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Rewolucja w PiS
Minister Michał Dworczyk przestał być szefem struktur Prawa i Sprawiedliwości w byłym 

województwie wałbrzyskim, a wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko 
przestał być pełnomocnikiem partii w Wałbrzychu. Na Dolnym Śląsku władzę w PiS przejęła 

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, a partyjne stery w Wałbrzychu odzyskał 
były poseł PiS Maciej Badora.

Maciej Badora znów pokieruje PiS w Wałbrzychu.

Zmiany w funkcjonowaniu 
Prawa i Sprawiedliwości zo-
stały zatwierdzone 28 czerwca 
2022 roku podczas posiedze-
nia Komitetu Politycznego PiS. 
Władze ugrupowania dokona-
ły gruntownej zmiany swoich 
struktur, dopasowując je do 
jednomandatowych okrę-
gów wyborczych do Senatu 
RP. W ten sposób zamiast 41 
okręgów powstało ich aż 100. 
Jednocześnie zapadła decy-

zja, że osoby pełniące funkcje 
ministrów oraz zasiadające we 
władzach Sejmu i Senatu RP 
nie będą mogły pełnić funkcji 
pełnomocników okręgowych. 
W ten sposób władzę w byłym 
województwie stracił Minister 
– Szef Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Michał Dworczyk, 
który w listopadzie 2019 roku 
przejął także partyjne stery na 
Dolnym Śląsku z rąk Adama 
Lipińskiego. Od 1 lipca zastąpi 
go pochodząca z Jawora Mar-
szałek Sejmu Elżbieta Witek, 
która będzie nowym opieku-
nem regionalnym – jednym 
z 16 w kraju. Jej zadaniem ma 
być nadzór nad wprowadzany-
mi zmianami oraz pełnomocni-
kami okręgowymi.

W myśl zmian, które wpro-
wadził Komitet Polityczny PiS, 
byłe województwo wałbrzy-
skie zostało podzielone na dwa 
okręgi – takie same jakie obo-
wiązują w wyborach do Senatu 
RP. Zgodnie z załącznikiem nr 1 
do uchwały nr 01/28/06/2022, 
okręgiem na który składają 
się oba powiaty wałbrzyskie 
(ziemski i grodzki, czyli miasto 
Wałbrzych) i świdnicki, będzie 
kierował były poseł Maciej 
Badora. Natomiast drugim, w 
skład którego wchodzą po-
wiaty: dzierżoniowski, kłodzki 
i ząbkowicki pokieruje poseł 
Marcin Gwóźdź.

Powrót Badory
Dla Macieja Badory jest 

to powrót na szczyt wałbrzy-
skich struktur. Przypomnijmy: 
w czerwcu 2019 roku Michał 
Dworczyk zastąpił na stanowi-
sku szefa struktur PiS w byłym 
województwie wałbrzyskim 
Annę Zalewską, która uzyskała 
mandat w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego. Po usta-
nowieniu pełnomocników PiS 
w powiatach: ząbkowickim, 
dzierżoniowskim i kłodzkim, 
minister Michał Dworczyk usta-
nowił również pełnomocników 

w powiecie świdnickim oraz 
ziemskim powiecie wałbrzy-
skim. Zostali nimi poseł Irene-
usz Zyska i były wicewojewo-
da dolnośląski Kamil Krzysztof 
Zieliński. Ostatnią decyzją peł-
nomocnika okręgowego było 
powołanie, na wniosek ów-
czesnego przewodniczącego 
wałbrzyskiego Komitetu Tere-
nowego PiS w Wałbrzychu Ce-
zarego Kuriaty, pełnomocnika 
dla tej jednostki organizacyjnej 
PiS. Pełnomocnikiem Komite-
tu Terenowego Prawa i Spra-
wiedliwości w Wałbrzychu, 
największego w okręgu wał-
brzyskim, został ustanowiony 
Maciej Badora, pełniący wte-
dy mandat posła na Sejm RP, 
który objął po wyborze Anny 
Zalewskiej do europarlamen-
tu. Ale w styczniu 2020 roku 
zapadła decyzja o odwołaniu 
Macieja Badory z funkcji peł-
nionej w partii. Działacze PiS w 
Wałbrzychu odwołanie byłego 
posła tłumaczyli jego pracą na 
stanowisku doradcy Marszałek 
Sejmu Elżbiety Witek i częstymi 
pobytami w Warszawie.

Druga wojna
w wałbrzyskim PiS

Zastąpił go Kamil Zieliń-
ski, który na stanowisku szefa 

wałbrzyskich struktur utrzy-
mał się do 12 stycznia 2021 
roku. Tego dnia - na wniosek 
Michała Dworczyka – prezes 
PiS Jarosław Kaczyński pod-
jął decyzję o rozwiązaniu 
organizacji terenowej oraz 
wykluczeniu członków PiS w 
Wałbrzychu. Decyzja została 
zatwierdzona przez Komitet 
Polityczny PiS i weszła w życie 
z dniem podjęcia. Rozwiąza-
nie PiS w Wałbrzychu było 
konsekwencją opublikowania 
nagrań ukazujących konflikt 
pomiędzy lokalnymi działa-
czami tej partii z frakcji byłej 
minister edukacji Anny Za-
lewskiej i z frakcji szefa Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów 
Michała Dworczyka. Prawo i 
Sprawiedliwość w paździer-
niku 2021 r. rozpoczęło od-
budowę swoich struktur w 
Wałbrzychu. Na początku w 
szeregach partii było 25 osób 
(przed rozwiązaniem było ich 
ok. 80), a na ich czele stanął 
Grzegorz Macko – Wicemar-
szałek Dolnego Śląska, rad-
ny Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego i wieloletni 
współpracownik ministra Mi-
chała Dworczyka. Jego misja 
zakończy się 1 lipca 2022 r.

Robert Radczak



Czwartek, 30 czerwca 2022 r.

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

Gabinet Indygo 
– radiestezja w służbie zdrowiu
Wracamy do rozmowy z Panem 
Łukaszem – właścicielem Gabine-
tu Indygo w wałbrzyskiej dzielnicy 
Piaskowa Góra. Dzisiejszym te-
matem będzie radiestezja, która 
wywołuje wiele kontrowersji, 
chociaż zainteresowanie tego 
typu usługami rośnie. I - co naj-
ważniejsze - przynosi efekty zdro-
wotne.

Państwo dobieracie zioła za po-
mocą wahadeł, robicie analizy 
chorobowe organizmów, a także 
wysyłacie swoich klientów do le-
karza?
- Tak, jeżeli wychodzą nam poważ-
ne zaburzenia serca lub na przy-
kład zastój w żyłach, to kierujemy 
takich klientów do odpowiednich 
specjalistów medycyny tradycyj-
nej. Należy pamiętać, że zadaniem 
medycyny naturalnej nie jest za-
stąpienie medycyny tradycyjnej, 
a jedynie jej uzupełnienie, jak to 
miało miejsce w moim przypadku, 
gdzie chemia w połączeniu z me-
dycyna naturalną pozwoliła mi na 
całkowite wyleczenie z nowotwo-
ru złośliwego – tłumaczy właści-
cielem Gabinetu Indygo.

Radiestezja to także wytyczanie 
miejsc na studnie, czy szukanie 

tak zwanych cieków (żył) wod-
nych.
- O ile poszukiwanie miejsc na 
studnie wielu z nas kojarzy się 
od razu z radiestetą, to poszuki-
waniu cieków wodnych powo-
duje już jakieś wątpliwości, a to 
za sprawą niektórych mediów, a 
nawet naukowców, którzy pró-
bują zaszufl adkować radiestezję 
w jakichś określonych przez sie-
bie ramach, podczas gdy sami nie 
potrafi ą odpowiedzieć na wiele 
pytań dotyczących samego czło-
wieka czy zjawisk występujących 
w przyrodzie. Na przykład w Kar-
paczu jest miejsce, w którym auto 
pozostawione na luzie jedzie… 
pod górę. Podobnych miejsc w 
Europie jest kilka. Wytłumaczenie 
? – zaburzenia grawitacji. Dlaczego 
zaburzenia grawitacyjne istnieją, a 
zaburzenia energii w ciele czło-
wieka już nie mogą? Odpowiedź 
brzmi – mogą i są! Nie wszystkim 
tylko to jest na rękę. Czytamy w 
Internecie, że nikt naukowo tego 
nie potwierdził, że były robione 
jakieś badania, które temu za-
przeczyły itd. Później się okazuje, 
że naukowcy zamontowali jakieś 
urządzenia zagłuszające, żeby 
utrudnić tę pracę, albo tłumaczą to 
efektem placebo bo ludzie wierzą 

i zdrowieją. Pytanie komu zależy 
na tym, żeby udowodnić czym jest 
radiestezja, bioenergoterapia czy 
zakłócenia energetyczne w ciele 
człowieka? Koncernom farmaceu-
tycznym? Ministerstwu Zdrowia? 
Naukowcom, którym przewróci-
ło by to życie zawodowe o 180 
stopni? Na koniec: czy samym ra-
diestetom i bioenergoterapeutom 
jest potrzebne uwodnienie swoich 
tez? Odpowiedź jest prosta – nie! 
Oni mają i tak pełne gabinety, co-
raz więcej zadowolonych klientów 
i mnóstwo satysfakcji ze swojej 
pracy. Radiestezja ma swoje PKD, 
jest wpisana do rejestru UNESCO, 
radiesteci mogą być powoływa-
ni na biegłych sądowych. Próby 
szykanowania tego zawodu nie 
tylko ośmieszają osoby, które bez 
jakiejkolwiek wiedzy i doświadcze-
nia próbują narzucić swoje racje 
innym, ale obrażają również osoby, 
które z takich usług korzystają, a 
jest ich już miliony.

