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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
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Wałbrzyscy policjanci w 
ciągu jednej doby zatrzymali 
na ulicach Wałbrzycha oraz 
powiatu wałbrzyskiego sied-
miu kierujących jednoślada-
mi, którzy byli pod wpływem 
alkoholu. Wśród nich znalazł 
się 16-latek, który jechał dro-
gą publiczną na hulajnodze 
elektrycznej, mając blisko 1,5 
promila alkoholu w organi-
zmie!

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo 
podczas jazdy rowerem

Wakacyjna pogoda sprzyja podróżowaniu jednośladami, w tym rowerami. Wałbrzyscy 
policjanci przypominają, że wyjeżdżając na drogi publiczne należy pamiętać o bezpieczeństwie, 

ponieważ rowerzyści, tak jak piesi, są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. 
Niestety, wielu z nich jeździ rowerami, czy hulajnogami pod wpływem alkoholu.

- Mówiąc „nietrzeźwy kie-
rowca” zazwyczaj mamy na 
myśli nietrzeźwego kierujące-
go „za kierownicą samocho-
du”, tymczasem sporą grupę 
nietrzeźwych stanowią kieru-
jący pojazdami innymi niż me-
chaniczne – rowerami i hulaj-
nogami elektrycznymi. Na ul. 
Armii Krajowej w Wałbrzychu o 
godzinie 22:55 policjanci z wy-
działu prewencji wałbrzyskiej 
komendy, zatrzymali 16-latka 
poruszającego się hulajnogą 
elektryczną. Podczas kontroli 
okazało się, że nieletni wał-
brzyszanin jest nietrzeźwy. 
Badanie alkomatem wykazało 
1,42 promila alkoholu w orga-
nizmie. Młody mieszkaniec na-
szego miasta został przekazany 
pod opiekę ojca. O dalszym 
losie 16-latka zadecyduje sąd 
rodzinny. Przypominamy, że 
nieodpowiedzialni nietrzeźwi 
kierujący pojazdami mecha-
nicznymi (np. samochodami) 
muszą się liczyć z karą pozba-
wienia wolności do lat 2, do-
żywotnim zakazem kierowania 
pojazdami oraz wysoką grzyw-
ną, a kierujący hulajnogami 
- tak jak rowerzyści - z wysoką 
grzywną, a w przypadku spo-
rządzenia wniosku o ukaranie 
- nawet zakazem kierowania 
pojazdami. Pamiętajmy, że 
pijani kierowcy i rowerzyści, a 
także użytkownicy hulajnóg, 
w konfrontacji z poruszający-
mi się prawidłowo uczestnika-
mi ruchu drogowego, mogą 
być przyczyną tragicznych w 
skutkach wypadków drogo-
wych. Nietrzeźwy kierujący 
jest poważnym zagrożeniem, 
nie tylko dla siebie, ale i dla 
innych – mówi aspirant sztabo-
wy Agnieszka Głowacka-Kijek z 
Zespołu Komunikacji Społecz-
nej Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu.

Ale nie tylko alkohol jest 
problemem. Wielu rowerzy-
stów porusza się po drogach 

publicznych sprzętem bez od-
powiedniego wyposażenia.

- Przypominamy, że rower 
powinien być wyposażony w 
co najmniej jedno światło po-
zycyjne barwy białej lub żółtej 
selektywnej z przodu, a także 
w co najmniej jedno światło 
odblaskowe barwy czerwonej 
o kształcie innym niż trójkąt 
oraz w jedno światło pozycyjne 
barwy czerwonej z tyłu. Każ-
dy jednoślad musi mieć także 
co najmniej jeden skutecznie 
działający hamulec oraz być 
wyposażony w dzwonek lub 
sygnał ostrzegawczy o nieprze-
raźliwym dźwięku – wylicza 
o�cer prasowy wałbrzyskiej 
komendy.

Na bezpieczeństwo kieru-
jących rowerami, hulajnoga-
mi oraz innymi urządzeniami 
transportu osobistego wielki 
wpływ ma także zachowanie 
kierowców samochodów.

