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Wraz z nastaniem sezonu 
grzewczego pojawia się także 
zagrożenie zatruciem czadem, 
czyli tlenkiem węgla. A czad 
może zabić w każdym momen-
cie, ponieważ jest bezwonnym 
gazem o silnych właściwościach 
toksycznych. Dlatego, aby za-
pobiec tragedii, warto zainwe-
stować w nowoczesny system 

Przygotuj się 
do sezonu grzewczego

Wraz z nadejściem chłodów zaczniemy intensywnie dogrzewać mieszkania i domy. – Przed 
sezonem grzewczym należy wykonać serwis urządzeń grzewczych oraz instalacji kominowych 
– zalecają strażacy, którzy każdego roku wzywani są do akcji ratunkowych, spowodowanych 

przez niesprawne ogrzewanie i kominy.
ogrzewania oraz wentylacji 
swojego mieszkania lub domu. 
Pamiętajmy także o regular-
nym przeprowadzaniu kontroli 
technicznych przewodów ko-
minowych, instalacji gazowych 
oraz pieców, które służą nam do 
ogrzewania mieszkania. Warto 
także kupić czujnik, który po-
wiadamia o pojawianie się tlen-
ku węgla w pomieszczeniu.

– W związku z tym, że roz-
poczyna się sezon grzewczy, 
zwracamy się do wszystkich 
mieszkańców Wałbrzycha i po-
wiatu wałbrzyskiego z apelem i 
przypominamy, aby nie zatykać 
przewodów wentylacyjnych i 
dbać o drożność przewodów 
kominowych – podkreślają 
funkcjonariusze straży pożarnej. 
– Niedostateczna wymiana po-
wietrza w pomieszczeniu może 
spowodować zatrucie się tym 
związkiem chemicznym, który 
w zależności od stężenia może 
doprowadzić do zatrucia orga-
nizmu, co skutkuje bólami gło-
wy, wymiotami, a w poważniej-
szych przypadkach śpiączką, a 
nawet zgonem. Należy także w 
ciągu dnia kilka razy wywietrzyć 
mieszkanie.

Bardzo ważne jest abyśmy 
zawsze przed sezonem grzew-
czym poddali kontroli urzą-
dzenia, którymi ogrzewamy 
mieszkanie. Do sprawdzenia 
pieca gazowego oraz instalacji 
gazowej należy wezwać specja-
listę. To samo dotyczy spraw-
dzenia przez kominiarza, czy w 
kominach spalinowych, dymo-
wych i wentylacyjnych jest do-
stateczny ciąg powietrza i czy 
spaliny nie wracają do naszego 
mieszkania. Jeżeli nie mamy 
specjalistycznych uprawnień, 
nie wykonujmy samodzielnych 
przeróbek oraz napraw urzą-
dzeń grzewczych. Prace kon-
serwacyjne powinien wykonać 
specjalista z odpowiednimi 

uprawnieniami. Nie 
używajmy także urzą-
dzeń, które nie posia-
dają atestu.

Rozporządzenie 
Ministra Spraw We-
wnętrznych i Admi-
nistracji z 7 czerwca 
2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpo-
żarowej budynków, 
innych obiektów 
budowlanych i te-
renów nakazuje w 
obiektach lub ich 
częściach, w których 
odbywa się proces 
spalania paliwa sta-
łego, ciekłego lub 
gazowego, obowiąz-
kowe usuwanie za-
nieczyszczeń z prze-
wodów dymowych i 
spalinowych w następujących 
terminach:
• od palenisk zakładów zbio-

rowego żywienia i usług 
gastronomicznych – co naj-
mniej raz w miesiącu, jeżeli 
przepisy miejscowe nie sta-
nowią inaczej;

• od palenisk opalanych pali-
wem stałym niewymienio-
nych w pkt 1 – co najmniej 
raz na 3 miesiące;

• od palenisk opalanych pa-
liwem płynnym i gazowym 
niewymienionych w pkt 1 – 
co najmniej raz na 6 miesięcy;

• z przewodów wentylacyj-
nych, co najmniej raz w roku, 
jeżeli większa częstotliwość 
nie wynika z warunków użyt-
kowych.
Prawo budowlane określa, 

że właściciel lub zarządca bu-
dynku jest zobowiązany, co 
najmniej 1 raz w roku zlecić 
przeprowadzenie kontroli okre-
sowej kontroli stanu technicz-
nego przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i 
wentylacyjnych) osobie posia-

dającej odpowiednie uprawnie-
nia – mistrza kominiarskiego, 
a w przypadku stwierdzenia 
uszkodzeń lub braków właści-
ciel, zarządca lub użytkownik 
budynku są obowiązani w cza-
sie lub bezpośrednio po prze-
prowadzonej kontroli, usunąć 
stwierdzone uszkodzenia oraz 
uzupełnić braki, które mogłyby 
spowodować zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeń-
stwa mienia bądź środowiska.

- Pamiętajmy, aby nie pozo-
stawiać bez opieki włączonej 
kuchenki gazowej, czy też pie-
karnika. Przypilnujmy dzieci, 
aby nie bawiły się pokrętłami 
w tych urządzeniach. Do pie-
ców węglowych nie wrzucajmy 
wszystkiego, co się da. Sami nie 
zaśnijmy z papierosem odpa-
lonym w ręku, który może spo-
wodować pożar. W przypadku 
gorszego samopoczucia wy-
wołanego prawdopodobnym 
podtruciem tlenkiem węgla nie-
zwłocznie udajmy się do lekarza 
– apelują strażacy.

(RED)



Czwartek, 29 września 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

Pół roku temu na rynek wy-
dawniczy tra�ła debiutancka 
powieść Franciszka Moor’a 
„Wszyscy zginiecie”. Ukrywa-
jący się pod pseudonimem 
autor, z pochodzenia świebo-
dziczanin, napisał powieść, 
w której łączy różne swoje 
fascynacje. Akcja książki roz-
grywa się na Dolnym Śląsku, 
w tym w Świebodzicach, zam-
ku Książ i Wałbrzychu.

Do przeczytania powieści 
„Wszyscy zginiecie” zachęca-
ją osoby naprawdę znające 
się na rzeczy: tropicielka dol-
nośląskich tajemnic Joanna 
Lamparska i mistrz literatury 
fantastycznej Andrzej Pilipiuk. 
Warto też dodać, że powieść z 
miejsca podbiła serca czytelni-
ków.

Poniżej prezentujemy re-
cenzję Eweliny Kasiuby, pisarki 

Wszyscy zginiecie

torem Palahniukiem, zdajemy 
sobie sprawę, że świat się zmie-
nia i musimy postanowić po 
której ze stron staniemy. Jeste-
ście w stanie przewidzieć, jak 
zachowalibyście się, gdy wo-
koło dochodzi do nierealnych 
wręcz wypadków, zagrożenie 
jest namacalne, ale jeszcze nie-
znane? Kazano się Wam skryć, 
ale nie wiecie przed czym? 
Potra�libyście obronić siebie i 
swoją rodzinę? Komu wierzyć? 
Instynktowi czy pragmatykom? 
Nie działa radio, nie działają 
telefony, o socjal mediach nie 
wspominając. Działacie impul-
sywnie czy z rozwagą? 

Nasz główny bohater działa 
szybko, poprzez jego poczyna-
nia poznajemy szereg reakcji, 
tego jak moglibyśmy się za-
chować i widać tu niebywała 
wręcz znajomość ludzkiej psy-
chiki. Autor bez owijania uka-
zuje ludzki strach, nieufność, 
brak empatii i walkę o własne 
dobro. 

Prokurator ucieka z miasta 
i wraz z rodziną i przyjacielem 
chroni się w pięknym Zamku 
Książ. Nie jest tam sam, a wręcz 
zaczyna być odpowiedzialny za 
kilkadziesiąt osób, które musi 
zobligować do współpracy. Ła-
two nie będzie, mimo dzierżo-
nej na ramieniu broni, najsku-
teczniejszym orężem okaże się 
zwykły młotek...

