
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, 8 lipca 2021 r.  nr 25(536)  www.db2010.pl  ISSN 2450-6397  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. R E K L A M A

Przedsiębiorcy w ostatnich 
6 miesiącach zdecydowali się 
na realizację 16 nowych pro-
jektów inwestycyjnych w Wał-
brzyskiej Stre�e. W ich wyniku 
powstać ma co najmniej 2931 
nowych miejsc pracy oraz 
utrzymanych zostanie ponad 
3200 istniejących etatów. Na-
kłady poniesione przez przed-
siębiorców przekroczą 3,5 
mld złotych. Analogicznie – w 
pierwszym półroczu ubiegłego 
roku WSSE wydała 14 decyzji o 
łącznej sumie inwestycji sięga-
jącej 850 mln złotych. 

- Pierwsze 6 miesięcy koń-
czymy z najlepszym wynikiem 
od siedmiu lat i to w porówna-

niu z całorocznymi wynikami 
naszej działalności. Jesteśmy 
zatem dopiero na półmetku 
roku, który może okazać się 
dla nas rekordowym – mówi 
Artur Siennicki, prezes zarządu 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „INVEST-PARK”.  

Tegoroczne inwestycje 
mają zostać zrealizowane na 
terenie trzech województw. 
Na Dolnym Śląsku powstać 
ma 9 nowych projektów, w 
Wielkopolsce 4, natomiast na 
Opolszczyźnie 3. 7 inwestycji 
prowadzonych jest przez �rmy 
z polskim kapitałem. Większość 
inwestorów reprezentuje sek-
tor dużych przedsiębiorstw (9), 

Wałbrzyska Strefa z najlepszym 
wynikiem od 7 lat!

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. 
www.invest-park.com.pl I e-mail: doi@invest-park.com.pl
tel. 74 664 91 52, 74 664 91 54, 74 664 91 79

Blisko 3000 nowych miejsc pracy oraz ponad 3,5 mld złotych nakładów inwestycyjnych 
– oto wyniki Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” po pierwszym 

półroczu 2021 roku. To najlepsze wskaźniki spółki od 2014 roku.  

natomiast 7 związanych jest 
z projektami mikro, małych i 
średnich �rm. 

Warto nadmienić, że Wał-
brzyska Strefa działa również 
aktywnie na polu inwestycji 
własnych. Zajmuje się uzbra-
janiem terenów, realizuje za-
dania infrastrukturalne oraz 
powiększa ofertę gotowych 
obiektów przemysłowo-maga-
zynowych pod wynajem. 

 –  W Wałbrzychu tworzymy 
Centrum Przemysłu 4.0 oraz bu-
dujemy dwie hale przemysło-
we. Podobne obiekty powstają 

również w innych miejscowo-
ściach Dolnego Śląska, Opolsz-
czyzny oraz w Wielkopolsce. W 
sumie wybudowanych zostanie 
7 hal. Projekt ten stanowi naj-
większą inwestycję własną na-
szej spółki w jej 25-letniej histo-
rii – wymienia dr Paweł Kurtasz, 
wiceprezes Wałbrzyskiej Strefy. 

Obecnie w WSSE „INVEST-
-PARK” prowadzi działalność 
ponad 250 przedsiębiorców, 
którzy zainwestowali 30 miliar-
dów złotych i zatrudniają około 
65 tysięcy pracowników.

(JS)
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Rozwód jest zagadnie-
niem trudnym emocjonalnie, 
a czasami również prawnie. 
Rozwodem nazywa się wy-
danie przez sąd orzeczenia 
o rozwiązaniu małżeństwa. 
Dniem, z którym małżeństwo 
zostaje formalnie rozwiąza-
ne przez rozwód, jest data 
prawomocności wyroku roz-
wodowego. Ustają wówczas 
więzi prawne łączące mał-
żonków jak np. wspólność 
ustawowa małżeńska.

Sąd nie może orzec rozwo-
du, jeżeli występują tzw. prze-
słanki negatywne. Z takimi 
przesłankami mamy do czynie-
nia, gdy:

a) wskutek orzeczenia roz-
wodu miałoby ucierpieć dobro 
wspólnych małoletnich dzieci 
stron;

b) rozwodu żąda małżonek 
wyłącznie winny rozkładu po-
życia małżeńskiego, zaś małżo-
nek niewinny nie wyraża zgody 
na rozwód, a brak jego zgody 
nie jest sprzeczny z zasadami 
współżycia społecznego;

c) rozwód byłby sprzeczny z 
zasadami współżycia społecz-
nego.

Aby sąd mógł orzec o roz-
wodzie, musi ustalić czy w da-
nej sprawie występują również 
przesłanki pozytywne, pozwa-

lające na rozwiązanie małżeń-
stwa przez rozwód. Sąd bada 
przede wszystkim to, czy do-
szło do trwałego i zupełnego 
rozkładu pożycia małżeńskie-
go. Z zupełnym rozkładem po-
życia małżeńskiego będziemy 
mieli do czynienia w sytuacji, 
gdy pomiędzy stronami usta-
nie więź �zyczna, duchowa i 
gospodarcza. Sąd może uznać, 
że pomimo zachowania więzi 
gospodarczej, doszło do zupeł-
nego rozkładu pożycia, jeżeli 
przyczyny zachowania tej wię-
zi wynikają z ważnych powo-
dów. Inaczej sytuacja wygląda, 
gdy pomiędzy stronami nadal 
istnieje więź �zyczna, bądź 
duchowa. W takiej sytuacji 
rozkład pożycia małżeńskiego 
nie będzie miał charakteru zu-
pełnego, co za tym idzie - nie 
wystąpi przesłanka pozytywna 
umożliwiająca orzeczenie roz-
wodu. Trwały rozkład pożycia 
małżeńskiego nastąpi wtedy, 
gdy oceniając racjonalnie po-
wody jego rozkładu (np. liczne 
zdrady, przemoc �zyczna) sąd 
dojdzie do przekonania, iż stro-
ny nie powrócą do wspólnego 
pożycia. Ocena taka będzie 
oparta na zasadach logiki oraz 
doświadczenia życiowego.

Sąd nie zawsze bada, czy 
któryś z małżonków ponosi 

winę za rozkład pożycia mał-
żeńskiego. Stanie się tak, kiedy 
obie strony zgodnie wniosą o 
orzeczenie rozwodu bez orze-
kania winy. W takiej sytuacji, 
sąd pomija wszelkie okoliczno-
ści dotyczące winy. Jeżeli cho-
ciaż jedna ze stron będzie żą-
dać ustalenia winy, sąd będzie 
tę kwestię musiał rozstrzygnąć. 
Dodatkowo sąd będzie zawsze 
badał przyczyny rozkładu po-
życia małżeńskiego.

Wartym zapamiętania jest, 
że po uprawomocnieniu się 
wyroku rozwodowego, byli 
małżonkowie nie dziedziczą 
już po sobie, ale tylko przy 
dziedziczeniu ustawowym. 
Mogą jednak nadal dziedziczyć 
na podstawie testamentu.

Jednym z zagadnień, nie-
rozłącznie związanym z roz-
wodami, jest sprawa powrotu 
do nazwiska noszonego przed 
zawarciem małżeństwa. Moż-
na wrócić do poprzedniego 
nazwiska, składając w ciągu 3 
miesięcy od uprawomocnie-
nia się wyroku rozwodowego, 
stosowne oświadczenie przed 
kierownikiem urzędu stanu cy-
wilnego lub konsulem.

