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- Dostaliśmy wycenę z klini-
ki w Genewie. Operacja będzie 
kosztować ponad 2 miliony 
złotych i musi być podzielona 
na dwa etapy. Mamy niecałe 
2 tygodnie na zebranie ponad 
miliona złotych na pierwszy 
etap operacji! – mówi Łukasz 
Sobecki, ojciec Antosia, który 
urodził się z połową serca.

Trzeba zebrać milion zł 
dla Antosia!
Rodzice Antosia Sobeckiego do końca października muszą uzbierać ponad milion złotych na operację 
serca syna. - Musimy być w Genewie jak najszybciej. Antek musi tra�ć na stół operacyjny teraz! Jego 

serce dłużej tego nie wytrzyma... – alarmują zrozpaczeni rodzice. W nadchodzących dniach odbędzie 
się szereg działań mających na celu zebranie wymaganej kwoty.

W samo połu-
dnie 21 października 
2022 r. w Świebodzi-
cach zostanie pod-
jęta próba pobicia 
rekordu Polski w 
utworzeniu serca z 
największej liczby 
ludzi w czerwonych 
nakryciach głowy. 
Udział może wziąć 
każdy, a celem jest 
nagłośnienie zbiórki 
ratującej życie cho-
rego na serce Anto-
sia Sobeckiego ze 
Świebodzic. 

- Spotykamy się 
na ulicy Rekreacyjnej 
1 o godzinie 12.00 – 
zapraszają organiza-
torzy wydarzenia ze 
Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Władysła-
wa Broniewskiego 
w Świebodzicach. 
- Udział w akcji zadeklarowa-
ły wszystkie świebodzickie 
placówki oświatowe. W imie-
niu organizatorów zachęca-
my �rmy, przedsiębiorców, 
organizacje oraz wszystkich 
mieszkańców do włączenia się 
w wydarzenie. Osoby chętne 
do udziału prosimy - w miarę 
możliwości - o założenie górnej 
części stroju w kolorze czerwo-
nym oraz czerwonego nakrycia 
głowy. Piękne czapki z bibuły 
wykonane przez uczniów będą 
rozdawane przez organizato-
rów na miejscu zbiórki. Zapra-
szamy do wspólnej zabawy w 
szczytnym celu i dołączenia do 
bicia rekordu. Sprawmy, aby 
nasze ogromne serce uratowa-
ło małe, potrzebujące serdusz-
ko Antosia.

W pomoc w zbiórce pienię-
dzy na operację serca małego 
świebodziczanina włączyła się 
także Szkoła Podstawowa nr 2 
w Świebodzicach.

Świebodzicach zaprasza 
na „Piknik dla Antosia”, z 
którego dochód w całości 
będzie przeznaczony na 
operację serduszka An-
tosia.

 - Piknik rozpoczniemy 
o godzinie 10.00. Będzie 
coś na słodko, coś z gril-
la i coś na gorąco. Piknik 
uświetnią występy mu-
zyczne. Będzie się działo, 
a to wszystko dla malut-
kiego serduszka – pod-
kreślają organizatorzy 
pikniku charytatywnego.

Z kolei 23.10.2022 r. 
o godz. 18.00 w klubie 
Apropo’s przy ul. Wie-
niawskiego 82 w Wał-
brzychu rozpocznie się 
charytatywny koncert 
dla Antosia, w którym 
wystąpią: zespół Amicis, 
Jacek Świderski jako Trio 
Okazjonalne wraz Mają 

Świderską, Wojtkiem Grzeb-
nym i gościnnie - Pawłem 
Ludwiczakiem. Bilety można 
zarezerwować, dzwoniąc pod 
jeden z numerów telefonów: 
74 840 40 49 lub 74 660 63 
20. Przyjaciele rodziny Anto-
sia: Krzysztof Leń i Anna Leń 
ufundowali 20 wejściówek 
na koncert dla 20 osób, które 
zgłoszą się na Messengerze 
do ojca chłopca - Łukasza 
Sobeckiego - i przeznaczą na 
licytację dla Antosia najcie-
kawsze przedmioty, oferty, 
usługi itp.

Każdy może wesprzeć zbiór-
kę pieniędzy na operację serca 
Antosia, dokonując wpłaty na 
ten cel za pośrednictwem stro-
ny: https://www.siepomaga.pl/
antos-serduszko. By operacja 
ratująca życie chłopca doszła 
do skutku, do końca paździer-
nika 2022 r. trzeba jeszcze ze-
brać ponad 600 tys. zł!

(RED)

- W naszej szkole 21.10.2022 
r. (piątek) odbędzie się akcja 
„Miś dla Antosia”. Akcja bę-
dzie polegała na sprzedaży 
misiów w naszej szkole, które 
zbierane są już od dłuższego 
czasu. Zapraszamy serdecznie 
do naszego stoiska w godzi-
nach 7.00 - 8.00 na parterze, 
przy wejściu do szkoły (prawe 
skrzydło) oraz w godzinach 
8.45- 15.00 w holu szkoły. Liczy 
się każda złotówka, bo im wię-
cej osób się zaangażuje i kupi 
misia, bądź wrzuci do puszki 
kilka złotych, tym większa jest 
szansa, że uda się zebrać nie-
zbędną kwotę. Misie mamy 
różne: małe, duże, nowe i takie 
już przytulane. Cena misia za-
leży od Ciebie: możesz zapła-
cić 5 zł, możesz 10 zł, możesz 
20 zł, a nawet więcej – dodają 
organizatorzy akcji „Miś dla 
Antosia”.

22.10.2022 r. społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 3 w 
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Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu zaprasza na 
spotkanie autorskie z An-
drzejem Sapiją wokół książki 
„Co Pan widzi? Różewicz �l-
mowy”. Spotkanie poprowa-
dzi wrocławska dziennikarka 
Iwona Rosiak, a gościem spe-
cjalnym, który m.in. odczyta 
fragmenty książki, będzie 
Konrad Imiela – aktor i dy-
rektor artystyczny Teatru 
Muzycznego Capitol.

Spotkanie, którego organi-
zatorem jest Ośrodek Kultury i 
Sztuki we Wrocławiu – Instytu-
cja Kultury Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego, od-
będzie się 21 października 2022 
r. (piątek) o godz. 18.00 w Galerii 
FOTO-GEN przy placu bp. Nan-
kiera 8 we Wrocławiu. Uwaga! 
Liczba miejsc ograniczona.

O książce
„Co Pan widzi? Różewicz 

�lmowy” to niezwykły portret 
podwójny. Punktem wyjścia 
dla tej książki stały się materia-
ły do �lmów o poecie, kręco-
nych przez jej autora, znanego 
dokumentalistę – Andrzeja Sa-
piję – na przestrzeni ponad 10 
lat. Rozmowy z Różewiczem i 
rozmowy o Różewiczu przepla-
tane są tu notatkami samego 
reżysera. Przyglądamy się więc 
zarówno poecie, jak i proceso-
wi tworzenia �lmów o nim. Co 
więcej, książka pozwala zoba-
czyć twórczość Różewicza w 
kontekście wielu dziedzin i w 
spojrzeniach wielu osób. Wy-
powiadają się tu min.: wybitny 
tłumacz Karl Dedecius, histo-

O autorze
Andrzej Sapija - artysta plastyk, reżyser �lmowy i telewizyjny, 
pedagog – profesor PWSFTviT w Łodzi. Zrealizował ponad 
sześćdziesiąt �lmów dokumentalnych. Znaczna ich część po-
święcona jest kulturze, sztuce i wybitnym artystom (m.in.: Ta-
deuszowi Różewiczowi, Tadeuszowi Kantorowi, Magdalenie 
Abakanowicz, Romanowi Opałce, Wojciechowi Fangorowi, Ka-
zimierzowi Karabaszowi). Wiele �lmów podejmowało tematy-
kę historyczną (np. Jagiellonowie, Polskie Państwo Podziemne, 
Powstanie Warszawskie… 60 lat później, Z pokolenia na poko-
lenie). Autor ośmiu spektakli dla Teatru Telewizji.

Co Pan widzi? 
Różewicz �lmowy

ryk sztuki Mieczysław Poręb-
ski, krytyk i historyk literatury 
Ryszard Przybylski, aktor Woj-
ciech Siemion, poeta Czesław 
Miłosz, reżyser Kazimierz Kutz. 
Także członkowie rodziny: 
żona, syn, brat. Budowana roz-
mowami biogra�a pisarza jest 
więc zarazem wielowątkowa, 
obszerna, a przy tym rzetelna 

i niezwykle żywa. Relacje arty-
styczne nieodmiennie łączą się 
w niej z budowaniem między-
ludzkich więzi. Mamy tu także 
do czynienia z fascynującym 
obrazem pewnego etapu roz-
woju polskiej kultury. Tego, na 
którym uważnie ważone słowa 
zataczały szerokie kręgi.

W trakcie wydarzenia będzie 
możliwość zakupu książki, która 
jest dostępna także w sklepie in-
ternetowym https://sklep.okis.
pl/produkt/co-pan-widzi-roze-
wicz-�lmowy-sapija/.

Wydawcy: Ośrodek Kultury 
i Sztuki We Wrocławiu – Insty-
tucja Kultury Samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
Państwowa Wyższa Szkoła Fil-
mowa Telewizyjna i Teatralna 
im. Leona Schillera w Łodzi.

Publikacja współ�nansowa-
na z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Więcej o książce na: www.okis.pl
(JP)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Kwiat Lnu, działająca na terenie gmin wiej-
skich: Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, 
Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i 
gmin miejskich: Boguszów-Gorce i Szczaw-
no-Zdrój ogłasza nabór wniosków na przy-
znanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze 

wiejskim przez podejmowanie działalności 
gospodarczej w ramach zakresu, o którym 
mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a, rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
września 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy fi-
nansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 
r., poz. 664 z późn. zm.)