Powieść niesie się sama, 
niewiarygodnie jak niezwykle, 
ciekawie i z pasją można pisać 
o zagładzie ludzkości…, tutaj 
jeszcze w kontekście Świebo-

dzic, Wałbrzycha i okolic same-
go Zamku, ale w konsekwencji 
autor prowadzi czytelników 
poprzez historię, na tereny za-
jęte przez III Rzeszę, do wyda-
rzeń sprzed końca wojny, do 
tajnych stowarzyszeń, nowej 
broni biologicznej, lawiru-
jąc pomiędzy dzisiaj i wtedy, 
wzbogacając wydarzenia skru-
pulatną wiedzą historyczną, 
obeznaniem w terenie i nieba-
nalnym humorem. Owszem, 
znajdziecie tu brutalne sceny, 
ale nie będzie tu nagminnego 
przelewania krwi a niebanalne 
zwroty akcji, �lozo�czne roz-
terki, psychologia człowieczeń-
stwa, ukazująca ludzi posta-
wionych w sytuacji bez wyjścia, 
gdy twoje życie zależy wyłącz-
nie od podjętych nagle decyzji. 
Dacie radę przez to przejść?

Gwarantuję, że czytając 
Wszyscy Zginiecie można się 
czegoś nauczyć, poznając przy 
tym coś zupełnie nowatorskie-
go. Z zapartym tchem czekam 
na kontynuację! Polecam, na-
wet jeśli nie lubicie się z Zom-
bie.

Książkę można kupić w Sta-
rej Kopalni w Wałbrzychu, In-
formacji Turystycznej w Świd-
nicy oraz w zamku Książ.

- Pospieszcie się, ponieważ 
dużymi krokami zbliża się wy-
danie drugiego tomu powieści, 
które jest planowane jeszcze 
w tym roku. No i koniecznie 
polubcie fanpage powieści 
„Wszyscy zginiecie” na Facebo-
oku – zachęca Franciszek Moor.

(MB)

znanej m.in. z powieści „Wład-
cy ciemności”:

Do prosektorium przywie-
ziono nieszczęśnika, który miał 
niebywałego pecha spóźniając 
się na autobus. Sekcja zwłok 
powinna odbyć się szybko i 
rutynowo, bez komplikacji, 
jednak domniemana o�ara wy-
padku drogowego niespodzie-
wanie podrywa się z miejsca…, 
morduje lekarzy, sanitariuszy 
i policjantów i bynajmniej 
nie przypomina już w niczym 
strudzonego mieszkańca Świe-
bodzic. Domyślacie się już za-

pewne, w kogo przemienia się 
pechowiec. I nie jest to kolejny 
�lm klasy B.

Nieczęsto sięgam po histo-
rię o zombie, a właściwie jest 
to moja pierwsza przeczytana 
powieść, w której są oni moty-
wem przewodnim i niezależnie 
czy lubicie czy nie opowieści z 
pogranicza apokalipsy i grozy 
ta wyróżnia się zdecydowanie 
na ich tle. Zaczyna się wspo-
mnianą sceną i fakt, jest krwa-
wo i mrocznie. Wraz z toczą-
cymi się wydarzeniami, wraz z 
głównym bohaterem, prokura-

Jubileuszowy 45. sezon 
artystyczny rozpocznie się w 
Filharmonii Sudeckiej im. Jó-
zefa Wiłkomirskiego w Wał-
brzychu 30 września 2022 r. 
Uroczyście zainauguruje go 
koncert z udziałem wybitne-
go skrzypka Krzysztofa Ja-
kowicza oraz dyrygenta ma-
estro Marka Pijarowskiego. 
Wydarzenie rozpocznie się o 
godzinie 19.00.

Inauguracja sezonu rozpocz-
nie się Uwerturą Koncertową 
Józefa Wiłkomirskiego, a zakoń-
czy ją Symfonia e-moll Z Nowe-

go Świata Antonína Dvořáka. W 
programie wieczoru znajdzie 
się także Koncert skrzypcowy 
D-dur op. 61 Ludwiga van Be-
ethovena, w którym podziwiać 
będzie można „tytana skrzy-
piec” Krzysztofa Jakowicza.

Bilety w cenie: 40/43 zł – 
normalny, 30/32 zł – ulgowy są 
do nabycia w Kasie Biletowej 
Filharmonii Sudeckiej oraz bi-
leterii Bilety24.pl (www.�lhar-
monia-sudecka.bilety24.pl). 
Więcej informacji: http://�lhar-
monia-sudecka.pl.

(AF)

Jubileusz �lharmonii
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Zmiana klimatu i degradacja śro-
dowiska stanowią zagrożenie dla 
Polski, Europy i świata. Dlatego 
powstał plan działania – Europejski 
Zielony Ład. Ma on pomóc prze-
kształcić Unię Europejską w nowo-
czesną, zasobooszczędną i zrówno-
ważoną gospodarkę, która w 2050 r. 
osiągnie zerowy poziom emisji ga-
zów cieplarnianych ne� o, i w której 
żadna osoba, ani żaden region, nie 
pozostaną w tyle.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji
To środki � nansowe wspierające re-
giony najbardziej dotknięte skutkami 
transformacji w dążeniu do neutralno-
ści klimatycznej i narastania dyspropor-
cji regionalnych. Wsparcie z Funduszu 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 
udzielane jest na podstawie Teryto-
rialnych Planów Sprawiedliwej Trans-
formacji. Fundamentalnym elemen-
tem tych planów jest opis zobowiązań 
państwa członkowskiego dotyczących 
procesu transformacji, który powinien 
być zgodny z jego krajowym planem 
w dziedzinie energii i klimatu oraz ce-
lem Unii Europejskiej, polegającym na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
do 2050 r.

Nie tylko Wałbrzych
- Komisja Europejska sama wskazała 
regiony, które powinny dostać dodatko-
we środki z Funduszu na rzecz Spra-
wiedliwej Transformacji. Jednym z nich 
jest subregion wałbrzyski – podkreśla 
Justyna Lasak, Zastępca Dyrektora 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego.
- Terytorialny Plan Sprawiedliwej 
Transformacji dla Subregionu Wałbrzy-
skiego dziś nabiera ostatecznych kształ-

tów. Jego celem jest dekarbonizacja 
subregionu wałbrzyskiego, czyli odejście 
od gospodarki opartej na paliwach ko-
palnych, takich jak na przykład węgiel. 
Aby to osiągnąć, będziemy realizowali 
cele cząstkowe, dotyczące transformacji 
gospodarczej, społecznej i środowisko-
wej. Realizacja Terytorialnych Planów 
Sprawiedliwej Transformacji jest nie-
możliwa bez zaangażowania społecz-
ności lokalnej. Podstawowym celem jest 
dywersy� kacja gospodarcza regionu w 
oparciu o tak zwane zielone technolo-
gie, które będą generowały nowe miejsca 
pracy. Proces ten będzie stanowił dokoń-
czenie transformacji, która rozpoczęła 
się około 30 lat temu za sprawą likwida-
cji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, 
której skutki odczuwamy do dziś. Dlate-
go teraz mają na tym skorzystać przede 
wszystkim mieszkańcy i społeczności 
lokalne, między innymi za sprawą no-
wych, atrakcyjnych miejsc pracy. Pełna 
dekarbonizacja i wprowadzenie nowego 
modelu rozwoju gospodarczego regionu 
nie są możliwe do zrealizowania bez 
akceptacji mieszkańców i ich zaangażo-
wania w te procesy – wyjaśnia dyrektor 
Justyna Lasak.

Po pierwsze edukacja
O tym, że Zielony Ład poprawi do-
brostan i zdrowie mieszkańców i 
przyszłych pokoleń wie niewielu 
mieszkańców subregionu. Dlatego 
kluczową rolę w jego wdrażaniu od-
grywa edukacja mieszkańców, czyli 
podnoszenie ich świadomości oraz 
kompetencji w zakresie wyzwań stoją-
cych przed zieloną gospodarką.
- Niezbędne jest tworzenie nowej bazy 
edukacyjnej lub poszerzanie programów 
o problemy dotyczące odnawialnych 
źródeł energii, czystego powietrza oraz 
konieczności zmian w środowisku, które 
mają łagodzić wciąż silnie odczuwalne 

Sprawiedliwa transformacja, 
czyli korzyści z Europejskiego Zielonego Ładu

skutki likwidacji Dolnośląskiego Zagłę-
bia Węglowego – argumentuje przed-
stawicielka samorządu województwa.