W trakcie sprawy o rozwód, 
sąd orzeka również o innych 
kwestiach. Na pierwszy plan 
wysuwają się tutaj roszczenia 

Prawo w pigułce: rozwód

alimentacyjne. W sprawie o 
rozwód można żądać alimen-
tów nie tylko na małoletnie 
dzieci, ale również - w określo-
nych przypadkach - na siebie. 
Sąd będzie również orzekał o 
kontaktach rodziców z mało-
letnimi dziećmi, chyba że obie 
strony wniosą o nieorzekanie o 
kontaktach. Sąd może również 
orzec o władzy rodzicielskiej. 
Wówczas, jeżeli dobro dziecka 
za tym przemawia, sąd może 
ograniczyć władzę rodzicielską 
jednej ze stron. Taka sytuacja 
może mieć miejsce wtedy, 
gdy małżonkowie w ogóle 
nie potra�ą się porozumieć w 
kwestii wykonywania władzy 
rodzicielskiej, a brak tegoż po-
rozumienie jest sprzeczny z do-
brem dziecka. Sąd ograniczając 
władzę rodzicielską wskazuje, 
jakie uprawnienia przysługują 
rodzicowi, któremu władza ro-
dzicielska została ograniczona.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Patryk Wilczyński od 
pierwszego roku życia cho-
ruje na cukrzycę typu I – in-
sulinozależną. Jest utalen-
towanym sportowcem, ale 
choroba uniemożliwia mu 
rozwinięcie talentu. Dlatego 
rodzice Patryka postanowili 
zebrać pieniądze na nowo-
czesną pompę insulinową, 
która umożliwi chłopcu nor-
malne życie i realizację ma-
rzeń.

- Patryk jest leczony w po-
radni diabetologicznej przy 
Klinice Endokrynologii i Dia-
betologii Wieku Rozwojowego 
we Wrocławiu. To utalentowa-
ny sportowo chłopiec należący 
do Lekkoatletycznego Klubu 
Sportowego Górnik Wałbrzych. 
W październiku 2020 roku zdo-
był brązowy medal w biegu na 
1000 m w Mistrzostwach Dol-
nego Śląska Dzieci do lat 12. 

Pomóż Patrykowi 
normalnie żyć

Trenuje również piłkę nożną 
w Akademii Piłkarskiej Victoria 
Wałbrzych. Wysiłek �zyczny 
prowadzi jednak u niego do 
częstego powstawania hipo-
glikemi, przy której należy na-
tychmiast przerwać aktywność 
i uzupełnić węglowodany. 
Przerwy takie nie pozwalają mu 
na wykorzystanie w pełni czasu 
przeznaczonego na treningi i 
na normalne funkcjonowanie. 
Pompa MiniMed™ 780G, którą 
chcemy kupić, automatycznie 
dostosowuje podaż insuliny 

bazowej oraz koryguje wyso-
kie wartości glikemii, podając 
małe dawki insuliny, a jedno-
cześnie chroni przed hipogli-
kemią, która często występuje 
u Patryka podczas aktywności 
�zycznej. Dzięki nowej pom-
pie Patryk będzie bezpieczny i 
będzie mógł skupić się na tre-
ningach. A my, jako rodzice, 
będziemy spokojni o zdrowie 
syna. W nocy często walczymy 
też z hormonem wzrostu, który 
u chłopca w okresie dojrzewa-
nia podnosi cukier poza zakres, 
prowadząc do hiperglikemii. 
Wiąże się to z nocnym czuwa-
niem i podawaniem korekt 
insuliny. Aby Patryk mógł speł-
niać swoje sportowe marzenia 
oraz żyć normalnie, jak jego ró-
wieśnicy, postanowiliśmy mu 
pomóc w zebraniu środków na 
zakup pompy wraz z osprzę-
tem, na co potrzebujemy 21 

450 zł. Zwracamy się z prośbą 
o pomoc, bo każda złotówka 
otrzymana od darczyńców jest 
dla nas bardzo ważna. Za każdą 
okazaną pomoc w imieniu syna 
i własnym bardzo dziękujemy  - 
podkreślają Bogumiła i Paweł 
Wilczyńscy, rodzice Patryka.

Zbiórka pieniędzy na 
zakpum pompy insulinowej 
dla Patryka prowadzona jest  
na stronie: https://zrzutka.pl/
rptfsr.

(RED, fot. archiwum rodzinne BP 
Wilczyńskich)
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 NOWY WŁAŚCICIEL ZAPRASZA

Tel. 667 25 89 29

- W starym miejscu nowy duch – śmieje się Zuzanna Zakręt, 
która jest nową właścicielką znanej tawerny Złota Ryba-
czówka przy ul. Zachodniej 17 w Boguszowie – Gorcach. 
– Zapraszam do nas na pyszne smażone ryby i chwilę wy-
tchnienia w uroczym miejscu.

Nowy właściciel zaprasza do Złotej Rybaczówki

Tawerna Złota Rybaczówka położona jest w dzielnicy Gorce 
przy ulicy Zachodniej 17, która jest łącznikiem pomiędzy dro-
gą wojewódzką 367 z Wałbrzycha do Kamiennej Góry, a drogą 
powiatową, łączącą Czarny Bór, Stary Lesieniec i Kuźnice z Wał-
brzychem. W pobliżu jest zrewitalizowany, zabytkowy dworzec 
kolejowy Boguszów - Gorce Zachód oraz malowniczy, od lat 
nieczynny kamieniołom. To miejsce idealne na rodzinną wy-
cieczkę w pobliskie góry Mniszek i Chełmiec, albo na przysta-
nek z posiłkiem i odpoczynkiem w drodze do Krzeszowa, czy 
w Karkonosze. W tym przytulnym zakątku mała architektura, 
oczko wodne z szumiącym sitowiem oraz wystrój sprawiają, że 
można poczuć się jak w miejscowości wypoczynkowej. Ale naj-
ważniejsze są serwowane w Złotej Rybaczówce potrawy.
- Przyjechaliśmy tu z Lubawki. Szukamy ciekawych miejsc, w 
których możemy dobrze zjeść. Złota Rybaczówka jest miejscem, 
które jeszcze nie raz odwiedzimy – mówi młode małżeństwo.
- A rybka była pyszna! – śmiało wtrąca ich kilkuletnia córeczka.

- Mnie również bardzo smakowało – dodaje pan Eugeniusz z 
Wałbrzycha, któremu wtórowało starsze małżeństwo z Bogu-
szowa – Gorc.
- Porcje są duże i można najeść się do syta. Dlatego regularnie 
wpadamy tu na obiady – dodają.
Specjalnością Tawerny Złota Rybaczówka jest smażony pstrąg.
- Naszym priorytetem jest zadowolenie naszych gości, dla-
tego też dbamy o to, co podajemy im na talerzach. Podstawą 
naszych dań są wyśmienite pstrągi, które pochodzą tylko z lo-
kalnych hodowli. Dzięki temu mamy pewność, że ryby żyją w 
krystalicznie czystej wodzie i są świeże oraz smaczne. A przy-
rządzane są w unikatowy sposób, z mnóstwem świeżych ziół, 
przypraw i czosnku. Ale receptura to nasza tajemnica – podkre-
śla Zuzanna Zakręt i dodaje: - – Nasi goście mogą być pewni, że 
tylko frytki smażymy na oleju, a na ich talerzach zawsze pojawi 
się świeża surówka, na przykład z młodej kapusty. Kiszonki, któ-
re także są przez nas podawane z rybami, to również produkty 
pochodzące z naszego regionu, dlatego są tak aromatyczne, 
smaczne i zdrowe. Ten wspaniały duet gwarantuje wysoką ja-
kość dań, które cieszą podniebienia naszych gości.
W menu Złotej Rybaczówki są zestawy:
• smażony pstrąg z frytkami i surowkami,
• dorsz z frytkami i surówkami, • zestaw miks, na który składają się: 3 rodzaje ryb, frytki oraz 