Cel ogólny
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodar-

czy oparty na wykorzystaniu zasobów obszaru z 
poszanowaniem środowiska i przeciwdziałaniu 
zmianom klimatycznym Lokalnej Grupy Działa-
nia Kwiat Lnu do 2022 (23) r.

Cel szczegółowy 
Aktywne, innowacyjne podmioty gospo-

darcze tworzące miejsca pracy, dbające o 

ochronę środowiska i łagodzenie zmian klima-
tycznych.

Przedsięwzięcie 
1.3.1 Wspieranie tworzenia nowych podmio-

tów gospodarczych w tym przez osoby z grupy 
defaworyzowanej określonej w LSR.

Termin składania wniosków
od 17 października 2022 r. do 15 listopada 

2022 r.

Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu, Cza-

drów 26, 58-400 Kamienna Góra.

Tryb składania wniosków
Wnioski o przyznanie pomocy należy skła-

dać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym 
bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez 
pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną 
w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu 
w dniach od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7:30 do 15:30, po wcześniejszym umó-
wieniu się.  Jednocześnie informujemy, że nie 
będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w 
ostatnim dniu naboru.

Forma wsparcia – premia
Limit środków w ramach naboru – 105 342,59 
euro (421 370,36 zł.)
Kwota pomocy –75 000,00 zł. 
Intensywność pomocy – 100%

Uprawnieni wnioskodawcy
Osoby �zyczne będące obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, 
zameldowane na obszarze wiejskim objętym 
LSR LGD Kwiat Lnu.

(WK)

Lokal tymczasowy, a 
właściwie tymczasowe po-
mieszczenie, to pomieszcze-
nie mieszkalne, do którego 
komornik może eksmitować 
osoby, którym nie przyznano 
prawa do lokalu socjalnego, a 
nie mają one żadnego innego 
mieszkania, do którego mo-
głyby się przenieść. Parame-
try takiego lokalu i warunki, 
jakie musi on spełniać, de�-
niuje Ustawa o ochronie praw 
lokatorów.

Zgodnie z przepisami tejże 
ustawy, lokal tymczasowy musi 
nadawać się do zamieszka-
nia. Co to oznacza? Lokal taki 
powinien posiadać dostęp do 
źródła zaopatrzenia w wodę i 
do toalety, chociażby te urzą-
dzenia znajdowały się poza 
budynkiem, np. na korytarzu, 
czy podwórku. Musi również 
posiadać oświetlenie natural-
ne i elektryczne, a także możli-
wość ogrzewania, bez względu 
na źródło energii, np. gazowe 
lub węglowe. Nadto w loka-
lu powinna istnieć możliwość 
zainstalowania urządzenia do 

gotowania posiłków. Ściany i 
stropy takiego lokalu powin-
ny być niezawilgocone. Jeżeli 
chodzi o przestrzeń mieszkal-
ną, to pomieszczenia tymcza-
sowe powinny zapewniać, co 
najmniej 5 metrów kwadrato-
wych powierzchni mieszkalnej 
na jedną osobę. Pomieszczenia 
te, w miarę możności, powinny 
znajdować się w tej samej lub 
pobliskiej miejscowości, w któ-
rej dotychczas zamieszkiwały 
osoby eksmitowane. Takie zapi-
sy ustawowe oznaczają jednak, 
że lokalem tymczasowym może 
być lokal niesamodzielny, np. 
pokój w większym, wspólnym 
mieszkaniu. Wystarczające jest, 
by nadawał się do zamieszkania 
przy spełnieniu innych warun-
ków. Niestety, lokal tymczaso-
wy, w zakresie jego standardu, 
nie musi odpowiadać lokalowi 
socjalnemu. Zwykle są to więc 
lokale o bardzo niskim standar-
dzie wykończenia.

Lokal tymczasowy nie przy-
sługuje osobom, wobec których 
nakazano eksmisję z powodu: 
1) stosowania przemocy domo-

75 tysięcy zł na podejmowanie 
działalności gospodarczej

Prawo w pigułce: lokal tymczasowy

wej, 2) rażącego lub uporczy-
wego wykraczania przeciwko 
porządkowi domowemu, 3) nie-
właściwego zachowania, czy-
niącego uciążliwym korzystanie 
z innych lokali w budynku albo 
4) z tego powodu, że dłużnik 
dokonał zajęcia opróżnionego 
lokalu bez tytułu prawnego.

Czas przebywania w lokalu 
tymczasowym wynosi od mini-
mum 1 miesiąca do maksymal-
nie 6 miesięcy. Jest on określany 
w umowie najmu pomieszcze-
nia tymczasowego. Po upływie 
wskazanego w umowie okresu, 
osoby tam zamieszkujące mu-
szą znaleźć, już we własnym 
zakresie, inny lokal, w którym 
zamieszkają.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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17 października 2022 
roku zmarł Zbigniew Sen-
kowski – były poseł na Sejm 
RP i wieloletni przewodni-
czący wałbrzyskich struktur 
NSZZ Solidarność.

Zbigniew Senkowski uro-
dził się 27 października 1955 
r. w Wałbrzychu. Był przywód-
cą strajku w Kopalni Węgla 
Kamiennego Thorez w Wał-
brzychu, który zorganizował 
14 grudnia 1981 r., po wpro-
wadzeniu stanu wojennego. 
Dzień później został areszto-
wany, a 3 lutego 1982 r. Sąd 
Śląskiego Okręgu Wojskowe-
go skazał Go na dwa lata po-
zbawienia wolności. 20 marca 
1982 r. Sąd Najwyższy Izby 
Wojskowej w Warszawie za-
wiesił mu wykonanie kary na 
3 lata. 26 stycznia 1989 r. był 
w gronie założycieli Tymcza-
sowego Komitetu Organiza-
cyjnego NSZZ Solidarność w 
KWK Thorez, potem był wie-
loletnim przewodniczącym 
NSZZ Solidarność w Wałbrzy-
chu, a w latach 1995-1998 
członkiem Zarządu Regionu 
Dolny Śląsk NSZZ Solidar-

Zbigniew Senkowski 
nie żyje

ność. W latach 1997-2001 był 
posłem na Sejm III Kadencji z 
listy Akcji Wyborczej Solidar-
ności. W 2019 r. odznaczony 
Krzyżem Wolności i Solidar-
ności.

(RED)

O zdrowiu kobiet
21 października o godz. 18.00 
odbędzie się kolejne ważne 
wydarzenie w ramach projek-
tu Zamek Kobiet. Z inicjaty-
wy Stowarzyszenia Pro Femina 
październikowe spotkanie po-
święcone będzie pro�laktyce 
zdrowotnej, a zagadnieniom 
teoretycznym towarzyszyć bę-
dzie promocja specjalnego ka-
lendarza poświęconego szeroko 
pojętej pro�laktyce. Dr Urszula 
Puskarz - specjalistka medycyny 
rodzinnej, przekaże wiedzę o 
podstawach i zasadności dzia-
łań pro�laktyki diagnostycznej i 
pierwotnej (np. szczepień), a dr 
Paweł Pyka - specjalista chirurgii 
onkologicznej, opowie o pro�-
laktyce raka piersi.

(RED)

ZUS dla seniorów
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych w Wałbrzychu zaprasza 
obecnych i przyszłych emery-
tów, którzy chcą się poradzić jak 
przeliczyć już otrzymywaną eme-
ryturę lub zapytać o waloryzację, 
albo o to jak przejść na wcze-
śniejszą emeryturę, na dyżur te-
lefoniczny eksperta. Na pytania 
będzie odpowiadała Anna Kosak 
już 25 października (wtorek), w 
godzinach 10.00-13.00, pod nu-
merem telefonu: 74 649 75 10. 
Dyżur odbędzie się w ramach 
Dni Seniora.

(IKM)

Uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego w Wałbrzy-
chu, z okazji Święta Edukacji 
Narodowej, przygotowali 
niespodzianki dla swoich na-
uczycieli.

- Nasi uczniowie nie prze-
stają nas zaskakiwać: 14 paź-
dziernika, z okazji Święta Edu-
kacji Narodowej, Samorząd 
Szkolny i klasa 4 DP wprowa-
dzili nas w klimat lat 20-tych 
XX w. i zaprosili do ‚Casino 
Royale’, którym stała się aula I 
LO. Panie w czarnych sukniach 
i białych perłach, Panowie w 
czarnych muchach, zasiedli do 
stolików w światłach re�ekto-
rów na partyjkę gry w szachy, 
gry w kości i brydża oraz taboo. 
Młodzież, jak zwykle, wykazała 

się niesamowitą kreatywnością 
przy tworzeniu niepowtarzal-
nej atmosfery, a wszystko po 
to, aby zadbać o nasz dobro-
stan, wspólnie spędzić czas na 
zabawie i nauce jednocześnie. 
W I LO w Wałbrzychu Dzień 
Edukacji nigdy nie jest nudny – 
podkreśla Beata Urbaniak, wi-
cedyrektor I LO w Wałbrzychu.

Tego samego dnia w szko-
le odbyła się uroczystość od-
słonięcia muralu, który został 
wykonany przez uczennice 
klasy 2a i 2c: Julię Grabowską, 
Hannę Honisz, Igę Materowską, 
Julię Tietz i Agatę Krakowską. 
Uroczystego odbioru dokona-
li: dyrektor I LO Oksana Citak, 
Krzysztof Kaszuba z Centrum 
Edukacji STEAM KidsTech z 

Wałbrzycha i Paweł Psuty - 
przedstawiciel �rmy GoCloud 
Polska.

