
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

Czwartek, 27 października 2022 r.  nr 041(600)  www.db2010.pl  ISSN 2450-6397  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. R E K L AMA

R E K L AMA

Leczenie na odległość

ul. Broniewskiego 77, Wałbrzych
 tel. 695 250 129

R E K L AMA

28 października 2022 r. o 
godzinie 13.00 rozpocznie 
się uroczystość oddania do 
użytku tak zwanej zachod-
niej obwodnicy Wałbrzycha. 
Pierwsze samochody mają 
wyruszyć na trasę „Europej-
ki” około godziny 14.00.

- Na ten moment wszyscy 
czekaliśmy od wielu lat. W naj-
bliższy piątek, w godzinach po-
południowych, otworzymy dla 
ruchu zachodnią obwodnicę 
Wałbrzycha. Trudno w to uwie-
rzyć, ale na urzeczywistnienie 
tego zamierzenia czekaliśmy aż 
pół wieku. Przełomowe okaza-

ło się dopiero unijne wsparcie, 
za co wałbrzyszanie podzięko-
wali „Europejką”, czyli nazwą 
obwodnicy – mówi Roman 
Szełemej, prezydent Wałbrzy-
cha.

Informację prezydenta mia-
sta potwierdził także wyko-
nawca inwestycji – �rma Budi-
mex. - Wyczekiwany moment 
w końcu nastąpił. W piątek, w 
godzinach popołudniowych 
planowane jest otwarcie dla 
ruchu pojazdów całej obwod-
nicy. Obecnie trwają prace wy-
kończeniowe i porządkowe – 
czytamy w komunikacie spółki.

Otwarcie zachodniej obwodnicy Wałbrzycha
O�cjalne zakończenie bu-

dowy obwodnicy Wałbrzycha 
i oddanie jej do użytkowania 
odbędzie się w piątek o godz. 
13.00 na łączniku pomiędzy 
ulicą Kusocińskiego a nową 
drogą, która w rzeczywistości 
jest trasą średnicową. Udział 
w uroczystości zapowiedzieli: 
Marszałek Sejmu RP Elżbieta 
Witek, Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki, a także: 
parlamentarzyści, przedstawi-
ciele władz województwa i sa-
morządu Wałbrzycha.

Z kolei w sobotę, 29 paź-
dziernika w godzinach poran-
nych, ma zostać oddana do 
użytku ulica Chrobrego. Praw-
dopodobnie od 4 listopada 
rozpoczną kursowanie auto-
busy pospieszne na linii EX, 
która ma połączyć Podzamcze 
z centrum Wałbrzycha, a także 
z dzielnicą Sobięcin. Linia EX 
została poprowadzona „Euro-

pejką”, a kursy zostały 
zaplanowane co 20 mi-
nut w dni powszednie 
i będą realizowane w 
godzinach 6.00 – 19.00. 
Autobusy linii EX oraz 2, 
A i C będą odjeżdżały z 
przystanku na ul. Wysoc-
kiego, a linii 11, 12 i 15 z 
przystanku na ul. Chro-
brego.

Opóźniony finisz
Przypomnijmy: 13 

września 2017 r. podpi-
sane zostało ostateczne 
porozumienie w sprawie 
budowy zachodniej obwodni-
cy Wałbrzycha. Umowa, po-
między podlegającemu mini-
strowi infrastruktury Centrum 
Unijnych Projektów Transpor-
towych a Gminą Wałbrzych, 
zakładała przekazanie około 
300 milionów złotych do�nan-
sowania inwestorowi, którym 

jest Gmina Wałbrzych. Ponad-
to, w myśl zawartego wcze-
śniej porozumienia z General-
ną Dyrekcją Dróg Krajowych i 
Autostrad, Gmina Wałbrzych 
otrzymała również środki na 
realizację odcinka biegnącego 
na terenie Szczawna-Zdroju. 
Wyboru wykonawcy budowy 

obwodnicy Wałbrzycha 
dokonał w lutym 2019 
r. nadzorujący przedsię-
wzięcie Zarząd Dróg, Ko-
munikacji i Utrzymania 
Miasta w Wałbrzychu. 
Zwycięska oferta złożona 
przez Budimex S.A. opie-
wała na 307 mln zł. Zgod-
nie z pierwotnym planem, 
prace budowlane miały 
zakończyć się w czerw-
cu 2021 roku. Według 
planów powstała około 
6-kilometrowa, dwujez-
dniowa droga z trzema 
wiaduktami i dwoma 

węzłami drogowymi przy ul. 
Żeromskiego i Reja oraz prze-
budową wielu istniejących 
dróg lokalnych i skrzyżowań. 
Inwestycja obejmowała także 
m.in. oświetlenie drogi, ekra-
ny akustyczne i sieć kanalizacji 
deszczowej.

(RED)
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Napiórkowski i Lesicki

27 października 2022 r. o godz. 18.00 w auli 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przy ul. 1 
Maja 9 w Bierutowie oraz 28 października 2022 
r. o godz. 18.00 w Stodole Kultury przy ul. Obi-
szowskiej 4A w Jerzmanowej wystąpi duet Ma-
rek Napiórkowski - Artur Lesicki w cyklu „Z ja-
zzem przez Polskę”.

Duet Marka Napiórkowskiego i Artura Le-
sickiego tworzy dwóch najbardziej uznanych 
gitarzystów jazzowych w Polsce. Ich muzyczna 
współpraca jest owocem przyjaźni trwającej od 
czasów dzieciństwa. Wirtuozerskie umiejętności 
duetu w pełni przejawiają się na ich pierwszej, 
wspólnej płycie zatytułowanej „Celuloid”, na 
którą składają się aranżacje najwybitniejszych 
kompozycji polskiej muzyki �lmowej. Album z 
gitarowymi aranżacjami najbardziej znanych te-
matów �lmowych z takich �lmów, jak „Człowiek 
z żelaza”, Lalka” czy „Wojna domowa” spotkał 
się z niezwykle gorącym odbiorem krytyki i pu-
bliczności, zdobywając nominację do Nagrody 
Muzycznej Fryderyk jako jeden z najlepszych ja-
zzowych albumów 2015 roku.

Program koncertów: A. Kurylewicz – Lalka, 
T. Stańko – Pożegnanie z Marią, M. Napiórkow-
ski – Teatr, M. Napiórkowski – Celuloid, Jerzy 
Duduś Matuszkiewicz – Wojna domowa, K. Ko-
meda – Prawo i Pięść, A. Lesicki – Crazy Script, A. 
Korzyński – Człowiek z żelaza, W. Kilar – Śmierć i 
dziewczyna, M. Napiórkowski – Celuloid reprise, 
M. Napiórkowski – Vietato Fumare.

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Narodowy Instytut 
Muzyki i Tańca, Polski Impresariat Muzyczny, 
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Insty-
tucja Kultury Samorządu Województwa Dolno-
śląskiego.

Do�nansowano ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Samo-
rządu Województwa Dolnośląskiego.

Stascha, czyli płomień w oddechu

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu wraz 
PLAZACIEMNIA.PL zapraszają w dniach 28 i 
29 października 2022 r. na premierę spektaklu 
„Stascha, czyli płomień w oddechu”, zrealizowa-
nego na podstawie tekstów legendarnej pisarki 
międzywojnia Stanisławy Przybyszewskiej – w 
sali Teatru Laboratorium (Instytut im. Jerzego 
Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27, Wrocław).

Przybyszewska została niesłusznie zapomnia-
na, a jest postacią, która świadomie skazała się 
na samotne życie w baraku i oddała je prawie w 
całości fenomenalnemu pisaniu. Doświadczała 
bólu, nałogu, choroby. Maria Janion zaliczyła ją 
w poczet męczenników egzystencji. Pisane po 
niemiecku listy do swojej siostry przyrodniej Iwi 
Bennet (córki Przybyszewskiego i Dagny Juel), z 
którą łączyła ją silna więź emocjonalna i intelek-
tualna, podpisywała jako Stascha. „Mróz stał się 
piekielnym. Wczoraj –20, dziś –25ºC” – pisała w 
listach, a nam trudno takie mrozy wyobrazić so-
bie w epoce globalnego ocieplenia. „Od 21 go-
dziny martwa cisza w mieście. Okna od góry do 
dołu zarośnięte gęstym białym futerkiem: lepsze 
to od �ranek, ale nadaje wnętrzu już zgoła cha-
rakter najprywatniejszego mieszkania na ziemi: 
grobu”. Tak wyglądało jej mieszkanie zimą w 
Wolnym Mieście Gdańsk. Nade wszystko cecho-
wała ją żelazna wola.

Scenariusz i reżyseria: czervo_01 (Marcin 
Czerwiński); senogra�a i kostiumy: Patrycja Ma-
stej, muzyka: Zandos. W rolach głównych: Anna 
Skubik-Sigala, Lucyna Szierok-Giel, Jadwiga Wia-
necka.

Spektakle premierowe: 28 października 2022 
r. o godz. 19.00 i 29 października 2022 r. o godz. 
18.00. Liczba miejsc jest ograniczona. Bilety w 
cenie od 15 zł do 25 zł do nabycia na: ekobilet.pl 
oraz na godzinę przed spektaklem w Instytucie 
im. Jerzego Grotowskiego.

(JP)

Producenci i organizatorzy: PLAZACIEMNIA.PL i Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego. Produkcja spektaklu do�nansowana z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

OKiS zaprasza: koncert jazzowy 
i premiera teatralna

Na koniec października Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zaprasza 
na koncert z cyklu „Z jazzem przez Polskę” oraz na premierę spektaklu 

„Stascha, czyli płomień w oddechu”.