surówki,
• nugetsy z z frytkami i surówkami.
- Oczywiście do każdego zestawu oferujemy różne napoje, w 
tym lane czeskie piwo Svijany. Zapraszamy od poniedziałku do 
niedzieli, w godzinach od 12.00 do 19.00. W poniedziałki każdy, 
kto zjawi się u nas z gazetą z naszą reklamą udzielimy 10% ra-
batu na każdy zestaw, a we wtorki dołożymy do zestawu piwo 
za 1 zł. Można sobie także zarezerwować u nas stolik, dzwoniąc 
pod numer telefonu 667 25 89 29 – dodaje nowa właścicielka 
Tawerny Złota Rybaczówka w Boguszowie – Gorcach.
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Absolwenci I Liceum 
Ogólnokształcącego w Wał-
brzychu w tym roku zdali 
międzynarodową maturę z 
wynikiem powyżej średniej 
światowej.

- Jest mi niezmiernie miło 
poinformować, że wszyscy Ab-
solwenci Programu IB DP w I 
Liceum Ogólnokształcącym w 
Wałbrzychu zdali i otrzymują 
Dyplom Bilingwalny Matury 
Międzynarodowej, punktowa-
ny bardzo wysoko na uczel-
niach polskich i zagranicznych 
– mówi Beata Urbaniak, wi-
cedyrektor I LO i koordynator 
matury międzynarodowej w 
tej szkole. - Dwa najwyższe 
wyniki 42-punktowe uzyskały: 
Joanna Sulanowska i Elżbie-
ta Majchrzak. Do tego trzeba 
dodać, że nasz średni wynik 
to blisko 35 punktów i jest 
wyższy od średniej światowej, 
która wyniosła w tym roku 33. 

Nasi maturzyści IB zdobyli aż 
23 siódemki. Uzyskanie oce-
ny 7 z egzaminu maturalnego 
przeliczane jest uczniom IB DP 
rekrutującym na polskie uczel-
nie jako 100% wynik matury w 
rekrutacji z danego przedmio-
tu. Maksymalnym wynikiem 
możliwym do osiągnięcia jest 
45 punktów (z każdego z 6 
przedmiotów można osiągnąć 
maksymalnie 7 punktów oraz 
3 dodatkowe punkty za Exten-
ded Essay oraz TOK).

Na zdjęciu klasa IB DP 2019-
2021 z dyrektor I LO Oksaną 
Citak, wicedyrektor Małgorza-
tą Simm (wychowawczynią) i 
wicedyrektor Beatą Urbaniak 
podczas rozdania zaświadczeń 
o wynikach. Uroczyste wręcze-
nie dyplomów matury między-
narodowej - podobnie jak w 
ubiegłym roku - odbędzie się 
we wrześniu.

(RED, fot. I LO)

Sukces maturzystów
Kierownictwo budowy ob-

wodnicy Wałbrzycha infor-
muje o kolejnych zmianach 
w organizacji ruchu w Wał-
brzychu i Szczawnie – Zdroju. 
Szczególnie uciążliwe będzie 
ograniczenie ruchu na skrzy-
żowaniu ulic Wysockiego, 
Sikorskiego i Kolejowej w 
Śródmieściu Wałbrzycha.

- W środę, 7 lipca 2021 r.  zo-
stała wprowadzona zmieniona 
organizacja ruchu, polegająca 
na zamknięciu dotychczasowe-
go wjazdu do Szczawna Zdroju 
od strony ul. Chopina i przenie-
sieniu tego ruchu przez ul. To-
polową pod nową estakadą do 
ul. Gałczyńskiego w Szczawnie 
Zdroju. Ruch na tej trasie będzie 
jednokierunkowy, z wyłącze-
niem służb oraz pojazdów ko-
munikacji miejskiej. W związku z 
tym ruch na odcinku pod estaka-
dą sterowany będzie sygnaliza-
cją świetlną. Ulica Wyszyńskiego 
w tym miejscu w dalszym ciągu 
będzie zamknięta. Od strony 
Szczawna Zdroju ul. Chopina 
będzie ulicą ślepą, z kolei na ul. 
Słowackiego i ul. Gałczyńskiego 
wjazd będzie niemożliwy z wy-
łączeniem mieszkańców tych 
ulic, służb, oraz pojazdów ko-
munikacji miejskiej. Dojazd do 
salonu samochodowego przy 
ul. Łączyńskiego będzie możli-

Duże zmiany w ruchu

wy drogą od strony Tesco. Pro-
simy zachowanie ostrożności i 
o szczególne zwracanie uwagi 
na oznakowanie – wyjaśniają 
przedstawiciele �rmy Budimex, 
która realizuje największą inwe-
stycję drogową w powojennej 
historii Wałbrzycha i Szczawna 
- Zdroju.

Duże utrudnienia komu-
nikacyjne spowoduje zmiana 
organizacji ruchu na skrzyżo-
waniu ulic: ul. Wysockiego, Ko-
lejowej i Sikorskiego.

- W nocy z soboty na nie-
dzielę 10 11.07.2021 r. zostanie 
wprowadzona tymczasowa 
organizacja ruchu. Od strony 

ul. Kolejowej ruch będzie moż-
liwy tylko w jednym kierunku 
– w stronę ul. Sikorskiego. Ulica 
Wysockiego będzie nieprze-
jezdna. Zamknięty zostanie 
także wjazd na ul. Konopnic-
kiej, a wjazd do marketu Aldi 
odbywał się będzie od strony 
ul. Sikorskiego. Z ul. Sikorskie-
go możliwy będzie także do-
jazd do ul. Nowy Świat, która w 
części będzie ulicą dwukierun-
kową, podobnie dolny odcinek 
ul. Konopnickiej, który również 
będzie ulicą dwukierunkową. 
Ruch pieszy w rejonie zamknię-
tego skrzyżowania zostanie 
utrzymany. Planowo powyższa 

organizacja ruchu ma obowią-
zywać do końca września. Jak 
zawsze przy zmianach organi-
zacji ruchu prosimy o zacho-
wanie szczególnej ostrożności i 
zwracanie uwagi na oznakowa-
nia pionowe i poziome – pod-
kreśla kierownictwo budowy 
obwodnicy Wałbrzycha.

Z Centrum Wałbrzycha 
do dzielnicy Biały Kamień nie 
będzie przejazdu, ale są alter-
natywne trasy: po pierwsze 
ulicami - Mazowiecką, Kasprza-
ka, Reja, Ludową; po drugie uli-
cami - 1 Maja, Gwarków; a po 
trzecie ulicami 1 Maja i II Armii.

(RED, fot. Budimex)
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Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

Willa Alfa zaprasza WAKACJE 2021
26.07 – 5.08.2021 r.

ze śniadaniem I 999 zł  zamiast 1299 zł

ze śniadaniem i obiadokolacją 
I 1299 zł  zamiast 1699 zł 

2 – 09.09.2021 r. I 22 – 29.09.2021 r.

ze śniadaniem I 699 zł  zamiast 899 zł 

ze śniadaniem i obiadokolacją
I 769 zł zamiast 999 zł

R E K L A M A

Jeśli stałość naszego „ja” 
jest iluzją, a nasze samopozna-
nie obarczone jest ryzykiem 
zniekształceń, błędów i narzu-
cających się arbitralnych, oso-
bistych narracji, bezpośrednie 
dotarcie do prawdy o sobie i 
własnej autentyczności jest je-
dynie czczą mrzonką.

