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Sezon urlopowo-wypo-
czynkowy, przez młodszych 
czytelników znany jeszcze 
jako wakacje, zbliża się wiel-
kimi krokami. Jest to z reguły 
czas zabaw i beztroski, koja-
rząc się z rozluźnieniem. Wła-
śnie to rozluźnienie sprzyja 
zwiększonej wypadkowości. 
Od kogo poszkodowany 
może żądać odszkodowania 
i zadośćuczynienia, jeżeli 
wypadek już się przydarzy i 
czy zawsze mu się będą na-
leżały?

Kąpielisko posiada swoją 
prawną de�nicję. Zgodnie z 
ustawą Prawo wodne, kąpie-
lisko to wyznaczony uchwałą 
rady gminy, wydzielony i ozna-
kowany fragment wód po-
wierzchniowych, wykorzysty-
wany przez dużą liczbę osób 
kąpiących się, określoną w 
uchwale rady gminy w sprawie 
wykazu kąpielisk, pod warun-
kiem, że w stosunku do tego 

kąpieliska nie wydano stałego 
zakazu kąpieli. Do kąpielisk nie 
zalicza się m.in. basenu pływac-
kiego lub uzdrowiskowego. Za 
organizację kąpieliska odpo-
wiada jego organizator. Może 
to być zarówno osoba �zyczna, 
osoba prawna, jak i jednostka 
organizacyjna nieposiadają-
cą osobowości prawnej, która 
podjęła się zorganizowania ką-
pieliska lub miejsca wykorzy-
stywanego do kąpieli oraz uzy-
skała na to zgodę właściciela 
wody i przyległego gruntu lub 
która prowadzi kąpielisko czy 
miejsce wykorzystywane do 
kąpieli. Często więc organiza-
torami kąpielisk są gminy bądź 
hotele. Na organizatorze ką-
pieliska spoczywają obowiąz-
ki m.in. utrzymania czystości 
wody, wprowadzenia zakazu 
kąpieli w przypadku, gdy woda 
nie spełnia wymogów sanitar-
nych, oznakowania kąpieliska 
oraz zapewnienia bezpieczeń-

stwa. W celu zapewnienia bez-
pieczeństwa wymaga się od or-
ganizatora przeprowadzenia, 
we współpracy z policją oraz 
Wodnym Ochotniczym Pogo-
towiem Ratunkowym, analizy 
zagrożeń, które mogą wystą-
pić dla bezpieczeństwa jego 
użytkowników, prowadzenia 
działań pro�laktycznych i edu-
kacyjnych, w tym oznaczanie 
miejsce niebezpiecznych, in-
formowanie i ostrzeganie o 
warunkach, które mogą powo-
dować zagrożenie dla zdrowia 
lub życia korzystających. Zna-
na wszystkim czerwona �aga, 
stanowi właśnie wyraz takiego 
ostrzeżenia. Organizator powi-
nien również zapewnić warun-
ki do organizowania pomocy 
oraz ratowania osób tego wy-
magających. Ewidencję kąpie-
lisk na terenie danej gminy 
prowadzi wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta. W przypad-
ku tzw. dzikich kąpielisk, z re-

guły odpowiedzialność może 
ponieść właściciel terenu, na 
którym owe kąpielisko się znaj-
duje.

Wypadek kojarzy się zwykle 
z dwoma skutkami: śmiercią 
lub uszkodzeniami ciała. Bez 
względu na to, czy wypadek 
zdarzył się na kąpielisku gmin-
nym czy też prywatnym, lub 
nawet dzikim, zawsze istnieje 
podmiot, który za odpowied-
nie zabezpieczenie danego 
terenu odpowiada. Ogólną 
zasadą odpowiedzialności jest 
wykazanie winy owego pod-
miotu. Wina nie musi pole-
gać tylko na nieprawidłowym 
zabezpieczeniu obiektu lub 
terenu, ale również np. na nie-
prawidłowym oznaczeniu da-
nego kąpieliska. Przyczyną wy-
padku może być zarówno zła 
konstrukcja np. zjeżdżalni, jak 
również brak oznakowania śli-
skiej nawierzchni, w miejscach, 
w których występuje, lub brak 

oznaczenia miejsc niebezpiecz-
nych, czy wreszcie brak infor-
macji o zakazie kąpieli. Skutki 
wypadku mogą mieć charak-
ter materialny, niematerialny 
lub stanowić mieszankę obu. 
Skutki materialne to wszystkie 
szkody poniesione w związku z 
wypadkiem – koszty leczenia, 
rehabilitacji, dojazdów do le-
karzy, koszty leków itp. Skutki 
niematerialne, to skutki zwią-
zane ze sferą duchową i nie 
da się ich jednoznacznie wyli-
czyć. Rekompensatę za skutki 
niematerialne nazywamy za-
dośćuczynieniem. Obejmuje 
ona przykładowo kompensa-
cję za odczuwany ból, za przy-
musową zmianę stylu życia, za 
powstałe w związki ze zdarze-
niem lęki. Poszkodowanemu, 
który w wypadku ucierpiał, 
przysługują więc określone 
prawa do rekompensaty, za 
szkody spowodowane wypad-
kiem.

24 czerwca zakończy się 
rok szkolny 2021/2022 i 
rozpoczną się wyczekiwane 
przez dzieci i młodzież wa-
kacje. Letnia pogoda sprzy-
ja kąpielom w basenach i 
otwartych akwenach. Nad 
bezpieczeństwem wypoczy-
wających nad wodą czuwają 
ratownicy oraz policjanci, w 
tym również policyjni wod-
niacy, którzy wykorzystu-
jąc łodzie motorowe i inny 
sprzęt pływający, patrolują 
tereny, gdzie gromadzą się 
entuzjaści wodnej rekreacji.

W Wałbrzychu można bez-
piecznie kąpać się tylko w 
krytej pływalni Centrum Spor-
towo – Rekreacyjnego Aqua- 
Zdrój, za to w Świebodzicach i 
Głuszycy do dyspozycji są za-
równo kryte, jak i otwarte base-
ny (w Świebodzicach otwarty 
basen przy ul. Rekreacyjnej 1 
już działa, a w Głuszycy przy ul. 
Dolnej 2 zostanie udostępnio-

ny na początku lipca). Dużą po-
pularnością cieszą się także od-
kryte baseny w Dobromierzu 
i Strzegomiu, Jaworze oraz w 
czeskim Mezimesti. Wiele osób 
wybiera także strzeżone plaże 
na jeziorami: Bystrzyckim w Za-
górzu Śląskim i Bielawskim.

– Pamiętajmy, że woda to 
żywioł, który może stanowić 
olbrzymie zagrożenie dla na-
szego życia i zdrowia. Dlatego 
musimy zadbać o bezpieczeń-
stwo nasze i naszych bliskich 
tym bardziej, że to właśnie od 
nas samych w głównej mierze 
ono zależy – podkreśla sierżant 
sztabowy Przemysław Rataj-
czyk z Zespołu Prasowego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu.

Co roku podczas wakacji 
wiele osób traci życie, kąpiąc 
się w różnego rodzaju akwe-
nach. Wielu z tych tragedii 
można było uniknąć, gdyby 
każdy miał na uwadze kilka 

Prawo w pigułce: wypadek na kąpielisku

Oczywiście konieczność 
udowodnienia, że do wypadku 
doszło z winy organizatora ką-
pieliska bądź właściciela terenu, 
spoczywa na poszkodowanym. 
Nie można też zapominać o 
tym, że jeśli poszkodowany w 
jakimś stopniu przyczynił się 
do wypadku lub jego skutków, 
przyznane odszkodowanie zo-
stanie stosownie pomniejszone.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Bezpieczny wypoczynek nad wodą

podstawowych reguł związa-
nych z bezpiecznym wypo-
czynkiem nad wodą.

– Policjanci niezmiennie 
apelują o rozsądek, wyobraź-
nię i nieprzecenianie swoich 
pływackich możliwości. Pamię-
tajmy, że o nasze bezpieczeń-
stwo musimy zadbać przede 
wszystkim sami. Relaksując 

się nad wodą, respektujmy 
elementarne zasady bezpie-
czeństwa. Tylko to zapewni 
nam i naszym bliskim spokojny 
wypoczynek. Przestrzegajmy 
regulaminu kąpieliska, na któ-
rym przebywamy. Stosujmy się 
do uwag i zaleceń ratowników. 
Nie bagatelizujmy wydanych 
przez nich ostrzeżeń. Dzieci 

powinny bawić się w wodzie 
tylko pod opieką dorosłych. W 
trosce o życie i zdrowie swoje 
oraz osób najbliższych, kąp-
my się wyłącznie w miejscach 
strzeżonych czyli tam, gdzie 
nad naszym bezpieczeństwem 
czuwają ratownicy. Pod żad-
nym pozorem nie wchodźmy 
do wody po spożyciu alkoholu! 

Do najczęstszych przyczyn uto-
nięć należy bowiem właśnie 
alkohol, brawura i przecenianie 
własnych umiejętności. Zwra-
cajmy jednocześnie uwagę na 
to, co dzieje się wokół nas. Wła-
ściwa reakcja może uratować 
komuś życie. Jeśli zauważymy 
niebezpieczną sytuację nad 
wodą, natychmiast dzwoń-
my na numer alarmowy 112. 
Nie próbujmy sami ratować 
innych, gdy nie dysponujemy 
odpowiednim sprzętem i spe-
cjalistycznymi umiejętnościa-
mi w tym zakresie. Najczęściej 
powodzenie działań ratunko-
wych zapewnić mogą wyłącz-
nie wyszkolone służby, które są 
właściwie wyposażone, np. w 
rzutki ratownicze, które pozwa-
lają bez ryzykowania własnym 
zdrowiem ściągnąć tonącą 
osobę na brzeg. Przestrzegając 
tych kilku zaleceń i kierując się 
zdrowym rozsądkiem podczas 
wodnej rekreacji, zwiększymy 
nasze bezpieczeństwo, a wy-
poczynek nad wodą będzie 
wiązał się tylko z miłymi wspo-
mnieniami, nie zaś z osobistą 
tragedią – podkreśla sierż. szt. 
Przemysław Ratajczyk.

