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Włamywacze tylko czekają, 
by okraść nasz dom, mieszkanie 
lub samochód, dlatego wałbrzy-
scy funkcjonariusze przypomi-
nają zasady, które pozwolą nam 
nie paść o�arą przestępców i w 
tych przypadkach.

- Zwracajmy uwagę na to, 
aby nie pozostawiać wartościo-
wych rzeczy w pojazdach. 
Maksymalnie zadbajmy także 
o bezpieczeństwo własnego 
mieszkania – mówi aspirant 
sztabowy Agnieszka Głowac-
ka-Kijek z Zespołu Komunikacji 
Społecznej Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu. - Nie 
trzymajmy zbyt dużej ilości 
gotówki oraz cennych rzeczy 
w domu. Swoje oszczędności 
umieszczajmy na kontach w 
banku. Nie zostawiajmy kluczy 
pod wycieraczką. Załóżmy 
domofon przed wejściem 
do budynku lub domku jed-
norodzinnego. Zainstalujmy 
dobrej klasy zamki do drzwi 
wejściowych oraz zadbajmy 
o oświetlenie na swojej pos-
esji, dookoła budynku lub na 
korytarzu. Zapiszmy cechy 
charakterystyczne oraz num-
ery fabryczne wszystkich cen-
nych urządzeń. Nie chwalmy 
się swoim ewentualnym bo-
gactwem. Zwróćmy uwagę 
na obcych ludzi kręcących się 
w okolicach naszych posesji 
lub na klatkach schodowych. 
Zapamiętajmy jak wyglądają. 
W przypadku osób podających 
się za pracowników realizują-
cych nagłą awarię, na przykład 
sieci wodociągowej, zawsze 
sprawdzajmy tożsamość i wi-
arygodność osób, których nie 
znamy. Nie tolerujmy na klatk-
ach schodowych, w piwnicach 
i na strychach tzw. melin pijac-
kich. Pamiętajmy o dobrej ko-
munikacji z sąsiadami. Współd-
ziałajmy ze sobą. Zwracajmy 
uwagę na ich mieszkanie pod-
czas nieobecności. Nie pozos-
tawiajmy widocznych oznak 
swojego dłuższego pobytu 
poza miejscem zamieszka-
nia. Pamiętajmy! Na wszelki 
wypadek ubezpieczmy swoje 
mieszkanie.

Policjanci przypomina-
ją także jak zapobiegać i 
nie dopuścić do kradzieży z 
włamaniem do pojazdu oraz 
kradzieży samego pojazdu lub 
jego elementów. Oto kilka po-
rad na co zwrócić szczególna 
uwagę:

- Nie zostawiajmy war-
tościowych rzeczy w samocho-
dzie, szczególnie w widocznym 
miejscu. Za każdym razem, 
kiedy wychodzimy z pojaz-
du, nawet na chwilę, ryglujmy 
zamek w drzwiach. W sobie ty-
lko znanym miejscu, oznaczmy 
przy pomocy specjalistycznej 
�rmy swój samochód. Nie zos-
tawiajmy kluczyków w samo-
chodzie. Zainstalujmy alarm i 
włączajmy go zawsze, nawet 
jeżeli opuszczamy samochód 
tylko na chwilę. Zwracajmy 
uwagę na to, kto pojawia się 
obok zaparkowanych samo-
chodów. Kupujmy specjalne 
śruby i klucze do kół, aby je 
zabezpieczyć przed kradzieżą. 
Zawsze zamykajmy korek 
wlewu paliwa na kluczyk. Nie 
zostawiajmy dokumentów po-
jazdu w jego wnętrzu. Jeżeli 
nie posiadamy garażu, ani nie 
pozostawiamy samochodu na 
parkingu strzeżonym, parku-
jmy zawsze w miejscu doświet-
lonym i widocznym dla innych 
ludzi. Oznakujmy w sposób 
sobie znany ważne ruchome 
elementy pojazdu (akumula-
tor, opony, re�ektory, felgi), w 
przypadku kradzieży łatwiej 
będzie je rozpoznać. Pamięta-
jmy, aby w przypadku uzys-
kania informacji o kradzieży 
niezwłocznie poinformować 
dyżurnego Centrum Powia-
damiania Ratunkowego pod 
numerem 112. Szybka reakcja 
społeczeństwa, to szybka in-
terwencja policji, a tym samym 
duża szansa na odzyskanie sk-
radzionego mienia – dodaje 
Agnieszka Głowacka-Kijek.

Wałbrzyscy policjanci przy-
pominają także, że oszuści 
często próbują wyłudzić pi-
eniądze posługując się dany-
mi personalnymi innych osób. 
Jeśli ktoś zgubił dokument 

Złodzieje czekają 
na twój błąd

Ciepłe dni sprawiają, że częściej przebywamy poza domem, podróżujemy lub aktywnie 
spędzamy czas na szlakach turystycznych, czy podczas prac w ogrodach. 

To także okres wzmożonej aktywności złodziei, którzy wykorzystują naszą nieuwagę. 
A to może być niezwykle kosztowne.

tożsamości lub został on 
ukradziony należy jak najszy-
bciej zgłosić jego utratę w 
banku oraz w instytucji, która 
go wydała.

- Dlaczego jest bardzo 
ważne, aby w przypadku 
utraty dokumentu jak najszy-
bciej powiadomić bank oraz 
instytucję, która wydała do-
kument o takim zdarzeniu? 
Ponieważ oszuści czekają ty-
lko na okazję, aby skorzystać z 
naszych danych personalnych 
i wziąć kredyt lub też podpisać 
umowę na świadczenie innych 
usług. Często okazuje się, że 
po kilku miesiącach faktyc-

zny poszkodowany otrzymuje 
powiadomienie o prowad-
zonym w stosunku do niego 
postępowaniu windykacyjnym 
ze względu na powstałe za-
dłużenie, o którym nic nie wie. 
Zanim sprawa rozwiąże się, 
może to potrwać kilka miesię-
cy. Przez ten czas tracimy tylko 
nerwy. Jak temu zaradzić? Od 
kilku lat w Polsce prowadzo-
na jest kampania informacy-
jna „Dokument zastrzeżony”, 
którą wspierają policjanci. 
Pamiętajmy, w przypadku 
utraty dokumentu tożsamości 
zastrzeżmy go w swoim banku 
lub też innym, który przy-

jmuje zastrzeżenia od osób 
niebędących jego klientami. 
Jeżeli do utraty doszło w wyn-
iku kradzieży, należy fakt ten 
zgłosić także Policji. Kolejnym 
krokiem jest zawiadomienie 
najbliższego organu gminy 
lub placówki konsularnej i wy-
robienie nowego dokumentu. 
Oto zestaw podstawowych 
dokumentów, które należy zas-
trzec w przypadku ich utraty: 
dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy, książeczka wo-
jskowa, książeczka żeglarska, 
dowód rejestracyjny, karta po-
bytu. Ważne, aby jak najszyb-
ciej zgłosić i zablokować także 

wszystkie utracone karty płat-
nicze. Zbliżeniowa technologia 
PayPass umożliwia przecież w 
Polsce dokonywanie transakcji 
bezgotówkowych. Pamięta-
jmy! Nie udostępniajmy 
swoich danych osobowych 
nieznajomym. Sprawdzajmy z 
kim mamy do czynienia pod-
czas rozmów telefonicznych. 
Logujmy się tylko do usług in-
ternetowych, które nie budzą 
wątpliwości, co do wykorzysta-
nia uzyskanych informacji o 
nas – wylicza o�cer prasowy 
Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu.

(RED)
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BOŻE CIAŁO 15 - 19.06

599 zł/os I ze śniadaniem + wycieczka 

do Pragi lub Skalnego Miasta

679 zł/os I ze śniadaniem + obiadokolacja 

+ wycieczka do Pragi lub Skalnego Miasta

     WAKACJE 
09 - 16.07   I   16 - 23.07

ostanie wolne terminy I 8 dni - 7 nocy

PROMOCJA

949 zł/os I w pokoju standard

1049 zł/os I w pokoju de - lux

Willa Alfa 

ZAPRASZA

Rozstanie rodziców częs-
to związane jest również z 
koniecznością uregulow-
ania kontaktów rodziców 
ze wspólnymi, małoletnimi 
dziećmi. Opieka naprzemi-
enna wciąż jest, w naszym 
systemie prawnym, słabo 
rozpowszechniona. Nie za-
wsze jest też możliwa do re-
alizacji.