 - Nie istnieją żadne prze-
słanki teoretyczne - pisze w 
swoim eseju „On bullshit” 
amerykański �lozof moralności 
Harry Frankfurt - a tym bardziej 
empiryczne, z których dałoby 
się wyprowadzić fantastyczne 
twierdzenie, jakoby człowieko-
wi najłatwiej było dotrzeć do 
prawdy o nim samym.

Poszukiwanie autentycz-
nego „ja” przypomina szuka-
nie czarnego kota w ciemnym 
pokoju, zwłaszcza wówczas, 
gdy go tam nie ma. Dlatego 
zdecydowanie bardziej warto-
ściową i pewną wiedzę o so-
bie, niż tę będąca rezultatem 
introspekcji, możemy zdobyć 
studiując psychologię, socjo-
logię czy antropologię lub też 
obserwując zachowania innych 
ludzi, w różnych kontekstach i 
kulturach. Profesor W. Łuka-
szewski od dawna sygnalizuje, 
że nadmiernie przywiązujemy 
wagę do różnic indywidual-
nych i nagminnie lekcewa-
żymy podobieństwa. Z kolei 

Okiem psychologa: przede wszystkim poznaj samego siebie (3)
Marek 
Gawroń

amerykański pisarz Eric Ho�er 
ironicznie stwierdził,że „kiedy 
ludzie mogą robić wszystko, 
czego tylko zapragną, zwykle 
zaczynają naśladować siebie. 
Przyjrzyj się uważnie jak i o 
czym najczęściej myślą ludzie 
w naszej kulturze, co ich mo-
tywuje, napędza ich życie jakie 
opowieści podzielają wspólnie, 
a odnajdziesz także siebie”.

No dobrze, powie ktoś, 
nawet jeśli introspekcja jest 
metodą zawodną w pozna-
niu siebie, to skoro jednak jest 
zjawiskiem powszechnym i 
wszyscy mamy do niej więk-
szą lub mniejszą słoność, musi 
przynosić nam jakieś korzyści. 
Z pewnością namysł i re�eksja 
mogą być pomocne w procesie 
stawiania i realizacji bieżących 
i długoterminowych celów, 
kiedy to np. warto dokonać 
analizy swoich możliwości (czy 
dam radę zrealizować cel), sła-
bych stron (co może mi prze-
szkodzić w realizacji celu), a 
także wówczas, gdy coś nam 
nie wychodzi, tracimy kontrolę 
nad swoim życiem. Niestety, 
wiele dowodów świadczy też o 
tym, że jest dokładne odwrot-
nie. W pewnych badaniach, np. 
przeprowadzonym przez psy-
chologa Theodore Roethke, 
ochotnicy zostali podzieleni na 
dwie grupy. W pierwszej gru-
pie badanych poproszono naj-
pierw o re�eksję nad jakością 
ich związku romantycznego, a 
następnie podanie oceny stop-
nia zadowolenia z tej relacji. W 
drugiej, badani zostali popro-
szeni o ocenę zadowolenia, 

bez jakiejkolwiek wcześniej-
szej autoanalizy. Kilka miesięcy 
później tylko badani z grupy 
drugiej nadal utrzymywali bli-
skie więzi ze swoimi partne-
rami. Roethke argumentuje, 
że nadmierna introspekcja i 
autoanaliza może sprawiać, że 
ludzie błędnie oceniają swoje 
samopoczucie i dobrostan. Ist-
nieją zatem - kontynuuje psy-
cholog - poważne ograniczenia 
tego, co możemy odkryć po-
przez autore�eksję. W innych 
badaniach, przeprowadzonych 
przez Susan Nolen-Hoeksema 
- psycholożkę kliniczną na Uni-
wersytecie Yale, pokazano, że 
autore�eksja jest szczególnie 
problematyczna gdy czujemy 
się przygnębieni .Wyniki tych 
badań ujawniają, że kiedy lu-
dzie są w depresji, rozważanie 
i analizowanie swoich proble-
mów pogarsza tylko ich samo-
poczucie. Konkluzję tę wspie-
rają także dane wynikające z 
obszernego przeglądu badań 
zespołu kierowanego przez Ri-
charda McNally’ego - psycho-
loga klinicznego z Harvardu, 
dotyczących korzyści praktyk 
terapeutycznych (tzw. debrie-
�ng) dla osób, które przeżyły 
traumę (w tym wypadku zwią-
zaną z tragedią z 11 września 
2001 r.). Badacz stwierdził, że 
owe praktyki i działania przy-
noszą nie tylko niewiele korzy-
ści, ale mogą nawet zaszkodzić 
poszkodowanym przez los, 
przerywając naturalny proces 
gojenia się ran psychicznych. 
Ludzie bowiem często odwra-
cają uwagę od myślenia o bo-

lesnych wydarzeniach zaraz po 
ich wystąpieniu, co może bar-
dziej sprzyjać powrotowi do 
zdrowia psychicznego, niż po-
nowne mentalne ich przeżycie.

Dokonujemy introspekcji 
swoich uczuć, pragnień, pre-
ferencji, zakładając, że one po 
prostu są w nas i czekają na 
odkrycie. Tymczasem nasze 
pragnienia, uczucia formułują 
się w kontekście naszych dzia-
łań i relacji z innymi ludźmi. 
Niewiele wydumasz (raczej 
pewne, że pogorszysz sobie 
nastrój), analizując siebie. Ma 
rację Theodore Roethke prze-
strzegając, że kontemplowanie 
siebie jest przekleństwem, tyl-
ko pogłębiającym wcześniejszą 
konfuzję. Wielu psychologów (T 
Wilson, Simons) uważa zatem, 
że zamiast zastanawiać się nad 
sobą, powinniśmy zdecydowa-
nie częściej działać w taki spo-
sób, który zagwarantuje nam 
osiągniecie swoich pragnień 
(zamiast analizować swój zwią-
zek lepiej pogłębiać intymność, 
dawać wsparcie, pielęgnować 
i utrwalać rytuały). Trzeba po-
nadto wiedzieć, że werbalizo-
wanie własnych uczuć zmniej-
sza ich jakość i szczegółowość 
(tzw. werbalne zaciemnianie). 
Uważa się dziś dość powszech-
nie, że optymalnie funkcjonują-
ca osoba nie zadaje sobie nie-
ustannie pytań np. o poczucie 
własnej wartości i nie próbuje 
zagłębiać się w sobie (Ryan, 
Brown). Jak dowodzi psycholog 
motywacji Julius Kuhl, ludzie 
nastawieni na działania, w od-
różnieniu od tych nastawionych 

na stan (nadmierną autore�ek-
sję), są bardziej zmotywowani i 
wytrwali w dążeniu do celów i 
łatwiej je osiągają. Zamiast więc 
tracić swój czas i pieniądze na 
udział w mitingach rozwojo-
wych i sesjach coachingowych, 
które z założenia służą pogłę-
bieniu introspekcji, może warto 
poświecić go na np. na zabawę 
ze swoimi dziećmi, wspólną po-
dróż ze swoim partnerem, pie-
lęgnację swojego ogrodu, czy 
malowanie obrazów lub odda-
nie się nauce i poznaniu świata. 
To uczyni nas z pewnością bar-
dziej szczęśliwymi. Jak zauważa 
austriacki psychiatra Beran Wol-
fe - asystent innego wielkiego 
psychologa Alfreda Adlera - w 
swojej książce wydanej w 1931 
roku „How to be happy though 
human” (w wolnym tłumacze-
niu): jeśli obserwuję autentycz-
nie szczęśliwych ludzi, odkry-
wam, że budują oni łodzie, piszą 
symfonie, uczą syna, uprawiają 
dalie w swoich ogrodach, albo 
przemierzają pustynię Gobi w 
poszukiwaniu jaj dinozaurów. 
Słowem - przede wszystkim 
działaj - stawiaj cele i rób swoje.