(RED)
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Z nieopisanym bólem zawiadamiamy, 
że nasza ukochana żona, mama, babcia i przyjaciółka

Grażyna Walkowska
z domu Arabudzka

opuściła nas wieczorem 13 czerwca 2022 r.

Energia Grażyny, jej fascynacja światem i ludźmi była inspiracją 
dla nas wszystkich. Kochała podróże i nowe doznania, 

ale Wałbrzych miał specjalne miejsce w jej sercu. 
Jej otwartość, szczodrość i lojalność były niezrównane.

Odejście Grażyny stworzyło wielką pustkę w sercach jej bliskich. 
Jest niezastąpiona tu, na Ziemi, ale fakt, że będzie pilnowała 

nas z góry przynosi ukojenie.

Dziękujemy wszystkim za słowa otuchy i wsparcia oraz za udział 
w ostatnim pożegnaniu, które odbyło się na cmentarzu 

przy ul. Przemysłowej w Wałbrzychu.
Pogrążona w żałobie rodzina

 

Mam! Mam nareszcie wiary-
godne potwierdzenie tego co 
i tak jest oczywiste. 23 stycznia 
2022 r. amerykański magazyn 
„The Atlantic”, opublikował 
tekst „Is old music killing new 
music?” (Czy stara muzyka zabi-
ja nową?). Ted Gioia, czyli autor 
tego tekstu, napisał, że stare 
piosenki reprezentują około 70 
procent amerykańskiego ryn-
ku muzycznego i rynek nowej 
muzyki maleje. W tym tekście, 
wyrażona jest również nadzieja, 
że zacznie się to zmieniać. Autor 
nie jest jednak na tyle odważny 
aby podać nazwiska młodych 
wokalistów lub nazwy nowych 
zespołów, które by taką nadzie-
ję uzasadniały.

Wiek XXI, konkretnie rok 
2005, dał nam wielkie „mu-
zyczne” wydarzenie. Powstał 
serwis YouTube. Wcześniej, 
trzeba było kupować płyty i 
słuchać radia. Teraz w zasię-
gu kliknięcia każdy ma prak-
tycznie wszystko. Może nawet 
wybierać takie nagranie, które 
uważamy za najlepsze. Dobre 
piosenki rodzą się przecież, w 
innym wykonaniu i innej aran-
żacji, co jakiś czas na nowo. 
Czasami nawet z nowym lub 
poprawionym tekstem.

Dominująca ciągle muzycz-
na popkultura powstała na po-
czątku XX wieku. Powstał wte-
dy jazz. Jego fundamentem są 
afrykańskie rytmy i melodyka 
europejskich instrumentów. 
Najbardziej znany standard z 
tego okresu, to marsz żałob-
ny z Nowego Orleanu: „When 
The Saint Go Marching In” 
(Gdy wszyscy święci idą do 
nieba). Złota epoka popkultu-
ry to lata 1940-1980. W latach 
pięćdziesiątych XX wieku, na 
scenę weszła elektryczna gi-
tara. Razem z nią, pokolenie 
powojennego wyżu demogra-
�cznego. Jak z rogu ob�tości 
posypały się piosenki zaliczane 
teraz do klasyki. Ich teksty to 
często wysokiej klasy poezja. 
Które z nich powinny stanąć na 
podium? Moim zdaniem są to: 
„Dona Dona” (Joan Baez), „Se-
aled with a Kiss” (Brian Hyland) 
oraz „California Dreamin' (Ma-
masa and the Papas). Inni pew-
nie wybiorą inne. No i dobrze. 
Popkultura pozwala każdemu 
na bycie jednoosobowym jury.

Następnie, w latach siedem-
dziesiątych, postarzeliśmy się 
trochę i nadszedł czas na bar-
dziej dorosłe utwory. Takie jak 
„Ripple” (Grateful Dead), „Have 
You Ever Seen the Rain” (Cre-
edance Clearwater Revival) i 
„Hotel California” (The Eagles). 
W tym samym czasie, nadeszła 
również moda na disco i tań-

czyliśmy w rytmie; „Dancing 
Queen” (ABBA), „Yes Sir, I can 
boogie” (Baccara) lub „Stumbli' 
In” (Suzi Quatro i Chris Nor-
man). A kilka lat później nad-
szedł czas na podsumowanie. 
W roku 1984 r. Leonard Cohen 
zaśpiewał „Alleluja”:

Mówili, istnieje muzyka
Dawid ją grał i radowała Boga
Ale ty jej nie słuchasz?
A jest to tak; na czter, pięć
Opadająco w moll, wznosząco w dur
Natchniony król tworzący; Alleluja! (…)

To było porywające! Naszą 
młodości żegnały dźwięki i 
słowa które nakazywały nam 
zapamiętać na zawsze muzykę 
i poezję naszej młodości.

Podsumowując lub raczej 
uzupełniając, muzyka z tamtych 
lat miała ogromny wpływ na 
sposób w jaki słyszymy otacza-
jący nas świat. Również na spo-
sób w jaki go widzimy. Nieod-
łączną częścią winylowych płyt 
są bowiem ich okładki. Często 
są one dziełami sztuki – gra�ki, 
zdjęcia i kolaże - z najwyższej 
półki. Dominuje w nich nostal-
giczna zaduma lub gryzące się 
kolory i kształty. Są to wizualne 
dowody na to, że życie było, jest 
i będzie pomieszaniem z poplą-
taniem. Do legendy przeszły 
okładki-symbole. Na przykład, 
biały album Beatlesów, który 
mówił nam, że jesteśmy pustą 
kartką, którą sami powinniśmy 
zapisać. Równie sławny jest 
banan namalowany przez An-
dy’ego Warhola. Mówił nam, 
że pod twardą i niedobrą skór-
ką schowane są często rzeczy 
dobre. Tak było w tym wypad-
ku. Po zdjęciu tej bananowo 
- banalnej okładki otwierał się 
przed nami słodko-kwaśny 
świat stworzony przez The 
Velvet Underground & Nico. 
Biorąc pod uwagę to, że okładki 
winylowego pop-art tra�ały (w 
milionach egzemplarzy) pod 
strzechy, w środowisku arty-
stów, którzy gardzą disco polo, 
nastroje miotały się od rozpaczy 
do wściekłości. Próbowali to za-
krzyczeć. Próbowali to również 
asymilować. Zaproszono kiedyś 
Warhola na eleganckie przyję-
cie. Siedział, słuchał i patrzył. I 
gdy ktoś zapytał go czemu nic 
nie je, to wsadził im wszystkim 
banana i powiedział: „Jem tylko 
cukierki”.

Lata lecą. W świat płynie 
dalej dźwięk elektrycznych gi-
tar. Jest jednak jakiś inny i inne 
towarzyszą mu słowa. Oh well. 
Świat się zmienia. Na Plus, czy 
na minus?

Jeżeli chodzi o teksty to 
oczywiście na minus. Czasami 

Muzyka i poezja bez daty ważności
coś jest dobre, ale trudno to z 
rapowego krzyku wyłowić. A 
jeżeli chodzi o muzykę, to by-
wają oczywiście dobre piosen-
ki. Zbyt często słychać w nich 
jednak pneumatyczny młot 
komputerowych algorytmów. 
Nowa muzyka jest bowiem 
(zbyt często) produkowana na 
komputerach. Nic więc chy-
ba dziwnego, że gdy z radia 
uderzy mnie po uszach jakieś 
techno, to prawie natychmiast 
siadam przed komputerem i 
klikam w jakiś detoks. Na przy-
kład na „Smooth”, czyli piosen-
kę, którą Santana i Rob Thomas 
pożegnali wiek XX. Ewentu-
alnie, na „I don't want to talk 
about it” (Nie chcę o tym roz-
mawiać). Tę piosenkę śpiewa 
Rod Steward, który jest wielką 
gwiazdą, refren śpiewa mało 
znana Amy Belle. No i zaśpie-
wała tak, że zdmuchnęła Ste-
warda ze sceny.

Następnie… Lista jest długa 
i gdy trzeba się przed snem wy-
ciszyć, to klikam w coś takiego 
jak „Baptism” (Joan Baez). Nie 
wszystkim to polecam. Joan 
śpiewa na tej płycie poezję, 
czyli słowa są ważniejsze od 
muzyki. A gdy mam nastrój na 
honky tonk, czyli muzykę, któ-

ra tra�a przez uszy do duszy, to 
włączam coś takiego jak „Mis-
sissippi” (Pussycat).

