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- 28.05.2022 r. zmienio-
na została tymczasowa or-
ganizacja ruchu na Rondzie 
Niepodległości polegająca 
na uruchomieniu sygnaliza-
cji świetlnej oraz wszystkich 
pasów i relacji ronda, za wy-
jątkiem wjazdu na estakadę 
budowanej obwodnicy. W 
związku z tym nadal zamknię-
ta pozostanie jezdnia ul. Łą-
czyńskiego od strony Szczaw-
na-Zdroju. Wyłączony z ruchu 
pozostaje również odcinek 
ul. Wyszyńskiego, na którym 
wciąż trwają prace budowla-
ne związane z realizacją in-
westycji – informuje kierow-
nictwo budowy obwodnicy z 
firmy Budimex.

Wprowadzone zmiany nie 
poprawiły płynności ruchu na 
rondzie.

- Wszystkim wałbrzysza-
nom, i nie tylko, radzę omijać 
Szczawno – Zdrój, zwłaszcza 
skrzyżowanie „Rondo Tesco”. 
Masakra! – alarmował w me-
diach społecznościowych Ja-
cek Szwajgier, radny Rady Miej-
skiej Wałbrzycha.

- Było małe rondo i funkcjo-
nowało, zrobili duże - ale skrzy-
żowanie - i jest tragedia. Jadąc 
od dawnego Tesco na Podzam-
cze mamy trzy światła – zauwa-
ża Jerzy Syzdek, były zastępca 

Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu.

Ale pojawiły się także głosy 
aprobaty.

- Jeżdżę co dziennie przez 
dawne rondo i o ile wiele złe-
go można powiedzieć o tym 
skrzyżowaniu, to przejazd z 
Podzamcza do Szczawna skró-
cił się o około 10 minut w go-
dzinach tak zwanego szczytu. 
A to, że kierowcy nie patrzą na 
znaki i tamują skrzyżowanie to 
niestety odrębny temat – mówi 
pan Tomek.

- To pierwsze takie rondo 
w Wałbrzychu i wielu kierow-
ców jednak nie potra� płynnie 
poruszać się. Z czasem nauczą 
się i być może osoby odpowie-
dzialne za ustawienia świateł 
też zoptymalizują ruch na tym 
rondzie – dodaje Mariola Kru-
szyńska z Fundacji Edukacji Eu-
ropejskiej.

- A ja radzę wałbrzyszanom 
przypomnieć sobie zasady w 
ruchu drogowym i prawo o 
ruchu drogowym. Nie ma co 
się dziwić, że są korki, skoro 
kierowcy nagminnie wjeżdża-
ją na skrzyżowanie, nie mając 
możliwości opuszczenia go. 
Zajeżdżają tym samym prze-
jazd kierowcom z innych kie-
runków. Kolejna sprawa, to ko-
rzystanie tylko z jednego pasa 

Zmiany dla kierowców 
i pasażerów

Uruchomienie sygnalizacji świetlnej oraz wszystkich pasów ruchu na Rondzie Niepodległości 
na pograniczu Szczawna - Zdroju i Wałbrzycha jest pierwszym etapem oddawania do użytku 

obwodnicy Wałbrzycha. – Do końca lipca 2022 r. planujemy oddać do użytku główny ciąg 
obwodnicy – mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

zjazdowego, gdy drugi jest 
pusty. No i oczywiście wjeż-
dżanie na skrzyżowanie na 
późnym pomarańczowym lub 
nawet na czerwonym świetle. 
Z drugiej strony opóźniony 
start na zielonym, bo przecież 
jak już stoję, to se poczytam 
co tam nowego na fejsbu-
kach wypisali. Gdy nauczymy 
się kultury jazdy, nauczymy 
się płynnie jeździć, to żadne 
skrzyżowanie nam nie będzie 
straszne – podkreśla pan Da-
mian.

Ale nie tylko zmiana organi-
zacji ruchu w tym rejonie budzi 
obawy kierowców. Intensywne 
opady deszczu sprawiły, że 25 
maja 2022 r. obszar Ronada 
Niepodległości, które po prze-
budowie jest skrzyżowaniem, 
znalazł się pod wodą. Służby 
sprawdzają, co było powodem 
zablokowania wód opadowych 
z jezdni.

Zmiana lokalizacji 
przystanków

Dział Komunikacji Zbioro-
wej Zarządu Dróg, Komunika-
cji i Utrzymania Miasta w Wał-
brzychu informuje że 28 maja 
2022 r. oraz 1 czerwca, zmianie 
uległy lokalizacje przystanków 
komunikacji miejskiej. 

28 maja tymczasowy przy-
stanek Długa – Makuszyńskie-
go dla linii: A-C-4-8-9 powrócił 
w miejsce swojej pierwotnej 
lokalizacji. 1 czerwca:
-  przystanek Wieniawskie-

go – al. Podwale (kierunek 
Piaskowa Góra) przesunięty 
został na al. Podwale, odjaz-
dy linii: A i 8 realizowane są 
z przystanku al. Podwale – 
Husarska,

- przystanek Parkowa – Armii 
Krajowej (w kierunku ul. Ko-
lejowej) przesunięty został 
na ul. Armii Krajowej, od-
jazdy linii nr 15 realizowane 

są z przystanku Armii Krajo-
wej- Dworzec Miasto.

-  tymczasowy przystanek 
Kolejowa – Wysockiego 
utworzony po zamknięciu 
ul. Chrobrego, dla linii: A-C-
2-11-12,15 przeniesiony 
został na ul. Wysockiego w 
miejsce obecnie funkcjonu-
jącego przystanku linii: 5 i 
10 realizujących odjazdy w 
kierunku Białego Kamienia.
- Zmiana lokalizacji tego 

przystanku związana jest z 
realizacją kolejnego etapu 
budowy obwodnicy w tym 
zabezpieczenia tak zwanej „Li-
siej sztolni” oraz remontem ul. 
B. Chrobrego. Wkrótce, wraz z 
uruchomieniem przejezdności 
obwodnicy, z przystanku Wy-
sockiego – plac Grunwaldzki 
uruchomiona zostanie specjal-
na linia autobusowa na trasie 

Śródmieście – Podzamcze – 
informuje Dział Komunikacji 
Zbiorowej Zarządu Dróg, Ko-
munikacji i Utrzymania Miasta 
w Wałbrzychu.

Otwarcie w lipcu?
- Działamy na wielu fron-

tach i w wielu miejscach – 
zapewniają przedstawiciele 
�rmy Budimex, która buduje 
wałbrzyską obwodnicę. - Wy-
konujemy między innymi: ro-
boty ziemne związane z pod-
budową drogi, roboty ziemne 
na drogach serwisowych, mur 
oporowy przy ul. Wysockiego, 
roboty brukarskie, montaż 
ekranów akustycznych, malo-
wanie oznakowania poziome-
go, montaż oznakowania pio-
nowego, nasadzenia zieleni, 
montaż barier energochłon-
nych.

Już wiadomo, że planowa-
ne na koniec czerwca otwarcie 
obwodnicy uległo kolejnemu 
przesunięciu.

- Odcinek obwodnicy od 
wiaduktu kolejowego na ulicy 
Wieniawskiego do dawnego 
„ronda Tesco”, które teraz jest 
skrzyżowaniem, jest pierw-
szym odcinkiem, na który do-
staliśmy pozwolenie na użyt-
kowanie. W tej chwili trwają 
procedury związane z uzyska-
niem pozwolenia na użytkowa-
nie kolejnych odcinków. Cały 
proces oddawania do użytku 
głównego odcinka obwod-
nicy planujemy zakończyć w 
wakacje. Robimy wszystko, by 
z nowej drogi można było ko-
rzystać już od końca lipca tego 
roku – mówi prezydent Roman 
Szełemej.