- Wydarzeniem tym zapo-
czątkowaliśmy współpracę z 
�rmą GoCloud Polska, partne-
rem �rmy Google. Efektem tej 
współpracy jest testowe wypo-
sażenie pracowni historycznej 
w Chromebooki wraz z opro-
gramowaniem Google. Cały 
czas kontynuujemy współpra-
cę z Centrum Edukacji STEAM 
KidsTech w Wałbrzychu. Dzięki 
metodzie STEAM młodzież ma 
możliwość rozwijania umiejęt-
ności matematyczno – infor-
matycznych w oparciu o nowe 
technologie – dodaje Beata 
Urbaniak.

(RED)

Zaskoczyli nauczycieli
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W Wałbrzych trwa moda 
na księżną Daisy. Żonę ostat-
niego właściciela zamku Książ. 
Teoretycznie nie ma nic złego 
w interesowaniu się losami 
ładnej i miłej arystokratki. 
Wałbrzyski Teatr Dramatycz-
ny im. Jerzego Szaniawskiego 
wystawił więc sztukę „Daisy”. 
Nie będę się na jej temat wy-
powiadał. Nie widziałem tego 
przedstawienia. Wiem jed-
no. Trochę się spóźnili. Coraz 
więcej ludzi śmieje się z tej 
mody w stylu: pospólstwo ma 
kompleksy i wpada w arysto-
kratyczny snobizm. Dla rów-
nowagi, wałbrzyski teatr wy-
stawił więc sztukę o śp. Marcie 
Gąsiorowskiej: „Marta Figura 
Serpentinata”.

Kim była Marta Gąsiorowska? 
Była nauczycielką w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Wałbrzy-
chu. Wykształciła i wychowała 
wielu ludzi. Młodzież uczyła za 
pośrednictwem poezji, literatu-
ry i teatru. Ale to tylko pierwsza 
część poematu. Ludzi z Solidar-
ności uczyła rozmawiając z nimi 
poważnie oraz przez swoje, na-
pisane i podpisane, teksty. Robi-
ła to również w sposób pośredni. 
Redagowała jednokartkowy biu-
letyn informacyjny. Widziałem 
wiele takich biuletynów. Te re-
dagowany przez Martę były wy-

jątkowe. Umiała, z olbrzymiego 
natłoku informacji, wyłowić to 
co ważne i ciekawe. Następnie 
„krystalizowała” te informacje w 
krótkich tekstach. Tak aby była 
to literatura faktów.

To nie wszystko. W wał-
brzyskim MKZ-ecie, Marta była 
nieformalną Panią Dyrektor. 
Wprowadzała spokój i porzą-
dek do organizacyjnej struktury, 
która liczyła przeszło 220 tysięcy 
członków. Pamiętam jak dziś 
zebranie, w którym brało udział 
wiele osób. Trzeba było napisać 
ważny komunikat. Po dłuższej 
dyskusji Marta powiedziała: „A 
może tak?” i przeczytała napisa-
ny przez siebie tekst. Zapadała 
cisza i na twarzach wszystkich 
widać było: „właśnie o to mi cho-
dziło.”. Choć chwilę wcześniej 
w powietrzu fruwały ostre jak 
żyletki argumenty i kontrargu-
menty. To też nie wszystko. Lu-
dzie lgnęli do niej jak muchy do 
miodu. Dokoła Marty powstała 
duża grupa. Określić ich należy 
słowami; polska inteligencja. W 
najlepszym tych słów znaczeniu.

Marta była też „księgarzem 
hurtownikiem”. To znaczy: od-
biorcą i dystrybutorem dużej 
części książek, które do Wał-
brzycha sprowadzałem. Były to 
książki wydawane w konspiracji 
lub na Zachodzie. Zaczęło się 

to jeszcze przed powstaniem 
Solidarności. W KOR-owskich 
czasach, kolega powiedział mi, 
że jego kolega chce dostawać 
książki. Spotkałem się z nim i „po 
oczach” oceniłem, że jest uczci-
wy. Brał po kilka sztuk - to wtedy 
było dużo. Dopiero w czasie So-
lidarności dowiedziałem się, że 
ten człowiek był tylko wysłanym 
przez Martę kurierem. W czasie 
Solidarności rozrosło się to do 
dużych rozmiarów. Dzięki temu 
jestem chyba jedynym człowie-
kiem, którego - bardzo spokojna, 
Marta - op... czasami przy pomo-
cy prostych, żołnierskich słów. 
Działo się tak gdy nawaliłem z 
dostawą.

Esbecy również „docenia-
li” Martę. Została aresztowana 
i wywieziona do Gołdapi. Po 
wyjściu na wolność, przez kon-
takty we Wrocławiu i Warszawie, 
Marta ściągała do Wałbrzycha 
wydawane w podziemiu książki. 
Esbecy zdawali sobie pewnie z 
tego sprawę, ale nie byli w stanie 
niczego namierzyć. Jej środowi-
sko było nieprzemakalne. Marta 
miała po prostu w oczach tomo-
gra�ę komputerową i widziała 
co kto ma w środku.

Czas przejść do sztuki „o Mar-
cie”. We względnie normalnych 
czasach istniał zawód krytyka 
teatralnego. Istniał gdyż publi-

Seb Majewski �gura bardzo pokręcona
kowano scenariusze. Zapisane w 
nich były wszystkie wypowiada-
ne przez aktorów słowa. Współ-
czesna „inteligencja teatralna” 
jest bardzo sprytna. Oni wiedzą, 
że istnienie takich „dowodów” 
może być wykorzystywane 
niezgodnie z ich interesem. To 
znaczy pozwala krytykować lite-
racką wartość scenariuszy. Wte-
dy trudno się bronić. Tekst po-
winien sam się obronić. Prawie 
każdy jest przecież w stanie od-
różnić grafomanię od literatury.

Nie istnieje scenariusz tej 
sztuki. To znaczy: nic takiego nie 
zostało opublikowane. Wałbrzy-
ski teatr już dawno temu przyjął 
taki modus operandi. W efek-
cie ewentualną krytykę można 
potraktować słowami: „to jest 
sztuka tylko dla inteligentnej pu-
bliczności”.

Przejdźmy do scenogra�i. 
Aula I LO w Wałbrzychu, w któ-
rej odbyło się to przedstawienie, 
nie jest duża. Na wszelki wypa-
dek w części zrobiono magazyn 
niepotrzebnych ławek. Scena 
była w środku tej sali. Były to sto-
ły, na których ustawiono książki 
oraz kilka krzeseł i coś w rodzaju 
stołu do pracy. Dla publiczności 
postawiono dwie ławy i krzesła. 
Miejsc siedzących było w su-
mie kilkadziesiąt. Niektóre były 
puste. Widząc to pomyślałem: 
gdyby lokalne media szerzej in-
formowały o przedstawieniu, to 
widzów mogło by być dużo wię-
cej. Ale chyba nikomu na tym 
nie zależało gdyż „to jest sztuka 
tylko dla inteligentnej publicz-
ności”.

Na scenę weszły dwie kobie-
ty i czterech mężczyzn. Marta 
była brunetką. Pomyślałem, że 
grać ją będzie brunetka która 
usiadła przy stole do pracy. Po 
pewnym czasie, zorientowałem 
się, że jestem w błędzie - Mar-
tę grała blondynka. Czy była w 
tym ukryta symbolika, która od-
woływała się do żartów o blon-
dynkach? Tego nie wiem. Oka-
zało się, że brunetka gra Anitę 
Szaniawską, czyli żoną Jerzego 
Szaniawskiego. Mężczyźni grali 
Zbyszka Rucińskiego (jeden z 
uczniów Marty), dyrektora te-
atru (?), pana Montka (?) i „chłop-
ca z deszczu” (?). Wiedziałem, że 
żona Szaniawskiego była nad-
pobudliwa i miała skłonności do 
depresji. Czemu znalazła się w 
sztuce o Marcie? Tego począt-
kowo nie wiedziałem. Okazało 
się, że brunetka gra schizofre-
niczkę i erotomankę. Lepiła z 
plasteliny wałek, który był wy-
raźnie podobny do męskiego 
przyrodzenia i robiła typowe dla 
schizofrenii miny i gesty. Dalej 
były rozmowy dyrektora teatru 
z panem Montkiem. Moje szare 
komórki pracowały na pełnych 
obrotach, ale nie byłem w stanie 
zrozumieć o co chodzi i co to ma 
wspólnego z Martą. Trudno. Jak 
już dwa razy napisałem: „to jest 

sztuka tylko dla inteligentnej pu-
bliczności”.

Czasami akcja sztuki prze-
nosiła się na Martę i Zbyszka. 
Rozmawiali, palili jednego 
papierosa i chodzili lub może 
tańczyli na stole „bez szpary”. 
Uderzyło mnie to. Po powrocie 
do domu zapytałem Google i 
dowiedziałem się, że Zbyszek 
został aktorem. Niewiele jednak 
w tym zawodzie nie osiągnął. No 
cóż. Szkoły średnie mają pewną 
unikalną specy�kę. Do pierw-
szej klasy przychodzą dzieci. 
Ostatnią klasę kończy matura, 
czyli egzamin dojrzałości. Na-
stępnie młodzi, ale już formalnie 
dojrzali ludzie ruszają w podróż 
przez swoje dorosłe życie. Wiąże 
się z tym pewien syndrom. W 
Ameryce mówi się: „pick in high 
school”. Oznacza to, że dany 
człowiek wszedł na swój życiowy 
szczyt w szkole średniej. Częścią 
tego syndromu jest skłonność 
do koloryzowania. Tak czy ina-
czej, Zbyszek Ruciński - gdyby 
nie umarł w roku 2018 - miał by 
szansę zachować się jak dorosły 
mężczyzna i publicznie powie-
dzieć, co myśli o erotomanach 
gawędziarzach.

