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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

R E K L AMA Dobiega końca okres, w 
którym należy w urzędzie skar-
bowym złożyć roczne zeznanie 
podatkowe. Pieniądze z podat-
ku dochodowego w około 38% 
tra�ają do budżetu gminy, w 
której jesteśmy zameldowani 
lub do tej, którą wskażemy jako 
miejsce zamieszkania.

- Jeśli chcesz żyć wygod-
niej i bezpieczniej, rozlicz PIT 
w swojej gminie – w ten spo-
sób przekażesz część podatku 
na jej rozwój. Nie musisz być 
zameldowany, by znaczna 
część twojego podatku zasiliła 
budżet gminny. Twój podatek 
ma wpływ na poprawę warun-
ków twojego życia: budowę 
dróg, kanalizacji, wodociągów, 
unowocześnianie szkolnic-
twa, rozwój infrastruktury oraz 
wspieranie społeczeństwa 
obywatelskiego. Dlatego wy-
starczy na pierwszej stronie w 
części B zeznania podatkowe-
go wpisać faktyczny aktualny 
adres zamieszkania (nie zamel-
dowania). W ten sposób można 
wesprzeć okolicę, w której się 
mieszka i dzięki temu można 
mieć pośredni wpływ na ota-
czającą nas rzeczywistość – wy-
jaśniają włodarze gmin Aglo-
meracji Wałbrzyskiej.

Z kolei przedstawiciele 
organizacji samorządowych 
przypominają o przekazaniu 
1 procenta podatku na rzecz 
osób potrzebujących oraz in-
stytucji pożytku publicznego.

– Każdy z nas musi zapłacić 
podatek, ale jego część można 
przekazać organizacjom poza-
rządowym. Przekażcie nam ten 
1 %! Znacie nas, bo widzicie na-
szą codzienną pracę. Jesteśmy 
blisko was i waszych spraw, 
dzięki czemu możemy być 
przydatni każdemu mieszkań-

Zostaw podatek w swojej gminie 
i podaruj 1 procent

Co raz mniej czasu pozostało na złożenie w urzędzie skarbowym rocznego zeznania podatkowego. 
Jak zawsze, większość z tym obowiązkiem zwleka do ostatniej chwili. Samorządowcy z gmin 

Aglomeracji Wałbrzyskiej apelują, by w deklaracjach wpisywać adres zamieszkania, by pieniądze 
pozostały w naszych gminach. Natomiast przedstawiciele organizacji pozarządowych proszą 

o przekazanie 1 procenta podatku osobom potrzebującym takiego wsparcia oraz organizacjom 
niosącym pomoc oraz działającym społecznie.

cowi naszego miasta i powia-
tu. Rozliczamy się rokrocznie z 
każdego otrzymanego grosza 
i zawsze można sprawdzić, na 
co zostały wydane wasze pie-
niądze – zapewniają przedsta-
wiciele instytucji działających 
w tak zwanym trzecim sekto-
rze.

Organizacje pożytku pu-
blicznego z Aglomeracji 
Wałbrzyskiej między innymi 
opiekują się dziećmi niepełno-
sprawnymi, propagują i wspie-
rają twórczość kulturalną, dba-
ją o interesy konsumentów, 
prowadzą domy dziecka, uczą 
tańczyć i śpiewać, organizują 
wyprawy do ciekawych za-
kątków dla tych, których nie 
stać na takie wojaże. A to tyl-
ko niektóre z dziedzin, jakimi 
się zajmują. Każdy może im 
pomóc, przekazując 1 procent 
podatku. Bez tych stowarzy-
szeń, związków, towarzystw i 
fundacji, wiele osób pozosta-
wałoby bez żadnego wsparcia, 
marnowałby się talenty, mło-
dzież i starsi mieliby mocno 
ograniczone możliwości poży-
tecznego spędzania wolnego 
czasu. Na szczęście są kluby 
sportowe, piłkarskie, sztuk wal-

ki, kolarskie, górski i jaskiniowy, 
które – oprócz treningów z róż-
nych dyscyplin – uczą wytrwa-
łości, szlachetnej rywalizacji, 
aktywnego trybu życia. Co po-
częłyby rodziny nieuleczalnie 
chorych ludzi, gdyby nie Pol-
skie Towarzystwo Opieki Palia-
tywnej i prowadzone przez nie 
hospicjum stacjonarne w Wał-
brzychu? Dokąd poszliby rodzi-
ce okrutnie potraktowanych 
przez los chorych dzieci, gdy-
by nie Koło Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnospraw-
nej? Wszystkie te organizacje, 
funkcjonujące głównie dzięki 
niezmordowanym zapaleń-
com, nie liczącym godzin spę-
dzanych na pracy, czekają też 
na wsparcie podatników, od-
prowadzających obowiązkowe 
kwoty do urzędu skarbowego. 
Wielkim wsparciem dla nich są 
właśnie odpisy w wysokości 1 
procenta podatku, przekazy-
wane organizacjom pożytku 
publicznego, według wskazań 
indywidualnych osób.

Spis wszystkich organizacji, 
wraz z numerami KRS, można 
znaleźć na stronach interneto-
wych.

(RED)
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BOŻE CIAŁO 15 - 19.06

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 
09 - 16.07   I   16 - 23.07

ostanie wolne terminy I 8 dni - 7 nocy

PROMOCJA

949 zł/os I w pokoju standard

1049 zł/os I w pokoju de - lux

Willa Alfa 

ZAPRASZA

W ostatnich dwóch wy-
daniach Tygodnika DB 2010 
opublikowaliśmy artykuł dr 
Ryszarda Bełdzikowskiego 
„Roman Gileta: górnik, poeta, 
literat, smakosz życia ciągle 
w drodze…”, w którym autor 
przypomina postać Romana 
Gilety w kontekście wydanej 
w ubiegłym roku jego książki 
„Wyrwane z życiorysu”. Duże 
zainteresowanie książką i 
jej autorem sprawiło, że dziś 
przypominamy felieton śp. 
Stanisława Michalika „Wał-
brzyski Argonauta”, poświę-
cony Romanowi Gilecie.

Na wstępie przypomnę tyl-
ko, że w mitologii greckiej ar-
gonauci, to samotni żeglarze, 
bohaterowie słynnej wyprawy 
po złote runo.

Już wcześniej miałem na-
pisać o Romanie, wskrzeszając 
pamięć z dawnych dobrych cza-
sów, kiedy to miałem zaszczyt 
stykać się z nim częściej. Oliwy 
do ognia dolała wiadomość o 
rozprawie sądowej, w której 
oskarżonym jest właśnie boha-
ter mojego dzisiejszego felieto-
nu. O tym politycznym procesie 
informują media. Szkoda, że 
zbyt mało możemy się z nich 
dowiedzieć o człowieku, które-
mu winniśmy się w Wałbrzychu 
kłaniać w pas, a któremu Tygo-
dnik Wałbrzyski jesienią 2011 
roku poświęcił trzyodcinkowy 
artykuł pod intrygującym tytu-
łem „Kim jest Roman Gileta?”

Autorem wywiadu-rzeki 
jest jego koleżanka po piórze, 
Elżbieta Gargała. Ponieważ 
obydwoje nie szczędzili czasu 
i miejsca w kolejnych trzech 
numerach gazety, możemy po-
wiedzieć, że o Romanie dowie-
dzieliśmy się prawie wszystkie-
go. Oczywiście prawie, bo jest 

to człowiek o biogra�i niezwy-
kle bogatej, a jego aktywność 
na polu kulturalnym, literackim 
i dziennikarskim w Wałbrzychu 
to taki ogrom wydarzeń, któ-
rych sam nie jest w stanie spa-
miętać.

- Życiorys Romana Gilety nie 
jest prosty, droga poetycka rów-
nież, nie cierpiąca, na szczęście, 
na megalomanię. Najcenniejszą 
jest w jego wierszach auten-
tyczność i wiarygodność. Znać, 
że pisane są z potrzeby, a nie na 
pokaz. Przyobleczone w prostą, 
komunikatywną formę narracji 
dotyczą spraw egzystencjal-
nych - napisała Zo�a Gebhard o 
„Nokturnie domowym”.

Z czasem Roman Gileta sta-
wał się w Wałbrzychu coraz 
bardziej człowiekiem – legendą. 
Dobrze, że udało się zapisać w 
gazecie sowitą garść wspo-
mnień i osobistych re�eksji 
ukazujących człowieka z krwi i 
kości, aktywnego i niezmordo-
wanego, pełnego pomysłów i 
inicjatyw, gromadzącego wokół 
siebie ludzi podobnie jak on 
niespokojnych i zdetermino-
wanych w sprawach lokalnego 
życia kulturalnego.

Nie mam zamiaru snuć pa-
negiryku o jego zasługach i 
dokonaniach twórczych. Za-
interesowanych odsyłam do 
internetu. Natomiast myślę, że 
warto się podzielić z Czytelnika-
mi Tygodnika DB 2010 dwoma 
wspomnieniami z nie tak znów 
odległej przeszłości.

Pierwsze z nich, to nieza-
pomniany wieczór w styczniu 
2000 roku, kiedy w kawiarence 
Wyższej Szkoły Zarządzania i 
Przedsiębiorczości na wałbrzy-
skim Sobięcinie miała miejsce 
promocja tomiku poezji czte-
rech wałbrzyskich poetek, pt. 