Wróćmy do szukania cieków...
- W Wałbrzychu znaleźliśmy wie-
le cieków wodnych i innych zakłó-
ceń w mieszkaniach i domach, bo 
nie tylko same cieki wodne wy-
wołują zakłócenia. Zacznijmy od 
tego jak się one objawiają, bo to 

jest najważniejszy element tego 
wszystkiego. Złe samopoczucie! 
To dlatego ludzie do nas trafi ają, 
a wracają, bo im pomagamy i żad-
ne teorie czy dowody naukowe 
nie zastąpią zniwelowania bólu 
kręgosłupa lub głowy, który trwał 
u człowieka 2 lata z małymi prze-
rwami. Cieki wodne sprawiają, że 
nas boli głowa, nie możemy spać, 
a nasz układ limfatyczny staje się 
coraz słabszy, więc zaczynamy 
ogólnie chorować coraz częściej. 
W bezpłatnym badaniu, które 
oferujemy, można bez problemu 
ustalić, czy w naszym mieszkaniu 
jest ciek wodny. Uprzedzam od 
razu stwierdzenie, że na pewno 
chcemy kogoś naciągnąć na ba-
danie mieszkania. Nie, możemy 
to ustalić bezpłatnie. Oczywiście 
samo badanie mieszkania wów-
czas jest płatne bo musimy tam 
dojechać, kupić odpromienniki 
itd. Chodzi mi raczej o to, że je-
dziemy do mieszkania jak już 
wiemy że są tam zakłócenia. Nie 
musimy płacić 200 zł, żeby się do-
wiedzieć, że nie mamy tam żad-
nych zakłóceń.

Usługi radiestezyjne mają coraz 
więcej zwolenników. Badany był 
Sejm RP, badania wykonywano na 

zlecenie urzędu miasta w Warsza-
wie, Krakowie, a także dla instytu-
cji w Katowicach i Łodzi.
- Takich przykładów można mno-
żyć, bo najzwyczajniej daje to 
efekty: ludzie lepiej się czują, 
mniej chorują. Zbadaliśmy pobież-
nie budynki Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu. Okazuje się, że takie 
zakłócenia są w budynku Biura 
Obsługi Klienta na ulicy Sienkie-
wicza. Ciek wodny znajduje się 
na samym końcu pomieszczenia, 
patrząc od wejścia głównego. 
Gdybyśmy zapytali pracowników 
o ich samopoczucie w ostatnim 
roku (ciek powstał jakieś pół roku 
temu), to uzyskamy na pewno 
odpowiedź potwierdzającą nasze 
przypuszczenia. Najbardziej na-
rażeni pracownicy to oczywiście 
ci, którzy pracują na stałe w głębi 

pomieszczenia. U tych pracują-
cych przy wejściu na pewno nie 
znajdziemy żadnych objawów. Nie 
można oczywiście tego faktu de-
monizować. Ciek wodny oddziału-
je tylko w miejscu gdzie występuje 
i nie promieniuje w jakimś określo-
nych obszarze.

Nasuwa się pytanie: ile takie ba-
danie w urzędzie teraz będzie 
kosztowało wałbrzyszan?
- Nic! Nie zrobiliśmy tego testu dla 
pieniędzy, ale dlatego, że jesteśmy 
pewni swoich umiejętności. Gdy-
by urząd akurat wierzył w takie 
rzeczy i chciał spróbować głębiej 
zbadać tę kwesti ę, zrobimy to za 
darmo. Wszyscy nasi pracownicy 
to wałbrzyszanie od urodzenia, 
więc potraktujmy to jako lokalny 
patriotyzm.

Bezpłatne badanie 
organizmu

R E K L AMA

Szukają świadków 
wypadku 
w Cierniach

15.06.2022 r. około godz. 
15.00 w dzielnicy Ciernie w 
Świebodzicach srebrny Vol-
kswagen Polo potrącił kobie-
tę. Kierowca zbiegł z miejsca 
wypadku. Bliscy poszkodo-
wanej szukają świadków oraz 
zapisu z kamer. - Sprawca 
wypadku został zatrzymany 
koło przejazdu kolejowego w 
Cierniach przez sąsiada mojej 
znajomej, który ruszył w pościg 
z kamerką pokładową w aucie. 
Ponieważ kamerka nie nagrała 
momentu wypadku, sprawca 
sprytnie twierdzi, że to nie on 
spowodował wypadek, tylko 
ktoś kto go odwoził i potem ka-
zał mu się przesiąść za kierow-
nicę, a sam uciekł pieszo. Jeśli 
macie monitoring domu, �rmy 
lub wiecie, że sąsiad ma - za-
bezpieczcie je proszę, zgrajcie 
na płytę zapis z 15.06.2022 r. 
Każdy moment nagrania tego 
pojazdu jest istotny – apeluje 
Joanna Lewicka.

(RED)

Potrzebne 
wsparcie
dla pogorzelców
- Otrzymaliśmy informację 
o pożarze, który strawił 
dom jednej z nauczycie-
lek Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Świebodzicach. 
Jak informuje dyrektor tej 
placówki Anna Nowak, już 
ruszyła zbiórka pomocowa 
na rzecz poszkodowanej. 
Wpłaty przyjmowane są na 
konto rady rodziców nr: 64 
1090 2356 0000 0001 4202 
7173 z dopiskiem Alicja. Po-
nadto uczennice klasy 7 c, 
której poszkodowana jest 
wychowawczynią, zaplano-
wały na 21 czerwca (wtorek) 
kiermasz ciast w szkole, z 
którego cały dochód zosta-
nie przekazany na pomoc 
nauczycielce. Wszystkich 
ludzi dobrej woli zaprasza-
my do włączenia się w po-
moc i o udzielenie wsparcia 
– mówi Paweł Ozga, bur-
mistrz Świebodzic.

(WPK)

Z okazji 60-lecia na-
dania praw miejskich 
Głuszycy, burmistrz 
miasta Roman Głód 
oraz Centrum Kultury-
-Miejska Biblioteka Pu-
bliczna zapraszają do 
wspólnej zabawy pod-
czas Święta Głuszycy. 
Impreza odbędzie się 16 
lipca 2022 na parkingu 
przy Centrum Przesiad-
kowym przy ul. Łukasie-
wicza w Głuszycy.

- Świętowanie roz-
poczniemy na wesoło 
z Kabaretem z Konopi, 
który pojawi się na scenie 
o godz. 17.00. Na godz. 
18.45 zaplanowany zo-
stał występ tegorocznej lau-
reatki konkursu „Wałbrzych 
ma talent”- Marysi Kuźmy z 
Łomnicy. O godz. 19.00 usły-
szymy zespół LORD-Sound 
of Queen, który zagra covery 
jednej z najpopularniejszych 
grup rockowych na świecie. W 
repertuarze zespołu znajdują 
się największe przeboje grupy 
Queen oraz Freddiego Mercu-
rego z lat 1973-1995. Wokali-
stą zespołu LORD jest Marcin 
Simiński - zwycięzca odcinka 
Szansa na Sukces w TVP2 oraz 
uczestnik �nału Szansa na 

Święto Głuszycy

Sukces w TVP2 Opole 2021. Po 
koncercie zapraszamy do za-
bawy przy tanecznych dźwię-
kach, które zagra DJ Brylok. 
Przed występem kabaretu od 
godz.15.30 w stre�e malucha 
pojawią się dmuchańce oraz 
klauni Klara i Patryk z kreatyw-
nymi zabawami. Na przyby-
łych czekać będzie także strefa 
gastronomiczna. Zapraszamy 
do wspólnej zabawy! – mówi 
Sabina Jelewska, dyrektor 
Centrum Kultury-Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Głuszycy.

(MC)

- Zapraszamy do korzysta-
nia z wypoczynku nad wodą 
na jedynym w powiecie wał-
brzyskim otwartym obiekcie 
kąpielowego przy ul. Dolnej 
w Głuszycy. Obiekt czynny 
będzie codziennie w lipcu i 
w sierpniu w godz. 11.00 – 
18.00 – mówi Roman Głód, 
Burmistrz Głuszycy.

- Na przybyłych czekają w 
tym roku dwie niecki baseno-
we: duża i mała oraz boisko 
do siatkówki plażowej. Nad 
bezpieczeństwem wypoczy-
wających nad wodą czuwają 
ratownicy Wodnego Ochot-

niczego Pogotowia Ratowni-
czego w Wałbrzychu. Prosimy 
o zapoznanie się z regulami-
nem obiektu i egzekwowanie 
jego zapisów. Wejście na te-
ren obiektu traktowane jest 
jako akceptacja zapisów re-
gulaminu. Życzymy wszystkim 
bezpiecznego wypoczynku i 
prosimy o odpowiedzialne za-
chowanie! Regulamin obiektu 
i cennik dostępne są na stro-
nie www.ckmbp-gluszyca.pl 
w zakładce sport/obiekt ką-
pielowy – dodaje burmistrz 
Głuszycy.

(MC)

Głuszyca zaprasza 
na basen
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Bank Credit Agricole otworzył 
po remoncie swoją placówkę na 
Piaskowej Górze w Wałbrzychu. 
Placówka zyskała nowy wystrój 
oraz nową organizację pracy. 
Doradcy bankowi mają więcej 
czasu na rozmowę z klientem i 
przygotowanie dla niego najlep-
szych ofert. 