R E K L AMA

Oszczędzanie stało się codziennością w Polsce, 
także wśród mieszkańców Dolnego Śląska. W 
naszym regionie regularnie odkłada pieniądze 
co druga osoba (50 proc.), 76 proc. uważniej go-
spodaruje pieniędzmi, a 86 proc. lepiej planuje 
domowe finanse – wynika z badania przeprowa-
dzonego przez bank Credit Agricole.

Credit Agricole od lat przygląda się zwyczajom, 
nawykom oszczędnościowym Polaków i ich strate-
giom na mądre zarządzanie domowym budżetem. 
Tegoroczne badania banku* wskazują, że pande-
mia przestała być głównym powodem pogorszenia 
się sytuacji finansowej, którą deklaruje 46 proc. 
Polaków, a 49 proc. mieszkańców Dolnego Śląska. 
Na pierwszym miejscu wszyscy badani wskazują 
inflację, wzrost cen (89 proc.), zmniejszenie do-
chodów (25 proc.) i wojnę w Ukrainie (24 proc.). 
Te same przyczyny wskazywane były również jako 
źródło obaw o stabilność sytuacji finansowej ankie-
towanych. Siedmiu na dziesięciu Dolnoślązaków (73 
proc.) z niepokojem myśli o przyszłości (wynik dla 
całego kraju to 70 proc.).

- Żyjemy w erze kryzysów. Pierwszym widocz-
nym momentem załamania porządku świata była 
pandemia COVID-19, po chwilowym uspokojeniu 
sytuacji nastąpił wybuch wojny na Ukrainie, w końcu 
– odczuwalna niemal dla każdego Polaka – inflacja. 
Wszystko to powoduje, że Polacy widzą przyszłość 
finansową w ciemnych barwach. Nie wiemy, co 
będzie, ale w naturalny sposób tworzymy wizję 
przyszłości opierając się na niedawnych doświad-
czeniach, a te były niestety przeważnie negatywne – 
mówi Katarzyna Kierzkowska, menadżer ds. badań i 
analiz rynku w banku Credit Agricole.

Aktualnie Polacy deklarują zmianę w podejściu 
do zarządzania swoim budżetem i wydawania pie-
niędzy. Ich świadomość, że w obecnej sytuacji po-
winno się podejmować jakieś działania, jest duża. 
Lepiej planować domowe finanse stara się  zdecydo-
wana większość wszystkich badanych (78 proc.), w 
tym 86 proc. mieszkańców Dolnego Śląska. Oni tak-
że w 50 proc. deklarują regularne oszczędzanie, a 64 
proc. robi to nieregularnie  (wynik dla całego kraju to 
odpowiednio 56 proc. i 64 proc.). 

- Z badań, które zrobiliśmy na początku pande-
mii i rok później wynikało, że mamy słomiany zapał 
do oszczędzania. W ciągu roku spadła zarówno licz-
ba osób (o 10 punktów proc.), które uważniej zaczę-
ły gospodarować pieniędzmi czy oszczędzać. Teraz 
znów zaczynamy zaciskać przysłowiowego pasa, 
choć niekoniecznie oznacza to gromadzenie czy po-
mnażanie oszczędności. Może tym razem te nawyki 
zostaną z nami na dłużej?  Na pewno tak długo, jak 
długo będzie się utrzymywała trudna sytuacja zwią-
zana z inflacją. – komentuje Katarzyna Kierzkowska.

Polacy podejmują różne strategie oszczędno-
ściowe. Najchętniej poszukują rabatów i promocji. 
Robi to 78 proc. osób w Polsce i 63 proc. na Dolnym 
Śląsku - nawet jeśli wymaga to czasu i wysiłku. Ozna-
cza to, że dla dużej części Polaków oszczędzanie to 
nie tyle pomnażanie środków, co poszukiwanie spo-
sobów na to by, wydać mniej, tak by móc utrzymać 
standard życia na podobnym poziomie jak przed na-
dejściem inflacji. Patrząc na same wydatki, 61 proc. 
wszystkich badanych,  w tym 54 proc. mieszkańców 
Dolnego Śląska, ogranicza wydatki na jedzenie, 
kosmetyki czy chemię. Odpowiednio 64 proc. i 66 
proc. planuje odłożyć większe wydatki na później, 
np. zakup sprzętu RTV/AGD. Podobnie jest z zacią-
gnięciem kredytu. Decyzję o odłożeniu go na później 
podjęło 52 proc. wszystkich badanych, w tym 60 
proc. mieszkańców województwa dolnośląskiego.

Eksperci od lat podkreślają, że Polakom brakuje 
wiedzy i edukacji finansowej. Być może dlatego 42 
proc. wszystkich badanych, w tym 31 proc. Dolnoślą-

Credit Agricole sprawdziło 
jak oszczędzają Dolnoślązacy

zaków deklaruje w badaniu, że aktywnie poszukuje 
informacji, jak oszczędzać. Z roku na roku są one 
coraz bardziej dostępne – czy to na finansowych 
blogach w intrenecie czy nawet specjalnych kur-
sach. O tym jak zacząć odkładać, jak uporządkować 
swoje finanse i mądrze nimi zarządzać na co dzień, 
można także przeczytać na wyzwanieoszczedanie.
pl lub na bezpłatnej i otwartej dla każdego grupie 
#WyzwanieOszczędzanie na profilu FB. Gromadzi 
ona osoby szukające inspiracji, a także dzielące się 
swoim doświadczeniem, patentami na oszczędzanie 
pieniędzy i środowiska. Grupę prowadzi od 2020 
roku Credit Agricole.

*Badanie CAWI zrealizowane w sierpniu 2022 
roku, na panelu badawczym Ariadna, N=1043, próba 
ogólnopolska, reprezentatywna, wiek 18+.

Agnieszka Gorzkowicz
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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

• Konkurs recytatorski
Zespół Szkół Zawodowych 
Specjalnych w Wałbrzy-
chu, Stowarzyszenie Dzieci 
i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
przy Stowarzyszeniu Dzieci 
i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej w 
Wałbrzychu oraz Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia 
zapraszają na XX Międzysz-
kolny Integracyjny Konkurs 
Recytatorski. Konkurs odbę-
dzie się 28.10.2022 r. o godzi-
nie 10.00 w Centrum Nauki i 
Sztuki Stara Kopalnia. Wyda-
rzenie jest organizowane w 
ramach XXV Dolnośląskiego 
Festiwalu Nauki.

• Anioły – muśnięcie 
skrzydeł
To jeden z najpiękniejszych 
konkursów organizowanych 
przez Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury. Anioły przylatują do 
Wałbrzycha z całej Polski o 

ponad dwudziestu lat. Roz-
poczęła się 21. edycja kon-
kursu. Do wspólnej zabawy 
ośrodek zaprasza dzieci, mło-
dzież i dorosłych. Rok temu 
konkurs cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem: na-
desłano ponad tysiąc prac, 
które ostatecznie wypełniły 
trzy duże pomieszczenia w 
Wałbrzyskim Ośrodku Kul-
tury. Organizatorzy liczą, 
że i w tym roku będzie po-
dobnie. Prace konkursowe 
mogą być wykonane w do-
wolnej technice plastycznej, 
na płaszczyźnie lub formie 
przestrzennej. Mogą to być 
gra�ki, rysunki, obrazy czy 
rzeźby. Anioły oceniane będą 
w pięciu kategoriach. Anioły 
należy dostarczyć do 1 grud-
nia 2022 r. do Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury przy ulicy 
Wysockiego 29 w Wałbrzychu 
(kod pocztowy 58-304). Prace 
można dostarczyć osobiście 
lub wysyłać pocztą. Liczy się 
data stempla pocztowego. 

Regulamin dostępny jest na 
stronie wok.walbrzych.pl.

• Budżet obywatelski
Muzyczny Skwer - to zwycię-
ski projekt Wałbrzyskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego 2022. 
Skwer będzie zlokalizowany 
na terenie równoległym do ul. 
Piętnastolecia w sąsiedztwie 
Zespołu Szkół Muzycznych w 
dzielnicy Piaskowa Góra. Pro-
jekt zakłada stworzenie sceny, 
urządzeń muzycznych, placu 
zabaw, oświetlenia i monito-
ringu. Autorami projektu są: 
Agnieszka Szuba, Patrycjusz 
Kochanowski, Michał Gnacy, 
Elwira Zawadzka, Katarzy-
na Wojnicka, Iwona Hnatiuk 
i Jurand Wójcik. Pozostałe 
projekty przeznaczone do re-
alizacji to: „Pumptrack-Rowe-
rowy plac zabaw dla małych 
i dużych, młodzieży i doro-
słych”, „Wałbrzych -Dzielnice 
z Sercem” oraz „Skatepark dla 
młodzieży”.

(RED)

W okresie jesienno-zimo-
wym wcześniej zapadający 
zmierzch powoduje, że zarów-
no piesi, jak i rowerzyści poru-
szając się na drodze podczas 
słabej widoczności i najczęściej 
w ciemnych ubraniach, stają 
się dla kierujących pojazda-
mi praktycznie niewidoczni. 
Powoduje to zwiększone ry-
zyko wystąpienia wypadków. 
Widoczność pieszych w tym 
okresie staje się jednym z waż-
niejszych czynników mających 
wpływ na bezpieczeństwo. 
Dlatego tak ważne jest używa-
nie elementów odblaskowych.