Po drugie: przeciwdziałanie 
ubóstwu energetycznemu
Ubóstwo energetyczne to zjawisko po-
legające na doświadczeniu trudności w 
zaspokojeniu podstawowych potrzeb 
energetycznych w miejscu zamieszka-
nia za rozsądną cenę, np. ogrzewania, 
gotowania, oświetlenia itd.
- Ten problem bardzo mocno dotyczy 
mieszkańców subregionu wałbrzyskiego, 
przede wszystkim dlatego, że struktura 
mieszkaniowa jest bardzo stara: około 
60 procent budynków powstało przed 
rokiem 1945. Dziś wymagają one pełnej 
termomodernizacji, nie tylko ze względu 
na komfort życia mieszkańców, ale tak-
że z wymogów stawianych między inny-
mi przez program „Czyste powietrze”. 
Wszyscy muszą mieć świadomość, że tak 
zwana niska emisja wynika nie tylko z 
działalności zakładów przemysłowych, 
ale w znacznej mierze z tego, że miesz-
kańcy – mając do dyspozycji taką, a nie 
inną in� astrukturę – sami się przyczy-
niają do zanieczyszczania powietrza. 
Dlatego właśnie problem termomoderni-
zacji - w połączeniu z wymianą źródeł 
ciepła – jest tak ważny – zaznacza Ju-
styna Lasak.

Po trzecie: samowystarczalność 
energetyczna
Agresja Rosji na Ukrainę, a wraz z nią 
sankcje nakładane przez kraje Unii 
Europejskiej na Federację Rosyjską 
sprawiają, że coraz więcej osób zadaje 
sobie pytanie: czy realizacja Teryto-
rialnych Planów Sprawiedliwej Trans-
formacji może zapewnić regionowi 
samowystarczalność energetyczną?
- Chcielibyśmy, by tak się stało. Ale na tę 
samowystarczalność energetyczną składa 

się tak wiele różnych czynników, że jest to 
dla wszystkich duże wyzwanie. Trzeba pa-
miętać, że gdy przystępowaliśmy do prac 
nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej 
Transformacji była zupełnie inna sytuacja 
geopolityczna. Liczymy na to, że przy 
zaangażowaniu bardzo dużych środków 
� nansowych z Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji - a dodam, że subregion 
Wałbrzyski otrzymał 556 milionów euro 
– uda się osiągnąć w jakimś zakresie rów-
nież ten cel. Jedną z przeszkód w pełnej 
realizacji tego zamierzenia może być dla 
potencjalnych bene� cjentów, którzy będą 
chcieli realizować projekty z Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji, wysokość 
wkładu własnego – zauważa Zastępca 
Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego UMWD.

Co z tego będziemy mieć?
Europejski Zielony Ład, dekarboni-
zacja i odejście od tradycyjnego prze-

mysłu na rzecz nowych i ekologicz-
nych rozwiązań budzi nadzieję, ale i 
obawy. Wielu mieszkańców, nie tylko 
subregionu wałbrzyskiego, zadaje 
sobie fundamentalne pytanie: co ja z 
tego będę miał lub miała?
- Bene� cjentami Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji będą 
przedsiębiorcy, samorządy oraz organi-
zacje społeczne. Natomiast mieszkańcy 
będą mogli odczuć większy komfort 
życia między innymi za sprawą niwelo-
wania ubóstwa energetycznego i lepszej 
jakości powietrza, czy uporządkowanej 
przestrzeni. Jest także planowany roz-
wój nieemisyjnego transportu publicz-
nego. Będą też wymierne korzyści, pły-
nące z nowych, „zielonych miejsc pracy”. 
Docelowo, do 2050 roku, wszystkim 
mieszkańcom regionu powinno żyć się 
lepiej niż w roku 2022, gdy jesteśmy na 
początku tej drogi – przekonuje Justy-
na Lasak.
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22 września 2022 r. setną 
rocznicę urodzin obchodzi-
ła Pani Antonina Rogalska z 
Głuszycy.

Pani Antonina urodziła się 
22 września 1922 r. jako jedna 
z 6 rodzeństwa. Doczekała się 6 
dzieci, 10 wnuków, 23 prawnu-
ków i 7 praprawnuków.

- Dostojnej Jubilatce życzy-
my przede wszystkim zdrowia 
i uśmiechu oraz wielu cudow-

nych chwil spędzonych w gro-
nie najbliższej rodziny – mówi 
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód, który wraz z Kierownicz-
ką Urzędu Stanu Cywilnego w 
Głuszycy Anną Kabat osobi-
ście złożył życzenia. Gratulacje 
przesłali też Prezes Rady Mi-
nistrów Mateusz Morawiecki 
oraz Wojewoda Dolnośląski 
Jarosław Obremski.

(AGM)

W zamku Książ odbyło się 
pierwsze wałbrzyskie Forum 
Kobiet, które poprowadziła 
Agata Jankowska - dzienni-
karka, reportażystka publi-
kująca w magazynach Forbes 
Woman i Elle. Prowokujący 
wstęp, czyli „10 najgorszych 
rad na rozpoczęcie kariery”, 
był także punktem wyjścia 
do debaty, do której zosta-
ły zaproszone wałbrzyskie 
przedsiębiorczynie.

Zamek Kobiet to wspólna 
inicjatywa: Prezes Zamek Książ 
sp. z o.o. w Wałbrzychu Anny 
Żabskiej, wiceprezydent Wał-
brzycha dr Sylwii Bielawskiej 
i Karoliny Rduch z Faurecia 
Wałbrzych S.A. Jest to projekt 
dedykowany kobietom, który 
stwarza wyjątkową przestrzeń 
dla różnorodnych inicjatyw 
czy działań. Podczas organizo-
wanych spotkań kobiety będą 
mówiły o tym, co jest dla nich 
ważne, inspirujące i często po-
mijane w publicznej dyskusji. 
Celem projektu jest promo-
wanie, inicjowanie i wspiera-
nie aktywności wałbrzyszanek 
na rzecz zwiększenia udziału 
kobiet w życiu publicznym, 
społecznym i zawodowym. 
Wszystkie wydarzenia dedyko-
wane są wszystkim kobietom, 
które chcą wymieniać poglądy, 

dzielić się doświadczeniami 
i wspierać. W ramach Zamku 
Kobiet prowadzone są różno-
rodne działania edukacyjne, 
informacyjne, społeczne służą-
ce kształtowaniu oraz podtrzy-
mywaniu aktywnych postaw 
kobiet w różnym wieku. Do 
tej pory odbyło się spotkanie z 
Dorotą Wellman i Martą Klepką 
oraz warsztaty z Elżbietą Kro-
kosz.

Podczas ostatniego spo-
tkania w zamku Książ, które 
prowadziła Agata Jankowska, 
w debacie uczestniczyły: Anna 
Imielska (Harmony Clinic), 
Anna Dębska (Kawiarnia Zie-
lona Sofa, Grupa Artystyczna 
Gorgona), Agnieszka Jerzyk 
(Akwadrat NBieruchomości), 
Aleksandra Pawlak (FitDiet Stu-
dio Fitness&Pilates) i Patrycja 
Kasprzyk (Capricorn Sp.z o.o.).

- Panie poruszyły - jakże 
dobrze znane każdej kobie-
cie - marzenia o byciu szarą 
myszką. Jak to myśl, by bronić 
własnej opinii, budzi w nas 
przerażenie. Jak nie chcemy 
się narazić na krępujące po-
chwały lub gratulacje. Jednak 
całe forum wcale nie skupiło 
się nad tym, jak pomóc scho-
wać się każdej z nas w cieniu 
i uniknąć awansu. Owszem, 
śmiałyśmy się z pewnych do-

Zamek Kobiet

świadczeń: „skrzyżuj ramio-
na, pochyl głowę, przyglądaj 
się butom i udawaj, że jesteś 
niewidzialna. Nic nie mów. 
Nie wyrażaj własnego zdania, 
nie dziel się pomysłami, nie 
dyskutuj. Jeśli ktoś zada ci py-
tanie, najpierw się rozejrzyj, 
czy na pewno było do ciebie, 
a potem odpowiedz najciszej, 
jak umiesz: nie wiem” słowa 
Agata Jankowska. Doszłyśmy 
też do wspólnych wniosków, 
jak na przykład: Niepewność 
kobiet wyraża się nie tylko w 
słowach lub ich braku, ale też 
w postawie. Był czas i zapew-

niona przestrzeń do otwartej 
dyski. Śmiałyśmy się, świetnie 
się rozumiałyśmy, utożsamia-
łyśmy się z słowami prowa-
dzącej jak i panelistek. Każda 
z uczestniczek wydarzenia 
wyciągnęła dla siebie co naj-
cenniejsze na dziś, na już, i 
teraz kiełkuje – relacjonują or-
ganizatorki spotkania i dodają: 
- Zapraszamy do śledzenia ka-
lendarza wydarzeń Zamek Ko-
biet na stronie https://www.
facebook.com/ZamekKobiet. 
Udział w organizowanych spo-
tkaniach jest bezpłatny.