Wyremontowana placówka 
banku mieści się przy ul. Broniew-
skiego 65b w Wałbrzychu. Klienci 
mogą w niej samodzielnie wpłacić 
i wypłacić gotówkę we wpłatoma-
tach i bankomatach. Dzięki temu 
pracownicy banku mają więcej cza-
su na załatwianie bardziej wymaga-
jących spraw, z którymi przychodzą 
do nich klienci oraz przygotowanie 
dla nich indywidualnie dopasowa-
nej oferty. 

-  Dzięki temu, że klienci więk-
szość, nieskomplikowanych ope-

racji mogą wykonać samodzielnie, 
np. wpłacić pieniądze na swój ra-
chunek, w naszym oddziale nie ma 
długich kolejek i możemy każdemu 
poświęcić tyle czasu, ile potrzebuje 
– podkreśla Dorota Matecka, dy-
rektor placówki.

Placówka ma nowy wystrój i jest 
dostosowana do potrzeb zgłasza-
nych przez klientów. Kluczowym 
elementem wystroju są wygodne 
kanapy przy stanowiskach obsłu-
gi, których wysokie oparcia tłumią 
rozmowy klienta z doradcą i nie 
pozwalają zaglądać przez ramię. 
Są też zamykane, szklane boksy 
do dłuższych rozmów, przestronna 
poczekalnia oraz ekspres do kawy 
dla klientów. 

Część swojego czasu doradcy 
przeznaczają na przekonanie klien-
tów do korzystania z narzędzi ban-
kowości elektronicznej i mobilnej. 

Kanały zdalne cieszą się coraz więk-
szą popularnością wśród klientów 
banków, niemniej praktyka pokazuje, 
że wiele osób boi się wykonywać bar-
dziej skomplikowane operacje przez 
Internet. Głównie z obawy przed 
popełnieniem błędu, albo z powodu 
braku zaufania do bezpieczeństwa 
operacji wykonywanych samodziel-
nie. Dlatego w placówce Credit Agri-
cole na Piaskowej Górze doradcy 
zostali wyposażeni w tablety, na któ-
rych pokażą klientom funkcje ser-
wisów i wyjaśnią krok po kroku, jak 
wykonywać poszczególne operacje. 

- Jesteśmy nowoczesnym ban-
kiem skupionym na ludziach i 
zawsze staramy się wychodzić 
naprzeciw ich potrzebom. Zachę-
camy do korzystania z możliwości, 
jakie daje bankowość elektronicz-
na. Jednak jeśli widzimy, że ktoś nie 
czuje się komfortowo korzystając z 

Credit Agricole zaprasza 
do placówki na Piaskowej Górze

e-banku lub z aplikacji mobilnej, to 
chętnie pomagamy i krok po kroku 
wyjaśniamy jak działają te narzę-
dzia. Klienci naprawdę to doceniają 
– wyjaśnia Dorota Matecka. 

Warto dodać, że obecnie Credit 
Agricole zachęca do otwarcia swo-
jego flagowego produktu – Konta 
dla Ciebie. Nowi klienci, którzy wy-
biorą Konto dla Ciebie i wykonają 
określoną liczbę transakcji kartą, 
telefonem,  zegarkiem lub BLIK-
-iem, otrzymają od banku nawet 

555 zł. Bank przewidział również 
atrakcyjną ofertę rocznej lokaty 
mobilnej, na której proponuje aż 
6 proc. Nowi klienci mogą założyć 
taką lokatę w aplikacji CA24 Mobile 
do 14 dni od otwarcia konta.  

- Pracownicy naszej placówki to 
doświadczeni doradcy, którzy po-
mogą klientom przy nawet najbar-
dziej wymagających operacjach. 
Serdecznie zapraszam – zachęca 
Dorota Matecka.

Agata Kraczek

R E K L AMA

1 lipca 2022 r. nastąpi zmiana rozkładów 
jazdy autobusów linii numer 15, które kur-
sują na trasie Wałbrzych – Golińsk. – Ma to 
związek z przywróceniem połączenia do 
Mezimesti – informuje Zarząd Dróg, Komu-
nikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

- Dział Komunikacji Zbiorowej ZDKiUM 
informuje, że od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 
r. uruchomione zostanie połączenie auto-
busami linii nr 15 do Mezimesti w Republice 
Czeskiej. W związku z tym zmianie ulegnie 
rozkład jazdy linii 15 na trasie: Wałbrzych 
– Sokołowsko – Mieroszów – Golińsk. Pro-
simy o zapoznanie się z nowymi godzinami 
odjazdów.

ZDKiUM wprowadził także do sprzedaży 
bilety wakacyjne. Bilety okresowe na okazicie-
la, obowiązujące w okresie od 1 lipca do 31 
sierpnia 2022 r. kosztują: 180 zł – normalny i 
90 zł  - ulgowy.

1.07.2022 roku kierowcy parkujący w Cen-
trum Wałbrzycha muszą się liczyć z utrudnie-
niami.

- Z powodu udostępnienia placu ekipie 
�lmowców ze studia Watchout, parking na 
placu przy al. Wyzwolenia będzie nieczynny. 
Posiadaczy ważnych abonamentów prosimy 
o parkowanie pojazdów w dowolnym miejs-
cu na obszarze płatnych miejsc postojowych 
na drogach publicznych lub placach parkin-
gowych w Wałbrzychu – informuje Zarząd 
Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w 
Wałbrzychu.

(RED)

Pojadą przez wiadukt
Remontowany wiadukt w ciągu ulicy Kra-
kowskiej w Boguszowie - Gorcach zostanie 
otarty dla pojazdów komunikacji publicznej. 
Od 1 lipca 2022 r. autobusy linii nr 2 oraz busy 
kursujące na trasie Wałbrzych - Boguszów Gorce 
powrócą na stałe trasy.

(RED)

Bezpłatny internet
Wkrótce mieszkańcy Boguszowa – Gorc będą 
mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do 
Internetu. Podczas posiedzenia Komisji Infra-
struktury i Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Bo-
guszowa-Gorc, miejscy rajcy pozytywnie zaopinio-
wali projekt uchwały dotyczącej wprowadzenia 
w mieście usługi bezprzewodowego dostępu do 
Internetu w bezprzewodowej technologii wi-�.

(RED)

Wycieczki z przewodnikiem
2 lipca 2022 r. rozpoczyna się kolejna akcja 
#odkrywajlokalnie - czyli cykl bezpłatnych 
wycieczek dla turystów. Wycieczki będą or-
ganizowane w każdą sobotę i niedzielę o godz. 
11.00. W sobotę przewodnik oprowadzi chęt-
nych po Jedlinie–Zdroju – zbiórka na parkingu 
kompleksu Active Jedlina przy ul. Kłodzkiej. Na-
tomiast w niedzielę spacer śladami fabrykantów 
poprowadzi Grzegorz Czepil - lokalny propaga-
tor historii. Zwiedzanie Głuszycy rozpocznie się 
na stacji kolejowej w Głuszycy.

(RED)

- Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei we Wrocławiu ogłosiła 
przetarg na budowę obwod-
nicy Boguszowa – informuje 
wicemarszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Grze-
gorz Macko.

- Tak jak zapowiadaliśmy 
kilka miesięcy temu – stało się 
to w czerwcu 2022 r., po przy-
gotowaniu całej dokumenta-
cji, zatem idziemy dokładnie z 
zaplanowanym harmonogra-
mem. Termin składania ofert 
mija 17 sierpnia – mówi Grze-
gorz Macko. -Planowana in-
westycja przebiega w ramach 
drogi wojewódzkiej 367 i zakła-
da zarówno budowę obejścia 
Boguszowa, jak i rozbudowę 
tzw. serpentyn do granicy ad-
ministracyjnej Wałbrzycha. 
Nowa trasa będzie liczyła po-
nad 4 km i będzie realizowana 
etapami. Prace budowlane 
rozpoczną się na przełomie 
roku 2022/2023 i potrwają do 
połowy 2026 roku. Bardzo się 
cieszę, że nasze starania, jako 
władz województwa, odniosły 
pozytywny skutek. Z całą pew-
nością nie byłoby tego sukce-
su, gdyby nie wsparcie m.in. 
ministra Michała Dworczyka, z 

Przetarg na budowę obwodnicy 
Boguszowa-Gorc

którym wspólnie zabiegaliśmy 
o pozyskanie tych środków. 
Dziękuję również władzom 
miasta, w tym burmistrz Syl-
wii Dąbrowskiej za wzorową 
współpracę na rzecz regionu – 
dodaje wicemarszałek.

Koszt obwodnicy Boguszo-
wa opiewa na ponad 66 milio-
nów złotych, z czego ponad 46 
milionów złotych pochodzić 
będzie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

(DF)

Autobusem 
do Mezimesti
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W czasach zmieniającego 
się globalnie klimatu oraz coraz 
częstszych okresów susz, do-
brym rozwiązaniem problemu 
niedoboru wody na należącej 
do nas nieruchomości staje się 
wybudowanie studni. Budowa 
studni staje się także konieczno-
ścią w przypadku braku możliwo-
ści podłączenia nieruchomości 
do sieci wodociągowej. Można ją 
też wybudować, gdy posiadamy 
naprawdę dużą powierzchnię 
ogrodu wymagającą nawadnia-
nia, co pozwoli zmniejszyć koszt 
zużycia wody z wodociągów. 
Oczywiście przepisy przewidują, 
jakie wymagania należy spełnić, 
by budowa studni odbyła się 
zgodnie z prawem. Przepisy te 
nie znajdują się jednak tylko w 
jednej ustawie, stąd łatwo o ich 
naruszenie.