- Wałbrzyscy policjanci przy-
pominają, że każdy pieszy, który 
porusza się po zmierzchu po 
drodze poza obszarem zabu-
dowanym, musi mieć odblask 
umieszczony w sposób widoczny 
dla kierujących – mówi aspirant 
sztabowy Agnieszka Głowac-
ka-Kijek z Zespołu Komunikacji 
Społecznej Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu. - Wielu pie-
szych stosuje się do tych przepi-
sów, niestety zdarzają się osoby, 
które w dalszym ciągu narażają 
swoje życie. Pamiętajmy: pieszy 
lub rowerzysta ubrany w ciemny 
strój jest widziany przez kieru-
jącego pojazdem z odległości 
około 40 m. Natomiast osoba 
mająca na sobie elementy odbla-

skowe staje się widoczna nawet 
z odległości 150 m. Kierujący 
pojazdem zyskuje w ten sposób 
czas na wykonanie dowolnego 
manewru: może zwolnić, wy-
hamować i bezpiecznie ominąć 
pieszego. Prawidłowo noszone 
odblaski powinny być umiesz-
czone na przedniej i tylnej części 
ubrania, w sposób pozwalający 
na dostrzeżenie ich w światłach 
kierujących nadjeżdżających z 
obu kierunków. Jeśli ktoś często 
korzysta z drogi poza obszarem 
zabudowanym, powinien nosić 
kamizelkę odblaskową, szelki lub 
opaskę. Należy podkreślić, że od-
blaski sprawdzają się również w 
mieście.

Wałbrzyscy policjanci zachę-
cają, aby z odblasków korzystać 
zawsze, a nie tylko w sytuacji, 
gdy za ich brak grozi mandat. 
Mundurowi apelują, by nosić 
je w każdej sytuacji ograniczo-
nej widoczności, nie tylko po 
zmierzchu w obszarze nieza-
budowanym. Chodzi bowiem o 
życie i zdrowie każdego uczest-
nika ruchu drogowego.

– Pamiętajmy, że pieszy jest 
niechronionym uczestnikiem 
ruchu drogowego. W przypad-
ku zdarzenia z udziałem pojaz-
du nie ma najmniejszych szans, 
aby wyjść z niego bez szwanku. 
Przypominamy, że kierujący 

zbliżający się do przejścia dla 
pieszych jest zobowiązany za-
chować szczególną ostrożność, 
zmniejszyć prędkość tak, aby 
nie stanowić zagrożenia dla pie-
szych znajdujących się w pobliżu 
przejścia oraz ustąpić mu pierw-
szeństwa na przejściu. Pamiętaj-
my o dostosowaniu prędkość do 
trudnych warunków – jedźmy 
wolniej i ostrożnie, bo na mo-
krej nawierzchni, która pokryta 
jest spadającymi z drzew liśćmi, 
łatwo wpaść w poślizg. Wyko-
nując niebezpieczne manewry, 
nie liczmy na szczęście, ale na 
własne umiejętności i rozsądek. 
Należy też zachować odpowied-
nią odległość między samocho-
dami. Pamiętajmy też, że w tym 
czasie na wypadki szczególnie 
narażeni są piesi. Apelujemy do 
kierowców, aby zwolnili, przede 
wszystkim gdy po zmroku prze-
jeżdżają przez małe miejscowo-
ści, a do pieszych – by nosili od-
blaski. Przypominamy również, 
że każdy pieszy, który porusza 
się po zmierzchu, po drodze 
poza obszarem zabudowanym, 
musi mieć odblask umieszczony 
w sposób widoczny dla kierują-
cych. Za brak elementu odbla-
skowego grozi mandat w wyso-
kości do 100 złotych – dodaje 
Agnieszka Głowacka-Kijek.

(RED)
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Zadanie publiczne jest współ� nansowane  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego, 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej pod tytułem: 

„Żyj zdrowo, kolorowo!”

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej w Wałbrzychu zorga-
nizowało jednodniową wyprawę 
do Domów Tkaczy w Chełmsku 
Śląskim, która jest kolejnym dzia-
łaniem w ramach zadania publicz-
nego „Żyj zdrowo, kolorowo!”.

Celem zadania jest aktywizacja 
społeczna oraz rehabilitacja osób 
z niepełnosprawnością, wspieranie 
ich aktywności w dziedzinie kultury, 
sportu, turystyki i rekreacji. Działa-
nia, które są współfi nansowane ze 
środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

Żyją kolorowo

nalnej pamiątki, czyli ozdobnego 
woreczka lnianego wypełnionego 
ziarenkami lnu. Był także poczę-
stunek regionalny oraz integracyj-
ne ognisko z pieczeniem kiełbasek 

– relacjonuje Anna Jasińska ze 
Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej Spe-
cjalnej.

(TS)

nych, otrzymanych z budżetu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, skie-
rowane są do młodzieży oraz osób 
dorosłych posiadających aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności, 
będących mieszkańcami dwóch 
powiatów: grodzkiego, czyli miasta 
Wałbrzych i ziemskiego powiatu 
wałbrzyskiego.

- W trakcie wyprawy uczestnicy 
zwiedzali Domy Tkaczy w Cheł-
msku Śląskim i zostali zapoznani 
z historią oraz tradycjami tkacki-
mi. Wzięli udział w warsztatach 
edukacyjnych z animatorem „Od 
posiania do utkania”, w trakcie 
których przedstawiony został cały 
proces produkcji płótna, a każdy 
z uczestników warsztatów mógł 
samodzielnie spróbować swoich 
sił przy tradycyjnym tkaniu płót-
na lnianego. Jednym z elementów 
warsztatów było wykonanie regio-

R E K L AMA

• Lampiony pamięci
- Do piątku (28.10.) czekamy na 
zgłoszenia najbliższych, którzy 
odeszli w mijającym roku. Prosimy 
o przesyłanie informacji na adres 
mailowy lampiony@um.walbrzych.
pl. Wspólnie wspominać bliskich 
zmarłych będziemy 2 listopada od 
godz. 18.00 na placu Magistrackim 
w Wałbrzychu – informuje Urząd 
Miejski w Wałbrzychu.

• Seniorzy i rock and roll
27.10.2022 r. o godz. 16.00 w 
Muzycznym Klubie A’propos w 
Wałbrzychu odbędzie się �nał 
projektu „Seniorzy i rock and roll”. 
Bohaterami spotkania i projek-
tu są seniorzy. Projekt powstał z 
inicjatywy Liderek z Klubu Dłużej 
Młodych, wspieranych przez Fun-
dację Via Salutis. 
- Przyjdź, poczuj z nami rock and 
rolla, porozmawiaj o radości i sta-
rości. Wspólnie zobaczymy m.in. 
wystawę zdjęć seniorów po rock 
and rollowej metamorfozie, zdję-
cia autorstwa Krystyny Lemańskiej 
w pięknych plenerach Dworzyska, 
pokaz rock and rolla w wykona-

niu uczestników projektu, którzy 
taneczne układy przygotowują 
przy prowadzeniu wałbrzyskiej 
mistrzyni tańca Marty Kruszyń-
skiej. Porozmawiamy też o radości 
i metaforycznie ujętym „ rock and 
rollu” w życiu z gośćmi – zachęca 
Alicja Przepiorska – Ułaszewska z 
Fundacji Via Salutis.

• Dzienne punkty wsparcia
Urząd Miejski w Wałbrzychu od 
1 listopada uruchamia na terenie 
miasta dzienne punkty wsparcia 
dla mieszkańców. Jest to nowa 
forma wsparcia dla osób starszych 
oraz dla tych, których dotknęły 
skutki spodziewanego kryzysu 
energetycznego. W całym mieście, 
w 26 różnych punktach, będzie 
można skorzystać z pomocy. Wię-
cej informacji udziela Wałbrzyski 
Telefon Senioralny, czynny od po-
niedziałku do czwartku w godzi-
nach 10.00 - 14.00 oraz Straż Miej-
ska w Wałbrzychu pod numerem 
74 66 09 609 (całodobowo). Lista 
punktów dostępna jest na stronie 
https://db2010.pl/.

(RED)

Raport z Wałbrzycha
Lokale socjalne, zwane potocz-

nie mieszkaniami socjalnymi, to 
nieruchomości, które przydzielane 
są osobom najuboższym i bezdom-
nym. Gospodarkę tymi lokalami 
prowadzi gmina, zaś zasady przy-
działu takich lokali określa ustawa 
o ochronie praw lokatorów i miesz-
kaniowym zasobie gminy.

Mieszkania socjalne nie są dostęp-
ne dla każdego. Osoba ubiegająca 
się o takie lokum musi spełniać kilka 
ściśle określonych warunków, a po-
tem cierpliwie czekać na przydział. W 
pierwszej kolejności do takiego lokalu 
wprowadza się osoby z sądowym na-
kazem eksmisji z dotychczasowego 
mieszkania, którym sąd przyznał pra-
wo do zawarcia umowy najmu lokalu 
socjalnego. Prawo to zwane jest po-
tocznie prawem do lokalu socjalnego. 
Priorytetowo traktuje się także miesz-
kańców budynku, który - z uwagi na 
jego stan Techniczny - przeznaczony 
został do rozbiórki. Z ustawy o ochro-
nie lokatorów wynika, że pierwszeń-
stwo w kolejce mają także kobiety 
ciężarne, dzieci, osoby niepełno-
sprawne, ubezwłasnowolnione oraz 
osoby sprawujące nad nimi opiekę, 
a także obłożnie chorzy, emeryci lub 
renciści, bezrobotni i wszystkie inne 
osoby spełniające przesłanki określo-
ne przez samorząd w drodze uchwały. 
Najważniejszym kryterium jest jednak 
dochód kandydata na najemcę lokalu 
socjalnego. Wysokość pułapu, usta-

lonego w uchwale rady gminy, może 
być inna w każdej gminie, a najczę-
ściej określany jest jako procentowy 
stosunek dochodów do najniższej 
emerytury.