Od redakcji: autor jest psy-
chologiem – terapeutą, co-
achem, ekspertem w wielu kra-
jowych i międzynarodowych 
projektach badawczych oraz 
rozwojowych. Publikował w cza-
sopismach naukowych z zakre-
su psychologii emocji, empatii i 
relacji terapeutycznych. Prowa-
dzi prywatny gabinet. Kontakt: 
margaw@op.pl

Rowerem 
przez powiat
- O utworzenie sieci szlaków 
rowerowych na terenie powia-
tu wałbrzyskiego zabiegałem 
od kilku lat. Jeszcze w po-
przedniej kadencji rady takie 
wnioski składali razem ze mną 
radni Kamil Orpel i Grzegorz 
Walczak. Na ostatniej sesji 
Rady Powiatu Wałbrzyskie-
go jednogłośnie podjęliśmy 
uchwałę, dzięki której zosta-
nie zawarte porozumienie z 
gminami i nadleśnictwem, na 
mocy którego powstanie sieć 
szlaków rowerowych. Powiat 
Wałbrzyski przeznaczy na ten cel 
200 tys. zł. Gminy objęte porozu-
mieniem to: Czarny Bór, Głuszy-
ca, Walim, Stare Bogaczowice, 
Szczawno-Zdrój, Boguszów-Gor-
ce, Mieroszów i Jedlina-Zdrój 
oraz tereny nadleśnictw: Wał-
brzych, Świdnica, Kamienna Góra 
– mówi Jarosław Buzarewicz, rad-
ny Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
To kolejna inicjatywa rowerowa 
w Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pod 
koniec czerwca zainaugurowany 
został projekt Rowerowa 500, 
który realizują gminy: Głuszyca, 
Jedlina-Zdrój i Walim. Rowerowa 
500 to ponad 500 km oznakowa-
nych tras rowerowych o różnych 
stopniach trudności. Są trasy 
single trackowe, MTB, szosowe 
oraz leśne. Na trasach są: MOR-y, 
czyli miejsca obsługi rowerów 
ze stacjami ładowania rowerów 
elektrycznych włącznie; wypo-
życzalnie rowerów, w których są 
także rowery elektryczne oraz 
przyjazna baza noclegowa i ga-
stronomiczna dla rowerzystów. 
Wydana została specjalna mapa, 
której kopie stanęły w terenie. 
Jest także strona na Facebooku, 
a strona internetowa jest w bu-
dowie.

(RED)
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”- ks. Jan Twardowski

Z ogromnym bólem i niedowierzaniem
przyjąłem wiadomość o nagłej śmierci

śp. SEBASTIANA DRAPAŁY
Niespodziewanie odszedł od nas miły, sympatyczny, 

pełen pomysłów młody człowiek.

Sebastianie!
Nigdy nie zapomnę naszych wspólnych 
ostatnich miesięcy, naszych rozmów...

Spoczywaj w spokoju Przyjacielu!

Rodzinie i wszystkim bliskim składam wyrazy współczucia

ROMAN LUDWICZUK
wraz z pracownikami

Wałbrzyskiej Fabryki Okien ROL

 

Raport 
z Boguszowa 
- Gorc
Rozmawiali 
o współpracy
• Burmistrz Sylwia Dąbrow-
ska wraz zastępcą burmistrza 
Agnieszką Więckiewicz spo-
tkały się z Krzysztofem Urbań-
skim ze spółki InVałbrzych.
- Spotkanie dotyczyło korzy-
ści jakie Gmina Miasto Bogu-
szów-Gorce może uzyskać 
podejmując współpracę ze 
spółką InVałbrzych. Celem 
spółki jest zaspokajanie zbio-
rowych potrzeb mieszkańców 
przez realizację projektów 
związanych ze wspieraniem 
przedsiębiorczości, budow-
nictwem mieszkaniowym 
oraz zarządzaniem nierucho-
mościami – wyjaśnia bur-
mistrz Boguszowa – Gorc.

Opieka 
wytchnieniowa
• W związku z przystąpieniem 
Gminy Boguszów-Gorce do 
programu Ministra Rodziny 
i Polityki Społecznej „Opie-
ka wytchnieniowa” - edycja 
2021, �nansowanego z Fun-
duszu Solidarnościowego, 
dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Boguszowie-
-Gorcach ogłasza nabór kan-
dydatów do świadczenia 
usług opieki wytchnieniowej. 
Szczegóły na: https://bogu-
szow-gorce.pl/opieka-wy-
tchnienowa-ogloszenie...

Odpady do PSZOK-u
• W Boguszowie-Gorcach dzia-
ła Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów, do którego można 
bezpłatnie oddać selektywnie 
zebrane odpady. Przyjmo-
wane są tam rodzaje śmieci, 
których nie możemy wyrzu-
cać do kontenera na odpady 
segregowane pod naszym 
domem. Są to: przetermino-
wane leki, chemikalia, metale, 
zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, odpady wiel-
kogabarytowe (np. meble), 
zużyte opony, odpady zielone 
oraz odpady budowlane, roz-
biórkowe powstałe podczas 
drobnych remontów. PSZOK 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sanikom Sp. z 
o.o. Oddział w Boguszowie-
-Gorcach jest czynny: od po-
niedziałku do piątku od godz. 
7.00 do 19.00, a w sobotę od 
godz. 9.00 do 13.00, tel. 74 84 
49 321 oraz 74 84 49 322

Znów przyjmują
• Zostało wznowione przyj-
mowanie interesantów w 
Urzędzie Miejskim w Bogu-
szowie-Gorcach. Mieszkańcy 
są przyjmowani we wtorki w 
godzinach 9.00 – 11.00 oraz 
14.00 – 16.00.

(RED)

Gmina Czarny Bór inwe-
stuje w poprawę stanu dróg. 
Prace trwają na ul. Azaliowej, 
a wkrótce rozpoczną się na 
ul. Wesołej w Czarnym Borze.

Trwają prace związane z 
ułożeniem kostki betonowej 
na ulicy Azaliowej w Czarnym 
Borze. Wykonawcą 100-me-
trowego odcinka drogi jest 
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe Stańczyk Spółka Jawna 
ze Świebodzic.

- Już wkrótce mieszkańcy 
tej ulicy będą się ciszyli nową 

nawierzchnią. A niedługo roz-
poczną się prace związane z 
przebudową ulicy Wesołej w 
Czarnym Borze. Kilka dni temu 
podpisałem w tej sprawie 
umowę z wykonawcą inwesty-
cji – przedstawicielami Przed-
siębiorstwa Wielobranżowego 
DORADO z Łomnicy. Wartość 
prac wyniesie blisko 900 000 zł, 
a planowany termin ich zakoń-
czenia został ustalony na ko-
niec 2021 r. - mówi Adam Gó-
recki, wójt Gminy Czarny Bór.

(RED)

Były zastępca burmistrza 
Boguszowa – Gorc nie żyje 
- Sebastian Drapała miał 47 
lat.

