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W obronie
mieszkańców
W związku z prowadzonymi
pracami nad studium techniczno – ekonomiczno -środowiskowym dla projektu budowy
linii kolejowej dużej prędkości
na odcinku Żarów – Świdnica –
Wałbrzych – granica państwa,
wykonawca studium – firma
BBF Sp. z o.o. oraz inwestor –
Centralny Port Komunikacyjn
Sp. z o.o., od kilku miesięcy w
gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej organizują spotkania konsultacyjne.
- Analizując szczegółowo
przedstawione przez Centralny
Port Komunikacyjny warianty
przebiegu linii kolejowej dużych prędkości w granicach
Gminy Stare Bogaczowice,
nie tylko nie możemy ich zaakceptować, ale zobowiązani
jesteśmy do wyrażenia sprzeciwu wobec wszystkich trzech
zaproponowanych rozwiązań
– podkreśla Mirosław Lech.
W podobnym tonie wypowiadają się włodarze gmin
wiejskich Kamienna Góra oraz
Świdnica, którzy przygotowali wspólne stanowisko trzech
gmin w sprawie wariantów
przebiegu linii kolejowej dużych prędkości relacji Żarów –
Świdnica –Wałbrzych – Granica
Państwa:
(…) Z uwagi na dużą ingerencję w istniejącą zabudowę,
każdy z przedstawionych wariantów będzie miał negatywny wpływ na długoletnie i kosztowne inwestycje publiczne,
jak również inwestycje indywidualnych mieszkańców, którzy
związali swoje plany życiowe z
Gminą Świdnica, Gminą Stare
Bogaczowice oraz Gminą Kamienna Góra.
Projektowany przebieg linii
kolejowej wywrze zdecydowany wpływ na tereny objęte
obszarem inwestycji oraz na
tereny przyległe. Projektowana
trasa Kolei Dużych Prędkości
będzie mieć negatywny wpływ
na warunki życia mieszkańców
wskazanych w piśmie gmin,
jak i możliwości wykorzystania
swoich terenów przez właścicieli gruntów przeznaczonych

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
pod obecną i przyszłą zabudowę mieszkaniową.
Z uwagi na przebieg projektowanej trasy przez tereny już
zabudowane, realizacja inwestycji spowoduje konieczność
przesiedlenia części lokalnej
społeczności, a także wymusi
zmiany funkcji terenów w dokumentach planistycznych.
Inwestycja przyczyni się
również do spadku wartości
nieruchomości w otoczeniu
linii i obszarze jej oddziaływania, za które lokalni mieszkańcy
nie otrzymają odszkodowań.
Jednocześnie Kolej Dużych
Prędkości skutkować będzie
niemierzalną degradacją przestrzeni Gminy Świdnica, Gminy
Stare Bogaczowice oraz Gminy
Kamienna Góra, a efekty powstania tej inwestycji w żaden
sposób nie przyczynią się do
ich rozwoju. Będą natomiast
wiązać się z koniecznością
zmian strategii samorządu
gmin oraz całościowej zmiany
polityki przestrzennej, generując nieprzewidywalne obciążenia finansowe dla budżetów
gmin.
Proponowana lokalizacja
wariantów przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości skutkuje
podziałem terenu każdej ze
wskazanych gmin i istniejącej
infrastruktury drogowej. Nastąpią znaczne utrudnienia w komunikacji pomiędzy miejscowościami, a także w dotarciu
do terenów wykorzystywanych
rolniczo, co bezsprzecznie
utrudni funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Trasa przebiegu Kolei Dużych Prędkości
koliduje z wieloma drogami
publicznymi, co wymagać będzie dużych zmian układów
komunikacyjnych w wyniku
powstawania przecięć.
Lokalizacja Kolei Dużych
Prędkości może także wywrzeć
negatywny wpływ na środowisko naturalne, a dodatkowo
wymusi zmianę naturalnych
szlaków migracji swobodnie
bytującej zwierzyny.

Włodarze gmin: Stare Bogaczowice, Kamienna Góra oraz Świdnica połączyli siły i wspólnie
protestują przeciwko planom budowy szybkiej kolei w ich gminach. – Stajemy w obronie
mieszkańców przed negatywnymi skutkami tej kontrowersyjnej inwestycji – mówi Mirosław
Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.
Gminy Świdnica, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Kamienna Góra charakteryzują się
specyficznym mikroklimatem
oraz są atrakcyjne krajobrazowo. Posiadają dobrze uzbrojone
tereny i dzięki tym atrybutom
rozwijają się na ich terenie budownictwo mieszkaniowe oraz
działalność agroturystyczna. Po
realizacji zamierzeń inwestycji
kolejowej wszystkie opisane
wyżej zalety przestaną istnieć.
Brak możliwości uzyskania
podstawowych danych technicznych inwestycji, tym bardziej pogłębia obawy mieszkańców. Zakładając strefę
bezpośredniego oddziaływania Kolei Dużych Prędkości na
poziomie 1,0 km szerokości,
należy spodziewać się znacznych spadków wartości gruntów, uciążliwości spowodowanych hałasem i drganiami
oraz ograniczeń narzuconych
właścicielom w swobodnym
władaniu nieruchomościami.
Władze Gminy Świdnica,
Gminy Stare Bogaczowice oraz
Gminy Kamienna Góra są w
stanie zaproponować alternatywny przebieg Kolei Dużych
Prędkości, który posiada następujące zalety:
a) kilkukrotnie niższy koszt
realizacji w porównaniu do
kosztów realizacji zaproponowanych wariantów;
b) duże oddalenie planowanej
linii kolejowej od terenów
zamieszkałych;
c) optymalne wykorzystanie
terenu – planowana linia na
znacznym odcinku przylega
do istniejącej linii kolejowej;
d) najmniejszy negatywny stopień oddziaływania inwestycji na walory krajobrazowe i środowiskowe;
e) dogodny dojazd dla mieszkańców Świdnicy, Świebo-

dzic, Dobromierza, Bolkowa, Strzegomia, Wałbrzycha
oraz Kamiennej Góry.
W związku z powyższym
pragniemy podkreślić zdecydowany sprzeciw lokalnych
władz samorządowych i mieszkańców Gminy Świdnica, Gminy Stare Bogaczowice oraz
Gminy Kamienna Góra względem zaproponowanych wariantów przebiegu nowych linii
kolejowych. Przedsięwzięcie
bardzo negatywnie wpłynie
na budowany przez lata obraz
Gminy Świdnica, Gminy Stare
Bogaczowice oraz Gminy Ka-

mienna Góra jako atrakcyjnych
do uprawiania aktywnych form
turystyki i wypoczynku. Zaplanowane przebiegi linii kolejowych zniweczą kilkudziesięcioletni dorobek i działania w
kierunku rozwoju opartego o
jak najlepsze i zrównoważone
wykorzystanie lokalnych atutów i zasobów naszego regionu.
Lokalne władze i mieszkańcy Gminy Świdnica, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Kamienna Góra są świadomi wagi
oraz znaczenia cywilizacyjnego
planowanej przez Centralny