Tak było do niedawna. Było 
normalnie i wydawało się, że 
tak już zawsze zostanie. Nie-
doczekanie nasze! Na Ukra-
inę poleciały bomby i ruskie 
sołdaty zabijają kogo się da. 
W tym małe dzieci. Nadszedł 
więc czas, aby prosić Boga o 
interwencję. Przyznaję, modli-
twa nie jest moją silną stroną. 
Gdy to się zaczynało, klikną-
łem więc na „My Sweet Lord” 
Georga Harrisona. W pierwszej 
odsłonie Harrison śpiewał tę 
modlitwę podczas koncertu 
dla Bangladeszu w roku 1971. 
Trwała tam wtedy wojna i gra-
nicząca z potopem powódź. 
Zginęły miliony ludzi:

Mój dobry Boże
Hm, mój Boże
Hm, mój Boże
Ja naprawdę chcę Cię zobaczyć
Naprawde chcę Cię zobaczyć
Naprawdę chcę Cię zobaczyć 
To trwa zbyt długo, mój Panie
Moj dobry Boże
Hm, mój Boże
Hm, mój Boże
Ja naprawdę chcę Cię zobaczyć
Naprawdę chcę iść z Tobą

Naprawdę chcę ci to pokazać Boże
Nie zabierze to dużo czas, mój Boże (Al-
leluja)
Mój dobry Boże (Alleluja)
Hm, mój Boże (Alleluja)
Mój dobry Boże (Alleluja) (…)
Hm, mój Boże (Hare Krishna)
Mój, mój, mój Boże (Hare Krishna)
Oh hm, mój dobry Boże (Krishna Krishna)
Oh-uuh-uh (Hare Hare) (…)

Od tego czasu, minęło wiele 
lat. George zmarł w roku 2001. 
Rok później, w londyńskiej 
Royal Albert Hall, odbył się po-
święcony Harrisonowi koncert. 
„My Sweet Lord” zagrali; syn 
Georga Dhani, Eric Clapton, 
Paul McCartney i Ringo Star. 
Śpiewał Billy Preston. Wy też 
kliknijcie. A wracając do mio-
dowych lat małżeństwa mu-
zyki i poezji. W Polsce też było 
wtedy ciekawie. Ale to już inna 
pieśń stepowa.

Jerzy Jacek Pilchowski

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
artykule nie odzwierciedlają po-
glądów i opinii redakcji.

Przedsiębiorcy 
zapominają 
o deklaracjach

Bardzo duża liczba 
płatników nie składa od 
1 stycznia 2022 r. doku-
mentów rozliczeniowych 
DRA. Przedsiębiorcy nie 
wiedzą lub zapomnieli o 
tym, że nie są z tego obo-
wiązku zwolnieni. - Osoby 
prowadzące działalność go-
spodarczą do końca ubie-
głego roku były zwolnione z 
obowiązku comiesięcznego 
składania deklaracji rozli-
czeniowych, dlatego teraz 
o tym zapominają. Niestety, 
obowiązek ten wrócił wraz 
z nowymi rozwiązaniami 
podatkowymi, które wpro-
wadził „Polski Ład” - mówi 
Iwona Kowalska-Matis z 
ZUS. – Wysyłamy do �rm in-
formacje o braku rozliczeń, 
ale nadal wielu przedsię-
biorców się z tego obowiąz-
ku nie wywiązuje.

29 października 2021 
r. „Polski Ład” wprowadził 
zmiany dotyczące rozlicza-
nia składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne. To oznacza 
obowiązek comiesięcznego 
składania dokumentów roz-
liczeniowych. Rzeczniczka 
przypomina, że od stycznia 
2022 r. osoby prowadzące 
działalność gospodarczą, 
opłacające składki na wła-
sne ubezpieczenia lub oso-
by z nimi współpracujące, 
mają obowiązek comie-
sięcznego przekazywania 
dokumentów rozliczenio-
wych do ZUS. - Zwolnieni 
z tego obowiązku są tylko 
duchowni, osoby składają-
ce dokumenty oraz nianie 
– wyjaśnia Iwona Kowal-
ska-Matis. - Comiesięcznych 
deklaracji rozliczeniowych 
nie muszą też składać oso-
by, które podlegają dobro-
wolnie ubezpieczeniu eme-
rytalnemu i rentowemu na 
podstawie art. 7 ustawy o 
składkach na ubezpieczenia 
społeczne. Dla płatnika, któ-
ry nie przekaże dokumen-
tów za dany miesiąc utwo-
rzony będzie automatycznie 
wymiar składek z urzędu, co 
może skutkować błędnym 
rozliczeniem. Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych wysyła 
do płatnika zawiadomienie 
o braku dokumentów za 
dany miesiąc.

(IKM)
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USUWANIE ZAĆMY

Wałbrzych, ul. Broniewskiego 28
(dawna restauracja Stylowa)

Zabieg opłacany przez NFZ

Możliwość transportu z domu pacjenta

Załatwiamy wszelkie formalności

792 030 769

ZABIEG WYKONUJE PROFESOR

W PRYWATNEJ CZESKIEJ KLINICE W NACHODZIE
50 KILOMETRÓW OD WAŁBRZYCHA

R E K L A M A

R E K L A M A

W związku z potwierdze-
niem zakażenia afrykań-
skim pomorem świń (ASF) u 
dwóch dzików znalezionych 
w Wałbrzychu, Wojewoda 
Dolnośląski wydał 3 czerw-
ca 2022 r. rozporządzenie w 
sprawie zwalczania afrykań-
skiego pomoru świń u dzi-
ków, w którym miasto Wał-
brzych oraz wszystkie gminy 
powiatu wałbrzyskiego zo-
stały określone jako obszar 
skażony (strefa objęta zaka-
żeniem) ASF.

Afrykański pomór świń to 
groźna choroba wirusowa, na 

którą chorują wyłącznie świ-
nie i dziki. Ludzie nie są wraż-
liwi na zakażenie wirusem ASF, 
dlatego choroba ta nie stwarza 
dla nich zagrożenia dla zdro-
wia i życia. Występowanie ASF 
wśród dzików stanowi bardzo 
poważne zagrożenie dla trzody 
chlewnej. Wyznaczenie obsza-
ru skażonego ASF na danym 
terenie powoduje dla produ-
centów trzody chlewnej oraz 
myśliwych szereg ograniczeń i 
obostrzeń w przemieszczaniu 
świń i dzików oraz sposobie 
zagospodarowania artykułów  
pochodzenia zwierzęcego od 

tych zwierząt. Wirus ASF może 
przez długi czas utrzymywać 
się w zwłokach padłych dzi-
ków, dlatego powinny być one 
usuwane ze środowiska. 

W przypadku znalezienia 
padłego lub padłych dzików 
należy to zgłosić Powiatowemu 
Inspektoratowi Weterynarii w 
Wałbrzychu (tel. 74 848 11 70, 
email – walbrzych@wroc.wiw.
gov.pl) lub miejscowym służ-
bom gminnym, miejscowym 
kołom łowieckim lub służbie le-
śnej tj. Nadleśnictwu Wałbrzych 
albo miejscowym leśniczym.

(AGM)

- 29 czerwca 2022 r. w 
godz. 9.00 – 10.30, w sali 
konferencyjnej Urzędu Skar-
bowego w Wałbrzychu, od-
będzie się spotkanie infor-
macyjne dotyczące zmian w 
podatku dochodowym od 
osób �zycznych, wchodzą-
cych w życie 1 lipca 2022 r. 
- informuje Aneta Szewc, Na-
czelnik US w Wałbrzychu.

- W trakcie spotkania zosta-
ną omówione najistotniejsze 
zmiany w przepisach podat-
kowych. Z uwagi na ograni-
czoną liczbę miejsc, prosimy 
o zgłoszenie uczestnictwa 
drogą mailową na adres: 
us.walbrzych@mf.gov.pl. W 
e-mailu prosimy wskazać dane 
uczestnika: imię i nazwisko, nr 
telefonu oraz adres mailowy, 

na który wyślemy potwier-
dzenie udziału w spotkaniu. 
W przypadku dużego zainte-
resowania istnieje możliwość 
zorganizowania kolejnego 
spotkania, w późniejszym ter-
minie, o czym niezwłocznie 
powiadomimy wszystkie zain-
teresowane osoby – wyjaśnia 
naczelnik Aneta Szewc.

(RED)

Afrykański pomór świń 
w Wałbrzychu

Spotkanie w sprawie podatku

Kolejne zmiany ruchu w 
Wałbrzychu, które są zwią-
zane z budową obwodnicy 
miasta. Od 17 czerwca 2022 r.
zmieniła się organizacja ru-
chu kołowego na ulicy Chro-
brego, a od 20 czerwca 2022 r.
zmiana zaszła na ulicy Że-
romskiego. Inaczej kursują 
autobusy linii nr 8.

- Na ul. Chrobrego - zmia-
na obowiązywać będzie od 17 
czerwca do piątku - 24.05.2022 
- dojazd do hurtowni oraz po-
gotowia ratunkowego i posesji 
tam położonych, odbywa się 
wyłącznie od strony pl. Grun-
waldzkiego wzdłuż ul. Chro-
brego. Wyjazd z tej ulicy odby-
wa się przez ul. Czerwonego 
Krzyża. Dotychczasowe, tym-
czasowe zjazdy z ul. Kolejowej 
zostały zamknięte ze względu 
na prace przygotowawcze oraz 
roboty bitumiczne. Na ul. Że-
romskiego zmiana organizacji 
ruchu obowiązywać będzie od 
poniedziałku - 20.06.2022 r. do 
końca czerwca. Ze względu na 

Obwodnica Wałbrzycha - zmiany

prace bitumiczne oraz prace 
wykończeniowe, zamknięty 
został dotychczasowy zjazd 
z drogi powiatowej na ul. Że-
romskiego (na wysokości ul. dra 
Oczki). Wjazd na ul. Żeromskie-
go umiejscowiony jest na wyso-
kości cmentarza (w śladzie daw-
nej drogi prowadzącej przez ul. 
Żeromskiego) – informuje kie-
rownictwo budowy obwodnicy 
Wałbrzycha z �rmy Budimex.