(MK)

Setne urodziny 
głuszyczanki
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USUWANIE ZAĆMY

Wałbrzych, ul. Broniewskiego 28
(dawna restauracja Stylowa)

Zabieg opłacany przez NFZ

Możliwość transportu z domu pacjenta

Załatwiamy wszelkie formalności

792 030 769

ZABIEG WYKONUJE PROFESOR

W PRYWATNEJ CZESKIEJ KLINICE W NACHODZIE
50 KILOMETRÓW OD WAŁBRZYCHA

R E K L AMA

Noc bibliotek
Biblioteka pod Atlantami za-
prasza na wałbrzyska odsło-
nę ogólnopolskiej akcji „Noc 
bibliotek”, która pod hasłem 
„To się musi powieść” odbędzie 
się 1 października w budynku 
głównym w Rynku. Program: 
godz. 16.00 - Rodzinny Escape 
Room (zapisy pod tel. 74 648-
37-39), godz. 18.00 - projekcja 
�lmu „Biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai. Pierwsza tajem-
nica”, godz. 18.00 - spotkanie 
autorskie Ewy Winnickiej i 
Magdaleny Grzebałkowskiej 
połączone z promocją książki 
„Jak się starzeć bez godności”. 
Z kolei Biblioteka + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze za-
prasza dzieci w wieku od 7 do 
10 lat na kolejną „Czarnoborską 
Noc Bibliotek”, która odbędzie 
się w 30 września w godzinach 
17.00-19.30. W programie licz-
ne atrakcje, między innymi 
biblioteczny escape room z 
dreszczykiem emocji i wiele 
niespodzianek, wśród nich nie-
typowa kolacja. Dla uczestni-
ków przewidziana jest również 
projekcja �lmu specjalnie przy-
gotowanego na to wydarzenie 
pt: „Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai. Pierwsza tajem-
nica”. Zapisy w bibliotece lub 
telefonicznie pod numerem: 
74 845 02 42.

(RED)

- Kościół można porównać 
do chóru. Śpiewamy wszy-
scy, każdy swoim głosem. Te 
nasze głosy układają się w 
całość; raz harmonijnie, raz 
mniej. Nie wystarczą wro-
dzone zdolności, ważna jest 
wiara i osobista relacja z Bo-
giem - mówił ksiądz biskup 
Krzysztof Nitkiewicz, Biskup 
Diecezjalny Sandomierski, 
dziękując chórzystom za za-
angażowanie i występy pod-
czas liturgii. Te słowa można 
również odnieść do Szcza-
wieńskiego Chóru Para�al-
nego Salve Regina.

Chóru Salve Regina powstał 
w 2002 roku, z inicjatywy ów-
czesnego proboszcza księdza 
infułata Józefa Strugarka, dla 
którego realizacja tego celu 
była oczkiem w głowie. W 
naborze pomagała Urszula 
Drozdowska. Salve Regina jest 
chórem mieszanym czterogło-
sowym. Pierwsza próba odby-
ła się 24 września, a pierwszy 
koncert już na Boże Narodze-
nie tamtego roku.

Teraz w chórze śpiewa 26 
osób w wieku 20 - 60 lat. Naj-
większą grupę stanowi 11 osób 
śpiewających altem, obok so-
pranów, tenorów i basów. W 
chórze śpiewają: nauczyciele, 
studenci, lekarze, mieszkańcy 

Szczawna-Zdroju, Wałbrzycha 
i okolic oraz Wrocławia. Na 
repertuar składają się utwory 
sakralne, kolędy, pastorałki, 
pieśni patriotyczne. Koncerty 
odbywają się podczas mszy 
świętych odbywanych w Wiel-
kanoc, Boże Narodzenie, Boże 
Ciało. Chór występuje także 
z okazji rocznic i uroczystości 
państwowych, np. 3 Maja, 11 
Listopada. Chętnie koncertuje 
również podczas innych wy-
darzeń. Oto kilka przykładów 
jego Aktywności: „Wspólne 
kolędowanie” na wniosek To-
warzystwa Miłośników Szczaw-
na-Zdroju, „Przegląd Chórów” 
organizowany przez Niemiec-
kie Towarzystwo Społeczno - 
Kulturalne, udział w Sudeckich 
Dniach Muzyki w Wambierzy-
cach, Narodowym Śpiewaniu 
pieśni patriotycznych w szcza-
wieńskim Teatrze Zdrojowym, 
czy w mszy świętej w intencji 
służby zdrowia, organizowanej 
przez Katolickie Stowarzysze-
nie Lekarzy.

W tym miejscu nie sposób 
nie powiedzieć paru słów o 
Pani Dyrygent - mgr Małgorza-
cie Owczarczak. Dyrygowała 
chórem podczas wszystkich 
jego występów, od chwili po-
wstania Salve Regina, aż do 
obchodów 20-lecia powstania 

20 lecie chóru Salve Regina
eucharystii przy grobie św. 
Jana Pawła II.

Wybrałem niektóre mu-
zyczne wspomnienia o Pa-
ra�alnym Chórze Salve Re-
gina w Szczawnie-Zdroju. 
Jako wieloletni mieszkaniec 
Szczawna oraz wielokrotny 
uczestnik uroczystości religij-
nych i patriotycznych w na-
szym mieście, a także słuchacz 
koncertów chóru przy innych 
okazjach, mogę wyrazić tylko 
słowa podziękowania zespo-
łowi szczawieńskiego chóru. 
Należą się mu wielkie brawa, 
gratulacje i słowa uznania w z 
okazji 20-lecia istnienia. Prze-
konany jestem, że tak znaczący 
jubileusz chóru Salve Regina 
wymaga należytego uczczenia. 
Bardzo dobrym tego wyrazem 
byłoby wydanie płyty z koncer-
tami chóru, upamiętniającej w 
ten trwały sposób jego liczne 
osiągnięcia. Byłaby to znacząca 
forma podziękowania za wie-
loletnią, aktywną i znaczoną 
sukcesami drogę chóru.

Tadeusz Wlaźlak 
(fot. R.Wyszyński)

chóru. Zawsze pogodna, ale 
stanowcza, umie pogodzić 
pracę zawodową z przyjęty-
mi w 2002 roku obowiązkami, 
które wzięła na siebie wskutek 
przekonujących argumentów 
księdza infułata Józefa Stru-
garka. W minionym okresie był 
tylko jeden przypadek (w 2010 
r.) podziału grupy. Pozostał 
wówczas 11-osobowy zespół, 
wspierany przez ludzi dobrej 
woli. I chciałoby się w tym miej-

scu przywołać pieśń: „Abyśmy 
byli jedno”.

Mówiąc o dokonaniach 
szczawieńskiego chóru, nie 
można zapomnieć o koncercie 
w Fatimie, w obecności księ-
dza biskupa Ignacego Deca 
- ówczesnego ordynariusza 
Diecezji Świdnickiej, a także o 
pielgrzymce do Włoch, której 
głównym celem było uczestni-
czenie we mszy św. w bazylice 
św. Piotra oraz śpiew podczas 
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W Urzędzie Miejskim w 
Głuszycy odbyły się konsul-
tacje społeczne poświęco-
ne przygotowaniu Lokalnej 
Strategii Rozwoju dla obsza-
ru Lokalnej Grupy Działania 
Partnerstwo Sowiogórskie. 
Kolejne spotkanie odbędzie 
się w Walimiu.