Mieszkanie socjalne przydzielane 
jest tymczasowo, na okres do 5 lat, 
z możliwością przedłużenia czasu 
trwania umowy najmu. Mieszkańcem 
lokalu socjalnego, zostaje się zawie-
rając umowę najmu takiego lokalu. 
Wysokość czynszu najmu mieszkania 
socjalnego regulują przepisy. Czynsz 
nie może być wyższy niż połowa staw-
ki najniższego czynszu obowiązujące-
go w mieszkaniowym zasobie gminy. 
Czynsze w sąsiadujących gminach 
mogą się więc od siebie (niekiedy 
znacznie) różnić. Niski czynsz odzwier-
ciedla standard lokali socjalnych, któ-
re znajdują się zazwyczaj w starych 
budynkach, czy kamienicach. Nie-
rzadko lokatorzy zmuszeni są dzielić 
łazienkę lub nawet kuchnię z pozosta-
łymi mieszkańcami budynku. Na tego 
typu lokale adaptuje się pomieszcze-
nia spełniające wymogi techniczne, 
wyposażone tylko w niezbędne insta-
lacje i sprzęty użytkowe. Mieszkanie 
socjalne ma zwykle niewielki metraż. 
Zgodnie z przepisami, powierzchnia 
mieszkalna przypadająca na członka 
gospodarstwa domowego najemcy 
nie może być mniejsza niż 5 metrów 
kwadratowych, a w przypadku jedno-
osobowego gospodarstwa domowe-
go - 10 metrów kwadratowych.

Prawo w pigułce: lokal socjalny

Aby móc ubiegać się o przyznanie 
lokalu socjalnego, należy złożyć do 
właściwego urzędu gminy odpowied-
ni wniosek o mieszkanie socjalne. We 
wniosku należy podać między innymi 
informacje o źródłach dochodów po-
szczególnych osób, których dotyczy 
wniosek. Wzory wniosków o przydział 
lokalu socjalnego, można pobrać ze 
stron internetowych właściwych urzę-
dów gminy.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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Dobiega końca budowa Stre-
fy Aktywności Gospodarczej w 
Głuszycy. Do dyspozycji przed-
siębiorców będą ponad trzy hek-
tary gruntu przygotowanego do 
prowadzenia inwestycji. Projekt 
został do� nansowany ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020, 
w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej.

16 września 2021 roku, w Urzę-
dzie Miejskim w Głuszycy, burmistrz 
miasta Roman Głód podpisał umo-
wę z � rmą Budosprzęt - Wałbrzych 
Sp. z o.o. na przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w Stre� e Aktywno-
ści Gospodarczej w Głuszycy.

- Inwestycja jest odpowiedzią 
na liczne zapytania przedsiębior-
ców o dostępność terenów inwe-
stycyjnych w Gminie Głuszyca. Jest 

to również próba dywersy� kacji 
kierunku, w jakim zmierza nasza 
gmina. Budowa tego miejsca to nie 
tylko korzyści � nansowe dla samej 
gminy. To także wpływ na poprawę 
jakości życia mieszkańców Głuszycy 
i jej okolic – wyjaśnia burmistrz Głu-
szycy Roman Głód.

Głuszycka Strefa Aktywności Go-
spodarczej została zlokalizowana na 
pograniczu Głuszycy i wsi Grzmiąca, 
niedaleko stacji kolejowej w Głu-
szycy. To właśnie tam znajduje się 
działka o powierzchni ponad trzech 
hektarów, która została podzielona 
na dwanaście mniejszych, przezna-
czonych na potrzeby przedsiębior-
ców zatrudniających do 10 osób, 
zajmujących się na przykład prowa-
dzeniem stolarni czy magazynu. Na 
obszarze strefy powstały między in-
nymi: drogi dojazdowe, miejsca par-
kingowe oraz cała niezbędna infra-
struktura, czyli sieci: wodociągowa, 

Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy
kanalizacyjna i elektroenergetyczna 
oraz oczyszczalnia ścieków.

- Prace budowlane są na � niszu i 
do końca grudnia 2022 roku działki 
będą do dyspozycji przedsiębior-
ców. W tej chwili trwają roboty 
wykończeniowe, po których będą 
dokonywane odbiory. Równolegle 
trwa przygotowywanie oferty dla 
inwestorów z podziałem na działki 
odpowiadające potrzebom przed-
siębiorców. Firmy zainteresowane 
inwestycją w Stre� e Aktywności 
Gospodarczej w Głuszycy proszę o 
kontakt z działem inwestycji Urzę-
du Miejskiego w Głuszycy – dodaje 
burmistrz miasta.

Koszt całego projektu wynosi 
około 2,4 miliona złotych, z czego 
do� nansowanie dla Gminy Głu-
szyca, pochodzące ze środków 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
wynosi 1,6 mln zł.

R E K L AMA

W poprzednim wydaniu Tygo-
dnika DB 2010 opublikowaliśmy 
list Jerzego Jacka Pilchowski pt. 
„Seb Majewski �gura bardzo po-
kręcona”. Autor podzielił się z Czy-
telnikami swoimi przemyśleniami 
na temat spektaklu Teatru Drama-
tycznego im. Jerzego Szaniawskie-
go w Wałbrzychu pt. „Marta. Figura 
Serpentinata”, którego tytułową 
bohaterką jest Marta Gąsiorowska 
– legendarna polonistka I Liceum 
Ogólnokształcącego w Wałbrzychu 
i działaczka tzw. pierwszej Soli-
darności. Głos w tej sprawie zabrał 
kolejny Czytelnik – Krzysztof Ko-
bielec, polonista, pedagog szkol-
ny, związany także z wałbrzyskim 
teatrem.

Przeczytałem w najnowszym nu-
merze Tygodnika DB 2010 tekst „Li-
sty do redakcji: Seb Majewski �gura 
bardzo pokręcona” J.J. Pilchowskiego 
zawierający, jak mniemam, przemy-
ślenia autora wyniesione ze spektaklu 
„Marta. Figura Serpentinata”. I muszę 
powiedzieć, że jestem pełen podziwu, 
otóż zabrzmiał głos jak dzwon spi-
żowy nie tylko ganiący spektakl, ale 
również wieszczący jego upadek, a w 
domyśle upadek sztuki teatralnej.

Pierwsze pięć akapitów tej wy-
powiedzi, nazwijmy ją recenzją, 
poświęconych jest albo Marcie, jej 
wielkości jako członkini Solidarności 
i inteligencji teatralnej, którą autor 

postrzega zdecydowanie negatyw-
nie, powołując się na „nieistnienie 
scenariusza”. Otóż szanowny auto-
rze, scenariusz zawsze istnieje. Na-
wet taki Fellini miewał szkic w swo-
im notesiku, chociaż twierdził, że ze 
scenariuszy nie korzysta. Nie znam 
również obowiązku uprzedniego pu-
blikowania tekstów dramatycznych 
przed wystawieniem na scenie. Taka 
moda powstała w Romantyzmie, ale 
z uwagi na technologię produkcji 
scenicznych. Dramaty romantyków 
były niewystawialne w większości, 
bo przerastały techniczne możliwo-
ści teatrów i dlatego tekst wyprze-
dzał spektakl. A Szekspir, Molier? Ci 
wystawiali własne sztuki, dopiero 
później je wydawali w wersji teksto-
wej. Dramaty Mrożka, Witkacego w 
większości też najpierw odbijały się 
od sceny, by wylądować na półce 
jako książka. To tak gwoli uściślenia, 
że dramat nie musi być najpierw dru-
kowany. W przypadku „Marty. Figury 
serpentinaty”, może wystarczy po-
prosić autora o ksero jego tekstu?

Peany na cześć Marty dotyczyły jej 
działalności związkowej, ale zupeł-
nie pomijają jej rangę mentora mło-
dzieży, mistrza wiodącego młodego 
człowieka do zrozumienia świata, 
samego siebie. I ta sfera działalności 
Marty Gąsiorowskiej dla jej uczniów 
jest najważniejsza. A Zbyszek Ruciński 
nie zrobił kariery w �lmie, lecz jako ak-

tor teatralny był ceniony i doceniany. 
W środowisku �lmowym znany był 
jako ten, który odmówił Agnieszce 
Holland, bo odmówił - wolał ostatnie 
wakacje umierającego ojca spędzić z 
nim, bo takim był człowiekiem, taką 
inteligencją teatralną i w tym zapew-
ne Marta też miała swój udział, bo 
uczyła nas tego, co ważne.

Ale wróćmy do spektaklu, poza 
Martą pojawia się kilka postaci mniej 
lub bardziej ulokowanych kulturowo. 
Jest tu Szaniawski, jego żona Anita, 
oboje związani nicią cierpienia i uza-
leżnienia, dwóch dyrektorów, dwóch 
różnych konceptualnie teatrów, z 
których każdy - ten klasyczny i ten 
awangardowy - zostają przez swych 
kreatorów odrzucone. Dlaczego? No 
cóż, mogę jedynie domniemywać, 
że odległe są od życia. Od życia, któ-
re nie daje się formować jak glina w 
dłoniach Anity Szaniawskiej i jedyne, 
co zdaje się łączyć teatr z życiem, to 
ostateczna klęska, bo człowiek - jak 
teatr - zostawia po sobie jedynie 
wrażenia, a i one są jedynie niedo-
kładnym odbiciem. Owszem, moż-
na sobie zadać pytanie: co z Martą 
ma wspólnego stan teatru w Polsce, 
Anita Szaniawska i jej chora domi-
nacja nad mężem, wcześniej cenio-
nym twórcą teatralnym? W moim 
odczuciu ma wiele wspólnego, bo 
to Marta uczyła nas, swoich uczniów, 
rozumienia teatru, smakowania go. 