(RED)
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Pieniądze 
dla strażaków
Blisko 2 000 000 złotych 
tra� do 156 jednostek 
ochotniczych straży po-
żarnych z południa Dol-
nego Śląska. Za środki 
przekazane z Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu Druhny i Druho-
wie będą mogli kupić najpo-
trzebniejsze wyposażenie 
osobiste i ochronne, sprzęt 
łączności, narzędzia uzbro-
jenia i techniki specjalnej - 
wszystko co niezbędne do 
właściwego funkcjonowa-
nia i niesienia pomocy po-
trzebującym.
W powiecie wałbrzyskim 
pieniądze z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu otrzymają 
następujące jednostki:
• Ochotnicza Straż Pożarna 
w Boguszowie Gorcach - 
20 000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gorcach - 20 000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna 
w Walimiu - 12 500,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożar-
na w Zagórzu Śląskim - 
20 000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gostkowie - 14 900,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna 
w Witkowie - 20 000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożar-
na w Głuszycy Górnej - 
20 000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mieroszowie - 20 000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna 
w Sokołowsku - 16 300,00 zł
• Ochotnicza Straż Po-
żarna w Czarnym Borze - 
20 000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna 
w Starych Bogaczowicach - 
20 000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna 
w Grzędach - 16 300,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna 
w Jaczkowie - 20 000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożar-
na Grupa Poszukiwawczo-
-Ratownicza Wałbrzych - 
11 000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożar-
na w Dziećmorowicach - 
10 000,00 zł.

(RED)

- Jeszcze dziś wykonawca 
prac zdejmie oznakowanie 
zakazujące wjazdu na re-
montowany odcinek ulicy 
Zachodniej w Boguszowie 
– Gorcach – taką informację 
przekazał 27 maja 2022 r. 
redakcji Tygodnika DB 2010 
Andrzej Sokołowski - naczel-
nik Wydziału Komunikacji i 
Transportu Starostwa Powia-
towego w Wałbrzychu.

- Prosimy redakcję Tygo-
dnika DB 2010 o pomoc w od-
blokowaniu ulicy Zachodniej 
w Boguszowie – Gorcach. Na 
odcinku od skrzyżowania z 
drogą do stacji kolejowej Bo-
guszów – Gorce Zachód, do 
skrzyżowania z drogą łączącą 
Stary Lesieniec z Czarnym Bo-
rem nasza ulica, która od wie-
lu tygodni jest remontowana, 
została całkowicie wyłączona z 
ruchu. Na obu skrzyżowaniach 
pojawiły się znaki zakazujące 
ruchu. Niestety, ktoś zapomniał 
dodać tabliczki informujące, że 
zakaz ruchu nie dotyczy miesz-
kańców. Żeby było śmieszniej, 
w ostatnich dniach na tym 
odcinku nie są prowadzone 
żadne prace! Przypominam, że 
tak samo było w 2020 roku, gdy 
Powiat Wałbrzyski, który zarzą-
dza tą drogą, w podobny spo-
sób potraktował mieszkańców 
Grzmiącej w Gminie Głuszyca, 
zamykając całkowicie przejazd. 
Może wasza redakcja będzie 
nam w stanie pomóc, bo nas 

Odblokowali ulicę Zachodnią w Gorcach

nikt nie chce słuchać - zaalar-
mował redakcję Tygodnika DB 
2010 jeden z czytelników (imię 
i nazwisko do Wiadomości re-
dakcji).

26 maja 2022 r. około go-
dziny 15.00 sprawdziliśmy na 
miejscu jak wygląda sytuacja 
na ulicy Zachodniej (dawna 
Masalskiego i Wesołowskie-
go). Informacje przekazane 
przez naszego czytelnika w 
pełni się potwierdziły: na 
drodze nie było prowadzone 
żadne prace, a z obu stron 
remontowanego odcinka 
umieszczony był znak B-1, 
który jest stosowany w celu 
zamknięcia odcinka drogi dla 
ruchu wszelkich pojazdów. 

Zgodnie z „Kodeksem ruchu 
drogowego”, dopuszczane 
są odstępstwa od stosowania 
znaku B-1, ale wtedy na ta-
bliczce pod znakiem umiesz-
czany jest napis kogo zakaz 
nie dotyczy, np. pojazdów 
budowy, czy mieszkańców. Co 
ciekawe, przy bezwzględnym 
zakazie (czyli bez tabliczki) 
z drogi nie mogą korzystać 
nawet pojazdy niezbędne do 
prowadzenia prac remonto-
wych na zamkniętym odcinku.

27 maja 2022 r. skontak-
towaliśmy się z naczelnikiem 
Wydziału Komunikacji i Trans-
portu Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu - Andrzejem So-
kołowskim.

- Droga była okresowo zamy-
kana z powodu prac prowadzo-
nych między innymi przy prze-
pustach. Z powodu warunków 
atmosferycznych, �rma wyko-
nująca remont drogi wstrzymała 
prace na kilka dni, a kierownik 
robót był przekonany, że znaki 
zakazu ruchu zostały zdjęte. Po 
rozmowie telefonicznej zapew-
nił mnie, że jeszcze dziś znaki 
zostaną usunięte – przekazał 
nam w rozmowie telefonicznej 
naczelnik Sokołowski.

- Dziękujemy redakcji za po-
moc, a panu naczelnikowi ze sta-
rostwa za szybką reakcję. Droga 
została otwarta – poinformowali 
nas mieszkańcy ul. Zachodniej.

(RED)

Zmiany godziny 
funkcjonowania 
PSZOK
Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sani-
kom sp. z o. o. informuje, 
że - w związku ze zmianami 
organizacyjnymi - zostają 
zmienione godziny funk-
cjonowania Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w 
Boguszowie Gorcach. Od 
1 czerwca 2022 r. punkt bę-
dzie czynny od wtorku do 
piątku w godzinach od 9.00 
do 15.00 oraz w pierwszą i 
trzecią sobotę miesiąca w 
godzinach od 8.00 do 13.00.
- Jednocześnie przypomina-
my, że mieszkańcy Gminy 
Stare Bogaczowice mogą 
również oddawać odpa-
dy do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) znajdującego 
się w Kamiennej Górze przy 
ulicy Towarowej 49. Godzi-
ny pracy punktu zostały wy-
dłużone i aktualnie punkt 
jest czynny od poniedziałku 
do piątku od godz. 6.00 do 
17.00 i w każdą sobotę od 
godz. 9.00 do 13.00 – mówi 
Mirosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowice.

(IL)



Czwartek, 2 czerwca 2022 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

Wspólne sadzenie roślin, nauka 
gry w bule, wystawa prac oraz 
grill i tort – tak upłynęła sobota 
uczestnikom pikniku sąsiedzkiego 
w wałbrzyskiej dzielnicy Piaskowa 
Góra. Fundacja Wałbrzych 2000 
zorganizowała tę imprezę w ra-
mach projektu proekologicznego 
#WałbrzyskieOgrody.

W ramach konkursu ekologiczne-
go Fundacji PKO Banku Polskiego, 

pod hasłem „Pozwólmy ziemi od-
dychać”, Fundacja Wałbrzych 2000 
otrzymała grant na realizację pro-
jektu proekologicznego #Wałbrzy-
skieOgrody.

- Dzięki tym pieniądzom od Fun-
dacji PKO BP, w sobotę w ogrodzie 
Klubu Seniora przy ul. Wrocławskiej 
55 w Wałbrzychu posadziliśmy 121 
drzew, krzewów i bylin. Po wspól-
nym wysiłku zjedliśmy: 150 kiełba-

Piknik sąsiedzki, czyli przyjemne z pożytecznym

sek z grilla, 150 bułek oraz - na de-
ser - jeden wielki tort. Obejrzeliśmy 
wystawę prac wykonanych przez 
uczestniczki Klubu Seniora, a przed-

stawiciele SRS Dęby Wałbrzych 
uczyli nas grać w bule. Pogoda pła-
tała nam � gle, przeplatając zimny 
wiatr, słońce i deszcz, ale to nie prze-
szkodziło w rozegraniu turnieju pe-
tanque, w którym zwycięzcy dostali 
w nagrodę sadzonki roślin – relacjo-
nuje Agnieszka Chlipała, wiceprezes 
Fundacji Wałbrzych 2000.

W pikniku uczestniczyło blisko 
200 osób, w tym sąsiedzi z ulicy Wro-

cławskiej, seniorki i seniorzy, dzieci i 
młodzież z opiekunami z Fundacji 
Kalejdoskop Autyzmu oraz Stowa-
rzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej Specjalnej. 
Były także… 3 psy różnych ras.