Wałbrzyski Argonauta „Kareta dam”. Tytułowe damy, 
to: Elżbieta Gargała, Danuta Gó-
ralska, Teresa Misior-Zalewska i 
Wiesława Raczkiewicz. Spiritus 
movens tej publikacji był jej 
redaktor, Prezes Wałbrzyskie-
go Stowarzyszenia Środowisk 
Twórczych, właśnie Roman Gile-
ta. Była to pierwsza książka wy-
dana przez Stowarzyszenie, s�-
nansowana ze środków Urzędu 
Miasta Wałbrzych. W wieczorze 
promocyjnym brała udział sław-
na już wówczas powieściopisar-
ka Olga Tokarczuk. Zdobyłem 
się na odwagę i przeczytałem 
wówczas napisany przez siebie 
okolicznościowy wiersz o nieco 
przydługim tytule: „Apokryf na 
wieczną pamiątkę publikacji to-
miku wierszy „Kareta dam”.

Zacytuje tylko pierwszą i 
ostatnią zwrotkę tego wiersza:
zamajaczyła w przestrzeni
mojej wyobraźni
kareta dam
niczym cztery błyszczące koła
Wielkiego Wozu…

z taką karetą
wyruszył odważnie
w dionizyjskiej wenie
wałbrzyski Argonauta
Romek Gileta
po złote runo
edytorskiej sławy

Drugie wydarzenie miało 
miejsce w dwa lata później, 
również w styczniu, w rynkowej 
piwnicy piwnej, a był to wieczór 
promocyjny tym razem tomiku 
wierszy Romana Gilety „Pro�-
le”. Była to już czwarta publika-
cja Stowarzyszenia Środowisk 
Twórczych Wałbrzycha, a redak-
torem tomiku tym razem był 
najbliższy druh poety, Henryk 
Król. W jednym z wierszy tego 
tomiku Roman Gileta napisał:

Gdy starczy mi sił
wysieję wszystkie ziarna prawdy
czasu nie mam wiele

lecz słów mi starczy na dłużej
dłużej tak nie może być…

Wtedy to dokonałem po-
nownie próby wysławienia 
Romana wierszem. Z uwagi na 
proroczy aspekt tego wiersza 
przytoczę jego trzy pierwsze 
zwrotki:

Wiem, że nie wiesz Romku
o jakiej godzinie,
oliwa sprawiedliwa
na wierzch nam wypłynie

wtedy się okaże,
że Ty jesteś szycha,
że nie masz równego
wśród elit Wałbrzycha

Prosimy Cię Romku
z całym sentymentem
odłóż w kąt „Pro�le”
zostań prominentem

I stało się to, co było naszym 
życzeniem w przełomowych 
czasach nowego tysiąclecia. 
Romek Gileta stał się prominen-
tem na polu wałbrzyskiej kul-
tury, a Tygodnik Wałbrzyski to 
potwierdził w całej rozciągłości. 
Bo o takich „poetach Argonau-
tach” nie można zapomnieć, 
trzeba ich cenić i szanować za 
nieugiętość w dążeniu do celu.

To przykre, że za żartobliwy 
komentarz w facebooku pod 
adresem tych radnych PiS-u, 
którzy nie potra�li uszanować 
i docenić zasług wybitnej po-
wieściopisarki Olgi Tokarczuk, 
znalazł się Roman na sali sądo-
wej. Ten precedens, jak sądzę, 
pozwala tylko jeszcze bardziej 
docenić zasługi Romana dla 
wałbrzyskiej kultury i rozszerzyć 
grono jego przyjaciół i sojuszni-
ków.

Myślę, że wielu wałbrzyszan 
trzymało za Romanem kciuki i 
wierzyło, że wyjdzie z tej sprawy 
obronną ręką.

Stanisław Michalik

24 kwietnia zakończyło 
się głosowanie na projekty, 
które zostaną do�nansowa-
ne w konkursie grantowym 
Fundusz Toyoty – dobre po-
mysły zmieniają nasz świat.

Fundusz Toyoty, stworzo-
ny przez fabrykę Toyoty w 
Wałbrzychu, co roku wspiera 
oryginalne i ciekawe projekty, 
które zakładają trwałą zmianę w 
otoczeniu i związane obszarami 
priorytetowymi �rmy, którymi 
są: ekologia, edukacja technicz-
na, sport, bezpieczeństwo na 
drogach oraz poprawa mobil-
ności/swoboda poruszania się. 
Fundusz Toyoty to partnerstwo 
czterech podmiotów. W przy-
gotowaniu i realizacji projek-
tów organizacjom pomagają 
uczniowie technikum architek-
tury krajobrazu Zespołu Szkół nr 
5 w Wałbrzychu oraz uczniowie 
kierunku informatyka Zespołu 
Szkół im. Jana Kasprowicza w 
Jelczu-Laskowicach. Fundacja 
Edukacji Europejskiej pełni rolę 
koordynatora funduszu, a fa-
bryka Toyoty w Wałbrzychu i 
Jelczu-Laskowicach �nansuje 
najlepsze pomysły.

W konkursie mogły uczest-
niczyć organizacje non-pro�t, 
czyli jednostki, które nie są na-
stawione na osiąganie zysku, 
takie jak: fundacje, stowarzy-
szenia, szkoły, wyższe uczelnie, 
kluby sportowe, wspólnoty sa-
morządowe. Maksymalna kwo-
ta wsparcia projektu wynosi 20 
000 zł. Do�nansowanie otrzy-
mały projekty, które uzyskały 
największą liczbę punktów w I 
i II etapie konkursu:
1. Wnioskodawca: PSP nr 5 w 

Boguszowie - Gorcach, pro-

jekt: „Kolczasty zakątek- o 
jeżu nie tylko na papierze”, 
liczba punktów: 915, dota-
cja: 19 020 zł;

2. Wnioskodawca: PSP nr 2 w 
Wałbrzychu, projekt: „Mia-
steczko Ruchu Drogowe-
go”, liczba punktów: 885, 
dotacja: 19 504 zł;

3. Wnioskodawca: Koło Go-
spodyń Wiejskich w Go-
lińsku, projekt: „Budowa 
boiska sportowego w Goliń-
sku”, liczba punktów: 880, 
dotacja: 20 000 zł;

4. Wnioskodawca: PSP nr 1 w 
Boguszowie - Gorcach, pro-
jekt: „Naukowy Plac Zabaw 
przy PSP nr 1”, liczba punk-
tów: 870, dotacja: 19 982 zł;

5. Wnioskodawca: SP nr 1 w 
Świdnicy, projekt: „EKO-
logicznie, EKOnomicznie, 
kreatywnie i aktywnie na 
dwóch kółkach”, liczba 
punktów: 865, dotacja: 20 
000 zł;

6. Wnioskodawca: Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 
1 w Wałbrzychu, projekt: 
„Rusz ciało i mózg! - gry sto-
likowe „pod chmurką”, licz-
ba punktów: 825, dotacja: 
18 085 zł.
- Gratulujemy laureatom 

konkursu i życzymy powodzenia 
w realizacji projektów. 29 kwiet-
nia 2022 r. o godzinie 9.00 w 
Zespole Szkół nr 5 przy ul. Ogro-
dowej 2A w Wałbrzychu, odbę-
dzie się spotkanie laureatów, 
które będzie połączone z pre-
zentacją zwycięskich projektów. 
Serdecznie zapraszamy – mówi 
Grzegorz Kruszyński, wiceprezes 
Fundacji Edukacji Europejskiej.

(RED)

Laureaci konkursu 
Fundusz Toyoty 2022
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Ponad 80 proc. zanieczyszczeń 
mórz pochodzi z głębi lądu. 
A więc jeśli chcemy mieć czysty 
Bałtyk, to musimy zatroszczyć 
się o czystość rzek. Dlatego 
w najbliższy weekend rusza Ak-
cja Czysta Odra – kolejna ekolo-
giczna inicjatywa Credit Agrico-
le i EFL. Dołączyć może każdy, 
także w Wałbrzychu. 

- Śmieci spływają do morza 
rzekami nawet z bardzo odległych 
regionów, także z gór i miast takich 
jak Wałbrzych. Można więc powie-
dzieć, że wszyscy przyczyniamy się 
do narastania tego problemu - mówi 
Przemysław Przybylski, rzecznik 
banku Credit Agricole. - Potrzebuje-
my zmiany świadomości i nawyków 
społeczeństwa. A im więcej osób za-
angażuje się w takie aktywne działa-
nia jak sprzątanie rzek, tym łatwiej 
będzie tej zmiany dokonać.

Dlatego bank Credit Agricole 
i spółka leasingowa EFL, wspól-
nie z ekologiem i podróżnikiem 
Dominikiem Dobrowolskim, od 
stycznia organizują Wiślaną Ody-
seję – ekologiczny marsz wzdłuż 
nurtu Królowej Polskich Rzek, po-
łączony ze sprzątaniem jej brze-
gów. A teraz zachęcają również 
do udziału w kolejnej inicjatywie: 
Akcji Czysta Odra. W ciągu 10 dni: 
od 29 kwietnia do 8 maja wolonta-
riusze i wolontariuszki posprzątają 
Odrę na całej jej 854-kilometrowej 
długości: od źródeł w czeskich 
Morawach, aż po ujście w Zale-
wie Szczecińskim. Lokalne akcje 
sprzątania odbywać się będą rów-
nież na dopływach Odry, m.in. na 
Pełcznicy i Szczawniku.