Następna scena, która ukłuła 
mnie w oczy i uszy, dotyczy obo-
zu dla internowanych kobiet w 
Gołdapi. Tak. To więzienie zorga-
nizowano w budynku ośrodka 
wypoczynkowego. Mieścił się on 
w stre�e przygranicznej z Obwo-
dem Kaliningradzkim. Więziono 
tam Annę Walentynowicz, żony 
Jacka Kuronia i Henryka Wujca 
oraz inne kobiety o znanych 
nazwiskach. Większość „wczaso-
wiczek” stanowiły jednak, mało 
znane, młode matki z mniej-
szych miast. Dla nich, taka loka-
lizacja była torturą. Oddalenie 
od miast w których mieszkały, 
powodowało, że przywiezienie 
dzieci na widzenia było trudne 
lub nawet prawie niemożliwe. 
Przypominam - to były czasy, 
w których prawie nikt nie miał 
samochodu. Dodatkowo, loka-
lizacja tego ośrodka - więzienia 
wykorzystywana była przez es-
beków podczas przesłuchań. 
Mówili, że jest to obóz przejścio-
wy, że osoby, które będą się „ra-
cjonalne” zachowywać zostaną 
w Polsce. Reszta pojedzie na 
Syberię. Zorganizowany przez 
Martę teatr miał za zadanie ode-
rwać - choć na chwilę - te kobie-
ty od czarnych myśli. A z tego, 
co mówiono na scenie wynikało 
chyba to, że celem było zabawia-
nie klawiszy. Fuj!

Nic więcej o sprawach zwią-
zanych z Solidarnością w tej 
sztuce nie ma. Może pan Majew-
ski nic na ten temat nie wiedział? 
Dziwne. Wystarczy napisać w 
wyszukiwarce Google: „Marta 
Gąsiorowska Solidarność”. Na 
pierwszej pozycji jest „Encyklo-
pedia Solidarności”. Na drugiej, 
opublikowany na portalu tygo-

dnika Do Rzeczy tekst „Sanita-
riuszka Solidarności”. Opisałem 
w nim to, co Marta robiła w So-
lidarności. Można też zaglądnąć 
do napisanej przez Zbigniewa 
Senkowskiego i Radosława Me-
chlińskiego książki „Wałbrzyska 
Solidarność”. A jeżeli pan Ma-
jewski chciał by osobiście po-
rozmawiać z ludźmi, którzy w 
tym okresie znali Martę, to mógł 
pójść do biura wałbrzyskiej Soli-
darności i poprosić o kontakty. 
Wyjaśniam znaczenie słowa 
pójść: teatr i biuro Solidarności 
są tak blisko siebie, że nie trzeba 
jechać.

Wiążą się z tym również książ-
ki stanowiące część scenogra-
�i. W pewnej chwili, do moich 
zdumionych uszu dotarł słowa 
o jakiś komunistycznych książ-
kach. A żadnego zdania o tym, 
że Marta była kolporterką ksią-
żek wydawanych w konspiracji 
i przemycanych z Zachodu, nie 
usłyszałem.

Każde przedstawienie musi 
mieć swoją puentę. W tym przy-
padku, była to scena, w której 
„Szaniawska” prowadzi Martę do 
swojego roboczego stołu i uczy 
ją lepienie z plasteliny tego… 
I chyba właśnie to było powo-
dem włączenia postaci Anity 
Szaniawskiej do tej sztuki. Miała 
chyba wprowadzić Martę w swój 
świat. W jaki świat?

Na przedstawienie posze-
dłem w towarzystwie Ewy (for-
malnie: Aleksandra Makowska-
-Prochera). Ewa była uczennicą 
Marty oraz jej koleżanką w cza-
sach Solidarności. Gdy zgasły re-
�ektory, odwróciłem się do niej i 
zapytałem: no i co? Nic nie odpo-
wiedziała. Wzruszyła ramionami.

Kończąc, pochwalę postać 
„chłopca z deszczu”. Chodził po 
scenie i mówił bez ładu i składu. 
Większą część przedstawienia 
spał pod stołem. Muszę przy-
znać, że pan Majewski pokazał w 
ten sposób ludzi, którzy nic nie 
rozumieją i nic ich nie obchodzi. 
Tacy ludzie byli, są i będą. Jest 
ich dużo. Są idealnm „targetem” 
dla tego rodzaju teatru.

I na koniec końca dodam. 
Otwarte jest pytanie: czy moż-
na polemizować z tym co na-
pisałem? Nie. Nie można. Przy-
pominam: nie ma scenariusza, 
który mógł być by podstawą 
do ostrych jak żyletka kontrar-
gumentów. Nie można również 
pójść na to przedstawienie. Sztu-
kę tą grano tylko w dniach 23, 24 
i 25 września 2022 r. Następnie 
spadła ze sceny.

Jerzy Jacek Pilchowski 
***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wy-
raz osobistej wiedzy i poglądów 
autora. Treści zawarte w liście nie 
odzwierciedlają poglądów i opinii 
redakcji.
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- Mieszkańcy Boguszowa – 
Gorc mogą odbierać bezpłat-
ne testy do badania w kierun-
ku raka jelita grubego. Testy 
są dostępne w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej-Centrum 
Kultury przy pl. Odrodzenia 
4 w Boguszowie-Gorcach – 
zachęca Sylwia Dąbrowska, 
Burmistrz Boguszowa – Gorc.

Bezpłatne testy można 
odbierać od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9.00 

do 16.00 w centrali MBP – CK. 
Badanie wykonuje się samo-
dzielnie w domu, a próbkę na-
leży zwrócić wraz z wypełnioną 
ankietą w każdą środę w godzi-
nach od 9.00 do 16.00. Pobrany 
materiał tra�a do Dolnośląskie-
go Centrum Onkologii, Pulmo-
nologii i Hematologii we Wro-
cławiu, gdzie zostaje poddany 
analizie.

- Testy na krew utajoną w 
kale pozwalają szybko i bez-

Warto się zbadać boleśnie wykonać badanie, 
dzięki któremu zyskujemy 
informację o ewentualnych 
zmianach w obrębie jelita 
grubego. Testy są pierwszym 
etapem w diagnostyce raka 
jelita grubego. Jeśli dadzą 
wynik pozytywny, trafiamy na 
kolejne badanie, już bardziej 
precyzyjne, jakim jest kolo-
noskopia. Dla wielu pacjen-
tów pozytywny wynik testu 
jest impulsem i motywacją 
do wykonania tego badania. 
W przypadku niepokojących 
zmian pacjent trafia na ście-
żkę onkologiczną w Dolno-

śląskim Centrum Onkologii, 
Pulmonologii i Hematologii, 
zatem ma zagwarantowaną 
kompleksową opiekę onkolo-
giczną - wyjaśnia Sylwia Dą-
browska.

Z testów mogą skorzystać 
osoby w wieku 50 – 65 lat - 
niezależnie od wywiadu ro-
dzinnego; osoby w wieku 40 
– 49 lat, które mają krewnego 
pierwszego stopnia, u którego 
rozpoznano raka jelita grube-
go oraz osoby w wieku 25 – 49 
lat ze stwierdzoną mutacją ge-
netyczną.

(RED)

Trwa budowa parkingu 
oraz przebudowa drogi do-
jazdowej do cmentarza ko-
munalnego przy ul. Chopina 
w Boguszowie – Gorcach.

Zakres robót obejmuje 
przede wszystkim przebudowę 
drogi dojazdowej od ul. War-
szawskiej do cmentarza komu-
nalnego wraz z budową par-

kingu przy cmentarzu, budowę 
kanalizacji deszczowej, montaż 
oświetlenia ulicznego oraz bu-
dowę chodnika. Wartość inwe-
stycji wynosi 1 634 926 zł. Zada-
nie jest �nansowane ze środków 
pozyskanych przez Gminę Bo-
guszów-Gorce z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

(JCF)

Parking i lepszy dojazd 
do cmentarza

Gmina Czarny Bór wyróż-
niła osoby, które swoją dzia-
łalnością przyczyniły się do 
jej promocji lub rozwoju.

W 8 rocznicę nadania Gmin-
nemu Zespołowi Szkolno-
-Przedszkolnemu w Czarnym 
Borze imienia Józefa Pawlika – 
wieloletniego trenera i działa-
cza sportowego, zorganizowa-
na została uroczystość nadania 
tytułów ,,Zasłużony dla Gminy 
Czarny Bór”. W obecności wój-
ta gminy Adama Góreckiego, 
zaproszonych gości, rodziców 
i sympatyków szkoły, zostały 
wręczone okolicznościowe sta-
tuetki. Tym zaszczytnym tytu-
łem uhonorowani zostali:

- Kazimierz Lipień – zapa-
śnik, 13-krotny mistrz Polski, 
2-krotny mistrz świata, 3-krot-
ny mistrz Europy, 3-krotny 
olimpijczyk, zdobywca pierw-
szych medali olimpijskich w 
zapasach klasycznych: złotego 
w Montrealu i brązowego w 
Monachium;

- Józef Lipień - zapaśnik w 
stylu klasycznym, czterokrotnie 

brał udział w igrzyskach olim-
pijskich - srebrny medalista z 
Moskwy, mistrz i wicemistrz 
świata oraz brązowy medalista 
mistrzostw Europy;

- Krzysztof Pływaczyk - 
biathlonista, olimpijczyk z 
Turynu i Soczi, wychowanek 
Uczniowskiego Klubu Narciar-
skiego Mela�r Czarny Bór;

- Zbigniew Filip - biathloni-
sta, olimpijczyk z Albertville w 
1992 r., wielokrotny medalista 
mistrzostw Polski;

- Jan Wojtas –biathlonista, a 
obecnie łucznik, reprezentował 
Polskę w mistrzostwach świata 
oraz igrzyskach olimpijskich;

- Radosław Romanik - kolarz 
szosowy, mistrz Polski i olimpij-
czyk z Aten;

- Jan Zając – został wyróż-
niony za czynny udział w wal-
kach o zachowanie suweren-
ności i niepodległości państwa 
polskiego, upowszechnianie 
wiedzy o historii walk niepod-
ległościowych oraz krzewienie 
tradycji patriotycznych.