Prowadziła nas do Szaniawskiego, do 
Opery, do Grotowskiego. Na lekcjach 
analizowaliśmy struktury dramatów 
i ewolucję historyczną. I rozumieli-
śmy, że teatr nie musi być ładny, ale 
musi być prawdziwy. A przy odrobi-
nie dobrej woli można zauważyć, że 
nasze widzenie i rozumienie świata, 
odzwierciedlanego sztuką, to nie 
koniecznie piosenki Zenka Marty-
niuka. To konglomerat spiralnie po-
wiązanych treści, znaczeń, symboli i 
metafor. A metafora w odbiorze tego 
spektaklu jest istotna, a jeszcze istot-
niejsze jest jej zrozumienie.

Tym samym nie zgodzę się z opi-
nią J.J. Pilchowskiego, chociaż uznaję 
jego prawo do głoszenia jej, jeszcze 
żyjemy w wolnym kraju. W mojej oce-
nie jest to wielowarstwowa opowieść, 
w której Marta zajmuje istotne miej-
sce, bo ona i jej uczeń (za Ewą Kra-
skowską powtórzę - my jej uczniowie) 
stanowią o normalności i zwykłości 
niepojętego zjawiska, jakim jest życie. 
Niepojęte bywają szaleństwa, ambi-
cje, serdeczność, odwaga, szacunek 
i wolność, niepojęte, nieopisywalne, 
a przecież prawdziwe i istotne. I nie 
można odwracać wzroku, udawać, że 
nie istnieją. 

Warto też kilka słów wspomnieć o 
aktorach. Kinga Zygmunt drapieżna 
w szaleństwie, przebiegła w knowa-
niach, Michał Kosela z godnością zno-
szący klęskę i poniżenie, Szymon Tura 

wyniosły w ambicji, niesiony pasją, a 
jednak ze skazą satysfakcji z odwró-
cenia życiowych ról, żeby odciąć się 
od własnej wizji teatru, salwuje się 
ucieczką w zapomnienie; Czesław 
Skwarek (czyli pan Montek) - jakby 
wywiedziony z Montekich z Romea i 
Julii - świadek tragicznej miłości i bólu 
istnienia. Wreszcie Piotr Czarniecki 
vel Śruba, czyli Zbyszek Ruciński jako 
żywo i Irena Sierakowska, która - jak 
Marta - łączy siłę z delikatnością, dow-
cip z powagą, wrażliwość z nieugięto-
ścią, mądrość z umiejętnością.

Patchworkowy układ sytuacji 
odległych, a wiążących się w węzeł 
ludzkich losów odległych, a jednak 
złączonych stygmatem przemijania, 
zwykłego cierpienia i zmagania się z 
losem. Być może za mało w nim mo-
jej Marty, naszej Marty, ale w duchu 
jej rozumienia człowieka i życia nigdy 
zbyt łatwego i zbyt lekkiego. 

A co do samej sztuki, to będzie gra-
na w listopadzie w I Liceum Ogólno-
kształcącym w Wałbrzychu (26 i 27). 
Nie, nie spadła z a�sza.

Krzysztof Kobielec

***
Redakcja nie odpowiada za przed-

stawione dane, opinie i stwierdzenia, 
które stanowią wyraz osobistej wiedzy i 
poglądów autora. Treści zawarte w fe-
lietonie nie odzwierciedlają poglądów i 
opinii redakcji.

Listy do redakcji
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Dzięki grantowi jaki Fundacja 
Wałbrzych 2000 otrzymała w 
ramach konkursu ekologicznego 
Fundacji PKO Banku Polskiego 
pod hasłem „Pozwólmy ziemi 
oddychać” w Wałbrzychu przy-
było drzew, krzewów i bylin.

- W ramach projektu #Wał-
brzyskieOgrody posadziliśmy w 
ogrodzie terapeutycznym klubu 
seniora naszej fundacji ponad 
120 roślin – mówi Agnieszka 
Chlipała, wiceprezeska Fundacji 
Wałbrzych 2000.

Wałbrzyskie ogrody

Wejście do ogrodu od ul. Wrocławskiej
Z archiwum Fundacji Wałbrzych 2000

Ale to nie jedyny efekt uzy-
skany dzięki wsparciu Fundacji 
Banku PKO. Dotacja umożliwiła 
organizację pikniku sąsiedzkie-
go, wakacyjnych warsztatów eko-
logicznych dla dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnościami oraz 
otwarcie ogrodu terapeutyczne-
go dla wszystkich mieszkańców 
Wałbrzycha, a zwłaszcza tych ze 
starej części dzielnicy Piaskowa 
Góra.

 – Cieszymy się, że mogliśmy 
zaprosić mieszkańców do na-
szego ogrodu – mówi Agnieszka 
Chlipała – zwłaszcza, że Skwer 
Sybiraków – tradycyjne miejsce 
spacerów – jest zamknięty na 
czas rewitalizacji.

Zakończony projekt #Wał-
brzyskieOgrody zrealizował cele 
konkursu „Pozwólmy ziemi od-
dychać”, przyczynił się do edu-
kacji ekologicznej, podniesienia 
wiedzy na temat klimatu i czy-
stości powietrza wśród dzieci, 
młodzieży oraz społeczności 
lokalnych. Zachęcił do wolon-
tariatu i współpracy mieszkań-
ców i podopiecznych Fundacji 

Wałbrzych 2000, Stowarzysze-
nia Dzieci i Rodzin Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Specjalnej, 
Fundacji Kalejdoskop Autyzmu, 
Stowarzyszenia Rekreacyjno-

-Sportowego Dęby Wałbrzych i 
wielu innych.

Patronem medialnym projek-
tu #WałbrzyskieOgrody był Ty-
godnik DB 2010.

Ogród zaprasza
Z archiwum Fundacji Wałbrzych 2000

R E K L AMA

26 października 2022 r. odbyła 
się premiera klipu zapowiadające-
go nową płytę Nullizmatyka i Ty-
rana. Krążek „Zabójca Królowej” 
ukaże się w połowie grudnia 2022 r.

W internecie opublikowany został 
się klip do pierwszego singla promu-
jącego album „Zabójca Królowej”.

- Tekst do numeru „Czwarty Raz” 
napisało życie, a obrazki - historie lu-
dzi, którzy wystąpili w teledysku - nie 
zostawiają żadnych wątpliwości, że 
nigdy nie można się poddawać. Wy-
stępują w nim urodzeni wojownicy: 
Frenky „The Flash” Pawlak oraz Mar-
cin Balcerowski - przyznaje wałbrzyski 
raper i producent muzyczny Nulli-
zmatyk, czyli Patrycjusz Kochanowski 
- znany także z występów w grupie 
hip-hopowej Trzeci Wymiar.

„Czwarty Raz” wyprodukował Ty-
ran, za realizację klipu odpowiada 
Juzz Media. W klipie pojawiają się: 
Frenky „The Flash” Pawlak - polski 
zawodnik formuły K-1 zamieszkały w 
Austrii, a w młodości także skoczek 
narciarski i kombinator norweski,15–
krotny mistrz świata WFCA, 3–krotny 
mistrz Europy, 2–krotny mistrz Au-
strii oraz Marcin Balcerowski - świa-
towej sławy koszykarz na wózku (re-
prezentant Polski, obecnie grający 
trener koszykarzy na wózkach Górni-
ka Wałbrzych), a przed przed wypad-
kiem samochodowym - zawodnik 
wałbrzyskiego Górnika w tradycyjnej 
koszykówce i ojciec Aleksandra – za-

Showdown 
pod Mniszkiem
Czas na integrację - Showdown pod 
Mniszkiem odbędzie się w dniach 
27.10 - 01.11.2022 roku w Hotel 
Piotr SPA&Wellness i Restauracja 
Magdalenka w Boguszowie – Gor-
cach. Projekt jest kierowany do osób 
niepełnosprawnych z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności z ty-
tułu utraty wzroku oraz z niepełno-
sprawnością ruchową i intelektualną 
oraz ich opiekunów i przewodników 
z powiatów: wałbrzyskiego, świdnic-
kiego, jeleniogórskiego, wrocław-
skiego, kłodzkiego. Turniej w show 
down zostanie rozegrany w trzech 
kategoriach: kobiet, mężczyzn i w 
grze deblowej. Udział w turnieju jest 
bezpłatny. Projekt jest do�nansowany 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego.

(RED)

Artyści seniorom
Miejska Biblioteka Publiczna - Cen-
trum Kultury w Boguszowie Gor-
cach zaprasza na koncert „Artyści 
seniorom”. Impreza została zapla-
nowana na 29.10.2022 r. Początek o 
godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej - Centrum Kultury przy pl. Od-
rodzenia 1 w Boguszowie- Gorcach.

(RED)

Czwarty Raz Nullizmatyka
są w stylistyce klasycznego hip hopu 
lat 90. W wielu numerach pojawia się 
żywy bas, który wyszedł spod ręki Ra-
fał Boryckiego związanego z Lao Che. 
Miksem i masteringiem krążka zajął 
się Eprom. „Zabójca Królowej” to emo-
cjonalna podróż przez życie rapera. 
Liryka bogato okraszona metaforami, 
przeplata się z wyrazistym przekazem, 
co czyni teksty Nullizmatyka na tyle 
uniwersalne, że każdy słuchacz jest w 
stanie odnaleźć w nich sporą cząstkę 
siebie. Oczywiście na albumie nie za-
braknie chropowatego stylu, wyszu-
kanych rymów, techniki, unikatowego 
�ow na samplowanych bitach oraz 
mocnej braggi, czyli tego do czego 
Nullizmatyk zdążył nas już przyzwy-
czaić w swojej twórczości.