Port Komunikacyjny inwestycji,
lecz koszty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe planowanych w obecnym kształcie
wariantów przebiegu linii kolejowej są nie do zaakceptowania – napisali Wójt Gminy
Kamienna Góra Patryk Straus,
Wójt Gminy Świdnica Teresa
Mazurek oraz Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech.
Adresatami wystąpienia samorządowców są: Ministerstwo
Infrastruktury, Centralny Port
Komunikacyjny Sp. z o.o oraz
BBF Sp. z o.o.
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Pociągi wracają na trasę Świdnica - Wrocław
12 czerwca 2022 r. na trasie Świdnica – Sobótka - Wrocław rozpoczną
regularne kursowanie pociągi Kolei Dolnośląskich. Prawdopodobnie
w grudniu tego roku trasa ich przejazdu zostanie wydłużona
do Jedliny-Zdroju.
6 czerwca 2022 r. odbyło się
uroczyste otwarcie odrestaurowanej linii kolejowej nr 285 na
odcinku Wrocław – Świdnica.
- Mieszkańcy Kobierzyc, Marcinowic, Sobótki i Świdnicy z
ogromnym entuzjazmem przyjęli nową linię kolejową, która
połączy ich miasta. Pociągi powróciły na tę trasę po 22 latach
– mówi Krzysztof Maj, członek
Zarządu Województwa Dolnośląskiego. - Szybkie połączenie z centrum zyskali nie tylko
mieszkańcy podwrocławskich
miejscowości, ale i sami wrocławianie. Podróż z przystanku
Wrocław Partynice na dworzec
Wrocław Główny zajmie zaledwie 11 min. W mniej niż 30 min.
dojedziemy do Gminy Kobierzyce, a w 45 minut - do Sobótki. Przejechanie całej trasy zajmie około godziny. Wykonana
przez PKP PLK modernizacja
60-kilometrowej linii kolejowej
nr 285 z Wrocławia do Świdnicy została dofinansowana ze
środków unijnych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego kwotą ponad 170 mln
zł. Mocno wierzę, że ta trasa
będzie nie tylko ułatwieniem
dla osób dojeżdżających do
rodziny lub do pracy, ale również dla turystów – szczególnie
rowerowych. Odcinek Wrocław
– Świdnica przez Sobótkę to
pierwsza trasa, po której od
lipca będą jeździć rowerowe
wagony Kolei Dolnośląskich.
Cieszę się, że w pociągu podczas przejazdu promocyjnego
znalazło się miejsce dla mojego roweru i z niecierpliwością
czekam na specjalne wagony.
Gorąco zachęcam do przejechania się najnowszymi hybrydami Kolei Dolnożląskich, które
zapewniają naprawdę komfortowe warunki podróżowania.
Specjalnie do obsługi tej trasy
Koleje Dolnośląskie kupiły pociągi Impuls 2 z przestronnymi
składami, czytelnym systemem
informacji pasażerskiej, a także
zaopatrzone w defibrylatory na
pokładzie.
Na trasę wyjedzie osiem par
pociągów – wśród nich znajdą
się również połączenia przyspieszone, które zatrzymują się
tylko na niektórych przystankach. Pociągi przyspieszone
pokonają całą trasę nawet w
56 minut. Za bilet normalny na
pociąg osobowy relacji Wrocław – Świdnica podróżni zapłacą 17,80 zł. Podróż na trasie
do Wrocław – Sobótka to koszt

13 zł. Bilety można kupować w
aplikacji Koleo lub u drużyny
konduktorskiej w pociągach
Kolei Dolnośląskich.
Wartość inwestycji rewitalizacji linii nr 285 to niemal 217
mln zł. Projekt „Rewitalizacja
linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście wraz z linią
nr 771 Świdnica Przedmieście
– Świdnica Miasto” był współfinansowany ze środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego.
Przypomnijmy, że prace prowadzone przez Dolnośląskie
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej Dolkom obejmują także odcinek
od stacji Świdnica Kraszowice
do stacji Jedlina-Zdrój. Dzięki
temu jedna z najbardziej malowniczych tras kolejowych w
Polsce powróci do swojej świetności. Linia nr 285 (niegdyś
zwana Koleją Bystrzycką) łączy
stację Wrocław Główny ze stacją Jedlina – Zdrój i liczy ponad
82 kilometry. Ruch pasażerki na

niej zawieszono w 2000 roku ze
względu na zły stan techniczny
infrastruktury. 25 sierpnia 2016
roku w Jedlinie-Zdroju została
podpisana wstępna umowa
w sprawie przebudowy tego
odcinka linii kolejowej nr 285.
Dzięki środkom powierzonym
Aglomeracji Wałbrzyskiej w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, rewitalizowany jest nie tylko odcinek
o długości 21,41 km na trasie
Świdnica-Kraszowice – Jedlina-Zdrój, ale prowadzone są
również prace towarzyszące na
odcinku Świdnica Kraszowice –
Świdnica Miasto i Jedlina-Zdrój
– Wałbrzych.
Nieczynna od lat jednotorowa linia biegnie wzdłuż rzeki
Bystrzyca i na odcinku 22 km
wznosi się o ponad 200 m. W
trakcie remontu odbudowie
lub renowacji poddanych zostanie ponad 110 obiektów
inżynieryjnych, w tym 5 wiaduktów o długości 50 – 150 m.
W ramach prac pojawiły się już
nowe urządzenia sterowania
ruchem pociągów, odtwarza-

ne są przystanki i powstały
dwa nowe – w Burkatowie oraz
przystanek Jedlina Centrum.
Przygotowując się na uruchomienie zabytkowej linii 285,
Gmina Walim odrestaurowała
budynek dworca w Jugowicach, a przejęty kilka lat temu
budynek w Zagórzu Śląskim
przeszedł remont dachu oraz
wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej. Zgodnie z realizowaną inwestycją, na stacjach
powstają wyższe perony, które wyposażane są we wiaty
oraz ławki. Wszystko z myślą o
wygodzie podróżnych, także
tych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zakładana prędkość szynobusów,
które będą kursowały na trasie
Wrocław – Jedlina-Zdrój, w zależności od układu linii, wyniesie od 50 do 80 km/h.
Według zapewnień przedstawicieli wykonawcy oraz
spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, na odcinku między stacjami Świdnica-Kraszowice a Jedlina-Zdrój całość prac ma się
zakończyć w III kwartale 2022
r. Szacowany koszt rewitalizacji linii sięga około 130 mln zł,
z czego około 80 mln zł to pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej za sprawą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
(RED)
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Powstanie druga
wieża na Dzikowcu

Powiat Wałbrzyski z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład dostał
6,3 mln zł na budowę wieży widokowej na Górze Dzikowiec. – Po co druga wieża w tym samym
miejscu? Czy w powiecie wałbrzyskim nie ma ważniejszych potrzeb? – pytają zaskoczeni
mieszkańcy. - W mojej ocenie jest to trafiony pomysł – mówi Leonard Górski,
radny Rady Powiatu Wałbrzyskiego z Boguszowa – Gorc.

Redakcja Tygodnika DB
2010 wystąpiła do Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu o
szczegóły tej inwestycji.
- Powiat Wałbrzyski pozyskał
dofinansowanie na przedmiotowe zadanie z Rządowego
Funduszu Polski Ład w kwocie 6
300 000,00 zł. Na zadanie przeznaczono łącznie z przedmiotowym dofinansowaniem kwotę
7 090 000,00 zł. W ramach zadania planowana jest budowa
stalowej wieży o wysokości

29-30 m nad poziom terenu z
wejściem bez schodowym, czyli
platformy okalające wieżę oraz
tarasem widokowym. Wstępna
lokalizacja jest na właściwym
Dzikowcu, czyli około 500 m
od istniejącej drewnianej wieży przy wyciągu narciarskim.
Wieża ma również zostać wyposażona w system monitoringu, będącego wsparciem
przeciwpożarowym dla obszarów leśnych. Na chwilę obecną
prowadzone są prace związa-

ne z założeniami do programu
funkcjonalno-użytkowego, celem realizacji zadania w formule
zaprojektuj i wybuduj – wyjaśnił
Tygodnikowi DB 2010 Andrzej
Sokołowski - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i
Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu.
6 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyło się spotkanie
poświęcone budowie nowej
wieży na Dzikowcu.
REKLAMA
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WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
Zawiadamia, że w okresie od 06.06.2022 r.
do dnia 27.06.2022 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 5/2022 oraz 6/2022

- Przewodniczyłem spotkaniu konsultacyjnemu w sprawie budowy wieży widokowej
w masywie góry Dzikowiec w
gminie Czarny-Bór. W spotkaniu uczestniczyli Nadleśniczy
Nadleśnictwa Wałbrzych Leszek Kościński, Zastępca Nadleśniczego Marek Nogawka oraz
radny powiatu Wałbrzyskiego
Piotr Pol. Wieża będzie nie tylko
ważnym dla powiatu wałbrzyskiego obiektem turystycznym,
ale także będzie służyła Lasom
Państwowym do monitoringu
przeciwpożarowego obszarów
leśnych. Widok z kamer będzie dostępny on-line. Zostaną
także zamontowane na niej
nadajniki telekomunikacyjne.
Ustaliliśmy, że konstrukcja bezschodowej wieży będzie stalowo-drewniana, a jej wysokości
całkowita wynosić powinna od