Zacznijmy od tego, czym 
właściwie jest studnia, w rozu-
mieniu prawa. Studnia to ujęcie 
wody podziemnej, sztucznie 
wiercone lub kopane poziomo 
lub ukośnie w warstwie gleby 
aż do poziomu wodonośnego. 
Może sięgać tylko do poziomu 
wód podskórnych, znajdujących 
się bezpośrednio pod warstwą 
gleby lub do wód głębinowych, 
osadzonych znacznie niżej. W 
pierwszym przypadku woda nie 
jest przykryta warstwą nieprze-
puszczalną, w związku, z czym z 
powierzchni ziemi mogą przeni-
kać do niej najróżniejsze zanie-
czyszczenia. Taka studnia potra� 
również wyschnąć w okresie su-
szy. Studnia sięgająca warstwy 
wodonośnej, jako położonej głę-

biej, pozbawiona jest tych man-
kamentów.

Od wejścia w życie nowe-
lizacji prawa budowlanego, tj. 
od 28 czerwca 2015 r., budowa 
studni została formalnie bardzo 
ułatwiona. Jej wykonanie nie wy-
maga już uprzedniego uzyskania 
pozwolenia na budowę. Nie wy-
maga również dokonania zgło-
szenia. Nie oznacza to jednak ko-
nieczności spełnienia wymagań 
obejmujących lokalizację studni. 
Określa je rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie. Z przepisów zawartych 
w rozporządzeniu wynika na 
przykład, że odległość studni do-
starczającej wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi, powinna 
wynosić co najmniej: 1) do gra-
nicy działki – 5 m; 2) do osi rowu 
przydrożnego – 7,5 m; 3) do bu-
dynków inwentarskich i związa-
nych z nimi szczelnych silosów, 
zbiorników do gromadzenia nie-
czystości, kompostu oraz podob-
nych szczelnych urządzeń – 15 
m. Rozporządzenie nie określa 
odległości dla studni, z których 
woda nie będzie spożywana 
przez ludzi, a np. wykorzystywa-
na do podlewania ogrodu.

Prawo budowlane nie jest 
jednak jedyną ustawą zawie-
rającą zapisy dotyczące wyko-
nywania studni. W pewnych 
sytuacjach konieczne będzie 
uzyskanie pozwolenia. Zasto-
sowanie mogą bowiem znaleźć 
przepisy prawa wodnego, gdyż 

studnia głębinowa stanowi urzą-
dzenie wodne w rozumieniu tej-
że ustawy. Przed rozpoczęciem 
budowy studni należy uzyskać 
pozwolenie wodnoprawne, je-
żeli studnia ma być głębsza niż 
30 m lub przewidziany jest po-
bór wody w ilości przekraczają-
cej 5 metrów sześciennych na 
dobę, albo pobór wody nie jest 
związany ze zwykłym korzysta-
niem z wód. Zwykłe korzystanie 
z wód może służyć wyłącznie 
zaspokajaniu potrzeb własnego 
gospodarstwa domowego lub 
rolnego. Jeżeli te warunki nie są 
spełnione, to pozwolenie nie jest 
wymagane. 

Trzecią ustawą, pod którą 
może podlegać budowa studni, 
jest prawo geologiczne i górni-
cze. Ustawa ta znajdzie zastoso-
wanie w przypadku wykonywa-
nia studni o głębokości większej 
niż 30 m i/lub służącej do pobo-
ru wody w ilości większej niż 5 
metrów sześciennych na dobę, 
albo znajdującej się na obszarze 
górniczym. Jeżeli przekroczona 
będzie głębokość, wykorzysta-
nie dobowe lub studnia będzie 
wykonywana na obszarze górni-
czym, jej wykonanie będzie trak-
towane jako robota geologiczna. 
W takim wypadku konieczne sta-
je się już opracowanie projektu 
robót geologicznych, który w za-
leżności od sytuacji, może pod-
legać zgłoszeniu do starosty lub 
nawet wymagać zatwierdzenia 
przez starostę.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Prawo w pigułce: budowa studni
- Lubawka jest moją pa-

sją, gmina staje się coraz 
bardziej atrakcyjna dla tu-
rystów, a przede wszystkim 
dla mieszkańców. Malejące 
wsparcie rządowych środ-
ków nie ogranicza naszych 
wizji, mimo wszystko, dzięki 
naszej operatywności, nie 
przestajemy rozwijać się. 
Przyciągamy turystów, dba-
my o naszych mieszkańców. 
Budowana droga ekspreso-
wa S3 zdecydowanie ożywi 
przygraniczny tere - mówi 
burmistrz Lubawki Ewa Ko-
cemba.

Lubawka i ościenne sołec-
twa od lat są atrakcyjne: zielo-
ne, czyste, przyjazne, z wieloma 
zabytkami, skrywające tajem-
nice. W ostatnich latach coraz 
częściej odwiedzane przez tu-
rystów, którzy spacerują i zo-
stają na dłużej. Wielu znalazło 
tu swoje miejsce do mieszka-
nia, odkrywania, realizowania 
pasji. Tu znajdują zatrudnienie, 
tworzą własne miejsca pracy. 
Lubawka kusi swoim klimatem 
i spokojem, przyciąga sąsiedz-
twem z Czechami.

Wkrótce pojedziemy S3
Buldożery, dźwigi, ciężki 

drogowy sprzęt wbijają się w 
malowniczy krajobraz. Droga 
przecina pola, jednak ostatecz-
nie nie burzy harmonii spokoj-
nej okolicy. Jest jakby z boku.

- Dużą nadzieję pokładam w 
drodze ekspresowej S3, która 
wkrótce będzie już ukończo-
na. Tempo prac, także w naszej 
gminie, jest imponujące. Aktu-
alnie pracujemy nad urucho-
mieniem centrum logistyczne-
go na przygranicznym terenie. 
Będą atrakcyjne miejsca pracy 
– dodaje burmistrz Ewa Ko-
cemba.

Centrum logistyczne to 
także okno na świat. Centra, 
skąd rozprowadzane są towa-
ry, produkty, są lokalizowane 
przy ważnych arteriach ko-
munikacyjnych, do których 
dołączy Lubawka. Powstają w 
takich miejscach nowoczesne 
powierzchnie magazynowe, 
platformy przeładunkowe, 
biura, systemy zaopatrzenia w 
paliwo i energię, punkty tech-
nicznej obsługi i napraw środ-
ków transportu, infrastruktura 
informatyczna. Tereny przyle-
głe do S3 są atrakcyjne, dlatego 
wzdłuż dróg budowane są ho-
tele, obiekty gastronomiczne.

Wypocznij nad zalewem 
Bukówka

Każdy, kto był tu choć raz, 
jest zachwycony. Zbiornik 
wodny położony jest w cieniu 
gór, z dala od codziennego 
tempa. Doceniają to nie tylko 
turyści, ale i miejscowi. Lada 
moment będzie jeszcze bar-
dziej atrakcyjnie. Tereny wokół 

Lubawka nabiera rozmachu
Wypoczniemy w lepszych wa-
runkach już w zbliżającym się 
sezonie wakacyjnym. 

OSP oczkiem w głowie 
samorządu

Ochotnicza straż pożarna, 
stale doposażana w nowocze-
sny sprzęt, służy mieszkańcom 
nie tylko Gminy Lubawka. 
Gmina tylko w ostatnim czasie 
kupiła narzędzia hydrauliczne 
do ratownictwa drogowego, 
zmodernizowała remizy w 
Lubawce i Chełmsku Śląskim, 
do�nansowała zakup dwóch 
nowych samochodów ratowni-
czo – gaśniczych.

- Zakupiony sprzęt ratow-
niczy pozwala na szybsze 
ratowanie życia i zdrowia po-
szkodowanych w katastrofach, 
wypadkach, pożarach, usu-
wanie skutków klęsk żywioło-
wych, podtopień oraz uwal-
nianie zwierząt z potrzasku 
– mówią strażacy ochotnicy.

Gmina Lubawka to atrak-
cyjne miejsce do mieszkania, 
inwestowania, a także do wy-
poczynku. Doceniona jest tak-
że przez �lmowców. Chełmsko 
Śląskie było planem „Wizyty 
starszej pani”, w której obsa-
dzie znaleźli się m.in.: Krysty-
na Janda, Jerzy Stuhr i Marian 
Opania. Przyciąga: domami 
tkaczy, czy zabytkowym ko-
ściołem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny.

(Mo-Ja)

zbiornika są sukcesywnie zago-
spodarowywane.

- To kolejna inwestycja, 
która rozwinie nasz region, 
podkreśli walory krajoznaw-
czo-turystyczne, odkryje nasze 
urokliwe miejsca. Zdecydowa-
nie ożyją wsie: Bukówka, Szcze-
panów, Miszkowice i Paprotki. 
Inwestycję realizujemy dzięki 
pomocy Iwony Krawczyk, byłej 
wicemarszałek województwa 
dolnośląskiego – podkreśla 
Ewa Kocemba.

Nad urokliwym zbiornikiem 
powstają: plaże, mola, siłownie, 
wiaty biwakowe, ścieżki dydak-
tyczne, tablice informacyjne, 
punkty widokowe, parkingi i 
toalety. To wspólny, atrakcyj-
ny polsko-czeski projekt, na 
który gmina Lubawka otrzy-
mała unijne do�nansowanie. 
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Rada Gminy Stare Boga-
czowice jednogłośnie udzie-
liła wójtowi gminy Mirosła-
wowi Lechowi absolutorium 
z wykonania budżetu za 
2021 rok.

- Udzielenie przez radę 
gminy absolutorium jest wy-
razem akceptacji dla wykona-
nia uchwały budżetowej, jako 
działania zgodnego z prawem 
oraz wymogami ekonomicz-
nej racjonalności - podkreśli-
ła podczas sesji Aneta Rajca, 
przewodnicząca Rady Gminy 
Stare Bogaczowice.