Kontakty z dzieckiem mogą 
zostać uregulowane między 
rodzicami, bez angażowan-
ia sądu. Mogą również zostać 
uregulowane sądownie, czy to w 
ramach ugody, czy też poprzez 
wydanie przez sąd wyroku. 

Istnieje jednak poważ-
na różnica między sądową a 
pozasądową drogą uregulow-
ania kontaktów z dzieckiem. 
Jest ona mało zauważalna ale 
bardzo istotna. Jeżeli osoba, 
pod której pieczą dziecko po-
zostaje, nie wykonuje albo 
niewłaściwie wykonuje obow-
iązki wynikające z orzeczenia 
albo z ugody zawartej przed 
sądem lub przed mediatorem 
w przedmiocie kontaktów z 
dzieckiem, sąd opiekuńczy, 
uwzględniając sytuację mająt-
kową tej osoby, zagrozi jej na-
kazaniem zapłaty na rzecz os-
oby uprawnionej do kontaktu 

z dzieckiem oznaczonej sumy 
pieniężnej za każde naruszenie 
obowiązku. To samo odnosi się 
do drugiej strony, a mianowi-
cie osoby uprawnionej do kon-
taktu z dzieckiem lub osoby, 
której tego kontaktu zakazano. 
Również bowiem rodzic up-
rawniony do kontaktów, może 
w różny sposób naruszać ich 
warunki.

Jak swoje uprawnienia 
egzekwować?

Klasyczna sytuacja wygląda 
następująco. Sąd wydaje wy-
rok (lub strony zawierają przed 
sądem ugodę) w zakresie kon-

taktów rodzica z dzieckiem. 
Mimo istnienia prawomocne-
go orzeczenia, rodzic sprawują-
cy stałą pieczę nad dzieckiem, 
w dalszym ciągu utrudnia dru-
giemu rodzicowi spotykanie 
się czy kontaktowanie z dzieck-
iem. W takiej wypadku rodzic 
pokrzywdzony, musi skierować 
sprawę przed oblicze Temidy. 
Tym razem jednak będzie to 
sprawa o zagrożenie naka-
zaniem zapłaty określonej 
sumy pieniężnej, rodzicowi 
utrudniającemu kontakty. W 
postępowaniu tym sąd zbada 
czy dany rodzic zachowuje się 
niezgodnie z sądowym orzec-

By zachować ciągłość 
wypłat z programu 500+ , 
należało złożyć wniosek do 
końca kwietnia. Wniosek 
wysłany do ZUS do końca 
czerwca może oznaczać wy-
płatę z wyrównaniem, ale 
nieco później gdyż ZUS ma 
dwa miesiące na jego rozpa-
trzenie. Tylko wnioski zło-
żone po czerwcu skutkują 
utratą wypłaty za miesiąc po-
przedzający złożenie wnio-
sku. Zasada ta nie dotyczy 
nowourodzonych lub przy-
sposobionych dzieci, których 
rodzice mają trzy miesiące 
na złożenie wniosku. 

Dolnoślązacy wysłali do 
ZUS na nowy okres rozliczenio-
wy, który zaczyna się 1 czerwca 
br., już 241 752 wniosków na 
359 792 dzieci. W całej Polsce 

wpłynęło do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych 3 282 175 
wniosków na 5 065 830 dzieci.

- Już od 1 lutego tego roku 
rodzice i opiekunowie mogą 
składać wnioski o przyznanie 
wypłat z programu „Rodzina 
500 plus” na nowy okres świad-
czeniowy. Żeby nie stracić cią-
głości wypłat wniosek musi do 
nas wpłynąć do końca czerwca 
– mówi Iwona Kowalska-Matis, 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka dodaje, że ro-
dzice i opiekunowie, którzy do 
30 czerwca złożą wniosek o 500 
plus, otrzymają pieniądze za 
cały okres świadczeniowy tzn. 
od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 
2023 r. Ustawowy termin rozpa-
trzenia wniosku i wypłaty zależy 
od miesiąca złożenia wniosku.

- Wniosek muszą złożyć 
zarówno rodzice nowouro-
dzonych dzieci jak i ci rodzice, 
którzy już dostają pieniądze, 
bowiem prawo do wypłaty 
500+ jest przyznawane zawsze 
na jeden rok – przypomina Ko-
walska-Matis. 

Jeśli wniosek na nowy okres 
świadczeniowy wpłynie do ZUS 
do końca czerwca, wypłata bę-
dzie przysługiwała od czerwca 
br. do maja 2023 r. Prawo do 
świadczenia wychowawczego 
przysługuje, bowiem od miesią-
ca, w którym wpłynął wniosek, 
do końca okresu świadczenio-
wego. Zatem osoba, która złoży 
wniosek dopiero w lipcu, nie 
otrzyma świadczenia za czer-
wiec, lecz dopiero od lipca.

- Tutaj wyjątkiem są dzieci 
dopiero, co urodzone, przy-

sposobione, objęte opieką lub 
umieszczone w pieczy lub w 
placówce. Jeśli wniosek w ich 
sprawie zostanie złożony w 
ciągu 3 miesięcy od dnia tego 
zdarzenia, 500 plus będzie 
przysługiwać od miesiąca wy-
stąpienia wymienionych zda-
rzeń – zapewnia Iwona Kowal-
ska-Matis.

Osobną kwestią jest mak-
symalny termin na ustalenie 
prawa i wypłatę świadczenia 
500 plus. Przepisy przewidują, 
że wniosek złożony do koń-
ca kwietnia musi zostać zała-
twiony najpóźniej do czerwca, 
wniosek złożony w maju – do 
lipca, w czerwcu – do sierp-
nia, w lipcu – do września, a 
w sierpniu – do października 
danego roku. Przez załatwie-
nie rozumie się rozpatrzenie i 

wypłatę świadczenia na konto 
rodzica.

Nowe wnioski można wysy-
łać wyłącznie online poprzez 
Platformę Usług Elektronicz-
nych ZUS (PUE), portal Empatia 
lub w bankowości elektronicz-
nej. Również pisma, informacje 
i decyzje w sprawie wniosku 
są przekazywane w formie 
elektronicznej – wyłącznie na 
PUE. Gdy pojawi się tam ważna 
informacja o 500 plus, rodzi-
ce otrzymują powiadomienie 
SMS lub na e-maila. Pienią-
dze z programu są wypłacane 
wyłącznie na wskazany przez 
wnioskodawcę numer rachun-
ku bankowego.

- Z naszych statystyk wyni-
ka, że rodzice nie mają proble-
mów z przesyłaniem wniosków 
do ZUS. Najczęściej korzystają 

Prawo w pigułce: zapłata sumy pieniężnej 
za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

ZUS czeka na wnioski o 500+ 

zeniem. Jeżeli dowody będą 
świadczyły jednoznacznie, że 
takie zachowania mają miejsce, 
to sąd zagrozi takiemu rodzico-
wi, że w przypadku dalszego 
naruszania orzeczenia sądu, 
będzie musiał zapłacić dru-
giemu rodzicowi określoną 
sumę pieniędzy. Kwota ta jest 
ustalana przez sąd, który bier-
ze pod uwagę sytuację mająt-
kową rodzica, któremu zagrozi 
zapłatą.

Co szczególnie istotne, jeśli 
zagrożenie to nie przyniesie 
spodziewanego rezultatu, i 
rodzic dalej będzie utrudniał 
kontakty drugiego rodzica z 

dzieckiem, to sąd, w kolejnym 
kroku, nakaże zapłatę ustal-
onej sumy, za każdorazowe 
naruszenie ustaleń sądu.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

z własnej bankowości elektro-
nicznej podobnie jak to było 
w przypadku wniosków o wy-
prawkę szkolną – zapewnia 
rzeczniczka z Dolnego Śląska.

Od początku 2022 roku 
obsługę tzn. przyjmowania i 
rozpatrywania wniosków oraz 
przyznawania świadczenia wy-
chowawczego przejął Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.

(IKM)
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 22.04.2022 r. 

do dnia 15.05.2022 r. w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej

 www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl

został wywieszony wykaz nr 2/2022 dotyczący najmu 

socjalnego lokalu.