- Teraz jest taki trend, wręcz
moda na stawianie takich wież,
ale budowa drugiej wieży w
masywie Dzikowca to już jest
przesada – powiedział Tygodnikowi DB 2010 Krzysztof Żarkowski, ekolog i przyrodnik, a
także fotograf specjalizujący
się w zdjęciach przyrody. - Z
przyrodniczego punktu widzenia to nie ma sensu. Nasilanie
ruchu turystycznego będzie
miało dramatyczny wpływ na
cały ekosystem. Tłumy turystów, rowerzystów, biegaczy, a

guszów – Gorce wybudowała
małą wieżę przy kolei linowej
na Dzikowcu. Ale nasz powiat,
wraz z partnerem - Lasami
Państwowymi - wystąpił do
Polskiego Ładu o dofinansowanie i dostał pieniądze na
budowę nowej wieży. Powiat
będzie musiał wyłożyć 790 tys.
zł i Rada Powiatu Wałbrzyskiego już zabezpieczyła 90 tys.
zł na dokumentację, program
funkcjonalno – użytkowy, wyłonienie wykonawcy i pozwoleń. W mojej ocenie jest to

29 m do maksymalnie 33 metrów. Na budowę wieży zostanie ogłoszone postępowanie w
formule zaprojektuj - uzgodnij
- wybuduj. Planowany termin
zakończenia inwestycji to 2024
rok – napisał w mediach społecznościowych starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski.
Inwestycja budzi wiele
kontrowersji. W mediach społecznościowych i na forach internetowych przeważają głosy
mieszkańców powiatu, którzy
są przeciwni tej budowie. W
swoich wpisach argumentują,
że w powiecie są ważniejsze
potrzeby, że w tym rejonie jest
już wieża, a budowa nowej będzie miała negatywny wpływ
na okoliczną przyrodę.

wraz z nimi hałas i śmieci będą
miały zgubny wpływ na przyrodę i dlatego jestem przeciwnikiem tej inwestycji z punktu
widzenia ochrony przyrody. Na
szczęście wieża nie powstanie
na Lesistej. Uważam, że powinny być enklawy wolne od wież,
tym bardziej, że kolejne tego
typu obiekty powstają w na
Wzgórzu Gedymina w Szczawnie-Zdroju, a wkrótce w parku
Sobieskiego w Wałbrzychu.
Innego zdanie jest Leonard
Górski – radny Rady Powiatu
Wałbrzyskiego z Boguszowa –
Gorc.
- Od lat była mowa o budowie jakiejś atrakcji w tym
rejonie. Nie było wystarczająco pieniędzy, więc Gmina Bo-

trafiony pomysł. Na istniejącą
wieżę nie mogą wejść osoby
niepełnosprawne, które będą
mogły wjechać wózkiem na
nowy obiekt. Z wieży będzie
prowadzony monitoring obszarów leśnych i jest to atut
dla Lasów Państwowych, które
będą mogły szybciej lokalizować miejsca pożarów. Będzie
też możliwość podglądu on-line za pośrednictwem kamer,
dzięki czemu będzie można
sprawdzić zimą warunki śniegowe. Będzie także możliwość
rozbudowy obiektu do coraz
popularniejszej formuły spaceru w chmurach – powiedział
Tygodnikowi DB 2010 radny
Leonard Górski.

dotyczący

nieruchomości
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USUWANIE ZAĆMY
W PRYWATNEJ CZESKIEJ KLINICE W NACHODZIE
50 KILOMETRÓW OD WAŁBRZYCHA
Zabieg opłacany przez NFZ
Możliwość transportu z domu pacjenta
Załatwiamy wszelkie formalności

ZABIEG WYKONUJE PROFESOR

792 030 769

Wałbrzych, ul. Broniewskiego 28
(dawna restauracja Stylowa)

Robert Radczak
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REKLAMA

Willa Alfa

BOŻE CIAŁO 15 - 19.06

ZAPRASZA

WAKACJE

09 - 16.07 I 16 - 23.07

599 zł/os I ze śniadaniem + wycieczka

ostanie wolne terminy I 8 dni - 7 nocy

do Pragi lub Skalnego Miasta

PROMOCJA

679 zł/os I ze śniadaniem + obiadokolacja

949 zł/os I w pokoju standard

+ wycieczka do Pragi lub Skalnego Miasta

1049 zł/os I w pokoju de - lux

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

Międzynarodowy Festiwal
H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju
W dniach 16-19 czerwca 2022 r. odbędzie
się 57. edycja festiwalu poświęconego osobie oraz twórczości Henryka Wieniawskiego.
Festiwal jest jedynym wydarzeniem w Polsce, które kultywuje tradycję koncertów polskiego wirtuoza skrzypiec w dolnośląskim
kurorcie, prezentuje jego dorobek twórczy
oraz twórczość innych kompozytorów europejskich współczesnych Wieniawskiemu.
Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest Maciej Kieres, a gospodarzem Miasto Szczawno-Zdrój i tamtejszy Teatr Zdrojowy.
W programie tegorocznego wydarzenia
znajdą się koncerty kameralne, symfoniczne
oraz jazzowe, na które zaproszono artystów i
zespoły z Polski oraz zagranicy. Szczególnymi
atrakcjami tegorocznej edycji festiwalu będzie
koncert włoskiego skrzypka Davide Alogna,
który wykona Koncert skrzypcowy e-moll op.
64 Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego z towarzyszeniem wrocławskiej Orkiestry Leopoldinum z Narodowego Forum Muzyki pod batutą
Andrzeja Kosendiaka, a także koncert gościa ze
Szwajcarii - Klaidi Sahatci, który wykona program kameralny na skrzypcach Antonia Stradivariego, należących niegdyś do Henryka Wieniawskiego.
Jedną z tradycji festiwalu jest zaproszenie
do udziału w koncertach laureatów Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im.
Henryka Wieniawskiego, który odbywa się co
kilka lat w Poznaniu. Dotychczas na festiwalu
w Szczawnie-Zdroju zaprezentowali się wszyscy trzej laureaci ostatniej edycji tego prestiżowego konkursu, a na jednym z tegorocznych
koncertów usłyszymy skrzypaczkę Martę Gidaszewską, zakwalifikowaną do kolejnej edycji
konkursu, który odbędzie się już w październiku 2022 r. Młoda instrumentalistka wystąpi

z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej
pod batutą Rubena Silvy.
W programie znajdzie się również wykład
Marka Dyżewskiego, a także koncert znakomitych gitarzystów: Marka Pasiecznego i Krzysztofa Pełecha, którzy zaprezentują się z utworami
Wieniawskiego, Tansmana, Brouwera oraz własnego autorstwa podczas jednego z koncertów
w Teatrze Zdrojowym.
Tegoroczny festiwal zakończy sierpniowy
koncert Wieniawski&Jazz z udziałem wybitnego pianisty jazzowego Joachima Mencla oraz
wrocławskich artystów: Bartłomieja Chojnackiego i Przemysława Jarosza. Podczas koncertu
zabrzmią jazzowe aranżacje utworów Wieniawskiego wykonywane na lirze korbowej oraz instrumencie klawiszowym piano Rhode.
Festiwal organizowany jest od 1966 roku
i jest jednym z większych wydarzeń muzycznych realizowanych rokrocznie przez Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Przedsięwzięcie cieszy się niegasnącym zainteresowaniem
melomanów i na stałe wpisało się repertuar
kulturalny Dolnego Śląska. Koncerty organizowane w zabytkowych wnętrzach Teatru
Zdrojowego oraz w Parku Zdrojowym są bezpłatne i otwarte dla szerokiego grona odbiorców.
Organizatorami festiwalu są: Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju, Uzdrowiskowa Gmina
Miejska Szczawno-Zdrój, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego.
Mecenat: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest - Park, Fundacja Arp , Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A, STOART.
Festiwal jest współfinansowany z budżetu
Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
(JP)
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Prawo w pigułce: kredyt hipoteczny po rozwodzie
Jednym z podstawowych
celów, do którego dążą młodzi małżonkowie, jest posiadanie swojego mieszkania
lub domu. Oczywiście mieszkanie można wynająć lub też
kupić je na własność. Niewiele osób posiada jednak środki finansowe na zakup nieruchomości poprzez zapłatę od
razu całej ceny. W takiej sytuacji przychodzą z pomocą
banki, które w swojej ofercie
mają także udzielanie kredytów na zakup nieruchomości.
Udzielenie kredytu uzależnione jest od możliwości jego
spłaty. Spłatę z kolei najczęściej
bankowi gwarantują wspólne
zarobki małżonków, a czasami
także poręczycieli. W przypadku kredytu udzielanego na
zakup nieruchomości istnieje
jeszcze inna możliwość zapewnienia gwarancji spłaty. Dodatkowym zabezpieczeniem dla
banku może być hipoteka na
nieruchomości np. mieszkaniu,
które ma być z przyznanego
kredytu kupione. Hipoteka
stanowi ograniczone prawo
rzeczowe, które jest wpisywanie do księgi wieczystej dla
określonej nieruchomości prowadzonej przez sąd. Zabezpieczenie banku polega na tym, że
jeżeli kredyt nie jest spłacany,