Wiceprezydent Wałbrzycha Syl-
wia Bielawska wręczyła podzięko-
wania osobom, które przyczyniły się 
do powstania ogrodu terapeutycz-
nego.

R E K L AMA

- 517 102 154,01 zł tra� 
do samorządów z byłego wo-
jewództwa wałbrzyskiego z 
Programu Inwestycji Strate-
gicznych – Polski Ład – poin-
formował w poniedziałek w 
Wałbrzychu szef kancelarii 
premiera Michał Dworczyk.

- To największy tego rodza-
ju zastrzyk �nansowy dla sa-
morządów z południa Dolne-
go Śląska w ostatnich latach. 
Ponad pół miliarda złotych 
tra�a na konta samorządów. 
Niezwykle ważnym aspek-
tem programu jest atrakcyjny 
poziom �nansowania, wyno-
szący od 80 do nawet 95% 
wartości inwestycji. W ramach 
programu powstaną nowe 
przedszkola, szkoły, drogi, 
sieci wodno-kanalizacyjne, 
stadiony sportowe i wiele in-
nych obiektów na co dzień 
służących mieszkańcom dol-
nośląskich gmin. Jako parla-
mentarzyści i samorządowcy 
południa Dolnego Śląska je-
steśmy niezwykle usatysfak-
cjonowani, że po raz kolejny 
w przeliczeniu na mieszkańca 
to właśnie do naszego okrę-
gu tra�ają największe środki 
w skali całego województwa. 
Program oprócz bezpośred-
niego wsparcia samorządów 
wspomoże również zrówno-

ważony rozwój lokalnej przed-
siębiorczości. Firmy z regionu 
będą uczestniczyły w pracach 
nad wygranymi projektami, 
tworząc nowe miejsca pracy – 
dodaje Michał Dworczyk.

Lista do�nansowanych 
projektów w Wałbrzychu

i gminach ościennych:
• Gmina Miasto Boguszów-

-Gorce - Modernizacja drogi 
gminnej - ul. Kościuszki w 
Boguszowie-Gorcach wraz 
z niezbędną infrastrukturą - 
8 000 000 zł

• Gmina Miasto Boguszów-
-Gorce - Modernizacja drogi 
gminnej ul. Górnej w Bo-
guszowie-Gorcach wraz z 
niezbędną infrastrukturą - 
2 000 000 zł

• Gmina Czarny Bór - Budowa 
świetlicy wiejskiej w Borów-
nie - 4 500 000 zł

• Gmina Czarny Bór - Rozbu-
dowa infrastruktury spor-
towo - rekreacyjnej w Czar-
nym Borze - 5 850 000 zł

• Gmina Głuszyca - Adaptacja 
części pomieszczeń szkol-
nych  na Przedszkole Samo-
rządowe w Głuszycy - 6 800 
000 zł

• Gmina Jedlina-Zdrój - Mo-
dernizacja Kompleksu 
Sportowo-Rekreacyjnego w 

Jedlinie-Zdroju: Letni Park 
Wodny (Etap I) - 5 000 000 zł

• Gmina Mieroszów - Roz-
budowa Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Mieroszo-
wie z budową sali sportowej 
- 9 350 000 zł

• Gmina Mieroszów - moder-
nizacja oświetlenia uliczne-
go Gminy Mieroszów - 990 
000 zł

• Gmina Stare Bogaczowice 
- Podniesienie bezpieczeń-
stwa mieszkańców poprzez 
modernizację infrastruktury 
drogowej w Gminie Stare 
Bogaczowice - 4 750 000 zł

• Uzdrowiskowa Gmina Miej-
ska Szczawno-Zdrój - Mo-
dernizacja infrastruktury 
edukacyjnej i sportowej w 
Szczawnie-Zdroju - 3 500 
000 zł

• Uzdrowiskowa Gmina Miej-
ska Szczawno-Zdrój - Budo-
wa i przebudowa dróg oraz 
infrastruktury towarzyszą-
cej na terenie Szczawna-
-Zdroju - 6 300 000 zł

• Gmina Walim - Budowa 
przedszkola w Dziećmoro-
wicach wraz z elementami 
infrastruktury technicznej i 
zagospodarowaniem tere-
nu - 5 000 000 zł

• Powiat Wałbrzyski - Moder-
nizacja odcinków dróg po-

Miliony na samorządowe inwestycje

wiatowych w celu poprawy 
bezpieczeństwa użytkowni-
ków ruchu - 4 749 900 zł

• Powiat Wałbrzyski - Przebu-
dowa obiektów mostowych 
w celu poprawy dostępno-
ści turystycznej Ziemi Wał-
brzyskiej - 2 945 000 zł

• Powiat Wałbrzyski - Budowa 
wieży widokowej na Górze 
Dzikowiec - 6 300 000 zł

• Miasto Wałbrzych - Wyko-
nanie modernizacji (wraz 
z przebudową) Stadionu 
Sportowego „Nowe Mia-
sto” przy ul. Chopina 1a w 
Wałbrzychu - I etap - 39 600 
000,00 zł

• Gmina Świebodzice - Prze-
budowa dróg ul. Młynarska, 
Sienkiewicza, Prusa, Szkol-
na.Przebudowa ul. Siennej 
, ul. Droga Węglowa,  ul. 

Kasztanowej, ul. Kopernika 
- 9 970 250 zł

• Gmina Świebodzice - Bu-
dowa łącznika do małej ob-
wodnicy w rejonie Osiedla 
Piastowskiego w Świebo-
dzicach - 4 655 000 zł

Dodatkowe środki dla gmin 
uzdrowiskowych:

• Jedlina-Zdrój - moderniza-
cja Parku Aktywności w Je-
dlinie-Zdrój - 5 000 000 zł

• Uzdrowiskowa Gmina Miej-
ska Szczawno-Zdrój- mo-
dernizacja urządzeń lecz-
nictwa uzdrowiskowego - 
4 950 000 zł.
O przebudowie stadionu w 

wałbrzyskiej dzielnicy Nowe 
Miasto, piszemy szczerzej na 
stronie 10.

(RED)

Koncert 
charytatywny
W tym tygodniu wałbrzyska 
�lharmonia gościć będzie 
niezwykłych muzyków – Or-
kiestrę Symfoniczną Filharmo-
nii Chmielnickiej pod batutą 
Tarasa Martynyka. Ukraińscy 
muzycy rozpoczną w Wał-
brzychu swoją europejską 
trasę koncertową, podczas 
której zbierać będą fundusze 
na rzecz walczącej ukraiń-
skiej armii. Również koncert 
w Wałbrzychu, który odbę-
dzie się 2 czerwca o godzinie 
19.00, będzie miał charakter 
charytatywny, z darmowym 
wstępem i kwestą zorganizo-
waną przez muzyków. Orkie-
strę Symfoniczną Filharmonii 
Sudeckiej będzie można usły-
szeć w piątek, 3 czerwca o go-
dzinie 19.00, w koncercie zaty-
tułowanym „Młodzi na start!”. 
Gościnnie wystąpią w nim 
Jan Bielak, absolwent w klasie 
dyrygentury prof. Marka Pija-
rowskiego w Akademii Mu-
zycznej im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu, dla którego 
będzie to koncert dyplomowy 
oraz młody ukraiński pianista, 
związany z Polską, Markiian 
Ivashkevych.

(AF)
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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/

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

Summer Guitar Festival odbywa się w 
malowniczym kompleksie pałacowym w 
Krzyżowej koło Świdnicy nieprzerwanie 
od 2001 r. Pomysłodawcą i dyrektorem 
artystycznym wydarzenia jest znakomi-
ty wrocławski gitarzysta i wykładowca 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – dr 
Krzysztof Pełech. Tegoroczna edycja Festi-
walu planowana jest w dniach 17-24 lipca 
2022 r.

Festiwal obejmuje zajęcia indywidualne i 
grupowe, konkursy gitarowe, koncerty, wy-
kłady oraz prezentacje instrumentów, ad-
resowane do wszystkich miłośników gry na 
gitarze – od amatorów po profesjonalnych, 
doświadczonych już muzyków. Co roku do 
prowadzenia zajęć i wykładów zapraszani 
są uznani muzycy z Polski i zagranicy, repre-
zentujący różne style muzyczne oraz różne 
ośrodki dydaktyczne. W tym roku wykładow-
cami kursu będą: Magdalena Czwojda, Mar-
cin Chiliński, Robert Horna, Krzysztof Pełech, 
Marek Pasieczny, Piotr Restecki oraz Michał 
Stanikowski.

