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• Ogłoszenia okolicznościowe 

• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590
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Mechanika pojazdowa:
 m.in. wymiana klocków hamulcowych, 
 rozrządu, sprzęgła
 remonty silników i zawieszenia
      Serwis klimatyzacji
      Wulkanizacja
      Dynamiczna wymian olejów 
      w automatycznych skrzyniach biegów
      Komputerowa diagnostyka silnika

tel. 696 473 695, 609 899 811
ul. Lubelska 3 w Wałbrzychu (dawny Polmozbyt)

dojazd od ul. Mazowieckiej (wjazd w lewo za komendą policji)
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00

w soboty w godz. 8.00 – 14.00

SZYBKI SERWIS, PEWNY ODBIÓR, GWARANCJA JAKOŚCI

Przed nami 8. etap Gór-
skiej Odysei, akcji promują-
cej nieśmiecenie w górach. 
– Tym razem sprawdzimy, 
jak bardzo piękne i czyste 
są Góry Bardzkie i Sowie. 
Głównym wydarzeniem tego 
etapu będzie wielka akcja 
sprzątania Przełęczy Jugow-
skiej – zapowiada wrocławski 
ekolog i podróżnik Dominik 
Dobrowolski.

W dniach 20-21 sierpnia 
Dominik Dobrowolski wraz z 
wolontariuszami pokona tra-
sę z Barda do Wałbrzycha, aby 
zwrócić uwagę na problem za-
śmiecania gór i lasów odpada-
mi, szczególnie tymi z plastiku, 
które są bardzo niebezpieczne 
dla środowiska.

Górska Odyseja to wyjąt-
kowa akcja edukacyjno-eko-
logiczna. 700-kilometrowy 
marsz szlakami Karpat i Sude-

Górska Odyseja czyli sprzątamy góry

tów ma zwrócić uwagę na pro-
blem zaśmiecania gór i lasów 
odpadami, szczególnie tymi z 
plastiku, które są bardzo nie-
bezpieczne dla środowiska. 
W jeden weekend w każdym 
miesiącu wolontariusze z całej 
Polski maszerują górskimi szla-
kami wzdłuż południowej gra-
nicy: od Ustrzyk Górnych do 
Świeradowa Zdrój, by sprzątać 
górskie i leśne szlaki. Akcji to-
warzyszy plenerowa wystawa 
fotogra�i, a także cykl podca-
stów i webinarów. Przedsię-
wzięcie jest częścią kampanii 
edukacyjnej #MniejPlastiku, 
realizowanej przez bank Cre-
dit Agricole wraz ze spółką 
leasingową EFL. Partnerami 
akcji są także stowarzyszenie 
Program Czysta Polska oraz 
Lasy Państwowe.

Plan 8. etapu Górskiej 
Odysei

20 sierpnia (piątek) – zbiór-
ka o godz. 6.00 przy stacji Ko-
lejowej PKP w Bardzie, skąd 
uczestnicy Górskiej Odysei ru-
szą niebieskim szlakiem aż do 
Przełęczy Jugowskiej (33 km 
marszu przez Góry Bardzkie do 
Twierdzy w Srebrnej Górze, a 
następnie przez Góry Sowie na 
Przełęcz Jugowską).

21 sierpnia (sobota) –  wiel-
ka akcja sprzątania Przełęczy 
Jugowskiej; zbiórka o godz. 
10.00 pod „Jugówką”, barem 
na Przełęczy Jugowskiej.

– Rozchodzimy się w 4 stro-
ny świata i nie odpuszczamy na-
wet najmniejszemu śmieciowi! 
Wszystko pakujemy do worków 
– apeluje ekolog. - Chętnych 
zapraszamy też na wejście na 

Wielką Sowę, odwiedzenie kul-
towego Schroniska Zygmun-
tówka i spędzenie miło czasu na 
łonie natury. Po akcji z Przełęczy 
Jugowskiej kontynuujemy wę-
drówkę grzbietem Gór Sowich 
– idziemy czerwonym i niebie-
skim szlakiem. Zdobywamy po 
drodze Wielką Sowę (1015 m 
n.p.m.) i schodzimy do Wałbrzy-
cha, gdzie kończymy sierpnio-
wy etap Górskiej Odysei.

W sumie przez dwa dni 
uczestnicy Górskiej Odysei 
pokonają 65 km, 2,5 tys. m po-
dejść oraz 2,3 tys. m zejść.

- Zapraszamy do wspólnej 
wędrówki i sprzątania! Zgłosze-
nie prosimy wysyłać na adres gor-
ska.odyseja@gmail.com. Do akcji 
przyłączyły się już wolontariuszki 
i wolontariusze Banku Credit 
Agricole i EFL – Wiedza i Biznes. 
Pomogą również leśnicy z Lasów 
Państwowych oraz Program Czy-
sta Polska i super załoga „Czysty 
Wałbrzych”. Całą 65- kilometrową 
trasę tradycyjnie pokona pieszo 
Dominik Dobrowolski. Do Gór-
skiej Odysei można przyłączyć się 
na różne sposoby: można z nami 
sprzątać, maszerować, ale także 
samemu zorganizować akcję 
sprzątania górskich szlaków. Po 
akcji prosimy o przysłanie zdjęć z 
karteczką #GórskaOdyseja na ad-
res gorska.odyseja@gmail.com – 
mówi Piotr Drozdowicz, asystent 
akcji Górska Odyseja.

(RED)
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SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY

- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

Prezes Zarządu Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Invest – Park zło-
żył rezygnację z pełnionej 
funkcji. Artur Siennicki pozo-
stanie na stanowisku do 20 
września 2021 roku.

Przyczyny rezygnacji z pra-
cy w WSSE Invest – Park pre-
zes Artur Siennicki wyjaśnił w 
oświadczeniu przesłanym do 
redakcji Tygodnika DB 2010:

Z dużym zaangażowaniem 
podjąłem się zarządzania Spół-
ką WSSE „INVEST-PARK”. Od 
pierwszego dnia pracy podsze-
dłem do niej z wielkim profe-
sjonalizmem. 

Przez ostatnie miesiące pra-
cy udowodniliśmy, że zarzą-
dzamy terenami o ogromnym 
potencjale inwestycyjnym i 
możemy zachęcić do realizo-
wania inwestycji największe 
globalne �rmy. W kontekście 
odbudowy kraju po pandemii 
niezwykle istotne są nowe in-
westycje, które z jednej strony 
tworzą nowe miejsca pracy, z 
drugiej strony przyczyniają się 
do rozwoju całego regionu.

Rozwój WSSE „INVEST-
-PARK” z wykorzystaniem in-
nowacyjnych technologii to 
jeden z priorytetów Zarządu. 
Razem z  zespołem tworzymy 
jak najlepsze warunki zarówno 

dla rozwoju rodzimych �rm, jak 
również kapitału zagraniczne-
go. Cieszy nas, że kolejni inwe-
storzy doceniają te możliwości 
i decydują się na inwestycje. 
Nieustannie stawiamy na two-
rzenie dobrych miejsc pracy, 
czyli takich, które pozwolą 
mieszkańcom w pełni wyko-
rzystać ich potencjał i umiejęt-
ności, a także będą atrakcyjne 
�nansowo. 

Po niemal roku zarządza-
nia Spółką rozwinąłem kilka 
nowych projektów i dzięki 
wytężonej pracy wielu pra-
cowników Spółka osiągnęła w 
tym roku najlepsze wyniki ze 
wszystkich stref w Polsce pod 
względem zadeklarowanych 
nakładów inwestycyjnych i 
utworzonych nowych miejsc 
pracy. Przez ostatnie 12 miesię-
cy m.in. wprowadzono tajem-
nicę przedsiębiorstwa i nową 
procedurę sponsoringu, wdra-
żamy elektroniczny obieg do-
kumentów i wystawiamy elek-
troniczne faktury. Stworzona 
została Akademia Lidera oraz 
Centrum Szkoleniowe Przemy-
słu 4.0, które będzie przemy-
słowym sercem Wałbrzycha. 
Centrum zostanie wyposażone 
w modelową linię produkcyjną 
odpowiadającą standardom 
przemysłu 4.0 oraz w techno-

Artur Siennicki odchodzi z Invest – Parku

Strefą o współpracy, a dzisiaj 
jest to poziom 90%. 

Jako osoba pełniąca tak 
odpowiedzialne stanowisko w 
Spółce, która przy sprawnym 
zarządzaniu posiada olbrzymi 
wpływ na rozwój gospodarczy 
regionu liczyłem się z tym, że 
stanowisko, które objąłem bę-
dzie obiektem zainteresowań 
oraz krytyki. Pełniąc funkcję 
prezesa  WSSE „INVEST-PARK” 
sp. z o.o. skupiłem się głów-
nie na działalności biznesowej 
�rmy, budując jednocześnie 
pozytywny wizerunek Spół-
ki, między innymi działaniami 
CSR’owymi. Zarząd, którym 
kieruje zmieniał się dynamicz-
nie w ostatnich 12 miesiącach 
z powodu odwołania dwóch 
Wiceprezesów, ale zawsze 
byliśmy otwarci na rozmowy 
ze wszystkimi osobami, insty-
tucjami i �rmami, dla których 
ważny jest rozwój gospodarczy 
regionu. Tym samym oświad-
czam, że informacja, która po-
jawiła się w mediach od parla-
mentarzystów mówiąca o tym, 
że rzekomo nie zostali wpusz-
czeni na teren Spółki  jest infor-
macją nieprawdziwą. 