bank ma prawo przeprowadzić
egzekucję z zabezpieczonej
nieruchomości. Dzięki temu
jest w stanie uzyskać zaspokojenie swojego roszczenia w
pierwszej kolejności, przed innymi wierzycielami. Po wspólnym zakupie przez małżonków
nieruchomości, ze środków
kredytowych, wchodzi ona w
skład ustawowej wspólności
majątkowej małżeńskiej.
Po rozwiązaniu małżeństwa
przez rozwód, kolejnym krokiem jest dokonanie podziału
majątku wspólnego małżonków. W skład tego majątku
często wchodzi nieruchomość,
najczęściej lokal mieszkalny,
obciążony hipoteką. Podziału
majątku, co do zasady można
dokonać na trzy sposoby: 1)
fizyczny podział nieruchomości, 2) przyznanie nieruchomości na wyłączną własność
jednemu z byłych małżonków
z obowiązkiem spłaty na rzecz
drugiego małżonka – najczęściej stosowana metoda oraz 3)
sprzedaż mieszkania w drodze
licytacji komorniczej i podział
uzyskanych z tej sprzedaży pieniędzy.
Generalną zasadą jest, że
przy podziale majątku wspólnego bierze się pod uwagę
wyłącznie aktywa. Nie bierze

się pod uwagę długów. Takim
długiem jest wierzytelność
banku wynikająca z udzielonego kredytu hipotecznego,
która zabezpieczona jest hipoteką na nieruchomości. Sąd
nie ustala istnienia długów, ich
wysokości, ani też nie orzeka o
ich spłacie.
Czy więc hipoteka na nieruchomości pomniejsza wartość podlegającej podziałowi
nieruchomości? Aktualne stanowisko Sądu Najwyższego
jest takie, że hipoteka nie ma
znaczenia przy ocenie wartości mieszkania dlatego, że
wpisana hipoteka zabezpiecza
dług, a nie pomniejsza wartości nieruchomości. Powstaje
naturalne pytanie: kto w takiej
sytuacji ma obowiązek spłaty
zobowiązania
kredytowego
wobec banku? W tym zakresie
sytuacja byłych małżonków się
nie zmienia. Obowiązek spłaty
zadłużenia, jako solidarnego,
spoczywa na każdym z nich każdy z byłych małżonków jest
zobowiązany do spłaty całości
zobowiązania wobec banku.
Bank, biorąc pod uwagę możliwości uzyskania spłaty zadłużenia, może wybrać, z którego
dłużnika egzekwować należność. Z drugiej jednak strony,
byłemu małżonkowi, który do-

konał spłaty przysługuje, prawo do żądania połowy kwoty,
którą spłacił bankowi, od drugiego zobowiązanego przecież
tak jak i on, byłego małżonka.
Taka sytuacja, w przypadku konfliktu pomiędzy byłymi
małżonkami, prowadzić może
do dużych problemów. Należy
bowiem pamiętać, że kredyty
hipoteczne są kredytami długoletnimi, a teoretycznie po
spłacie każdej jednej raty przez
jednego z byłych małżonków,
może on żądać połowy kwoty,
którą spłacił, od drugiego.
Ponieważ jednak w życiu
mogą zaistnieć różne sytuacje, których nie można przewidzieć, a w związku z tym
opisać przepisami prawa, Sąd
Najwyższy dopuścił możliwość
uwzględnienia obciążenia hipotecznego nieruchomości,
przy ustalaniu jej wartości,
dla potrzeb podziału majątku.
Pomniejszenie wartości nieruchomości o wartość kredytu
zabezpieczonego hipoteką jest
możliwe wyłącznie w szczególnych sytuacjach. Okoliczności zezwalające sądowi na
uwzględnienie istnienia długu
zabezpieczonego
hipoteką
przy ocenie wartości nieruchomości, mogą mieć przyczynę
zarówno w sytuacji osobistej

Zdrowie
i rekreacja

jak i majątkowej byłych małżonków. Mogą tez wynikać z
sytuacji związanej z majątkiem
podlegającym podziałowi, na
przykład, gdy istnieje rażąca
dysproporcja pomiędzy obciążeniem nieruchomości i jej
wartością rynkową. Okoliczności te podlegają badaniu i
ocenie przez sąd w każdej rozpoznawanej sprawie.
Warto także wiedzieć, że w
takim przypadku bierze się pod
uwagę rzeczywistą wysokość
długu istniejącego na dzień
dokonywania podziału, a nie
kwoty, która hipoteką została
zabezpieczona. Kwota długu,
wobec jego spłaty częściowej
w ratach, będzie rzeczywiście
niższa, niż kwota zabezpieczona hipoteką, która jest ujawniona we wpisie do księgi wieczystej.
Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy

Klub Senior+II w Świebodzicach zaprasza 10 czerwca (piątek) o godz. 12.00 na
Osiedle WSK 1 do udziału
w spotkaniu z dietetyczką
Agnieszką Waligórą, która
opowie jak prawidłowo się
odżywiać, by zachować zdrowie. Z kolei Centrum Edukacji
Gerontologicznej zaprasza na
międzypokoleniowe spotkanie w ramach projektu Ścieżki
Zdrowia. “Kwietny Spacer” odbędzie się 10 czerwca (piątek)
o godz. 16.00 a w jego trakcie
użyte zostaną kule nasienne by
“ukwiecić” Pełcznicę, dowiedzą
się także wielu ciekawostek
o roślinach dzięki udziałowi
hortiterapeuty. Wszystkie osoby, które lubią dobrą zabawę,
Gmina Świebodzice zaprasza
na Święto Kolorów. Impreza
startuje 12 czerwca (niedziela)
o godz. 15:00 na placu przed
Wodnym Centrum Rekreacji
w Świebodzicach. Uczestnicy
będą obsypywali się kolorowymi, bezpiecznymi środkami
przy dźwiękach muzyki. Wstęp
na wszystkie wydarzenia jest
bezpłatny.
(WPK)
REKLAMA