(RED)

Wyróżnili zasłużonych



Czwartek, 20 października 2022 r.

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

R E K L AMA

Według danych Generalnego 
Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska największymi wytwór-
cami smogu są domowe piece 
oraz samochody spalinowe. 
Wiele miast nie tylko ograni-
cza możliwość wjazdu do cen-
trum pojazdom z tradycyjnymi 
silnikami, ale także stawia na 
elektromobilność, czyli kupuje 
autobusy z napędem elektrycz-
nym i rozwija sieć ogólnodo-
stępnych stacji ładowania.

W myśl zapisów ustawy o 
elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, od 1 stycznia 
2021 r. samorządy muszą po-
siadać w taborze obsługującym 
komunikację publiczną 5% 
autobusów zeroemisyjnych, a 
od 1 stycznia 2028 r. ich liczba 
musi wzrosnąć do 30%. Ustawa 
precyzuje, że autobus zeroemi-
syjny oraz trolejbus to pojazdy 
wykorzystujące do napędu ener-
gię elektryczną, w tym energię 
wytworzoną z wodoru w zain-
stalowanych w nich ogniwach 
paliwowych lub wyłącznie silnik, 
którego cykl pracy nie prowadzi 
do emisji gazów cieplarnianych 
lub innych substancji objętych 
systemem zarządzania emisjami 
gazów cieplarnianych i innych 
substancji. Ale tak zwana elek-
tromobilność obejmuje nie tylko 
pojazdy elektryczne, ale także in-
frastrukturę im towarzyszącą.
Do pojazdów elektrycznych zali-
cza się:
• elektryczne BEV (Ba� ery 

Electric Vehicle – bateryjny 
pojazd elektryczny),

• wodorowe FCEV (Fuel Cell 
Electric Vehicle – elektryczny 
pojazd z ogniwami paliwowy-
mi).
Na czym polega różnica? 

Pojazdy elektryczne działają w 
oparciu o energię elektryczną, 
która została pobrana z sieci i 
zmagazynowana w akumulato-
rach. Natomiast w pojazdach 
wodorowych wykorzystywany 
jest proces chemiczny, w którym 
wodór łączy się z tlenem w spe-
cjalnych ogniwach paliwowych i 
w ten sposób produkowana jest 
energia elektryczna oraz para 
wodna.

Rewolucja wodorowa
Do 2025 r. po ulicach Wał-

brzycha będzie jeździło 20 auto-
busów napędzanych wodorem. 
To efekt do� nansowania ze środ-

Zielony transport

ków dotacji w kwocie 58 mln zł 
oraz niskooprocentowanej  po-
życzki w kwocie 7 mln zł, które 
miasto otrzyma z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

– Program „Zielony Transport 
Publiczny” to efekt celowej polityki 
rządu, która zmierza do przepro-
wadzenia transformacji energe-
tycznej i poprawy życia obywateli. 
Upowszechnienie zeroemisyjnego 
transportu publicznego w polskich 
miastach to jeden ze sposobów na 
osiągnięcie odczuwalnej przez nas 
wszystkich poprawy jakości powie-
trza – mówi Ireneusz Zyska, wi-
ceminister klimatu i środowiska. 
Jego zdaniem Wałbrzych, czyli 
serce dawnego zagłębia węglo-
wego, ma przyszłość dzięki pro-
wadzonej przez rząd zaplanowa-
nej transformacji energetycznej i 
rządowym środkom przeznaczo-
nym na inwestycje.

– Decyzja o sięgnięciu po naj-
bardziej innowacyjne rozwiązania, 
oparte na paliwie przyszłości, do-
skonale wpisuje się w rządową stra-
tegię upowszechniania rozwiązań 
wodorowych. Niebagatelną rolę do 
odegrania ma tu m.in. powołana 
w pierwszym kwartale tego roku 
Dolnośląska Dolina Wodorowa – 
uzupełnia wiceszef resortu.

O wyborze autobusów z sil-
nikami zasilanymi wodorem 
zdecydowało kilka czynników, 
w tym wysokie, 90-procentowe 
do� nansowanie, niskie kosz-

ty eksploatacji pojazdów oraz 
istotna przewaga nad silnikami 
elektrycznymi. Autobus z na-
pędem wodorowym obywa się 
bez czasochłonnego procesu 
ładowania baterii, który w auto-
busie elektrycznym trwa nawet 
6 godzin. Pełne tankowanie wo-
doru to zaledwie 8-10 minut. Od 
2024 r. tankowanie wodoru pla-

nowane jest na istniejącej stacji 
benzynowej PKN Orlen przy ul. 
Wysockiego w Wałbrzychu. Jej 
rozbudowa jest przedmiotem li-
stu intencyjnego, który koncern 
skierował do władz miasta.

– Rządowe wsparcie pozwala 
polskim samorządom sięgać po 
najnowocześniejsze technologie 
opracowywane dla transportu, 

także tego szczególnie ważnego 
– zbiorowego. Poprzez tego typu 
inwestycje, oparte na technologii 
wodorowej, samorządy mogą z 
powodzeniem podnieść swój po-
tencjał ekonomiczny i społeczny. 
Potencjał ten, przy odpowiednim 
wsparciu � nansowym ze strony 
państwa, staje się realną szansą 
szybkiego, harmonijnego rozwoju 

Wkrótce na ulice Boguszowa – Gorc wyjedzie elektryczny mikrobus.

Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska podczas podpisania umowy na do� nansowanie 
zakupu autobusów wodorowych dla Gminy Wałbrzych.

miasta i okolic – dodaje Artur 
Michalski, wiceprezes Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

Stawiają na elektryki
Także gminy: Świdnica (miej-

ska), Świebodzice, Boguszów-
-Gorce, Jedlina-Zdrój, Duszniki-
-Zdrój i Miasto Nowa Ruda kupią 
autobusy zeroemisyjne. Ale w 
tym przypadku będą to pojazdy 
elektryczne. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej przekaże na ten cel 
do� nansowanie w łącznej kwocie 
55.874.058 zł – 48.947.229 zł do-
tacji oraz 6.926.829 zł niskoopro-
centowanej pożyczki. Podpisanie 
umów odbyło się 11 października 
2022 r. w Świdnicy.

– Ważnym celem jest nie tylko 
obniżanie wykorzystania paliw 
emisyjnych w zbiorowej komunika-
cji miejskiej, ale także budowanie 
świadomości społecznej w zakresie 
korzyści płynących z rozwoju elek-
tromobilności w Polsce - zaznacza 
Ireneusz Zyska.

Oprócz zakupu autobusów, 
gminy planują szkolenia kierow-
ców i naukę obsługi pojazdów. 
Zakupione autobusy będą ni-
skopodłogowe, dostosowane do 
przewozu osób z niepełnospraw-
nościami.

– W ramach programu regional-
nego Fundusze Europejskie dla 
Dolnego Śląska 2021-2027 ze 
środków EFRR i Funduszu Spra-
wiedliwej Transformacji, realizowa-
ne będą działania, których celem jest 
ograniczeniem emisji zanieczysz-
czeń powietrza oraz emisji gazów 
cieplarnianych, poprzez wspieranie 
m.in. zrównoważonej, multimodal-
nej mobilności na terenie miast i ich 
obszarów funkcjonalnych. Wsparciu 
podlegać będą działania związane z 
zakupem oraz modernizacją zero-
emisyjnego lub niskoemisyjnego 
taboru autobusowego, projekty 
związane z budową lub moderni-
zacją niezbędnej in� astruktury, ale 
przede wszystkim rewitalizacja 
linii kolejowych i zakup beze-
misyjnego taboru kolejowego, 
co poprawi spójność transportową 
regionu oraz ograniczy zjawisko 
wykluczenia komunikacyjnego – 
dodaje Grzegorz Macko, Wice-
marszałek Województwa Dolno-
śląskiego.

Rośnie produkcja
W subregionie wałbrzyskim 

inwestycje ukierunkowane są 
Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska podczas podpisania umowy na do� nansowanie 
zakupu autobusów wodorowych dla Gminy Wałbrzych.
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Grzegorz Macko
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Jako samorząd województwa inwestujemy wiele środ-
ków, miliony złotych z naszego budżetu i miliony euro ze 
środków unijnych w transport zbiorowy. Przede wszyst-
kim nasz � agowy przewoźnik Koleje Dolnośląskie cały 
czas rozszerza siatkę połączeń, dzięki czemu na nowych, 
często odtwarzanych liniach, albo na już istniejących po-
jawia się coraz więcej pociągów, które ułatwiają dojazd 
do szkoły, czy pracy. Widzimy duże zainteresowanie w 
tych miejscowościach, w których jeszcze do niedawna 
pociągów nie było. Widzimy, że dzisiaj mieszkańcy czę-
sto przesiadają się z samochodów i dojeżdżają do szkoły 
i pracy transportem zbiorowym, kolejami. Jest to dzisiaj 
bezpieczniejsze, tańsze przy obecnych cenach benzyny 
i oczywiście bardziej ekologiczne. To jest kierunek, któ-
rym będziemy nadal podążać.

Prezes WSSE „INVEST-PARK” Piotr Wojtyczka i dyrektor fabryki Toyoty w Wałbrzychu Dariusz 
Mikołajczak.

nie tylko na zakup pojazdów 
ekologicznych, ale także na ich 
produkcję.

– Wydaliśmy w tym roku 20 
decyzji oznaczających nowe nakła-
dy inwestycyjne oraz nowe miejsca 
pracy. Wśród nowych inwestorów 
znajduje się wielu liderów w dzie-
dzinie zrównoważonego rozwo-
ju – mowa m.in. o nowoczesnych 
zakładach przetwarzania baterii 
litowo-jonowych czy niskoemisyj-
nych producentach komponentów 
ułatwiających recykling w branży 
automotive – mówi Piotr Woj-
tyczka, prezes Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Invest-Park.