Obecnie zostały naruszo-
ne moje dobra osobiste i nie 
mogę pozwolić, aby zdarze-
nie to było wykorzystywane 
przez środowiska polityczne 
i medialne do ich partykular-
nych celów, a ataki na mnie i 
manipulacje stały się nieczy-
stą, bezkompromisową walką. 
Działania wymierzone w moją 
osobę dotykają nie tylko mnie 
osobiście. Informacje te wpły-
wają na wizerunek Spółki, 
komfort pracy załogi, a także 
uderzają w najbliższe mi oso-
by. Zamieszanie medialne jest 
niewątpliwie próbą przykrycia 
najlepszych od 7 lat wyników, 
które osiągnęła w tym roku 
Spółka, a także próbą zahamo-
wania zmian organizacyjnych, 
które rozpoczął wprowadzać 
Zarząd.

Po ujawnionych w mediach 
na początku tego roku nagra-
niach pracowników, które zo-
stały zarejestrowane jeszcze 
przed objęciem przeze mnie 
funkcji Prezesa, aby uniknąć 
sytuacji kon�iktowych, tak w 
relacji przełożony-pracownik, 
jak również w relacji pracow-
nik-pracownik, koniecznym 
było wprowadzenie stosow-
nych narzędzi, w konsekwencji 
czego Zarząd uchwalił w Spół-

ce Kodeks Etyki. Jego nadrzęd-
nym celem jest budowanie 
postaw etycznych, wspieranie 
działań sprzyjających budowa-
niu pozytywnych relacji w ze-
spole i wzajemnego zaufania, 
przeciwdziałanie negatywnym 
zjawiskom, a także dbanie o 
dobre imię Spółki. Dodatkowo, 
na początku roku, została po-
wołana w Spółce Komisja ds. 
Etyki, której członkami zostali 
pracownicy. Zupełnie anoni-
mowo pracownicy mogą zgła-
szać wszystkie nieprawidłowo-
ści oraz uwagi i sugestie co do 
wszelkich zdarzeń mających 
miejsce w Spółce. Jak łatwo się 
domyślić, nie ma menedżerów 
uniwersalnych, czyli takich, 
którzy zainspirują wszystkich. 
Sytuacja, w której od kilku ty-
godni narusza się moje dobre 
imię,  jest  poniżej wszelkich 
standardów biznesowych i nie 
będzie przeze mnie akcepto-
wana, stąd moja zdecydowana 
reakcja.

Z uwagi na fakt, że obecny 
skład z Zarządu jest niekom-
pletny i moja natychmiastowa 
rezygnacja spowodowałaby 
pozostawienie w składzie Za-
rządu tylko jednego członka, 
co z pewnością wpłynęłoby 
negatywnie na ciągłość funk-
cjonowania przedsiębiorstwa, 
podjąłem decyzję o złożeniu 
rezygnacji z pełnienia funk-
cji Prezesa Zarządu Spółki ze 
skutkiem na dzień 20 września 
2021 roku. Czuję się zobowią-
zany dochować należytej sta-
ranności i nadal dbać o dobro 
Spółki dając Radzie Nadzor-
czej 5-tygodniowy okres na 
uzupełnienie składu Zarządu. 
Informuję także, że w wyniku 
mojej rezygnacji nie będzie mi 
przysługiwała odprawa i na ten 
czas Zarząd udzieli upoważnie-
nia do wykonywania czynności 
z zakresu prawa pracy wyzna-
czonej osobie. 

Liczę na to, że mój następca 
będzie z pełnym zaangażowa-
niem i aktywnością pracował 
na rzecz rozwoju Spółki i ca-
łego regionu. Praca na rzecz 
WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. 
i regionu była dla mnie pewne-
go rodzaju nobilitacją. Cieszą 
mnie szczególnie wyniki, któ-
re osiąga Spółka, ponieważ są 
odzwierciedleniem skutecznej 
realizacji strategicznych i ope-
racyjnych celów �rmy – napisał 
Artur Siennicki.

(RED)

logię wirtualnej rzeczywistości. 
Spółka kontynuuje budowę 7 
hal produkcyjnych, najwięk-
szej inwestycji Spółki od czasu 
jej powstania. Zarząd przygo-
tował nowy schemat organi-
zacyjny WSSE „INVEST-PARK”, 
zgodnie z procesami, które 

przebiegają w Spółce. Cykl 
konferencji ,,Strefa w każdej 
gminie - Inwestor w każdej 
gminie” ożywił współpracę sa-
morządów ze Strefą. Jeszcze w 
maju, tylko 46% gmin z terenu 
WSSE „INVEST-PARK” posiada-
ło podpisane porozumienia ze 
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe 
„COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze poszukuje 
Kandydatów do pracy na stanowiska:
• ROBOTNIK DROGOWY
• MONTER ZEW. SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
• OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
• OPERATOR UKŁADARKI
• OPERATOR WALCA
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Baza firmy: Sady Dolne (gmina Bolków)
Wymagania:
• Ogólna wiedza związana z robotami drogowymi i bitumicznymi
 (mile widziane doświadczenie),
• Regulacja studni, układanie krawężników, korytek ściekowych,
• Prawo jazdy kat. B,
• Uprawnienia operatora maszyn budowlanych lub drogowych
 (w zależności od wykonywanego stanowiska pracy),
• Wykształcenie minimum zawodowe,
• Umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Zatrudnimy osoby posiadające uprawnienia, bez doświadczenia
• Pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie
Kandydatów zainteresowanych prosimy o aplikację mailową na adres: magdalena.
matuszewska@com-d.pl lub pod numerem telefonu: 721-700-307
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi 
osobami.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze ul. 
Poniatowskiego 25, e-mail: kontakt(małpa)com-d.pl tel: 76/870-30-26. Pełna treść 
klauzuli informacyjnej www.com-d.pl/rekrutacja_online.pdf
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Pod hasłem „Oddajmy głos 
dzieciom i młodzieży. Chcemy 
Was usłyszeć” odbędzie się 
8 Festiwal Brave Kids w Wał-
brzychu.

Brave Kids to projekt łączący 
kultury i tradycje muzyczne, ta-
neczne i teatralne z różnych za-
kątków świata, oparty na autor-
skim modelu pracy twórczej. W 
ramach wydarzenia zaplanowa-
ne zostały warsztaty artystyczne, 
wyjazdy warsztatowe, występy 
młodych twórców, a także do-
datkowe wydarzenia jak poka-
zy, happeningi, festyny, pikniki 
i spektakle �nałowe. Spotkania 
te mają być okazją do integracji 
z rówieśnikami, zawierania no-
wych przyjaźni, ale też do nauki 
wyrażenia siebie poprzez sztu-
kę – muzykę, taniec, śpiew i grę 
aktorską. Ideą Brave Kids – pro-
jektu edukacyjno-artystycznego 
od ponad dekady rozwijającego 
się nie tylko we Wrocławiu, ale 
w wielu innych miastach Pol-
ski – także w Wałbrzychu i poza 
granicami naszego kraju - jest 
spotkanie. I to spotkanie szcze-
gólne bo jego najważniejszym 
aspektem jest różnorodność we 
wszelkich możliwych aspektach, 
zarówno indywidualnych, jak i 
kulturowych, językowych i spo-
łecznych. Warsztaty Brave Kids 
przyczyniają się do wzrostu em-

Odważne dzieci w Wałbrzychu

patii, otwartości, a także umiejęt-
ności artystycznych wśród dzieci 
i młodzieży, a jego głównym re-
zultatem są interdyscyplinarne 
pokazy �nałowe Brave Kids. Pró-
by do spektakli, warsztaty mode-
lem pracy Brave Kids z udziałem 
dzieci i młodych artystów pro-
wadzić będą wykwali�kowani 
instruktorzy artystyczni. Ważna 
jest idea „dzieci uczą dzieci”. 

– Pandemia spowodowała, 
że młodzi ludzie byli zmuszeni 
do zostania w domu, odsepa-
rowano ich od rówieśników, 
trudno było utrzymywać bezpo-
średnie relacje. I nadal to przeży-
wają. Chcemy oddać głos dzie-
ciom. Pokazać, że to, co mają 
do powiedzenia, jest ważne i 

wartościowe – wyjaśnia Mag-
dalena Sawicka, koordynatorka 
wałbrzyskiej edycji Brave Kids.