GRILLOWNIA w Jedlinie-Zdroju GRILLOWNIA
Miłośnicy dań z grilla, tak mięsnych jak i wegetariańskich, mają
nowe miejsce na kulinarnej mapie
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Grillownia przy Willi Kwiaty Polskie w Jedlinie - Zdroju zaprasza smakoszy
w każdy pogodny weekend w godzinach od 12.00 do 18.00.
Jedlina – Zdrój kusi wieloma
atrakcjami. Jest doskonałą bazą wypadową w góry, tak dla turystów pieszych, jak i dla miłośników kolarstwa
górskiego. Ci ostatni mają także do
dyspozycji szereg specjalnie przygotowanych tras rowerowych, znanych
single trackami oraz innych szlaków
rowerowych wchodzących w skład
Rowerowej 500. Wiele z nich przebiega w pobliżu Willi Kwiaty Polskie,
która położona jest przy ulicy Sienkiewicza 5 – tuż przy parku linowym
i całorocznym torze saneczkowym. A
Willa Kwiaty Polskie oferuje nie tylko komfortowe noclegi w pokojach
kwiatowych, ale od tego sezonu także znakomite dania z grilla.
- Planując rodzinny, koleżeński
czy samotny wypad, można go rozpocząć i zakończyć właśnie u nas
– mówi Marzena Mroczkowska, właścicielka Willi Kwiaty Polskie. - W
pobliżu są miejsca postojowe, na
których można bezpiecznie zostawić
pojazd. Od nas jest dogodne dojście

w JEDLINIE-ZDROJU
przy Willi Kwiaty Polskie

do wszystkich jedlińskich atrakcji
i łatwy dojazd rowerem do single
tracków oraz innych tras. A po wysiłku można się zregenerować i posilić
w naszej Grillowni. Do dyspozycji naszych gości jest taras z widokiem na
góry i wszystko co najlepsze z naszego grilla oraz baru. Mile widziani są
u nas właściciele psów, a do ich dyspozycji jest specjalnie przygotowany
wybieg dla czworonogów.
W menu Grillowni przy Willi Kwiaty Polskie w Jedlinie – Zdroju są nie
tylko dania mięsne, ale także wegetariańskie oraz piwa z lokalnych browarów z Polski i Czech.
- Serwujemy naszym gościom
tradycyjne potrawy mięsne, czyli
karczek sudecki, kiełbaskę sudecką

i kiełbasę "ducha gór". Dla jaroszy
mamy grillowane grzanki z pesto i
pomidorem oraz grillowane warzywa. Nasza ﬁrmowa grzanka Charlotty to przekąska, która zachwyci
każdego smakosza wykwintnych
dań w wersji vege. Są to dwie podpiekane na grillu grzanki: jedna z
włoskimi pomidorami, a druga z pesto z bakłażana - obie na bazie oryginalnych włoskich składników. Krążą
pogłoski, że właśnie takimi przekąskami raczyła się podczas śniadań
sama założycielka Jedliny - hrabina
Charlotta. Pragnienie można ugasić
czeskim lanym piwem z browaru Primator lub polskim piwem butelkowanym z lokalnego browaru Sowie,
a także różnymi chłodnymi napojami

Zaprasza na:
 karczek sudecki
 kiełbaskę sudecką
 kiełbasę „ducha gór”
 grillowane grzanki z pesto i pomidorem
 grillowane warzywa
 zimne i gorące napoje
 lane czeskie piwo
 butelkowane piwo z lokalnego browaru
Zapraszamy w pogodne weekendy
w godzinach od 12.00 do 18.00
ul. Sienkiewicza 5, Jedlina – Zdrój
tel. 575 930 291, grillowniajedlina@gmail.com

bezalkoholowymi. Serwujemy także
aromatyczną kawę i herbatę. Zapraszamy w pogodne weekendy w godzinach od 12.00 do 18.00. Bieżące
informacje można znaleźć na stronie
Grillownia w Jedlinie na Facebooku

oraz pod numerem i za pośrednictwem poczty elektronicznej grillowniajedlina@gmail.com – dodaje
telefonu 575 930 291 właścicielka
Grillowni w Jedlinie-Zdroju.
(TS)
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Mieroszowskie Paszporty
Po raz czwarty zostały
przyznane „Mieroszowskie
Paszporty”. - Ideą tej nagrody jest docenienie osób,
mieszkańców gminy, które
swoją aktywnością i pasją
promują nasz region, propagowanie walorów Gminy
Mieroszów, a także akcentowanie jej obecności w kraju
czy na świecie - mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.
5 czerwca 2022 roku obradowała kapituła, która przyznała cztery „Mieroszowskie
Paszporty”. W ten sposób wyróżnieni zostali: Jerzy Chwałek, Zuzanna Fogt, Elżbieta
Szomańska (wręczenie nastąpi
podczas lipcowego VIII Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel!”), Olga
Wiewióra (wręczenie nastąpi
w dogodnym terminie dla laureatki). Symboliczne paszporty
zostały przez Barbarę Olszamowską – artystkę oraz wieloletnią mieszkanką Sokołowska.
Zuzanna Fogt - jest Absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Wydziału Architektury Politechniki
Warszawskiej. Prezes Fundacji
Sztuki Współczesnej In Situ,
animatorka kultury, realizatorka znaczących międzynarodo-

wych wydarzeń kulturalnych,
w tym festiwali Sokołowsko
Festiwal Filmowy Hommage à
Kieslowski, Sanatorium Dźwięku oraz Sztuki Efemerycznej. Z
urodzenia warszawianka, z wyboru mieszkanka Sokołowska.
Od 2008 roku wspólnie z Bożeną Biskupską i Zygmuntem
Rytką podjęła trud stworzenia
wyjątkowego miejsca dla działań artystycznych odbudowując kompleks Sanatorium
Doktora Brehmera w Sokołowsku. Dzięki tym staraniom
uratowany został w znacznej
mierze zabytkowy obiekt sanatorium i jest obecnie miejscem
spotykania się zarówno ludzi
sztuki, jak również mieszkańców Gminy Mieroszów na wystawach, koncertach i innych
wydarzeniach kulturalnych. W
2017 roku Bożennę Biskupską i
Zuzannę Fogtt wyróżniono Nagrodą Krytyki Artystycznej im.
Jerzego Stajudy „za stworzenie
w Sokołowsku trwałego miejsca dla sztuki, za poświęcenie
na ten cel całego swojego
czasu, pracy i majątku; za niezłomny upór w pokonywaniu
przeszkód i wielki optymizm,
które razem połączone pozwalają na podnoszenie z ruin budynków dawnego sanatorium;
za niezwykłą energię, która

emanując, przyciąga i przekonuje innych artystów, kuratorów i animatorów do wspólnego budowania, jedynego w
swoim rodzaju, nieustającego
festiwalu sztuki”. Dzięki działaniom Fundacji i osobistemu
zaangażowaniu Zuzanny Fogtt
Sokołowsko staje się rozpoznawalną marką na mapie kultury.
Bywają tu znakomitości świata sztuki, filmu, znani pisarze,
filmowcy, artyści z Polski i ze
świata. W różnego rodzaju
eventach, spotkaniach, wystawach biorą udział takie osobowości jak: Jerzy Stuhr, Krystyna
Janda, Katarzyna Figura, Zbigniew Zamachowski, Zbigniew
Preisner, Olga Tokarczuk, Richard Demarco, Marzena Trybała, Magdalena Łazarkiewicz,
Agnieszka Holland, Keith Rowe
i wielu wielu innych. Talent
organizatorski Zuzanny Fogt,
umiejętność łączenia ludzi i
ich pasji, jak również ogromne zaangażowanie i trud – to
wszystko sprawia, że małe
Sokołowsko jest postrzegane
jako miejsce wyjątkowych spotkań i wydarzeń.
Jerzy Chwałek - od lat dokumentuje bogatą historię
gminy i miasta Mieroszów. To
człowiek z wielką pasją. Doskonały dokumentator. To dzięki

niemu powstało 160 filmów o
Mieroszowie i okolicach. Jego
publikacje stanowią ciekawe
uzupełnienie dostępnych materiałów – w swoich filmach
dodaje on także swoje spostrzeżenia, ciekawostki, symulacje, fakty, które zawsze
podpiera rzeczowymi wyjaśnieniami i dokumentami. W
przygotowanych przez Jerzego
Chwałka filmach można zobaczyć także wiele archiwalnych
fotografii Mieroszowa i okolic.
Filmy te są ogólnodostępne
w Internecie. Jerzy Chwałek
jest współzałożycielem Stowarzyszenia Pasjonatów Historii
Ziemi Mieroszowskiej. Działalność Stowarzyszenia ma na