Sesja Rady Gminy Stare Bo-
gaczowice, która odbyła się 
28 czerwca, była wyjątkowa 
z jeszcze jednego powodu. 
Wójt Gminy Stare Bogaczo-
wice przyznał nagrody za 
osiągnięte wyniki sportowe w 
2021 roku. Uhonorowani zo-
stali: Piotr Bartkowiak - zawod-
nik Klubu Taekwando Taipan 
- 1 miejsce w Pucharze Polski, 
1 miejsce w mistrzostwach 
Polski w układach formalnych, 
3 miejsce w walkach, 2 miej-
sce w układach formalnych 
drużynowych; Jakub Szczypek 

- zawodnik Klubu Taekwando 
Taipan - 1 miejsce w Pucharze 
Polski w walkach w formule 
punkt-stop, 2 miejsce w mi-
strzostwach Polski w walkach 
w formule punkt-stop; Julia 
Kępińska - 1 miejsce w biegu 
na 60 m U-12 w mistrzostwach 
Dolnego Śląska, 1 miejsce w 
skoku w dal U-12 w zawodach 
wojewódzkich w ramach pro-
gramu „Lekkoatletyka dla każ-
dego”, 3 miejsce w skoku w dal 
U-12 w Olimpiadzie Halowej 
„Lekkoatletyka dla każdego”.

(IL)

25 czerwca Stadion Spor-
towy w Starych Bogaczo-
wicach zgromadził setki 
mieszkańców Gminy Stare 
Bogaczowice i powiatu wał-
brzyskiego, którzy wspólnie 
świętowali VII Dni Gminy Sta-
re Bogaczowice.

- Najmłodsi uczestnicy za-
bawy mogli skorzystać z wielu 
darmowych atrakcji, przygo-
towanych zarówno dla dzieci, 
jak i dla młodzieży. Gry i za-
bawy prowadzone były także 
dla dorosłych. Furorę zrobiła 
konkurencja „panowie kon-
tra panie”. Na scenie pojawiła 
się Szkoła Tańca Cordex, Maja 
Świderska oraz zespół Sacriver-
sum. Gwiazdą wieczoru był Je-
rzy Krzyszak, który rozdał setki 
szerokich uśmiechów. Była też 
dyskoteka pod chmurką, a po-

Absolutorium dla wójta 
Mirosława Lecha

VII Dni Gminy Stare Bogaczowice

przedził ją pokaz ognia w wy-
konaniu grupy ognia „Impuls” 
– relacjonuje Ilona Bujalska, 

dyrektor Gminnego Centrum 
Biblioteczno -Kulturalnego w 
Starych Bogaczowicach.

- Dziękuję pracownikom 
urzędu gminy oraz Gmin-
nego Centrum Biblioteczno 
-Kulturalnego w Starych Bo-
gaczowicach za organizację 
tegorocznych Dni Gminy Sta-
re Bogaczowice. Każdy zna-
lazł coś dla siebie, a kolejna 
impreza już w ostatni week-
end lipca - Turniej Rycerski 
na Zamku Cisy – dodaje Miro-
sław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

(IL)

Lato sprawia, że coraz chętniej korzystamy z ulubionych aktywności na świeżym powietr-
zu i planujemy wyjazdy weekendowe oraz urlopowe. – Warto zabezpieczyć siebie i swoje 
dzieci przed konsekwencjami wypadków, które mogą się przydarzyć każdemu – przypom-
inają specjaliści od ubezpieczeń z firmy IQ Ubezpieczenia.

- Z każdym dniem robi się coraz cieplej. Dzieci wracają na boiska. Uprawiają sporty 
zespołowe, jak np. siatkówka, koszykówka, piłka nożna oraz indywidualne, jak kolarstwo, 
lekką atletykę, sztuki walki oraz bawią się np. w skateparkach. Wyjadą także na wakacje 
i wtedy będą mogły się wyszaleć po okresie zamknięcia. Warto pamiętać, że najczęstsze 
zdarzenia u dzieci i młodzieży to złamania. Statystyki pokazują, że to właśnie złamania 
kończyn stanowią około 90 procent wszystkich zdarzeń z udziałem dzieci – podkreślają 
specjaliści od ubezpieczeń z firmy IQ Ubezpieczenia.

Wielu z takich zdarzeń nie sposób zapobiec. Można jednak się od nich ubezpieczyć.
- W naszej ofercie mamy super ubezpieczenie właśnie od złamań: za 1 procent uszczerb-

ku na zdrowiu ubezpieczyciel wypłaci od 500 zł aż do 1000 zł. Co ważne: składka roczna 
wynosi od 70 zł do około 150 zł na rok! Jest to ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży do 25 
roku życia. Warto dokupić takie ubezpieczenie do ubezpieczenia szkolnego, które również 
posiadamy w swojej ofercie. Eksperci IQ Ubezpieczenia polecają Państwu produkt, który - 
w zależności od potrzeb - dostępny jest w trzech wariantach ubezpieczeniowych. Składka 
na cały rok to w zależności od pakietu: 55 zł, 69 zł i 171 zł. Pomagają również zgłaszaniu 
powstałych szkód, ponieważ z naszego doświadczenia wiemy, że większość klientów ma z 
tym problem. Mamy także odpowiednie ubezpieczenia dla osób dorosłych. Zapraszamy do 
naszych biur na pyszną kawę i po naprawdę dobre ubezpieczenia. Oczywiście można także 
ubezpieczyć dziecko lub siebie zdalnie: dzwoniąc pod wybrany numer telefonu jednego z 
naszych biur lub za pośrednictwem strony polisaprzezinternet.pl – dodają przedstawiciele 
IQ Ubezpieczenia.

Bądź aktywny i bezpieczny

Specjaliści IQ Ubezpieczenia zapraszają do biur:
Wałbrzych - ul. Główna 5 (Piaskowa Góra - obok apteki Gemini), tel. 530 846 846
Świebodzice – ul. Jeleniogórska 2 (naprzeciwko sklepu firmowego Śnieżka), 
tel. 535 140 150
Boguszów-Gorce – ul. Jagiełły 5, tel. 535 717 717
Świdnica - ul. J. Dąbrowskiego 17-19 (Osiedle Młodych), tel. 666 184 888.
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W dniach 1 - 24 lipca 2022 
r., we wrocławskiej Galerii 
Foto-Gen przy placu bp. Nan-
kiera 8, będzie można obej-
rzeć nową wystawę trzech 
wybitnych fotogra�ków: 
Jerzego Neugebauera, Ta-
deusz Rolkego i Wojciecha 
Plewińskiego, którzy na stałe 
wpisali się w historię polskiej 
sztuki fotogra�cznej.

Wernisaż wystawy odbę-
dzie się w piątek, 1 lipca br. o 
godz. 18.00, a spotkanie autor-
skie – 9 lipca br. o  godz. 14.00 
w Galerii Foto-Gen.

- Trzech Tenorów Fotogra-
�i. Trzy różne osobowości, trzy 
różne sposoby patrzenia na 
świat, trzy różne style, wrażli-
wości i wszystko, co w słowie 
„tenor” znajdziemy. Wystawa, 
która po raz pierwszy i jako 
jedyna pozwoli tym Trzem Te-
norom spotkać się na jednej, 
najważniejszej scenie, jaką jest 
życie… Dziesiątki tysięcy zdjęć 
– głównie na kliszach o różnych 
wymiarach – od małego obraz-
ka po rozmiary studyjne. Dzie-
siątki rozmaitych aparatów, 
tysiące lokalizacji, niezliczone 
modelki – rzadziej modele, ar-
tyści, ludzie zwykli i niezwykli, 
zdarzenia. Politycy (czasami), 
poeci, wspaniałe aktorki i ak-
torzy, reżyserzy – ci z Oscarami 

i ci bez. Kobiety kochane i po-
dziwiane. Ubrane. I nagie. Pej-
zaże Polski i innych krajów. Ru-
iny miast. Ludzki trud. Radość 
i smutek. Życie w całej krasie. 
Można by tak w nieskończo-
ność wyliczać tematy zdjęć 
naszych bohaterów. Wszyscy 
trzej fotografowali mniej wię-
cej w tym samym czasie. Ale 
najszybciej zaczął Tadeusz. Już 
podczas drugiej wojny świato-
wej. To jego wchłonęło życie 
wojennej Warszawy i powojen-
nych jej ruin… - pisze kurator 
wystawy Waldemar Plusa.

Neugebauer, Rolke i Ple-
wiński – to artyści urodzeni 
przed drugą wojną światową, 
którzy dziś mają razem 278 lat. 
Wszyscy trzej zarabiali na życie, 
dokumentując otaczającą ich 
rzeczywistości, choć każdy z 
nich patrzył przez obiektyw w 
zupełnie inny sposób i upodo-
bał sobie inny styl pracy.

Jerzy Neugebauer zasły-
nął cyklem są zdjęcia z 1975 
roku. Jako jedyny fotografował 
ostatni koncert Artura Rubin-
steina w Polsce, a dwa zdjęcia z 
tego cyklu znajdą się na lipco-
wej wystawie.

Tadeusz Rolke ciągle two-
rzy. Przemierza kraj, otwiera-
jąc wystawy i robiąc zdjęcia 
modelkom – stały się one jego 

życiową pasją. Choć, jak sam 
mówi, to zdjęcia z cyklu, który 
zajął i zajmuje artyście ostat-
nie 20 lat życia – Tu byliśmy są 
esencją jego twórczości.