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 17.03.2022 r.

 do dnia 06.05.2022 r. w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl

 został wywieszony wykaz nr 1/2022 dotyczący najmu 

socjalnego lokalu. 

R E K L AMAR E K L AMA

- Po kliku latach podej-
muję, wraz z mecenasem 
Krzysztofem Budnikiem z 
Wrocławia, kolejny bój o 
wznowienie procesu w spra-
wie zabójstwa wałbrzyskie-
go antykwariusza Henryka 
Ś., do którego doszło w mar-
cu 2000 roku – zapowiada 
Janusz Bartkiewicz, emery-
towany naczelnik Wydziału 
Kryminalnego Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Wałbrzy-
chu.

- W tej sprawie, przy braku 
dowodów winy, 16 grudnia 
2002 r. Sąd Okręgowy w Świd-
nicy na 25 lat pozbawienia 
wolności skazał Radka Krupo-
wicza i Patryka Rynkiewicza. 
Po 15 latach odsiadki udało 
się zmniejszyć im wyrok o 10 
lat, ale Radek chce walczyć 
dalej, aby piętno zabójcy zmyć 
z siebie raz na zawsze. Obec-
nie jestem na etapie pisania 
szczegółowej informacji o tej 
sprawie dla Rzecznika Spraw 
Obywatelskich. Formalny 
wniosek do RPO o skierowa-
nie do Sądu Najwyższego 

skargi nadzwyczajnej, którą 
sporządzi kancelaria mecena-
sa Krzysztofa Budnika. Przy-
pomnę, że Radek odsiedział 
14 lat tylko dlatego, że jakiś 
nawiedzony mitoman stwier-
dził, że widział go na miejscu 
zabójstwa. Poza tym kłamli-
wym twierdzeniem (są na to 
dowody, że łgał jak przysło-
wiowy pies) prokuratura nie 
była w stanie przedstawić żad-
nego innego dowodu winy, 
a Sąd Okręgowy w Świdnicy, 
mimo dziesiątek wątpliwości, 
których nikt nie był w stanie 
usunąć, skazał ich wbrew pro-
cedurom, logice i zdrowemu 
rozsądkowi. Skazał ich na 25 
lat więzienia, z prawem wystą-
pienia o warunkowe zwolnie-
nie po upływie 20 lat. Po kilku 
latach walki (od 2004 roku) 
udało mi się doprowadzić do 
ponownego procesu w Sądzie 
Apelacyjnym we Wrocławiu i 
po następnych kilku kasacjach 
i wyrokach, doprowadzić do 
zmniejszenia kary na lat 15 – 
podkreśla Janusz Bartkiewicz.

(RED)

Zabójstwo 
antykwariusza
wróci na wokandę?

- Uruchomienie fontanny 
– niezwykłej atrakcji wod-
nego palcu zabaw w Parku 
Sportowym na Osiedlu Pia-
stowskim w Świebodzicach 
zmuszeni jesteśmy opóźnić 
o kilka tygodni – mówi Paweł 
Ozga, burmistrz Świebodzic.

- Skutkiem niewłaściwego i 
nieodpowiedzialnego zacho-
wania osób, które, nie tylko 
nie dbają o dobro wspólne, a 
wręcz je dewastują, jest  6 sztuk 
zniszczonych  re�ektorów fon-
tannowych LED.  Do czasu ich 
wymiany na nowe, uruchomie-
nie fontanny jest niemożliwe. 
Niestety powstałe zniszczenia 
to nie tylko odebranie Miesz-
kańcom możliwości korzysta-

nia z atrakcji, ale również duże 
koszty związane z naprawą 
(jeden re�ektor to 4,5 tys. zł, 
całkowity koszt wymiany znisz-
czonego oświetlenia 30 tys. 
zł). Ponadto do czasu urucho-
mienia obiektu nie jesteśmy 
w stanie sprawdzić, czy akty 
wandalizmu nie spowodowa-
ły również uszkodzenia dysz 
fontannowych. Po raz kolejny 
zwracamy się z apelem o dba-
nie o wspólne dobro i zapobie-
ganie dalszym aktom wanda-
lizmu na terenie Świebodzic. 
Nie dopuśćmy, aby kilka osób 
swoim nieodpowiedzialnym 
zachowaniem, niszczyło nasze 
Miasto apeluje Paweł Ozga.

(WPI)

- Z całego serca dziękuję 
wszystkim 473 cudownym 
wolontariuszom, gronu pe-
dagogicznemu szkół, pa-
ra�om z trzech dekanatów 
Wałbrzyskich, wójtom, bur-
mistrzom, starostwu po-
wiatowemu za pomoc i za-
angażowanie w Żonkilową 
Kwestę. Dziękuję również 
każdej osobie, która wspar-
ła naszą zbiórkę! Jesteście 
dowodem, że dobrych ludzi 
nie brakuje – mówi Renata 
Wierzbicka z Polskiego To-
warzystwa Opieki Paliatyw-
nej w Wałbrzychu.

Koniec kwietnia upłynął w 
Wałbrzychu oraz w gminach 
powiatu wałbrzyskiego pod 
znakiem dobroczynności. 
Żonkilowa Kwesta, podczas 

której były zbierane pienią-
dze na wsparcie hospicjum w 
Wałbrzychu oraz Miejskiego 
Hospicjum we Lwowie. Wo-
lontariuszy z puszkami można 
było spotkać wielu miejscach 
w Wałbrzychu oraz sąsiednich 
gminach.

- Wolontariusze z naszej 
szkoły kwestowali po każdej z 
czterech niedzielnych mszy w 
Gorcach. Oczywiście przez dwa 
dni kwestowaliśmy również w 
szkole i przedszkolu. Uzbiera-
liśmy 2050 złotych i 5 funtów. 
Ogromnie dziękujemy za Pań-
stwa wsparcie! Potem spotkali-
śmy się na placu Magistrackim 
w Wałbrzychu z pozostałymi 
wolontariuszami z powiatu. 
Spotkanie zostało upamięt-
nione wspólnym zdjęciem, 

Żonkilowa Kwesta

również z organizatorami akcji 
i władzami powiatu. Pacjen-
ci hospicjum ze Lwowa będą 
mogli zobaczyć nasze starania 
i oczywiście czerpać z Państwa 
hojności. Potrzebne im rzeczy i 
środki �nansowe zostaną oso-
biście przekazane przez pre-

zesa hospicjum w Wałbrzychu 
Renatę Wierzbicką. Jeszcze raz 
dziękujemy za Wasze otwarte 
serca – relacjonują wolontariu-
sze z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 5 im. B. Malinowskie-
go w Boguszowie – Gorcach.

(RED)

Laureaci kolejnej edycji 
konkursu Fundusz Toyoty 
„Dobre Pomysły Zmieniają 
Nasz Świat” spotkali się w 
Zespół Szkół nr 5 im. Mak-
symiliana Tytusa Hubera w 
Wałbrzychu i zaprezentowali 
swoje zwycięskie projekty.

Symboliczne czeki wręczali: 
Dariusz Mikołajczak - prezes 
Toyota Motor Manufacturing 
Poland w Wałbrzychu i Iwo-
na Hnatiuk - dyrektor Zespołu 
Szkół nr 5 w Wałbrzychu, a ode-
brali je przedstawiciele:
1. PSP nr 5 w Boguszowie – 

Gorcach, projekt: „Kolczasty 
zakątek- o jeżu nie tylko na 
papierze”, liczba punktów: 
915, dotacja: 19 020 zł;

2. PSP nr 2 w Wałbrzychu, 
projekt: „Miasteczko Ruchu 

Dostali czeki z Fundusz Toyoty

Drogowego”, liczba punk-
tów: 885, dotacja: 19 504 zł;

3. Koło Gospodyń Wiejskich w 
Golińsku, projekt: „Budowa 
boiska sportowego w Goliń-
sku”, liczba punktów: 880, 
dotacja: 20 000 zł;

4. PSP nr 1 w Boguszowie – 
Gorcach, projekt: „Naukowy 
Plac Zabaw przy PSP nr 1”, 

liczba punktów: 870, dota-
cja: 19 982 zł;

5. SP nr 1 w Świdnicy, projekt: 
„EKOlogicznie, EKOnomicz-
nie, kreatywnie i aktywnie 
na dwóch kółkach”, liczba 
punktów: 865, dotacja: 20 
000 zł;

6 Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 1 w Wałbrzychu, 

projekt: „Rusz ciało i mózg! 
– gry stolikowe „pod chmur-
ką”, liczba punktów: 825, 
dotacja: 18 085 zł.
Wszystkie zaplanowane 

działania w ramach projektów 
powinny być zrealizowane po-
między do końca października 
2022 r.