celu zainteresowanie młodzieży i dorosłych pięknem ziemi
mieroszowskiej,
integrację
międzypokoleniową, przekazywanie młodemu pokoleniu
dziedzictwa i historii naszej
małej ojczyzny. Jerzy Chwałek oraz pozostali członkowie
stowarzyszenia zajmują się
popularyzacją wiedzy na temat historii miasta i Gminy
Mieroszów,
kultywowaniem
pamięci o zasłużonych mieszkańcach miasta i gminy, a także
wydarzeniach historycznych.
Jerzy Chwałek przez swoją pasję
wzbudza zainteresowanie wielokulturową przeszłością naszej
miejscowości, dąży do ocalenia
od zapomnienia dorobku kultu-

rowego i zachowania dziedzictwa kulturowo - historycznego
gminy. Aktywnie pracuje przy
organizacji wszystkich przedsięwzięć podejmowanych przez
Stowarzyszenie m.in. wystaw,
konkursów. Swoje bogate zbiory fotografii użycza na potrzeby organizowanych wystaw i
wydawanych albumów takich
jak: „Mieroszów – wczoraj i dziś.
Ocalić od zapomnienia” „Frydland – Ring, Mieroszów- Pl.
Niepodległości” „Sołectwa Gminy Mieroszów dawniej i dziś”
„Droga do Niepodległości”. 19
grudnia 2019 r. Jerzy Chwałek
otrzymał tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Mieroszów.
(RED)
REKLAMA
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Piknik Sowiogórski
Wiele atrakcji dla dzieci i
rodzin czekało na uczestników Pikniku Sowiogórskiego, który odbył się 5 czerwca na boisku sportowym w
Głuszycy. W promieniach
czerwcowego słońca udało się przeprowadzić wiele działań integracyjnych,
edukacyjnych i sprawia-

jących radość i starszym, i
młodszym.
- Na najmłodszych czekali z
wesołymi zabawami i aktywnościami animatorzy z Kamayu Art.
Ponadto dzieci chętnie uczestniczyły w quizie ekologicznym z
nagrodami rzeczowymi oraz w
zabawach ekologicznych, których celem było uświadomieREKLAMA

nie, jak wielkim problemem jest
zanieczyszczenie środowiska i
konieczność podejmowania starań, by przeciwdziałać zmianom
klimatycznym. Temat związany
z ekologią pojawił się także w
widowisku teatralnym dla dzieci wystawionym przez Teatr
Bajka. Na scenie wystąpili także seniorzy ze Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Głuszycy. Wykonali hymn o Głuszycy, do którego słowa napisał
śp. Stanisława Michalik, miłośnik
regionu. W specjalnie przygotowanej „Strefie Sztuki” można
było zobaczyć prace lokalnych
artystów, rękodzielników i wytwórców produktów lokalnych
- mieszkańców obszaru LGD
„Partnerstwo Sowiogórskie” z
terenu Gmin Głuszyca i Jedlina-Zdrój. Udział w wydarzeniu
przyczynił się do wzajemnego
poznania lokalnego dziedzictwa
kulturowego, historycznego i
przyrodniczego. W Strefie Sztuki swoje robótki ręczne i obrazy
malarskie zaprezentowały m.in.
głuszyckie seniorki z UTW oraz
z Klubu Relax. Można było także
zobaczyć prace malarskie i rzeźby z drewna mieszkańców Jedli-

ny- Zdroju. Ponadto na scenie
zaprezentowali się także lokalni
młodzi artyści – uczestnicy zajęć wokalnych organizowanych
przez Centrum Kultury-Miejską
Bibliotekę Publiczną w Głuszycy.
Piękną oprawę muzyczną wydarzenia stworzyły wokalistki: Maria Kuźma, Joanna Surma, Anna
Kmita, Maja Bacior, Iga Smusz,
Milena Smusz, Oliwia Zelek, Antonina Michalska. Swoje umiejętności zaprezentowali także
głuszyccy młodzi adepci sztuki
taekwondo z klubu Taekwondo
Taipan. W imieniu organizatorów i partnerów wydarzenia
składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które
przyczyniły się do współorganizacji i radosnego przebiegu
Pikniku Sowiogórskiego – mówi
Sabina Jelewska, dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Głuszycy, która była
partnerem imprezy realizowanej
przez Stowarzyszenie Przyjaciół
w Głuszycy i Stowarzyszeniem
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Głuszycy w ramach zadania
grantowego „Góry Sowie-piękno do odkrycia”.
Zadanie grantowe „Góry Sowie-piękno do odkrycia” realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Atrakcyjne Góry
Sowie” współfinansowane jest
ze środków Unii Europejskiej w
ramach działania 19. „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
(AGM)

Bezpłatne badania
Gmina Głuszyca po raz
drugi punktem na mapie
Dolnego Śląska promującym profilaktykę raka jelita
grubego. Bezpłatne testy na
krew utajoną są już dostępne dla mieszkańców Gminy Głuszyca. Testy można
odebrać w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Głuszycy, ul.
Grunwaldzka 38 codziennie
od godziny 9.00.
- Badanie wykonuje się samodzielnie w domu. Próbkę
należy zwrócić wraz z wypełnioną ankietą. Próbka następnie trafia do Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii
i Hematologii we Wrocławiu,
gdzie zostaje poddana analizie. Testy na krew utajoną w
kale pozwalają szybko i bezboleśnie wykonać badanie, dzięki
któremu zyskujemy informację
o ewentualnych zmianach w
obrębie jelita grubego. Testy są
pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego. Jeśli
dadzą wynik pozytywny, trafiamy na kolejne badanie, już

bardziej precyzyjne, jakim jest
kolonoskopia. Dla wielu pacjentów pozytywny wynik testu jest impulsem i motywacją
do wykonania tego badania.
W przypadku niepokojących
zmian pacjent trafia na ścieżkę
onkologiczną w Dolnośląskim
Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, zatem ma
zagwarantowaną kompleksową opiekę onkologiczną. Składam serdeczne podziękowania
Wicemarszałkowi Województwa Dolnośląskiego Marcinowi
Krzyżanowskiemu za zaproszenie do projektu w tak ważnej sprawie, jaką jest zdrowie
Dolnoślązaków – mówi Roman
Głód, bumistrz Głuszycy.
Kto może skorzystać z testu?
Osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego; osoby w wieku 40 – 49 lat,
które mają krewnego pierwszego stopnie, u którego rozpoznano raka jelita grubego; osoby w
wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.
(AGM)
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Pięknie czytali
W Centrum Nauki i
Sztuki Stara Kopalnia zorganizowany został VIII
Wałbrzyski
Integracyjny
Konkurs Pięknego Czytania. Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży
oraz dorosłych, którym

literatura i jej piękne czytanie są bliskie.
Organizatorem tegorocznego konkursu były: Zespół Szkół
Zawodowych
Specjalnych,
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej, Warsztaty Terapii

Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej
w Wałbrzychu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął
prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej.
Celem
konkursu
było:
uwrażliwienie na piękno literatury, kształtowanie umiejętności prezentacji tekstu
literackiego,
propagowanie

kultury czytelniczej, rozwój
talentów, wyrabianie nawyku
czytania - jako formy spędzania wolnego czasu, integracja
kulturalna mieszkańców Wałbrzycha. Osobą odpowiedzialną za całokształt imprezy była
wieloletnia propagatorka pięknego czytania Olga Tatuśko.
Zmagania konkursowe prowadziła Ewa Ławniczak, dekoracjami zajmowała się kreatywna
REKLAMA

Magdalena Lemańska, a Irena
Świętochowska wspierała organizację.
- W konkursie brały udział:
Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 6, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22, Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 23, Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 2, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
3, Zespół Szkół Zawodowych
Specjalnych, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Polskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Warsztaty
Terapii Zajęciowej, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w
Wałbrzychu. Czytającą była
również pani Renata Gileta.
Piękno czytania honorowo
oceniało jury, któremu prze-

wodniczyła Agnieszka Ptasznik– nauczycielka IV Liceum
Ogólnokształcącego,
która
bardzo życzliwie podkreśliła
sukcesy prezentujących fragmenty literackich utworów.
Natomiast goście z uznaniem
wyrażali się o świetnej organizacji imprezy oraz przepięknym czytaniu, co wywołało
ogólną radość i wzruszenie.
Następnie wszyscy konkursowicze zostali usatysfakcjonowani dyplomami i nagrodami,
a opiekunowie podziękowaniami. Spotkanie zakończono
tradycyjnie gratulacjami dla
wszystkich, którzy pięknym
czytaniem otwierali serca na
świat literatury – relacjonuje
Olga Tatuśko.
(OMT)