- Należy także pamiętać, że 
kierujący pojazdem, zbliżając 
się do przejazdu dla rowerzy-
stów, jest obowiązany: zacho-

wać szczególną ostrożność i 
ustąpić pierwszeństwa rowe-
rowi znajdującemu się na prze-
jeździe; skręcając w drogę po-
przeczną zachować szczególną 
ostrożność i ustąpić pierwszeń-
stwa rowerzyście jadącemu na 
wprost po jezdni, pasie ruchu 
dla rowerów, drodze dla rowe-
rów lub innej części drogi, którą 
zamierza opuścić; przejeżdża-
jąc przez drogę dla rowerów 
poza jezdnią, jest obowiązany 
ustąpić pierwszeństwa rowe-
rowi. Kierującemu pojazdem 
przepisy zabraniają także wy-
przedzania pojazdu na przejeź-
dzie dla rowerzystów i bezpo-
średnio przed nim, z wyjątkiem 
przejazdu, na którym ruch jest 
kierowany – dodaje Agnieszka 
Głowacka-Kijek.

A o przepisach dotyczących 
poruszania się po drogach pu-
blicznych rowerami, hulajno-
gami oraz urządzeniami trans-
portu osobistego na stronie 4 
pisze mecenas Marcin Czwa-
kiel.

(RED)
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Szczegóły Summer Guitar Festival są dostępne na stronie: https://guitarfestival.okis.pl/.
Kontakt do organizatorów: guitarfestival@okis.pl

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

Organizator: Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.
Współorganizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu 

– Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Projekt jest współ�nansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
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Summer Guitar Festival 
odbywa się w malowniczym 
kompleksie pałacowym w 
Krzyżowej koło Świdnicy 
nieprzerwanie od 2001 r. 
Pomysłodawcą i dyrektorem 
artystycznym wydarzenia 
jest znakomity wrocławski 
gitarzysta i wykładowca Aka-
demii Muzycznej w Bydgosz-
czy – dr Krzysztof Pełech. 
Tegoroczna edycja Festiwalu 
planowana jest w dniach 17-
24 lipca 2022 r.

Festiwal obejmuje zaję-
cia indywidualne i grupowe, 
konkursy gitarowe, koncerty, 
wykłady oraz prezentacje in-
strumentów, adresowane do 
wszystkich miłośników gry 
na gitarze – od amatorów po 
profesjonalnych, doświadczo-
nych już muzyków. Co roku do 

Summer Guitar Festival 2022
w Krzyżowej

prowadzenia zajęć i wykładów 
zapraszani są uznani muzycy z 
Polski i zagranicy, reprezentu-
jący różne style muzyczne oraz 
różne ośrodki dydaktyczne. W 
tym roku wykładowcami kur-
su będą: Magdalena Czwojda, 
Marcin Chiliński, Robert Hor-
na, Krzysztof Pełech, Marek 
Pasieczny, Piotr Restecki oraz 
Michał Stanikowski.

Ważną częścią festiwalu jest 
konkurs gitarowy w zakresie 
gry klasycznej oraz �ngersty-
le, organizowany w tym roku 
w dwóch kategoriach wieko-
wych: dla uczestników poniżej 
18 roku życia oraz uczestni-
ków pełnoletnich. Nagrodami 
w konkursach są instrumen-
ty oraz akcesoria muzyczne, 
ufundowane przez partnerów 
festiwalu: Interton Classic, Mar-

tinez oraz Takamine, a laureaci 
konkursów zaprezentują się 
podczas koncertu �nałowego 
festiwalu, który został zaplano-
wany na 23 lipca br.

Festiwal to idealne miejsce 
zarówno dla uczniów i studen-
tów uczelni muzycznych, chcą-
cych doskonalić swoje gitarowe 
umiejętności, jak również tych, 
którzy chcieliby uczestniczyć 
w koncertach i wykładach jako 
bierni obserwatorzy. Cechą 
szczególną tych cieszących się 
dużą popularnością kursów jest 
ich swobodny charakter oraz 
przyjazna atmosfera. Organi-
zatorzy zapewniają wszystkim 
uczestnikom nie tylko bogaty 
program kulturalny, lecz rów-
nież bezpieczne i komfortowe 
warunki pobytu podczas kursu.

(JP)

W reakcji na brak krwi 
w szpitalach, co w wakacje 
powtarza się każdego roku, 
Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Wałbrzychu organizuje 
wakacyjny chalenge „Oddaję 
krew, niosę pomoc!”. - Bije-
my rekordy oddanych litrów 
krwi – mówią pra-
cownicy wałbrzy-
skiej stacji krwio-
dawstwa.

- Chcemy zmo-
bilizować i zaanga-
żować w tę ważną 
sprawę funkcjona-
riuszy policji, służby 
więziennej, straży 
miejskiej oraz stra-
żaków z Wałbrzycha 
i okolicznych miej-
scowości. A także 
mieszkańców Wał-
brzycha i okolicz-
nych miejscowości – 
mówią pracownicy 
Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu.