Ważną częścią festiwalu jest konkurs gita-
rowy w zakresie gry klasycznej oraz �ngersty-
le, organizowany w tym roku w dwóch kate-
goriach wiekowych: dla uczestników poniżej 
18 roku życia oraz uczestników pełnoletnich. 
Nagrodami w konkursach są instrumenty 
oraz akcesoria muzyczne, ufundowane przez 
partnerów festiwalu: Interton Classic, Mar-
tinez oraz Takamine, a laureaci konkursów 
zaprezentują się podczas koncertu �nałowe-
go festiwalu, który został zaplanowany na 23 
lipca br.

Festiwal to idealne miejsce zarówno dla 
uczniów i studentów uczelni muzycznych, 
chcących doskonalić swoje gitarowe umie-
jętności, jak również tych, którzy chcieliby 

uczestniczyć w koncertach i wykładach jako 
bierni obserwatorzy. Cechą szczególną tych 
cieszących się dużą popularnością kursów 
jest ich swobodny charakter oraz przyjazna 
atmosfera. Organizatorzy zapewniają wszyst-
kim uczestnikom nie tylko bogaty program 
kulturalny, lecz również bezpieczne i komfor-
towe warunki pobytu podczas kursu.

Zgłoszenia do kursu przyjmowane są 
do 15.06.2022r. na stronie: https://

guitarfestival.okis.pl/formularz-zgloszenia/.
Szczegóły Summer Guitar Festival 

są dostępne na stronie: 
https://guitarfestival.okis.pl/.
Kontakt do organizatorów:

guitarfestival@okis.pl
dyrektor artystyczny Krzysztof Pełech: 

gitara@post.pl
telefon: +(48) 71 344 28 64 wew. 216 lub 212

Organizator: Fundacja Krzyżowa 
dla Porozumienia Europejskiego.

Współorganizator: Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury 

Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
 Projekt jest współ�nansowany z budżetu 

Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
(JP)

Summer Guitar Festival 2022 
w Krzyżowej
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Teatr Zdrojowy 
zaprasza
Ballady, romanse i dumki - 
Aleksander Evseev - 08.06 o 
godz. 19.00, bilety: 40 zł.
Koncert Inauguracyjny 57. 
Międzynarodowego Festi-
walu H. Wieniawskiego - 
16.06 o godz. 19.00 - wstęp 
wolny.
Koncert Kameralny 57. 
Międzynarodowego Fe-
stiwalu H. Wieniawskiego 
- 17.06 o godz. 19.00, wstęp 
wolny.
Wykład Marka Dyżew-
skiego – „Jedyny co tak 
poloneza wodził” - 18.06 
o godz. 15.00, wstęp wolny.
Koncert Kameralny 57. 
Międzynarodowego Fe-
stiwalu H. Wieniawskiego 
- 18.06 o godz. 19.00, wstęp 
wolny.
Koncert Finałowy 57. 
Międzynarodowego Fe-
stiwalu H. Wieniawskiego 
- 19.06 o godz. 19.00, wstęp 
wolny.

(RED)

Wałbrzyska Fundacja 
Zielone Wzgórze zaprosi-
ła mamy dzieci z niepełno-
sprawnościami na coroczne 
spotkanie z okazji Dnia Matki.

- Za nami 11 spotkanie z 
mamami dzieci z niepełno-
sprawnościami. Atmosfera, 
jak zawsze, była wspaniała. 
Dziękuje zastępcy prezydenta 
Wałbrzycha Sylwii Bielawskiej 
za przyjęcie zaproszenia, a za 
pomoc w organizacji tego wy-
darzenia: Monice Wybraniec, 

Annie Guzik oraz Marcie Woź-
niak. Bardzo dziękuje za wspa-
niały koncert zespołowi Ami-
cis. A drogim mamom, które z 
wielkim poświęceniem wycho-
wują dzieci z niepełnospraw-
nościami, raz jeszcze składam 
wyrazy wielkiego szacunku 
oraz podziękowania za Waszą 
codzienną, heroiczną pracę. Je-
steście wielkie – mówi Roman 
Ludwiczuk, fundator Fundacja 
Zielone Wzgórze.

(RED)

Podziękowali matkom

Po dwóch latach prze-
rwy, która była spowodo-
wana pandemią, odbyła się 
uroczysta Gala Laureatów 
Konkursów Disce Puer, Mały 
Poliglota i Moja Mała Ojczy-
zna organizowanych przez 
I Liceum Ogólnokształcące 
w Wałbrzychu. - Gala mia-
ła szczególną oprawę arty-
styczną: były obrazy autor-
stwa uczniów I LO, projekcja 
krótkiego �lmu przedsta-
wiającego tworzenie obra-
zów, występy wokalne i oraz 
prezentacja i wystawa Pro-
jektów Personalnych MYP – 

mówi Beata Urbaniak, wice-
dyrektor I LO.

W konkursie Disce Puer 
w I etapie wzięło udział 247 
uczestników z 25 szkół, a do 
części ustnej zakwali�kowało 
się 16 uczestników. Laureata-
mi zostali: 1. Michał Dejewski z 
ZSP 7 w Wałbrzychu, 2. Amelia 
Ubowska z ZSP 7 w Wałbrzy-
chu, 3. Natalia Elias z PSP 28 w 
Wałbrzychu. Wyniki klasy�kacji 
drużynowej: 1. PSP 26 Wał-
brzych, 2. ZSP 7 Wałbrzych, 3. 
PSP 28 Wałbrzych.

W konkursie Mały Poliglota 
wzięły udział 22 szkoły repre-

Uczniowska gala – PSP 28 Wałbrzych, 3. Jagoda 
Adamska PSP 6 Wałbrzych.

W Konkursie Moja Mała Oj-
czyzna organizowanym przez 
I LO wraz ze Stowarzyszeniem 
Niemiecko-Polskich Prawni-
ków Wałbrzych-Marburg wzię-
ło udział 18 uczniów: 1. Kacper 
Gawron – I LO Wałbrzych 3DP4, 
2. Julia Grabowska – I LO Wał-
brzych 1a, 3. Aleksandra An-
tonowicz – I LO Wałbrzych 1 
pre-DP. Kacper i Julia otrzymali 
nagrodę główną – wyjazd na 
staż prawniczy w Niemczech. 
W kategorii szkół podstawo-
wych triumfowali uczniowie 
PSP 15 w Wałbrzychu: 1. Bar-
tosz Wasielewski, 2. Magdalena 
Wyrzykowska, 3. Krystian Żyłuk.

(BU)

zentujące: Wałbrzych, Świd-
nicę, Świebodzice, Szczawno-
-Zdrój, Czarny Bór, Mieroszów, 
Boguszów-Gorce, Stare Boga-
czowice, Stanowice, Kłodzko 
i Bielawę. W etapie szkolnym 
wzięło udział 266 uczniów, a z 
tej grupy do II etapu zakwali�-
kowało się 70 uczniów. Do �na-
łu po II etapie awansowało 14 
uczniów, którzy uzyskali w tym 