- W spotkaniu uczestniczyli 
mieszkańcy Gminy Głuszyca, lo-
kalni przedsiębiorcy, radni Rady 
Miejskiej w Głuszycy oraz dyrek-
torzy jednostek pomocniczych 
gminy. Dziękujemy wszystkim 
za aktywny udział i za wiele 
uwag, a także za ciekawą dysku-
sję. Kolejne spotkania konsulta-
cyjne zostały zaplanowane na: 

4 października o godz. 15.00 w 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu oraz 11 października 
2022 r. o godz. 15.00 w Urzę-
dzie Miejskim w Głuszycy przy 
ul. Parkowej 9. Proces tworzenia 
LSR współ�nansowany jest ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 – 
w ramach inicjatywy LEADER 
poddziałanie 19.1 „Wsparcie 
przygotowawcze” – wyjaśniają 
organizatorzy konsultacji z Lo-
kalnej Grupy Działania Partner-
stwo Sowiogórskie.

(RED, fot. M.Czepil/UM Głuszyca)

Tworzą plany rozwoju

Mieszkańcy Boguszowa-
-Gorc oraz wszyscy odwie-
dzający to miasto, mogą już 
korzystać z bezpłatnego 
Internetu. - Z bonu o warto-
ści 15 000 euro, s�nansowa-
liśmy montaż 11 punktów 
dostępowych w miejscach, 
które są szczególnie odwie-
dzane i uczęszczane przez 
mieszkańców oraz turystów  

- mówi Sylwia Dąbrowska, 
Burmistrz Boguszowa-Gorc.

Gmina Boguszów-Gorce, na 
podstawie umowy dotacji na 
kwotę 15 000 euro z Agencji 
Wykonawczej ds. Innowacyj-
ności i Sieci Komisji Europej-
skiej, zrealizowała zadania w 
ramach programu WiFi4EU.

- Inwestycja miała na celu 
zapewnienie dostępu do wy-

sokiej jakości Internetu w ca-
łej UE przez bezpłatne Wi-Fi w 
miejscach publicznych, takich 
jak: parki, place, urzędy i miej-
sca użyteczności publicznej. 
Po stronie Gminy Boguszów 
- Gorce pozostaje ponoszenie 
kosztów podłączenia do Inter-
netu, czyli abonamentu oraz 
konserwacji sprzętu, aby za-
pewnić bezpłatne i wysokiej ja-

kości połączenia Wi-Fi przez co 
najmniej trzy lata. Zdecydowa-
liśmy się na budowę punktów 
dostępowych w 11 lokaliza-
cjach – mówi burmistrz Sylwia 
Dąbrowska.

Wewnętrzne hot spoty 
działają w Urzędzie Miejskim 
w Boguszowie-Gorcach (pl. 
Odrodzenia 1) oraz w Filii nr 2 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Bezpłatny internet

– Centrum Kultury przy ul. Rey-
monta 4. Zewnętrzne punkty 
działają: na pl. Odrodzenia, 
w Rynku, na terenie Centrum 
Kulturalno - Kongresowego 
Witold przy ul. Traugutta 12G, 
na placu zabaw przy ul. 1 Maja 
(naprzeciwko budynków nr 52, 
54, 56), na placu zabaw pomię-
dzy ul. Krakowską a ul. Reja, 
na placu i w parku parku przy 
skrzyżowaniu ul. S. Żeromskie-
go z ul. J. Matejki, na terenie 
Ośrodka Sportowo-Rekreacyj-
nego Dzikowiec przy ul. Spor-
towej, w rejonie placu zabaw 
i boiska przy ul. Kosynierów 
(naprzeciwko budynku nr 69) 
oraz w rejonie placu zabaw i 
siłowni zewnętrznej przy pl. 
Zwycięstwa.

- W każdym z tych miejsc 
można korzystać bezpłat-

nie z internetu z prędkością 
do 150 Mbit/s (w zależności 
od odległości od nadajnika i 
urządzenia, które loguje się 
do sieci), a czas trwania sesji 
to 1 godzina (po czym ko-
nieczne jest ponowne logo-
wanie). Aby zalogować się do 
sieci należy kliknąć ikonę WiFi 
w urządzeniu(telefon, tablet 
itp.), wybrać sieć „WiFi4EU”, 
a następnie połączyć z siecią. 
Zostanie wyświetlony komu-
nikat „Zaloguj się do sieci”, 
po jego kliknięciu użytkow-
nik zostanie przekierowany 
do przeglądarki, a tam należy 
przeczytać regulamin, na-
stępnie zaznaczyć „Akceptuję 
Regulamin” i kliknąć „Zalo-
guj” – wyjaśnia Burmistrz Bo-
guszowa - Gorc.

(RED)
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Stowarzyszenie Mie-
roszów w Górach zaprasza 1 
października 2022 r. na „Rajd 
po Dachach Gór - memoriał 
Darka Bydłosza”.

- Proponujemy wspólną 
wędrówkę w jesiennych klima-
tach po okolicach Mieroszowa. 
Wycieczkę rozpoczniemy w 

sobotę, 1 października o go-
dzinie 9.00 na Parkowej Górze 
w Mieroszowie. Do pokona-
nia będziemy mieli około 18 
kilometrów, a sumą podejść 
wyniesie około 500 m. Memo-
riałową wędrówkę zakończymy 
na Górze Parkowej, gdzie pod 
wieżą widokową na uczestni-

Jesienne wędrówki

Walimiu. Niedzielna wycieczka 
postawiła przed uczestnikami 
większe wyzwanie. Miłośnicy 
pieszych wędrówek udali się 
na Wielką Sowę. Kierując się 
szlakiem zielonym, po krótkiej 
przerwie na Przełęczy Walim-
skiej, dotarli szlakiem niebie-
skim na szczyt. Na szlaku grupa 
powiększyła się o młodzież z 
opiekunem z Zespołu Szkół nr 
7 w Wałbrzychu, a na szczycie 
spotkali się z uczestnikami 61 
Zlotu Turystów na Wielkiej 
Sowie. W miłej i przyjaznej at-
mosferze wszyscy zasiedli do 
ogniska.

- Dziękuję przewodnikom: 
Stanisławowi Junakowi, Jackowi 
Pielichowi i Arturowi Ciempie, 
a także prezydentowi Wałbrzy-
cha Romanowi Szełemejowi za 
obecność podczas. Wszystkim 
uczestnikom, a zwłaszcza mło-
dzieży, gratuluję dyscypliny na 
szlakach. Do zobaczenia na 62 
Złocie Turystów na Wielkiej So-
wie – mówi Roman Ludwiczuk, 
prezes PTTK Oddział Ziemi Wał-
brzyskiej, które było organizato-
rem wydarzenia wraz z Gminą 
Walim oraz Centrum Sportu i 
Turystyki w Walimiu.

(RED)

Inauguracja 6 roku już za 
słuchaczami Uniwersytetu III 
Wieku w Czarnym Borze. Ko-
lejne wykłady zostały zapla-
nowane na 15 października, 
natomiast dzień wcześniej 
do zajęć wrócą słuchacze 
Uniwersytetu III Wieku w 
Mieroszowie, a 13 paździer-
nika w Głuszycy.

Tradycyjnie, kolejny rok 
przygody z nauką i różnorodną 
aktywnością, studenci - senio-
rzy rozpoczęli od odśpiewania 
Mazurka Dąbrowskiego oraz 
Gaudeamus Igitur, nie zabrakło 
także studenckiego ślubowa-
nia. Wykład inauguracyjny pt. 
„Innowacje wyzwaniem współ-
czesnego świata - wygłosił dr 
Jerzy Tutaj z Politechniki Wro-
cławskiej. Wielu pasjonujących 
wykładów, rozwijania swoich 
pasji oraz wytrwałości w nauce 
życzyli studentom: Wójt Gminy 
Czarny Bór Adam Górecki oraz 
Dyrektor B+CK Katarzyna Ber-
naś.

Głuszyca
- W imieniu Zarządu Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku w 
Głuszycy zapraszamy na inau-
gurację roku akademickiego 
2022/2023. Uroczystość odbę-
dzie się w czwartek - 13 paź-
dziernika 2022 r. o godz. 14:30 
w sali widowiskowej Centrum 
Kultury-MBP w Głuszycy. Wy-
kład inauguracyjny „10 złotych 
rad na udane wystąpienia pu-

ków będą czekały: ognisko, kieł-
baski, ciepłe i zimne napoje oraz 
pamiątki. Udział w imprezie jest 
bezpłatny, a zgłoszenia można 
składać na stronie Stowarzy-
szenia Mieroszów w Górach na 
Facebooku, pocztę elektronicz-
ną: mieroszowwgorach@gmail.
com oraz telefonicznie pod 
numerem 607 940 175 – za-
chęcają organizatorzy Rajdu po 
Dachach Gór ze Stowarzyszenia 
Mieroszów w Górach.