(RED)

Wandale zniszczyli 
atrakcję

Na wałbrzyskim Podzamczu kwestowały uczennice PSP 26: Julia Skwira, 
Aurelia Szewczyk i Aurelia Szpinek pod opieką Ewy Woźny – Nowak.
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Posprzątają 
góry
- Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Gminy Mie-
roszów o podjęcie inicja-
tywy i włączenie się do 
akcji Czyste Góry. Zbierz 
przyjaciół i rodzinę – po-
sprzątajmy naszą gminę – 
zachęca Andrzej Lipiński, 
burmistrz Mieroszowa. 
- Akcja została zaplanowa-
na na sobotę 7 maja 2022 r. 
Spotykamy się o godz. 10.00 
w Rynku w Mieroszowie. Do 
posprzątania będą: okolice 
szybowiska w Mieroszowie, 
Zawory, Góry Suche, Stożek 
Wielki oraz Przełęcz Trzech 
Dolin. Zbieramy każdy pa-
pierek, butelkę lub inne 
porzucone śmieci. Zebra-
ne odpady należy złożyć 
w workach w widocznym i 
łatwo dostępnym miejscu, 
najlepiej w pobliżu dro-
gi. Podczas sobotniej akcji 
będziemy także testowali 
funkcjonalność aplikacji 
„Zmieć śmieć”. Aplikacja po-
może utrzymać lasy w czy-
stości i nagrodzi turystów 
uczestniczących w sprzą-
taniu lasów. Do udziału w 
testach zaprosimy osoby 
sprzątające Stożek Wielki. 
Prezentacji aplikacji dokona 
przewodnik z Fundacja Pol-
ska Górom. Po sprzątaniu 
Schronisko PTTK Andrze-
jówka zaprasza wszystkich 
na ognisko, bo - jak wiado-
mo - możemy zgłodnieć po 
pracy, więc zapraszamy na 
kiełbaskę z grilla. Pamię-
tajmy, że rozkładające się 
odpady nie tylko szpecą ale 
są też powodem zatruwa-
nia gleby, a także zwabiają 
dzikie zwierzęta. To od nas 
zależy, czy otaczające nas 
środowisko będzie zdro-
we i przyjazne. Do wzięcia 
udziału w akcji zachęcamy 
wszystkich, którym nie są 
obojętne estetyka naszej 
okolicy i propagowanie eko-
logicznych wzorców. Razem 
możemy więcej – dodaje 
burmistrz Andrzej Lipiński. 
Organizatorami akcji Czyste 
Góry są: Gmina Mieroszów, 
KSS Bartnica, Nadleśnictwo 
Wałbrzych, Mieroszowskie 
Centrum Kultury oraz Schro-
nisko PTTK Andrzejówka w 
Rybnicy Leśnej.

(RED)

W auli I Liceum Ogólno-
kształcącego w Wałbrzychu 
odbyły się Pokazy Projek-
tów Personalnych. - Nazwa 
projektu sugeruje, że ma on 
wynikać z autentycznych za-
interesowań i pasji uczniów. 
Uczniowie realizują go w 
ostatnim roku Programu 
MYP, przed przejściem do 
Programu Matury Międzyna-
rodowej (IB DP) mówi Beata 
Urbaniak, wicedyrektor I LO.

- Tegoroczne projekty były 
bardzo zróżnicowane pod ką-
tem zarówno tematów jak i 
samej formy. Wśród nich są 
projekty �lmowe, animacje, 
projekty literackie, artykuły, 
eseje, projekty informatyczne, 
naukowe (z nauk ścisłych) oraz 
gry towarzyskie. Trzeba przy-
znać, że uczniowie klasy 2 pre-

-DP postawili bardzo wysoko 
poprzeczkę kolejnym roczni-
kom, bo prezentacje projektów 
były na najwyższym poziomie, 
zaś pomysłowość uczniów i 
stopień trudności samych pro-
jektów naprawdę imponujący. 
Projekty zostały przedstawione 
społeczności I LO. Ze względu 
na bardzo duże zaintereso-
wanie pracami uczniów pla-
nujemy zorganizować jeszcze 
jeden pokaz, tym razem dla 
szerszej społeczności – podkre-
śla wicedyrektor szkoły.

Uczniowie I LO swoje prace 
zaprezentowali także w wał-
brzyskiej BWA w Centrum Na-
uki i Sztuki Stara Kopalnia.

- Otwarcie wystawy „Bitter 
Sweet” autorstwa uczennic 
z klasy 3 DP -  Visual Arts w 
Programie Matury Międzyna-

rodowej: Martyny Czekaj, Wik-
torii Janickiej, Gabrieli Meisser 
i Joanny Zych (pod kierunkiem 
Grażyny Górnickiej) uświetnili 
swą obecnością: wiceprezy-
dent Wałbrzycha Sylwia Bie-
lawska, senator RP Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska, poseł na 
Sejm Izabela Katarzyna Mrzy-
głocka, radna Rady Miejskiej 
Wałbrzycha Małgorzata Wił-
komirska – oraz dyrektor wał-
brzyskiego BWA Piotr Micek. 
Dyrektor I LO Oksana Citak 
podziękowała za możliwość 
realizacji Programu Matury 
Międzynarodowej, w którym 
uczniowie w sposób szczegól-
ny rozwijają swoją kreatyw-
ność, czego wyrazem jest cho-
ciażby ten wernisaż – dodaje 
Beata Urbaniak.

(RED)

W Gminie Mieroszów re-
alizowanych jest kilka inwe-
stycji drogowych i wodno - 
kanalizacyjnych.

Trwa II etap budowy kolekto-
ra instalacji sanitarnej dla budyn-
ków wspólnot mieszkaniowych 
przy ul. Sportowej w Mieroszo-
wie. W czerwcu wykonawca 
robót rozpocznie długo ocze-
kiwaną realizację budowy wo-
dociągu i kolektora sanitarnego 
w ul. Leśnej - od skrzyżowania 
z ul. Powstańców do mostu na 
ul. Leśnej. Całkowita wartość 
zadania wynosi 2 650 000 zł. Na 
tę inwestycję Gmina Mieroszów 
dostała pieniądze z Rządowego 
Funduszu Polski Ład w kwocie 
1 634 000 zł, a pozostała kwota 
1 016 000 zł pochodzi z budżetu 
Gminy Mieroszów.

Powoli dobiega końca bu-
dowa kolektora sanitarnego 
na ul. Szkolnej w Sokołowsku, 
która jest realizowana od kil-
ku miesięcy. Wcześniej zreali-
zowane zostały prace na ul. 
Dolnej i odcinku ul. Przejazd w 
Mieroszowie, gdzie wykonana 
została kanalizację deszczo-
wa, sanitarna i wymienione 
zostały nieszczelne odcinki 
wodociągu. Nawierzchnie ulic 
zostały wykonane z kostki bru-
kowej. 80 procent środków 
na wykonanie tego zadania 
Gmina Mieroszów pozyskała 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Podobne prace zostały 
zrealizowane na odcink od ul. 
Mikołaja Kopernika do ul. Po-
wstańców.

(RED)

Pokazali swoje pasje Budują kolektor 
sanitarny
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• Konsultacje w sprawie 
linii kolejowej
W związku z prowadzonymi 
pracami nad studium technicz-
no – ekonomiczno -środowi-
skowym dla projektu budowy 
linii kolejowej Żarów – Świdni-
ca – Wałbrzych – granica pań-
stwa, wykonawca studium – �r-

ma BBF Sp. z o.o. oraz inwestor 
– Centralny Port Komunikacyjn 
Sp. z o.o., zapraszają spotka-
nie konsultacyjne. Mieszkań-
cy Gminy Stare Bogaczowice 
będą mogli porozmawiać o 
proponowanym przebiegu no-
wej linii kolejowej 6 maja 2022 
r. o godzinie 16.00 w świetlicy 

wiejskiej przy ul. Głównej 5 w 
Lubominie.