- W piątek 29 kwietnia o godz. 
16 spotykamy się na polanie nad 
ulicą Książańską i posprzątamy 

dolinę rzeki Szczawnik na terenie 
Książańskiego Parku Krajobra-
zowego. Natomiast w następną 
sobotę 7 maja będziemy sprzątać 
Pełcznicę przepływającą przez 
centrum naszego miasta. Każdy 
może dołączyć i pomoc nam wal-
czyć z nadmiarem plastikowych 
odpadów w środowisku. Zaprasza-
my do grupowego udziału całe ro-
dziny i przyjaciół - zachęca Paweł 
Siodłak ze stowarzyszenia Czysty 
Wałbrzych. Zgłoszenia udziału 
i prośby o dodatkowe informacje 
można przesyłać na adres: czy-
stywch@gmail.com. 

Akcji Czysta Odra patronują 
marszałkowie województw: opol-
skiego, dolnośląskiego, lubuskiego 
i zachodniopomorskiego, a także 
prezydenci, burmistrzowie i wójto-
wie nadodrzańskich miast i gmin.

CZYSTE RZEKI 
to nasza wspólna sprawa

R E K L AMA

Unia Europejska do�nansowała 
kolejny projekt Lokalnej Organiza-
cji Turystycznej Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Prawie 80 tysięcy Euro 
zostanie przeznaczone na rozwój 
turystyki rowerowej w naszym re-
gionie. Projekt realizowany jest 
wspólnie z Czechami, a europej-
skie środki pochodzą z programu  
Interreg V-A Republika Czeska-
-Polska.

-Wszystkie statystki pokazują, że 
to bardzo ważna gałąź turystki, któ-
ra rozwija się dynamicznie zarówno 
w Polsce jak i w Europie. Chcemy 
aby Aglomeracja Wałbrzyska była 
obszarem przyjaznym rowerzystom, 
nie tylko tych zawodowym, ale także 
tym, którzy traktują jazdę na jedno-
śladzie jako rekreację i formę spędza-
nia wolnego czasu z rodziną. Dzięki 
rowerom elektrycznym nasze góry 
są  dziś o wiele bardziej dostępne – 
wyjaśnia burmistrz Głuszycy Roman 
Głód, pełniący również funkcję wice-
prezesa zarządu Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Aglomeracji Wałbrzy-
skiej.

Rozwój turystyki rowerowej 
Ziemi Broumovskiej i Aglomeracji 
Wałbrzyskiej - to pełna nazwa do�-
nasowanego projektu, który będzie 
realizowany od 1 maja tego roku do 
31 października 2023 roku. Partne-

rem ze strony czeskiej jest stowa-
rzyszenie Společnost pro destinační 
management Broumovska, o. p. s., 
Wartość projektu po stronie LOT AW 
– to 79401,2 euro, w tym dotacja 85% 
w formie refundacji.

W ramach projektu powstanie no-
woczesna strona internetowa wraz z 
aplikacją i szczegółowym opisem 40 
tras rowerowych na terenie Aglome-
racji Wałbrzyskiej. Znajdą się na niej 
także wszelkie informacje związane 
z turystyką rowerową w poszczegól-
nych gminach wchodzących w skład 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dodatko-
wo zostanie zrealizowana kampania 
promocyjna promująca trasy rowe-
rowe. W jej ramach powstanie 1000 
zestawów rowerowych gadżetów 
promocyjnych, 10 000 kompletów 
materiałów promocyjnych (4 mapy 
opisujące różne obszary tras rowe-
rowych), a także zostanie opracowa-
ny i wydrukowany w nakładzie 1000 
egzemplarzy specjalny przewodnik 
rowerowy. Ponadto zostaną stworzo-
ne 3 videospoty promujące trasy ro-
werowe i zostanie wykonanych 200 
profesjonalnych zdjęć. Na przełom 
września i października 2023 roku, z 
okazji zakończenia projektu zostanie 
zorganizowany polsko – czeski festi-
wal rowerowy.

(MM)

2 maja ZUS 
zaprasza klientów
W poniedziałek 2 maja 2022 r. 
sale obsługi klientów w placów-
kach ZUS oraz Centrum Obsługi 
Telefonicznej będą czynne do 
godz.15.00.
- Wprawdzie w poniedziałek 2 
maja pracujemy, ale nieco krócej. 
Zwykle nasze sale obsługi klien-
tów są otwarte w poniedziałki aż 
do 18.00, jednak 2 maja czekamy 
na klientów tylko do 15.00 – mówi 
Iwona Kowalska-Matis regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku.
Rzeczniczka zachęca do zała-
twiania swoich spraw w ZUS bez 
wychodzenia z domu za pośred-
nictwem Platformy Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS lub telefonicz-
nie – pod numerami:
22 11 22 111 – w sprawie Polskiego 
Bonu Turystycznego – we wszyst-
kie dni tygodnia w godzinach 7.00-
20.00
22 444 02 55 – w sprawie świad-
czeń rodzinnych dla obywateli 
Ukrainy - w dni robocze (pn.-pt.) w 
godzinach 8.00 -18.00.

(IKM)

- Niebo błękitne nad Ukrainą, na-
dzieja w sercach - tym wezwaniem 
zapraszaliśmy, by zostać naszym 
wolontariuszem niosącym nadzieję 
lub wesprzeć „Żonkilową Kwestę” 
datkiem – mówi Renata Wierzbic-
ka, prezes Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu.

Wałbrzyskie Hospicjum im. Jana 
Pawła II od ponad 25 lat niesie kom-
pleksową, profesjonalną i całkowicie 
bezpłatną opiekę swoim podopiecz-
nym dotkniętych problemem cho-
roby. Od 24 kwietnia 2022 r. w Wał-
brzychu i powiecie wałbrzyskim trwa 
Żonkilowa Kwesta.

 - Co prawda nie udało nam się 
zapewnić naszym wolontariuszom 
błękitnego nieba nad Wałbrzychem 
i okolicami, ale cóż to znaczy w ob-
liczu cieni wojny na Ukrainie? Nasi 
wolontariusze, w liczbie 473, pełni 
niegasnącego zapału, poczucia mi-
sji i empatii, rozpoczęli w niedzielny 

poranek „Żonkilową Kwestę”, roz-
taczając w sercach mieszkańców 
naszego miasta i powiatu potrzebę 
dzielenia się z tymi, którzy tego w 
danej chwili najbardziej potrzebują. 
Zapraszamy wszystkich, którzy jesz-
cze nie mieli okazji wesprzeć akcji, 
której celem jest wsparcie hospicjum 
w Wałbrzychu oraz Miejskiego Hospi-
cjum we Lwowie, do dołączenia do 
„Żonkilowej Kwesty”, która trwa do 
28 kwietnia. Przywróćmy błękit nieba 
nad Ukrainą wlejmy nadzieję w ser-
ca tych, którzy tam pozostali… Zrób 
to, co możesz, by mieć w tym swój 
udział – apeluje Renata Wierzbicka.

Tę szlachetną inicjatywę można 
wesprzeć także bez wychodzenia z 
domu przez dokonanie wpłaty dowol-
nej sumy pieniędzy na rachunek ban-
kowy wałbrzyskiego hospicjum: 91 10 
90 22 71 0000 0001 4245 4101 w tytu-
le podając treść: ‚’Żonkilowa Kwesta”.

(RED)

Turystyka rowerowa 
na pograniczu

Trwa żonkilowa kwesta
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Od dwóch miesięcy śledzi-
my zmagania Ukrainy z krwawą 
rosyjską inwazją. Zaskoczeni 
brutalnością wojny, z niedo-
wierzaniem odkrywamy, że ta 
historia wydarza się na konty-
nencie europejskim, który po 
1945 po doświadczeniach II 
wojny światowej miał być już 
przestrzenią pokoju i praw 
człowieka.

Z zaciekawieniem obser-
wuję na youtube wypowiedzi 
rosyjskich propagandzistów w 
moskiewskich mediach, którzy 
bez oporu wprost dehumani-
zują Ukraińców, nawołują do 
bombardowań, chwalą zabi-
janie wojennego przeciwnika. 
W słowach dziennikarzy, ludzi 
kultury, polityków nie ma cie-
nia ducha Puszkina i Czajkow-
skiego. Jest pochwała zbrodni. 
Jak to możliwe, przecież to eu-
ropejski naród? Jak zrozumieć 
i opisać Rosję? Skąd wynika jej 
wyjątkowość?

A może coś jednak różni Ro-
sjan od nas, od Czechów, czy 
Hiszpanów? Może jednak tkwi-
my w innej kulturze? Rosja, jak 
jej protoplasta - Księstwo Mo-
skiewskie, może nadal jest eks-

Inwazja Rosji to starcie cywilizacji!
Piotr 
Sosiński

pansywnym azjatyckim pań-
stwem, śmiertelnym wrogiem 
krajów słowiańskich? Warto 
pamiętać, że taką właśnie kon-
cepcję azjatyckiego charakteru 
Rosji rozwinął sam Adam Mic-
kiewicz w swych wykładach 
wygłaszanych w latach 1840–
1844 w College de France.