Możliwość spotkania w mię-
dzynarodowej grupie niesie 
ze sobą wiele wartości. Dzieci 
i młodzież uczą się nie tylko 
współpracy, ale też poszanowa-
nia dla różnych kultur, patrzenia 
na świat w inny sposób. W tym 
roku do Polski na Brave Kids zo-
stały zaproszone dzieci z Gruzji, 
Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, 
Czech, Estonii, Izraela, Czeczeni, 
Argentyny. Ale w obecnej nadal 
trudnej sytuacji na świecie mu-
simy wziąć pod uwagę pewne 
trudności z przyjazdami i cały 
czas pracujemy nad możliwością 
podróży, organizacji odpowied-

nich dokumentów. Sytuacja jest 
dosyć dynamiczna i też niepew-
na, ale jesteśmy dobrej myśli. 
Ostatecznie do Wałbrzycha przy-
jadą dzieci z Białorusi i Czeczeni 
oraz młodzi artyści z Argentyny.

 - W Wałbrzychu weźmie 
udział ok 50 dzieci z lokalnych 
i zagranicznych grup. Część z 
nich jako już grupy artystyczne 
zaprezentują swoje umiejętności 
podczas pokazów w Świdnickim 
Ośrodku Kultury – 18 sierpnia, 
godz. 14.00. Wielkim wydarze-
niem w Wałbrzychu będzie Fe-
styn Brave Kids, podczas którego 
odbędą się występy artystyczne, 
barwna parada, warsztaty, ani-
macje, piknik rodzinny, pokaz 
�lmowy w ramach kina open air 
- 22 sierpnia, godz. 15.00 w Par-
ku Rusinowa. Na to wydarzenie 
zapraszamy wszystkich miesz-
kańców oraz grupy artystyczne, 
taneczne i bębniarskie, które 
chcą zaprezentować się i włączyć 
się do tak ciekawej inicjatywy 
społeczno-kulturalnej. To będzie 
wielkie święto dla nas wszystkich. 
Na koniec wałbrzyskiej edycji 
młodzi artyści, którzy brali udział 
w warsztatach zaprezentują efekt 
swojej pracy twórczej. Będą to 
�nałowe występy Brave Kids w 
Starej Kopalni – 27 sierpnia, godz. 
18.30. Natomiast 28 sierpnia, o 
godz. 17.00 w Starej Kopalni pla-
nowany jest dodatkowy występ 
młodych artystów z Argentyny. 
Dodatkowo uczestnicy wałbrzy-
skiego Brave Kids wezmą udział 
w Międzynarodowym Festiwalu 
„Brave Kids pod wrocławskim 
niebem” i wystąpią dla chorych 
dzieci w Przylądku Nadziei oraz w 
dwóch innych miejscach we Wro-
cławiu. To odbędzie się 29 sierp-
nia. Dzieci z grup artystycznych 
– z Zespołu Pieśni i Tańca „Wał-
brzych”, Wałbrzyskiej Akademii 
Dzieci Świata oraz z dwóch za-
granicznych grup pojadą jeszcze 
na tygodniowy obóz artystyczny 
do Obornik Śląskich i tam będą 
tworzyć Wielki Finał Brave Kids, 
który zostanie zaprezentowany 
na deskach Sali Koncertowej Ra-
dia Wrocław – 5 września, godz. 
15.00.

Podobnie jak w poprzednich 
latach, uczestnicy Brave Kids 
spoza Wałbrzycha będą miesz-
kać u rodzin goszczących. Chęt-
ni, mogący zaoferować nocleg 
i wyżywienie, a także swój czas 
poza procesem warsztatowym. 
Wiemy z doświadczenia, że za-
proszenie pod swój dach uczest-
ników Brave Kids niesie ze sobą 
wiele ciekawych sytuacji i nieza-
pomnianych wspomnień.

Wydarzenia Brave Kids w 
Wałbrzychu organizuje Funda-
cja EMU we współpracy z Wał-
brzyskim Ośrodkiem Kultury i 
Starą Kopalnią. Realizacja wał-
brzyskiej edycji projektu jest też 
możliwa dzięki do�nansowaniu 
ze strony Gminy Wałbrzych.

(MS)

- Symboliczne przecięcie wstęgi dało nowy początek miejscu, które 
będzie realizować szerokie potrzeby seniorów w naszej gminie. Taki 
cel przyświecał powstaniu Klubu Seniora w Unisławiu Śląskim, który 
powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 
oraz środkom własnym Gminy Mieroszów. Całkowita wartość projektu 
wyniosła blisko 300 000 zł, w ramach dofinansowania Gmina Mieroszów 
otrzymała 120 000 zł z programu Senior +, natomiast pozostała kwota 
– 179 629,52 zł pochodziła ze środków budżetu Gminy Mieroszów. 
Dodatkowy koszt dotyczył wykonania elewacji budynku, który w całości 
pokryła Gmina Mieroszów i na ten cel przeznaczyliśmy 117 000 zł – mówi 
Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Burmistrz Głuszycy Roman Głód, wraz z proboszczem parafii pw. 
Chrystusa Króla w Głuszycy ks. dziekanem doktorem Sławomirem 
Augustynowiczem, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Głuszycy Mirosławem Żołopą oraz ministrem Michałem Dworczykiem, 
dokonał oficjalnego odsłonięcia Pomnika Niepodłegłości w Głuszycy. 
Poświęcenia dokonał biskup świdnicki Marek Mendyk. W wydarzeniu 
uczestniczyli parlamentarzyści, duchowni, przedstawiciele służb 
mundurowych oraz mieszkańcy Głuszycy.

(AM)

Seniorzy mają klub

Pomnik w Głuszycy
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Q Service Castrol to sieć 
niezależnych warsztatów sa-
mochodowych, które są zloka-

lizowane w całej Polsce. Dziś 
jest ich już 360, a jeden z nich 
otworzył swoje podwoje w 

Szybki serwis, pewny odbiór i gwarancja jakości
– to dewiza Q Service Castrol, który zaprasza klientów indywidualnych i �otowych do centrum 
motoryzacyjnego przy ul. Lubelskiej 3 w Wałbrzychu. - W dawnym Polmozbycie oferujemy 
kompleksowe usługi serwisowe – mówi właściciel MotoCentrum.

centrum Wałbrzycha w obiek-
tach dawnego Polmozbytu 
przy ul. Lubelskiej 3.

Q Service Castrol powstał z 
połączenia wiedzy i doświad-
czenia dwóch szczególnych 
partnerów: Inter Cars i Castrol. 
Inter Cars ma 30 lat doświad-
czenia we współpracy i zarzą-
dzaniem warsztatami. A Castrol 
to jeden z największych na 
świecie producentów olejów 
silnikowych i środków smar-
nych. Firma dostarcza oleje 
silnikowe dostosowane niemal 
do każdego rodzaju pojazdów, 
a zaawansowane rozwiązania 
stosowane w olejach silniko-
wych Castrol tworzone są w 
centrach technologicznych na 
całym świecie. Castrol współ-
pracuje ściśle z producentami 
samochodów, warsztatami 
niezależnymi i autoryzowany-
mi oraz wspiera motorsport.

- Nasze zobowiązanie brzmi: 
szybki serwis, pewny odbiór 
i gwarancja jakości – mówi 
właściciel centrum motory-
zacyjnego przy ul. Lubelskiej 

3 w Wałbrzychu. –Szanujemy 
tradycję oraz przyzwyczajenia 
klientów i wykorzystujemy 
doskonałą lokalizację w cen-
trum miasta. Mamy tu świetne 
warunki do sprawnej i kom-
pleksowej obsługi pojazdów 
naszych klientów. Nie tylko 
indywidualnych, ale także �o-
towych, których zapraszamy 
do współpracy. Oferujemy 
wszystkim usługi związane z 
kompleksową mechaniką po-
jazdową. U nas można m.in. 
dokonać wymiany akumula-
tora, klocków hamulcowych, 
rozrządu, sprzęgła. Oferujemy 
także dużo poważniejsze na-
prawy, jak na przykład remon-
ty silników, czy zawieszenia. 
Jesteśmy świadomi wyzwań, 
jakie stawiają przed nami nasi 
klienci, bo mamy wieloletnie 
doświadczenie. Dokładamy 
wszelkich starań, by nasze 
usługi były kompleksowe i na 
najwyższym poziomie. Dlatego 
nasi klienci mogą skorzystać, 
poza wyżej wymienionymi 
usługami, także z wulkanizacji, 

z serwisu klimatyzacji, kompu-
terowej diagnostyki silnika, czy 
z dynamicznej wymiany olejów 
w automatycznych skrzyniach 
biegów. Poza tym przygotowu-
jemy się do uzyskania upraw-
nień podstawowej stacji kon-
troli pojazdów. Jest to proces 
czasochłonny, ale jesteśmy już 
blisko uruchomienia tej usługi.

Prowadzona w centrum 
miasta budowa obwodnicy 
Wałbrzycha nie sprawia kło-
potów z dotarciem na ul. Lu-
belską, gdzie ma siedzibę Q 

Service Castrol. - Można do 
nas dojechać bez problemów. 
Wystarczy wjechać w ulicę 
Mazowiecką przy Komendzie 
Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu, a potem - za centrum 
handlowym – skręcić lewo, by 
dotrzeć do naszej siedziby. Za-
praszamy od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 17.00, a 
w soboty w godz. 8.00 – 14.00. 
Zapraszamy także do kontak-
tu telefonicznego pod nume-
rem telefonu: 696 473 695 lub 
609 899 811.