Preorder albumu jest już dostępny 
na https://dystrykt.pl/preorder, gdzie 
można go kupić w wersji standard i 
deluxe.

Pierwotnie album „ZK” nosił nazwę 
„Zabójcza Królowa” i był praktycznie 
w całości stworzony na samplach ze-
społu Queen. Niestety, Królowa nie 
wyraziła zgody na prawa autorskie do 
sampli użytych przez Tyrana i Nulli-
zmatyka. Wynikiem czego prawie cały 
album został wyprodukowany po raz 
drugi, a sample Queen zostały zastą-
pione innymi.

Premierowy klip dostępny jest 
pod adresem - https://youtu.be/aYM-
mZRXn-mA.

(PK)

wodnika pierwszej reprezentacji Pol-
ski koszykarzy.

Klip zapowiada zaplanowaną na 
16 grudnia tego roku premierę albu-
mu „Zabójca Królowej”. To drugie, po 

„SPG Dystrykt” o�cjalne solowe wy-
dawnictwo Nullizmatyka. Głównym 
producentem odpowiedzialnym za 
warstwę muzyczną krążka jest Tyran. 
- Brzmienie i klimaty płyty utrzymane 

Marcin Balcerowski i Nullizmatyk.
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• PSZOK w Jugowicach 
nieczynny
- Z powodu choroby pracowni-
ka, Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy 
Dworcu PKP w Jugowicach bę-
dzie nieczynny do 07.11.2022 
r. włącznie. Za utrudnienia 
serdecznie przepraszamy – in-
formuje operator PSZOK w Ju-
gowicach.

• Czyste powietrze
- Zgodnie z porozumieniem za-
wartym z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu, stan realizacji 
programu „Czyste powietrze” 
na 30.09.2022 r. został opubli-
kowany na stronie BIP WFOŚi-
GW we Wrocławiu, w zakład-

ce „Raporty”. Realizacja tego 
programu w Gminie Walim 
przedstawia się następująco: 
liczba złożonych wniosków o 
do�nansowanie – 46, liczba za-
wartych umów o do�nansowa-
nie – 29, liczba zrealizowanych 
przedsięwzięć (zakończonych) 
– 16, kwota wypłaconej dota-
cji (na zadania zakończone) – 
177 911,07 zł – wylicza Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

• Mały artysta
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu zaprasza dzieci na za-
jęcia plastyczne. Pierwsze zaję-
cia z cyklu „Mały artysta” zosta-
ły zaplanowana na 8 listopada 
2022 r. Początek o godz. 16.30.

(RED)

Raport z Gminy Walim

Antosia Sobeckiego ni-
komu w Świebodzicach nie 
trzeba przedstawiać. Ten 
mały, dzielny chłopiec, któ-
ry urodził się z połową serca, 
walczy o życie ze wszystkich 
sił. Na płycie boiska przy ul. 
Rekreacyjnej 1 w Świebodzi-
cach zjawiło się 1980 osób 
specjalnie dla niego, by po-
bić rekord Polski w utworze-
niu serca z ludzi w czerwo-
nym nakryciu głowy. I tym 

sposobem dotychczasowy 
rekord należący do Gminy 
Puck został pobity!

W bicie rekordu włączyły się 
wszystkie świebodzickie pla-
cówki oświatowe, Środowisko-
wy Dom Samopomocy, miesz-
kańcy, a także sekretarz miasta 
Sabina Cebula oraz pracownicy 
świebodzickiego magistratu.

- W imieniu Antosia i jego 
rodziców serdecznie dziękuje-
my wszystkim, którzy byli dzi-

siaj z nami osobiście i tym, któ-
rym obowiązki nie pozwoliły na 
uczestnictwo, jednak myśleli o 
Antosiu i kibicowali. To kolejny 
raz, kiedy Świebodziczanie po-
kazali, że mają ogromne serca 
wypełnione empatią i chęcią 
pomocy innym. Dziękujemy! – 
podkreślają organizatorzy akcji 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Świebodzicach.

Ale społeczność tej placów-
ki na tym nie poprzestała: 22 

października zorganizowała 
festyn „Serduszko dla Antosia” 
i zapewniła mieszkańcom moc 
atrakcji. Szkolna sala gimna-
styczna niemal od początku 
wydarzenia wypełniona była 
osobami, które przyszły wes-
przeć małego Antosia Sobec-
kiego, któremu operacja ser-
duszka wykonana w Genewie 
może uratować życie. Uczestni-
cy, wśród których był burmistrz 
Świebodzic Paweł Ozga, mogli 

Rekord dla Antosia

wesprzeć leczenie chłopca 
nie tylko wrzucając datek do 
puszki, ale również kupując do-
mowe ciasta, pierogi, krokiety 
oraz kolorowe maskotki i gry 
planszowe. Jednak kiermasz 
nie był jedyną przygotowa-
na atrakcją. Na najmłodszych 
czekał bajkowy dmuchaniec, 
młodsi fani motoryzacji mogli 
przejechać się motocyklem, 
autem sportowym lub cięża-
rówką. Nie obyło się również 
bez występów artystycznych. 
Na scenie zaprezentowali się 
m.in.: Zespół Świebodziczanie 
pod przewodnictwem Alek-
sandra Jermakowa, zespół 
„Górska Roma” z Głuszycy oraz 
Tomek Motyka. Dużym zainte-
resowanie uczestników cieszy-
ły się zdjęcia w towarzystwie 
Sowy Świebodki, można było 
również wziąć udział w loterii 
fantowej.

Z kolei akcja „Pluszowy Miś 
dla Antosia” w Świebodzicach 
rozpoczęła się 17 październi-
ka, również z inicjatywy Szko-
ły Podstawowej nr 3. Dzięki 
dobrej współpracy w przed-
sięwzięcie udało się włączyć 
niemal wszystkie placówki 
oświatowe w mieście. Po-
nadto do pomocy zgłosiły się 
również szkoły z okolicznych 

miejscowości. Do tej pory w 
ramach wsparcia udało się ze-
brać niebagatelną kwotę 15 
633 zł. A 24 października do 
akcji dołączyła Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Świebodzicach, 
gdzie maskotki i ciasta roze-
szły się niemal ekspresowo. 
Kolejnym punktem na mapie 
pomocy będzie Szkoła Podsta-
wowa w Dobromierzu, a chęć 
udziału w szczytnej inicjatywie 
zgłosiły również placówki ze 
Strzegomia.

W miniony weekend w wałb 
rzyskim klubie A’propos odbył 
się także koncert charytatyw-
ny, z którego dochód został 
przeznaczony na operację serca 
Antosia. Zdrowie i życie chłopca 
może uratować operacja, której 
chce podjąć się klinika w Gene-
wie, jednak jej koszt to ponad 
dwa miliony złotych. Zabieg 
musi być podzielony na dwa 
etapy, z których pierwszy kosz-
tuje ponad milion złotych i musi 
zostać wykonany jak najszyb-
ciej ze względu na pogarszający 
się stan zdrowia Antosia. Każdy 
może wspomóc zbiórkę pie-
niędzy na ten cel, przekazując 
wpłatę za pośrednictwem stro-
ny https://www.siepomaga.pl/
antos-serduszko.

(WPK)



Czwartek, 27 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

Spotkanie z Paranoją
Zapraszamy wszystkich miło-
śników dobrego grania 5 listo-
pada 2022 r. o godz. 17.30 do 
Centrum Kultury - Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Głuszycy 
na spotkanie promujące najnow-
szą płytę „Pytania” zespołu Pa-
ranoja. Spotkanie połączone bę-
dzie z wyjątkowym koncertem. 
Podczas spotkania będzie można 
kupić najnowsze wydawnictwo 
zespołu Paranoja.

(AGM)

Głuszyckie senioralia
14 listopada przypada Ogól-
nopolski Dzień Seniora. Z tej 
okazji Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód i zarząd Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Głuszycy zapra-
szają seniorów do wspólnego 
świętowania i udziału w głuszyc-
kich senioraliach. Spotykanie 
zostało zaplanowane na 14 listo-
pada o godz.12.00 w sali wido-
wiskowej głuszyckiego CK-MBP. 
W programie: ciekawy wykład, 
występ zespołu tanecznego Ba-
by-Jagi – Stowarzyszenie Nowe 
Życie ze Szczawna- Zdroju, ta-
niec integracyjny poprowadzony 
przez Jadwigę Schwebs-Kostkie-
wicz oraz spotkanie integracyjne. 
Udział w senioraliach jest bez-
płatny.

(AGM)

„Spróbuj odnaleźć sie-
bie” - to tytuł wyjątkowego 
wieczoru z udziałem gwiazd 
popularnego programu te-
lewizyjnego „Sanatorium 
miłości” oraz zaproszonych 
gości. Spotkanie odbyło się 
w Centrum Kultury-MBP w 
Głuszycy, a gości i zgroma-
dzoną publiczność przywitali 
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód oraz dyrektor CK-MBP 
Sabina Jelewska.