Atak cywilizacji 
turańskiej

Dzisiaj warto sięgnąć do 
nadal mało nagłośnionej teorii 
cywilizacji krakowskiego uczo-
nego - Feliksa Konecznego. Ży-
jący na przełomie XIX i XX wie-
ku profesor Koneczny słusznie 
zaliczał Rosję do obszaru tzw. 
cywilizacji turańskiej. Cywili-
zację rozumiał jako metodę 
ustroju życia zbiorowego. Hi-
storiozo�a Konecznego uzy-
skała swój ostateczny kształt w 
książce „O wielości cywilizacyj” 
z 1935 roku. Dowodził, że jest 
wiele cywilizacji i rządzą nimi 
konkretne prawa. Koneczny 
wyróżnił kilkadziesiąt cywili-
zacji historycznych, z których 
siedem istnieje współcześnie: 
arabska, bizantyńska, bramiń-
ska, chińska, łacińska, turańska 
oraz żydowska.

W historii Rosji widoczne 
jest ścieranie się archetypu 
turańkiego, bizantyjskiego i 
łacińskiego, ale największe 
znaczenie ma ten pierwszy. W 
obszarze cywilizacji turańskiej 
władzę sprawuje chan, kagan 

lub car, kaprysy wodza zastępu-
ją prawo, to on określa co jest 
dobre, a co złe. Według Feliksa 
Konecznego, taki władca jest 
właścicielem całego państwa, 
wszystkich i wszystkiego, a cała 
ludność znajduje się u niego 
w niewoli. Wódz w cywiliza-
cji turańskiej jest kochany, ale 
nie bezwarunkowo, albowiem 
musi być zwycięski. Turańczycy 
nie akceptują przywódcy pono-
szącego porażki. Musi on stale 
udowadniać, że jego władztwo 
i wpływy rosną. Tak dzieje się 
właśnie teraz w Rosji. Podbój 
Ukrainy ma potwierdzić pozy-
cję prezydenta Putina. Państwo 
kwitnie dopóki prowadzi eks-
pansję, inaczej rozpada się.

Rosja nadal obciążona 
bolszewizmem

Współczesna Rosja buduje 
swoją tożsamość duchową i 
kulturową na swego rodzaju 
hybrydzie, zawierającej w so-
bie dziedzictwo komunizmu 
i tradycje rosyjskiego prawo-
sławia. Kiedy widzimy alians 
patriarchy Cyryla z Putinem, 
błogosławienie najeźdźców, 
dochodzimy do wniosku, że - 
podobnie jak w czasach Złotej 
Ordy - religia jest tam trakto-
wana utylitarnie, panuje milita-
ryzm i kolektywizm, a najwyż-
szą wartość stanowi władza. 
Państwo jest dla Rosjan jak 
Bóg, który z zasady może robić 
tylko rzeczy dobre.

Podobnie krytycznie oce-
niał Rosję - typowany w roku 
1926 przez Józefa Piłsudskie-
go na Prezydenta RP - chrze-
ścijański liberał Marian Zdzie-
chowski. W przedmowie do 
wydanej w roku 1937 w Wilnie 
książki pt. „W obliczu końca” 
pisał: „stoimy w obliczu końca 
historii, każdy dzień świadczy 
o zastraszających postępach 
dżumy moralnej, która pę-
dząc od Rosji Sowieckiej, za-
garnia wszystkie kraje, wżera 
się w organizmy wszystkich 
narodów, wszędzie wszczyna 
procesy rozkładowe, pogrąża 
w odmętach zgnilizny i zdzi-
czenia”. Rewolucja proleta-
riacka w Rosji była przyczyną 
tak pesymistycznej diagnozy 
dziejów u Zdziechowskiego. 
Motorem żywiołów, które nio-
sła ze sobą była bowiem „moc 
nie z tego świata”. Zdziechow-
ski przekonywał, że dokonuje 
się bolszewizacja świata, a Eu-
ropa i - wraz z nią - Polska ule-
gają rozkładowi moralnemu. 
W ankiecie przeprowadzonej 
przez „Wiadomości Literac-
kie” w 1933 roku o rewolucji 
bolszewickiej pisał wprost jak 
o współczesnej apokalipsie, 
twierdząc, że postawiła ona 
sobie „cel nierealny, wariacki, 
z szału, nienawiści i doktryner-
skiego zaślepienia poczęty, w 
postaci fantastycznego dzi-
kiego pomysłu przeistoczenia 
ludzkości w jeden olbrzymi 
automat, w olbrzymiego o 
milionach rąk i nóg potwora, 
którego nazwano człowiekiem 
kolektywnym”.

Wiara w zwycięstwo 
cywilizacji europejskiej

Wprawdzie formalnie ustrój 
komunistyczny w Rosji jest 
nieobecny od trzech dekad, to 
jego duch, mentalność i sym-
bolika pozostały. Natomiast 
zachodnia i środkowa Europa 
to obszar naszego kontynen-
tu, wobec którego Feliks Ko-
neczny używał trzech określeń: 
cywilizacja chrześcijańsko-kla-
syczna, cywilizacja zachod-
nioeuropejska, cywilizacja 
łacińska. Cywilizację tę cha-
rakteryzuje personalistyczne 
podejście do człowieka, tu po-
lityka podporządkowana jest 
moralności. Społeczeństwo nie 
daje się zdominować państwu, 
a rodzina ulega dużej emancy-
pacji. Życie publiczne opiera 
się na etyce, bez względu na to 
jakie widzi się jej źródła. Zda-
niem Konecznego to najdosko-
nalsza z istniejących cywilizacji, 
która w pełni urzeczywistniała 
się w kulturze polskiej.

Wprawdzie nasza Europa 
nie jest doskonała, ale jakże 
różnią się postępowania na-
szych narodów od tego, co 
kolejny raz opętało Rosjan. 
Dlatego ta wojna jest starciem 
cywilizacji.

***

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.

NorDZIK 
Walking
1 maja zorganizowane 
zostaną zawody Nor-DZIK 
Walking Dzikowiec 2022. 
Celem imprezy jest popu-
laryzacja aktywnego, zdro-
wego spędzania czasu wol-
nego, popularyzacja nordic 
walking, promocja Bogu-
szowa-Gorc oraz Ośrodka 
Sportowo-Rekreacyjnego 
Góra Dzikowiec w Boguszo-
wie - Gorcach.
- Jeśli chcesz się sprawdzić, 
to trasa przebiega w te-
renie leśnym, bez dużych 
przewyższeń. Ścieżki leśne, 
szutrowe i kamieniste, a 
na niektórych odcinkach 
trasa może być błotnista 
i podmokła. Trasa została 
wytyczona w formie pętli 
o długości ok. 6,5 km, a za-
wodnicy na dystansach 13 
km i 19,5 km będą mieli do 
pokonania odpowiednio 2 
i 3 okrążenia. Udział w im-
prezie jest bezpłatny. Zapisy 
będą prowadzone na miej-
scu w biurze zawodów w 
godzinach od 9.00 do 10.30, 
a start zaplanowany został 
na godz. 11.00. Regulamin, 
mapa z trasa przebiegu oraz 
karty zgłoszeń dostępne 
są na stronie https://www.
osir-boguszow.eu/wydarze-
nia/zawody-nor-dzik-wal-
king-2022/ oraz na Facebo-
oku – dodają organizatorzy.

Tam gdzie ja, 
tam moja �aga
W związku z tym, że zbli-
ża się majowy weekend, 
informuję, że 2 maja 2022 
r., czyli w poniedziałek na-
sze biblioteki są zamknię-
te – mówi Marek Dańczak, 
dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej - Centrum 
Kultury w Boguszowie – 
Gorcach. 30 kwietnia zapra-
szamy do ceentrali biblio-
teki przy placu Odrodzenia 
4 między godziną 12.00 a 
16.00 lub do biblioteki w 
Gorcach przy ulicy Trau-
gutta 12 g, w godzinach 
11.30-16.30. Natomiast 3 
maja 2022 r. zapraszamy do 
centrali biblioteki na roz-
strzygnięcie konkursu „Tam 
gdzie ja, tam moja �aga” o 
godz. 16.30 oraz na koncert 
zespołu Molendio Cafe o 
godz. 17.00.

(RED)
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALIM
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w rejonie ul. Drzymały we wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późń. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obsza-
ru położonego w rejonie ul. Drzymały we wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 6 maja 2022 r. do 26 maja 2022 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9; 58-320 Walim, od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1400  oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 maja 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocz-
nej 9; 58-320 Walim, o godz. 1430. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi. 
Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komu-
nikacji 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, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2022r.

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 uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Złożenie uwagi 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. 

IT.6722.9.2021

R E K L AMA

Właściciele nieruchomo-
ści mieszkalnych lub użytko-
wych tworzą tzw. wspólnotę 
mieszkaniową i sami podej-
mują decyzje w sprawie za-
rządzania nieruchomością. 
Sprawami wspólnoty miesz-
kaniowej kieruje zarząd, któ-
ry równocześnie reprezen-
tuje ją na zewnątrz. Zarząd 
reprezentuje również wspól-
notę w stosunkach pomiędzy 
nią, a poszczególnymi wła-
ścicielami lokali.