Sebastian Drapała urodził 
się 24 października 1974 roku 
w Wałbrzychu. Był działaczem 
społecznym, politycznym (mię-
dzy innymi był członkiem Unii 
Wolności oraz Porozumienia 
Jarosława Gowina) i samorzą-
dowym. 4 grudnia 2018 r. ów-
czesny burmistrz Boguszowa 

– Gorc Jacek C. powołał Go na 
stanowisko zastępcy burmi-
strza. Po aresztowaniu Jacka C., 
które nastąpiło 19 grudnia 2018 
r. przejął wszystkie obowiązki 
burmistrza. Z urzędu odszedł 
na początku czerwca 2020 r., po 
tym jak mieszkańcy Boguszowa 
– Gorc odwołali w referendum 
burmistrza Jacka C., a władzę 
w mieście przejął mianowany 
przez premiera komisarz.

(RED)

Naprawiają drogi

Sebastian Drapała 
nie żyje

- Z ogromnym żalem 
przyjęliśmy wiadomość o 
śmierci Zasłużonego Miesz-
kańca Boguszowa-Gorc Pana 
Zdzisława Szpaka, wszech-
stronnego artysty, malarza, 
plastyka prawego i szlachet-
nego mieszkańca. Rodzinie i 
bliskim zmarłego składamy 
kondolencje i wyrazy współ-
czucia – informują Burmistrz 
Boguszowa-Gorc i Przewod-
niczący Rady Miejskiej Bogu-
szowa-Gorc.

Zdzisław Szpak urodził się w 
Wałbrzychu w 1955 r. i miesz-
kał w Boguszowie-Gorcach. To 
właśnie to miasto – jego uliczki, 
zabudowa, górskie otoczenie, 
inspirowały artystę podczas 
jego długoletniej działalności 
malarskiej, a jej efektem są licz-
ne obrazy oraz rysunki. W swo-
jej pracy Zdzisław Szpak sięgał 
po różne techniki: maluje far-
bami olejnymi, akrylowymi i 
pastelowymi. Uprawiał także 
inne formy sztuki, takie jak: gra-
�ka, rysunek oraz fotogra�a.

W roku 2013 otrzymał tytuł 
„Zasłużony dla Miasta Bogu-
szów-Gorce”, który jest nada-
wany za zasługi, działalność 
gospodarczą, społeczną, kul-
turalną i sportową, twórczość 
artystyczną, literacką i nauko-
wą oraz wkład pracy na rzecz 

Odszedł Zdzisław Szpak

zakwali�kowała się do kalen-
darza na 2020 r. znanej �rmy 
KOHiNOOR produkującej ak-
cesoria plastyczne. Artysta brał 
udział w wielu plenerach a tak-
że w licznych wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych w 
kraju i za granicą. Jego obrazy 
znajdują się w kolekcjach pry-
watnych w kraju i za granicą.

(JCF)

miasta i jego miesz-
kańców. W roku 2014 
Gmina Boguszów-
-Gorce wydała kolo-
rowankę z jego pra-
cami zatytułowaną 
„Misiu Pysiu zwiedza 
nasze miasto”. W tym 
samym roku ukazał 
się pierwszy kalen-
darz z Jego obrazami, 
na których utrwalił 
najbardziej charak-
terystyczne miejsca 
w Boguszowie-Gor-
cach. Kolejne kalen-
darze o tej samej te-
matyce ukazały się w 
2016, 2018 i 2021 r.

Zdzisław Szpak 
był członkiem Związ-
ku Artystów Plasty-
ków. Ma na swym 
koncie wiele nagród 
i wyróżnień.  W 2016 
r. jego prace pojawi-
ły się w Wałbrzychu w postaci 
billboardów na przystankach 
autobusowych jako ilustracja 
do poezji wałbrzyskich po-
etów. W 2017 r. otrzymał grand 
prix na Międzynarodowym 
Festiwalu Sztuk La Palette Du 
Monde i został odznaczony 
przez Ministra Kultury meda-
lem „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. W 2019 r. jego praca 
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- Zapraszam 8 lipca 2021 
r. na godzinę 19.00 do Teatru 
Zdrojowego w Szczawnie – 
Zdroju. Tym razem przygoto-
waliśmy dla Państwa koncert 
Aleksandra Evseeva - tenora 
o niepowtarzalnej barwie 
głosu – mówi Mirosław Ko-
walik, dyrektor Teatru Zdro-
jowego w Szczawnie – Zdro-
ju.

- Podczas koncertu zatytu-
łowanego „Ballady rosyjskie i 
ukraińkie”, w sali kameralnej 
Teatru Zdrojowego w Szczaw-
nie – Zdroju, w wykonaniu 
Aleksandra Evseeva usłyszymy 

- jak wskazuje tytuł koncer-
tu - słynne ballady ukraińskie 
i rosyjskie. Będą także pieśni 
Bułata Okudżawy, pieśni z re-
pertuaru Chóru Aleksandrowa, 
włoskie bel-canto, dumki... Ale 
nie tylko, bo w repertuarze ar-
tysty są także: Modlitwa, Katiu-
sza, Matko moja ja wiem, Trojki 
dwie, Biełyje rozy, To były pięk-
ne dni, Jarzębina, Bajkał, Kalink 
i wiele innych ulubionych przez 
Państwa melodii. Zapraszam 
do naszego teatru już 8 lipca o 
godz. 19.00. Bilety kosztują 40 
zł – dodaje Mirosław Kowalik.

(RED)

Ballady rosyjskie 
i ukraińkie

Gmina Mieroszów pozy-
skała pieniądze na zakup 
mikrobusa dostosowanego 
do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością.

- Dotacja w wysokości 84 
0000 zł pochodzi z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 
ramach „Programu wyrówny-
wania różnic między regio-
nami III”, a pozostałe środki 
na zakup tego pojazdu będą 
pochodziły z budżetu Gminy 

Mieroszów. Nasza gmina bar-
dzo potrzebuje nowego środ-
ka transportu i jestem pewny, 
że ten zakup przyczyni się do 
poprawy jakości życia osób za-
mieszkujących naszą gminę, a 
korzystających z busa. Za przy-
gotowanie dokumentacji pro-
jektu „Brama do Polski - bez 
barier” dziękuję pani sekretarz 
Ewie Kisztelińskiej – mówi bur-
mistrz Mieroszowa Andrzej Li-
piński.

(RED)

Dowiozą osoby 
z niepełnosprawnościami

Zupa sowiogórska przy-
gotowana przez Karczmę Ry-
cerską Zamku Grodno, zwy-
ciężyła w 18 Dolnośląskim 
Festiwalu Zupy w Jedlinie-
-Zdroju, zdobywając Złotą 
Wazę i Certy�kat Dobrego 
Smaku. Tak zadecydowało 
jury konkursu i festiwalowa 

publiczność. Srebrna waza 
powędrowała do Oberży PRL 
za „Pomidorową Fantazję 
PRL”, a brązowa do Zespołu 
Pałacowo-Hotelowego Je-
dlinka za „Węgiersko-chor-
wacką zupę gulaszową z 
pieczywem robionym na sło-
dach piwnych”.

Tegoroczne menu festiwalu 
zawierało siedem zup, przy-
gotowanych głównie przez 
kucharzy reprezentujących 
jedlińskie lokale gastrono-
miczne. - Wszystkie potrawy, 
które ocenialiśmy, były pyszne, 
mieliśmy zarówno nawiązania 
do tradycji, jak i rozwiązania 

nowatorskie – mówi znawca 
tradycyjnej kuchni prof. dr hab. 
Piotr Gryszel, który przewod-
niczył jury tegorocznego festi-
walu.