Wojciech Plewiński to autor 
dziesiątek wspaniałych cykli i 
dokumentów minionego cza-
su., w tym najważniejszego 
cyklu z pierwszego wyjazdu w 
1957 r. za granicę, do Włoch.

***
Jerzy Neugebauer (ur. 

1930, Łódź) – portrecista i foto-
graf teatralny, członek Związku 
Polskich Artystów Fotogra�-
ków, Łódzkiego Towarzystwa 
Fotogra�cznego oraz The 
Royal Photographic Society of 
Great Britain. Związany z łódz-
kimi teatrami: Teatrem Wiel-
kim, Teatrem Nowym im. Ka-
zimierza Dejmka, Teatrem im. 
Stefana Jaracza i Teatrem Po-
wszechnym. Dwukrotnie uho-
norowany odznaką „Zasłużony 
Działacz Kultury”, nagradzany 
w Polsce i za granicą, m.in. ty-
tułem Artiste FIAP, pierwszą 
nagrodą Międzynarodowego 
Triennale Fotogra�i Teatralnej 
w Jugosławii, Złotym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Ar-
tis”.

Wojciech Plewiński (ur. 
1928, Warszawa) – związany z 

Miejsce wystawy:
Galeria Foto-Gen, plac bp. Nankiera 8, Wrocław
Bilety:
normalny – 10 zł
ulgowy* – 5 zł
grupowy – 7 zł od osoby (grupa od 8 osób)
grupowy ulgowy* – 3,50 zł od osoby (grupa od 8 osób)
rodzinny – 15 zł ( 1 osoba dorosła +do pięciu dzieci)
oprowadzania grup (od 8 osób) z kuratorem galerii*:
— j. polski: 20 zł
— j. angielski: 30 zł
*Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, uczniom, studentom
Godziny otwarcia Galerii: wtorek–niedziela 10.00–18.00

Organizatorami wystawy są: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego oraz Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji 
Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Sponsorzy: ArtBankInc, Art Hotel, Awake Property, Falter, ZAiKS
Patroni medialni: doc! photo magazine, kwartalnik FOTOGRAFIA, miesięcznik Odra, DOKiS.pl, Pismo Arty-
styczne Format, Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura, Radio Ram, TVP3 Wrocław, PIK Wrocław

Projekt jest współ�nansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Trzech Tenorów Fotogra�i: Neugebauer, Plewiński, Rolke
Krakowem, fotograf 
teatralny i ulicz-
ny, autor ponad 
500 okładek tygo-
dnika „Przekrój”. 
Członek Związku 
Polskich Artystów 
Fotogra�ków oraz 
Międzynarodowej 
Federacji Sztuki 
Fotogra�cznej. Do-
kumentował spek-
takle, m.in. w Na-
rodowym Starym 
Teatrze im. Heleny 
Modrzejewskiej w 
Krakowie i Teatrze 
Polskim we Wrocła-
wiu. Fotograf śro-
dowiska artystycz-
nego w Krakowie. 
Odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Złotym 
Krzyżem Zasługi. 
Nagradzany głów-
nie za fotogra�e 
teatralne.

Tadeusz Rolke (ur. 1929, 
Warszawa) – prekursor pol-
skiego powojennego fotore-
portażu, fotograf modowy, 
dokumentalista środowisk 
kulturotwórczych i społeczno-
ści romskiej. Współpracował 
z polskimi i zagranicznymi 

tytułami, takimi jak: „Świat 
Młodych”, „Przekrój”, maga-
zyn „Gazety Wyborczej”, „Die 
Zeit” czy „Art”. Odznaczony 
Złotym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”. Członek 
Związku Polskich Artystów 
Fotogra�ków. Fotografuje od 

ponad 70 lat, tworzy w Polsce i 
za granicą (RFN, Włochy). Jego 
archiwum w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie li-
czy ponad 62 000 negatywów 
oraz 4 000 slajdów. Współ-
twórca wydawnictwa edition.
fotoTAPETA.
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W dniach 8-10 lipca 2022 
r. w Mieroszowie zorganizo-
wany zostanie VIII Festiwal 
„Nie tylko gospel” im. Włod-
ka Szomańskiego.

Inauguracja festiwalu od-
będzie się 8 lipca (piątek) o 
godz. 19.00 na Kościelnej Gó-
rze. Wystąpią: Chór Filharmonii 

Sudeckiej w Wałbrzychu, Chór 
„Jednego dnia“ Mieroszów 
pod dyrekcją Ewy Gądek – Ro-
siak, Norbert Blacha „Modlitwa 
o pokój“. Wydarzeniem dnia 
będzie koncert „Niemen Mniej 
Znany” Natalii Niemen, która 
wystąpi z zespołem: Tomasz 
Kałwak- instrumenty klawiszo-

we, Tomasz Machański – per-
kusja, Damian Kurasz – gitara 
elektryczna, Wojciech Gąsior 
– gitara basowa.

9 lipca (sobota) o 
godz.11.00 w sali widowisko-
wej Mieroszowskiego Centrum 
Kultury rozpoczną się warsz-
taty wokalne dla uczestników 

Konkursu Wokalnego o Statu-
etkę Krasnala Szomola, które 
poprowadzą Olga Szomańska 
i Natalia Niemen. O godz.18.00 
w sali widowiskowej im. W Szo-
mańskiego MCK rozpocznie się 
Otwarty Koncert Uczestników 
Konkursu Wokalnego (II etap), 
w którym wystapią: Julia Bar-

Nie tylko gospel

tyńska – Gołęczewo, Maja Ba-
zan – Komorniki, Aleksandra 
Majak – Kamienna Góra, Kaja 
Hajduk – Warszawa, Milena 
Konieczna – Nowogrodziec, 
Julia Kamińska – Wałbrzych, 
Kinga Kaprzyk – Klucze, Barba-
ra Kłopocka –Wrocław, Michał 
Pałka – Poznań, Natalia Wyrzy-
kowska i Zespół Zmiana Pla-
nu – Jelenia Góra, Aleksandra 
Ropela – Lębork, Wiktoria Wa-
cław – Mieroszów. Przewod-
niczącą jury będzie Katarzyna 
Pakosińska. Wydarzeniem dnia 
będzie recital laureatki Grand 

Prix ubiegłorocznego konkur-
su wokalnego, wybór laureata 
publiczności, ogłoszenie wyni-
ków jury i wręczenie nagród.

10 lipca (niedziela) o godz. 
18.00 w sala im. W.Szomańskie-
go MCK zostanie wystawiony 
spektakl interaktywny „Dobry 
Wieczór z Katrzyną Pakosińską“.

Festiwalowi towarzyszą 
dwie wystawy: malarstwa Na-
talia Niemen oraz fotogra�i 
„Wielki świat w małym obiekty-
wie” Janusza Marka Pawlikow-
skiego.

(RED)

Mieroszów wzbogacił 
swoją ofertę dla turystów o 
pierwszy w mieście plac dla 
kamperów.

- Pasjonaci kamperów będą 
mogli skorzystać ze specjalnie 
przygotowanego placu przy 
ul. Hożej 4, tuż obok budynku 
hali sportowej. Administra-
tor obiektu – Mieroszowskie 
Centrum Kultury zapewnia 
przyjezdnym dostęp do prądu, 
wody oraz węzła sanitarnego. 

Opłata wynosi 60 zł za dobę. 
Więcej informacji i rezerwacje 
pod numerem telefonu: 662 
203 457 lub 510 080 309. Plac 
jest zlokalizowany w bardzo 
dogodnym miejscu z punk-
tu widzenia turystyki pieszej 
i rowerowej ze względu na 
bliskość atrakcji, zarówno po 
stronie polskiej jak i czeskiej 
– mówi Andrzej Lipiński, bur-
mistrz Mieroszowa.

(RED)

Parking dla kamperów
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Dominacja 
młodzieży
Mistrzostwa Polski w biathlonie let-
nim na malowniczej nartorolkostra-
dzie w Czarnym Borze koło Wałbrzy-
cha rozpoczęły biegi indywidualne. 
Zawodnicy z UKN Mela�r Czarny 
Bór wywalczyli 5 medali, a UKS Mie-
roszów – 4. Rywalizację seniorów na 
dystansie 7 kilometrów z 4 strzelania-
mi wygrał Marcin Zawół z Karkonoszy 
Jelenia Góra. Zawodnicy z Czarnego 
Boru: Wojciech Janik i Wojciech Filip 
zajęli odpowiednio 4 i 5 miejsce wśród 
seniorów. Wśród juniorów 3 miejsce 
zajął Hubert Matusik, a 4 Kamil Cedzi-
dło. Złoty medal w kategorii junior 
młodszy zdobyli Jakub Potoniec i Maj-
ka Germata, wśród młodzików wygrał 
Kajetan Urbaniak, a Konrad  Matusik 
był trzeci. Wśród młodziczek świet-
nie spisały się zawodniczki UKS Mie-
roszów: najlepsza była Iga Wardzińska, 
a Lena Wojciechowska zajęła 3 miejsce. 
Ich klubowy kolega Bartosz Dewiszek 
wywalczył brązowy krążek wśród mło-
dzików młodszych, a Patryk Mucha z 
UKN Mela�r Czarny Bór był czwarty. 
Srebrny krążek do dorobku UKS Mie-
roszów dołożyła Oliwia Zięcina w rywa-
lizacji młodziczek młodszych. Rywaliza-
cję seniorek zdominowały zawodniczki 
BKS Kościelisko. Z dużą przewagą złoty 
medal wywalczyła Anna Mąka, a po-
chodząca z Sokołowska Kamila Żuk 
zajęła 4 miejsce.