• Sfinansują likwidację 
azbestu
Gmina Stare Bogaczowice za-
prasza chętnych do składania 
wniosków na do�nansowa-
nie kosztów demontażu, od-

Raport ze Starych Bogaczowic

Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnym Borze spotkali 
się z niezwykłym muzykiem, multiinstrumentalistą i kompozytorem - 
Joszko Brodą. – Muzyk dał naszym uczniom ciekawą lekcję historii 
i kultury – mówią organizatorzy.

(RED)

Przypominamy, że - zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Czarny Bór 
z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy 
Urzędu Gminy Czarny Bó - zmieniły się godziny pracy czarnoborskiego 
magistratu. Od 1 maja 2022 r. Urząd Gminy Czarny Bór jest czynny 
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.30, a w piątki 
w godzinach od 7.00 do 13.00.

(RED)

bioru, transportu do miejsca 
utylizacji i utylizacji wyrobów 
zawierających azbest oraz 
oczyszczenia terenu składo-
wania wyrobów zawierających 
azbest z pyłu azbestowego. 
Do�nansowanie będzie udzie-
lane w formie bezgotówko-
wej, czyli przez s�nansowanie 
w całości przez gminę wymie-
nionych czynności. - Proszę o 
szczegółowe zapoznanie się z 
regulaminem określającym za-

sady i tryb udzielania pomocy 
w ramach programu usuwa-
nia wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Stare 
Bogaczowice na lata 2018-
2032 i załącznikami do niego. 
Uchwała, regulamin oraz druki 
wniosku i załączników są do-
stępne do pobrania poniżej. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać także kierując zapyta-

nia na adres e-mailowy: rig@
starebogaczowice.ug.gov.pl 
lub telefonicznie: 74 8452 718 
lub 74 8452 165. Wnioski wraz 
z załącznikami należy składać 
do sekretariatu Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice do 13 maja 
2022 r. – mówi Mirosław Lech, 
wójt Gminy Stare Bogaczowi-
ce.

(IL)

Zmiana godzin pracy 
urzędu

Joszko Broda w szkole
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W Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Walimiu rozpoczęła 
się realizacja programu Mi-
nisterstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej „Korpus Wsparcia 
Seniorów” na rok 2022. Dzia-
łania będą prowadzone do 
końca grudnia 2022 r.

Program jest bezpłatny 
i skierowany do wszystkich 

mieszkańców Gminy Walim w 
wieku 65+, którzy mają proble-
my z samodzielnym funkcjo-
nowaniem ze względu na swój 
wiek, stan zdrowia, mieszka-
jących samotnie lub z bliskimi 
osobami, które nie są w stanie 
zapewnić im wystarczającego 
wsparcia. Program �nansowa-
ny jest w całości z Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
na realizację programu w ra-
mach II modułu otrzymał łącz-
nie kwotę 33.896,55 zł.

W ramach projektu 35 se-
niorów w wieku od 65 lat z 
Gminy Walim skorzysta z bez-
płatnej opaski bezpieczeństwa, 
która jest nowoczesną formą 

Korpus wsparcia seniorów monitorowania czynności ży-
ciowych seniora oraz komuni-
kacji z seniorem. Wyposażona 
jest w: przycisk bezpieczeń-
stwa SOS, dwustronną komu-
nikację głosową, monitoring 
pulsu, detektor upadku, czujnik 
zdjęcia opaski i lokalizator GPS. 
Seniorzy będą mogli skorzystać 
z opaski bezpieczeństwa i usłu-
gi teleopieki bezpłatnie.

Osoby do kontaktu w spra-
wie realizacji programu: Edyta 
Kowalska, telefon kontaktowy 

w godzinach pracy ośrodka: 
74 844 39 24; Krzysztof Kar-
wowski, telefon kontaktowy w 

godzinach pracy ośrodka: 661 
22 86 31.

(AM)

 W Zagórzu Śląskim, w 
okolicach jeziora Bystrzyc-
kiego, na odcinkach drogi 
powiatowej nr 3371 D oraz 
drogi powiatowej nr 3373 
D trwa akcja ratowania żab. 
Wzdłuż drogi zostały rozsta-
wione zabezpieczeń, które 
ograniczają płazom możli-
wość wkraczania na jezdnię. 
Działania te podejmowane 
są od 2015 roku i mają na 
celu zabezpieczenie pła-
zów, będących w Polsce pod 
ochroną, przed rozjeżdża-
niem ich przez samochody.

W tym regionie zidenty�ko-
wano występowanie głównie 
2 gatunków chronionych: ro-
puchy szarej i żaby trawiastej, 
które zaczynają okres rozrodu 
i przez 2- 3 tygodnie tłumnie 
przemieszczają się przez ru-
chliwą jezdnię, kierując się w 
stronę zbiornika wodnego w 
celu złożenia skrzeku. Akcja 
prowadzona jest wspólnie 
przez Starostwo Powiatowe 
w Wałbrzychu, Nadleśnictwo 
Świdnica oraz Regionalną Dy-
rekcję Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu, przy wsparciu 
ze strony Gminy Walim, Klubu 
Przyrodników i wałbrzyskiego 
oddziału Stowarzyszenia Straż 
Ochrony Przyrody w Polsce.

– Akcję ochrony płazów 
prowadzimy od 2015 roku, po 
przeprowadzonej wspólnie z 

Chronią żaby 
w Zagórzu Śląskim

- W związku z ustawowym 
obowiązkiem prowadzenia 
ewidencji zbiorników bez-
odpływowych (szamb) oraz 
ewidencji przydomowych 
oczyszczalni ścieków, przy-
pominam o obowiązku ich 
zgłoszenia – mówi Adam 
Hausman, Wójt Gminy Walim.

- Gmina Walim prowadzi 
ewidencję zbiorników bezod-
pływowych (szamb) oraz ewi-
dencję przydomowych oczysz-
czalni ścieków na podstawie 
art. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 888 z  późn. zm.). W związ-
ku z powyższym zwracam się z 
prośbą do właścicieli nierucho-
mości, które nie są podłączone 
do kanalizacji sanitarnej, o do-
konywanie zgłoszeń dotyczą-

cych posiadanego zbiornika 
bezodpływowego (szamba) 
lub przydomowej oczyszczalni 
ścieków do gminnej ewidencji 
(dotyczy to również wielolet-
nich posiadaczy tych urządzeń, 
którzy dotychczas nie dokonali 
takiego zgłoszenia). Zgłosze-
nia obejmują podstawowe 
informacje umożliwiające 
prowadzenie ewidencji. Druki 
zgłoszenia dostępne są w Urzę-
dzie Gminy w Walimiu oraz na 
stronie internetowej www.wa-
lim.pl. Wypełnione zgłoszenia 
proszę dostarczyć do Urzędu 
Gminy w Walimiu osobiście, 
za pośrednictwem poczty na 
adres urzędu, lub poczty elek-
tronicznej : kancelaria@walim.
pl – dodaje wójt gminy.

(AM)

Zgłoś oczyszczalnię 
lub szambo

Regionalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska i Klubem Przyrod-
ników wizji lokalnej, w trakcie 
której stwierdziliśmy śmierć 
blisko 500 żab z chronionych 
gatunków, rozjechanych przez 
samochody w trakcie migracji 
przez drogę. Podjęliśmy zatem 
działania prewencyjne, po-
legające na rozstawianiu – w 
miejscach największej migracji 
– płotków z agrowłókniny i fo-
lii oraz wkopywanie wiaderek, 
w których gromadzą się płazy 
i kilka razy dziennie są przeno-
szone przez drogę do zbiornika 
wodnego. Materiały dostar-
cza Nadleśnictwo Świdnica, 
natomiast  Powiat Wałbrzyski 
zapewnia brygadę drogową, 
która montuje te instalacje i 
na zmianę z członkami Stra-
ży Ochrony Przyrody będzie 
regularnie przenosić nagro-
madzone żaby przez jezdnię. 
Racjonalne i odpowiedzialne 
korzystanie ze środowiska na-
turalnego, a także ochrona 
przyrody są dla nas ważnymi 
zagadnieniami –  wyjaśniają or-
ganizatorzy akcji.

(RED)
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- Zapraszamy do wzięcia 
udziału w krótkiej ankie-
cie dotyczącej problemów i 
potencjałów występujących 
na obszarze rewitalizacji 
Gminy Głuszyca – mówi Ro-
man Głód, burmistrz Głu-
szycy.