Na szlakach Gminy 
Walim

A w miniony weekend (24-
25 września) w Gminie Walim 
odbyły się dwie wycieczki, 
które zostały zorganizowane 
wspólnie z PTTK Oddział Zie-
mi Wałbrzyskiej. W sobotę 
uczestnicy wyruszyli na trasę 
spod Sztolni Walimskich przez 
Grządki, górę Włodarz, Przełęcz 
Marcową, Sztolnie Włodarz, 
aby potem dotrzeć do ronda w 

Seniorzy wrócili 
do zajęć

bliczne” wygłosi Zastępca Pre-
zydenta Wałbrzycha dr Sylwia 
Bielawska. Serdecznie zapra-
szamy członków i sympatyków 
Uniwersytetu III Wieku w Głu-
szycy – mówi Sabina Jelewska, 
dyrektor Centrum Kultury-MBP 
w Głuszycy.

Mieroszów
- Z ogromną radością infor-

muję, że 14.10.2022 r. (piątek) o 
godzinie 10.00 nastąpi uroczy-
ste otwarcie roku akademickie-
go, na które serdecznie zapra-
szamy dotychczasowych oraz 
nowych studentów. Tekst ślu-
bowania odczyta prof. dr hab. 
Robert Wiszniowski - rektor 
Akademii Nauk Stosowanych 
Angelusa Silesiusa w Walbrzy-
chu, który wygłosi również wy-
kład inauguracyjny. Studenc-
ką pieśń „Gaudeamus Igitur” 
zaśpiewamy razem z chórem 
Irysy – zachęcają Burmistrz 
Mieroszowa Andrzej Lipiński i 
opiekun Uniwersytetu III Wieku 
w Mieroszowie Ilona Henko.

(KB)
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W Jedlinie-Zdroju trwa 
modernizacja kilku ulic oraz 
budowana jest nowa droga 
w kompleksie sportowo – re-
kreacyjnym przy ul. Kłodz-
kiej.

- Trwa modernizacja ulicy 
Krótkiej, łączącej ul. Pokrzy-
wiankę i ul. Górniczą. Inwe-
stycja realizowana w ramach 
zadania „Modernizacja ul. 
Krótkiej w Jedlinie-Zdroju – 
pomoc �nansowa dla Gminy 
Jedlina-Zdrój”, do�nansowa-
nego w formie dotacji celowej 
w wysokości 150 000 zł przez 
Powiat Wałbrzyski. Termin za-
kończenia inwestycji został 
zaplanowany na 31.10.2022 r. 

Realizacja tego przedsięwzię-
cia podniesie poziom bezpie-
czeństwa na ul. Krótkiej, która 
pełni funkcję pieszą i jezdną, 
stanowiąc dojście i dojazd do 
pobliskich zabudowań oraz 
do atrakcji turystycznej, którą 
jest wieża widokowa na górze 
Borowa. Poza tym modernizu-
jemy także ul. Fredry, a także 
inne drogi gminne: Reymonta, 
Reja, Konopnickiej, Mostową i 
ul. Długą wraz z remontem mo-
stu, poza tym budowana jest 
droga przy Kompleksie Active 
jako dojazd do terenów inwe-
stycyjnych – wylicza Leszek Or-
pel, burmistrz Jedliny - Zdroju.

(RED)

Modernizują drogi

Nowatorskie podejście 
do opieki nad najmłodszymi 
mieszkańcami to znak �rmo-
wy Żłobka Miejskiego w Je-
dlinie-Zdroju.

- Każdego dnia działania 
podejmowane przez kadrę 
naszej placówki cechują się 
niestereotypowością, są pełne 
polotu, zmyślności i fantazji 

– mówi dyrektor jedlińskiego 
żłobka Weronika Krzywda. – 
Realizowana przez 3 ostatnie 
miesiące inicjatywa „Lato w 
Żłobku”, która została s�nan-
sowana z pozyskanych środ-
ków zewnętrznych w ramach 
Mini Grantu na Inicjatywy Wo-
lontariackie Korpusu Solidar-
ności oraz Fundacji Merkury, 

sprawiła wiele radości dzie-
ciom. Działania pozwoliły na 
włączenie całych rodzin, nie 
tylko podopiecznych żłobka, 
z czego mieszkańcy Jedliny-
-Zdroju ochoczo skorzystali. 
Odbyło się 5 pomysłowych 
imprez: Piknik Rodzinny, Ro-
dzinna Olimpiada Sportowa, 
Przygoda z Teatrem, Festiwal 

Kolorowe życie w żłobku Kolorów oraz Spacer z Lamą. 
Atrakcje obsługiwane były 
przez jedlińskich wolontariu-
szy oraz pracowników żłobka. 
Oryginalność naszego żłobka 
polega bowiem na innowa-
cyjnych metodach pracy oraz 
nieszablonowych działaniach, 
które wspierają rozwój dzieci, 
co cieszy się uznaniem wśród 
rodziców. To nie pierwsze i nie 
ostatnie przedsięwzięcia w na-
szym żłobku.

(KS)

Co robić w jesienne week-
endy? Najlepiej wybrać się 
na grzyby. A jak na grzyby to 
koniecznie z Werwą!

- Okazja taka będzie już w naj-
bliższą sobotę – 1 października 
2022 r. Stowarzyszenie Jedlińska 
Werwa zaprasza na grzybobra-
nie. Startujemy o godz. 9.00 z Ka-
mieńska (przy placu zabaw) lub z 
Glinicy (ul. Ogrodowa 12), a koń-
czymy przy wieży widokowej na 
górze Borowa. 
Udział w wy-
darzeniu jest 
b e z p ł a t n y , 
ale należy się 
zapisać do 30 
września 2022 
r. przez formu-
larz dostęp-
ny na pro�lu 
Stowarzysze-
nia Jedlińska 

Grzybobranie z Werwą
Werwa na Facebooku. Zapisane 
drużyny będą walczyć o wiklino-
wy kosz grzybiarza. Otrzyma go 
ta grupa, która zbierze najwię-
cej grzybów jadalnych. W razie 
pytań stowarzyszenie zaprasza 
do kontaktu mailowego na 
adres: jedlinskawerwa@gmail.
com – mówi Ilona Bujalska, Pre-
zes Stowarzyszenia Jedlińska 
Werwa.

(RED)
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GORĄCE RABATY 
dla GRUP ZORGANIZOWANYCH

NAPISZ DO NAS:
kierownikpark@jedlinazdroj.eu

ODDZWONIMY Z PROPOZYCJĄ RABATU

PARK LINOWY
na  CZARODZIEJSKIEJ GÓRZE
Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska
• Park linowy (4 trasy),
• Wieża wspinaczkowa 

(3 stopnie trudności),
• Letni tor saneczkowy,
• Paintball,
• Wypożyczalnia rowerów
 (tradycyjne i elektryczne).

Cennik, godziny otwarcia:
www.ckjedlina.pl

U NAS SIĘ ROZGRZEJESZ!
R E K L AMA

30 września 2022 r. koń-
czą się zapisy na Walimskie 
Biegi Górskie. Stowarzysze-
nie Walim na Żądanie za-
prasza na kolejną imprezę 
biegową w Walimiu już 8 
października 2022 r.

- Zapraszam do udziału w 
biegach na dystansach: Sowi 
Light 22 km i Sowi Hardcore 
- 51 km. Zapisy na Sowi Light 
o długości 22 km i 720 m prze-

wyższeń oraz Sowi Hardcore, 
na którym suma przewyższeń 
wynosi 1900 m, prowadzo-
ne są na stronie https://www.
zmierzymyczas.pl/1387/walim-
skie-biegi-gorskie.html. Wszyst-
kie informacje znajdziecie w 
regulaminie, który także jest 
dostępny na tej stronie – mówi 
Aleksander Sobieraj, prezes Sto-
warzyszenia Walim na Żądanie.