Zmiana na linii nr 8
- Z uwagi na prace drogowe 

w rejonie łącznika u zbiegu ulic: 

dr Oczki i Żeromskiego – auto-
bus linii nr 8 nie będzie podjeż-
dżał na przystanek zlokalizowa-
ny przy ul. dr Oczki. W związku z 
powyższym, prosimy pasażerów 
o korzystanie z przystanków 
zlokalizowanych w rejonie pl. 
Gedymina. Wyłącznie niniejsze-
go przystanku z użytkowania 
przewidywane jest na okres ok 2 
tygodni, czyli od 20 czerwca do 5 
lipca 2022 r. Za utrudnienia prze-
praszamy – informuje Zarząd 
Dróg, Komunikacji i Utrzymania 
Ruchu w Wałbrzychu.

(RED, fot. Budimex)
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Cykl koncertów „Gruziń-
skie opowieści” odbędzie się 
w dniach 30 czerwca – 3 lipca 
ramach Polsko-Gruzińskiego 
Festiwalu Kultury, podczas 
którego wystąpią Narodo-
wy Chór Adżarii Batumi oraz 
Adżarski Państwowy Zespół 
Baletowy Khorumi.

- Powołany w 2017 roku 
Polsko-Gruziński Festiwal Kul-
tury jest przestrzenią współ-
pracy kulturalnej i artystycznej 
między Dolnym Śląskiem a 
Gruzińską Autonomiczną Re-
publiką Adżarii – mówi dyrek-
tor artystyczny festiwalu Igor 
Wójcik. - Festiwal ma charakter 
interdyscyplinarny i realizuje 
projekty z różnych dziedzin 
artystycznych, które często 
są projektami realizowanymi 
wspólnie przez artystów z Dol-
nego Śląska oraz z Adżarii. Do-
tychczas w ramach festiwalu 
zrealizowano dwa �lmy do-
kumentalne, koncerty Adżar-
skiego Państwowego Chóru 
Batumi, spektakle Adżarskiego 
Państwowego Baletu Khorumi, 
spektakle teatru Ocelot ze Zło-
toryi oraz Experimental Theatre 
z Batumi, plenery i wystawy 
fotogra�czne w Galerii Foto-
-Gen oraz w Contemporary Art 
Space w Batumi i wiele innych 
wydarzeń przybliżających obu 
narodom kulturę regionów. Z 
każdej edycji festiwalu realizo-
wany jest reportaż ukazujący 
realizowany program, a jego 
emisja ma miejsce na antenie 
TVP Wrocław.

Celem festiwalu jest:
• organizowanie wydarzeń 

kulturalnych umożliwiają-
cych Polakom i Gruzinom 
wzajemne poznanie: trady-
cji, sztuki, muzyki, literatury i 
wszelkich aspektów kultury;

• promowanie artystycznej 
kultury, tworzonej na Dol-
nym Śląsku w Gruzji;

• tworzenie nici współpracy 
między artystami polskimi 
i gruzińskimi dla realizacji 
projektów, mających być 
katalizatorem tworzenia 
nowych idei artystycznych 
oraz doświadczenia nieza-
pomnianych przeżyć este-
tycznych;

• promowanie artystów gru-
zińskich w instytucjach kul-
turalnych na Dolnym Śląsku 
i w Polsce;

• inicjowanie spotkań i współ-
pracy między instytucjami, 
festiwalami, fundacjami i 
organizacjami kultury Dol-
nego Śląska oraz Adżarii.
Głównym organizatorem 

po stronie dolnośląskiej jest 
Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu. Partnerami OKiS-
-u w Adżarii są: Ministerstwo 
Edukacji, Kultury i Sportu Au-
tonomicznej Republiki Adża-
rii; Departament Turystyki i 
Ośrodków Wypoczynkowych 

Polsko-Gruziński Festiwal Kultury Cykl koncertów „Gruzińskie opowieści” w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury.

30 czerwca 2022, godz. 18:00 – Bolesławiecki Ośrodek Kultury, plac Piłsudskiego 1C, 
bilety w cenie 50 zł do nabycia w kasie kina Forum oraz na stronie www.kino.boleslawiec.pl

1 lipca 2022, godz. 19:00 – Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji - hala lodowiska, ul. Śląska 35 w Świdnicy, 
bilety w cenie 20 zł do nabycia w Informacji Turystycznej w Świdnicy (Rynek 39-40)

2 lipca 2022, godz. 18:00 – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, 
sala widowiskowa przy ul. Wojska Polskiego 20 w Bystrzycy Kłodzkiej, wstęp wolny

3 lipca 2022, godz. 21:30 – Am�teatr w Lądku-Zdroju przy ul. Orlej 7 
w obrębie lądeckiego Parku Zdrojowego, wstęp wolny.

Organizatorzy: Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Gminą Miasta Świdnica, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, 
Stowarzyszenie Kultura u Źródeł.
Współorganizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Wydarzenie objęli Patronatem Honorowym: Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego; Davit Gabaidze – Prze-
wodniczący Najwyższej Rady Autonomicznej Republiki Adżarii; Ambasador Gruzji w Rzeczpospolitej Polskiej – Zurab Beridze.
Partner projektu: Konsulat Honorowy Gruzji we Wrocławiu.
Projekt współ�nansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Autonomicznej Republiki 
Adżarii; Telewizja Regionalna 
Ajara TV; Galeria Contempora-
ry Art Space w Batumi; Adżar-
skie Muzeum Sztuki w Batumi; 
Teatr Dramatyczny w Batumi; 
Centrum Sztuki i Muzyki w Ba-
tumi; Miejskie Centrum Kultury 
w Batumi.

Adżarski Państwowy 
Zespół Baletowy 
Khorumi

Khorumi to nazwa zespołu, 
ale też nazwa tradycyjnego 
gruzińskiego tańca wojenne-
go. Taniec wywodzi się z re-
gionu Adżarii, który położony 
jest nad morzem Czarnym, a 
główną część jego powierzchni 
stanowią góry Małego Kauka-
zu. Taniec „Khorumi” jest naj-
wyższym osiągnięciem adżar-
skiego tańca ludowego, jednak 
w repertuarze zespołu znajdują 
się również tańce z innych re-
gionów kraju: „Mtiuluri”, „La-
zuri”, „Davluri”, „Rachuli” czy 
„Taniec szabel”. 

Adżarski Państwowy Zespół 
Baletowy Khorumi powstał w 
2002 roku na bazie adżarskie-
go państwowego ludowego 
zespołu śpiewu i tańca imienia 
M. Kukhianidze. Dyrektorem 
artystycznym zespołu jest  wy-
kładowca gruzińskiej choreo-
gra�i Temuri Bibileishvili, od-
znaczony adżarskim Orderem 
Honoru. Zespołem opiekują 
się choreografki: Tamta Kerva-

lishvili i Tornike Dolizde oraz 
menadżerka Lili Varshanidze. 
Pod opieką doświadczonych 
instruktorów umiejętności ta-
neczne rozwija około 300 osób 
w różnym wieku: dzieci, mło-
dzież i dorośli.

Od samego początku ze-
spół zachwyca światową pu-
bliczność profesjonalizmem, 
umiejętnościami scenicznymi 
oraz oryginalną choreogra�ą. 
Zespół otrzymał wiele nagród 
na gruzińskich i międzynaro-
dowych festiwalach, a także na 
Światowym Konkursie Tańców 
Ludowych. W 2010 roku rząd 
regionu Adżarii nadał zespoło-
wi status „państwowy”. Zespół 
regularnie bierze udział w wy-
stępach organizowanych przez 
rząd Adżarii dla zagranicznych 
gości, byli to m.in.: prezydent 
USA – Joe Biden, kongresmen 
– John McCain, były prezydent 
USA – Donald Trump, prezy-
denci Ukrainy i Polski oraz pre-
zydent Azerbejdżanu – Ilkham 
Aliev. 

Adżarski Państwowy 
Zespół Wokalny Batumi

W 1991 r., z inicjatywy zna-
nego gruzińskiego mistrza i 
animatora życia kulturalnego 
N. Surmanidze, władze miasta 
Batumi powołały do życia ze-
spół wokalny i taneczny. Nowy 
zespół wokalny otrzymał na-
zwę Batumi, gdyż został powo-
łany do istnienia przez burmi-

strza tego miasta. Dyrektorem 
artystycznym został wspaniały 
mistrz gruzińskiej pieśni – Te-
mur Dolidze. 

Współcześnie zespół Ba-
tumi jest najlepszym w Gruzji 
wykonawcą tradycyjnych gru-
zińskich pieśni ludowych (i nie 
tylko). Artystyczna praca ze-
społu została doceniona przez 
takich wielkich mistrzów jak A. 
Erkomaishvili i R. Gogiashvi-
li. Zespół otrzymał pierwszą 
nagrodę oraz grand prix w V 

Międzynarodowym Festiwalu 
i Konkursie J. Kakhidze „Tbi-
lisi Jesienią”, jednocześnie 
odnosząc sukcesy za granicą, 
występując na licznych festi-
walach w Szwecji, Grecji, Por-
tugalii.

Repertuar zespołu obejmuje 
ponad 100 pieśni ze wszystkich 
regionów Gruzji. Wykonywane 
są one na perfekcyjnym pozio-
mie, jaki prezentują zarówno 
poszczególni soliści oraz cały 
zespół. Pieśni te zawsze dzie-

liły radości i smutki Gruzinów. 
Były one błogosławieniem i 
balsamem na gruzińskie rany,  
niezmieszaną ekspresją myśli 
gruzińskiej, uczuć i marzeń.  
Pieśni takie jak Chakrulo, Shen 
kharvenkhani, Mravaljamier, 
Odoia, Hasanbegura oraz wiele 
innych pereł gruzińskiej polifo-
nicznej harmonii, powołał do 
istnienia gruziński talent; nie 
powstały one jako pieśni roz-
rywkowe.

(JP)
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Pod znakiem sportu i 
rekreacji upłynie pierw-
szy wakacyjny weekend w 
Świebodzicach.