W skład zarządu mogą 
wchodzić właściciele lokali. 
Mogą oni także powierzyć za-
rząd innej osobie �zycznej lub 
prawnej. Czynności tak zwa-
nego „zwykłego zarządu” za-
rząd podejmuje samodzielnie. 
Do takich czynności zaliczamy 
np. załatwianie spraw bieżą-
cych związanych z normalną 
eksploatacją nieruchomości, 
prace konserwacyjne, pobie-
ranie opłat itd. Jednakże dla 
podjęcia przez zarząd czyn-
ności przekraczających zwy-
kły zarząd, niezbędna jest już 
uchwała członków wspólnoty 
mieszkaniowej, czyli właścicie-
li.

Do czynności przekraczają-
cych zwykły zarząd nierucho-
mością można przykładowo 
zaliczyć: 1) przyjęcie rocznego 

planu gospodarczego wspól-
noty, 2) ustalenie opłat na po-
krycie kosztów zarządu, czyli 
wynagrodzenia zarządcy, 3) 
udzielenie zgody na różne-
go rodzaju przebudowy lub 
nadbudowy w nieruchomo-
ści, 4) określenie wysokości 
opłat na fundusz remontowy, 
5) udzielenie zgody na wyto-
czenie powództwa przeciwko 
właścicielowi lokalu o przymu-
sową sprzedaż lokalu.

Wszystkie decyzje członków 
wspólnoty, które przekraczają 
zwykły zarząd nieruchomością, 
zapadają w formie uchwał. Co 
do zasady, uchwały zapadają 
większością głosów, liczoną 
według wartości posiadanych 
przez właścicieli udziałów. 
Głosowanie większością gło-
sów nie oznacza oczywiście, że 
uchwały zapadają jednomyśl-
nie. W przypadku braku jed-
nomyślności część właścicieli 
może zostać przegłosowana 
przez większość. Uchwała bę-
dzie jednak prawnie skuteczna.

Co w takiej sytuacji może 
zrobić „przegłosowany” właści-
ciel lokalu? Przepisy przewidu-
ją, że właściciel niezadowolony 
z podjętej uchwały, może za-
skarżyć ją do sądu. Zaskarżenie 
uchwały jest, jednakże możli-
we tylko z kilku dość szczegó-

łowo wskazanych powodów. 
Pierwszym z nich jest nie-
zgodność uchwały z prawem. 
„Niezgodność z prawem” to 
pojęcie bardzo ogólne i w jego 
zakres wchodzi niezgodność 
uchwały z przepisami prawa 
materialnego (np. z ustawą o 
własności lokali) oraz niezgod-
ność z procedurą dotyczącą 
podejmowania uchwał.

Następnym powodem 
umożliwiającym zaskarże-
nie uchwał jest niezgodność 
podjętej uchwały z umową 
właścicieli lokali. Właściciele 
lokali mogą w odrębnej umo-
wie, zawartej w formie aktu 
notarialnego, określić zasa-
dy zarządu nieruchomością 
wspólną. Mogą na przykład 
określić zasady uprzywilejo-
wanego korzystania przez 
poszczególnych właścicieli z 
części wspólnej nieruchomo-
ści np. udzielenie jednemu z 
właścicieli wyłączności z korzy-
stania z pomieszczenia pralni. 
Jeżeli podjęta przez wspólnotę 
uchwała będzie z tymi umow-
nymi ustaleniami sprzeczna, 
można ją zaskarżyć.

Kolejnym powodem zaskar-
żenia uchwały jest naruszenie 
zasad prawidłowego gospo-
darowania nieruchomością 
wspólną. Oceny, czy uchwała 

zasady te narusza, doko-
nuje się, uwzględniając w 
szczególności, jej celowość 
gospodarczą, rzetelność 
oraz gospodarność, które 
powinny cechować zarzą-
dzanie nieruchomością. 
A tym samym znajdować 
odzwierciedlenie w treści 
uchwały.

Najczęstszą przyczyną 
zaskarżania uchwał jest jed-
nakże naruszenie przez nią 
w inny sposób interesów 
skarżącego właściciela loka-
lu. O uchwale naruszającej 
interesy członka wspólnoty 
możemy mówić wówczas, 
gdy jest ona dla niego nie-
korzystna, krzywdząca lub 
narusza jego prawa. Za nieko-
rzystną dla członka wspólnoty 
uchwałę uważa się również 
taką, która już w momencie 
jej podejmowania miała na 
celu jego pokrzywdzenie lub 
też wykonanie uchwały do-
prowadziło do pokrzywdzenia 
jednego lub kilku właścicie-
li lokali. Jedną z najbardziej 
dotkliwych uchwał, bez wąt-
pienia, uderzającą wprost w 
interes właściciela lokalu, jest 
uchwała wyrażająca zgodę 
na wszczęcie procesu zawie-
rającego żądanie sprzedaży 
lokalu w drodze licytacji. Taka 

Prawo w pigułce: zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej

uchwała może być podjęta 
przez wspólnotę mieszkanio-
wą w sytuacji, gdy właściciel 
lokalu: 1) długotrwale zale-
ga z opłatami, 2) wykracza 
w sposób rażący przeciwko 
obowiązującemu porządkowi 
domowemu, 3) wykracza w 
sposób uporczywy przeciwko 
obowiązującemu porządkowi 
domowemu, 4) przez swoje 
zachowanie czyni korzystanie z 
innych lokali lub nieruchomo-
ści uciążliwym.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Utrudnienia 3 maja
- W związku z uroczystymi ob-
chodami 231. Rocznicy Uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, organi-
zowanymi przez Urząd Miejski 
w Wałbrzychu, w godzinach od 
12.20 do 14.45 w centrum mia-
sta wystąpią utrudnienia w ru-
chu drogowym. W godzinach 
tych kolumna uczestników uro-
czystości poruszać się będzie 
następującymi ulicami i placa-
mi: Gdańska, Rynek, Moniuszki 
do Kościoła p.w. Św. Aniołów 
Stróżów, następnie Moniusz-
ki, Rynek, 1 Maja przed Pomnik 
Niepodległości na placu Kościel-
nym. Prosimy wszystkich miesz-
kańców miasta o wyrozumiałość 
i zapraszamy do wzięcia udziału 
w obchodach – mówi Edward 
Szewczak, rzecznik prezydenta 
Wałbrzycha.

(RED)

Odwołana premiera
- Spektakl teatralny pt. „Słonecz-
na 5” zostanie przeniesiony na 
inny termin, o którym poinfor-
mujemy wkrótce. Zakupione 
bilety można zatrzymać lub na-
pisać wniosek na maila: ckmbp@
gluszyca.pl o zwrot kosztów – we 
wniosku należy napisać imię i 
nazwisko oraz kwotę i numer 
konta, na który mamy przelać 
pieniądze. Więcej informacji pod 
nr tel. 503 102 817 w godzinach 
pracy instytucji – informuje Sa-
bina Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Głuszycy.

(AGM)
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W okolicach Wałbrzycha 
znaleziony został gliniany 
garnek wypełniony moneta-
mi, które datowane są przez 
archeologów na drugą poło-
wę XIII wieku. Przypadkowe-
go odkrycia dokonał podczas 
spaceru z opiekunem pies 
Kajtek.

- Delegatura w Wałbrzychu 
Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków we Wrocławiu 
pozyskała bardzo cenne zabyt-
ki archeologiczne. Twierdząc 
cenne, mamy na myśli przede 
wszystkim wartość historycz-
ną, naukową i artystyczną. W 
tym przypadku wartość znale-

zionych zabytków jest również 
zaskakująca. Według wstępnej 
oceny archeologów, tak duże-
go, formalnie zgłoszonego zna-
leziska, nie było od co najmniej 
100 lat – informuje urząd.

7 kwietnia 2022 roku do De-
legatury w Wałbrzychu WUOZ 
we Wrocławiu wpłynęło zgło-

Pies wytropił średniowieczny skarb

chowywane w zniszczonym 
glinianym garnku. Wstępne 
oględziny pozwalają określić 
chronologię znaleziska na 1 po-
łowę XIII wieku. Znalezisko jest 
homogeniczne, jeżeli chodzi 
o naczynie i monety. Sugeruje 
to okres, w którym przedmioty 
zostały ukryte. Wstępna iden-
ty�kacja mennic wskazuje na 
warsztaty Brandenburgii, Sak-
sonii oraz Śląska. Brakteaty były 
wykonane z cienkiej blaszki. 
Funkcjonowały jako środki płat-
nicze w okresie średniowiecza. 
Użytkowanie poszczególnych 
serii menniczych było stosun-
kowo krótkie. Z danych histo-
rycznych wiadomo, że wymia-
na środka płatniczego w tym 
okresie następowała nawet 2-3 
razy w roku. Z tego powodu za-
chowanych monet z tego okre-
su jest niewiele, ponieważ były 
one na bieżąco przetapiane i 
tłoczono w nowe serie. Znale-
zienie znacznej ilości monet z 
tego okresu jest więc wyjątko-
wą okolicznością. Biorąc pod 
uwagę warsztaty, w których 
były wykonywane, możemy 
mówić o szkole południowo-
-zachodniej i środkowej Europy 
z obecnym terenem Niemiec. 
Ze względu na grubość, blaszki 
mogły być tłoczone tylko jed-
nostronnie, na miękkiej pod-
kładce. Stempel odciskano w 
sposób wypukły na awersie, na-
tomiast rewers był wklęsły jako 
negatyw – wyjaśniają pracow-
nicy biura ochrony zabytków.