(RED)

Reprezentacja Klubu Sportów 
Obronnych Świdnica, w składzie: 
Tomasz Jędraszczyk, Wojciech Ję-
draszczyk, Kamil Rusin i Dawid Wój-
cik, prowadzona przez trenera Da-
riusza Ciska, przywiozła 10 medali 
z mistrzostw strefowych i eliminacji 
do �nału Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, które zostały rozegrane 
we Wrocławiu.

Złote medale wywalczyli: Tomasz 
Jędraszczyk w konkurencji pistolet 
dowolny juniorów młodszych, Woj-
ciech Jędraszczyk w konkurencji 
pistolet sportowy młodzików oraz  
Dawid Wójcik w konkurencji karabin 
sportowy leżąc młodzików i karabin 
sportowy 3 postawy. Srebrne meda-
le wywalczyli: Tomasz Jędraszczyk w 
konkurencji pistolet szybkostrzelny 
oraz pistolet pneumatyczny juniorów 
młodszych, Dawid Wójcik w konku-
rencji karabin pneumatyczny mło-
dzików oraz Wojciech Jędraszczyk w 
konkurencji pistolet pneumatyczny 
młodzików. Brązowe medale zdobyli: 
Tomasz Jędraszczyk w konkurencji pi-
stolet sportowy juniorów młodszych 
oraz Kamil Rusin w konkurencji pi-
stolet pneumatyczny juniorów młod-
szych.

- Doskonałe wyniki uzyskane na 
tych zawodach zapewniły awans 
do �nału Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w Tarnowie. Niestety, 
ograniczenia regulaminowe doty-
czące wieku nie pozwalają na start 

Zdobyli 10 medali

Wojtkowi i Dawidowi, ale będą mieli 
szansę w przyszłym roku. Tomek Ję-
draszczyk oraz Kamil Rusin są ucznia-
mi Zespołu Szkół Politechnicznych 
Energetyk w Wałbrzychu, natomiast 
Wojtek Jędraszczyk zamierza podjąć 
naukę w Energetyku od września. 
Warto zaznaczyć, że tradycje strze-
leckie w wałbrzyskim ENERGETYKU 
liczą sobie grubo ponad pół wieku – 
podkreśla Dariusz Cisek, który przejął 
prowadzenie sekcji strzeleckiej od 
ś.p. profesora Józefa Dzwonka i - jak 
widać - z powodzeniem nie tylko je 
podtrzymuje, ale i wznosi na wyższy 
poziom osiągnięcia strzeleckie tej 
szkoły. - Na sukces musi złożyć się 

wiele czynników. Jest to stworzenie 
świetnego zaplecza technicznego 
i sprzętowego przez zarząd Klubu 
Sportów Obronnych Świdnica, do-
skonała współpraca z dyrekcją szkoły, 
współpraca z Sudeckim Stowarzysze-
niem Strzeleckim, które udostępnia 
strzelnicę w Starych Bogaczowicach i 
na końcu zawodnicy oraz ich trener. 
Praca i życzliwość wszystkich osób 
zaangażowanych w to przedsięwzię-
cie daje dopiero możliwość osiągnię-
cia sukcesów. A teraz przed naszymi 
zawodnikami są trudne 2 tygodnie 
pracy. We wtorek wyjechali na 3 run-
dę Pucharu Polski do Ustki. Tam za-
mierzają potrenować razem z kadrą 

narodową i zmierzyć się w zawodach 
ze starszymi i bardziej doświadczo-
nymi zawodnikami, następnie kil-
ka pracowitych dni na strzelnicy w 
Świdnicy i Starych Bogaczowicach, 
a 13 lipca starują w �nałach Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
Tarnowie. Z niecierpliwością będzie-
my oczekiwać na wyniki naszych 
chłopaków. Sekcja młodzików Klubu 
Sportów Obronnych Świdnica stale 
prowadzi nabór chętnych chłopców i 
dziewcząt w wieku od 12 lat – dodaje 
trener Dariusz Cisek, z którym chętni 
mogą kontaktować się za pośrednic-
twem Facebooka.

(RED)
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Urszula Filip – prezes 
UKN Mela�r Czarny Bór oraz 
Adam Górecki – wójt Gminy 
Czarny Bórr zostali wybrani 
do Zarządu Polskiego Związ-
ku Biathlonu.

Przy okazji rozgrywanych 
w Czarnym Borze Mistrzostw 
Polski w Biahtlonie Letnim, w 
czarnoborskim Bibliotece + 
Centrum Kultury odbyło się 
Sprawozdawczo-Wyborcze 
Walne Zgromadzenie Delega-
tów Polskiego Związku Biathlo-
nu. Delegaci głosowali nad 
wyborem prezesa związku. Je-
dynym kandydatem był urzę-
dujący prezes - prof. Zbigniew 
Waśkiewicz, ale w głosowaniu 

nie uzyskał większości i stracił 
stanowisko. - Do zarządu Pol-
skiego Związku Biathlonu na 
najbliższe cztery lata głosami 
delegatów wybrani zostali: 
Adam Kołodziejczyk, Agniesz-
ka Cyl, Magdalena Wielechow-
ska, Joanna Badacz, Adam Gó-
recki, Urszula Filip, Stanisław 
Kępka oraz Kinga Goraj. W skła-
dzie zarządu jest również miej-
sce dla prezesa, który zostanie 
wybrany po przerwie w posie-
dzeniu zgromadzenia, którą 
ogłoszono do 29 lipca, do go-
dziny 15.00 – relacjonuje Seba-
stian Krystek, rzecznik prasowy 
Polskiego Związku Biathlonu.

(RED)

Nasi w zarządzie

Po trzech latach przerwy 
Marcin Radomski wraca na 
ławkę trenerską koszykar-
skiego Górnika Wałbrzych. 
W ekipie wicemistrza I ligi 
zastąpi na stanowisku pierw-
szego trenera Łukasza Grud-
niewskiego.

- W przyszłym sezonie naszej 
drużyny nie poprowadzi już Łu-

kasz Grudniewski. Dziękujemy 
za trzy sezony pracy w naszym 
klubie i życzymy wielu sukce-
sów w karierze trenerskiej. Ju-
tro podamy nazwisko nowego 
szkoleniowca– poinformował 
w mediach społecznościowych 
koszykarski Górnik Wałbrzych.

Pod wodzą Łukasza Grud-
niewskiego w sezonie 2019/20 

Górnik wygrał sezon zasadni-
czy w I lidze koszykarzy, ale z 
powodu wybuchu pandemii 
faza play o� nie została ro-
zegrana. W dwóch kolejnych 
sezonach Górnik zajął drugie 
miejsce, przegrywając �nały 
play o�: w 2021 r. z Czarnymi 
Słupsk, a w 2022 r. z Sokołem 
Łańcut. W 2020 r. Łukasz Grud-

niewski został wybrany trene-
rem roku w I lidze koszykarzy. 
Jego następcą został dobrze 
znany w Wałbrzychu Marcin 
Radomski.

- 41-letni szkoleniowiec bę-
dzie ponownie pracował w na-
szym klubie! Trener Radomski 
prowadził biało-niebieskich w 
latach 2017-2019, awansując 

Marcin Radomski znów trenerem Górnika
do 1 ligi (2018) i wprowadzając 
naszą drużynę (beniaminka) do 
play-o� (2019). Wcześniej do 1 
ligi awansował z Zetkama Do-
ral Nysa Kłodzko, również do-
cierając w pierwszym sezonie 
do play-o� (2016) – informuje 

koszykarski Górnik Wałbrzych.  
W ostatnim sezonie Marcin 
Radomski prowadził w I lidze 
koszykarzy Deckę Pelplin, a w 
latach 2019-2021 Miasto Szkła 
Krosno.

(RED)

Dęby Wałbrzych w skła-
dzie: Tadeusz Gałuszkiewicz, 
Kazimierz Jacak, Mirosław 
Kaszubowski i Kazimierz 
Urbaniak zajęły I miejsce 
w Mistrzostwach Polski Pe-
tanque Weteranów w Szcze-
cinie.

- Kazimierz Urbaniak jako 
strzelec wstawiał wyjątkowo 
dużo kar, Kazimierz Jacak - pu-
enta i strzał, natomiast Mirosła 
Kaszubowski i Tadeusz Gałusz-
kiewicz - najstarszy zawodnik 
w klubie i w Polsce - 92 lata (!) 
zabłysnęli znakomitą puentą. 
Brawo nasze Dęby! – cieszy 
się Beata Urbaniak, prezes SRS 
Dęby Wałbrzych. - Na tym nie 
koniec sukcesów, bo tydzień 
wcześniej Dęby również sta-
nęły na podium. 18 czerwca 

2022 r. rozegrano VIII Mistrzo-
stwa Powiatu Górowskiego w 
Petanque. Nasza Dębowa para 
Beata i Kazimierz Urbaniak - 
stanęła na podium, zajmując 
3 miejsce. Hubert Maciejewski 
i Stanisław Grzesik zajęli miej-
sce 5, Kazimierz Jacak i Miro-
sław Kaszubowski miejsce 9, a 
Henryk Ziomek i Tadeusz Ga-
łuszkiewicz miejsce 14. Warto 
podkreślić, że organizatorzy 
turnieju uhonorowali najstar-
szego zawodnika - naszego 
92-letniego Dęba - Tadeusza! 
Tego samego dnia kolejne 
Dęby - Ewa i Henryk Lindero-
wie - zajęły 4 miejsce w Turnie-
ju Petanque „TUR Cztery Pory 
Roku - Lato” w Bornem Sulino-
wie.

(BU)

Mistrzowskie Dęby
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143 biegaczy stanęło na 
starcie 33 Sudeckiej Setki, 
163 osoby wystartowały w 
Nocnym Półmaratonie Gór-
skim, a 28 osób zostało skla-
sy�kowanych w Sudeckiej 70. 