Oprócz zwycięzców w 
menu znalazły się: „Zupa ga-
langalowa” (Kebab pod Cza-
rodziejską Górą), „Zupa–krem 

Zupa sowiogórska wygrała 18 Dolnośląski Festiwal Zupy w Jedlinie-Zdroju
z kiszonego ogórka” (Bistro 
zWolna), „Chłodnik litwiński” 
(Active Waterball) oraz „Moro-
wa grochowa” (Poligon Sma-
ków).

W tym roku po raz pierw-
szy konkursowe zupy były 
sprzedawane. Goście festiwa-
lu, próbując specjałów przy-
gotowanych przez restaura-
torów, jednocześnie wspierali 
branżę gastronomiczną, któ-
ra bardzo mocno ucierpiała 
przez obostrzenia związane z 
epidemią.

 - Ta formuła się sprawdziła, 
bo zupy znikały bardzo szybko, 
szczerze mówiąc nawet szyb-
ciej niż się spodziewaliśmy. 
Na szczęście dla tych, którzy 
nie nasycili głodu podczas 
konkursu, czekała jeszcze dar-
mowa zupa „antycovidowa”, 
przygotowana przez Gminę Je-
dlina-Zdrój. Nowością podczas 
imprezy był również zakaz uży-
wania jednorazowych naczyń z 
plastiku. Wszyscy restauratorzy 
podawali zupy w naczyniach 
ulegających biodegradacji. 
Dolnośląski Festiwal Zupy w 

Jedlinie-Zdroju dorósł, impreza 
ma już 18 lat. Kiedy go rozpo-
czynaliśmy, w naszym mieście 
brakowało lokali gastrono-
micznych, a przecież jesteśmy 
miejscowością turystyczną. 
Dziś możemy powiedzieć, że 
jest to marka, która najpierw 
przyczyniła się do powstania 
lokalnych restauracji, następ-
nie wspierała je w promocji, a 
w tym roku pomaga podźwi-
gnąć się po epidemii. Serdecz-
nie gratuluję uczestnikom i 
dziękuję mieszkańcom oraz 
gościom, którzy w ostatnią 
sobotę byli z nami na terenie 
Zespołu Pałacowo-Hotelowe-
go Jedlinka w Jedlinie-Zdroju – 
mówi burmistrz Jedliny-Zdroju 
Leszek Orpel.

Do udziału w 18 Dolno-
śląskim Festiwalu Zupy za-
proszono również lokalnych 
rzemieślników i producentów 
naturalnej żywności. Na dzieci 
czekała rozbudowana strefa 
zabaw, a imprezę zakończył 
występ bluesowej grupy Silver 
Heads 18.

(CKJ)
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Na stadionie sportowym 
przy ul. Rekreacyjnej w Świe-
bodzicach zorganizowany 
został się Piknik Charyta-
tywny „Pokonajmy SMA dla 
Amelki”. Organizatorem była 
grupa wolontariuszy, którą 

wsparły władze miasta oraz 
wiele �rm i osób prywatnych.

Podczas pikniku zbierane 
były pieniądze dla Amelki, któ-
ra zmaga się z ciężką chorobą - 
rdzeniowym zanikiem mięśni. 
W akcji charytatywnej uczest-

Pomagali Amelce niczyła dziewczynka wraz z 
rodzicami oraz licznie przybyli 
mieszkańcy Świebodzic. Im-
prezę oraz licytację przedmio-
tów prowadzili z humorem 
wolontariusze: Maciej Więcek 
ze Stowarzyszenia Bona Fide, 
dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury w Świebodzicach Ka-
tarzyna Woźniak oraz Paweł 
Mikoda.

Tego dnia zorganizowanych 
było wiele atrakcji, a wśród nich 
m.in. parada motocyklistów, 
maraton zumby prowadzony 
przez świebodzicką instruktor-
kę Martę Jasińską wraz z zapro-
szonymi instruktorami, m.in. z 
Legnicy, Wrocławia, Kamiennej 
Góry, Wałbrzycha, którzy przy-
wieźli ze sobą pokaźną gru-
pę zumbowiczów. Wystąpiła 

uzdolniona świebodziczanka 
Joanna Siwarska, zespół ludowy 
„Mokrzeszów”, a także dziew-
czynki z zespołu tanecznego 
„Super Kids” działającego w 
MDK. Gwiazdą wieczoru był ze-
spół Aorta. Najmłodsi mogli po-
dziwiać pokaz jednostki ratow-
niczo-gaśniczej straży pożarnej. 
Dzięki pomocy trenera perso-
nalnego Mateusza Brzuchacza 
odbyły się zawody w podno-
szeniu ciężarów dla dzieci i 
młodzieży. Akcję charytatywną 
wsparł również Jarosław Wło-
chal, który przybył z zawodnika-
mi z Klubu Teakwondo Taipan, 
aby zaprezentować pokaz spor-

towy. Imprezie towarzyszyły 
także zamki dmuchane, anima-
cje dla dzieci, malowanie twa-
rzy. Dzieciom serwowana była 
wata cukrowa oraz popcorn, 
można było zapleść kolorowe 
warkoczyki, kupić balony z he-
lem oraz posilić się pysznym 
jedzeniem i napojami.

- Serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom, z którymi 
mieliśmy przyjemność współ-
pracować podczas imprezy. 
Jak zwykle mieszkańcy okazali 
wielkie serca i chętnie zasilali 
skarbonki – podkreślają orga-
nizatorzy festynu.

(WPK)

- 1 lipca 2021 r. został uru-
chomiony bezpłatny regu-
larny transport specjalny dla 
mieszkańców Gminy Stare 
Bogaczowice na linii komu-
nikacyjnej Stare Bogaczowi-
ce – Chwaliszów – Cieszów 
– Świebodzice oraz Stare Bo-
gaczowice – Struga – mówi 
Mirosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowice.

- Przewozy są realizowane 
zgodnie z rozkładem jazdy 
umieszczonym na przystan-
kach autobusowych oraz na 
stronie internetowej Gminy 
Stare Bogaczowice. Uprawnio-

nymi do korzystanie z bezpłat-
nego regularnego transportu 
specjalnego będą mieszkańcy, 
którzy posiadają Kartę Miesz-
kańca. Wnioski o wydanie Kar-
ty Mieszkańca należy składać 
w sekretariacie Urzędu Gminy 
w Starych Bogaczowicach. 
Wnioski dostępne są na stronie 
BIP Urzędu Gminy w Starych 
Bogaczowicach, w sklepie w 
Chwaliszowie przy ul. Głównej 
41, w urzędzie gminy oraz u 
kierowcy busa – dodaje Miro-
sław Lech.

(RED)

Wiktoria Rejman z Wali-
ma została Miss Nastolatek 
Dolnego Śląska 2021. Gala �-
nałowa konkursu Miss i Miss 
Nastolatek Dolnego Śląska 
2021 została zorganizowana 
w Teatrze Muzycznym Capi-
tol we Wrocławiu.

Podczas gali �nałowej 
konkursu tytuł Miss Dolnego 
Śląska 2021 zdobyła Jowita 
Orłowska z Grodkowa, a Wikto-
ria Rejman z Walima tytuł Miss 
Nastolatek Dolnego Śląska 
2021, która zdobyła także tytuł 
Miss Internautów Nastolatek 
Dolnego Śląska 2020. Z kolei 
Miss Wrocławia została Stella 

Czyszewicz z Wrocławia, a tytuł 
Miss Nastolatek Wrocławia zo-
stał przyznany Zuzannie Tyra-
wa z Kudowy-Zdroju.

Tegoroczną galę popro-
wadzili Karolina Wiltowska 
(Miss Dolnego Śląska oraz IV 
Wicemiss Polski 2019), Pauli-
na Karasiuk (Miss Wrocławia 
2019) oraz Wacław Tomalak 
(konferansjer, DJ, YouTuber), a 
uświetnił ją swoimi występem 
Paweł Tur.