etapie co najmniej 60 punk-
tów. Po III etapie �nałowym 
wyłoniono 4 laureatów – dwo-
je uczniów uzyskało identycz-
ną ilość punktów, stąd są dwa 
miejsca ex quo, trzech �nali-
stów wyróżnionych oraz 7 �-
nalistów: 1. Oliwier Wojtaszek-
-Podgajny – PSP 2 Wałbrzych i 
Hanna Krzan – PSP 2 Świebo-
dzice, 2. Franciszek Sobczak 
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• Konsultacje społeczne
Burmistrz Głuszycy zaprasza 
do udziału w konsultacjach 
społecznych projektu Gminne-
go Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Głuszyca na lata 2022 – 
2027. Konsultacje mają na celu 
zebranie uwag, opinii i propo-
zycji zapisów projektu Gmin-
nego Program Rewitalizacji dla 
Gminy Głuszyca. Konsultacje 
przeprowadzone są do dnia 20 
czerwca 2022 r. do godz. 15.00. 
Otwarte spotkanie informa-
cyjne odbędzie się 7 czerwca 
2022 r. w godz. 16.00-17.00 w 
sali nr 11 Urzędu Miejskiego 
przy ul. Parkowej 9w Głuszy-
cy. Konsultacje prowadzone 
są także w formie: ankiety 
przeprowadzonej za pomocą 
środków porozumiewania się 
na odległość, dostępnej pod 
adresem https://gluszyca-an-
kieta.webankieta.pl/;  zbiera-
nia uwag, propozycji i opinii 
w formie papierowej i elektro-
nicznej, z wykorzystaniem 
formularza konsultacyjnego. 
Uwagi, propozycje i opinie 
można zgłaszać: w formie elek-
tronicznej za pośrednictwem 
strony internetowej: https://
gpr-konsultacje.webankieta.
pl/ oraz w formie papierowej 
za pośrednictwem formularza, 
który następnie należy złożyć 
w Biurze Obsługi Klienta mie-
szącym się w   pok. nr 2 Urzędu 
Miejskiego w Głuszycy, ul. Par-
kowa 9, 58-340 Głuszyca. Mate-
riały informacyjne, ankieta oraz 
formularz konsultacyjny są do-
stępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej pod adresem inter-
netowym www.bip.gluszyca.
pl, na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy 
pod adresem www.gluszyca.pl 
oraz w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy, 
ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca, 
pok. nr 2.

• Gimnastyka 
dla zdrowia
Dzięki współ�nansowaniu ze 
środków Województwa Dol-
nośląskiego i Ministerstwa 

Sportu, w Gminie Głuszyca re-
alizowany będzie projekt „Gim-
nastyka dla Zdrowia”. W Szkole 
Podstawowej nr 2 w Głuszycy 
zostanie zorganizowanych 40 
godzin pozalekcyjnych zajęć 
zawierających elementy gim-
nastyki korekcyjno-kompen-
sacyjnej. Program adresowany 
jest do najmłodszych Dolnoślą-
zaków. Na zajęcia będą mogli 
przychodzić rodzice. Wszystko 
po to, aby zdobyć wiedzę przy-
datną w ćwiczeniach prakty-
kowanych we własnym domu. 
Celem programu jest wpływ na 
stan zdrowia dzieci. Ma służyć 
wspomaganiu prawidłowego 
rozwoju ruchowego dziecka, 
kształtowanie prawidłowej po-
stawy oraz nawyków, a także 
eliminowaniu błędów w posta-
wie dziecka.

• Głuszyckie półkolonie
Wakacyjna przygoda – to ha-
sło przewodnie półkolonii 
organizowanych przez Cen-
trum Kultury-Miejską Biblio-
tekę Publiczną  w Głuszycy. 
Do skorzystania z wakacyjnej 
oferty  organizatorzy zajęć za-
chęcają dzieci w wieku 7-12 lat 
zamieszkałe na terenie Gminy 
Głuszyca. W programie wiele 
atrakcji, m.in. wycieczki pie-
sze i wyjazdowe do ciekawych 
miejsc, warsztaty, gry tereno-
we, wyjścia na basen, zajęcia 
integracyjne i plastyczne. W 
tym roku planowane są dwa 
dwutygodniowe turnusy: od 
4 do 15 lipca oraz od 1 do 12 
sierpnia.  Liczba miejsc dla da-
nego turnusu jest ograniczona. 
Zgłoszenia przyjmowane są 
pod numerem tel. 503 102 817. 
Dodatkowo dzieci z Sierpnicy i 
z Kolc można zgłaszać pod nu-
merem tel. 600 646 833. Koszt 
uczestnictwa dziecka w jed-
nym turnusie półkolonii wyno-
si 260 zł. Zadanie zostanie do-
�nansowane z budżetu Gminy 
Głuszyca. Wszelkie dodatkowe 
informacje udzielane są pod nr 
tel. 503 102 817 w godzinach 
pracy instytucji.

(AGM)

Raport z Gminy Głuszyca

Polskie Towarzystwo Tu-
rystyczno-Krajoznawcze 
Oddział Ziemi Wałbrzyskiej 
inauguruje cykl wycieczek „Z 
nami po szlakach”. – Rozpo-
czynamy w ten weekend w 
Gminie Mieroszów - mówi Ro-
man Ludwiczuk, prezes PTTK 
Oddział Ziemi Wałbrzyskiej.

- Jest to cykl imprez tury-
stycznych odbywający się raz 
na dwa tygodnie w gminach 
powiatu wałbrzyskiego. Ce-
lem wycieczek jest zachęcenie 
mieszkańców do aktywnego 
spędzania czasu. Każde spo-
tkanie zaplanowane jest na 
dwa dni (sobota i niedziela) i 

Z nami po szlakach będzie się kończyło przy ogni-
sku, podczas którego odbywać 
będą się konkursy z nagrodami 
z nabytej wiedzy o gminie, w 
której będziemy gościli. Pod-
czas wspólnego wędrowania, 
uczestnicy będą mogli zapo-
znać się z historią gminy, cie-
kawostkami z nią związanymi 
oraz z infrastrukturą turystycz-
ną (szlaki turystyczne, rowero-
we i inne). W czasie wycieczek 
uczestnicy będą mogli zdoby-

wać odznaki turystyki kwali�-
kowanej, ustanowione przez 
nasz oddział PTTK w tym: punk-
ty i wieże widokowe, Koronę 
Ziemi Wałbrzyskiej czy Górską 
Odznakę Turystyczną (w tym 
dla dzieci). Każdy z uczestni-
ków będzie mógł brać udział 
w każdym spotkaniu w każdej 
gminie, a na zakończenie pro-
jektu odbędzie się uroczysta 
gala plenerowa, na której zo-
staną nagrodzeni uczestnicy 

największej liczby wycieczek 
z cyklu „Z nami po szlakach” – 
mówi Roman Ludwiczuk.

Pierwsze wycieczki z cyklu 
„Z nami po szlakach” odbędą 
się w dniach 4-5 czerwca 2022 
r. w Gminie Mieroszów. 
Program:
4 czerwca – sobota:
godz. 8.10 - spotkanie na przy-
stanku autobusu nr 15 - Wał-
brzych ul. Nowy Świat (odjazd 
autobusu w kierunku Miero-
szowa o godz. 8.21),
9.00 - Rajd PTTK „Z nami po 
szlakach” - Mieroszów, zbiórka 
ul. Hoża 4,

W programie - Mieroszów, 
ul. Hoża 4 - Dziób (692 n.p.m) - 

Kwiatowa - Mieroszów ul. Hoża 
4,  (12 km + 431 m);

5 czerwca – niedziela:
8.10 - spotkanie na przystanku 
autobusu nr 15 - Wałbrzych ul. 
Nowy Świat ( odjazd autobu-
su w kierunku Mieroszowa  o 
godz. 8.21),
9.00 - Rajd PTTK „Z nami po 
szlakach” - Mieroszów, zbiórka 
ul. Hoża 4,

 W programie - Mieroszów, 
ul. Hoża 4 - Gwiezdne Szańce 
- sztolnia pod Parkową Górą 
- Wieża na Parkowej Górze – 
Mieroszów, ul. Hoża 4 (4 km + 
137 m).

(RED)
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1 czerwca 2022 roku zo-
stał oddany do użytku So-
wiogórski Skate Park w Wa-
limiu.

- Dzięki zaangażowaniu 
Centrum Sportu i Rekreacji w 
Walimiu oraz samorządu gmi-
ny, a przede wszystkim dzięki 
determinacji młodych miesz-

kańców Gminy Walim, mamy 
nowy wspaniały obiekt do 
uprawiania sportu wyczyno-
wego – mówi Adam Hausman, 
wójt Gminy Walim.