- Niniejsza ankieta ma słu-
żyć pogłębionej analizie ob-
szaru rewitalizacji i jest jedną 
z form zapewnienia udziału 
mieszkańców w procesie przy-
gotowania Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji Gminy 
Głuszyca. Obszar rewitalizacji 
obejmuje ulice: Górnośląską, 
Henryka Sienkiewicza, Tade-
usza Kościuszki, Polną, Leśną, 
Grunwaldzką, Wysoką, Włók-
niarzy, Niecałą, Częstochow-
ską, Przemysłową, Parkową, 
Dolną, Górną, Kolejową, Bo-
lesława Chrobrego, Kłodzką, 
Henryka Dąbrowskiego, Bo-

haterów Getta, Ogrodową i 
Cmentarną. Wyszczególnio-
ne negatywne zjawiska oraz 
potencjały obszaru rewitali-
zacji zostały zdiagnozowane 
podczas warsztatów z przed-
stawicielami administracji 
samorządowej, placówek edu-
kacyjnych, instytucji kultury, 
przedsiębiorców i organizacji 
pozarządowych. Bardzo prosi-
my o wskazaniew ankiecie, któ-
re z wyszczególnionych zjawisk 
są, państwa zdaniem, ważne 
lub nieważne dla wyprowa-
dzania obszaru rewitalizacji 
ze stanu kryzysowego. Ankie-
ta zawiera tylko 7 pytań, jest 
anonimowa, a jej wypełnienie 
nie zajmie więcej niż 10 minu-
ty – wyjaśnia Roman Głód.

Link do ankiety: https://glu-
szyca-analiza-or.webankieta.
pl/

(AGM)

Po raz pierwszy w nowej 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Głuszycy odbyły się złote jubi-
leusze małżeństw. W imieniu 
Prezydenta RP „Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie” 
wręczyli burmistrz Głuszycy 
Roman Głód oraz kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w 
Głuszycy Anna Kabat.

Jubileusz Złotych Godów 
świętowali: Stanisława i Józef 

Złote gody Górczyńscy, Maria i Jan Lasz-
kiewiczowie, Krystyna i Jan Pio-
trowscy, Henryka i Tadeusz Za-
lescy, Teresa i Jan Szyszkowie, 
Danuta i Jerzy Bartosikowie 
oraz Helena i Kazimierz Jedo-
niowie.

- Wierzymy, że ta uroczy-
stość pozwoli Państwu wrócić 
pamięcią do dnia, kiedy po 
raz pierwszy powiedzieliście 
sobie „tak”. Macie za sobą tak 
wiele wspólnie spędzonych lat, 
chwil, także tych trudnych. Bo 
małżeństwo to niezwykle trud-
na praca, która niekiedy wyma-

ga od nas zrobienia 2 kroków 
w tył i przyjrzenia się wszyst-
kiemu jeszcze raz, aby móc na 
nowo tworzyć wspólne, dobre 
chwile. Jest mi niezwykle miło, 
że mogę uczestniczyć w tej 
uroczystości. Życzę Państwu 
wszystkiego dobrego – powie-
dział jubilatom burmistrz Ro-
man Głód.

- Spotkaliśmy się, aby uho-
norować zgodne i przykładne 
50-lecie pożycia małżeńskiego. 
Szanowni Jubilaci, 50 lat poży-
cia małżeńskiego to piękny po-
mnik stałości uczuć, który wy-

stawiło sobie dwoje ludzi. Przez 
te wszystkie lata byliście Pań-
stwo razem, wspieraliście się 
budując wspólną przyszłość. Je-
steście wzorem dla tych wszyst-
kich młodych par, które rozpo-
czynają dopiero wspólną drogę. 
Pozwólcie, że podziękuję Wam 

za wszystko czego dokonaliście 
w swoim życiu. Za Waszą mi-
łość, za wychowanie Waszych 
dzieci, za noce nieprzespane, 
za cierpienia i radość – mówiła 
kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Anna Kabat.

(AGM)

Rewitalizacja Głuszycy

- Po dwuletniej przerwie 
powracamy do organizacji 
Święta Włókiennika, któ-
re jest wyrazem pamięci o 
włókienniczej przeszłości 
naszej gminy – mówi Sabina 
Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy.

- Święto to okazja, by po-
dziękować starszemu pokole-
niu głuszyczan za wkład pracy 
w rozwój przemysłu włókienni-
czego, niegdyś prężnie rozwi-
jającego się i funkcjonującego 
na terenie Gminy Głuszyca. 
Zapraszamy do udziału w uro-
czystych obchodach Święta 
Włókiennika 2022, które zosta-

ło zaplanowane na niedzielę 
- 15 maja o godz. 16.00 w sali 
widowiskowej Centrum Kultu-
ry-Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Głuszycy. W czasie uro-
czystości kolejnej grupie osób 
zostaną wręczone pamiątko-
we statuetki „Zasłużonych dla 
głuszyckiego włókiennictwa”. 
Uroczystość uświetni pokaz 
multimedialny Grzegorza Cze-
pila „Historia włókiennictwa na 
starej fotogra�i” oraz występy 
zespołów muzycznych. Ser-
decznie zapraszamy do udziału 
w wydarzeniu i do zobacze-
nia 15 maja – zachęca Sabina 
Jelewska.

(AGM)

Święto Włókiennika
powraca



Czwartek, 5 maja 2022 r.

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

R E K L AMA

• Miliony 
na remonty dróg
- Za prawie 5 mln zł będziemy 
remontowali kolejne drogi: 
Reymonta, Reja, Konopnickiej, 
Mostową, Sportową oraz most 
i odcinek ul. Długiej. Udało 
się skutecznie przeprowadzić 
przetarg, a pieniądze pozyska-
liśmy z rządowego programu. 
Termin zakończenia realizacji 
tych inwestycji został wyzna-
czony na kwiecień 2023 roku 
– mówi Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny-Zdroju.

• Brzdącowy Park 
Wodny
Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdro-
ju otrzymał dotację w ramach 
projektu wolontariackiego 
fabryki Toyoty w Wałbrzychu 
„Pomoc z Toyoty”. „Brzdąco-
wy Park Wodny” dla Żłobka 
Miejskiego w Jedlinie-Zdroju 

uzyskał wysokie notowania i 
niebawem będzie realizowany. 
Bezpieczna, letnia konstruk-
cja sprawi wiele radości ma-
luszkom w upalne dni lata.

• Biegaj w Jedlinie
Spotkania Biegowe dla Dzie-
ci i Młodzieży odbywają się w 
Kompleksie Sportowo-Rekre-
acyjnym Active Jedlina przy 
ul. Kłodzkiej. Terminy zawo-
dów: 25 maja, godz. 16.30; 15 
czerwca, godz. 16.30 (�nał). 
Obowiązuje podział na katego-
rie dziewcząt i chłopców: 50 m 
– do lat 4 (roczniki 2018-2021); 
100 m – 5/6 lat (roczniki: 2016-
2017); 200 m – 7/8 lat (roczniki: 
2014-2015); 400 m – 9/10 lat 
(roczniki: 2012-2013); 800 m – 
11/12 lat (roczniki 2010-2011); 
1000 m – 13/14/15 lat (roczniki 
: 2007, 2008, 2009).

(RED)

Raport z Jedliny-Zdroju

- Koncert Operowo-Operet-
kowy „Opera in Love” w wyko-
naniu Grupy Operowej Sonori 
Ensemble to wieczór pełen 
miłosnych emocji. Zapraszam 
13.05 na godz. 19.00 do Te-
atru Zdrojowego w Szczaw-
nie-Zdroju – mówi Mirosław 
Kowalik, dyrektor placówki.

Grupa Sonori Ensemble, któ-
ra zaprezentuje się na sxenie 
teatru Zdrojowego w Szczaw-
nie - Zdroju, ma na swoim 
koncie około 500 koncertów w 
salach koncertowych, teatrach 
i innych instytucjach kultury 
Polsce i za granicą (Austria, 
Niemcy, Włochy, Słowacja). Do 

Inauguracyjne pokazy 
fontanny multimedialnej w 
Jedlinie-Zdroju wzbudziły 
duże zainteresowanie miesz-
kańców uzdrowiskowej gmi-
ny oraz turystów spędzają-
cych majówkę w Aglomeracji 
Wałbrzyskiej.