- Szykujemy się do generalnego remontu Willi Keindorft. Po 
modernizacji budynek stanie się siedzibą najpiękniejszego w Polsce 
urzędu stanu cywilnego - mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. 
W dawnej willi księżnej Daisy, która znajduje się na terenie zespołu 
pałacowo – parkowego przy ul. Zamkowej w Wałbrzychu, będzie sala 
ślubów, sala toastów i poczekalnie.

(RED)

Wyjątkowy pałac 
ślubów

- Od 18 sierpnia realizujemy 
trzeci etap prac związanych 
z układaniem nawierzchni. 
Zmiany będą wprowadzane 
stopniowo, stąd nie wszystkie 
pokazane na mapce poglądo-
wej odcinki zostaną zamknię-
te jednocześnie – wyjaśnia 
kierownictwo budowy ob-
wodnicy Wałbrzycha.

 - Dojazd z obwodnicy 
Szczawna - Zdroju w kierunku 
Piaskowej Góry oraz Podzam-
cza odbywa się przez parking 
przy markecie Tesco, dalej pod 
nową estakadą i wzdłuż ul. To-
polowej. Dojazd z Podzamcza 
na Piaskową Górę poprowa-
dzony został wzdłuż ul. Łą-
czyńskiego, pod nową estaka-

Kolejne zmiany w ruchu przy rondzie 
w Szczawnie-Zdroju

dą oraz wzdłuż ul. Topolowej. 
Dojazd z ul. Długiej w kierunku 
Podzamcza odbywa się jed-
nym pasem ul. Długiej, następ-
nie poprzez rondo i wzdłuż ul. 
Łączyńskiego również jednym 

pasem. Dojazd z ul. Długiej w 
kierunku obwodnicy Szczawna 
Zdroju poprowadzony został 
przez rondo. Następnie zosta-
nie wprowadzony ostatni, IV 
etap, o którym wkrótce – wy-
jaśniają przedstawiciele �rmy 
Budimex, która buduję wał-
brzyską obwodnicę.

Z kolei Zarząd Dróg, Komu-
nikacji i Utrzymania Miasta w 
Wałbrzychu informuje o zmia-
nach w kursowaniu autobu-
sów komunikacji miejskiej, któ-
re obowiązują od 18 sierpnia 
2021 r. na czas prowadzenia 
prac przez Budimex:

Linia 18 - dojazd z obwod-
nicy Szczawna-Zdroju w kie-
runku Podzamcza odbywa się 

przez teren parkingu przy mar-
kecie Tesco, dalej obok salonu 
samochodowego, pod nową 
estakadą i wzdłuż ul. Topolo-
wej. Następnie przejazd jest 
kontowany przez rondo Nie-
podległości, na wprost w kie-
runku Podzamcza. Przejazd au-
tobusem linii 18 z Podzamcza 
w kierunku Szczawna - Zdroju 
odbywa się tak, jak do tej pory, 
czyli ul. Szczawieńską.

Linia A, C, 8 i 9 - dojazd z 
Podzamcza na Piaskową Górę 
poprowadzony został wzdłuż 
ul. Łączyńskiego, pod nową 
estakadą oraz wzdłuż ul. Topo-
lowej – do przystanku Długa – 
Makuszyńskiego.

(RED, fot. Budimex)
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Może się zdarzyć, że wo-
bec osoby, która popełniła 
czyn zabroniony, zastoso-
wany zostanie tymczasowy 
areszt. Areszt wiąże się zwy-
kle z całkowitym odcięciem 
podejrzanego od możliwości 
kontaktowania się z osobami 
pozostającymi na wolności. 
Istnieje jednak możliwość 
uzyskania przez tymczaso-
wo aresztowanego zgody na 
kontakt telefoniczny z inny-
mi osobami, które oczywiście 
tymczasowo aresztowane 
nie są np. z członkiem naj-
bliższej rodziny.

Tymczasowo aresztowana 
osoba ma prawo - zgodnie z 
przepisami - do kontaktu tele-
fonicznego z innymi osobami. 
Prawo to nie zawsze jest w peł-
ni wykorzystywane przez tym-
czasowo aresztowanych z róż-
nych powodów. Aby uzyskać 
zgodę na kontakt telefoniczny 
należ złożyć stosowny wniosek 
wskazując osobę, z którą chce 
się mieć kontakt oraz jej numer 
telefonu. Można, ale nie jest to 
konieczne, wskazać również 
charakter rozmów, które mają 
być przeprowadzone, np. chęć 
uzyskania informacji o stanie 
zdrowia członków rodziny. Za-
warcie takich wskazówek we 
wniosku nie jest jednak nie-
zbędne, niemniej może pomóc 
w uzyskaniu zgody. W zależno-
ści od fazy postępowania kar-
nego, różne organy będą wła-
ściwe do rozpoznania wniosku.

Jeżeli postępowanie karne 
znajduje się na etapie postę-
powania przygotowawczego, 
czyli akt oskarżenia nie został 
jeszcze skierowany do sądu, 
to wniosek należy złożyć do 
prokuratora prowadzącego 
lub nadzorującego sprawę. W 
przypadku, gdy sprawa znaj-
duje się już w sądzie, wniosek 
składa się do sądu, do którego 
dyspozycji pozostaje tymcza-
sowo aresztowany. Sąd lub 
prokurator wydaje zarządze-
nie, w którym udziela zgody 
lub odmawia udzielenia zgody 
na kontakt telefoniczny. Zasa-
dą wynikającą z przepisów jest, 
że zgoda na możliwość skon-
taktowania się ze wskazanymi 
we wniosku osobami powinna 
być udzielona. Odmowa wy-
rażenia zgody może nastąpić 
tylko w ściśle wskazanych przy-
padkach. Wniosek nie może 
zostać uwzględniony, jeżeli 
zachodzi uzasadniona obawa, 
że taki kontakt telefoniczny 
zostanie użyty celem bez-
prawnego utrudniania postę-
powania lub do popełnienia 
przestępstwa, w szczególności 
podżegania do przestępstwa. 
Obawa ta musi być uzasad-
niona, co oznacza, że powinna 

Prawo w pigułce: halo, 
dzwonię z aresztu

wynikać z ujawnionych i udo-
kumentowanych zachowań 
tymczasowo aresztowanego, 
które wskazują, że zamierza 
on bezprawne działania podej-
mować. Dodatkowo działania 
te muszą zmierzać do utrud-
niania postępowania karnego 
np. tymczasowo aresztowany 
zamierza zlecić ukrycie dowo-
dów lub wpływać na zeznania 
świadków. Działania te muszą 
być także bezprawne, a więc 
wykraczające poza obowiązu-
jące przepisy.

Poza dwoma wyżej wskaza-
nymi, żadne inne przesłanki nie 
mogą stanowić podstawy do 
odmowy wyrażenia zgody na 
kontakt telefoniczny. Bardzo 
często, zwłaszcza prokuratorzy, 
odmawiają udzielenia zgody 
na kontakt telefoniczny. Zarzą-
dzenie o odmowie udzielenia 
zgody, tymczasowo areszto-
wany może zaskarżyć. W zależ-
ności od etapu postępowania 
właściwym do rozpoznania za-
żalenia będzie albo prokurator 
nadrzędny albo sąd właściwy 
do rozpoznania sprawy, z tym, 
że orzekał będzie inny sędzia 
tego sądu.

Po uzyskaniu zgody na ko-
rzystanie z telefonu, tymcza-
sowo aresztowanemu, przy-
sługuje możliwość wykonania 
jednego połączenia dziennie, 
przy czym połączenie nie może 
trwać dłużej niż 5 minut. War-
to pamiętać, że telefony od 
tymczasowo aresztowanych 
wykonywane są najczęściej z 
numerów, które wyświetlają 
się, jako „numer prywatny”. 
Najpierw pracownik aresztu 
wypyta, z kim rozmawia, w celu 
ustalenia czy to właśnie z tą 
osobą tymczasowo aresztowa-
ny miał mieć umożliwiony kon-
takt. Następnie, po wery�kacji, 
rozmowę będzie kontynuował 
tymczasowo aresztowany.