(RED)

Sowie biegi

Koszykarze Górnika Wał-
brzych udanie rozpoczęli 
rozgrywki 1 ligi, wygrywając 
wysoko w Pelplinie z Dec-
ką 89:68. A 1 października 
o godz. 18.00 w hali Aqua 
Zdrój w Wałbrzychu Górnik 
będzie podejmował Miasto 
Szkła Krosno.

- Pierwsza kwarta przebie-
gała się pod dyktando gospo-
darzy, ale Górnik z biegiem 
czasu konsekwentnie nabierał 
wigoru. W końcówce drugiej 
odsłony, za sprawą świetnej 
gry wychowanków – Piotra 
Niedźwiedzkiego i Damiana 
Durskiego - biało-niebiescy 
wyszli na prowadzenie. W 

trzeciej i czwartej kwarcie pod-
opieczni Marcina Radomskie-
go dali już popis gry po obu 
stronach parkietu. Wałbrzy-
szanie byli świetnie dyspono-
wani zza łuku i w całym meczu 
tra�li aż 14 z 27 rzutów za trzy 
punkty (51%). Gospodarze 
nie byli w stanie nawiązać już 
walki, a kolejne trójki podci-
nały im skrzydła. Ostatecznie 
Górnik przywiózł dwa punkty 
i może przygotowywać się 
do debiutu w nowym sezonie 
przed własną publicznością - 
już 1 października w meczu z 
Miastem Szkła Krosno. Kupuj-
cie karnety i bilety i tłumnie 
przybywajcie dopingować 

Zwycięska inauguracja
biało-niebieskich! Niech Aqua 
Zdrój zapłonie już w drugiej 
kolejce! – apeluje Mateusz 
Zborowski z koszykarskiego 
Górnika.

(RED)

Decka Pelplin – Górnik Wałbrzych 68:89 

(22:15, 13:25, 20:32, 13:17)

Górnik: Niedźwiedzki 19 (1x3), Majew-

ski 17 (5x3), Durski 15 (2x3), Walski 12 

(2x3), Kordalski 10 (2x3), Sobkowiak 5 

(1x3), Kruszczyński 3, Ratajczak 3 (1x3), 

Stopierzyński 3, Marek 2, Kabała 0.

Zespoły reprezentujące 
Wałbrzych w II lidze siatków-
ki kobiet i mężczyzn 1 paź-
dziernika 2022 r. rozpoczy-
nają rozgrywki ligowe.

- Siatkarskie emocje wra-
cają do Hali Wałbrzyskich Mi-
strzów! Pierwszy mecz sezonu 
2022/2023 w II Lidze Siatkówki 
Kobiet to dla zespołu trene-
ra Marka Olczyka pojedynek 
z beniaminkiem rozgrywek i 
początek walki o upragniony 
awans na zaplecze ekstraklasy. 
MKS Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych będzie podejmował KS 
Polonia Łaziska Górne 1 paź-
dziernika od godz. 17.00 w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów. Zapra-

Chełmiec wraca do gry
szamy wszystkich miłośników 
siatkarskich emocji na mecz i 
prosimy o gorący doping dla 
naszych dziewcząt – mówi 
Kacper Jesiołowski z MKS Cheł-
miec Wodociągi Wałbrzych.

Tego samego dnia o godz. 
16.00, ale w Jelczu – Lasko-

wicach, ligowe zmagania 
rozpoczną siatkarze KPS Cheł-
miec Wałbrzych. Spotkanie z 
Volleyem wałbrzyszanie roze-
grają w hali Centrum Sportu i 
Rekreacji w Jelczu – Laskowi-
cach.

(RED)

Piłkarki ręczne Victorii 
Świebodzice udanie zade-
biutowały przed własną 
publicznością na zapleczu 
ekstraklasy. Po emocjonu-
jącej końcówce świebodzi-
czanki pokonały we własnej 
hali UKS Dziewiątka Legnica 
32:31 (14:16).

W debiucie w rozgrywkach 
grupy B 1 ligi Victoria nieznacz-
nie przegrała w Jeleniej Górze z 
Karkonoszami 31:34, ale pierw-
szy mecz w Świebodzicach dał 
Victoriankom upragniony suk-
ces.

- Wygraliśmy pierwszy w na-
szym mieście pierwszoligowy 
mecz - choć emocji nie brako-

wało, dziewczyny z UKS Dzie-
wiątka Legnica dotrzymywały 
Victoriankom kroku - jednak w 
ostatnich minutach meczu MKS 
Victoria Świebodzice wyszła na 
prowadzenie i mecz zakończył 
się wynikiem 32: 31. MVP me-
czu zostały wybrane Martyna 
Szczepanik oraz Milczarczyk 
Karolina - gratulujemy! Bardzo 
dziękujemy za liczną obecność 
i świetny doping. Dziękujemy 
również sponsorom – podkre-
ślają działacze Victorii. 

Kolejne spotkanie Victoria 
rozegra 8 październiak w Kali-
szu z miejscowym AWS Szczy-
piorno.

(RED, fot. MKS)

Victoria znaczy 
zwycięstwo
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Gmina Stare Bogaczowice 
zaprasza do udziału w II Ma-
ratonie Górskim im. Wiesła-
wa Ślawskiego. Impreza od-
będzie się 23 października.

Biegacze wystartują ze 
stadionu sportowego w Sta-
rych Bogaczowicach o godz. 
10.00. Na sportowców cze-
kają do pokonania ponad 42 
kilometry niezwykle malow-
niczej trasy, która przebiega 
przez najciekawsze miejsca 
w gminie. 

- Gmina Stare Bogaczowice 
to dziesiątki kilometrów ma-
lowniczych tras turystycznych, 
które z powodzeniem można 
wykorzystać do organizacji 
zwodów biegowych. Pierwsza, 

zeszłoroczna edycja maratonu 
pokazała, że trasy są wyjątko-
wo wymagające, ale widoki 
rekompensują cały wysiłek. To 
jedna z najpiękniejszych tras 
biegowych w Polsce! - zachęca 
Mirosław Lech, wójt Gminy Sta-
re Bogaczowice.

Zapisy na Maraton im. Wie-
sława Ślawskiego prowadzo-
ne są na stronie internetowej 
www.ultimasport.pl.

- Dla wszystkich przygoto-
waliśmy atrakcyjne nagrody, 
a dzięki uprzejmości Aktiw sp 
z.o.o. z Gostkowa wśród za-
wodników, którzy ukończyli 
bieg, rozlosujemy rower elek-
tryczny - dodaje wójt gminy.

(IL)

Rower elektryczny
dla maratończyka

Ostatnie zawody tego-
rocznego cyklu „Biathlon dla 
Każdego” w Piechowicach 
upłynęły pod znakiem zna-
komitych występów zawod-
ników z gmin Mieroszów i 
Czarny Bór. Zawody zostały 
świetnie zorganizowane i 
przeprowadzone przez UKS 
Krokus Piechowice na tere-

nie Szkoły Podstawowej nr 
1 w Piechowicach, a w gro-
nie 185 zawodników nie za-
brakło także zawodników z 
Boguszowa – Gorc i Wałbrzy-
cha.

- W Piechowicach wystarto-
wało 21 zawodników UKS Mie-
roszów, oczywiście odnosząc 
liczne sukcesy – mówi Sławomir 

Foryś, trener mieroszowskiego 
klubu. - W kategorii K1 zwycię-
żyła Natalia Kwiatowska, Lena 
Polakowska zajęła 5 miejsce, 
Zo�a Parzelska była 11, Zuzan-
na Honor wywalczyła 14 loka-
tę, 21 miejsce przypadło Annie 
Czarneckiej, Lena Kosek zajęła 
24 pozycję, Zuzanna Gargol 
była 26, a na miejscu 28 zawody 

Sukcesy biathlonistów

ukończyła Hanna Wieczorek. W 
kategorii K2 kolejne zwycięstwo 
odniosła Oliwia Zięcina, Kaja 
Wardzińska zajęła 4 miejsce, 
Victoria Mańska ukończyła zma-
gania na 10 pozycji, 21 miejsce 
zajęła Maja Parzelska, a na 26 
miejscu uplasowała się Julia 
Zięcina. W kategorii M2 Bartosz 
Dewiszek zajął 3 miejsce, Miłosz 
Altheim był 7, Jakub Paluch wy-
walczył 8 pozycję, a Krzysztof 
Gorczyński był 10. Kategorie K3 
i M3 także padły łupem naszych 
reprezentantów! W kategorii 
dziewcząt zwyciężyła Iga War-
dzińska, Lena Wojciechowska 
zajęła 4 miejsce, a Kamila Woź-
niak była 6. W rywalizacji chłop-
ców bezkonkurencyjny oka-
zał się Kacper Wereszczynski. 
Serdecznie gratuluję naszym 
zawodnikom. Podsumowując 
tegoroczną edycję zawodów 
„Biathlon dla Każdego” śmiało 
można stwierdzić, że zawodni-
cy naszego klubu zdominowali 
zmagania odbywające się na 
Dolnym Śląsku, za co jeszcze raz 
należą się wszystkim ogromne 
gratulacje.