Sama nazwa monety została 
nadana w czasach późniejszych 
i wywodzi się z pochodzącego z 
języka łacińskiego słowa „brac-
tea” - blaszka. Sama idea tło-
czenia monet z cienkiej blaszki 
spowodowana była małą do-
stępnością kruszcu – srebra lub 

rzadziej złota oraz zasobami 
mennicy. Monety w tym czasie 
mogli bić królowie, książęta, bi-
skupi. Ten stan trwał do odkry-
cia znacznych złóż srebra pod 
czeską Pragą, gdy zaczęto bić 
„euro średniowiecznej Europy” 
w postaci groszy praskich, które 
powoli wyparły brakteaty.

- Same brakteaty są wdzięcz-
nym materiałem do studiów 
mediewistycznych. Dominują 
na nich przedstawienia antropo-
geniczne, zoomor�czne, fanta-
styczne (gryfy, syreny, anioły itp) 
oraz elementy architektury (wie-
że, mury itp). „Nasze” znalezisko 
jest w zadziwiająco dobrym 
stanie. Odciski w większości są 
wyraźne, a same monety mało 
zniszczone. Z naszej wiedzy wy-
nika, że do tej pory największe 
zbiory brakteatów znajdują się w 
Krakowie i Warszawie. Mając na 
uwadze ilość obecnie znalezio-
nych monet możemy przypusz-
czać, że mekką mediewistów 
będzie teraz Wrocław. Monety 
czeka opracowanie naukowe, 
konserwacja i - oczywiście - pu-
blikacja. Wymaga to jednak 
pozyskania dotacji w formie 
grantów naukowych, więc dla 
szerszej publiczności monety 
będą dostępne dopiero za jakiś 
czas. Obecnie możemy pochwa-
lić się kilkoma zdjęciami pokazu-
jącymi stan zachowania i pozwa-
lającymi wyrobić sobie zdanie 
o wielkości znaleziska. Monety 
posiadają rangę zabytku arche-
ologicznego i jako takie są wła-
snością Skarbu Państwa, więc 
nie tra�ą na rynek numizma-
tyczny, ale będą mogły cieszyć 
oczy zwiedzających w muzeum 
– podkreślają przedstawiciele 
Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków we Wrocławiu.

(RED, fot. WUOZ)

- Z okazji dnia św. Floriana, 
który jest patronem straża-
ków, w imieniu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Głuszycy 
Górnej, zapraszam na Piknik 
Strażacki, który zostanie zor-
ganizowany 1 maja na tere-
nie placu przy remizie przy ul. 
Kłodzkiej 15 – mówi burmistrz 
Głuszycy Roman Głód.  - Pik-
nik poprzedzi msza św. o godz. 
11.30 w intencji OSP, która zosta-
nie odprawiona w Kościele pod 
Wezwaniem NMP Królowej Pol-
ski w Głuszycy. Zabawę na placu 
przy remizie rozpoczniemy o 

godz. 13.00. W czasie pikniku nie 
zabraknie atrakcji dla najmłod-
szych. Animacje poprowadzą 
klauni Klara i Patryk, będzie też 
zabawa na dmuchanym zamku, 
malowanie buziek i możliwość 
zwiedzania strażackich wozów 
bojowych. Zaplanowane zo-
stały pokazy pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. Wspólnie 
spędzony czas umilą występy 
muzyczne: Głuszyckiej Orkiestry 
Dętej pod batutą kapelmistrza 
Eugeniusza Lecia oraz zespołu 
JA-RE-DA.

(AGM)

Piknik strażacki

szenie o znalezieniu przedmio-
tów. Następnego dnia starszy 
inspektor do spraw zabytków 
archeologicznych Marek Ko-
walski, wraz z ekipą archeolo-
gów z Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
dokonali oględzin zgłoszonych 
przedmiotów oraz miejsca zna-
lezienia.

- Okazało się, że znalezione 
przedmioty to średniowiecz-
ne brakteaty, które były prze-
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- Meldujemy, że Operacja 
Czysta Rzeka w Gminie Mie-
roszów została zakończona 
wielkim sukcesem! – mówi 
Ilona Henko z Mieroszow-
skiego Centrum Kultury, któ-
ra była koordynatorem akcji.

- Do naszego sztabu Ope-
racji Czysta Rzeka 2022 dołą-

czyło około 200 wolontariuszy. 
Byli to uczniowie i nauczyciele 
ze szkół w naszej gminie oraz 
mieszkańcy. Sprzątaliśmy tere-
ny wokół rzeki Ścinawki, Czar-
ciego Potoku oraz Sokołowca, a 
także same koryta oraz okolicz-
ne parki i lasy. Z całego serca 
dziękujemy za pomoc w zorga-

Zlot motocykli, piknik ro-
dzinny oraz nabożeństwo z 
programem artystycznym – 
tak przedstawia się program 
majówki w Świebodzicach.

- Zapraszamy już w najbliż-
szą sobotę do świebodzickiego 
Rynku, gdzie po dwuletniej 
przerwie znów pojawią się 
zjawiskowe jednoślady. X Ju-
bileuszowy Zlot Motocykli roz-
pocznie się o godzinie 15.00. 
Uczestnikom wydarzenia roz-
dane zostaną okazjonalne, pa-
miątkowe koszulki. Zgodnie z 
tradycją rozpoczynającą sezon, 
wszystkie maszyny zostaną 
poświęcone, a kierowcy otrzy-
mają obrazek z wizerunkiem 
ich patrona - św. Krzysztofa. 
Będzie głośno, widowiskowo i 
niepowtarzalnie. Po o�cjalnej 
części motocykliści przejadą 
ulicami miasta, następnie prze-
nosząc się do Hotelu Księżyc 
na część plenerową imprezy. W 
poniedziałek - 2 maja- obcho-
dzimy Święto Flagi, z tej okazji 

Szczep Harcerski Imago przy 
wsparciu Gminy Świebodzi-
ce zaprasza osoby w każdym 
wieku do parku przy alejach 
Lipowych na Miejskie Obchody 
Dnia Flagi Radosny Patriotyzm. 
Rozpocznie je ekscytująca gra 
terenowa. Po niej o godzinie 
12:00 zacznie się kolorowy, 
rodzinny piknik, podczas któ-
rego na uczestników czekać 
będzie moc atrakcji: konkursy, 
zabawy, występy artystyczne. 
Wydarzenie zapewni ciekawą 
rozrywkę dla całych rodzin. 
Majówkę zakończymy mszą 
świętą w intencji ojczyzny, 
która odprawiona zostanie we 
wtorek - 03.05.22 r. o godzinie 
12.00 - w Para�i św. Mikołaja. 
Po nabożeństwie program ar-
tystyczny zaprezentuje Zespół 
Śpiewaczo-Taneczny Świebo-
dziczanie pod przewodnic-
twem Aleksandra Jermakowa 
– mówi Paweł Ozga, Burmistrz 
Świebodzic.

(WPK)

Majówka 
w Świebodzicach

29 kwietnia o godz. 19.00 w 
Teatrze Zdrojowym w Szczaw-
nie –Zdroju rozpocznie się 
koncert Filmowo Operowo - 
Sokolniccy Duet Opera Night.

- Zapraszamy na koncert do 
przepięknego Teatru Zdrojo-
wego w Szczawnie Zdrój, już 
29 kwietnia o godz.19.00. Kie-
rujmy to zaproszenie szczegól-
nie do melomanów z Dolnego 
Śląska, bo dawno nas tam nie 

było, ale i dla naszych fanów 
z całej Polski. Wystąpimy jako 
Sokolniccy Duet. Będzie ma-
giczne! - Zapraszają Agnieszka 
i Voytek Sokolniccy.

Bilety można kupić w ka-
sach Teatru Zdrojowego, Ka-
wiarni Bohema, Domu Zdro-
jowym oraz na stronie https://
www.kupbilecik.pl/.../koncert.
pt.�lmowooperowo/.

(RED)

Filmowo i operowo 
w teatrze

Wyczyścili rzeki nizowaniu wywózki uzbiera-
nych śmieci burmistrzowi 
Mieroszowa Andrzejowi Lipiń-
skiemu i sekretarzowi gminy 
Ewie Kisztelińskiej, �rmie Sa-
nikom z Lubawki, Gminie Mie-
roszów oraz ZGKiM Mieroszów. 
Za zaangażowanie w akcję 
dziękujemy dyrektorom, na-
uczycielom i uczniom Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego im. 
J. Korczaka w Sokołowsku, Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 

w Kowalowej oraz Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Miero-
szowie. Wasza postawa budzi 
szacunek i radość oraz nadzie-
ję, że wasze pokolenie nauczy 
wszystkich, że należy chronić 
środowisko, w którym żyjemy. 
W tym roku naszą akcję wsparł 
znakomity strongman Rafał 
Gomuła - dziękujemy za po-
moc w dźwiganiu ciężkich wo-
rów. Organizatorom ogólno-
polskiej Operacji Czysta Rzeka 

kłaniamy się nisko za tak wielką 
akcję, za rękawiczki, worki, ko-
szulki i materiały promocyjne, 
które usprawniają wszystkie 

lokalne działania w całym kraju 
– dodaje w imieniu organizato-
rów z MCK Ilona Henko.