Elektryczna
komunikacja
Elektryczny autobus na
ulicach
Boguszowa-Gorc?
Gmina dostała pieniądze na
zakup takiego pojazdu.
- Nasza gmina stawia na
nowości i składa kolejne wnioski o środki z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej – mówi
Sylwia Dąbrowska, Burmistrz
Boguszowa - Gorc. - Niedawno
otrzymaliśmy pozytywną wiadomość o zakwalifikowaniu się

do dofinansowania na zakup
autobusu elektrycznego, który
ma ułatwić mieszkańcom naszego miasta przemieszczanie
się pomiędzy jego dzielnicami.
Pozyskane środki w wysokości
niespełna 1 mln 320 tys. zł to
blisko 80 procent planowanych kosztów zadania. Wraz
ze współpracownikami przetestowaliśmy możliwości takiego
pojazdu na naszym terenie.
(RED)
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Basiowe czytanki
W czwartkowe popołudnie, 2 czerwca, czarnoborską bibliotekę opanowały
maluchy i ich rodzice. Było
gwarno, wesoło i bardzo
edukacyjnie, a wszystko to
dzięki projektowi „Basiowe
czytanki – rodzinne warsztaty w bibliotece”, który został
dofinansowany ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury.
- Tematem inauguracyjnego spotkania były „Psychologiczne aspekty rozwoju
przedszkolaka” – relacjonuje
Katarzyna Bernaś, dyrektor
Biblioteki + Centrum Kultury

w Czarnym Borze. - Zajęcia dla
rodziców poprowadziła psycholog Agata Kolska-Mazan, a
dzieci w tym czasie miały okazję zasmakować magii teatru
pod czujnym i kreatywnym
okiem Bożeny Oleszkiewicz
- aktorki Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Spotkanie
było nie tylko pouczające, ale
również emocjonujące zarówno dla dorosłych jak i dla
dzieci, które uczyły się wyrażania swoich uczuć w sposób
REKLAMA

niewerbalny – poprzez ruch i
mimikę. Potwierdził się również fakt, że w Gmina Czarny
Bór są same zdolne, pełne pasji dzieci, więc nie było żadnego problemu żeby ciągu kilkudziesięciu minut przygotować
dla rodziców wspaniały mini
teatrzyk. „Basiowe czytanki” to projekt mający na celu
rozszerzenie zakresu usług
biblioteki i dostosowanie ich
do potrzeb najmłodszej grupy
czytelników oraz ich rodziców.
Zadanie realizowane będzie
na kanwie serii wydawniczej
„Basia” Zofii Staneckiej poprzez cykl warsztatów dla ro-

dziców i dzieci w wieku przedszkolnym Spotkania, związane
tematycznie z konkretnymi
problemami zawartymi w
poszczególnych tomach książek o Basi, prowadzone będą
przez psychologa, pedagoga,
biblioterapeutę, specjalistę od
ruchu rozwijającego oraz specjalistę od zdrowego żywienia.
Kolejne spotkanie w ramach
„Basiowego” cyklu odbędzie
się 13 czerwca o godz. 17.00.
Na rodziców czekać będzie
pyszna kawa i ciekawy wykład,
a na maluchy moc teatralnych
animacji i niespodzianek.
(KB)

Fabryka Kreatywnej
Zabawy

Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat (J.
Korczak). 29 maja z okazji
Gminych Obchodów Dnia
Dziecka boisko sportowe w
Grzędach opanowały setki uśmiechniętych, szczęśliwych i „wybawionych”
dzieci, a ich uśmiech i radość udzieliła się absolutnie
wszystkim mieszkańcom.
Imprezę tradycyjnie zainaugurował Wójt Gminy Czarny
Bór - Adam Górecki życząc najmłodszym doskonałej zabawy
w dniu ich święta, ale też radości na co dzień, rozwoju pasji i
spełnienia marzeń. I tak Fabryka Kreatywnej Zabawy poszła
w ruch. Dmuchane zjeżdżalnie,
karuzele, eurobungee, samochodziki elektryczne, mnóstwo
zabaw z animatorami z Karolandii, a do tego malowanie

buziek, konkurencje łucznicze
oraz łakocie dla łasuchów. Tak
w dużym skrócie wyglądało
dziecięce świętowanie w gminie ludzi z pasją.
Nowością, która przypadła
do gustu zarówno starszym jak
i młodszym dzieciom była bubble football czyli piłka nożna w
specjalnych sferycznych kulach.
Odebranie piłki przeciwnikowi i
poruszanie się po boisku choć
było bardzo trudne, to wywoływało salwy śmiechu i sprawiało
niebywałą frajdę uczestnikom.
Tradycyjnie już olbrzymim powodzeniem cieszyły się też konkurencje przygotowane przez
OSP Grzędy. Kolejki ustawiały
się do zabaw w małego strażaka, sesji fotograficznych w strażackim sprzęcie, czy lania wody
do celu.
(KB)
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Polsko - Czeski Bieg Mieszka i Dobrawy

Biegi Szlakiem Riese

W ramach 47 Dni
Mieroszowa zorganizowany został Polsko
- Czeski Bieg Mieszka
i Dobrawy. Na starcie i
na podium stanęli biegacze z obu krajów.
W tym roku biegacze
startowali z kąpieliska w
Mezimesti. W kategorii
open mężczyzn zwyciężył Jan Kaczor, drugie
miejsce zajął Ondrej
Penc, a trzecie dotarł
do mety Tomasz Karch.
Rywalizację w kategorii open kobiet wygrała
Magdalena Malec, która wyprzedziła Joannę

Stowarzyszenie Walim na
Żądanie 12 czerwca 2022 r.
organizuje Biegi Szlakiem
Riese w Głuszycy. Rywalizacja będzie toczyła się na
dwóch dystansach: Półmaraton Szlakiem Riese - 21,5 km
oraz Historyczna Dycha - 10
km.
Start i meta będą zlokalizowane przy parku Jordanowskim na ul. Leśnej w Głuszycy.
- Uczestnicy Półmaratonu
Szlakiem Riese wystartują o
godzinie 10.00, a Historycznej Dychy o godz. 10.30. Trasa
zawodów przebiegać będzie
przez kompleks Riese: obiekty
Osówka oraz Włodarz. Półmaraton Szlakiem Riese
(21,5 km, + 755 m) zaliczany jest do Korony
Sudetów Środkowych,
w skład której wlicza
się także Ultra Waligóra Run Cross (53 km)
oraz Sowi Hardcore
(51 km). Szczegółowy
opis i mapa tras biegów znajduje się na
stronie https://www.
stowarzyszeniewalimnazadanie.pl/. Limit
czasu dla uczestników
Półmaratonu Szlakiem
Riese wynosi 3,5 godziny, a dla Historycznej Dychy – 2 godziny.
Na trasie Półmaratonu
Szlakiem Riese zaplanowane są dwa

Szczepańską oraz Zdenkę Jonasovą. Pełne wyniki dostępne są na stronie
https://live.ultimasport.
pl/965/.
- Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy
za rok oraz na nasze kolejne imprezy biegowe,
które odbędą się w tym
roku: 4 edycję Lesistej
Trzydziechy oraz 2 edycję Diabelskiego Koła
Gór Suchych. Zapisy już
wkrótce – mówi Igor
Hoffman, dyrektor Mieroszowskiego Centrum
Kultury.
(RED)
REKLAMA
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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.
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ODDZWONIMY

punkty żywieniowe, którą będą
zlokalizowane w kompleksie
Osówka (około 8,5 km biegu)
oraz w kompleksie Włodarz (na
14 km). Na trasie biegu będą
rozmieszczone stałe i lotne
punkty kontrolne. Zalecamy,
aby uczestnicy biegu podczas
trwania zawodów byli zaopatrzeni w pojemnik na wodę
(camelbak lub bidon itd.), własny kubek oraz ze względu
bezpieczeństwa sprawny telefon komórkowy z numerami
kontaktowymi do organizatora
zawodów – mówi Aleksander
Sobieraj ze Stowarzyszenia Walim na Żądanie.
(RED)