Krew mogą od-
dać osoby od 18. do 
65. roku życia, które 
ważą co najmniej 50 
kilogramów; u któ-
rych w ciągu ostat-

Ratujmy życie oddając krew
nich 6 miesięcy nie wykonano 
akupunktury, tatuażu, przekłu-
cia uszu lub innych części ciała; 
które w ciągu ostatnich 6 mie-
sięcy nie miały wykonanych 
żadnych zabiegów operacyj-
nych, endoskopowych i innych 
diagnostycznych badań (np. 
gastroskopii, panendoskopii, 

artroskopii, laparoskopii); które 
w ciągu ostatnich 6 miesięcy 
nie były leczone krwią i prepa-
ratami krwiopochodnymi.

W dniu oddania krwi nale-
ży być wyspanym i wypoczę-
tym oraz zdrowym, czyli: nie 
mieć objawów przeziębienia; 
nie brać aktualnie żadnych 

leków (nie dotyczy 
to większości suple-
mentów diety, czy-
li np. popularnych 
preparatów witami-
nowych czy środków 
antykoncepcyjnych, 
należy jednak poin-
formować o tym leka-
rza kwali�kującego). 
Przed przyjściem do 
centrum krwiodaw-
stwa trzeba zjeść lek-
ki posiłek, w ciągu 24 
godzin przed pobra-
niem wypić ok. 2 l pły-
nów i wziąć ze sobą 
dokument tożsamo-
ści ze zdjęciem, najle-
piej dowód osobisty. 
Przed oddaniem krwi 
należy także ograni-
czyć palenie papie-
rosów i nie pić alko-
holu, również w dniu 
poprzedzającym od-
danie krwi.

(RED)
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
NIERUCHOMOŚĆ MOŻNA ZGŁOSIĆ PRZEZ E-MAIL info@zolnieruk.pl

LUB TELEFONICZNIE: 882 068 300, 660 747 567
Dojedziemy do klientów z powiatów: wałbrzyskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, 

świdnickiego oraz dzierżoniowskiego.

Punkt zwrotny na rynku nieruchomości?
Rozpoczęcie cyklu podwyższania stóp procentowych 
i jego kontynuacja to niewątpliwie zimny prysznic dla 
wielu inwestorów i kredytobiorców. Moim zdaniem 
kończy się okres dynamicznych wzrostów cen nierucho-
mości, a przy jednoczesnym silnym wzroście kosztów 
budowy i zmniejszonej zdolności kredytowej, możemy 
mieć już wkrótce do czynienia z nadchodzącą stagnacją 
w tym segmencie rynku. Ograniczona podaż i zmniej-
szony popyt są już dziś przeze mnie bardzo zauważal-
ne. Zewsząd słychać głos analityków, że ceny mieszkań 
spadną jeszcze w tym roku – zwłaszcza w przypadku 
mieszkań powyżej 60 metrów kwadratowych.

Badanie nastrojów kupujących przeprowadzone 
przez Obido jasno wskazuje na to, że około 40 procent 
popytu to klienci dysponujący gotówką i deklarujący, że 
kredyt jest im niepotrzebny. Ponad 30 procent mówi, 
że wstrzymuje się i obserwuje sytuację, a 20 procent, 
że wychodzi z rynku, bo albo straciło zdolność kredyto-
wą, albo uważa sytuację za niebezpieczną. Zatem łącz-
nie około 50 procent robi krok w tył. Sytuacja w skali 
makroekonomicznej naszego kraju, a co za tym idzie na 
rynku nieruchomości- zdecydowanie się zmieniła. Per-
spektywy na najbliższy rok są znacznie gorsze niż mogli-
śmy to sobie wyobrazić.

Klienci będą teraz wymagali więcej uwagi. Bardziej 
istotne niż dotąd będzie zidentyfi kowanie ich potrzeb 
oraz możliwości. Wiele osób próbuje sprzedać miesz-
kanie, czy dom bezpośrednio, bez pomocy pośrednika 
w obrocie nieruchomościami. Powodów, dla których to 
robią, jest wiele. Wśród najważniejszych wymienia się 
zaoszczędzenie na prowizji oraz przeświadczenie, że 
praca takiego agenta sprowadza się do wywieszenia ba-
neru reklamowego z ofertą na płocie lub balkonie i pu-
blikacji ogłoszenia o sprzedaży w kilku portalach inter-
netowych. A także wiara w to, że samodzielnie zrobimy 
to lepiej i szybciej. Często jednak zakup, czy sprzedaż 
nieruchomości jest bardziej skomplikowana niż nam się 
wydaje. Istnieją bowiem nieruchomości z zagmatwanym 
stanem prawnym lub zaszłościami rodzinnymi i wtedy 
okazuje się, że pomoc pośrednika, a w szczególności po-
rada: jakie drogi obrać w obrocie prawem do nierucho-
mości, co zrobić, aby rodzina zaczęła ze sobą rozmawiać 
i jakie dokumenty skompletować do notariusza – staje 
się nieoceniona.