W sobotę, 25 czerwca na 
terenie Basenu Letniego przy 
ul. Rekreacyjnej 1 w Świebo-
dzicach, wystartuje o godz. 
10.00 turniej męski Grand 
Prix Świebodzic w siatkówce 
plażowej. Zgłoszenia przyj-
mowane są drogą mailową 
na adres: marketing@osir.
swiebodzice.pl. W zgłoszeniu 
należy podać imię i nazwi-
sko osób występujących oraz 
numer telefonu do jednej z 
nich. Obowiązuje limit par na 
każdy turniej – 16. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. W przy-
padku większego zaintere-
sowania decyzję o końcowej 
liczbie par podejmie sędzia 
główny. Opłata startowa wy-
nosi 50 zł od pary. Szczegó-
ły w regulaminie na: www.

osir.swiebodzice.pl. Sobotę 
zakończy festyn rodzinny w 
Parku Miejskim. W programie 
powitanie lata pod hasłem 
„Dzień dobry wakacje!” m.in.: 
spektakl teatralny o godz. 
15:00 – w wykonaniu aktorów 
i kukiełek, bezpłatne dmu-
chańce, konkursy sportowe 
i rodzinne, konkurs wokalny, 
wata cukrowa dla wszyst-
kich, zumba i joga na trawie, 
warsztaty plastyczne, warsz-
taty zabawki ze skrawka, 
warsztaty tworzenie toreb na 
w-f. A w niedzielę miasto opa-
nują rowerzyści. O 9.00 przed 
Wodnym Centrum Rekreacji 
rozpocznie się Świebodzicki 
Piknik Kolarski. Wśród licz-
nych atrakcji zaplanowano 
rodzinną wycieczkę rowe-
rową i wspólne kibicowanie 
kolarzom podczas Memoriału 
Pawła Sosika.

(WPK)

Wypożyczalnia 
rowerów 
w Głuszycy
Czerwcowa aura zachęca do 
aktywności na świeżym po-
wietrzu. Dużo radości sprawi 
z pewnością wyprawa na ro-
werze elektrycznym.
- Zapraszamy mieszkańców 
Głuszycy do skorzystania z ro-
werów elektrycznych, które 
wypożyczane są w budynku 
przy Centrum Przesiadkowym 
przy ul. Łukasiewicza. Wypoży-
czalnia czynna jest od wtorku 
do piątku w godzinach 10.00-
14.00 oraz w soboty w godz. 
9.00-13.00. Koszt wypożycze-
nia 10 zł od roweru za dobę. 
Rowery można rezerwować, 
dzwoniąc pod numer telefo-
nu 502 072 246. Przed wypo-
życzeniem roweru prosimy o 
zapoznanie się z regulaminem 
wypożyczalni rowerów elek-
trycznych dostępnym na stro-
nie https://ckmbp-gluszyca.pl/
wypoyczalnia-rowerow-elek-
trycznych/# - mówi burmistrz 
Głuszycy Roman Głód.

(AGM)

„Sowiogórskie warsztaty 
�lmowe” to zadanie granto-
we realizowane przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Głuszycy 
w siedzibie partnera projek-
tu - Centrum Kultury-Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w 
Głuszycy. W ramach zadania 
od maja do lipca br. odby-
wają się warsztaty �lmowe, 
których uczestnikami jest 10 
mieszańców gmin Głuszyca i 
Jedlina-Zdrój, którzy zostali 
wyłonieni w kwietniowym 
castingu �lmowym.

- W czasie warsztatów  akto-
rzy- amatorzy, pod okiem zawo-
dowego aktora i reżysera Rober-
ta Delegiewicza, oswajają się z 
kamerą i pracują nad tekstem 
przygotowanego w ramach 
warsztatów scenariusza �lmu 
pod tytułem „Plastikowa Apo-

kalipsa”. W lipcu zaplanowano 
trzydniowe nagrania na planie 
�lmowym. Zdjęcia do �lmu krę-
cone będą w plenerach na tere-
nie 2 gmin obszaru LGD Partner-
stwo Sowiogórskie, w tym m.in. 
na terenie Podziemnego Miasta 
Osówka, które jest także part-
nerem zadania. Do udziału w 
nagraniu �lmowym zostali tak-
że zaproszeni kolejni partnerzy 
zadania – przedstawiciele Chóru 
Seniorów Renoma, którzy w �l-
mie wykonają utwór muzyczny. 
Tematyka �lmu poruszy kwestie 
związane z ochroną przyrody i 
przeciwdziałaniem zmianom kli-
matycznym. Obraz odnosić się 
będzie do problemu funkcjono-
wania w tzw. „plastikowej erze”. 
Wszechobecność plastiku, jak 
mówi jedna z bohaterek obrazu, 
sprawia, że plastik dosłownie… 

zjadamy. Film dostępny będzie 
w Internecie już pod koniec lip-
ca br. – mówi Sabina Jelewska, 
dyrektor - Centrum Kultury-Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Głu-
szycy.

Zadanie grantowe „Sowio-
górskie warsztaty �lmowe” re-
alizowane w ramach projektu 
grantowego pn. „Nasze Góry 
Sowie” współ�nansowane jest 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19. „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez spo-
łeczność” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

(AGM)

Sowiogórskie warsztaty �lmowePowitanie lata
w Świebodzicach
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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/

     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

Gmina Mieroszów przy-
znała aż 130 000 zł na dzia-
łalność organizacji poza-
rządowych realizujących 
przedsięwzięcia dla miesz-
kańców.

Na realizację zadań publicz-
nych w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury �zycz-
nej wsparcie dostały:
• Uczniowski Klub Sportowy 

Mieroszów UKS Mieroszów - 
22 750 zł,

• Klub Piłkarski MCK Mie-
roszów Klub Piłkarski MCK 
Mieroszów - 33 112 zł,

• Stowarzyszenie Akademia 
Piłkarska Mieroszów  - 27 490 
zł,

• Uczniowski Klub Sportowy 
Sokołowsko - 16 648 zł.
Na realizację zadań publicz-

nych w zakresie działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz 
działań na rzecz kultury, sztuki 
i ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego i turystyki 
wsparcie dostały:
• Fundacja Sztuki Współcze-

snej - In Situ 8 000 zł na So-

kołowsko Festiwal Filmowy 
Hommage à Kieslowski,

• Dolnośląska Fundacja Onko-
logiczna Dobrostan - 5 500 
zł,

• Ich radość - 2 500 zł na wy-
cieczkę do O.W. „Na wy-
dmie” w Dziwnowie,

• Stowarzyszenie Pasjonatów 
Historii Ziemi Mieroszowskiej 
- 5 000 zł na projekt „Ocalić 
od zapomnienia” oraz 1000 
zł na podstawie art. 19 a Usta-
wy o pożytku publicznym,

• Mózg Fundation - 3 000 zł na 
Kulturalną Czerwcówką w 
Sokołowsku,

• Fundacja Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży Salvator - 2 000 zł 
na Dzień Kultury Romskiej w 
Mieroszowie;

• Fundacja Sztuki Współcze-
snej In Situ - 3 000 zł na Fe-
stiwal Góry Literatury 2022 
w Sokołowsku.
- Dziękujemy za państwa 

zaangażowanie i pasje – pod-
kreśla burmistrz Mieroszowa 
Andrzej Lipiński.

(RED)

24 czerwca 2022 r. w So-
kołowsku zostanie otwar-
ta wypożyczalnia rowerów 
elektrycznych GreenEbike 
Sudety Sudecka Rowerow-
nia. - Przyjdź, poznaj elek-
tryki z bliska, odbierz zniżkę 
i zwiedzaj Sudety na dwóch 
kółkach – zachęca Andrzej 
Lipiński, Burmistrz Mieroszo-
wa.

Poznawanie regionu z wy-
sokości rowerowego siodełka 
to alternatywa dla górskich 
wypraw pieszych. Co więcej, 
e-bike pozwoli na zwiedzenie 
lokalnych atrakcji w szybszym 
tempie i na większym dystan-
sie. Mimo posiadania silnika, 
rowery elektryczne są w pełni 
przyjazne dla środowiska. W 
takiej górskiej wyprawie mogą 
wziąć udział nie tylko osoby 
na co dzień jeżdżące rowerem 
po górach, ale również rodziny 
z dziećmi i grupy znajomych. 
Wypożyczalnia w Sokołowsku 
oferuje rowery elektryczne dla 
tych mniej oraz bardziej za-
awansowanych rowerzystów, 
a także: kaski, przyczepki oraz 
wiele innych przydatnych 
akcesoriów. W GreenEbike 
Sudety będzie można również 
serwisować rower i poznać za-
sady ergonomii jazdy. Jednym 
z pracowników jest członek 
Klubu Kolarstwa Wałbrzych, 
który bardzo dobrze zna oko-
lice Wałbrzycha i chętnie pod-
powie adekwatne do upodo-
bań turystów trasy rowerowe. 
To właśnie Klub Kolarstwa Wał-
brzych z Piotrem Walerakiem 
i Romanem Magdziarczykiem 
na czele przekonali założy-
cieli Sudeckiej Rowerowni do 
jej otwarcia w tym miejscu, w 
stre�e MTB Sudety. Są także 
ważnym wsparciem meryto-

rycznym dla pracowników oraz 
klientów pojawiających się w 
Sokołowsku i stałym partne-
rem wypożyczalni.