Pierwsza możliwość wypró-
bowania torów była w Dzień 
Dziecka. W skate parku, który 
powstał naprzeciwko szkoły 

przy ul. Bocznej w Walimiu były 
pokazy i szkolenia prowadzone 
przez Stowarzyszenie Sporto-
we Extreme Live For Ride, po-
kazy czołowych zawodników i 
szkolenia z licencjonowanymi 
instruktorami deskorolki, rolek 
i hulajnogi, a także zabawy i 
konkursy sportowe dla dzieci, 

Skate park na Dzień Dziecka lody od wójta Adama Hausma-
na, grochówka i bigos przygo-
towane przez Dom Dziecka 
Catharina oraz Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii im. UNI-
CEF. Program wzbogaciły: po-
kaz działania nowego wozu 
Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu, konkurs dla mło-
dych piosenkarzy, kącik czytel-
niczy oraz mecz piłkarski Polska 
– Ukraina.

(AM)

- Nie patrz na to w jakim 
kraju, jaki kolor dzieci mają. 
I jak piszą na tablicy, to na-
prawdę się nie liczy! – tymi 
słowy z piosenki Majki Je-
żowskiej „Kolorowe dzieci” 
organizatorzy zapraszają 
dzieci na Integracyjny Dzień 
Dziecka w Jedlinie-Zdroju.

- Zapraszamy na Dzień 
Dziecka z wolontariuszami 
CUS oraz Stowarzyszenia Mi-
łośników Jedliny-Zdroju przy 
wsparciu Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Centrum Kul-
tury w Jedlinie-Zdroju. Impre-

za rozpocznie się 4 czerwca 
o godz. 11.30 na placu Zdro-
jowym w Jedlinie-Zdroju. W 
samo południe odbędzie się 
pokaz fontanny multimedial-
nej. O godz. 12.30 rozpoczną się 
gry i zabawy z wolontariuszami 
CUS, będzie także ognisko. O 
godzinie 15.00 w muszli kon-
certowej rozpocznie się spek-
takl dla dzieci, a po nich na mi-
lusińskich czekać będzie słodki 
poczęstunek – zachęcają orga-
nizatorzy Integracyjnego Dnia 
Dziecka w Jedlinie-Zdroju.

(RED)

Integracyjny Dzień 
Dziecka

W minioną niedzielę, u 
podnóża Borowej, na starcie 
Rodzinnej Gry Terenowej z 
Werwą stanęło kilkadziesiąt 
rodzin. Blisko 200 osób zmie-
rzyło się z zadaniami spor-
towymi, sprawnościowymi i 
z łamigłówkami. Każda dru-
żyna, która dotarła na metę 
otrzymała dyplom i medal.

Po sportowych zmaganiach 
przyszedł czas na wypoczynek 
w przepięknej górskiej scene-
rii. Były animacje, dmuchaniec 
oraz dalsza część rodzinnych 
gier i zabaw integracyjnych. 
Na wszystkich czekało wspól-
ne pieczenie kiełbasek, a 
także kiermasz domowych 
ciast. Ten rodzinny dzień przy-
gotowało i przeprowadziło 

stowarzyszenie „Jedlińska 
Werwa”. - Jesteśmy młodym 
stowarzyszeniem, a to była 
nasza pierwsza inicjatywa. 
Nie spodziewaliśmy się dużej 
frekwencji. Było zupełnie ina-
czej! W grze terenowej udział 
wzięło blisko 50 rodzin, a w 
samym pikniku dużo więcej. 
Tak wielkie zainteresowanie i 
ogrom pozytywnych opinii to 
dla nas motywacja do dalsze-
go działania” - mówi Ilona Bu-
jalska, prezes Stowarzyszenia 
Jedlińska Werwa.

Członkowie stowarzyszenia 
planują już kolejne wydarzenia 
i zapraszają do obserwowania 
pro�lu na FB - Stowarzyszenie 
Jedlińska Werwa.

(RED, fot. Krzysztof Żarkowski)

Rodzinna gra terenowa 
z Werwą
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Gmina Boguszów - Gorce 
opublikowała listę projek-
tów, które będą realizowane 
w ramach Budżetu Obywa-
telskiego Boguszowa-Gorc 
na rok 2022.

Projekty z dzielnic: Bogu-
szów, Gorce i Kuźnice Świdnic-
kie zostały - zgodnie z § 4, ust. 

4 Regulaminu Budżetu Oby-
watelskiego Boguszowa-Gorc 
na rok 2022 - zatwierdzone 
do realizacji bez konieczności 
przeprowadzania głosowania.
• Dzielnica Boguszów: Mie-

rzymy wysoko, zdobywamy 
szczyty – mobilna ściana 
wspinaczkowa - 30 000 zł; 

Aktywni pod chmurką - 26 
000 zł.

• Dzielnica Gorce: Między 
lekcjami - strefy aktywności 
i odpoczynku dla dzieci i 
młodzieży z Gorc - 39 450 zł.

• Dzielnica Kuźnice Świdnic-
kie: Postaw na kreatywność 
– strefa aktywności sporto-

wej i artystycznej w PSP nr 
6 im. M. Kopernika w Bogu-
szowie-Gorcach - 31 500 zł.
Mieszkańcy mogli w głoso-

waniu wybrać projekt, który 
będzie realizowany w dzielnicy 
Stary Lesiniec. Do wyboru były 
projekty: Boguszowskie Rowe-
rowe Stacje Serwisowe - 22 500 

Zrealizują projekty mieszkańców
zł, który uzyskał 134 ważne głosy 
oraz modernizacja placu zabaw 
w Starym Lesieńcu - 22 500 zł 
- 78 ważnych głosów. Zgodnie 

z decyzją mieszkańców, zreali-
zowany zostanie projekt, który 
uzyskał większą liczbę głosów.

(RED)

- Z okazji dziesięciolecia 
Sudetyo�road.pl wracamy 
do Was z naszą �agową im-
prezą, jaką bez wątpienia 
przez lata były Kamyki. Jest 
to powrót do starej dobrej 
szkoły o�roadu bez wycią-
garek, gdzie przede wszyst-
kim króluje myślenie i pla-
nowanie oraz zgranie załogi 
– zapowiadają organizatorzy 
rajdu Kamyki 4x4 Reaktywa-
cja, który 4 czerwca 2022 r. 
zostanie zorganizowany w 
kamieniołomie w Boguszo-
wie – Gorcach.

- Podobnie jak w poprzed-
nich edycjach, królować będą 
techniczne pieczątki, choć 
błoto i woda też się znajdzie. 
Możemy obiecać, że łatwo nie 
będzie. Nowa lokalizacja daje 
nowe możliwości i stawia nowe 
wyzwania, więc na pewno bę-
dzie ciekawie. Celem imprezy 
jest integracja oraz dobra za-
bawa w terenie. Zależy nam na 
tym by każdy uczestnik rajdu 
znalazł coś dla siebie. W impre-
zie może uczestniczyć każde 
terenowe auto z napędem 4×4 
(DMC do 3,5 t) wyposażone w 
opony typu M/T – wyjaśniają 
organizatorzy rajdu Kamyki 
4x4 Reaktywacja.

Impreza będzie składała się 
z dwóch części. Pierwsza – tere-
nowa: dla uczestników została 
przygotowana trasa na tere-
nie kamieniołomu oraz okolic, 
gdzie zostaną rozmieszczone 
pieczątki o różnych stopniach 
trudności. Załogi będą poru-
szać się po trasie według tracka 
z dokładnym rozmieszczeniem 

Kamyki 4x4 
Reaktywacja

Plan imprezy:
Godz. 7.00 – 8.00 meldunek w bazie
9:00 – 9:15 odprawa
9.30 – start
18.30 – meta
19.00 – biesiada.

PKP-ów. Będzie obowiązywał 
podział na trzy klasy: seryjne 
(nie mylić z turystycznymi), 
obrzyn, zmota - dokładniejszy 
opis klas jest w regulaminie im-
prezy. Dla samochodów seryj-
nych zostanie przygotowany 
inny zestaw pieczątek niż dla 
obrzynów i zmot. Plan zakłada 
po ok. 50 PKPów.

Biesiada w stylu Kamyków 
– tym razem, z racji miesiąca 
w którym rajd się odbędzie, 
organizatorzy zdecydowali się 
na imprezę plenerową w bazie 
rajdu, na terenie kamieniołomu 
w Boguszowie Gorcach, gdzie 
znajdować się będzie także 
pole namiotowe/kempingowe 
dla uczestników.

Limit załóg wynosi 60 łącz-
nie dla wszystkie klasy. Warun-
kiem, aby określona klasa była 
punktowana, jest limit mini-
mum 10 załóg. Dzięki wspar-
ciu sponsorów rajdu, na naj-
lepszych uczestników czekają 
atrakcyjne nagrody.