Królowa i król turnusu trze-
ciej edycji „Sanatorium miło-
ści”, czyli Jadwiga Schwebs-
-Kostkiewicz, zawodowa 
tancerka i mieszkanka Głuszycy 
oraz Zdzisław Wasiak- emeryto-
wany nauczyciel i harleyowiec 
z Krapkowic podzielili się z 
publicznością swoimi doświad-
czeniami związanymi z produk-
cją telewizyjną, opowiedzieli o 
sobie i o swoich najbliższych 
planach i marzeniach. Popular-
ność i rozpoznawalność, jaką 
zapewnił program sprawia, że 
oboje angażują się w działal-
ność społeczną, zwłaszcza na 
rzecz osób w wieku dojrzałym. 
Jadwiga Schwebs-Kostkiewicz 
cały czas robi to, co kocha - 
uczy tańczyć oraz została am-
basadorką „Głosu Seniora”. 
Zdzisław Wasiak również jest 
honorowym ambasadorem 

• Gminne Obchody Dnia 
Seniora
Wspaniały artysta, świato-
we przeboje, moc wzru-
szeń, szczypta dowcipu, do 
tego życzenia i gratulacje, a 
wszystko to specjalnie dla 
czarnoborskich seniorów z 
okazji Gminnych Obchodów 
Dnia Seniora. Podczas tego-
rocznych obchodów dnia 
seniora w Czarnym Borze 
wystąpił Jacek Borkowski - 
aktor �lmowy i telewizyjny, 
wielu znany z roli Piotra Ra-
falskiego z „Klanu”. Tradycyj-
nie życzenia i wyrazy uznania 
seniorom złożył Wójt Gminy 
Czarny Bór Adam Górecki, 
dziękując za aktywność i dzia-
łania na rzecz Gminy Czarny 
Bór.

• Szkolne laboratorium
- Jest się czym chwalić, bo w 
ramach rządowego wsparcia 
w kwocie 127 800 tysięcy zło-
tych, Gminny Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Czarnym 
Borze zyskał pracownię 
techniczną z prawdziwego 
zdarzenia – powiedziała w 
obecności zaproszonych 
gości dyrektor placówki 
Anna Dziewit, która o�cjal-
nie otworzyła ,, Laboratoria 

przyszłości”. - Niebagatelna 
kwota posłużyła do zakupu 
wszystkiego, co prawdziwy 
majsterkowicz powinien po-
siadać. Stoły z wytrzymałymi 
blatami, przykręcone do nich 
imadła, zestawy narzędzi - od 
śrubokrętu począwszy - skoń-
czywszy na wiertarkach. Far-
tuszki ochronne i akcesoria 
do sprzątania to też ważne 
wyposażenie pracowni. Na 
szczególną uwagę zasługu-
ją: drukarka 3D oraz zestawy 
multimedialne, czyli apara-
ty fotogra�czne i kamery. 
Uczniowie mają szanse roz-
wijać swoje talenty i zaintere-
sowania, a na pewno nauczyć 
się używać igły z nitką oraz 
gwoździa z młotkiem.

• Grys dla mieszkańców
- Zbliża się 1 listopada czyli 
dzień Wszystkich Świętych 
i tej okazji spółka Mine-
ral Polska udostępniła dla 
mieszkańcom Gminny Czar-
ny Bór bezpłatny grys do 
wykorzystania przy grobach 
na naszych cmentarzach. 
Grys pojawi się na wszy-
skich cmentarzach w naszej 
gminie, za co dziękujemy 
władzom spółki – mówi wójt 
Gminy Adam Górceki.

(RED)

Raport z Gminy Czarny BórSanatorium miłości w Głuszycy

kwartalnika „Głos Seniora”, brał 
także udział w kampanii spo-
łecznej „Stop manipulacji”. 

Na spotkanie do Głuszycy 
przybyły także trzy siostry Zdzi-
sława Wasiaka, na stałe prze-
bywające za granicą. Grażyna 
Wasiak-Maxwell - autorka pro-
mowanej w czasie spotkania 
książki „Sanatorium bez miło-
ści, czyli serialowe przygody 
Zdzisława Wasiaka”, mieszka w 
Londynie, gdzie publikuje arty-
kuły w londyńskiej prasie, jest 
kronikarzem w Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie, współ-
tworzy Salony Literackie, a w 
2020 roku została ambasado-
rem kwartalnika „Głos Senio-
ra”. Spotkanie poprowadziła 
Regina Wasiak-Taylor, prezes 
Związku Pisarzy Polskich na 
Obczyźnie w Londynie. Głos 
zabrała także Danuta Kowal-

ski – lekarz z Chicago, obecnie 
zajmująca się medycyną este-
tyczną. 

Na scenie wystąpił prowa-
dzony przez Jadwigę Schwebs-
-Kostkiewicz, pełen radosnej 
energii i witalności, zespół ta-
neczny Baby - Jagi ze Stowarzy-
szenia Nowe Życie ze Szczaw-
na-Zdroju. Miłym akcentem 
muzycznym był także występ 
Roberta Delegiewicza.

- Wszyscy wiemy, że życie 
jest jedno i żyje się tyko raz. 
Nie musimy wcale tego słyszeć 
od uczestników sanatoryjnej 
telenoweli, żeby zrozumieć, że 
a�rmacja życia to nie tylko kon-
cept, to jest recepta i strategia 
na mądre, pełne i świadome 
życie - powiedziała w swoim 
wystąpieniu Grażyna Wasiak-
-Maxwell.

(SJ)
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W Gminie Mieroszów 
trwają przygotowania do 
Dnia Wszystkich Świętych i 
Zaduszek.

- Cmentarz Komunalny w 
Mieroszowie wzbogacił się o 
kolejne 100 metrów nowego 
chodnika. Odnowiony zo-
stał także teren mogił, gdzie 
przemurowane zostały mury 

oporowe, teren przy pomni-
ku został wyłożony kostką 
granitową i zostały wykona-
ne nowe schody prowadzą-
ce do mogiły. Odnawiamy 
jeszcze ławki przed kaplicą – 
wylicza Krzysztof Kalinowski, 
prezes ZGKiM Mieroszów sp. 
z o.o.

(RED)

Przygotowania 
na cmentarzu

Zaplanowany na 28 paź-
dziernika 2022 r. akustyczny 
koncert Andrzeja Piasecz-
nego w Teatrze Zdrojowym 
im. Henryka Wieniawskiego 
w Szczawnie-Zdroju został 
przełożony na 11.01.2023 r. 
na godz. 19.00. Wszystkie bi-
lety kupione na to wydarze-

nia zachowują ważność bez 
konieczności podejmowania 
jakichkolwiek działań.

- Agencja Scena Konesera 
poinformowała nas, że z powo-
dów losowych zostali zmuszeni 
przełożyć koncert Andrzeja Pia-
secznego w Szczawnie-Zdroju. 
W zgodzie z przepisami istnieje 

możliwość dokonania zwrotu 
biletów na przełożone wyda-
rzenie. Czas oczekiwania na 
zwrot należności za zakupione 
i zwrócone bilety wynosi do 21 
dni roboczych. W przypadku 
chęci zwrotu biletów agencja 
prosi o kontakt do 04 listopa-
da 2022 r. z portalem przez 

Piasek zaśpiewa w styczniu który dokonywany był zakup 
biletów, czyli KupBilecik i eBi-
let. Jeżeli zakup biletów został 
dokonany przez stronę inter-
netową www.scenakonesera.
pl należy do 04 listopada 2022 
r. wypełnić formularz zwrotu, 
który jest dostępny na: www.
scenakonesera.pl (w zakład-
ce zwroty) – link do formula-
rza: https://scenakonesera.pl/
zwroty/. W przypadku biletów 
zakupionych w kasie teatru, 

należy udać się po zwrot środ-
ków do kasy biletowej Teatru 
Zdrojowego. Dodatkowych in-
formacji agencja udziela drogą 
mailową: bilety@scenakonese-
ra.pl oraz telefoniczną: 58 742 

22 42. Za wszelkie niedogod-
ności bardzo przepraszamy 
– wyjaśnia Mirosław Kowalik, 
dyrektor Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie – Zdroju.

(RED)

- Dbamy o nasze wspólne 
dobro i rozbudowujemy sys-
tem monitoringu w mieście. 
Nowe kamery pojawiły się 
w przy wiatach przystan-
kowych na ul. Krakowskiej 
– mówi Sylwia Dąbrowska, 
burmistrz Boguszowa - Gorc.

Przypomnijmy: Gmina Bo-
guszów-Gorce otrzymała do-
�nansowanie w kwocie 100 
000 zł na realizację rozbudo-

wy systemu monitoringu oraz 
doświetlenie przejść dla pie-
szych. Pieniądze na realizacje 
zadania, którego celem jest 
poprawa bezpieczeństwa w 
Boguszowie-Gorcach, pocho-
dzą z rządowego programu 
ograniczania przestępczości i 
aspołecznych zachowań „Ra-
zem bezpieczniej im. Władysła-
wa Stasiaka” na lata 2022-2024.

(RED)

Monitoring 
na przystanku
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• Dziki za mocne
Dziki Warszawa pokonały Gór-
nika Wałbrzych 76:72 (16:19, 
19:16, 22:20, 19:17) w meczu 5 
kolejki I ligi koszykarzy. Punkty 
w tym meczu dla Górnika zdo-
byli: Niedźwiedzki 21, Stopie-
rzyński 20, Majewski 12, Sob-
kowiak 9, Marek 5, Kordalski 
3, Walski 2, Durski 0, Ratajczak 
0. A 30.10 o godz. 18.00 w hali 
Aqua – Zdrój wałbrzyszanie 
będą podejmowali niepokona-
ny zespół HydroTruck Radom.