Opisana procedura uzyski-
wania zgody przez tymczaso-
wo aresztowanego nie dotyczy 
jego kontaktów z obrońcą. Ten 
kontakt tymczasowo areszto-
wany powinien mieć zapew-
niony w sposób nieograniczo-
ny.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.1990) 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych 

na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości:
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach w granicach 
działki nr 801/2 o powierzchni 0,2058 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest 
symbolem PsV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu 
księga wieczysta nr SW1W/00081868/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw 
osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 150.000,00 zł. Wadium: 15.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę usługową.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 317/2 
o powierzchni 0,3460 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV, 
PsV, Bp. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga 
wieczysta nr SW1W/00087531/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób 
trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 85.000,00 zł. Wadium: 8.500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. 
W przypadku ww. nieruchomości do sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.).
W przetargu może wziąć udział osoba, która:
• spełnia warunki określone w art.. 6 ustawy z dnia11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 

ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.) oraz przedłoży Komisji przetargowej 
przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 
do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy;

lub osoba, która:
• nie jest rolnikiem indywidualnym, ale wówczas sprzedaż nieruchomości nastąpi pod 

warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, 
z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość 
na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, 
a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania 
nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 173/2 
o powierzchni 0,24 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00077928/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 60.000,00 zł. Wadium: 6.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

4. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Jabłowie przy ul. Głównej 80 o powierzchni 
28,92 m2, zlokalizowany na działce nr geod. 125 o pow. 3640 m2. Dla nieruchomości 
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00036510/8. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 20.000,00 zł. Wadium: 2.000,00 zł.
Opis lokalu:
Lokal mieszkalny nr 8 znajduje się na poddaszu i składa się z: 
1. pokój 1 – 12,08 m2

2. kuchnia – 16,84 m2

razem powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 28,92 m2

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,53 m2.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe 
na opał stały. Współwłasność w częściach wspólnych budynku oraz udział w prawie 
własności działki gruntu nr 125 obręb Jabłów wynosi 834/1000 = 8,34 %.
Działka zabudowana jest zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice, stanowi obszar zabudowy 
wiejskiej wielofunkcyjnej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2021 r. o godz. 9.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy w 
Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem 
numeru działki, na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 
32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 17.09.2021 r.  Za datę wpływu 
wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy. Kupujący nieruchomość 
ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.  Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny 
wywoławczej. Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz 
przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 
227 lub pod numerem telefonu (74) 84-52-163 lub (74) 84-52-718.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice 
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare 
Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Jabłowie i 
Starych Bogaczowicach, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
(www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 20.08.2021 r. do 22.09.2021 r.

R E K L AMA

• Pomogą wypełnić 
wniosek
- Potrzebujesz pomocy w wy-
pełnianiu wniosku o świadcze-
nie „Dobry start”, czyli popular-
ne 300+? Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych w Wałbrzychu 
oraz Gmina Boguszów-Gorce 
zapraszają mieszkańców 25 
sierpnia 2021 roku do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej - Centrum 
Kultury w Boguszowie Gorcach 
(plac Odrodzenia 4, 58-370 Bo-
guszów-Gorce), gdzie w godzi-
nach od 9.00 do 13.00 uzyskasz 
fachową pomoc w wypełnianiu 
wniosku. Pamiętaj, by wziąć z 
sobą: dowód osobisty, dane 
dzieci uczęszczających do szkół 
(w tym PESEL), numer rachun-
ku bankowego do przelewu 
świadczenia. Przypominamy, 
że w bieżącym roku wnioski 

można składać wyłącznie drogą 
elektroniczną – podkreślają or-
ganizatorzy konsultacji.

(JCF)

• Zadbaj o czyste 
powietrze
W Urzędzie Miejskim w Bogu-
szowie – Gorcach działa punkt 
konsultacyjno – informacyjny 
programu „Czyste powietrze”. 
W punkcie można skonsulto-
wać wniosek o do�nansowanie 
w ramach programu ,,Czyste 
Powietrze” oraz złożyć popraw-
nie wypełniony wniosek, który 
zostanie przekazany do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, gdzie 
dokonana zostanie ocena me-
rytoryczna. Punkt konsultacyjny 
czynny jest w godzinach pracy 

Urzędu Miejskiego w Boguszo-
wie – Gorcach: w poniedziałki, 
środy i czwartki w godzinach 
7.30 do 15.30, wtorki od 7.30 do 
17.00 oraz piątki od godz. 7.30 
do 14.00, w pok. 211 (II piętro). 
Ze względu na usprawnienie 
pracy punktu konsultacyjnego 
konieczne jest wcześniejsze te-
lefoniczne ustalenie daty i go-
dziny indywidualnego spotka-
nia z pracownikiem urzędu (tel. 
74 84 49 311 wew. 55).

(JCF)

• Nieodpłatna pomoc 
prawna
W Boguszowie-Gorcach, od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 12.00 do 16.00 
można skorzystać z bezpłatnej 
pomocy prawnej - w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej-Centrum 

Kultury przy Placu Odrodze-
nia 4 pełnią dyżury prawnicy. 
Obowiązuje rejestracja na wi-
zyty: pod numerem telefonu 
74 846 05 48 w poniedziałek, 
środę i czwartek w godzinach 
7:30-15:30, wtorek – 7:30-16:30, 
piątek – 7:30 – 14:30, na adres 
e-mail: poradyprawne@powia-
twalbrzyski.pl lub przez stronę: 
np.ms.gov.pl. Prawnik udzieli 
nieodpłatnej pomocy praw-
nej np. w sytuacjach sporu z 
pracodawcą, spółdzielnią lub 
sąsiadem, reklamacji w sklepie. 
Udzieli informacji i przygotuje 
projekt potrzebnego pisma, w 
tych sprawach, które nie toczą 
się przed sądem. A jeżeli spra-
wa jest już w sądzie, napisze 
projekt pisma o zwolnienie z 
kosztów sądowych, ustanowie-
nie pełnomocnika z urzędu w 

postępowaniu sądowym lub 
ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatko-
wego lub rzecznika patentowe-
go w postępowaniu sądowo-
-administracyjnym.

(JCF)

• Pomniki, które mówią
Gmina Boguszów - Gorce za-
praszamy do skorzystania z 
systemu informacji turystycznej 
„Poznaj historię - pomniki, które 
mówią”. W jednym z 5 miejsc w 
Boguszowie – Gorcach, ozna-
czonych na mapie https://www.
poznajhistorie.pl/city/boguszo-
w-gorce za pomocą smartfona 
trzeba zeskanować kod QR na 
tabliczce oznaczonej logo pro-
jektu, by móc wysłuchać historii 
danego miejsca.

(JCF)

• OPS zaprasza 
na szkolenie
Opiekujesz się seniorem lub 
osobą niesamodzielną? Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Boguszo-
wie-Gorcach zaprasza na szkole-
nie. OPS w Boguszowie-Gorcach 
we współpracy z Dolnośląskim 
Ośrodkiem Polityki Społecznej 
we Wrocławiu organizuje szko-
lenie pn. „Jak opiekować się 
osobą starszą w domu? – aspekt 
praktyczny”. Planowany termin 
szkolenia to 4 października 2021 
roku, może wziąć w nim udział 25 
osób. Zapraszamy wszystkie oso-
by zainteresowane do kontaktu 
telefonicznego z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Boguszo-
wie-Gorcach, tel. 74 84 41 913. O 
zakwali�kowaniu do udziału de-
cyduje kolejność zgłoszeń.

(JCF)

Raport z Boguszowa - Gorc
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Trwa Rajd Rowerowa500, 
organizowany przez trzy gmi-
ny: Głuszycę, Walim oraz Je-
dlinę-Zdrój. Każdy, kto tylko 
ma chęć, amator czy profe-
sjonalista, może wziąć udział 
w rajdzie i tym samym zyskać 
szansę na wygranie bardzo 
ciekawych nagród. Jest na to 
czas do końca sierpnia.

Rowerowa500 została stwo-
rzona z myślą o wszystkich mi-
łośnikach jazdy rowerowej. Nie 
tylko profesjonalistach upra-
wiających ten sport wyczyno-
wo. Do wyboru mamy 28 tras, 
o różnych stopniach trudności 
oraz różnej długości. Rowero-
wa500 została poprowadzona 
po terenach górskich, szoso-
wych i leśnych duktach. Dzięki 
czemu w rajdzie mogą uczest-
niczyć całe rodziny. Po drodze 
można zachwycać się pięknymi 
walorami przyrodniczymi oraz 
podziwiać obiekty architektury.

W ramach Rajdu Rowero-
wa500 należy przejechać pięć 

wybranych przez siebie tras. 
Warunkiem jest przejazd co 
najmniej jedną z tras w każdej 
z gmin. Nie jest wymagany 
konkretny termin przejazdu. 
Należy zrobić to pomiędzy 1 a 
31 sierpnia. Aby wziąć udział 
w rajdzie należy zarejestrować 
się na stronie ww.ride-withgps.
com i pobrać zaproszenie. Wy-
braną przez siebie trasę mu-
simy przejechać zgodnie ze 
śladem GPS od początku do 
końca, zgodnie z kierunkiem 
trasy. Aby zapisać swój ślad, 
można skorzystać z bezpłatnej 
aplikacji Ride with GPS. Zali-
czenie trasy następuje w mo-
mencie przejazdu trasy, bez 
żadnej przerwy, przez ponad 
30 minut. Każdy swój przejazd 
zapisujemy i umieszczamy na 
podanej wyżej stronie. Loso-
wanie nagród odbędzie się 4 
września w Głuszycy. Łączna 
wartość nagród to ok. 12 tys. 
złotych.