(RED)

2 czerwca 2022 r. w godz. 
13.30 - 17.00 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej - Cen-
trum Kultury w Boguszowie 
Gorcach odbędzie się spo-
tkanie, które poświęcone bę-
dzie przygotowaniu nowej 
Lokalnej Strategii Rozwoju 
obszaru LGD Kwiat Lnu.

 - Zapraszamy na spotkanie 
oraz do włączenia się w pro-
ces budowy i opracowywania 
głównych założeń tego do-
kumentu. Podczas spotkania 
wspólnie ocenimy nasz poten-
cjał, zdiagnozujemy potrzeby, 

przedstawimy swoje opinie i 
pomysły oraz określimy kie-
runki rozwoju obszaru. Każdy 
głos jest niezwykle istotny i ma 
realny wpływ na kierunki i cele 
działań w nowym, kolejnym 
okresie programowania – pod-
kreślają organizatorzy spotka-
nia.

Ostatnie spotkanie zostało 
zaplanowane na 3.06.2022 r. w 
godz. 9.30-13.00 w sali wido-
wiskowej Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury przy ul. Ka-
miennogórskiej 19 w Lubawce.

(RED)

Strategia rozwoju
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- Mamy to! Jesteśmy w 
ścisłej czołówce najlepszych 
zespołów teatralnych w Pol-
sce i Czechach. Gmina Czarny 
Bór to Gmina Ludzi z Pasją, 
więc teatralnej pasji nam nie 
zabrakło – mówi Katarzyna 
Bernaś, dyrektor Biblioteki + 
Centrum Kultury w Czarnym 
Borze.

- Zakończyły się jubile-
uszowe, 20 Dziecięco-Mło-
dzieżowe Konfrontacje Te-
atralne Teatrrrałki w Jeleniej 
Górze. To jeden z najbardziej 
prestiżowych, dziecięcych fe-
stiwali teatralnych, w którym 
zaprezentowało się 28 zespo-
łów z całej Polski i Czech, a na 
scenie wystąpiło 409 młodych 

Teatralny sukces

aktorów. Poziom artystyczny, 
co mocno podkreślali zarów-
no jurorzy, jak i organizatorzy, 
był najwyższy od lat. W tych 
okolicznościach III miejsce 
dla zespołu „I Morele Bęc” z 
Gminy Czarny Bór za spektakl 
„W drodze do Szmaragdowe-
go Grodu” to ogromny suk-
ces – mówi reżyser spektaklu 

Katarzyna Bernaś, która jest 
instruktorką i założycielką 
czarnoborskiej grupy teatral-
nej. - Na festiwalu brawurowo 
zaprezentowali się: Wiktoria 
Bernadyn, Zofia Cieplicka, 
Nina Czyżowska, Alicja Koch, 
Julia Mazanek, Jagoda Mel-
carek, Julia Melcarek, Alek-
sandra Nowak, Kinga Nowak, 
Dawid Pączka, Maja Rogow-
ska, Zuzanna Romanik oraz 
Małgorzata Wojtarowicz. Z 
powodu choroby zabrakło na 
festiwalowej scenie Tosi Ko-
walskiej, ale jej wkład w spek-
takl jest nieoceniony, myśla-
mi była na pewno z nami. To 
były dwa cudowne dni pełne 
teatralnych emocji, ale też za-
bawy. Dziękujemy za opiekę, 
wsparcie i wyjaśnianie zawi-
łości młodzieżowych teatrów 
Dorocie Burchardt. Jak mówią 
„pierwsze koty za płoty”, a tu 
proszę, nasz pierwszy ważny, 
konkursowy wyjazd okazał 
się bardzo owocny. Gratuluję 
moim aktorom oraz rodzicom 
i dziękuję wszystkim, którzy 
nas wspierali i przyczynili się 
do realizacji spektaklu – do-
daje Katarzyna Bernaś.

(RED)

2 czerwca 2022 roku 
wznawia działalność wypo-
życzalnia rowerów elektrycz-
nych w Starych Bogaczowi-
cach.

Każdy pełnoletni mieszka-
niec gminy może wypożyczyć 
rower bezpłatnie. Można rów-
nież wypożyczyć rower dla 
osoby małoletniej będąc jej 
opiekunem prawnym.

- Osoba chcąca wypożyczyć 
rower powinna zgłosić chęć 
pożyczenia najpóźniej 24 go-
dziny wcześniej, dzwoniąc po 
nr tel. 74 844 35 03. Uzgod-
niona zostanie wtedy data i 
godzina odbioru oraz termin 
zwrotu roweru kasku i blokady 
rowerowej. Istnieje możliwość 
wydłużenia czasu wydłużenia 

czasu po wcześniejszym kon-
takcie z wypożyczalnią. Rower 
wypożyczyć można maksy-
malnie na kolejne 24 godziny 
lub na weekend - od piątku do 
poniedziałku do 9.00. Po przy-
byciu po odbiór roweru zosta-
nie podpisana umowa wypo-
życzenia, przedstawić trzeba 
również ważny dokument toż-
samości ze zdjęciem i oraz do-
wód wpłacenia kaucji w wyso-
kości 100 zł (za każdy rower) na 
konto o numerze 32 2030 0045 
1110 0000 0087 7670. Rozlicze-
nie kaucji, czyli zwrot pienię-
dzy na konto wpłacającego, 
następuje po zwrocie roweru 
– wyjaśnia Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

(IL)

Wypożyczają rowery
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SEZON DLA AKTYWNYCH

NAPISZ DO NAS:
kierownikpark@jedlinazdroj.eu

ODDZWONIMY

ZAPRASZAMY
do PARKU AKTYWNOŚCI

CZARODZIEJSKA GÓRA
od wtorku do niedzieli
w godz. 10.00-19.00
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

Prawie 40 milionów złotych 
na stadion Nowe Miasto

zmierzających do odbudowy 
tego ważnego miejsca. To dla 
nas - wałbrzyskich sportow-
ców i kibiców ważne zadanie, 
które konsekwentnie staramy 
się zrealizować. Prace trwa-
ją już od 2 lat. Po otrzymaniu 
promesy dotacji uruchamiamy 
przetarg, na który jesteśmy 
przygotowani. Więcej pożytku 
mielibyśmy z dotacji 30-milio-
nowej, o którą zabiegaliśmy 2 
lata temu. W związku z obecną 
szaloną  galopadą cen mate-
riałów budowlanych i kosztów 
pracy oraz  in�acją nie wiemy, 
na jaki zakres prac wystarczy 
wspomniana dotacja. Aktualnie 
oceniamy koszt pełnej rewitali-
zacji stadionu na ok. 70 mln zł. 
Mimo wszystko lepiej późno niż 
wcale. Jeszcze lepiej, gdybyśmy 
mogli liczyć na rządowe wspar-
cie wniosków dotyczących m.in. 
przebudowy dróg w centrum 
miasta, modernizacji gospo-
darki odpadami, rewitalizacji na 
Nowym Mieście i Piaskowej Gó-
rze. Jednak te wnioski, złożone 
w ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych - Polski Ład, nie 
zostały zaakceptowane. Trzeba 
też podkreślić, że Wałbrzych, 
jak to wyliczył Związek Miast 
Polskich, traci na „Polskim Ła-
dzie” ponad 34 mln zł. Rocznie! 
-– komentuje decyzje Roman 
Szełemej, prezydent Wałbrzy-
cha.

O projekcie przebudowy 
stadionu w dzielnicy Nowe 
Miasto mówił Tygodnikowi DB 
2010 Mariusz Gawlik, były pre-
zes spółki Aqua-Zdrój, która za-
rządza obiektami sportowymi 
w Wałbrzychu.