–GreenEbike Sudety to nie 
tylko sprzęt rowerowy do wy-
pożyczenia i profesjonalna ob-
sługa. Za Sudecką Rowerownią 
stoi misja organizacji wypraw 
rowerowych czy imprez inte-
gracyjnych, w tym z przewod-
nikiem. Liczymy na to, że taka 
usługa turystyczna znajdzie 
swoich miłośników, szczegól-
nie w tym pięknym regionie. 
Dodatkowo prowadzona bę-
dzie przez Spółdzielnię Socjal-
ną Zielony Zakątek, która jest 
przedsiębiorstwem społecz-
nym. Spółdzielnia integruje 
społecznie i zawodowo oso-
by zagrożone wykluczeniem 
społecznym, między innymi 
uczestników Centrum  Inte-
gracji Społecznej przy Fundacji 
Rozwoju Ekonomii Społecznej 
w Wałbrzychu. Osoby margina-
lizowane będą uczyć się obsłu-
gi klienta i serwisowania rowe-
rów. Sokołowsko będzie więc 
także dla nich bezpiecznym 
miejscem i przyjaznym środo-
wiskiem w procesie wycho-
dzenia z kryzysu – mówi Zenon 
Matuszko, prezes Fundacji Roz-
woju Ekonomii Społecznej w 
Wałbrzychu.

Przedsięwzięcie powstało 
w partnerstwie z Gminą Mie-
roszów, która ma na względzie 
rozwój turystyki i świadomości 
ekologicznej na obszarze tej 
części Sudetów. Burmistrzo-
wi Andrzejowi Lipińskiemu 
zależy, aby coraz więcej osób 
odwiedziło Gminę Mieroszów 
i aktywnie spędzało czas na ło-
nie natury. 

 – Jestem przekonany, że 
realizacja tego typu inicjatyw 

Rowery elektryczne w Sokołowsku

przyciąga ludzi chcących zdro-
wo i aktywnie spędzać czas 
wolny w naszej urokliwej gmi-
nie. W planach mamy dalszy 
rozwój tego typu atrakcji tury-
stycznych także w innych miej-
scach – powiedział po przejaż-
dżce na rowerze elektrycznym 
burmistrz Andrzej Lipiński.

W ostatni weekend na elek-
trykach z Sokołowska jeździł 
również redaktor naczelny 
portalu kolarskiego #mtbxcpl 
Paweł Ku�ikowski, który tak 
podsumował swoje wrażenia: 

- Można się spocić na sztyw-
niaku i można mieć radość 
z jazdy na elektryku, jeszcze 
holując kilkuletnią latorośl w 
przyczepce. Dla każdego coś 
miłego.

GreenEbike Sudety otwiera 
się wraz z początkiem pierwsze-
go letniego weeendu, czyli 24 
czerwca. Wydarzenie rozpocz-
nie o godzinie 15.00 uroczyste 
przecięcie wstęgi z udziałem 
burmistrza Mieroszowa Andrze-
ja Lipińskiego oraz Zenona Ma-
tuszko z Fundacji Rozwoju Eko-
nomii Społecznej. Następnie 
emocji dostarczy jazda próbna 
z udziałem członków Klubu 
Kolarstwa Wałbrzych. Testerzy 

sprawdzą, jak rowery z silnika-
mi elektrycznymi zachowują 
się w akcji. Będzie to dobrym 
wstępem do kolejnego punk-
tu wydarzenia, jakim będzie 
dyskusja o e-bikeach. Poznamy 
całą prawdę o „góralach z prą-
dem”. Dowiemy się, czy e-bike 
jest wygodny, na ile wystarcza 
jego bateria, czy potrzeba spe-
cjalnych umiejętności do jazdy, 
czy rowerem elektrycznym fak-
tycznie da się pojechać dalej, 
dłużej i szybciej. 

- Podczas otwarcia wypoży-
czalnia GreenEbike Sudety nie 
zabraknie też innych atrakcji. 
Wystąpią dzieci z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Soko-
łowsku. Pojawi się foodtruck. 
Dla gości przygotowana zo-
stała również promocja w 
postaci 50% zniżki na drugi 
rower. Tym bardziej warto po-
jawić się w piątek 24 czerwca 
w Sokołowku, przy parkingu u 
zbiegu ulic Główne i Unisław-
skiej, gdzie znajduje się nowa 
Sudecka RowerowniaGreenE-
bike Sudety. 

Wstęp na wydarzenie jest 
bezpłatny – zachęca Andrzej 
Lipiński.

(EK)

Gmina wspiera 
organizacje 
pozarządowe
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Burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel
zaprasza

W PROGRAMIE:
Kijowski Teatr Uliczny HIGHLIGHTS
Lwowski Teatr Woskresinnia
MOTION TRIO
LIKO MAX BAND
MAANAM Cover 
ABBA Cover

w ramach Dni Jedliny-Zdroju
24.06-26.06

R E K L A M A
14 czerwca 2022 r., pod-

czas XXXIX Sesji Rady Gminy 
Walim, radni jednogłośnie 
udzielili absolutorium Wój-
towi Gminy Walim Adamowi 
Hausmanowi.

Zgodnie z ustawą o �nan-
sach publicznych, rada gminy 
zapoznała się ze sprawozda-
niem z realizacji budżetu Gmi-
ny Walim za 2021 rok, uznając, 
że przedstawione sprawozda-
nie �nansowe, sprawozdanie z 
wykonania budżetu oraz infor-
macja o stanie mienia komu-
nalnego wskazują, iż budżet 
Gminy Walim w 2021 r. reali-
zowany był prawidłowo. Po-
twierdzone to zostało uchwałą 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej, która pozytywnie zaopi-
niowała sprawozdanie z wyko-
nania budżetu oraz wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Walim o udzielenie Wójtowi 
Gminy Walim absolutorium. W 
trakcie sesji przeprowadzona 
została debata nad raportem 
o stanie gminy. Na podstawie 
raportu radni przyjęli uchwałę 
o wotum zaufania dla Wójta 
Gminy Walim.

A z okazji święta samorzą-
du terytorialnego, Wójt Gminy 
Walim Adam Hausman otrzy-
mał Srebrny Krzyż Zasługi za 
działania na rzecz rozwoju 
samorządu terytorialnego 
oraz wsparcie społeczności lo-
kalnej. Odznaczenie wójtowi 
wręczył Prezydent RP Andrzej 
Duda podczas specjalnej uro-
czystości w Belwederze. Adam 
Hausman zarządza Gminą 
Walim nieprzerwanie od 2006 
roku. Wcześniej pełnił funkcję 
radnego gminy.

(AM)

- Przed nami niezwykle 
atrakcyjne wydarzenia z oka-
zji Dni Jedliny-Zdroju 2022! 
W sobotę - 25 czerwca poba-
wimy się przy przebojach Ma-
anamu i Abby, a w niedzielę 
- 26 czerwca zobaczymy trzy 
spektakle teatralne i posłu-
chamy światowej gwiazdy 
muzyki akordeonowej – ze-
społu Motion Trio. Wstęp na 
wszystkie imprezy jest bez-
płatny – mówi Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny-Zdroju.

Już 24.06. (piątek) w kościele 
przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie 
– Zdroju o godz. 18.00 nastąpi 
otwarcie wystawy „Ekspozycja 
multimedialna Przyroda Gór 

Sowich” z muzyką na żywo ze-
społu Liko Max Band. Zadanie 
grantowe Ekspozycja multime-
dialna „Przyroda Gór Sowich” 
realizowane jest w ramach 
projektu grantowego „Nasze 
Góry Sowie” i współ�nanso-
wane jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach działania 
19. „Wsparcie dla rozwoju lo-
kalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”, poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność” z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

(MS)

Dni Jedliny-Zdroju
Program Dni Jedliny 2022
25.06. sobota - Park Zdrojowy przy ul. Warszawskiej
17:30 Koncert zespołu Maanam Cover
19:30 Koncert zespołu ABBA Cover
21:00 Pokaz fontanny multimedialnej (muzyka rockowa)
21:20 Zabawa z DJ-em

26.06. niedziela - Park Zdrojowy przy ul. Warszawskiej
16.00 Pokaz fontanny multimedialnej (muzyka rockowa)
16.20 Powitanie nowych mieszkańców Jedliny-Zdroju
16.40 Kijowski Teatr Uliczny Highlights „Wesoła bajka o smutnej królewnie”
18.00 Koncert zespołu Motion Trio
19.40 Kijowski Teatr Uliczny Highlights „Korowód tańca”
21.00 Pokaz fontanny multimedialnej (muzyka �lmowa)
21.20 Lwowski Teatr Woskresinnia „Ukraina. Testament Szewczenko”
22.15 Pokaz fontanny multimedialnej (muzyka pop)

Ruszyła kolejna edycja 
sobotnich wycieczek z prze-
wodnikiem po atrakcjach 
Zagórza Śląskiego „Dzień 
dobry Gmino Walim”.

– Jeżeli macie ochotę na ak-
tywną sobotę i chcecie poznać 
ciekawe miejsca, to serdecznie 
zapraszamy na rodzinne wy-
cieczki z przewodnikiem, który 
oprowadzi Was po atrakcjach 
turystycznych w Zagórzu Ślą-
skim. Nie zabraknie historii o 
powstaniu Jeziora Bystrzyc-
kiego, nowoczesnych roz-
wiązaniach multimedialnych 
zastosowanych na najdłuższej 
w Polsce kładce wstęgowej 
oraz średniowiecznym zamku 
Grodno, legend z Gór Sowich, 
a także ciekawostek przyrod-
niczych i nie tylko – zachęca 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.

Udział jest bezpłatny (bilet 
na zamek Grodno we własnym 

Atrakcje w Zagórzu 
Śląskim

zakresie). Spacery odbywają się 
w każdą sobotę do 27 sierpnia 
2022 roku. Start: plac przed 
Centrum Obsługi Ruchu Tury-
stycznego „Akwarium” w Zagó-
rzu Śląskim, godz. 11.00. Czas 
trwania około 2,5h, kontakt do 
przewodnika 693 771 391.