(AM)

Rowerem po górach

Festiwal Sera w Dzieć-
morowicach był okazją do 
wypróbowania oraz zakupu 
różnorodnych rodzajów sera 
wyrabianych tradycyjną, 
staropolską metodą, niejed-
nokrotnie z dodatkiem nuty 
nowoczesności.

Festiwal był także okazją do 
zakupu produktów pszczelich, 

miodu, wina, różnego rodzaju 
przetworów, oraz wyrobów 
rękodzieła artystycznego. Prze-
pięknie zatańczyły mażoretki, a 
na scenie zaśpiewali też młodzi 
raperzy Eryk i Patryk, tworzący 
zespól Szapollo.

- W czasie festiwalu nie 
mogło zabraknąć naszych 
wspaniałych sówek – dużej i 

małej. Miały one w tym roku 
niezwykle ważną rolę, bowiem 
nie tylko zabawiały naszych 
najmłodszych gości, ale także 
rozdawały ulotki przypomina-
jące o obowiązkowym spisie 
powszechnym oraz zachęca-
jące do szczepień przeciwko 
COVID -19. W trakcie tego 
święta utworzyliśmy punkt 

spisowy, w którym chętni mo-
gli zostać spisani przez rach-
mistrzów. Wielką atrakcją był 
wznoszący się w niebo balon. 
Do tańca grał zespół Laser. 
Muzykę taneczną serwował 
Dj Tommy. Gwiazdą wieczoru 
był Młody Pan, a punktualnie 
o godz. 22.00 mieliśmy okazję 
pooglądać pokaz ogni sztucz-

XIV Festiwal Sera

nych. Ten wspaniały czas po 
raz kolejny mogliśmy spędzić 
z przyjaciółmi z Gminy Wolin, 
bowiem odwiedzili nas przed-
stawiciele Stowarzyszenia Soł-
tysów Ziemi Wolińskiej. XIV 
Festiwal Sera, zorganizowany 
przez Gminę Walim wraz z 
Centrum kultury i Turystyki w 

Walimiu oraz Karczmę Góral-
ską w Dziećmorowicach, za 
nami. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim naszym gościom, 
mieszkańcom i turystom za 
mile spędzony czas – mówi w 
imieniu organizatorów Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

(AM)
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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 URLOP 2021
2.09 – 9.09
26.09 – 3.10
27.09 – 4.10
Cena ze śniadaniem i obiadokolacją 

- 799 zł/os. 
lub z wycieczką 
do Skalnego Miasta lub Pragi 

- 899 zł/os.

R E K L AMA

Wiele się ostatnio wydarzyło, 
wszystko chciałoby się opisać, a 
miejsca brak, więc - siłą rzeczy 
- ograniczę się do wydarzenia 
najważniejszego, czyli tego, 
które mnie najbardziej zbul-
wersowało, doprowadzając do 
przysłowiowej białej gorączki. 
Chodzi mi o wręcz niebywałą 
historię, która rozegrała się w 
ubiegłym tygodniu w Sejmie. 
Stare (a może nawet starożytne) 
chińskie przekleństwo „obyś żył 
w ciekawych czasach” właśnie 
na naszych oczach nabiera wła-
ściwego sobie znaczenia, albo-
wiem ja sam, jak i coraz większa 
rzesza moich rodaków i współo-
bywateli ma tego pecha, że cza-
sy spokojnego, a więc „niecieka-
wego” życia mamy już za sobą. 
Bo „czasy ciekawe”, w rozumie-
niu tego przekleństwa, to okres, 
w którym szybko następujące 
zmiany, powodują brak stabili-
zacji i pewności jutra. I taki okres 
fundował nam prezes Jarosław 
wraz z towarzystwem wzajem-
nej adoracji, które otoczyło go 
szczelnym murem. Tak szczel-
nym, że zdaje się już dawno 
odleciał od rzeczywistości, kar-
miony propagandową papką, 
serwowaną mu przez innego 
Jarosława, którego fraza o tym, 
że „ciemny lud wszystko kupi” 
długo nie zostanie zapomniana. 
Kierowana przez tego innego 
Jarosława telewizja PiS, karmi 
więc ten ciemny lud, a przy oka-
zji tego Jarosława pierwszego, 
który tym, co ciemnym ludem 

Zbytek cnoty
Janusz
Bartkiewicz

nie są, życie najobrzydliwiej 
uprzykrza.

Minister Czarnek, jeden z 
jego rycerzy, walczący o średnio-
wieczne cnoty niewieście, tak się 
w swych kłamstwach oswoił, że 
nawet nie ma wstydu publicznie 
(bo w telewizji) kłamać, że Mar-
szałek Sejmu Witek (zapewne, w 
rozumieniu tegoż Czarnka, bar-
dzo cnotliwa niewiasta), po tym 
jak Sejm przegłosował przerwę 
w obradach do 2 września, na 
zapleczu Sejmu skonsultowała 
się z pięcioma prawnikami kon-
stytucjonalistami, którzy zapew-
nili ją, że może przeprowadzić 
reasumpcję głosowania, ponie-
waż posłowie przy naciskaniu 
guzików zwyczajnie się pomylili. 
A zgodnie z sejmowymi zasada-
mi i prawem, po przegłosowaniu 
wniosku o przerwę w obradach, 
Marszałek Sejmu zamyka posie-
dzenie, które będzie musiało być 
kontynuowane w dniu wskaza-
nym w zgłoszonym i przegłoso-
wanym wniosku o zarządzenie 
tejże przerwy. I stało się coś nie-
bywałego, bo na naszych oczach 
zaczęły się w Sejmie dziać rzeczy 
kryminalne. Oto nagle aktual-
ne intelektualne guru PiS, czyli 
poseł Suski (ksywa „Katarzyna”), 
zaczyna zbierać podpisy o re-
asumpcję głosowania, bo ponoć 
trzech posłów od Kukiza (w tym 
on sam) przy głosowaniu się… 
pomyliło. Przypomnę, że cho-
dziło o głosowanie tzw. ustawy 
lex-TVN, które prezes Jarosław 
przegrał dwoma głosami. Wspo-
mniany poseł Suski podpisów 
tych zebrał 30, przez co wnoszę, 
że posłowie owi dopuścili się 
przestępstwa poświadczenia 
nieprawdy, albowiem w mo-
mencie podpisywania wniosku 
nie mogli wiedzieć, czy faktycz-
nie doszło do pomyłki, ponieważ 

świadkami jej nie byli. Wniosek o 
reasumpcję został zgłoszony do 
marszałek Witek, która - z uwagi 
na to, że posiedzenie Sejmu zo-
stało przerwane - mogła poddać 
go pod głosowanie dopiero 2 
września, ale prezes Jarosław 
prawdopodobnie (a raczej na 
pewno) nie wyraził na to zgody. 
Wobec takiej zagwozdki (prawo, 
czy wola prezesa?) marszałek 
Witek, która najprawdopo-
dobniej nie przeczytała żadnej 
przedwojennej książki o demo-
kratycznych zasadach obowią-
zujących w Sejmie (a szkoda), 
ogłosiła przerwę w uchwalonej 
przez Sejm przerwie w obra-
dach (głupie to bardzo, ale aż 
do bólu prawdziwe) i udała się 
na zwołany konwent seniorów, 
w czasie którego osobiście 
kontaktowała się z pięcioma 
profesorami, którzy jej osobi-
ście powiedzieli, że ma prawo 
(mimo, że posiedzenie sejmu 
zostało zamknięte) przepro-
wadzić ponowne głosowanie 
w ramach reasumpcji. Po paru 
dniach okazało się, że marszałek 
Witek cynicznie i prymitywnie 
kłamała, ponieważ z żadnym 
profesorem w czasie konwen-
tu nie rozmawiała, ponieważ 
wszyscy oni temu zaprzeczyli i 
wyrazili swe oburzenie, że w tak 
haniebny sposób został użyty 
ich niewątpliwy autorytet. A 
opinie, na które powoływała się 
marszałek Witek, wystawili na 
potrzeby Sejmu w… 2018 roku 
i dotyczyły one absolutnie innej 
materii, a więc w żaden sposób 
nie wskazywały na prawo do 
powtórzenia przegranego przez 
prezesa Jarosława głosowania. 
Aby było śmieszniej, to zaraz po 
tej haniebnej sejmowej hucpie 
w wykonaniu marszałek Witek, 
ceniony konstytucjonalista pro-

fesor Piotrowski w TVN24 wy-
raził swą opinię, że reasumpcja 
głosowania nie miała żadnych 
podstaw prawnych i faktycz-
nych.

Przypomnę, że 11 lipca 1992 
roku rząd Hanny Suchockiej 
upadł tylko dzięki jednemu gło-
sowi posła, który niby zatrzasnął 
się w toalecie i nie mógł zabrać 
udziału w głosowaniu. Ale nikt 
wówczas reasumpcji nie żądał, 
ani też nie ogłosił tego ówcze-
sny Marszałek Sejmu, bo czyjaś 
pomyłka lub nieobecność pod-
czas głosowania nie jest żadną 
prawną podstawą do jego po-
wtórzenia. Co innego, gdyby 
dany poseł lub posłowie zgłosili 
jakiś problem techniczny, który 
uniemożliwił im prawidłowe 
oddanie głosu, ale nawet wte-
dy reasumpcja byłaby możliwa, 
gdyby ich głos zmieniły ogło-
szony wynik głosowania.

