
spotkanie Górnik rozegra we 
własnej hali 19 marca o godz. 
17.00 ze Zniczem Basket Prusz-
ków.

Szczawno gromi
Koszykarze MKS Basket 

Szczawno Zdrój odnieśli trze-
cie zwycięstwo z rzędu w dru-
gim etapie rozgrywek III ligi. 

Diabelska moc

W 5 kolejce spotkań w grupie 
walczącej o miejsca 9-16 pod-
opieczni trenera Bartłomieja 
Józefowicza rozgromili WSTK 
Wschowa 122:52 (37:16, 26:19, 
31:12, 28:5).

MKS Basket: Kuba Niziński 
36, Adam Adranowicz 22, Ja-
kub Warmiłło 18, Igor Wasile-
wicz 14, Alan Stochmiałek 12, 
Dorian Ewiak 9, Hubert Skwark 
9, Kacper Rasztar 2, Aleksander 
Sulikowski 0.

Kolejne spotkanie ekipa z 
uzdrowiska rozegra 19 marca 
o godz. 16.00 w Żarach z MKS 
Sokół Basket. Z kolei rywali-
zująca o miejsca 1-8 Domino 
Polonia Świdnica 20 marca o 
godz. 17.00 będzie podejmo-
wała prowadzącą w rozgryw-
kach ekipę Onlajnersi Kangoo 
Basket Gorzów.

(RED), fot. Dawid Wójcikowski



Czwartek, 17 marca 2022 r.

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

R E K L AMA

Siatkarki MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych zaję-
ły w Legionowie 3 miejsce 
w pół�nałowym turnieju o 
awans do I ligi. Do promocji 
do �nałowej rozgrywki pod-
opiecznym trenera Marka 
Olczyka zabrakło jednego 
wygranego seta.

Pół�nałowy turniej z udzia-
łem Chełmca miał zostać ro-
zegrany w Wałbrzychu, ale z 
powodu zamknięcia i prze-
kształcenia Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów w punkt pomocy dla 
uchodźców z Ukrainy, zawody 
zostały przeniesione do Le-
gionowa. Tam wałbrzyszanki 
w pierwszym meczu pokona-
ły gospodynie - Legionovię 
3:2 (14:25, 25:23, 12:25, 25:19, 
16:14), a w drugim spotka-
niu przegrały z Silesia Volley 
Mysłowice 1:3 (14:25, 20:25, 
27:25, 11:25).

- W trzecim meczu turnieju 
pół�nałowego o awans do I 
ligi siatkówki kobiet nasz ze-
spół pewnie pokonał Geda-
nię Gdańsk 3:0 (17:25 21:25 
15:25). Mimo 2 wygranych 

meczów w całym turnieju, 
ostatecznie zajmujemy 3 
miejsce. Zagraliśmy świetny 
mecz, z którego możemy być 
bardzo zadowoleni. Nieste-
ty, do awansu zabrakło nam 
jednego seta. Było to jednak 
świetne doświadczenie. Zro-
biliśmy kolejny krok do przo-
du. W grze naszego zespołu 
widać było, że w stosunku do 
poprzedniego sezonu, nasz 
poziom sportowy wyraźnie 
się podniósł – powiedział tre-
ner Marek Olczyk.

Skład Chełmca: Nicole Jo-
chym, Natalia Gezella, Otylia 
Gawlik, Aleksandra Druciak, 
Julia Rzeczycka, Judyta Rze-
czycka, Paulina Ponikiewska, 
Agnieszka Pietraszewska, Da-
ria Khomich, Karolina Olczyk, 
Aleksandra Małodobra, Agata 
Olejniczak, Patrycja Telega, 
Pamela Łuszczyńska, Alek-
sandra Chmara. Sztab szkole-
niowy: trener Marek Olczyk, 
asystent trenera Kacper Jesio-
łowski, trener przygotowania 
�zycznego Michał Ławryno-
wicz, statystyk Nikolas Przy-

bylski, trener wspomagający: 
Grzegorz Będziński.

Dwie porażki
Siatkarze KPS Chełmiec 

Wałbrzych na mecz II ligi do 
Częstochowy pojechali w 
9-osobowym składzie. Mimo 
osłabienia wywieźli cenny 
punkt po pięciosetowej po-
rażce z AZS Stoelzle Często-
chowa 2:3 (19:25, 17:25, 30:28, 
26:24, 7:15). Z kolei trzecioli-
gowe rezerwy Chełmca dość 
gładko przegrały na wyjeździe 
z BTS Bolesławiec 0:3 (18:25, 
22:25, 18:25).

- W rozgrywkach central-
nych czeka nas kolejna pau-
za, tym razem 3 tygodniowa. 
Drugiego kwietnia jedziemy 
do Włoszczowej. Więcej emo-
cji czeka nas w 3 lidze. Przed 
nami ostatni mecz w Obor-
nikach Śląskich, po którym 
zagramy turniej �nałowy z 
udziałem 4 najlepszych dru-
żyn – wyjaśnia Fabian Kurza-
wiński, trener pierwszego ze-
społu Chełmca.