(AM)

Absolutorium, wotum 
zaufania i odznaczenie
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Klaudia Pszczółkowska 
z Gostkowa w Gminie Stare 
Bogaczowice została wybra-
na II Wicemiss Nastolatek 
Województwa Dolnośląskie-
go 2022.

Gala �nałowa najbardziej 
prestiżowego konkursu pięk-
ności w województwie dol-

nośląskim, podczas której wy-
brane zostały Miss Nastolatek 
i Miss Województwa Dolnoślą-
skiego 2022, odbyła się w Con-
cordia Design we Wrocławiu. 
Miss Województwa Dolnoślą-
skiego 2022 została Amelia 
Gągrowska ze Złotoryi, a Julia 
Kuszewicz z Źlinic została Miss 

Nastolatek Województwa Dol-
nośląskiego 2022.

Więcej o konkursie na stro-
nie https://missdolnegoslaska.
pl/najpiekniejsze-dolnoslaza-
czki-wybrane-miss-woj-dolno-
slaskiego-rozstrzygniete/

(RED, 
fot. https://missdolnegoslaska.pl)

Klaudia Pszczółkowska wicemiss nastolatek

• Wakacyjne warsztaty
Gmina Czarny Bór zachęca 
dzieci do udziału w interesu-
jących wakacyjnych  warszta-
tach. - Zapraszamy dzieci w 
wieku 7-12 lat do Biblioteki + 
Centrum Kultury w Czarnym 
Borze oraz do świetlic wiejskich 
w Grzędach, Jaczkowie, Witko-
wie i Borównie. Warsztaty będą 
trwały przez cztery tygodnie, 
pełne przygód, zabawy i śmie-
chu - będzie się działo, dobra 
zabawa połączona z nauką. Za-
pisy oraz wszelkie informacje 
można uzyskać bezpośrednio 
w Bibliotece + Centrum Kultury 
lub pod numerem telefonu 74 
84 50 242. Uwaga! Wycieczki 
do: ZOO w Wrocławiu, parku 
rozrywki „Legendia” w Chorzo-
wie, Parku Ducha Gór „Gigan-
tea” w Piechowicach oraz In-
diańskiej Wioski w Janiszowie 
są płatne. Na każdą wycieczkę 
obowiązują odrębne zapisy – 
podkreśla Katarzyna Bernaś, 
dyrektor Biblioteki + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze.

• Dofinansowanie 
dla gospodyń
Pierwszy projekt złożony przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Czarnym Borze od razu otrzy-

mał do�nansowanie w wy-
sokości 5100 zł z programu 
Działaj Lokalnie. - Konkurencja 
była bardzo duża, a wnioski 
bardzo ciekawe i ambitne. W 
tym przedsięwzięciu KGW w 
Czarnym Borze startowało po 
raz pierwszy i mamy nadzieję, 
że to nowy, pełen sukcesów 
rozdział w ich działalności – 
mówią autorzy projektu.

• Zmiany w PSZOK
Przypominamy, że od 
1.06.2022 r. Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Boguszowie Gorcach 
przy ul. Brzozowej 1 czynny 
jest od wtorku do piątku w 
godzinach 9.00 – 15.00 oraz 
w pierwszą i trzecia sobotę 
miesiącach w godzinach 8.00 
– 13.00. Jednocześnie przypo-
minamy, że mieszkańcy Gminy 
Czarny Bór i Stare Bogaczowice 
mogą również oddawać od-
pady do PSZOK w Kamiennej 
Górze przy ul. Towarowej 49, 
który czyny jest od ponie-
działku do piątku w godzinach 
6.00 – 17.00 i w każdą sobotę 
w godzinach 9.00 – 13.00. W 
każdym z wyżej wymienionych 
punktów bezpłatnie można 
oddać: przeterminowane leki 
i opakowania po lekach, che-
mikalia, metale, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, od-
pady wielkogabarytowe (np. 
meble), zużyte opony, odpady 
zielone, odpady budowlane i 
rozbiórkowe powstałe podczas 
drobnych remontów. Telefony 
kontaktowe: PSZOK Boguszów 
Gorce - 74 84 49 321, 74 84 
49 322, PSZOK Kamienna Góra 
- 75 64 55 175, 74 64 55 192.

(RED)

Raport 
z Gminy Czarny Bór
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W Oławie rozegrany zo-
stał I Turniej Klubowych Mi-
strzostw Polski Petanque III 
Liga. Dęby Wałbrzych zajęły 
2 miejsce i zakwali�kowały 
się do Finałowego Turnieju o 
Klubowe Mistrzostwo Polski. 

Dęby wygrały z: OKS Sokół 
Wrocław II - 19:12, z Petan-
ką Wrocław 31:0, z Lądeckim 
KP 31:0, natomiast z druży-
ną z Oławą przegrały 9:22. Z 
trzema zwycięstwami Dęby 
awansowały do �nałów roz-
grywek Klubowych Mistrzostw 
Polski III Ligi. W oba dni tur-
nieju zagrali: Beata Urbaniak, 

Kazimierz Urbaniak, Kazimierz 
Jacak, w sobotę: Hubert Ma-
ciejewski, Maciej Pisarczyk, 
Łukasz Kastelik, a w niedzielę: 
Adam Jacak, Dariusz Merchel i 
Oleksandr Sokyrskyi.

To jednak nie koniec sukce-
sów w miniony weekend. 12 
czerwca 2022 r., w Lubawce, 
w III Biegu Kruczej Skały, re-
prezentujący Dęby Wałbrzych: 
Mirosław Kaczuga i Magda Ka-
czuga stanęli na podium. Miro-
sław zajął 3 miejsce w kategorii 
M-50, a Magda 1 miejsce w ka-
tegorii K-20.

(BU)

Uczeń wałbrzyskiego Ze-
społu Szkół Politechnicznych 
Energetyk Tomasz Jędrasz-
czyk, reprezentujący KSO 
Świdnica, zdobył srebrny 
medal mistrzostw Polski ju-
niorów młodszych w strze-
lectwie sportowym. Dobrze 
spisali się także inni pod-

opieczni trenera Dariusza 
Ciska.

W rozegranych w Bydgosz-
czy zawodach strzeleckich „O 
Złoty Muszkiet i Złotą Króci-
cę”, będącymi jednocześnie 
eliminacjami do �nału Ogól-
nopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży oraz mistrzostwami 

Polski juniorów młodszych, 
świetnie spisali się zawodnicy 
KSO Świdnica, a na co dzień 
uczniowie wałbrzyskiego Ze-
społu Szkół Politechnicznych 
Energetyk: Kamil Rusin, To-
masz Jędraszczyk, Wojciech 
Jędraszczyk oraz Dawid Wój-
cik, który strzela z karabinu 

sportowego i karabinu pneu-
matycznego.

- Stając do walki z najlepszy-
mi zawodnikami takich klubów 
jak Zawisza Bydgoszcz, Legia 
Warszawa czy Śląsk Wrocław, 
pokazali na co ich stać. W trak-
cie trzydniowego maratonu 
strzeleckiego wzięli udział w 

Grają i biegają 
z sukcesami

Świetny występ strzelców z Energetyka

konkurencjach: pistolet pneu-
matyczny, pistolet sportowy 
i pistolet szybkostrzelny, ka-
rabin sportowy leżąc, karabin 
sportowy 3 postawy oraz ka-
rabin pneumatyczny. Pierwszy 
dzień zawodów już przyniósł 
nadzieje medalowe. Po pierw-
szej części konkurencji pistolet 
sportowy pretendentem do 
medalu był Kamil Rusin. Jed-
nak druga część konkurencji, 
tzw. część szybka, w której 
zawodnik ma trzy sekundy na 
oddanie strzału, trochę Kami-
la przerosła. Stracił medalową 
szansę, ale tu z kolei błysnęli 
bracia Jędraszczykowie, zaj-
mując znakomite 7 i 9 miejsce. 
Popołudniowa konkurencja 
w pistolecie pneumatycznym 
była bardzo męcząca, ponie-
waż zawodnicy byli już po 
pierwszej, 60 strzałowej konku-
rencji porannej, nie przyniosła 
sukcesów, ale wszyscy uzyskali 
wyniki gwarantujące 3 klasę 
sportową, co jest niezwykle 
ważne podczas kwali�kacji do 
�nału Ogólnopolskie Olimpia-
dy Młodzieży. Kolejny dzień 
to konkurencja pistolet szyb-
kostrzelny. Tutaj zawodnicy, 
oddają łącznie 60 strzałów do 5 
tarcz w czasach 8, 6 i 4 sekundy. 
Od pierwszej, 5-strzałowej serii 
widać było znakomitą formę 

Tomka Jędraszczyka. Świetne 
przygotowanie zaowocowało 
2 miejscem po pierwszej, 30 
strzałowej turze. Do drugiej 
tury Tomek stanął z ogrom-
nym stresem – znalazł się w 
czołówce najlepszych strzel-
ców w Polsce. Pierwsze strzały 
pokazały że Tomek ma pre-
dyspozycje na mistrza Polski. 
Szczególnie dobrze poszły mu 
serie 4 sekundowe, w których 
musiał bezbłędnie tra�ć do 5 
tarcz. W rezultacie utrzymał 
drugą pozycję i zdobył srebrny 
medal. Na 12 pozycji uplasował 
się Wojtek Jędraszczyk, a Kamil 
Rusin zajął 19 miejsce. Ostatni 
dzień zawodów to znakomite 
6 miejsce Tomka Jędraszczyka 
w pistolecie dowolnym. W za-
wodach uczestniczyło ponad 
80 zawodników z 19 klubów w 
Polsce. Doskonała postawa Da-
wida Wójcika, który z zawodów 
na zawody strzela coraz lepiej, 
przyniosła pierwsze punkty dla 
klubu w konkurencjach kara-
binowych. Ostatecznie Klub 
Sportów Obronnych Świdnica 
zajął 7 miejsce w klasy�kacji 
klubowej i jest to o tyle cen-
ne, że są to pierwsze punku 
tego klubu w rywalizacji dzieci 
i młodzieży – podkreśla trener 
Dariusz Cisek.