Nie mam wątpliwości, że to 
co prezes Jarosław i jego po-
nurzy kompanioni wyprawiają, 
to dramatyczne w swej istocie 
dewastowanie polskiego parla-
mentaryzmu i demokracji, ale 
mam też świadomość, że dzieje 
się to nie od dziś i nie tylko na 
tym polu. Pamiętam co wy-
prawiał marszałek Kuchciński 
i posłowie PiS w czasie głoso-
wania w sali kolumnowej, a co 
po Polakach spłynęło jak woda 
i nikt już prawie o tym nie pa-
mięta. Oczywiście poza mun-
durowymi funkcjonariuszami 
III RP, brutalnie i cynicznie ogra-
bionymi z należnych im rent i 
emerytur, którzy dziś masowo 
wygrywają w sądach swoje po-
zwy o przywrócenie zrabowa-
nych przynależnych im praw. 
Dramatyczne w swej wymowie 
jest powszechne w Zjednoczo-
nej Prawicy przyzwolenie na 

nepotyzm i korupcję, którą dla 
zaczernienia (sic!) nazywa się 
korupcją polityczną. A jest to 
zwykła kryminalna korupcja, 
opisana w art. 250a kodeksu 
karnego. I żaden „ziobrowy” 
prokurator tego nie dostrzega. 
Boją się, czy po prostu jest i tak 
wygodnie? Ale czemu tu się dzi-
wić, kiedy w Polsce prezesa Ja-
rosława pojęcie praworządno-
ści nie istnieje, czego przykład 
swym podwładnym daje mini-
ster Ziobro, który bezwstydnie 
publicznie ogłasza, że nie bę-
dzie szanował orzeczeń Sądu 
Najwyższego i Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej, 
jeżeli orzeczenia te nie będą 
zgodne z jego wyobrażeniami 
o tym, jak i dlaczego prawo po-
winno działać.

Pocieszam się, że nieuchron-
nie zbliża się czas, kiedy te 
wszystkie przekręty zostaną 
rozliczone, a ich uczestnicy sto-
sownie ukarani i mam nadzieję, 
że z zasądzeniem przepadku 
majątku zgromadzonego w 
wyniku wielu ich nielegalnych 
knowań. A wracając do mini-
stra Czarnka, któremu marzy 
się przywrócenie średniowiecz-
nych cnót niewieścich i zapew-
ne takich samych cnót mężów 
szlachetnych, to skomentuję to 
słowami fraszki Jana Sztaudyn-
gera, że „na żadne zbytki nie 
mam ochoty, a zwłaszcza już na 
zbytek cnoty”.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wy-
raz osobistej wiedzy i poglądów 
autora. Treści zawarte w felieto-
nie nie odzwierciedlają poglą-
dów i opinii redakcji.

Z ekologią
 im po drodze
Biblioteka + Centrum Kultu-
ry w Czarnym Borze i grupa 
nieformalna „Ludzie z pasją” 
realizuje przez okres waka-
cyjny projekt „Z ekologią 
nam po drodze”. Pomysł zyskał 
aprobatę Dolnośląskiej Federa-
cji Organizacji Pozarządowych 
oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego w 
ramach Dolnośląskie Małe Gran-
ty i otrzymał do�nansowanie 
w kwocie blisko 5 000 zł. Ideą, 
która przyświeca autorom pro-
jektu, jest dbanie o dobrostan i 
promowanie zdrowego stylu ży-
cia. - Weźcie udział w proekolo-
gicznych działaniach, które będą 
miały pozytywny wpływ na Wa-
sze zdrowie i środowisko natural-
ne. Kolejne ciekawe propozycje 
warsztatów już wkrótce – zapo-
wiadają partnerzy projektu.

(JJ)

Święto plonów
28 sierpnia w Gminie Stare Bo-
gaczowice odbędzie się święto 
plonów. - Z tej okazji przygoto-
waliśmy dwa konkursy. Wiemy, 
że mieszkańcy naszej gminy 
mają talent i wyobraźnię dlatego 
liczymy na to, że wspólnie przy-
gotujemy Stare Bogaczowice do 
tegorocznego święta plonów. 
Zachęcamy do tworzenia przy-
domowych dekoracji dożynko-
wych - niech będzie pięknie! A 
może pokusicie się na tradycyjny 
wieniec? Będzie zdobił kościół, 
a później stadion. Gwarantuje-
my Wam, że nikt nie przejdzie 
koło Waszego dzieła obojętnie! 
Czekają cenne nagrody. Szcze-
góły na plakatach i na stronie 
internetowej https://www.stare-
bogaczowice.ug.gov.pl/ - mówi 
Ilona Bujalska, dyrektor Centrum 
Biblioteczno – Kulturalnego w 
Starych Bogaczowicach.

(IL)
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• Wyścigi nad zalewem
Liga MTB XC Aglomeracji Wał-
brzyskiej 21 sierpnia zawita 
do Gminy Czarny Bór. Kolej-
ny z kilku etapów zawodów 
kolarskich zostanie przepro-
wadzony w pobliżu zalewu 
w Grzędach. Ciekawy teren, 

ob�tujący we wzniesienia i za-
drzewienia, trasa przebiegają-
ca zacienionymi zakamarkami 
oraz bliskość i piękny krajo-
braz wokół zbiornika wodne-
go to atrakcje, które czekają 
na fanów  górskiego ścigania 
na jednośladach.

Sportowy raport
Rywalizacja zawodników 
przebiegać będzie w kilku 
kategoriach. Na początku 
na trasę wyjadą najmłodsi 
rowerzyści: krasnoludki, kra-
snale i skrzaciątka. Później 
na dłuższych dystansach 
powalczą kolarze w kate-

gorii: skrzat, żak, młodzik 
i junior młodszy. Szczegó-
łowy komunikat na temat 
zawodów dostępny jest na 
https://www.czarny-bor.pl.
Organizatorami zawodów są: 
Gmina Czarny Bór, Biblioteka 
+ Centrum Kultury w Czarnym 

Borze, Joker Jaczków i LKKS 
Górnik Wałbrzych.

(JJ)

• Głuszyckie Orliki
Centrum Kultury - Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszycy 
zaprasza na Głuszyckie Orliki 
- zakończenie wakacji z lokal-
nymi animatorami sportu. - Za-
praszamy dzieci i młodzież do 
udziału w rozgrywkach siat-
karskich i piłkarskich w kom-
pleksie boisk Orlik w Głuszycy. 
27 sierpnia startujemy o godz. 
16.00. Na uczestników sporto-
wej rywalizacji czekają niespo-
dzianki – mówi Sabina Jelew-
ska, dyrektor Centrum Kultury 
- Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Głuszycy.

(AM)

• Zagrają o puchar 
burmistrza
Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Mieroszowa zo-
stanie rozegrany 27 sierpnia 
o godz. 18.00 na boisku Orlik 
przy ul. Sportowej w Miero-
szowie. Wpisowe wynosi 150 
zł dla każdej drużyny, której 
skład tworzy maksymalnie 8 
pełnoletnich osób, a na bo-
isku będą grały w 4 osoby w 
polu i bramkarz. Z kolei 28 
sierpnia o godzinie 10.00 na 
boisku do koszykówki przy ul. 
Hożej 4 w Mieroszowie roze-
grany zostanie Turniej Trójek 
Koszykarskich „Basket dla 
każdego” o Puchar Burmistrza 
Mieroszowa. W razie nieko-
rzystnych warunków pogodo-
wych turniej rozgrywany bę-
dzie w hali sportowej przy ul. 
Hożej 4 w Mieroszowie. Zgło-
szenia do zawodów przyjmo-
wane są do 23.08.2021 r. pod 
adresem mailowym mck@
mck.pl lub przez kontakt te-
lefoniczny z organizatorem 
turnieju pod numerem 510 
080 309. Podstawą zgłoszenia 
zespołu jest dokonanie wpła-
ty wpisowego w kwocie 20 
zł za drużynę do 23.08.2021 
r. na konto bankowe: 7583 
9500 0100 2436 9620 0000 01. 
W tytule należy wpisać nazwę 
drużyny oraz imię i nazwisko 
osoby wpłacającej.
Więcej informacji na temat 
obu turniejów na stronie 
www.mck.pl.

(RED)

• Bieg Mieszka 
i Dobrawy
- 29 sierpnia 2021 r. zapra-
szam wszystkich pasjonatów 
biegania do zmierzenia się 
z 15 - kilometrową, malow-
niczą trasą, wytyczoną dro-
gami w Gminie Mieroszów 
oraz czeskim Mezimesti. Start 
biegu na Parkowej Górze, a 
meta - Kąpielisko Aqa Land 
Mezimesti. Tam też odbędą 
się dekoracje zwycięzców w 

poszczególnych kategoriach. 
Bieg jest bezpłatny - rejestra-
cja w biurze zawodów lub 
zapisy online. Limit uczestni-
ków to 200 osób. Zapraszam 
do śledzenia naszego profilu 
na facebook-u https://www.
facebook.com/mckmiero-
szow oraz strony interneto-
wej www.mck.pl – mówi Igor 
Hoffman, dyrektor Miero-
szowskiego Centrum Kultury.