W ramach projektu „Rewita-
lizacja pogórniczych obszarów 
miejskich w celu uatrakcyjnie-
nia oferty turystycznej uzdro-
wiska Jedlina-Zdrój – Moder-
nizacja Parku Północnego w 
Jedlinie-Zdroju jako terenu 
uzdrowiskowo-rekreacyjnego” 
została wybudowana nowa 

scena wraz z zapleczem sani-
tarnym, wymieniona została 
kostka przed sceną, zostały 
zbudowane ścieżki w techno-
logii terraway oraz nowa fon-
tanna wraz z całą technologią 
oświetlenia i nagłośnienia. Cał-
kowity koszt zadania wynosi 
prawie 2,5 mln zł.

Inauguracyjne pokazy fon-
tanny multimedialnej, połą-
czone z występami na nowej 
scenie, cieszyły się dużym za-
interesowaniem. Na kolejne 
trzeba poczekać do Dni Jedli-
ny-Zdroju.

(RED)

Opera in Love ważniejszych osiągnięć należą: 
występy z Orkiestrą Filharmonii 
Zielonogórskiej, trzykrotny wy-
stęp podczas Nowosolskiej Je-
sieni Artystycznej, gdzie artyści 
koncertowali m.in. obok Grupy 
MoCarta oraz orkiestry Arte dei 
Suonatori, koncert w ramach 
prestiżowego cyklu „Wieczory 
u Attavantich” w Jarosławiu, 
spektakl „Mozartiada” podczas 
festiwalu Drama Teatralna w 
Tarnobrzegu.

 - Tematem przewodnim 
koncertu jest miłość i jej roz-
maite odcienie, ukazane przez 
najsłynniejszych kompozyto-
rów operowych. W programie 
nie zabraknie lirycznych ro-
mansów, duetów i scen mi-
łosnych, brawurowych i efek-
townych popisów wokalnych 
oraz odrobiny subtelnego 
dowcipu. Śpiewacy zaprezen-
tują ponadczasowe przeboje z 
dzieł najsłynniejszych kompo-

zytorów m. in. Mozarta, Rossi-
niego, Verdiego, Pucciniego, 
Wagnera, Straussa, Kalmana, 
Gershwina i innych. Zaprasza-
my na niepowtarzalny wieczór 
operowy pełen emocji i uczuć 
w towarzystwie wspaniałych 
głosów operowych. Gala „Ope-
ra in Love” to wspaniały wie-
czór pełen muzycznych emocji 

i wzruszeń – zachęca Mirosław 
Kowalik.

Bilety w cenieni 50 zł można 
kupić w biurze teatru, w godz. 
9.00 – 14.00 (tel. 74 840 24 
45), w restauracji „Bohema”, w 
godz. 13:00 - 23:00 (tel. 74 882 
00 83) oraz online na stronie 
https://www.kupbilecik.pl.

(RED)

Fontanna radości
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SEZON DLA AKTYWNYCH

NAPISZ DO NAS:
kierownikpark@jedlinazdroj.eu

ODDZWONIMY

ZAPRASZAMY
do PARKU AKTYWNOŚCI

CZARODZIEJSKA GÓRA
Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska

Wycieczki szkolne 
(grupy zorganizowane) 
ZAPRASZAMY 
CODZIENNIE!

• Park linowy (4 trasy),
• Wieża wspinaczkowa  

(3 stopnie trudności),
• Letni tor saneczkowy,
• Paintball.

R E K L AMA

Gmina Boguszów-Gorce 
kolejny raz przystąpiła do 
udziału w projekcie „Umiem 
pływać”, który jest realizo-
wany ze środków Fundu-
szu Zajęć Sportowych dla 
uczniów, w ramach dotacji 
Ministerstwa Sportu i Tury-
styki oraz Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego.

W okresie od kwietnia do 
czerwca 2022 r. 90 uczniów z 
klas I - III ze szkół podstawowych 
z Boguszowa – Gorc weźmie 
udział w bezpłatnych zajęciach 
nauki pływania na pływalni w 
Centrum Sportowo-Rekreacyj-
nym Aqua - Zdrój w Wałbrzychu.

Zajęcia sportowe realizo-
wane w ramach programu 
powszechnej nauki pływania 
to przede wszystkim nauka 
podstawowych umiejętno-
ści pływackich, jak też możli-
wość rozwijania i podnoszenie 
sprawności �zycznej. Uczest-
nictwo w programie wpłynie 
także na zachęcenie do syste-
matycznego uprawiania spor-
tu oraz prowadzenia zdrowego 
i aktywnego stylu życia. Ćwi-
czenia w wodzie i pływanie to 
również jeden z najskuteczniej-
szych sposobów zapobiegania 
i korygowania wad postawy. 
Niewątpliwe korzyści płynące 
z udziału dzieci w projekcie to 

Nauka pływania

także zapobieganie zjawiskom 
patologii społecznych przez 
skierowaną do uczniów ofertę 
uczestnictwa w dodatkowych 

zajęciach sportowych oraz 
edukacja w zakresie bezpiecz-
nego korzystania z akwenów.

(JCF)

- Choć prognozy pogody przez cały tydzień straszyły deszczem i chłodem, 
na starcie NorDzik Walking w Boguszowie - Gorcach stanęło prawie 
70 osób, co nawet nas trochę zaskoczyło - oczywiście pozytywnie. 
A popołudniowe, skromne atrakcje, przygotowane przez nas wspólnie 
zastępami OSP Boguszów i OSP Gorce, Harcerzami ze 111 Boguszowskiej 
Drużyny Żółto-Niebieskiej, Fundacją Na Pomoc Zwierzętom, 
Rozryvkolandią, grupą Biegową Dzikowiec, oraz naszymi wiernymi 
wolontariuszami spowodowały, że na parkingach pod Dzikowcem było 
trudno znaleźć wolne miejsce. Mamy nadzieję, że pomimo przelotnego 
majowego deszczyku bawiliście się dobrze i jeszcze do nas wrócicie – 
podkreślają organizatorzy imprezy.

(RED)

NorDzik Walking

Liczne grono biegaczy sta-
nęło 2 maja na starcie 7 Pół-
maratonu Górskiego „Z �agą 
na Trójgarbie”. Rywalizacja 
odbywała się na dystansach 
11 km i 21 km.

Półmaraton Górski „Z �agą 
na Trójgarbie” organizują na 
przemian Gminy: Stare Boga-
czowice i Czarny Bór. W tym 
roku start i meta usytuowane 
były na stadionie w Starych 
Bogaczowicach, ale – jak wska-
zuje nazwa – biegacze musieli 
wdrapać się na szczyt Trójgar-
bu.

Na dystansie 11 km naj-
szybszy był Jan Kaczor, który 
do mety dotarł w czasie 56 
minut i 16 sekund, drugie miej-
sce zajął Bartłomiej Wojsław, 

a trzecie Paweł Pachelski. W 
rywalizacji kobiet najszybsza 
była Agnieszka Kwiatowska, 
która bieg ukończyła w czasie 1 
godzina 15 minut i 26 sekund. 
Pozostałe miejsca na podium 
zajęły: Katarzyna Gnitecka i Ka-
tarzyna Mitro.

Bieg na 21 km wygrał Ro-
bert Sadzik, który uzyskał czas 
1 godzina 37 minut i 53 sekund, 
wyprzedzając Marcela Broja i 
Daniela Rączkowskiego. Naj-
szybsza kobietą na tym dystan-
sie była Sylwia Gardecka, która 
przybiegła do mety w czasie 1 
godzina 56 minut i 37 sekund. 
Na drugim miejscu bieg ukoń-
czyła Ewa Pastuszeńko, a na 
trzecim Justyna Borkowska.

(RED)

Pobiegli z �agą 
na Trójgarb



Czwartek, 5 maja 2022 r.

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

R E K L AMA

W pół�nale rozgrywek I 
ligi koszykarzy Górnik Wał-
brzych dwukrotnie pokonał 
we własnej hali Kotwicę Ko-
łobrzeg i do awansu do �nału 
brakuje mu już tylko jednego 
zwycięstwa.