Jednym z najważniejszych 
producentów jest w wałbrzyskiej 
stre� e Toyota Motor Manufac-
turing Poland. – To marka, która 
nierozerwalnie związana jest z 
nami niemal od początku istnienia 
WSSE Invest-Park. Z dumą obser-
wujemy, jak przez ostatnie 20 lat, z 
pomocą wałbrzyskiej strefy, fabry-
ka ewoluowała od producenta na-
pędów konwencjonalnych, w tym 
silników spalinowych i Diesla, w 
europejskie centrum napędów hy-
brydowych Toyoty. Nie sposób tak-
że nie zauważyć, że przez ten czas 
japoński koncern na stałe wpisał się 
w krajobraz gospodarczy Dolnego 
Śląska, stając się wzorem efektyw-
ności produkcyjnej – dodaje Piotr 
Wojtyczka.

Fabryki Toyoty w Wałbrzy-
chu i Jelczu-Laskowicach pozy-
skały w ostatnim czasie aż sześć 
projektów związanych z techno-
logią hybrydową o łącznej war-
tości ponad 2 miliardy złotych. - 
Trzy z nich dotyczą fabryki Toyoty 
w Wałbrzychu. W 2021 zakład 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego inwestuje miliony złotych z budżetu i miliony euro ze środków 
unijnych w transport zbiorowy.

uruchomił dwie linie elektrycznej 
przekładni hybrydowej (e-CVT), 
a później silnika o pojemności 1,5 
litra tworzących razem elektrycz-
ny zespół hybrydowy. Napęd ten 
jest montowany między innymi w 
nowej generacji Toyoty Yaris – wy-
jaśnia Dariusz Mikołajczak, dy-
rektor fabryk Toyoty w Wałbrzy-
chu i Jelczu-Laskowicach.

Polacy z prądem
Według Licznika Elektro-

mobilności, na blisko 55 tysięcy 
samochodów elektrycznych, 
które poruszają się po polskich 
drogach, połowę stanowią pojaz-
dy hybrydowe, a druga połowę 
auta w pełni elektryczne. Rozwój 
technologii, który umożliwia 

pokonywanie coraz większych 
dystansów bez konieczności ła-
dowania akumulatorów sprawia, 
że w naszym kraju zwiększa się 
także liczba elektrycznych samo-
chodów dostawczych (ok. 2,5 
tys.). Coraz większą popularność 
zyskują także motorowery i mo-
tocykle elektryczne (ok.16 tys.). 
Rozwój tej � oty ułatwia możli-
wość uzyskania do� nansowania 
z programu „Mój Elektryk”, w 
którym na samochody dostaw-
cze można dostać wsparcie w 
wysokości do 70 tys. zł, a mak-
symalna kwota do� nansowania 
stanowi 30% kosztów kwali� ko-
wanych kupna samochodu.

Wraz ze wzrostem liczby 
pojazdów elektrycznych, które 
energię czerpią z wbudowanych 
akumulatorów, rośnie liczba ogól-
nodostępnych stacji ładowania. 
Według Licznika Elektromobil-
ności, na koniec września 2022 r. 
było ich w Polsce ok. 2,5 tys.
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rii Skłodowskiej-Curie w 
Szczawnie-Zdroju obchodzi 
75-lecie. 21 października 
2022 roku odbędą się jubile-
uszowe uroczystości.
Program obchodów:
9.30-11.30 uroczysta msza 
święta w intencji nauczycieli, 
pracowników, uczniów i absol-
wentów w Kościele p.w. WNMP 
w Szczawnie-Zdroju, a po na-
bożeństwie przemarsz ulicami 
Szczawna-Zdroju do Teatru 
Zdrojowego.

12.00-14.00 część o�cjalna w 
Teatrze Zdrojowym.
14.15-15.00 obiad w restauracji 
hotelu Maria Helena (ul. Kole-
jowa 1, Szczawno-Zdrój – dla 
osób, które dokonały wpłaty).
15.15 umieszczenie kapsuły 
czasu w murze szkoły.
15.45 odsłonięcie tablicy z oka-
zji jubileuszu 75-lecia Zespołu 
Szkół w Szczawnie-Zdroju.
16.00-18.00 spotkania koleżeń-
skie, spotkania z nauczycielami 
i zwiedzanie szkoły.

(RED)

W najbliższych dniach zor-
ganizowanych zostanie kilka 
wydarzeń dla mieszkańców 
Gminy Stare Bogaczowice. – 
Mamy ofertę dla wszystkich, 
w myśl zasady: dla każdego 
coś miłego – mówi Mirosław 
Lech, wójt Gminy Stare Boga-
czowice.

Wójt Gminy Stare Bogaczo-
wice Mirosław Lech, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Starych Bogaczowicach oraz 
Gminne Centrum Biblioteczno 
- Kulturalne w Starych Boga-
czowicach zapraszają seniorów 
z Gminy Stare Bogaczowice na 
Senioralia 2022. Obchody świę-

Nie tylko dla seniorów ta seniorów zostały zaplanowa-
ne na 20 października 2022 r. 
Początek o godz. 17.00 w Sali 
Sołeckiej przy ul. Głównej 75 w 
Starych Bogaczowicach. - Gwa-
rantowana świetna zabawa 
przy muzyce na żywo i poczę-
stunek. Wstęp jest bezpłatny, a 
zapisy prowadzone są pod nu-
merem telefonu: 74 844 35 03 
– podkreśla wójt Mirosław Lech.

Dzień później Gminne Cen-
trum Biblioteczno - Kulturalne 

w Starych Bogaczowicach za-
prasza o godzinie 17.00 dzieci 
z Gminy Stare Bogaczowice na 
bal przebierańców. W progra-
mie są zaplanowane: animacje, 
gry, zabawy i konkursy oraz 
poczęstunek. Udział w zabawie 
jest bezpłatny, ale liczba miejsc 
jest ograniczona, a zapisy są 
prowadzone pod numerem te-
lefonu: 74 844 35 03.

- Zapraszamy także na wy-
jazd do Opery Wrocławskiej 

na koncert patriotyczny, który 
odbędzie się 11 listopada 2022 
r. Wyjazd do Wrocławia został 
zaplanowany na godz. 17.00 z 
parkingu przy Gminnym Cen-
trum Biblioteczno –Kultural-
nym. Koszt wyjazdu 50 zł od 
osoby, ale liczba miejsc jest 

ograniczona. Zapisy są prowa-
dzone pod numerem telefonu: 
74 844 35 03 – dodaje Ilona 
Bujalska, dyrektor Gminnego 
Centrum Biblioteczno -Kultu-
ralnego w Starych Bogaczowi-
cach.

(IL)

75-lecie Ceramika

Teatr Zdrojowy w 
Szczawnie – Zdroju zapra-
sza na dwa kolejne wyda-
rzenia muzyczne: ballady, 
romanse i dumki w wykona-
niu Alksandra Evseeva oraz 
na akustyczny koncert An-
drzeja Piasecznego.

Koncert „Ballady, roman-
se i dumki” Alksandra Ev-
seeva zaplanowany został 
na 20 października o godz. 
19.00. W sali kameralnej te-
atru zdrojowego artysta za-
prezentuje ballady Bułata 
Okudżawy, pieśni ukraińskie, 
włoskie bel canto i słynne 
liryczne szlagiery. Bilety w 
cenie od 40 zł można kupić w 
Domu Zdrojowym w Szczaw-
nie – Zdroju (recepcja), w 
biurze teatru zdrojowego (od 
godz. 8.30 do 14.30) oraz w 

kawiarni Bohema (od godz. 
12.00 do 21.00).

Z kolei 28 października o 
godz. 19.00 będzie pierwsza 
okazja, by posłuchać utworów 
Andrzeja Piasecznego w kame-
ralnym wydaniu i nowych, aku-
stycznych aranżacjach.

- Będzie to szczególny kon-
cert, zapewniające bliską, nie-
mal intymną atmosferę – w 
takiej oprawie największe prze-
boje Andrzeja Piasecznego za-
brzmią wyjątkowo. Serdecznie 
zapraszam na to niezwykłe 
muzyczne wydarzenie – mówi 
Mirosław Kowalik, dyrektor Te-
atru Zdrojowego w Szczawnie-
-Zdroju.

Bilety na koncert „Andrzej 
Piaseczny akustycznie” kosztu-
ją 149zł (sala) i 129 zł (balkony).

(RED)

Andrzej Piaseczny 
akustycznie

- Zapraszamy na bezpłat-
ne warsztaty psychoeduka-
cyjne pt. „ Zdrowie jest gło-
wie”, które skierowane są do 
mieszkańców Mieroszowa 
– zachęcają Ewa Kiszteliń-
ska, Ilona Henko i Barbara 
Bukowska-Matusiewicz.

- Uczestnicy warsztatów 
otrzymają narzędzia do pracy 
nad sobą, służące lepszemu 
radzeniu sobie z trudnymi 
emocjami i stymulowaniu na-
turalnej odporności przez pra-
cę z umysłem i nad poprawą 
komunikacji. Celem projektu 
jest lepsze funkcjonowanie 

emocjonalne i wzrost zaanga-
żowania w proces zdrowienia 
oraz wprowadzenie zmian 
w stylu życia, podnoszących 
jego jakość i służących zdro-
wieniu. Kolejne zajęcia odbę-
dą się 25 października 2022 
r. o godz.11.00 w Mieroszow-
skim Centrum Kultury przy ul. 
Żeromskiego 28. Obowiązują 
zapisy, bo liczba miejsc w gru-
pie jest ograniczona i decy-
duje kolejność zgłoszeń pod 
numerem telefonu 669 419 
415 – dodają organizatorzy 
warsztatów.