– Nie udało się zrealizo-
wać modernizacji stadionu w 
dzielnicy Nowe Miasto, choć 
było bardzo blisko do tego 
zadania. Moja koncepcja za-
kładała modernizację stadionu 
i powstanie obiektu lekkoatle-
tycznego z funkcją piłkarską. 
Przygotowany projekt opiewał 

na 49 mln. zł., jednak ówczesne 
władze Ministerstwa Sportu 
przyznały nam wtedy ok. 12 
mln. zł dotacji. Miasto mia-
ło dołożyć resztę z własnych 
środków. Ale to była zbyt duża 
kwota. W 2016 r. rozmawiali-
śmy w Ministerstwie Sportu o 
możliwości przeprojektowania 
tego zadania i ograniczenia 
do wartości do ok. 25 mln. zł. 
Wówczas – jeżeli ministerstwo 
pozostawiło by w całości obie-
cane wcześniej 12 mln. zł – to 
zaangażowanie miasta wynio-
sło by tylko 13-14 mln. zł. Był-
by to stadion piłkarsko – lek-
koatletyczny, który mógł być 
potem rozbudowywany. Dzięki 
temu piłkarze mogliby grać na 
Nowym Mieście, a na ul. Ra-
tuszowej – w miejscu satrego 
stadionu – mogłoby powstać 
dodatkowe boisko treningowe 
oraz odkryty basen, połączony 
z obecną krytą pływalnią. Uda-
ło przekonać się do tego po-
mysłu urzędników w Minister-
stwie Sportu i Polskim Związku 
Lekkiej Atletyki, jednak nie 
udało mi się do tego prze-
konać władz miasta. I to jest 
moja porażka, bo o ten obiekt 
walczyłem od początku pracy 
i – niestety – nie udało się tej 
inwestycji zrealizować. Szkoda 
bo miasto miało by przyzwoity 
obiekt piłkarsko-lekkoatletycz-
ny i uporządkowaną infrastruk-
turę na Nowym Mieście – mó-
wił Mariusz Gawlik.

Od końca 2021 r. Gmina 
Wałbrzych na stadionie w 
dzielnicy Nowe Miasto prowa-
dzi pierwsze prace, które będą 
kosztowały około 3 miliony zł. 
Trwa budowa boiska treningo-
wego oraz skateparku (od stro-
ny ulicy Żwirki i Wigury) i na te 
prace gmina dostała już pienią-
dze, między innymi z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Powstało także nowe 
ogrodzenie.

(RED)

- W ramach drugiej edy-
cji Programu Inwestycji 
Strategicznych – Polski Ład, 
Gmina Wałbrzych dostanie 
39,6 mln zł na I etap moder-
nizacji (wraz z przebudową) 
stadionu sportowego Nowe 
Miasto przy ul. Chopina 1a w 
Wałbrzychu – powiedział Mi-
chał Dworczyk, szef Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów 

podczas specjalnie zwołanej 
konferencji prasowej przy 
zrujnowanym wałbrzyskim 
stadionie.

- Jedną ze sztandarowych 
inwestycji do�nansowanych 
w ramach programu jest mo-
dernizacja stadionu Górnika 
Wałbrzych za kwotę blisko 
40 milionów złotych. Wie-
rzymy, że tym razem miasto 

Wałbrzych wykorzysta środki 
rządowe w sposób skuteczny 
i zgodny z przeznaczeniem. 
Zawodnicy Górnika zasługują 
na godne warunki do trenowa-
nia i prowadzenia rozgrywek 
na najwyższym poziomie, tak 
jak miało to miejsce w drugiej 
połowie minionego stulecia, 
kiedy klub odnosił największe 
sukcesy - mówi Wicemarszałek 

Województwa Dolnośląskiego 
Grzegorz Macko.

- Wyrażamy zadowolenie, 
że Rządowy Program Inwesty-
cji Strategicznych – Polski Ład 
dotarł również do Wałbrzycha. 
Decyzja o przyznaniu 39,6 mi-
lionów zł dotacji na moder-
nizację stadionu na Nowym 
Mieście jest potwierdzeniem 
naszych wieloletnich zabiegów 
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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

(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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

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

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
3 pokoje. Pierwsze piętro do re-
montu 109,70 m2. Cena 169 tys. zł

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!

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

Zatrudnię MECHANIKA 

i WULKANIZATORA

z doświadczeniem

Tel. 534 723 808

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE MIESZKAŃ
PO REMONTACH, CODZIENNE

ORAZ KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE BIUR
ŚWIADCZYMY RÓWNIEŻ POMOC W CODZIENNYCH OBOWIĄZKACH

JAK ZAKUPY, ODBIÓR LEKÓW Z APTEKI I WIELE INNYCH..

WYSTAWIAMY FAKTURĘ VAT

KONTAKT DO NAS 882045509 • 609569074

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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WSSE „INVEST-PARK” 
na Kongresie AGD
W Łodzi odbył się Kongres AGD, 
który został zorganizowany 
przez Łódzką Specjalną Strefę 
Ekonomiczną i APPLiA Zwią-
zek Pracodawców AGD. W tym 
niezwykle ważnym spotkaniu 
branżowym uczestniczyli przed-
stawiciele zarządu Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK”.

- Jest to największe biznesowe 
spotkanie branży AGD w Europie, 

które w tym roku odbyło się pod 
hasłem przewodnim „Nowy kli-
mat” - mówi uczestniczący w wy-
darzeniu prezes zarządu WSSE 
„INVEST-PARK” Piotr Wojtyczka, 
któremu towarzyszył wiceprezes 
zarządu Paweł Kurtasz. – Udział 
w Kongresie AGD był doskona-
łą okazją do rozmów odnośnie 
obecnej sytuacji gospodarczej, 
nowych technologii w przemy-
śle oraz wspólnych, przyszłych 

szardem Wawryniewiczem z Le-
gnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, miał okazję podzielić 

się doświadczeniami i porozma-
wiać o wspólnej skoordynowanej 
pomocy dla Ukrainy.

projektów biznesowych, które 
prowadziliśmy między innymi z 
Krzysztofem Dryndą z Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu oraz 
przedstawicielami innych spe-
cjalnych stref ekonomicznych.

Kongres AGD był dobrą oka-
zją także do wymiany dobrych 
praktyk. Prezes Piotr Wojtyczka 
wraz z prezesem Przemysławem 
Bożkiem i wiceprezesem Ry-

Razem
Możemy Więcej!

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom samorządu tery-
torialnego, z którymi współdziałamy na co dzień, za dotychcza-
sową współpracę. Wierzymy, że z każdym miesiącem i rokiem, 
wspólnie zdziałamy jeszcze więcej. Do takich wniosków docho-
dzimy po szeregu konstruktywnych spotkań z cyklu „Śniadanie 
Samorządowe”.

To bardzo ważne, aby samorząd rozumiał przedstawicie-
li biznesu. Jeśli tak się dzieje, to z tej współpracy płynie dla 
wszystkich wymierna korzyść. Tylko razem, w zgodzie i w poj-
mowaniu, że dążymy do wspólnego celu – rozwoju gospodar-
czego regionu i lepszego, bezpieczniejszego życia jego miesz-
kańców, można zrobić wiele dobrego. 

Na terenach, gdzie działa Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK” współpraca inwestorów z samo-
rządami układa się niezwykle pomyślnie. Efektem są nowe in-
westycje i możliwość szybkiego działania, nawet w tak nadzwy-
czajnych sytuacjach, jak w przypadku pomocy dla uchodźców z 
Ukrainy.

W pierwszych dniach tego straszliwego dramatu rozgrywa-
jącego się, nie do uwierzenia, w XXI w. w Europie, wspólnie uda-
ło się nam zorganizować doraźną pomoc dla uchodźców. Teraz 
tworzymy program pomocy systemowej, prowadzimy szkole-
nia z umiejętności bazowych i nauki języka polskiego, bez któ-
rych przyjezdni zza wschodniej granicy nie znajdą odpowiedniej 
pracy i szansy na normalne życie w przybranej ojczyźnie jaką 
jest teraz Polska. Stworzyliśmy też internetową platformę, na 
której wszyscy zainteresowani podjęciem zatrudnienia, nieza-
leżnie od narodowości, mogą znaleźć najlepszą dla siebie ofer-
tę. To tylko jedno z wielu wspólnych działań z przedstawiciela-
mi samorządu.

Dziękujemy za zrozumienie, za pomoc, za to, że wszyscy, biz-
nes i przedstawiciele władz terytorialnych wszystkich szczebli, 
z powodzeniem gramy w jednej drużynie – Invest Park Team!

Zarząd i Pracownicy 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o.