Dęby w Europie
Członkowie SRS Dęby
Wałbrzych mają za sobą kolejny udany start w turnieju
petanque.
- W Centrope Cup w Czeskich Liblicach, który odbył
się 28 maja br., do rywalizacji
przystąpiło aż 119 tripletów
z całej Europy. Walczyły zespoły z Czech, Francji, Belgii,
Austrii, Niemiec i 10 zespołów
z Polski. Drużyna Dębów w
składzie: Hubert Maciejewski,
Kazimierz Urbaniak, Kazimierz

Jacak, zakwalifikowała się do
play-offów na 13-tym miejscu.
Druga drużyna: Adam Jacak,
Łukasz Kastelik z Dębów oraz
Georges Burtin z Broen-Karo
Dzierżoniów uplasowała się
na miejscu 35. To duży sukces.
Cetrope Cup w Czechach wygrał triplet belgijsko-francuski:
Weibel Charles, Dalaye Adrien
i Messionnier Patrick – relacjonuje Beata Urbaniak, prezes
SRS Dęby Wałbrzych.
(RED)
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Wyjazdy do opieki do Niemiec
Praca na umowę, zarobki 1400 - 2000 euro
Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń od 8.30 do 16.00!
690-967-999, 533-202-626, 534-255-277
lub napisz: biuro@miranexagentur.pl

Możliwość pracy także w Polsce.
USŁUGI
(3) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(3) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie - w
najlepszej cenie i w najkrótszym
czasie. Tel. 606 937 229
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533

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

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

NIERUCHOMOŚCI

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Zatrudnię MECHANIKA
i WULKANIZATORA
z doświadczeniem
Tel. 534 723 808

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

BIURO:

ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

ZA GOTÓWKĘ

DOŚWIADCZONEGO

TEL: 696-473-695

MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu

tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny
210 tys.zł

Oferujemy naszym Klientom bezpieczne 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 dokumentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy,
3 pokoje. Pierwsze piętro do remontu 109,70 m2. Cena 169 tys. zł

Sprzedam działkę zabudowaną
(remiza strażacka) o pow. 1200m2
w Sierpnicy. Cena 200 tys. zł.
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl.

w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska tutejszego urzędu.

Profesjonalny
montaż
nawiewników
do okien PCV.
Tel. 508 39 38 35.
na rynku od 1998 roku.

–parter lub I piętro w cenie do 120

Sprzedam działkę budowlaną w

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567
e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

ewentualnie powiat wałbrzyski

teren o powierzchni 3544m² cena

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

do dnia 21 lipca 2022 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać

ZATRUDNIĘ

ORAZ MOTOCYKLI.

Burmistrz Miasta Lubawka informuje,

którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski

SKUP AUT

I USZKODZONYCH

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

Gminy Lubawka. Wykaz nr 06/2022 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby,

ul. Kłodzka 29d
tel.: 781 454 045

CAŁYCH

więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie stanowiących własność

Jedlina-Zdrój

czynne: pn-pt 8:00-20:00, sob 8:00-14:00
Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

Tartak Urbaniak oferuje:

Kupiê zegarki

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

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

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
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REKLAMA

Forum G2 z WSSE „INVEST-PARK”
Na stadionie Tarczyński Arena Wrocław odbyła się kolejna
edycja Forum G2, w którym brali
udział najważniejsi przedstawiciele świata biznesu, nauki i
polityki.
Podczas wydarzenia odbyło
się ponad trzydzieści niezwykle
ważnych paneli dyskusyjnych.
W jednym z nich dotyczącym
utrzymania Dolnego Śląska w
czołówce najszybciej rozwijających się regionów w Europie
wziął udział dr Mariusz Tomczak
- dyrektor zarządzający i pro-

kurent Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Głównymi filarami dyskusji były gospodarka, aktywizacja zawodowa uchodźców,
rozwój nauki i szkolnictwa oraz
oczywiście biznes.
Honorowy patronat nad
wydarzeniem objęli Prezes
Rady
Ministrów
Mateusz
Morawiecki oraz Marszałek
Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. WSSE
„INVEST-PARK” była sponsorem tego wydarzenia.

Strefa nauki

O potrzebach i kierunkach
rozwoju szkolnictwa wyższego rozmawiali przedstawiciele uczelni z Wiceministrem
Edukacji i Nauki Wojciechem
Murdzkiem. Spotkanie zostało
zorganizowane przez Klaster
Edukacyjny „INVEST in EDU”
prowadzony przez Wałbrzyską
Specjalną Strefę Ekonomiczną
„INVEST-PARK”.
- Kluczem do właściwego
rozwoju szkolnictwa wyższego
jest zaproponowanie młodym
ludziom atrakcyjnych kierunków
kształcenia, zarówno pod względem zarobków jak i specyfiki
pracy – podkreślał podczas spotkania sekretarz stanu Wojciech
Murdzek. – Taka wiedza płynie
od samych przedsiębiorców, a
niezwykle ważnym ogniwem w
pozyskiwaniu tych informacji
są specjalne strefy ekonomiczne oraz prowadzone przez nich
klastry edukacyjne oraz klastry
branżowe – wymieniał wiceminister resortu edukacji.
W spotkaniu wziął udział również Piotr Bober, wiceprezes zarządu Fundacji „Platforma Przemysłu Przyszłości”, której celem

działania jest przyspieszanie cyfryzacji i robotyzacji przemysłu
w Polsce.
- Aby osiągnąć to zamierzenie
niezbędne jest dostosowanie
kierunków kształcenia do standardów przemysłu 4.0. Uda nam
się to osiągnąć tylko dzięki ścisłej współpracy między resortem, władzami akademickimi,
szkołami zawodowymi i branżowymi, a samymi pracodawcami.
Wydaje się, że najsensowniej jest
zrobić to z pomocą integratora
jakim jest strefa ekonomiczna –
mówił wiceprezes fundacji.
W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele dolnośląskich
i opolskich uczelni wyższych,
m.in.: z Politechniki Opolskiej,
wałbrzyskiej filii Politechniki
Wrocławskiej,
świdnickiego
oddziału Społecznej Akademii Nauk, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Państwowej
Uczelni Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu.
- Życzyłbym nam wszystkim,
aby wypracować model cyklicznych spotkań z przedstawicielami resortu, na których
moglibyśmy opracowywać pla-

ny rozwoju naszych placówek,
a także stanowić ciało doradcze w kwestiach legislacyjnych
związanych ze szkolnictwem
wyższym – dodaje Robert Wiszniowski, rektor Państwowej
Uczelni Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Klaster Edukacyjny
„INVEST in EDU” prowadzony
przez WSSE „INVEST-PARK”.
Klaster od przeszło 7 lat łączy
przemysł z edukacją, skupiając
obecnie ponad 130 członków –
głównie szkoły, uczelnie, oraz
strefowe przedsiębiorstwa.
- Cieszę się, że nasza strefa
oraz klaster edukacyjny mogą
być platformą współpracy, łącznikiem między ministerstwem a
szkolnictwem wyższym. Dzięki
bezpośrednim spotkaniom kierownictwa resortu z władzami
uczelni udaje się wypracować
rozwiązania korzystne zarówno
dla studentów jak i przemysłu,
który ma ogromne potrzeby w
zakresie zatrudniania absolwentów uczelni technicznych – podkreślał dr Mariusz Tomczak, dyrektor zarządzający i prokurent
WSSE „INVEST-PARK”.
Po spotkaniu z władzami
uczelni, wiceminister Murdzek
oraz wiceprezes Piotr Bober
zwiedzili budowane przez WSSE
„INVEST-PARK” Centrum Szkoleniowe, które dzięki nowoczesnym technologiom podnosić
będzie kompetencje pracowników przemysłowych. Otwarcie
obiektu planowane jest na przełomie bieżącego i przyszłego
roku.