(RED)

• I Maraton Górski 
im. Wiesława 
Ślawskiego
Trwają zapisy na I Maraton 
Górski im. Wiesława Ślawskie-
go w Starych Bogaczowicach. 
Start biegu zaplanowany jest 
na 4 września 2021 r. o godz. 
10.00 ze stadionu w Starych 
Bogaczowicach. Trasa będzie 
wiodła przy urzędzie gminy 
czarnym szlakiem do Przełę-
czy Pojednania, a następnie 
trawersem wzgórza Kokosz do 
Gostkowa, ul. Główną w Gost-
kowie i wbieg na zielony szlak 
przy wiatraku holenderskim. 
A dalej: Masyw Trójgarbu i 
kolejno: Rozdroże Kapliczne 
– Witkowskie Rozdroże (czar-
ny szlak) – Przełęcz pod Trój-
garbem - Trójgarb (niebieski 
szlak) - Droga „Tarcie chrzanu” 
– skrzyżowanie „Przy Czere-
śni” – Rozdroże Siedmiu Dróg 
(czerwony szlak) - Skrzyżowa-
nie Siedmiu Dróg – Pod Ja-
godnikiem (czarny szlak) - Pod 
Jagodnikiem – skrzyżowanie 
„Przy Czereśni” (żółty szlak) 
-zbieg trasą półmaratonu na 
niebieski szlak - Modrzewiec 
– Węgielnik – Struga – Ruiny 
Zamku Cisy (niebieski szlak) - 
Zamek Cisy (zielony szlak). Na-
stępnie bieg do Chwaliszowa 
(w okolice ul. Słonecznikowej) 
i drogami gminnymi do Sta-
rych Bogaczowic. Na koniec 
podbieg ul. Sosnową i meta na 
stadionie w Starych Bogaczo-
wicach. Zapisy oraz regulamin 
dostępne są na stronie https://
zapisy.ultimasport.pl.

(RED)

• Wicemistrz Polski 
lepszy od Górnika
W pierwszym meczu kontrol-
nym koszykarze Górnika prze-
grali w hali Aqua - Zdrój w 
Wałbrzychu z aktualnym wice-
mistrzem kraju - Zastalem Zie-
lona Góra 66:91.
Górnik: Pawlak 16, Malesa 14, 
Pabian 14, Cechniak 10, Krusz-
czyński 5, Dymała 4, Zywert 2, 
Durski 1, Jakóbczyk 0, Rataj-
czak 0, Jeziorowski 0.
Zastal: Apić 33 (10 zbiórek, 7 
asyst), Nenadić 14 (9 zbiórek), 
Zyskowski 14, Brembly 13, Su-
lima 7, Joseph 4, Mazurczak 3, 
Klocek 3, Dydak, Frazier i Szy-
mański 0.

(RED)



Czwartek, 19 sierpnia 2021 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

Blisko 400 osób wzięło 
udział w wałbrzyskiej edy-
cji Biegu Tropem Wilczym 
zorganizowanym przez Wał-
brzyską Specjalną Strefę Eko-
nomiczną Invest-Park. Zwy-
cięzcą w kategorii Open na 5 
km został Jan Kaczor, repre-
zentujący Invest Park Team, a 
najszybsza w kategorii kobiet 
okazała się zaledwie 12-letnia 
Aniela Magdziarczyk. Tropem 
wilczym pobiegli także w Głu-
szycy.

Była to już IX edycja ogólno-
polskiego wydarzenia pn. „Tro-
pem Wilczym – Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”. Po raz 
drugi lokalnym organizatorem 
imprezy została Wałbrzyska 
Strefa. Bieg, wzorem roku ubie-

głego, został zorganizowany w 
okolicach hali lekkoatletycznej 
w dzielnicy Nowe Miasto oraz 
w parku im. Jana III Sobieskiego.

- Wydarzenie upamiętnia 
żołnierzy polskiego podziemia 
antykomunistycznego i anty-
sowieckiego, którzy zginęli z 
rąk komunistów. Jest okazją 
do oddania hołdu bohaterom 
tamtych czasów oraz budo-
wania postaw patriotycznych 
w duchu sportowej rywalizacji 
– podkreśla dr Paweł Kurtasz, 
wiceprezes wałbrzyskiej strefy.

W ramach wydarzenia odby-
ły się krótkodystansowe biegi 
dla dzieci, oraz rywalizacja na 
trasach liczących 1963 metry 
(symbolizująca datę śmierci 
ostatniego Żołnierza Wyklęte-

Pobiegli wilczym tropem
go) oraz 5 km. Krótszy dystans 
najszybciej pokonał Karol Frelik 
z czasem 7 minut, 11 sekund. Na 
dłuższym bezapelacyjnym zwy-
cięzcą okazał się Jan Kaczor, któ-
ry uzyskał 18 minut, 37 sekund. 
W kategorii kobiet najlepsza na 
dystansie 1963 metrów była Jo-
anna Nowacka (9:20), natomiast 
bieg na 5 km najszybciej ukoń-
czyła młodziutka Aniela Mag-
dziarczyk z czasem 26:24.

- Tropem Wilczym to bar-
dzo specy�czne wydarzenie 
biegowe, które z jednej strony 
ma charakter sportowej rywa-
lizacji, z drugiej - pikniku pa-
triotycznego. W biegu startują 
zatem zarówno doświadczeni 
zawodnicy traktujący rywa-
lizację bardzo poważnie, jak 
i amatorzy uprawiający ten 
sport czysto rekreacyjnie – tłu-
maczy Mariusz Piejko, dyrektor 
Departamentu Komunikacji i 
Marketingi WSSE. - Impreza jest 
zatem również okazją do spę-
dzenia czasu z rodziną i sko-
rzystania z atrakcji towarzyszą-
cych – animacji dla dzieci oraz 
zabaw na świeżym powietrzu – 
wymienia inicjator wałbrzyskiej 
edycji. 

Patronat nad wydarzeniem 
objął poseł na Sejm ziemi wał-
brzyskiej Michał Dworczyk, któ-
ry jest również pomysłodawcą 

ogólnopolskiej akcji Tropem 
Wilczym oraz Prezydent Wał-
brzycha Roman Szełemej.

Kolejna, dziewiąta już edy-
cja ogólnopolskiego projektu 
prowadzonego przez Funda-
cję Wolność i Demokracja pod 
nazwą „Tropem wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 
odbyła się także w Głuszycy. 
Trasa tegorocznego, ponad 
czterokilometrowego biegu 
zakończyła się w jednym z na-
jurokliwszych miejsc na terenie 
Gminy Głuszyca – przy nieczyn-
nym kamieniołomie Kamyki w 
Głuszycy Górnej. W głuszyckim 
wydarzeniu nie zabrakło - jak 
zawsze - dzieci, młodzieży i 
dorosłych w różnym wieku, 
a oprócz głuszyczan w biegu 

uczestniczyli także mieszkańcy 
Świdnicy i Strzegomia.

-Składam gorące podzięko-
wania wszystkim osobom i in-
stytucjom wspierającym organi-
zację głuszyckiego wydarzenia. 
Podziękowania dla Burmistrza 
Głuszycy Romana Głoda, dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Głuszycy Górnej, funkcjonariu-
szy Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu, pracowników 
głuszyckiego CK-MBP i Urzę-
du Miejskiego. Podziękowania 
za pomoc dla wolontariuszy 
zabezpieczających trasę - dla 
Iwety Głód, Magdaleny i Artura 
Gołdów, Wojciecha Jelewskie-
go, dla wszystkich fotografów 
na trasie, dla Uli Kujawki za 
poprowadzenie rozgrzewki, a 

także dla Wiktora Łaszkiewicza 
oraz Igi Smusz, Bartka Smusza, 
Agnieszki Żyły - harcerzy ze 
szczepu Leśny Rój z hufca ZHP 
Ziemi Wałbrzyskiej - mówi Sabi-
na Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Głuszycy, organiza-
tor wydarzenia i dodaje: - Dzię-
kujemy za mobilizujący doping 
na trasie niezawodnym kibicom 
oraz wszystkim zawodnikom 
za wiele pozytywnej energii i 
wspólnie spędzony czas w ra-
dosnej atmosferze. Było to dla 
nas szczególnie wartościowy 
dzień. Już dziś zapraszamy na 
przyszłoroczną, jubileuszową 
edycję Biegu Tropem Wilczym 
w Głuszycy.

(RED)
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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

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 
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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

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 

USŁUGI

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

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

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

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

PRACA

(2) Pakowanie kosmetyków. 2 zmia-
ny. Również osoby z niepełnospraw-
nością. Wałbrzych. Tel. 734 108 163

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

R E K L AMA

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

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.

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

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...
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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