Nie od dziś wiadomo, że transakcje nieruchomościami 
obarczone są bardzo dużym ryzykiem. Bez cienia wąt-

pliwości bezpieczeństwo kupna czy sprzedaży zapew-
nia znajomość regulacji zawartych w wielu ustawach, 
ale nie tylko. Niezbędna jest również szeroka wiedza 
ekonomiczna. Dobry pośrednik nie tylko wesprze nas w 
dokonaniu wyboru, przedstawi atuty oraz wskaże wady 
interesującej nas nieruchomości, ale również oszacuje 
jej realną wartość oraz przeprowadzi nas przez skom-
plikowane formalności i zawiłości prawne, dzięki czemu 
transakcja przebiegnie bezproblemowo. Należy pamię-
tać o tym, że podstawą współpracy z pośrednikiem jest 
podpisanie umowy pośrednictwa, która zobowiązuje 
pośrednika do rozpoczęcia wymienionych w niej czyn-
ności pośrednictwa i daje nam gwarancję bezpieczeń-
stwa. Odtąd wiemy, że nasze prawa są chronione.

Jak sprzedać dom lub mieszkanie?
Podstawowe informacje (krok po kroku) o czynnościach 
związanych ze sprzedażą nieruchomości:
1. Zgłoś się do nas poprzez mail, telefonicznie lub oso-

biście.
2. Skontaktujemy się z Tobą (w przypadku zgłoszenia 

telefonicznego lub mailowego) i ustalimy szczegóły 

dotyczące nieruchomości oraz datę, w której doko-
namy jej oględzin.

3. Podczas wizyty zostanie sporządzony opis nieru-
chomości i jej stan prawny.

4. Ustalimy z Tobą cenę nieruchomości lub wysokość 
czynszu najmu w przypadku chęci jej wynajęcia.

5. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i wska-
zówek dotyczących sprzedaży Twojej nieruchomo-
ści.

6. Zostanie z Tobą podpisana umowa pośrednictwa. 
Bez tej umowy nie możemy oferować zgłoszonej 
przez Ciebie nieruchomości. Umowę pośrednictwa 
może podpisać właściciel nieruchomości lub jego 
pełnomocnik. Do jej podpisania  niezbędny jest 
ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy). Twoje dane podle-
gają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych. Nie udostępniamy ich osobom trzecim.

7. Po podpisaniu umowy zaprezentujemy Twoją nieru-
chomość na naszej stronie internetowej oraz w in-
nych specjalistycznych portalach i w prasie lokalnej. 
Informacje o nieruchomości dotrą do zainteresowa-
nych klientów i innych biur nieruchomości.

8. Zainteresowanym kupnem klientom pokazujemy 
nieruchomość w ustalonym wspólnie terminie. Za-
wsze jesteśmy przy prezentacji i pomagamy zarów-
no w sprzedaży, jak i zakupie. Staramy się, by obie 
strony wybrały najlepsze dla siebie rozwiązanie i 
zawsze dbamy o dobro naszych klientów.

9. Na Twoje życzenie możemy uczestniczyć w nego-
cjacjach ceny i warunków umowy.

10. Po znalezieniu klienta na Twoją nieruchomość, pod-
piszemy umowę przedwstępną lub protokół uzgod-
nień dotyczący umowy.

11. Po podpisaniu umowy przedwstępnej z klientem 
kupującym Twoją nieruchomość poprosimy Cię o 
zaliczkę na poczet naszej prowizji uzgodnionej w 
umowie.

12. Pomożemy w skompletowaniu wszystkich niezbęd-
nych dokumentów, zarówno do sprzedaży, jak i naj-
mu.

13. Zostaniesz przez nas umówiony do notariusza i bę-
dziemy zarówno przy podpisywaniu aktu notarial-
nego, umowy najmu, przy wszelkich rozliczeniach z 
kupującym i wydawaniu mu nieruchomości.

14. Otrzymasz od nas fakturę VAT za nasze usług i po-
prosimy o zapłatę prowizji, pomniejszoną o wcze-
śniej pobraną zaliczkę. 