Więcej o tegorocznej gali 
na: https://www.facebook.
com/MissDolnegoSlaskao�-
cial.

(RED)

Miss z Walimia!

Bezpłatny transport
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250 kolarzy z całej Polski 
rywalizowało w 16 katego-
riach wiekowych na znanej 
w środowisku rowerowym, 
bardzo trudnej walimskiej 
trasie MTB Cross Country.

Trasa z najdłuższym ele-
mentem technicznym tzw. 
rock garden cieszy się najwięk-
szym zainteresowaniem wśród 
widzów oraz wymaga sporych 
umiejętności od zawodni-
ków. Jest również wizytówką 
walimskiej trasy XC. Dlatego 
emocji na trasie nie brakowa-

ło. W najważniejszej kategorii 
elita mężczyzn, która cieszyła 
się największym zaintereso-
waniem, najszybszy był po-
chodzący z Boguszowa – Gorc 
Filip Helta. Na drugim miejscu 
z niewielką stratą czasową do-
jechał Michał Topór, a trzeci był 
Michał Paterak. W elicie kobiet 
najlepszą zawodniczką okazałą 
się Aleksandra Podgórska. Dru-
gie miejsce zdobyła Zuzanna 
Krzystała, a trzecie Izabela Ka-
mińska.

(RED)

II Grand Prix Walim 
MTB WC 2021 Biathloniści z gmin Czar-

ny Bór i Mieroszów wielo-
krotnie stawali na podium 
mistrzostw Polski w biathlo-
nie letnim, które po raz pią-
ty zostały rozegrane na nar-
torolkostradzie w Czarnym 
Borze.

O�cjalnego otwarcia mi-
strzostw dokonali prezes UKN 
Mela�r Czarny Bór Urszula Fi-
lip, prezes Polskiego Związku 
Biathlonu Zbigniew Waśkie-
wicz  oraz wójt Gminy Czarny 
Bór Adam Górecki. Podczas 
uroczystości Mariusz Piejko z 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Invest-Park wrę-
czył Urszuli Filip symboliczny 
czek o wartości 20 000 zł na 
wsparcie działalności Ukn Me-
la�r Czarny Bór.

 - Dziękuję za do�nansowa-
nie działalności Klubu. Te środ-
ki zostaną spożytkowane na 
szkolenie zawodników oraz za-
kup niezbędnego sprzętu – po-
wiedziała prezes UKN Mela�r.

Pierwszego dnia zmagań w 
kategorii seniorek złoty medal 
zdobyła w biegu indywidual-
nym Monika Hojnisz-Staręga, 
a w wśród mężczyzn Grzegorz 
Guzik. Nie zabrakło też triumfu 
wśród gospodarzy imprezy – w 
zmaganiach juniorek młod-
szych pierwsze miejsce na po-
dium zajęła Oliwia Arendarczyk 
z UKN Czarny Bór.

W sobotę rozegrane zosta-
ły biegi sprinterskie, a Monika 
Hojnisz-Staręga wywalczyła w 
tej konkurencji swój osiemna-
sty tytuł mistrzowski, wyprze-

Nasi medaliści

Sztafeta młodziczek młodszych UKS Mieroszów z trenerem.

Zawodnikom podczas startów oraz przy wręczaniu medali towarzyszyła 
mistrzyni olimpijska, aktualnie dyrektor sportowy Polskiego Związku 
Biathlonu - Justyna Kowalczyk-Tekieli.

dzając druga na mecie Kamilę 
Żuk z Sokołowska o 10 sekund. 
Wśród seniorów triumfował 
18-letni Konrad Badacz, który 
- mimo trzech rund karnych w 
stójce - wyprzedził czarnobo-
rzanina Wojciecha Filipa z AZS 
AWF Wrocław, który jeden raz 
spudłował podczas każdego 
z dwóch strzelań. Tego dnia 
medale zdobywali także za-
wodnicy UKS Mieroszów. Pod-
opieczni trenera Sławomira 
Forysia wywalczyli dwa krążki: 
Bartosz Dewiszek po bezbłęd-
nym strzelaniu i świetnym 
biegu zdobył tytuł wicemistrza 
Polski, a Iga Wardzińska pomi-
mo jednego pudła na strzelni-
cy, po zaciętym biegu zdobyła 

brązowy medal w kategorii 
młodziczek młodszych.

W niedzielnym biegu ma-
sowym po raz trzeci w tej im-
prezie triumfowała Monika 
Hojnisz-Staręga, a wśród se-
niorów Andrzej Nędza-Kubi-
niec. W biegach sztafetowych 
trzy złote medale wywalczyli 
zawodnicy UKN Mela�r Czarny 
Bór, którzy triumfowali wśród 
juniorów młodszych, junio-
rek młodszych i młodzików 
młodszych. Z kolei sztafeta 
młodziczek młodszych UKS 
Mieroszów w składzie: Iga War-
dzińska, Lena Wojciechowska 
i Kamila Woźniak wywalczyła 
brązowy medal.

(RED)
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NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYN-
KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 
ŚLĄSKU !!!

Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu  BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757

WAŁBRZYCH okolice Parku Sobie-
skiego 2pok 40m2 piękny ogród 
pod okanami 

tel. do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl PAN- MS - 1182

BOGUSZÓW GORCE  Osiedle 
Krakowskie  super okolica 2 pokoje 
parter cena 85tys zł  tel do kontak-
tu 535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl 

BOGUSZÓW GORCE  dom z lat 90-
tych  5pokoi, 220m2 cena 530tys zł  
tel do kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.
pl pod nr PAN- DS -1206 

RUSINOWA 40m2 2pokoje z  ogro-
dem cena 85tys tel do kontaktu 
535-416-014 www.panorama.
net.pl 

BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia 
mieszkanie 35m2  4piętro, ogrze-
wanie miejskie. Cena 1190,-zł  

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1201 

JEDLINA ZDRÓJ  Dom z działką 
2,3ha  7pok 200m2 ,ogrzewanie 
gazowe Cena 465tys zł 

Tel do kontaktu  535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1150
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 
• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590

R E K L A M A

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-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 100 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

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

Sprzedam działkę zabudowaną 
(budynek po byłej straży) 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.

Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kolejowa 3 

(koło restauracji Korona Śląska)
Świebodzice

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

USŁUGI

(4) Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp. Tel. 666 201 604

(3) Instalacje gazowe, centralnego 
ogrzewania, wymiana pieców 
centralnego ogrzewania. Tel. 506 
75 43 79

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

(3) Sprzedam garaż o powierzchni 
24 metrów kwadratowych przy ul. 
Lelewela w Wałbrzychu. Tel. 506 75 
43 79

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(24) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
militaria, �gurki i patery z okresu 
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy 
i inne przedmioty. Tel. 604-574-
501.

Panorama Nieruchomości 
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl
http://www. panorama. net. pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 535-
416-014

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

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka - plac Wolności 1, został 

wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania 

w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie, stanowiących własność 

Gminy Lubawka. Wykaz nr 06/2021 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, 

którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski 

do dnia 19 sierpnia 2021 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać 

w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka.



Czwartek, 8 lipca 2021 r.
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R E K L A M A

www.nsp-eureka.pl
nspeureka
602 231 533
eureka.sekretariat@onet.pl

Wałbrzych
ul. Pankiewicza 5
ul. Mickiewicza 17a
ul. Bogusławskiego 2 

ZAPRASZAMY DO EUREKI