(RED)

Zdrowie jest w głowie
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Nowy rok akademicki za-
inaugurowali słuchacze Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w 
Głuszycy i Mieroszowie. Wcze-
śniej do zajęć wrócili studenci 
– seniorzy w Czarnym Borze i 
Starych Bogaczowicach.

W sali widowiskowej głu-
szyckiego Centrum Kultury 

odbyła się inauguracja roku 
akademickiego studentów 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Głuszycy. Po uroczystym 
odsłuchaniu hymnu „Gaude-
amus igitur” wszystkich przy-
byłych gości oraz studentów 
przywitał prezes UTW Jerzy 
Janus. W uroczystej inaugura-

Poszerzają wiedzę
cji, oprócz licznie zgromadzo-
nych studentów- seniorów, 
uczestniczyli także zaproszeni 
goście: burmistrz Głuszycy 
Roman Głód, Zastępca Prezy-
denta Wałbrzycha dr Sylwia 
Bielawska, Teresa Ziegler - Pre-
zes Federacji UTW i Przewod-
nicząca Fundacji Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku Sudeckiego, 
Radna Powiatu Ewa Dorosz, 
Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Głuszycy Kata-
rzyna Starzyńska, Dyrektor 
CK-MBP w Głuszycy Sabina 
Jelewska oraz Komendant Ko-
misariatu Policji w Głuszycy 
Sebastian Sabadach.

- Już od 8 lat spotykacie się 
Państwo w tej sali i niezmiennie 
pragniecie poszerzać swoją wie-
dzę. Życzę wszystkim głuszyc-
kim seniorom- studentom UTW 
wszystkiego najlepszego, nie-
ustannego poznawania i odkry-
wania, by żadne przeciwności 
losu nie zmusiły nas do udziału 
we wszelakich spotkaniach je-
dynie za pośrednictwem Inter-
netu. Życzę Państwu, abyście 
mogli uczestniczyć w różnego 
rodzaju inicjatywach organizo-
wanych zarówno w Głuszycy, 
jak i w innych miejscach, a także 
udanych wspólnych wycieczek 
i poznawania nowych, cieka-
wych miejsc – powiedział bur-
mistrz Roman Głód.

Wykład inauguracyjny pt. 
„10 złotych rad na udane wy-
stąpienia publiczne” wygłosiła 
Wiceprezydent Wałbrzycha dr 
Sylwia Bielawska.

14.10.2022 r. odbyła się 
uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2022/2023 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-

ku w Mieroszowie. Tekst ślu-
bowania odczytał kanclerz dr 
Piotr Sylwestrzak z Akademii 
Nauk Stosowanych Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu. Wy-
głosił również wykład inaugu-
racyjny pt.: „Wirtualna i rozsze-
rzona rzeczywistość - różnice i 
zastosowanie”.

- Dziękuję wszystkim za 
przybycie i wspólne celebro-
wanie tej ważnej dla studenc-
kiej braci uroczystości. Szcze-
gólne podziękowania składam 
wspaniałej Grupie V Niezapo-
minajki z Przedszkole Miejskie 
w Mieroszowie za ich występ. 
A już 21.10.2022 r., w piątek, 
o godz. 10.00 zapraszam do 
Mieroszowskiego Centrum 
Kultury grzybomaniaków, i nie 
tylko, na wykład „Fascynujący 
świat grzybów - porozmawiaj-
my o ich mocy”, który wygłosi 
Bożena Błażejowska – mówi 
Ilona Henko, opiekun Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Mie-
roszowie.

(RED)

Raport z Gminy Walim
• Spacerowa w remoncie
Trwa remont ul. Spacerowej 
w Zagórzu Śląskim. – Najważ-
niejszy cel to bezpieczeństwo 
na tym odcinku, dlatego bu-
dujemy chodnik – mówi Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim. 
Inwestycja jest prowadzona 
na 600 metrowym odcinku od 
drogi Powiatowej nr 2876D 
(odcinek ul. Głównej) w kie-
runku dojazdu do kładki nad 
jeziorem Bystrzyckim. W ra-
mach prac wykonana będzie 
nowa nawierzchnia asfaltowa 
wraz z miejscami postojowymi 
oraz chodnik z kostki betono-
wej. Remont dotyczy całego 
odcinka ulicy należącego do 
gminy. – Prowadzimy roz-
mowy z Nadleśnictwem Wał-
brzych, w sprawie przedłuże-
nia chodnika, mam nadzieję, 
że uda się znaleźć dobre roz-
wiązanie – dodaje wójt. Gmina 
zdobyła środki na wykonanie 
remontu z Funduszu Dróg Lo-
kalnych.

• Usunęli azbest
Zakończył się kolejny etap 
usuwania z Gminy Walim wy-
robów zawierających azbest. 
Dzięki do�nansowaniu z 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu, 
działaniami zostały objęte 
4 obiekty, w tym budynki 
mieszkalne i gospodarcze w 
miejscowościach Walim i Stary 
Julianów. W efekcie uniesz-
kodliwione zostały odpady 
niebezpieczne zawierające 
azbest w ilości 10,68 Mg. Ce-

lem programu było usunięcie 
i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest, minima-
lizacja negatywnych skutków 
zdrowotnych spowodowa-
nych obecnością azbestu na 
terytorium kraju oraz likwi-
dacja szkodliwego oddziały-
wania tego odpadu na środo-
wisko. Łączny koszt zadania 
wyniósł 10 127,01 zł, z czego 
4 758,60 zł to do�nansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska we Wro-
cławiu, a pozostała kwota to 
koszt uczestników zadania.

• Święto seniorów
Seniorzy z Gminy Walim spo-
tkali się w Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu, aby 
uczcić swoje święto. Wśród 
zaproszonych gości byli: Wójt 
Gminy Walim Adam Hausman, 
sekretarz gminy Aleksandra 
Ignaszak oraz Przewodnicząca 
Polskiego Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Wał-
brzychu Elżbieta Niewiadom-
ska. W tym dniu, 75. i 80. uro-
dziny obchodziły Panie: Maria 
Łońska, Krystyna Zaworska, 
Maria Kaciczak, Teresa Sośnic-
ka oraz Irena Wojciechowska. 
Jubilatki dostały życzenia, 
kwiaty, listy gratulacyjne i 
słodkości. Tym, którzy nie mo-
gli przybyć, prezenty zostały 
doręczone. Przewodnicząca 
Koła Emerytów i Rencistów w 
Walimiu Maria Radlińska pod-
kreśliła jak ważne i potrzebne 
są więzi przyjaźni i wspólnie 
spędzony czas.

(AM)
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• Powalczą z Dzikami
W meczu 4 kolejki I ligi koszyka-
rzy Górnik pokonał w Wałbrzy-
chu Kotwicę Kołobrzeg 84:81 
(21:19, 18:25, 22:21, 23:16).
Górnik: Kordalski 24, Stopie-
rzyński 17, Walski 11, Majewski 
10, Niedźwiedzki 9, Durski 8, Ra-
tajczak 4, Marek 1, Sobkowiak 0.

Kotwica: Kurpisz 25, Pieloch 15, 
Dzierżak 9, Washington 9, Puł-
kotycki 8, Śmigielski 6, Kowa-
lenko 3, Kucharek 3, Walkowiak 
3, Klawa 0.
Kolejny mecz podopieczni tre-
nera Marcina Radomskiego ro-
zegrają 23 października o godz. 
15.00 w Warszawie z Dzikami.

Sportowy raport
• Pokonali Hetmana
W 3 kolejce II ligi siatkarzy KPS 
Chełmiec wygrał w Hali Wał-
brzyskich Mistrzów z Hetma-
nem Włoszczowa 3:1 (30:28, 
25:17, 22:25, 25:23). Następny 
mecz wałbrzyszanie rozegrają 
22 października z Tygrysami w 
Strzelinie.

• Zdobyły punkt
Siatkarki MKS Chełmiec Wał-
brzych przegrały pierwsze 
spotkanie w tym sezonie. W 3 
kolejce rozgrywek II ligi ekipa 
trenera Marka Olczyka uległa w 
Mysłowicach zespołowi Silesia 
Volley 2:3 (10:25, 20:25, 25:16, 
25:23, 10:15). Kolejny mecz 

Chełmiec rozegra w Hali Wał-
brzyskich Mistrzów 22.10.2022, 
godz. 17:00 z Silesią Często-
chowa.

• Pierwsze zwycięstwo
Piłkarze Górnika Wałbrzych 
wygrali pierwszy w tym sezo-
nie mecz ligowy. W 10 kolej-
ce grupy wschodniej IV ligi, 
podopieczni trenera Marcina 
Domagały pokonali w meczu 
wyjazdowym Skałki Stolec 3:1 
(1:0). Bramki dla wałbrzyszan 
zdobyli: w 35 min. Daniel Mo-
reno Pagan, na 2:0 podwyższył 
w 76 min. Damian Chajewski, 
a w 86 min. ten sam zawodnik 
ustalił wynik meczu na 3:1.
Górnik: Stec - Mazanka, Orzech, 
Rosicki, D.Michalak, Skutek, 
Niedźwiedzki, Daniel, Sobie-
sierski, Chajewski, Emeka oraz 
Perlak, Kevin, Czechura, Kak, 
Nowak, Czornij.