(RED)
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• Zmiana godzin pracy 
urzędu
Zgodnie z zarządzeniem Wójta 
Gminy Czarny Bór z 20 kwietnia 
2022 r. w sprawie wprowadze-
nia Regulaminu Pracy Urzędu 
Gminy Czarny Bór, zmieniają 
się godziny pracy magistratu. 
Od 1 maja 2022 r. Urząd Gminy 
Czarny Bór będzie czynny od 
poniedziałku do czwartku w 
godzinach od 7.00 do 15.30, a 
w piątek w godzinach od 7.00 
do 13.00.

• Przebudowa ulicy 
Kolejowej
Rozpoczęły się prace budow-
lane związane z przebudową 
ulicy Kolejowej w Czarnym 
Borze. Roboty prowadzone są 
na odcinku 889,10 m od włą-
czenia w drogę wojewódzką 
do końca ulicy. Zakres inwe-
stycji obejmuje: wykonanie 
wzmocnień podłoża grunto-
wego, wykonanie robót dro-
gowych - nawierzchniowych, 
utwardzenie poboczy kostką 
kamienną na wewnętrznych 
stronach łuków, oczyszczenie 
rowów z samosiejek, odtwo-

rzenie istniejących rowów; 
ułożenie korytek betonowych 
w miejscach, gdzie obecnie 
brak jest odwodnienia; re-
mont istniejących przepustów 
pod zjazdami i drogą oraz wy-
konanie wyfrezowania pozo-
stawionych po wycince pni 
drzew. Termin zakończenia 
przebudowy ustalony został 
na 7 lipca 2022 r. Wykonaw-
cą robót budowlanych jest 
Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Sp. z 
o.o. w Świdnicy. Wartość ro-
bót budowlanych wynosi 1 
328 412,98 złotych.

• Porządki przy drogach
W ramach bieżącego utrzyma-
nia dróg gminnych, na terenie 
Gminy Czarny Bór rozpoczęły 
się prace polegające na ścince 
poboczy wraz z udrożnieniem 
i oczyszczeniem rowów przy-
drożnych. Pierwszy etap prac 
realizowany jest w miejscowo-
ści Borówno, a ich celem jest 
odwodnienie dróg gminnych 
oraz unormowanie spływu 
wód opadowych.

(RED)

Raport 
z Gminy Czarny Bór

Matura zaraz 
po majówce

4 maja w całej Polsce roz-
poczną się egzaminy matural-
ne. Za twórcę egzaminu doj-
rzałości uznawany jest pruski 
minister do spraw kościoła 
i szkolnictwa Karl Abraham 
von Zedlitz, który urodził się 
w Czarnym Borze, a pochowa-
ny został w Walimiu.

W 1788 roku Karl Abraham 
von Zedlitz opracował egzami-
ny pozwalające na dalszą edu-
kację na szczeblu uniwersy-
teckim. Kim był twórca matur? 
Urodził się 4 stycznia 1731 roku 
w Czarnym Borze (wówczas 
był to niemiecki Schwarzwal-
dau), ukończył Szkołę Rycerską 
w Brandenburgu, następnie 
został członkiem najwyższe-
go trybunału w Berlinie. W 
roku 1770 został ministrem 
sprawiedliwości, a rok później 
ministrem do spraw kościoła i 
szkolnictwa. Zasłynął jako au-
tor i krzewiciel koncepcji roz-
woju pruskiego szkolnictwa, 
szczególnie średniego. Był 
jednym z najwybitniejszych 
pruskich ministrów. Do szkół 
wprowadził nowy, ulepszony 
typ nauczania i lepsze meto-
dycznie podręczniki, zgodnie 
z założeniami Fryderyka Wiel-
kiego. Król pragnął bowiem, 
aby w szkołach zerwano z 

mechanicznym i bezmyślnym 
wkuwaniem niepotrzebnych i 
zbędnych informacji, na rzecz 
kształcenia myślenia i kształ-
towania własnego charakteru. 
Zedlitz, wypełniając królew-
skie wskazania, przyczynił się 
ostatecznie do przestawienia 
pruskiej oświaty na nowe, neo-
humanistyczne i oświeceniowe 
tory. Dokonał istotnego prze-
łomu, wprowadzając zaledwie 
w ciągu dwóch dekad średnie 
szkolnictwo Prus do europej-
skiej elity. Zedlitz był także 
reformatorem Akademii Ry-
cerskiej w Legnicy, a po utracie 
stanowiska ministra, w latach 
1788-1789, jej dyrektorem. 
To właśnie w pierwszym roku 
jego rządów w legnickiej aka-
demii pisany był po raz pierw-
szy egzamin dojrzałości. Karl 
Abraham von Zedlitz zmarł 18 
marca 1793 r. w Cierńczycach 
(wówczas niemieckim Kaps-
dorf), wsi położonej obecnie 
w gminie Kąty Wrocławskie. 
Ostatnie lata swego życia mi-
nister spędził w Walimiu, w 
odziedziczonej posiadłości, 
dlatego został pochowany w 
krypcie kościoła pod wezwa-
niem świętej Jadwigi w Wali-
miu.

(AM)

• Likwidacja azbestu
Gmina Stare Bogaczowice za-
prasza do składania wniosków 
na do�nansowanie kosztów 
demontażu, odbioru, trans-
portu do miejsca utylizacji i 
utylizacji wyrobów zawierają-
cych azbest oraz oczyszczenia 
terenu składowania wyrobów 

zawierających azbest z pyłu 
azbestowego. Do�nansowa-
nie będzie udzielane w formie 
bezgotówkowej, tj. przez s�-
nansowanie w całości przez 
gminę wymienionych czyn-
ności. Wnioski wraz z załączni-
kami należy składać do sekre-
tariatu Urzędu Gminy Stare 

Bogaczowice w dniach od 4 
do 13 maja 2022 r.

• Pokaz MasterChef 
Junior
Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Starych Bogaczo-
wicach zgłosiła się do akcji 
#ZDROWOROSNA, organizo-

Raport ze Starych Bogaczowic wanej przez �rmę Legutko. 
Celem inicjatywy jest propa-
gowanie wśród dzieci uprawy 
roślin i zdrowego odżywiania. 
Zwycięzcami konkursu zostały 
uczennice bogaczowickiej szko-
ły: I miejsce zajęła Alicja Strzyż , 
a II miejsce zajęła jej koleżanka 
Julia Gierłowska. Dziewczynki 
wywalczyły dla swojej szkoły 
pokaz MasterChef Junior, który 
odbędzie się 12 już maja.

(IL)
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• Busy wróciły na trasę
- Informujemy, że od 
21.04.2022 roku wracają kur-
sy na trasie Walim – Jugowice 
- Zagórze Śląskie – Świdnica. 
Rozkład jazdy pozostaje bez 
zmian! – czytamy w komuni-
kacie opublikowanym przez 
Gminę Walim. Przypomnijmy: 
wykonawca poinformował, że 
od 20.04.2022 r. odstąpił od 
wykonywania usług w transpo-
rcie publicznym na linii Walim 
– Świdnica. Władzom gminy 
udało się jednak przywrócić 
połączenie.

• Zabytki Techniki Gór 
Sowich
Zapraszamy do obejrzenia 
nowej wystawy, przedsta-
wiającej zabytki techniki Gór 
Sowich. Na wystawie prezen-
towane są manufaktury włó-
kiennicze, elektrownia wodna, 
młyny i tartaki, mosty, tunele, 
kompleks Riese, a także zabyt-
ki związane z górnictwem i ko-
leją. Wystawę, zorganizowaną 
we współpracy z Fundacją 
Otwartego Muzeum Techniki 
- Muzeum Odry, można oglą-
dać do końca maja 2022 r. w 
Centrum Obsługi Ruchu Tu-
rystycznego Akwarium przy 

ulicy Wodnej 1 w Zagórzu Ślą-
skim, od wtorku do niedzieli w 
godzinach 9.00-17.00.

• Minerały masywu 
gnejsowego
- Zapraszamy także na wystawę 
pt. „Minerały masywu gnejso-
wego Gór Sowich” do Centrum 
Obsługi Ruchu Turystycznego 
Akwarium w Zagórzu Śląskim. 
Wystawa dostępna będzie dla 
zwiedzających od 6 maja do 6 
czerwca 2022r. Organizatorami 
wystawy są Polskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk o Ziemi 
- Oddział Sudecki, Centrum 
Kultury i Turystyki w Walimiu 
oraz GEO - Zabawa i GEOpasja 
- warsztaty geologiczne. Okazy 
minerałów i skał prezentowa-
ne podczas wystawy, zostały 
zebrane na przestrzeni ostat-
nich 35 lat na terenie Gór So-
wich oraz części przedgórskiej 
masywu (Wzgórza Bielawskie i 
okolice Piławy Górnej). W przy-
gotowanej ekspozycji będzie 
można podziwiać takie minera-
ły jak czarne tulimany, granaty 
czy berylem z których słynną 
okoliczne góry – mówi Wiolet-
ta Sowa z Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu.

(RED)

Raport z Gminy Walim

Ponownie została otwar-
ta dla mieszkańców Jedliny 
-Zdroju bezpłatna wypoży-
czalnia rowerów elektrycz-
nych.