(RED)

Juniorzy młodsi KPS Cheł-
miec Wałbrzych awansowali 
do pół�nału mistrzostw Pol-
ski. Młodzi siatkarze o awans 
do strefy medalowej powal-
czą w ostatni weekend mar-
ca w Częstochowie. Na placu 
boju są także młodziczki MKS 
Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych, które o awans do pół-
�nału mistrzostw Polski po-
walczą w Szczawnie-Zdroju.

Młodzi wałbrzyszanie znako-
micie rozpoczęli ćwierć�nałowy 
turniej w Lublinie, gładko poko-
nując gospodarzy - TPS Lublin 3:0 
(25:14, 25:15, 25:18) oraz Gdyńską 
Akademię Siatkówki 3:0 (25:16, 
25:12, 25:17). W pół�nale lubel-
skiego turnieju Chełmiec poko-
nał Czarnych Radom 3:2 (22:25, 
25:20, 25:22, 15:25, 15:8), a w me-
czu o pierwsze miejsce przegrał z 
Energetykiem Poznań 0:3 (20:25, 
11:25, 20:25). Podopieczni trene-
ra Tomasza Botwiny zajęli drugie 
miejsce i awansowali do grona 
16 najlepszych zespołów w kraju. 
O awans do turnieju �nałowego 
zagrają w dniach 25-27 marca w 
Częstochowie z: Gwardią Wro-
cław, Jokerem Piła i AZS Stoelzle 
Częstochowa.

Kadetki bez awansu
Drużyna kadetek MKS Cheł-

miec Wodociągi Wałbrzych 

Kolejny pół�nał siatkarzy
zajęła 4 miejsce w turnieju 
ćwierć�nałowym mistrzostw 
Polski w siatkówce. Podopiecz-
ne trenera Kacpra Jesiołow-
skiego w ćwierć�nałowym tur-
nieju w Bydgoszczy przegrały 
z Legionovią Legionowo 0:3 
(18:25, 16:25, 23:25), pokona-
ły Gedanię Gdańsk 3:2 (25:20, 
26:24, 24:26, 16:25, 15:12) oraz 
uległy 2:3 MKS MOS Wielicz-
ka. Kolejność turnieju: 1. Pałac 
Bydgoszcz, 2. Legionovia Le-
gionowo, MKS MOS Wielicz-
ka, Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych.

Młodziczki w Szczawnie
W dniach 18-20 marca 2022 

w hali sportowej MOSiR przy 
ul. Słonecznej 1 w Szczawnie-
-Zdroju rozegrany zostanie tur-
niej ćwierć�nałowy mistrzostw 
Polski młodziczek w siatkówce. 
Podczas 3-dniowego turnieju 
6 zespołów rozegra 11 spo-
tkań. W Szczawnie rywalizować 
będą: MKS Chełmiec Wodo-
ciągi Wałbrzych, UKS SG Kożu-
chów, UKS Jedynka Kluczbork, 
MKS MOS Wrocław, BKS Stal 
Bielsko Biała, SPS Zbąszynek.

(RED)

Harmonogram rozgrywek w Szczawnie-Zdroju
PIĄTEK 18.03

godz. 10:00 UKS Jedynka Kluczbork - MKS MOS Wrocław
godz. 12:00 BKS Stal Bielsko Biała - SPS Zbąszynek
godz. 16:00 UKS SG Kożuchów - MKS MOS Wrocław

godz. 18:00 MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych - SPS Zbąszynek

SOBOTA 19.03
godz. 09:00 UKS SG Kożuchów - UKS Jedynka Kluczbork

godz. 11:00 MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych - BKS Stal Bielsko Biała
godz. 14:00 3 m. z gr. A z 3 m. z gr. B
godz. 16:00 1 m. z gr. A z 2 m. z gr. B
godz. 18:00 2 m. z gr. A z 1 m. z gr. B

NIEDZIELA 20.03
godz. 10:00 2 m. z gr. A z 2 m. z gr. B
godz. 12:00 1 m. z gr. A z 1 m. z gr. B

Chełmiec zostaje w II lidze
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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

remontu 109,70 m2. Cena 130 
tys. zł

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

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

Sprzedam działkę zabudowa-
ną (remiza strażacka) o pow. 
1200m2 w Sierpnicy. Cena 200 
tys. zł. 

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podle-
gać aktualizacji, zalecamy ich 
osobistą wery�kację. Serdecznie 
zapraszamy do naszego biura 
w Głuszycy i na stronę www.
zolnieruk.pl.
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Tygodnik DB 2010

Redakcja i biuro ogłoszeń

ul. Wysockiego 27, 

58-300 Wałbrzych

tel. 790 709 590

e-mail: redakcja@db2010.pl

reklama@db2010.pl, 

www.db2010.pl

Wydawca: PPHU Media-Plan

Redaktor naczelny: Robert Radczak

Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 

za treść ogłoszeń i reklam. 

Tekstów niezamówionych nie zwracamy.

R E K L AMA

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(7) 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.

NIERUCHOMOŚCI

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 Głuszy-
cy, 3 pokoje. Pierwsze piętro do 

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...

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

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
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

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
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