• Wózkersi z pucharem
Koszykarze na wózkach Górni-
ka Toyota Wałbrzych wygrali 
silnie obsadzony turniej Puchar 
Pactum Cup I 2022. Wyniki:
Orto-Medico Scyzory Kiel-
ce - Górnik 56:58 (7:20, 13:15, 
15:11, 23:10). Górnik: Wilczyń-
ski, Nowicki, Łysik, Rokitowski, 
Łyko 4, Fortoński, Bandura 19, 
Balcerowski 25, Szarek, Ła-
będzki 8, Przewłocki 11. 
Górnik - KSS Mustang Konin 
81:54 (22:11, 20:18, 22:13, 
17:12). Górnik: Wilczyński 2, 
Nowicki, Łysik 2, Rokitowski, 
Łyko 8, Fortoński, Bandura 28, 
Balcerowski 9, Szarek, Łabędzki 
20, Przewłocki 12.
IKS GTM Konstancin - Gór-
nik 63:72 (12:14, 12:20, 12:22, 
27:16). Górnik: Wilczyński 4, 
Nowicki, Łysik 2, Rokitowski, 
Łyko 10, Fortoński, Bandura 
36, Balcerowski 12, Szarek, Ła-
będzki 4, Przewłocki 6.
Do najlepszej piątki turnieju 
zostali wybrani dwaj koszyka-
rze Górnika: Krzysztof Bandura 
i Tomasz Łyko.

• Medale dyskobolek
Dwa medale mistrzostw Polski 
do lat 16 zdobyły zawodniczki 
LKS Górnik Wałbrzych. W kon-
kurencji rzutu dyskiem na po-
dium stanęły dwie zawodniczki 
trenera Franciszka Karpińskie-
go. Oliwia Kogut posłała dysk 
na odległość 38,92 m co dało 
jej srebrny medal, natomiast 
Oliwia Zalejska wywalczyła 
brązowy krążek, oddając rzut 
na odległość 37,49 m. Na 5 
miejscu rywalizację zakończyła 
Zuzanna Olejniczak, która uzy-
skała wynik 37,17 m.

• Walimskie Biegi 
Górskie
Ponad 150 zawodników z Pol-
ski i Czech rywalizowało na 
trasach w Górach Sowich w 
Walimskich Biegach Górskich. 

Zmagania na dystansie 51 km 
wygrali: Ondřej Penc z Czech 
oraz Iweta Adamczyk z Wro-
cławia, natomiast w biegu na 
22 km triumfowali Bartłomiej 
Wojsław z GLKS Marcinowice 
oraz Iwona Kulik-Gawęda z 
Kudowianka Run.

• Diabelskie Koło Gór 
Suchych
- Do 25.10.2022 r. jest czas aby 
się zapisać oraz opłacić udział 
w Biegu Górskim Diabelskie 
Koło Gór Suchych. Zapisy pro-
wadzone są przez stronę ht-
tps://formularz.ultimasport.
pl/96. Opłaty na poszczegól-
nych dystansach wynoszą: 
Diablik - 22 km i 1500 m prze-
wyższeń) - 60 zł, Diaboł – 44 
km i 3000 m przewyższeń - 80 
zł, Czort – 66 km i 4500 m prze-
wyższeń - 100 zł – mówi Igor 
Ho�man, dyrektor Mieroszow-
skiego Centrum Kultury, które 
jest organizatorem biegu.

• Bieganie po tartanie
28.10.2022 r. na Stadionie 
Miejskim w Mieroszowie od-
będzie się druga edycja biegu 
„Smerfowanie po Tartanie”. 
Zapisy będą prowadzone w 
dniu zawodów na stadionie 
od godz. 18.00 do godz. 18.45, 
a początek rywalizacji zapla-
nowany został na godz. 19.00. 
Uczestnicy będą mieli do wy-
boru 2 dystanse: 3000 m i 5000 
m. Szczegóły w regulaminie, 
który jest dostępny na stronie 
https://mck.pl.

• Dęby najlepsze 
w Lesznie
- Pierwsze miejsce Huberta 
Maciejewskiego i Kazimierza 
Urbaniaka w VII Turniej Przy-
jaciół Petanque im. Tadeusza 
Sosińskiego w Lesznie to kolej-
ne zwycięstwo naszego dębo-
wego duetu w sezonie 2022 ze 
spektakularną liczbą siedmiu 
zwycięstw. 11 miejsce zajął 
nasz drugi dublet: Mirosław Ka-
czuga i Mirosław Kaszubowski 
z wynikiem 4:3 – cieszy się Be-
ata Urbaniak, prezes SRS Dęby 
Wałbrzych.

• Zła passa 
szczypiornistek
Victoria Świebodzice uległa 
Sośnicy Gliwice 28:30 (11:15) 
w meczu 4 kolejki grupy B I ligi 
piłkarek ręcznych. Wcześniej 
świebodziczanki przegrały wy-
soko w Kaliszu z AWS Szczy-
piorno 27:41 (14:18). Kolejne 
spotkanie – ze względu na 
zmianę gospodarza – Victoria 
rozegra w Świebodzicach z Cra-
covią. Mecz zostanie rozegrany 
23 października o godz. 17.00, 
a w 6 kolejce (29 października 
o godz. 17.00) świebodzickie 
szczypiornistki będą podejmo-
wały Otmęt Krapkowice.

(RED)
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mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam dom oraz zabudowania 
gospodarcze w Jedlinie- Zdrój. 
Działka o pow. 885m2. Cena 360 
tys. zł

Sprzedam dwie działki budowlane 
w Łomnicy o pow. około 30 arów 
każda. Cena 100 i 150 zł za m2.

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 45m2.

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. Mickiewicza 69 w Wałbrzychu
74 843 22 84, 605 430 006

ZATRUDNIĘ 
DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

USŁUGI

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

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

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

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

PRACA

(4) Praca Opieka Niemcy Legal-
nie. Tel. 725 24 89 35 

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(14) 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...

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

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.
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• Ogłoszenia okolicznościowe 

• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, 

w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77



Czwartek, 20 października 2022 r.

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

R E K L AMA

W poniedziałek, 17 październi-
ka br. w siedzibie Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” została podpi-
sana umowa z generalnym wy-
konawcą na budowę Lokalnego 
Centrum Biznesu w Jaworzynie 
Śląskiej. Nowa hala w Jaworzy-
nie powiększy ofertę inwesty-
cyjną Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, która 
dedykowana jest pod wynajem 
głównie dla mikro, małych i 
średnich przedsiębiorców.

W podpisaniu umowy wzięli 
udział: Zarząd WSSE „INVEST-
-PARK” reprezentowany przez 
prezesa Piotra Wojtyczkę oraz 
wiceprezesa Pawła Kurtasza, 
Wiceminister Klimatu i Środo-
wiska Ireneusz Zyska (Pełno-
mocnik Rządu ds. Odnawialnych 
Źródeł Energii), członek Rady 
Ministrów Michał Dworczyk, 
Poseł na Sejm Marcin Gwóźdź, 
burmistrz Jaworzyny Śląskiej 
Grzegorz Grzegorzewicz oraz 
przedstawiciele wykonawcy bu-
dowy.

- Długo wyczekiwana chwi-
la i zarazem kolejna inwestycja 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej staje się  faktem 
- podpisujemy dziś  umowę  na 
wykonanie kompleksowych prac 
zwią zanych z budową  Lokalnego 
Centrum Biznesu w Jaworzy-
nie Ś lą skiej. To blisko 26 mln zł, 
które przeznaczymy na budo-
wę , a nastę pnie uruchomienie 
nowoczesnego, skalowalnego 
obiektu dedykowanego małym i 
ś rednim przedsię biorcom - tym, 
którzy przy wsparciu „INVEST-
-PARKU”, właś nie w Jaworzynie, 
rozwiną  swoje biznesowe skrzy-
dła. Korzystając z tej okazji chcę 
szczególnie podziękować Panu 
Ministrowi Michałowi Dworczy-
kowi — za realne i namacalne 
zaangażowanie w sprawy regio-
nu i przedsięwzięcia realizowa-
ne przez „INVEST-PARK” - mówi 
Piotr Wojtyczka, Prezes Zarządu 
WSSE „INVEST-PARK”.

Kolejna hala przemysłowo-
-magazynowa powstanie w 
zgodzie z najwyż szymi standar-
dami przewidzianymi dla tego 
typu przedsię wzię ć . Projekt za-
kłada uruchomienie przeszło 5 
000 m2 przestrzeni produkcyj-
nej i kolejnego 1 000 metrów na 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
wybuduje centrum biznesowe w Jaworzynie Śląskiej

potrzeby administracyjne. Nie 
zabraknie też  przestrzeni biu-
rowej, socjalnej i infrastruktury 
towarzyszą cej — zielonej prze-
strzeni wokół centrum i wygod-
nych parkingów prowadzą cych 
do inwestycji.

- To niezwykle ważne dni dla 
ziemi wałbrzyskiej i całego Dol-
nego Śląska. W piątek dotarła do 
nas fantastyczna informacja do-
tycząca Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych. Tym 
samym do Ząbkowic Śląskich, 
Strzegomia oraz Jaworzyny Ślą-
skiej trafi  ponad miliard złotych 
na rozbudowę infrastruktury, 
właśnie po to, aby móc rozwijać 
region i ściągać tutaj kolejnych 
inwestorów. Teraz czas na ko-
lejną bardzo dobrą wiadomość, 
jaką jest podpisanie umowy na 
budowę Lokalnego Centrum 
Biznesu w Jaworzynie Śląskiej 
– podkreślił minister Michał 
Dworczyk, poseł na Sejm ziemi 
wałbrzyskiej.

Radości z podpisania umowy 
nie krył również Burmistrz Jawo-
rzyny Śląskiej Grzegorz Grzego-
rzewicz:

 - To dla nas naprawdę wiel-
ki dzień. Jest to pierwsza tak 
duża inwestycja, która wpłynie 
na rozwój całej gminy. Wierzę, 
że będzie to impuls do realizacji 
kolejnych tego typu projektów. 
Dziękuję Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefi e Ekonomicznej za 
zaangażowanie i konsekwencję 
w dążeniu do realizacji tego za-
dania.

Za budowę hali odpowie-
dzialna będzie fi rma Pekabex. 
Jej koszt to blisko 26 milionów 
złotych, a zakończenie prac za-
planowano na koniec września 
2023 roku.