(RED)
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24 czerwca o godz. 22.00 
z Rynku w Boguszowie - Gor-
cach wystartują uczestnicy 
Sudeckiej 100 oraz Nocnego 
Maratonu.

23 i 24 czerwca w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w 
Boguszowie- Gorcach będzie 
czynne biuro zawodów. 23 
czerwca w godz. 12.00 – 19.00 
oraz 24 czerwca w godz. 12.00 
– 21.00 będzie prowadzona 
wery�kacja zawodników. W 
piątek (24 czerwca) w bo-
guszowskim Rynku wystąpi 
zespół Pająki i będzie prowa-
dzony doping przy muzyce 
mechanicznej. Około godz. 

21.30 rozpocznie się ustawia-
nie zawodników w polu star-
towym, a uczestnicy biegów 
wyruszą na trasę o godz. 22.00. 
W sobotę (25 czerwca) na sta-
dionie przy ul. Kusocińskiego w 
Boguszowie około godz. 1.30 
nastąpi powitanie zwycięzcy 
Nocnego Maratonu, a około 
godz. 7.00 zwycięzcy Sudeckiej 
100. O godz. 12.00 ruszy strefa 
rekreacji i chilloutu, a w godz. 
14.30 - 15.30 odbędzie się ce-
remonia dekoracji zwycięzców. 
W godz. 18.00 - 19.00 nastąpi 
powitanie na mecie ostatniego 
zawodnika.

(RED)

33 Sudecka 100

W hali OSiR Boguszów-
-Gorce zorganizowany został 
ostatni przed wakacjami - 5 
turniej w ramach Otwartej 
Dolnośląskiej Ligi w Zapa-
sach Kobiet Boguszów-Gorce 
2022. - Bardzo dziękujemy 
wszystkim za przybycie. Cie-
szymy się, że ponownie od-
wiedził nas klub z wojewódz-

twa zachodniopomorskiego 
- LKS Feniks PESTA Stargard, 
którego zawodniczki wypa-
dły w naszej lidze znakomicie 
– podkreślają organizatorzy.

- Regina Błaszkowska z He-
rosa Boguszów - Gorce jest nie-
zmiennie na 1 miejscu w kla-
sy�kacji. W całej tegorocznej 
lidze stoczyła 17 walk i wszyst-

kie wygrała! W poprzedniej 
edycji zakończyła ligowe zma-
gania na 3 miejscu w rankingu, 
a teraz idzie jak burza! Świetnie 
prezentuje się w lidze także 
Emilia Reich z KS Sobieski Po-
znań, która wygrywa walkę za 
walką i kto wie w jakim byłaby 
miejscu, gdyby nie uciekł jej je-
den turniej. Warto też przyjrzeć 

Dolnośląska Liga w Zapasach Kobiet

Wałbrzych; 46 kg: 2. Angelika 
Toll - Heros Boguszów-Gorce, 
3. Zuzanna Wołowicz - Heros 
Boguszów-Gorce; 50 kg: 1. 
Regina Błaszkowska - Heros 

Boguszów-Gorce, 3. Kinga No-
wak - Victoria Wałbrzych; 54 kg: 
3. Miriam Błaszkowska - Heros 
Boguszów-Gorce.

(RED)

się Nadii Kurcab z Iron Bulls Bie-
lawa, która małymi kroczkami 
pnie się w górę rankingu, a w 
sobotę po dramatycznej wal-
ce pokonała złotą medalistkę 
poprzedniej kolejki - Klaudię 
Galant z Zapaśniczego Klubu 
Sportowego w Gogolinie – 
mówi Dariusz Piaskowski, tre-
ner Herosa Boguszów – Gorce.

W 5 turnieju miejsca w 
czołówce swoich katego-
rii wagowych zajmowały: 42 
kg: 5. Nikola Kopiec - Victoria 

Ponad 200 uczestników 
wzięło udział w Biegach 
Szlakiem Riese w Głuszycy. 
Zawodnicy rywalizowali na 
dwóch dystansach: półmara-
tonu i - po raz pierwszy - „Hi-
storycznej Dychy”. Na kilka 
chwil przed startem biega-
cze mogli posłuchać historii 
związanej z budową naziem-
nych i podziemnych obiek-
tów powstałych w czasie II 
wojny światowej w ramach 
projektu pod nazwą Riese. 
Wykład poprowadził jeden z 
uczestników biegu - Łukasz 
Kowalski.

Na dystansie 10 km najlep-
si okazali się: Paweł Zamielski, 
który ukończył bieg z czasem 
00:42:33, drugi na mecie był 
Mateusz Nowacki z czasem 
00:44:26, a trzeci Krzysztof 
Skuza z czasem 00:48:54. 
Najlepsi na dystansie 21 km 
okazali się: Christian Terzo-
ni (01:32:14), Adam Harasiuk 
(01:33:09) oraz Krzysztof Gryn-
kiewicz (01:36:27). Należy 
również wspomnieć o osią-
gnięciach kobiet. Na dystansie 
„Historycznej Dychy” najlepsza 
okazała się Jagoda Petryna z 
czasem 00:52:27. Pierwsza na 
mecie półmaratonu była Alicja 

Białobłocka z czasem 01:43:46. 
Dekoracji zawodników doko-
nał Aleksander Sobieraj - pre-
zes Stowarzyszenia Walim Na 
Żądanie, które od tego roku 
jest organizatorem Biegów 
Szlakiem Riese, a najlepsi bie-
gacze głuszyccy otrzymali z 
rąk zastępcy burmistrza Głu-
szycy Grzegorza Szymańskiego 
(który także ukończył bieg na 
dystansie 10 km) dodatkowe 
nagrody ufundowane przez 
burmistrza Głuszycy Romana 
Głoda. Nagrody otrzymali: Jo-
anna Grzesik i Mariusz Kostasz 
- najszybsi biegacze z Głuszycy 
na 21 km oraz Dorota Zboń-
kowska i Łukasz Kowalski – 
głuszczanie, którzy najszybciej 
ukończyli dystans 10 km.

Organizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie Walim Na 
Żądanie, partnerami byli: Gmi-
na Głuszyca, Centrum Kultury-
-Miejska Biblioteka Publiczna 
w Głuszycy i Podziemne Miasto 
Osówka.

- Serdecznie dziękujemy 
wszystkim wolontariuszom i 
osobom zaangażowanym w 
prace związane z organizacją 
wydarzenia – podkreślają orga-
nizatorzy.

(AGM)

Pobiegli Szlakiem Riese
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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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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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(15) 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

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!

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77

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

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.

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
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Minister 
w strefi e

Zintensyfi kowanie współpracy 
w obszarze rozwoju gospodar-
czego południa Dolnego Śląska 
było głównym tematem rozmo-
wy prezesa zarządu Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „INVEST-PARK” Piotra 
Wojtyczki z Ireneuszem Zyską, 
Wiceministerem Klimatu i Śro-
dowiska oraz Pełnomocnikiem 
Rządu ds. Odnawialnych Źródeł 
Energii.

- Podczas spotkania omówili-
śmy m.in. proces przygotowania 
gruntów pod inwestycje prze-
mysłowe w powiecie świdnic-
kim, wspólne przedsięwzięcia z 
zakresu wykorzystywania odna-
wialnych źródeł energii i rozwoju 
elektromobilności oraz działania 
prowadzone przez Stowarzysze-
nie Dolnośląska Dolina Wodo-
rowa – relacjonuje prezes Piotr 
Wojtyczka.

Nagroda Made in Poland 2022 
dla WSSE „INVEST-PARK”

Nagrodę podczas III Kongre-
su Made in Poland w Berlinie 
odebrał reprezentujący zarząd 
WSSE „INVEST-PARK” dyrektor 
zarządzający i prokurent dr Ma-
riusz Tomczak.

– Wyróżnienie to dla nas 
motywacja do jeszcze cięższej 
pracy na rzecz rozwoju polskiej 
gospodarki we współpracy z 
przedsiębiorcami, samorządow-
cami, administracją rządową i 

instytucjami otoczenia biznesu 
na terenie 174 gmin na Dolnym 
Śląsku, Opolszczyźnie i Wielko-
polsce. Razem dla rozwoju pol-
skiej gospodarki – komentuje 
dr Mariusz Tomczak, dyrektor 
zarządzający i prokurent WSSE 
„INVEST-PARK”.

Zarząd WSSE „INVEST-
-PARK” dedykuje tę nagro-
dę wszystkim pracownikom, 
którzy przez ostatnie 25 lat 

istnienia spółki swoją ciężką 
codzienną pracą sprawili, że 
dzisiaj Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna „INVEST-
-PARK” uznawana jest za jedną 
z najlepszych specjalnych stref 
ekonomicznych w Polsce, która 
konsekwentnie rozwija krajową 
gospodarkę i wspiera przedsię-
biorców w realizacji nowych in-
westycji. Razem możemy więcej 
dla rozwoju polskiej gospodarki!

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, de-
cyzją Rady Kongresowej, otrzymała prestiżową nagrodę Made in 
Poland 2022. Kapituła doceniła 25-letnie działania WSSE „INVEST-
-PARK” na rzecz rozwoju polskiej gospodarki oraz wsparcie przed-
siębiorców, których współpracuje ze spółką już ponad 260.