Rezerwacji dokonać można 
z 14-dniowym wyprzedzeniem. 
Jedna osoba może zarezerwo-
wać maksymalnie 3 rowery. 
Rowery wypożyczane są na 
24 godziny w tygodniu lub na 
weekend – od piątku do godzi-
ny 8.00 w poniedziałek. - Przy-
pominam, że rowery są bezpłat-
ne wyłącznie dla mieszkańców 
Jedliny-Zdroju. Turyści, kura-
cjusze i goście przebywający w 
Jedlinie-Zdroju mogą korzystać 
z odpłatnego wypożyczenia 
rowerów z centrum kultury. 

Miliony ludzi na całym świe-
cie świętowały Dzień Ziemi. 
Najmłodsi mieszkańcy Głuszy-
cy także mieli okazję dowie-
dzieć się, jak ważna jest troska 
o środowisko naturalne.

Do sali widowiskowej Cen-
trum Kultury – Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Głuszy-

cy przybyły przedszkolaki ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3, 
Przedszkola Samorządowego 
oraz Oddziału Przedszkolnego 
z Głuszycy Górnej, by posłu-
chać prelekcji na temat ochrony 
przyrody i zachowań proekolo-
gicznych. Ciekawy wykład dla 
dzieci poprowadził Grzegorz 

Wypożyczają rowery

Dzień ziemi w Głuszycy Borensztajn wraz z żoną Eweli-
ną. Pan Grzegorz rozdał fasolki 
dzieciom, by posadziły je w 
domu pod opieką rodziców i 
obserwowały, jak rozwija się 
roślinka i jak należy o nią dbać. 
Przedszkolaki otrzymały także 
sadzonki drzew do posadzenia 
w swoich placówkach oświato-
wych na terenie Głuszycy.

Po wykładzie dzieci, wraz z 
burmistrzem Głuszycy Roma-
nem Głodem oraz Nadleśni-

czym Nadleśnictwa Wałbrzych 
Leszkiem Kościńskim, posadzi-
ły sadzonki dębów w Parku Jor-
danowskim w Głuszycy w myśl 
hasła Dnia Ziemi - „Inwestuj w 
naszą planetę”. 

- Bardzo dziękujemy wszyst-
kim dzieciom i opiekunom 
za przybycie. Szczególne po-
dziękowania dla prowadzących 
wykład i zajęcia w terenie – pod-
kreśla Burmistrz Roman Głód.

(AGM)

Znajdują się tam typowe rowe-
ry górskie jak i elektryczne. Za-
praszam na nasze malownicze 
trasy – mówi Leszek Orpel, bur-
mistrz Jedliny Zdroju.

(KS)
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Koszykarze Górnika Wał-
brzych dwukrotnie pewnie 
pokonali w Krakowie AZS 
AGH i pierwsi awansowali 
do pół�nału I ligi. Kolejne 
mecze, których stawką jest 
awans do ekstraklasy, zosta-
ną rozegrane w ten weekend.

Wałbrzyszanie rywala po-
znali w środę wieczorem, gdy 
zakończyło się piąte spotkanie 
Kotwicy Kołobrzeg z WKK Wro-
cław, podobnie jak w dwóch 
pozostałych prach. W pół�nale 
gra także toczyć się będzie do 
3 zwycięstw, w takim samym 
układzie spotkań (2-2-1), czyli 
pierwszy dwumecz odbędzie 
się na parkiecie wyżej sklasy�-
kowanej drużyny. Podopieczni 
trenera Łukasza Grudniewskie-
go pierwsze dwa mecze pół�-
nałowe rozegrają w hali Aqua 
Zdrój w dniach 30 kwietnia – 1 
maja (oba mecze zostaną roze-
grane o godz. 17.30), trzecie i 
ewentualne czwarte spotkanie 
odbędą się w hali rywala 7 maja 
i ewentualnie 8 maja, a jeśli one 
nie wyłonią zwycięzcy, to �na-
listę poznamy w decydującym 
starciu, które zostanie rozegra-
ne 11 maja w Wałbrzychu.

Przegrani pół�naliści w 
dniach 14 maja i 18 maja ro-
zegrają dwumecz o 3 miejsce 
w I lidze, natomiast zwycięzcy 

Dawid Matuszewski i Ser-
giusz Gadek z SKF Sudety 
Boguszów-Gorce wywalczyli 
srebrne medale w mistrzo-
stwach Polski dubletów w 
petanque.

- W miniony weekend w 
Liskowie odbyły się Finały Mi-
strzostw Polski Dubletów w 
Petanque. Nasz klub reprezen-
towała tylko jedna drużyna w 
składzie: Dawid Matuszewski 
i Sergiusz Gadek. Mistrzostwa 
Polski były rozgrywane w no-
wej formule, a nasz dublet 
pierwszą fazę zakończył na 2 
miejscu w grupie i awansował 
do dalszych gier. W drugim 
etapie Dawid Matuszewski i 
Sergiusz Gadek wygrali zma-
gania grupowe, a w 3 etapie 
gra toczyła się na zasadzie 
każdy z każdym. Zawodnicy 
SKF Sudety wygrali 4 mecze, a 
jeden przegrali, dzięki czemu 
z pierwszego miejsca awan-

sowali do fazy play o�. W 1/8 
�nału nasza drużyna pokonała 
13:0 Tomasza Biadasiewicza i 
Tomasza Cisaka, w 1/4 �nału 
czekali już na nich Marcin Ster-
nicki i Kuba Grzybowski. Pomi-
mo bardzo wyrównanej walki, 
nasi zawodnicy mieli kontrolę 
nad meczem od początku aż 
do samego końca, wygrywając 
13:8. Podczas pół �nału nasi re-
prezentanci zrewanżowali się 
za porażkę w fazie grupowej 
Andrzejowy Śliżowi i Szymo-
nie Kubiesowi, a wygrana 13:9 
pozwoliła im awansować do 
�nału. Niestety, �nał nie po-
szedł po myśli Dawida i Sergiu-
sza. Pomimo starań i podjętej 
walki nie byli w stanie podołać 
tempu narzuconemu przez To-
masza Lipczyńskiego i Rafała 
Grzelczaka i polegli 5:13 – re-
lacjonują działacze SKF Sudety 
Boguszów-Gorce.

(RED, fot. Dominika Urbaniak)

Mistrzowie gry w buleGórnik pierwszym pół�nalistą

spotkają się w wielkim �nale. 
Do wyłonienia mistrza I ligi, 
który tym samym wywalczy 
awans do ekstraklasy, potrzeb-
ne będą 3 zwycięstwa. W �nale 

rywalizacja będzie toczyła na 
takich samych zasadach, jak 
we wcześniejszych rundach. 
Pierwsze dwa mecze zostaną 
rozegrane 14 i 15 maja w hali 

zespołu wyżej sklasy�kowane-
go po sezonie zasadniczym, 
trzeci i ewentualnie czwarty 
mecz odbędą się 21 i 22 maja, 
a jeśli potrzebny będzie piąty 
mecz, to zostanie on rozegrany 
25 maja u wyżej rozstawionego 
przeciwnika.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)

AZS AGH Kraków - Górnik Wałbrzych 
75:91 (16:30, 16:22, 15:25, 28:14)
AZS AGH: Fraś 18, Rojek 13, Pawlak 11, 
Wydra 10, Zmarlak 10, Leśniak 4, Or-
łowski 4, Dyrda 3, Matyja 2, Pieniążek 0.
Górnik: Pabian 22, Niedźwiedzki 19, 
Dymała 17, Cechniak 9, Malesa 8, Durski 
6, Zywert 5, Kruszczyński 3, Jakóbczyk 
2, Ratajczak 0.
AZS AGH Kraków - Górnik Wałbrzych 
66:94 (12:34, 15:29, 20:17, 19:14)
AZS AGH: Zmarlak 16, Pawlak 14, Dyrda 
10, Wydra 8, Fraś 6, Rojek 4, Leśniak 3, 
Orłowski 3, Matyja 2, Pieniążek 0.
Górnik: Pabian 17, Malesa 15, 
Niedźwiedzki 15, Zywert 13, Dymała 
10, Jakóbczyk 9, Ratajczak 8, Durski 3, 
Cechniak 2, Jeziorowski 2.
Stan rywalizacji: 3:1 dla Górnika.
Wyniki pozostałych spotkań: WKK 
Wrocław - Kotwica Kołobrzeg 60:82 
i 79:67 - stan rywalizacji: 2:2; GKS 
Tychy - AZS Politechnika Opolska 86:96 
i 74:85, stan rywalizacji: 2:2; Dziki 
Warszawa - Sokół Łańcut 85:58 i 62:66, 
stan rywalizacji: 2:2.



Czwartek, 28 kwietnia 2022 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
3 pokoje. Pierwsze piętro do re-
montu 109,70 m2. Cena 169 tys. zł

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

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

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

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

(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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(1) 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 bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-

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

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!

KUPIĘ 
KAŻDE 

MIESZKANIE 
ZA GOTÓWKĘ

TEL. 723 453 267

Sprzedam nieuzbrojoną 
działkę budowlaną 

- 9000 m kw., przy trasie 
Wałbrzych – Świdnica. 

Przy trasie 379, blisko strefy 
ekonomicznej. 

Możliwość podziału.

Tel. 661 298 122 

DB2010 .PL
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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
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