Zespół z Kołobrzegu ma w 
swoich szeregach czterech za-
wodników, którzy w ubiegłym 
roku wywalczyli awans do eks-
traklasy w barwach Czarnych 

Koszykarze MKS Basket 
Szczawno-Zdrój zajęli 3 miej-
sce w ćwierć�nałowym tur-
nieju mistrzostw Polski mło-
dzików (U13). 

Zespół z uzdrowiska w 
pierwszym spotkaniu w Ko-
ścianie pokonał MKS Dąbrowa 
Górnicza 91:74, potem pod 
dogrywce uległ MKS Pruszków 
87:89, a na zakończenie rywali-
zacji przegrał z gospodarzami 
turnieju - Obrą Kościan 52:80. 

- Sezon zakończyliśmy 
przegraną w Kościanie z go-
spodarzami turnieju ćwierć�-
nałowego, ale mimo wszystko 
pokazaliśmy, że jako mały klub 
z małego miasta możemy ry-
walizować z najlepszymi w 
kraju. Zabrakło jednej udanej 
akcji, aby znaleźć się wśród w 
gronie 16 najlepszych klubów 
w Polsce. Z bilansem 1 wygra-
na i 2 porażki zajęliśmy 3 miej-
sce w ćwierć�nale Mistrzostw 
Polski i możemy powiedzieć, że 
to był naprawdę udany sezon 
– podsumowuje rozgrywki Bar-
tłomiej Józefowicz, trener MKS 
Basket Szczawno-Zdrój.

(RED)

Pół�nał 
nie dla Szczawna

Do Kołobrzegu po �nał

Klub Piłkarski 
MCK Mieroszów 
pokonał Granit II 
Roztoka 4:2 i awan-
sował do �nału tur-
nieju Sudety Cup, 
który zostanie ro-
zegrany na Stadio-
nie Narodowym w 
Warszawie.

Turniej Sudety 
Cup organizowany 
jest przez Wałbrzyską Spe-
cjalną Strefę Ekonomiczną 
Invest-Park we współpracy z 
Wałbrzyskimi Zakładami Kok-
sowniczymi Victoria S.A. Ry-
walizacja rozpoczęła się 26 
marca br. w Kłodzku, a kolejne 
zmagania odbyły się 2 kwietnia 
w Ciepłowodach, 9 kwietnia w 
Bielawie, 23 kwietnia w Żaro-
wie. Ostatnia odsłona tej rundy 
rozgrywek została rozegrana 
30 kwietnia na stadionie spor-
towym w Szczawnie-Zdroju. 
Całość zwieńczy wyjątkowy 
�nał, który odbędzie się na Sta-
dionie Narodowym.

- Ideą turnieju jest to, aby 
poza dobrą zabawą i wspomnie-
niami zostało po nim coś wy-
miernego. Angażując się w ten 
określony sposób, czyli przeka-

KP MCK Mieroszów 
zagra na narodowym

zując vouchery i stroje, chcemy 
pomóc w wyposażeniu drużyn 
piłkarskich z byłego wojewódz-
twa wałbrzyskiego – mówi Jakub 
Michalski, dyrektor Komunikacji i 
CSR WSSE Invest-Park.

Na stadionie sportowym 
w Szczawnie Zdroju spotkały 
się drużyny rywalizujące na 
co dzień klasie B: KP MCK Mie-
roszów, Podgórze Wałbrzych, 
Orzeł Witoszów, Nysa Kłaczyna, 
Szczyt Boguszów-Gorce, Granit 
II Roztoka, Sokół Kostrza, Unia 
Jaroszów, Huragan Olszany, 
Płomień Dobromierz, Zieloni II 
Mokrzeszów i Victoria II Świe-
bodzice. Pierwsze miejsce, po 
zwycięstwie 4:2 nad Granitem 
II Roztoka, zajął KP MCK Mie-
roszów.

(RED, fot. MCK)

Słupsk. Piotr Śmigielski, Miko-
łaj Kurpisz, Szymon Długosz i 
wychowanek Górnika Damian 
Pieloch, po zwycięstwie w �-
nale nad Górnikiem, nie dostali 
szansy sprawdzenia się na naj-
wyższym poziomie w ekipie 
rewelacyjnego beniaminka ze 
Słupska, ale z powodzeniem 
walczą o kolejny awans w sze-
regach Czarodziejów z Wydm. 
Oba pół�nałowe spotkania w 
Wałbrzychu były zacięte, ale 
Górnik wykorzystał atut wła-
snego parkietu, choć do zwy-
cięstwa w drugim starciu po-
trzebował dwóch dogrywek.

Trzecie i ewentualne czwar-
te spotkanie odbędą się w Ko-
łobrzegu 7 maja (godz. 18.00) 
i ewentualnie 8 maja (godz. 
18.00), a jeśli one nie wyłonią 
zwycięzcy, to �nalistę pozna-
my w decydującym starciu, 

które zostanie rozegrane 11 
maja w Wałbrzychu.

Przegrani pół�naliści w 
dniach 14 maja i 18 maja roze-
grają dwumecz o 3 miejsce w I 
lidze, natomiast zwycięzcy spo-
tkają się w wielkim �nale. Do 
wyłonienia mistrza I ligi, który 
tym samym wywalczy awans 
do ekstraklasy, potrzebne będą 
3 zwycięstwa. W �nale rywali-
zacja będzie toczyła na takich 
samych zasadach, jak we wcze-
śniejszych rundach. Pierwsze 
dwa mecze zostaną rozegrane 
14 i 15 maja w hali zespołu wy-
żej sklasy�kowanego po sezo-
nie zasadniczym, trzeci i ewen-
tualnie czwarty mecz odbędą 
się 21 i 22 maja, a jeśli potrzeb-
ny będzie piąty mecz, to zosta-
nie on rozegrany 25 maja u wy-
żej rozstawionego przeciwnika.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)

Górnik Wałbrzych - Kotwica Kołobrzeg 
80:69 (19:28, 17:16, 20:13, 24:12)
Górnik: Jakóbczyk 15, Dymała 13, Pabian 
11, Cechniak 10, Malesa 8, Niedźwiedzki 
8, Ratajczak 7, Zywert 6, Durski 2, 
Kruszczyński 0.
Kotwica: Śmigielski 17, Nelson 14, 
Kurpisz 12, Pieloch 10, Długosz 7, 
Kowalenko 5, Itrich 4, Jakubiak 0, Kutta 
0, Wieczorek 0.
Górnik Wałbrzych - Sensation Kotwica 
Kołobrzeg 101:98 (21:21, 19:22, 19:21, 
22:17, d: 9:9, 11:8)
Górnik: Dymała 25, Zywert 18, Jakóbczyk 
17, Pabian 15, Niedźwiedzki 8, Cechniak 
7, Durski 7, Malesa 4, Ratajczak 0.
Kotwica: Pieloch 30, Nelson 15, Kurpisz 
14, Śmigielski 13, Itrich 10, Długosz 
9, Kowalenko 4, Jakubiak 3, Kutta 0, 
Wieczorek 0.
Play o�: 2:0.
Sokół Łańcut - AZS Politechnika Opolska 
67:63 i 86:76. Play o�: 2:0.
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aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
3 pokoje. Pierwsze piętro do re-
montu 109,70 m2. Cena 169 tys. zł
Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.
Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 3544m²  cena 
210 tys.zł
Sprzedam działkę zabudowaną 
(remiza strażacka) o pow. 1200m2 
w Sierpnicy. Cena 200 tys. zł. 
Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.
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R E K L AMA

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

ZATRUDNIĘ 
DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

USŁUGI

Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytki, 
łazienki, remonty mieszkań. 
Działalność jednoosobowa. 
Tel. 666 201 604
(4) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY 
i inne stolarskie. TANIO! 692-
123-981. 

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

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

PRACA

(3) Pakowanie kosmetyków. 2 
zmiany. Również osoby z niepeł-
nosprawnością. Wałbrzych. 734 
108 163 

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

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

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!

KUPIĘ 
KAŻDE 

MIESZKANIE 
ZA GOTÓWKĘ

TEL. 723 453 267

Sprzedam nieuzbrojoną 
działkę budowlaną 

- 9000 m kw., przy trasie 
Wałbrzych – Świdnica. 

Przy trasie 379, blisko strefy 
ekonomicznej. 

Możliwość podziału.

Tel. 661 298 122 
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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

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

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
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
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