- Niesamowity start wie-
czorem na najwyżej położo-
nym rynku w Polsce - w Bo-
guszowie-Gorcach. Mnóstwo 

mieszkańców wokół trasy. 
Miasteczko też odlotowe, jesz-
cze się nie wylizało po upadku 
górnictwa, nie widać w nim do-
statku, a jednak... Nigdzie i od 
nikogo nie słyszałem tam (ani 
nie czytałem) komentarzy, po 
co ten bieg nam tutaj, co my 
z tego mamy, ulice tylko za-
blokowane przez tych świrów 

w krótkich majtkach... Takie 
reakcje gdzie indziej w Polsce 
nie są rzadkością. Ale w Bogu-
szowie ludzie identy�kują się z 
biegiem, wręcz czują się jego 
częścią. Jak w Chamonix, Cava-
lese, Luksemburgu, Grodzisku 
Wielkopolskim, Atenach, Ber-
linie czy Nowym Jorku. Pod 
Żabką, godzinę przed biegiem, 

Sudecka Setka

panowie raczący się czymś 
mocniejszym zapraszali mnie 
nawet na specjalną rozgrzew-
kę. Odmówiłem, ale pokornie 
wysłuchałem uwag, by uważać 
w nocy w lesie na wilki i dziki. 
Na coś mocniejszego zapra-
szali też strażacy na punkcie 
odżywczym na 84 km, mieli 
nawet grilla! No ale gdybym 
wtedy usiadł, to już bym się 
nie ruszył, a jakbym łyknął coś 
z alkoholem, to bym od razu 
padł. Absolutnie fenomenalna 
przyroda Parku Krajobrazowe-
go Sudetów Wałbrzyskich. Gdy 
umęczony sromotnie drepta-
łem powoli, jeszcze kawał dro-
gi od mety, samotnie w gęstym 
lesie, do głowy przychodziły 
mi pytania: co ja tu robię, po 
co mi to? Odpowiedzią była 
przyroda, niesamowity śpiew 
mnóstwa ptaków. Nie było sły-
chać nic innego, ani nie było 
w pobliżu żadnej innej żywej 
istoty. Ten chór był najlepszym 
dopingiem. Może to były już 

halucynacje, ale poczułem się 
zjednoczony z przyrodą, po-
czułem, że jestem jej częścią, 
że się świetnie rozumiemy, i że 
ona wie, że potrzebuję wspar-
cia. Nie wiem, jak to możliwe, 
by w tak cudownej okolicy w 
pierwszy weekend wakacji nie 
było ani jednego turysty. Ani 
jednego! No ale może lepiej 
nie powtarzajcie tego nikomu, 
Niech tak zostanie. Kapitalna 
atmosfera pomiędzy biega-
czami. Wielka kultura i wza-
jemny szacunek. Żadnej chorej 
rywalizacji. Ponieważ wolno 
podchodzę, ale dość szybko 
zbiegam, na podejściach tra-
ciłem, a na zbiegach wyprze-
dzałem. Gdy ktoś słyszał, że się 
zbliżam, elegancko ustępował 
miejsca. Sam też na wąskich 
podejściach schodziłem na 
bok, by nie blokować przejścia 
szybszym – relacjonuje Leszek 
Kosiorowski ze Stowarzyszenia 
Bieg Piastów.

(RED)

33 Sudecka Setka
Kategoria open:
1. Artur Jendrych 8:57:29
2. Ondrej Penc 09:08:08
3. Bartosz Fudali 09:33:36

Kobiety
1. Iweta Adamczyk 10:54:23
2. Aleksandra Gruszka 11:13:56
3. Ewa Pastuszeńko 12:04:49

Nocny Maraton Górski
Kategoria open
1. Adrian Żakowski 03:21:22
2. Miłosz Szcześniewski 03:30:31
3, Robert Świecak 03:40:21

Kobiety
1. Nina Wieczorek  03:50:18
2. Katarzyna Bernat 04:09:51
3. Marta Knach 04:19:51

Wałbrzyski Klub Szacho-
wy Hetman Wałbrzych 9 lip-
ca 2022 r. organizuje turniej 
szachów szybkich.

Zgłoszenia przyjmowane 
są trzema sposobami: przez 
formularz online na stronie: 
http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2022/ti_3781/; przez 
SMS na numer telefonu 604 
51 45 45, e-mail: marek.scisly@
vp.pl (należy podać imię i na-
zwisko zawodnika, datę uro-
dzenia oraz grupę startową) 
lub w dniu rozpoczęcia turnie-
ju, pod warunkiem wolnych 
miejsc.

- Turniej rozpocznie się o 
godzinie 10.00 w sali przy ul. 1 

Maja 4 w Wałbrzychu. Turniej 
będzie rozgrywany tempem 
10’+5’, systemem szwajcarskim 
w 7 rundach. Zachęcamy do 
przybycia już od godziny 9.00 
w celu potwierdzenia zgłosze-
nia lub ewentualnego zapisu 
na imprezę. Przyjmowanie i 
potwierdzenie zgłoszeń od 
będziemy prowadzili w godz. 
9.00 do 9.45. Początek I rundy 
o godz. 10.00, a zakończenie 
turnieju około godziny 14.00. 
Wpisowe do dnia 8 lipca 2022 
r. wynosi 45 zł, a w dniu zawo-
dów płatność jedynie gotówką 
i wynosi 50 zł – wyjaśniają or-
ganizatorzy.

(RED)

Turniej szachowy
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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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(14) 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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Rozmawiali o rozwoju
Piotr Wojtyczka, prezes zarządu Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
miczna „INVEST-PARK” spotkał się z 
Dariuszem Kucharskim, burmistrzem 
Dzierżoniowa i Markiem Piorunem, rad-
nym powiatu dzierżoniowskiego.

- Spotkanie dotyczyło intensyfi kacji 
prac mających na celu dalszy rozwój eko-
nomiczny Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 
Należy podkreślić, że do tej pory fi rmy, 
które zainwestowały w Dzierżoniowie na 
terenach WSSE „INVEST-PARK”, dzięki 
pomocy jej ekspertów są największymi 
pracodawcami nie tylko w mieście, ale 
także w całym powiecie dzierżoniow-

skim – podkreśla prezes Piotr Wojtyczka. 
Przypomnijmy, że Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” za-
rządza obszarem o łącznej powierzchni 
ponad 20 tysięcy kilometrów kwadrato-
wych, zlokalizowanym w południowo-za-
chodniej Polsce. Przedsiębiorca, który 
planuje inwestycję na tym obszarze, 
może wystąpić o wsparcie, zwolnienie z 
podatku dochodowego (w wysokości od 
20 do 60%  wartości kosztów kwalifi ko-
wanych nowej inwestycji) wyłącznie do 
WSSE „INVEST-PARK”. Ponadto spółka 
umożliwia m.in. zakup lub wynajem hal 
przemysłowych.

Blisko setka uczniów wzięła 
udział w Szkolnym Turnieju 
Koszykówki INVEST in EDU 
Streetball. Impreza została zor-
ganizowana przez Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną 
„INVEST-PARK” pod szyldem 
prowadzonego przez nią Klastra 
Edukacyjnego „INVEST in EDU”. 
Turniej odbył się na parkingach 
hali przemysłowej przy ul. Vil-
lardczyków w Wałbrzychu, w 
sąsiedztwie powstającego Cen-
trum Szkoleniowego WSSE.

Impreza adresowana była do 
uczniów szkół branżowych, tech-
nicznych, średnich oraz podsta-
wowych. Uczniowie zmierzyli się 
w kategoriach młodzik, kadet 
oraz junior na specjalnie zaaran-
żowanych do tego celu boiskach. 
Turniej odbył się w formule stre-
etball, a mecze rozgrywane były 
do jednego kosza, przez zespoły 
składające się z 4 zawodników (3 
osoby w polu). Do turnieju zgłosi-
ło się ponad 20 drużyn ze szkół 
regionu wałbrzyskiego – od dzie-
ci z klas czwartych szkoły pod-
stawowej, po młodzież ze szkół 
średnich.

- Cieszymy się, że tak licznie 
odpowiedzieliście na nasze za-

proszenie i w duchu sportowej 
rywalizacji kończymy ten rok 
szkolny – mówiła podczas turnie-
ju Anna Kaczmarczyk, dyrektor 
Departamentu Innowacji i Współ-
pracy Wałbrzyskiej Strefy. – Już 
dziś zapraszam was do powsta-
jącego obok Centrum Szkolenio-
wego WSSE, w którym czekać na 
was będą nowoczesne maszyny, 
roboty i technologia wirtualnej 
rzeczywistości. Mam nadzieję, 
że będziecie regularnymi gośćmi 
tego obiektu – zachęcała koor-
dynatorka klastra edukacyjnego 
„INVEST in EDU”, odpowiedzialna 
za powstające Centrum Szkole-
niowe WSSE.

Każdy z zawodników otrzymał 
pamiątkową, dwustronną koszul-
kę koszykarską z logo turnieju. 
Nie zabrakło również poczęstun-
ku w stylu amerykańskim. W fo-
odtrucku dostępne były hot-dogi, 
hamburgery, frytki, gotowana 
kukurydza, amerykańskie donuty 
i napoje gazowane. Całość dopeł-
niła muzyka grana przez DJ’a. Im-
prezę poprowadził Michał Borze-
mski, popularyzator koszykówki, 
trener, były zawodnik Górnika 
Wałbrzych i organizator imprez 
streetball’owych.

Streetball z Klastrem 
Edukacyjnym