• Derby w Świdnicy
Siatkarki Chełmca przegrały w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów z 
Silesią Częstochowa 1:3 (23:25, 
25:16, 19:25, 22:25) w rozgryw-
kach II ligi. Kolejne ligowe spo-
tkanie wałbrzyszanki rozegrają 
29.10.2022 r. w Świdnicy z 
prowadzącym w 3 grupie Vol-
leyem.

• Pogonili Tygrysy
Tygrysy Strzelin przegrały z 
Chełmcem Wałbrzych 
 1:3 (18:25, 25:19, 18:25, 19:25) 
w 4 kolejce II ligi siatkarzy. A 
29.10.2022 r. o godz. 18.00 w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
Chełmiec będzie podejmował 
Volley MOSiR Sieradz.

• Wygrały po karnych
W meczu 5 kolejki grupy B I 
ligi piłkarek ręcznych Victoria 
Świebodzice pokonała w rzu-
tach karnych 8:7 Cracovię. W 
regulaminowym czasie był re-
mis 35:35 (19:16). W 6 kolejce, 
która zostanie rozegrana 29 
października, świebodzickie 
szczypiornistki od godz. 17.00 
będą podejmowały Otmęt 
Krapkowice.

• Podtrzymać passę
Piłkarze Górnika Wałbrzych w 
11 kolejce rozgrywek grupy 
wschodniej IV ligi, po golach  
Mateusza Sobiesierskiego w 18 
min. i tra�eniu Daniela More-
no Pagana w 80 min. pokonali 
Galaktikos Solna 2:0. Górnik: 

Stec - Mazanka (85’ Kewin), 
Orzech, D.Michalak (90’ Kak), 
Rosicki, Niedźwiedzki, Emeka, 
Sobiesierski (89’ Czornij), Cha-
jewski (90’ Korba), Smutek (50’ 
Nowak), Daniel (86’ Czechura) 
oraz Kubiak. Następne spotka-
nie podopieczni trenera Marci-
na Domagały rozegrają 29.10. 
o godz. 14.00 z Zamkiem w Ka-
mieńcu Ząbkowickim.

• Wyścig o czapkę śliwek
- Serdecznie zapraszamy fa-
nów ekstremalnej jazdy na 
rowerze do Gminy Walim na 
ostatni w tym roku wyścig MTB 
XC. Tym razem walka toczyć się 
będzie o czapkę śliwek! Startu-
jemy 30 października o godz. 
11.00 sprzed Hali Sportowe 
przy ul. Bocznej 8 w Walimiu. 
Na uczestników czeka wspa-
niała zabawa i wiele sporto-
wych  emocji, tym bardziej że 
do pokonania będzie jeden z 
najdłuższych rock gardenów w 
Polsce. Zaopatrzcie się w dobre 
humory, my zapewnimy rowe-
rową atmosferę oraz nagrody, 
a na zakończenie ognisko z 
kiełbaskami. Czekamy na Was! 
– mówi Artur Jarczok, dyrektor 
Centrum Sportu i Rekreacji w 
Walimiu.

• Diabelskie Koło Gór 
Suchych
- W związku z dużym zainte-
resowaniem, do 28.10.2022 r. 
został wydłużony czas aby się 
zapisać oraz opłacić udział w 
Biegu Górskim Diabelskie Koło 
Gór Suchych. Zapisy prowa-
dzone są przez stronę https://
formularz.ultimasport.pl/96. 
Opłaty na poszczególnych dy-
stansach wynoszą: Diablik - 22 
km i 1500 m przewyższeń) - 
60 zł, Diaboł – 44 km i 3000 m 
przewyższeń - 80 zł, Czort – 66 
km i 4500 m przewyższeń - 100 
zł – mówi Igor Ho�man, dyrek-
tor Mieroszowskiego Centrum 
Kultury, które jest organizato-
rem biegu.

(RED)

Sportowy raport

23 października odbył się 
II Maraton Górski w Starych 
Bogaczowicach. Blisko 60 
biegaczy pokonało 42 kilo-
metry jednej z najbardziej 
malowniczych tras w Polsce. 
Pogoda dopisała, a jesienne 
widoki rekompensowały po-
ziom trudności biegu.

- Ten maraton nie jest ła-
twy. Na trasie znajduje się 
dużo stromych podbiegów, a 
nawierzchnia jest mocno zróż-
nicowana: jest asfalt, las i są 
pola. Do tego dochodziło bło-
to i liście. Jednak trasa jest tak 
malownicza, że widoki wszyst-
ko rekompensują - mówi Mi-

rosław Lech, Wójt Gminy Stare 
Bogaczowice, który jest także 
aktywnym biegaczem długo-
dystansowym.

Biegacze nagradzani byli 
w kategorii open oraz wieko-
wych. Najszybciej do mety do-
biegli wśród mężczyzn: Grze-
gorz Małyga - 1 miejsce, Michał 

Norbert - 2 miejsce i Jaromir 
Kurzeja - 3 miejsce, a wśród ko-
biet w kategorii open 1 miejsce 
zajęła Katarzyna Bernat, 2 miej-
sce zajęła Iweta Adamczyk, a 
na 3 miejscu bieg ukończyła 
Ewa Pastuszeńko.

 - Oprócz atrakcyjnych na-
gród dla zwycięzców, wśród 

Malowniczy maraton

osób, które ukończyły bieg, 
wylosowaliśmy rower elek-
tryczny. Nagroda dodatkowa 
ufundowana została przez �r-
mę AKTIW z Gostkowa - mówi 

Ilona Bujalska, Dyrektor Gmin-
nego Centrum Biblioteczno-
-Kulturalnego w Starych Boga-
czowicach.

(IL)
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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

(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

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

PRACA

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(13) 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
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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

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

instal   STD
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH

projektowanie, kierowanie robotami oraz nadzór 
inwestorski we wszystkich branżach budowlanych
ul. Wysockiego 28, Wałbrzych
e-mail: instal_std@op.pl / tel. 501 292 469
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Dolny Śląsk i Opolszczyzna otrzymają dofi nansowanie 
z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Entuzjazmu nie krył również 
Michał Bander, zastępca burmi-
strza Jawora. - Są to ogromne 
środki, które wzmocnią rozwój 
naszej strefy gospodarczej. Bę-
dziemy prowadzić inwestycje 
drogowe, wodno-kanalizacyjne, 
energetyczne. Nasza strefa bę-
dzie jeszcze bardziej konkurencyj-
na i wierzę, że kolejni inwestorzy 
zainwestują w niej swoje środki. To 
z kolei przełoży się na rozwój całej 
lokalnej społeczności.

Kolejne inwestycje będą możli-
we dzięki dotacjom z Rządowe-
go Programu Inwestycji Strate-
gicznych. W Piątek, w siedzibie 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „INVEST-PARK” 
odbyła się konferencja praso-
wa podsumowująca przyznanie 
dofi nansowań dla samorządów 
działających w obrębie WSSE.

Rządowy Program Inwestycji 
Strategicznych to program kom-
pleksowego wsparcia samorzą-
dów. Rządowe środki dla miast, 
gmin, powiatów i województw 
dają szanse na kolejne inwesty-
cje, rozwój eksportu i tworzenie 
nowych miejsc pracy. Właśnie 
dlatego piąta edycja skierowa-
na została do samorządów na 
rozwój stref przemysłowych. Do 
gmin, powiatów i województw 
trafi  blisko 5 miliardów złotych.

- Mą drą  odpowiedzią  na obec-
ną  sytuację  geopolityczną  i na-
stę pują cy w jej wyniku kryzys 
energetyczny jest kierowanie 
wszystkich wysiłków w stronę  
newralgicznych sektorów pol-
skiej gospodarki. Właś nie taką  
odpowiedzią  jest kolejna edycja 
Rzą dowego Programu Inwesty-
cji Strategicznych. 5 miliardów 
złotych na rozwój stref przemy-
słowych to skala pomocy, której 
nie mogą  nie docenić  zarówno 
sami samorzą dowcy, jak i biz-
nes. Tym samym do Jaworzyny 
Ś lą skiej trafi  dofi nansowanie w 
wysokości 76 mln zł, do Zą bkowic 
Ś lą skich 113 mln zł, 25 mln zł do 

Strzegomia, blisko 98 mln zł do 
Jawora i 50 mln zł do Opola. Tego 
typu wsparcie to klucz do urucho-
mienia nowych miejsc pracy i roz-
woju eksportu. Cieszę  się , ż e rzą d 
przekazuje te dofi nansowania na 
rę ce samorzą dów, a bez wzglę du 
na zewnę trzne trudnoś ci — do-
skonale rozumie te potrzeby i 
troszczy się  o zrównoważ ony roz-
wój - mówił w trakcie spotkania z 
dziennikarzami Prezes Zarządu 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „INVEST-PARK” 
Piotr Wojtyczka.

W konferencji prasowej udział 
wzięli przedstawiciele gmin: 
Jaworzyna Śląska, Jawor, Strze-
gom oraz Opole. To właśnie te 
samorządy, na terenach których 
działają podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK”, otrzymały 
dofi nansowania w ramach Rzą-
dowego Programu Inwestycji 
Strategicznych (ze wsparcia 
skorzystają również Ząbkowice 
Śląskie).

- Jest to dla nas kwota histo-
ryczna. W ramach tego planuje-
my uzbroić tereny inwestycyjne, 
wybudować drogi, stworzyć sie-
ci kanalizacyjne. Mamy nadzieję, 
że te kompleksowe działania po-
zwolą dotrzeć do nowych inwe-
storów, co następne przełoży się 
na komfort życia naszych miesz-
kańców - podkreślała istotę do-
fi nansowania Justyna Chrebela, 
zastępca burmistrza Jaworzyny 
Śląskiej.