W kategorii open mężczyzn 
także triumfowali mieszkańcy 
Mieroszowa: pierwsze miej-
sce zajął Bartłomiej Szparga-
ła, a drugie Adam Sikora (obaj 
reprezentujący Mad Runners), 
a 6 miejsce zajął Michał Lesz-
ko z Sokołowska. W klasyfi-
kacji całego cyklu zawodów 
„Biathlon dla Każdego” pierw-
sze miejsce zajął Bartłomiej 
Szpargała, a Michał Leszko 
był trzeci. Na tym jednak nie 
koniec sukcesów, ponieważ 
w kategorii open kobiet w 
całym cyklu 2 miejsce zajęła 
Agnieszka Kwiatowska (w Pie-
chowicach była piąta). Warto 
dodać, że w rywalizacji kobiet 
po raz kolejny wystartowa-
ła prezes Polskiego Związku 
Biathlonu Joanna Badacz, 
która zajęła 2 miejsce.

Na podium w Piechowicach 
stawali również reprezentanci 
Czarnego Boru. W kategorii 
M1 drugie miejsce zajął Gra-
cjan Przysło, a w kategorii K2 
trzecie miejsce zajęła Oliwia 
Tobiasz.

(RED, fot UKS)
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cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zby-
ciem. Pomożemy w określeniu 
stanu prawnego i kompletowaniu 
dokumentów. Zapraszamy do 
bliższej, bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam dom- bliźniak w 
Głuszycy. O pow. 80m2, użytkowa 
146m2 działka. Cena 260 tys.zł

Sprzedam mieszkanie w Lubawce, 
2 pokoje. Pierwsze piętro 30,9 m2. 
Cena 108 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 atrakcyj-
ny teren o powierzchni 1119m²  
cena 145 tys.zł

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

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

Tygodnik DB 2010

Redakcja i biuro ogłoszeń

ul. Wysockiego 27, 

58-300 Wałbrzych

tel. 791 87 34 77

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. Mickiewicza 69 w Wałbrzychu
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

(4) Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytki, łazien-
ki, remonty mieszkań. Działalność 
jednoosobowa. Tel. 666 201 604. 

PRACA

(1) 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 

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...

Profesjonalny montaż 
nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

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!

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

Zatrudnię MECHANIKA 

i WULKANIZATORA

z doświadczeniem

Tel. 534 723 808

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

Burmistrz Miasta Lubawka 
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce. 
Oferty należy składać do dnia 17 października  2022 roku, do godz. 15:00 
w biurze podawczym Urzędu Miasta Lubawka, Pl. Wolności 1, 58-420 
Lubawka (parter, pokój nr 1), lub przesłać listownie na adres Urzędu 
Miasta Lubawka (za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do biura 
podawczego Urzędu Miasta Lubawka). Szczegóły dot. konkursu znajdują 
się na stronie internetowej bip.lubawka.eu w zakładce „praca” lub na 
stronie głównej www.lubawka.eu.

Sprzedam atrakcyjną działkę 
rolną o pow. 24314m2 w gminie 
Głuszyca. Cena 510 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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Finał Sudety Cup 
na Stadionie PGE Narodowy
- Za nami niesamowity fi nał piłkar-
skiego turnieju Sudety Cup, który 
został rozegrany na Stadionie PGE 
Narodowy w Warszawie. Gratulacje 
dla zwycięzców, czyli MLKS Rad-
ków oraz pozostałych drużyn, które 
wzięły udział w turnieju fi nałowym: 
LKS Roztocznik, Klub Piłkarski 
Mieroszów, LZS Skałki Stolec i KS 
Zjednoczeni Żarów – mówi Jakub 
Michalski, dyrektor Departamen-
tu Komunikacji i CSR Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK”, która była jednym 
z mecenasów turnieju.

- Cieszymy się, że Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” mogła być częścią 
tak niesamowitego wydarzenia, któ-
re odbywało się pod honorowym pa-
tronatem szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Michała Dworczy-
ka, Wiceministra Klimatu i Środowi-
ska Ireneusza Zyski, posła na Sejm 
RP Marcin Gwoździa, senatora RP 
Aleksandra Szweda, Wicemarszałka 
Województwa Dolnośląskiego Grze-
gorza Macko oraz Wicewojewody 
Dolnośląskiego Jarosława Kresy – 
podkreśla Piotr Wojtyczka, Prezes 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „INVEST-PARK”.

Turniej fi nałowy Sudety Cup, 
który został rozegrany na Stadionie 
Narodowym w Warszawie, wygrał 
MLKS Radków, po zwycięstwie 4:1 
na LKS Roztocznik.

- Gratulacje dla wszystkich za-
wodników ze wszystkich 49 drużyn 
turnieju fi nałowego i turniejów roz-
grywanych na szczeblach powiato-
wych, za stworzenie wspaniałego 
widowiska sportowego. Organizato-
rom dziękuję za możliwość objęcia 
patronatem tak pięknego wydarze-
nia – powiedział senator Aleksander 
Szwed podczas wręczania zwycięz-
com pucharu za zajęcie I miejsca.

- Serdeczne gratulacje dla zwy-
cięzców - MLKS Radków oraz wyrazy 
uznania dla pozostałych drużyn bio-

rących udział w turnieju fi nałowym: 
Klubu Piłkarskiego Mieroszów, LKS 
Roztocznik, LZS Skałki Stolec i KS 
Zjednoczeni Żarów. Także mnie udało 
się wybiec na chwilę na murawę Sta-
dionu Narodowego, chociaż jedynie 
symbolicznie ze względu na kontuzję 
ręki, której nie chciałem pogłębić... 
Podziękowania dla Wałbrzyskich 
Zakładów Koksowniczych „Victoria” 
S.A., Wałbrzyskiej Specjalnej Strefi e 
Ekonomicznej „INVEST-PARK” i Sta-
ropolance za wsparcie organizacji 
wydarzenia dla drużyn z południa 
Dolnego Śląska. Warto przypomnieć, 
że zespoły, które ostatecznie wystą-
piły w Warszawie, wyłonione zostały 
w ostatnich miesiącach w trakcie 5 
turniejów powiatowych w okręgu 
wałbrzyskim. Warto powtórzyć ini-
cjatywę za rok – podkreśla wicemar-
szałek Grzegorz Macko.

Udział w fi nale turnieju Sudety 
Cup na Stadionie PGE Narodowy 
był wielkim przeżyciem dla piłkarzy 
rywalizujących na co dzień w roz-
grywkach lokalnych w Podokręgu 
Wałbrzych Dolnośląskiego Związku 
Piłki Nożnej.

- Piękny weekend - chyba naj-
piękniejszy jaki do tej pory wszyscy 
mieroszowscy fani piłki kopanej 
mieli okazję przeżyć. Sportowo zaj-
mujemy trzecie miejsce, niestety… 
ale po fascynującym (zdaje się, że 
najlepszym sportowo w całym tur-
nieju) spotkaniu półfi nałowym z 
MLKS Radków, które przegraliśmy 
2:3. Zespołowi z Radkowa gratulu-
jemy zwycięstwa, za to na trybunach 
jak zawsze „u siebie”. W piłkę gra 
się dla kibiców i dziękujemy całym 
sercem za to, że byliście, jesteście i 
- mamy nadzieję - że zawsze będzie-
cie. Nie można pominąć organizato-
rów turnieju, dzięki którym zespoły 
z ostatniej ligi w kraju miały szansę 
„powąchać” murawę na najlepszym 
obiekcie sportowym w kraju – pod-
kreślają przedstawiciele KP Mie-
roszów.