Jeśli planujesz sprzedać, kupić, wynająć swoje mieszka-
nie, działkę bądź lokal usługowy, a nie masz czasu się 
tym zająć z przyjemnością pomożemy Ci w przeprowa-
dzeniu transakcji krok po kroku.

W naszej ofercie m.in.:
1. Działka zabudowana (remiza strażacka) 

o pow. 1700 m2 w Sierpnicy. 
Cena 200 tys. zł

2. Działka budowlana o pow. 1119 m2 
w Jedlinie- Zdrój. Cena 146 tys. zł
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Walim, 14.07.2022 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALIM
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zm.)
zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwał nr XXXIX/360/2022 Rady Gminy Walim z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim. 
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46, 
pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planów miejscowych. Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim, 
ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: 
urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2022 roku.

Wójt Gminy Walim, Adam Hausman

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób � zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Walim z siedzibą przy ul. Bocznej 9 w Walimiu i są one podawane 

w celu składania wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 

6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konse-
kwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom � zycznym, prawnym lub innym odbior-
com posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać 
ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wy-
nikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ogra-
niczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 
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Mamy lato i wakacje, czyli 
okres, w którym częściej niż w 
innych porach roku korzystamy 
ze zdobyczy techniki służących 
do przemieszczania się „na 
powietrzu”. Najpopularniej-
szym od lat pojazdem jest ro-
wer. Niestety, z prawidłowym 
i zgodnym z przepisami korzy-
staniem z tego pojazdu, wielu 
jego użytkowników wciąż ma 
problemy. Najczęściej wynika-
jące z niewiedzy. Podobnie jest 
z hulajnogami i pozostałymi 
współczesnymi urządzeniami 
transportu osobistego.

Najczęstszym grzechem ro-
werzystów jest jazda po chod-
niku. Przepisy ustawy Prawo o 
ruchu drogowym wskazują, że 
jazda po chodniku rowerem 
jest dozwolona wyłącznie w 
3 przypadkach. 1) Gdy jedzie-
my razem z dzieckiem do lat 
10, który porusza się obok nas 
swoim rowerem. Popularne 
ostatnimi czasy przyczepki, jak 
również foteliki, nie kwali�kują 
się do tego punktu. Dziecko 
nie porusza się w tym wypadku 
swoim rowerem. W takiej sytu-
acji, zgodnie z przepisami, po-
winniśmy jechać w ruchu ulicz-
nym lub drogą rowerową. 2) 

Nie ma drogi dla rowerów lub 
wyznaczonego pasa ruchu dla 
rowerów, samochody mogą 
poruszać się z prędkością po-
wyżej 50 km/h, a chodnik ma, 
co najmniej 2 metry szeroko-
ści. Wskazane warunki muszą 
być spełnione jednocześnie. 
To, że chodnik jest szeroki, nie 
uprawnia do jazdy po nim, bez 
spełnienia pozostałych dwóch 
warunków. 3) Warunki atmos-
feryczne na jezdni są na tyle 
niesprzyjające, że poruszanie 
się ulicą byłoby dla nas niebez-
pieczne. W tym wypadku brak 
jest innych wskazań jak np. sze-
rokość chodnika. Złe warunki 
atmosferyczne, to z kolei kwe-
stia uznaniowa. Na pewno na-
leży brać pod uwagę śnieżycę, 
deszcz, silny wiatr, gęstą mgłę.

Podczas jazdy chodnikiem, 
należy pamiętać o tym, że bez-
względne pierwszeństwo mają 
na nim piesi. Przepychanie się 
między pieszymi, krzyczenie 
na nich, wygrażanie czy uży-
wanie sygnałów dźwiękowych 
są niedopuszczalne. Kolejnym, 
często spotykanym błędem, 
jest jazda po jezdni zamiast 
po ścieżce rowerowej, pomi-
mo takiej możliwości. Przepisy 

stanowią, że jazda drogą dla 
rowerów, jeśli znajduje się po 
stronie jezdni w kierunku, w 
którym się poruszamy, jest 
obowiązkowa. Przejeżdżanie 
rowerem przez przejścia dla 
pieszych to trzeci, nagminnie 
powtarzający się grzech rowe-
rzystów. Nawet, jeżeli przepisy 
drogowe zezwalają w danej 
chwili na jazdę rowerem po 
chodniku, to cały czas niedo-
zwolone jest przejeżdżanie 
rowerem po przejściu dla pie-
szych! By prawidłowo pokonać 
przejście dla pieszych, należy 
się zatrzymać, zejść z roweru 
i przeprowadzić go pieszo na 
drugą stronę. Wyjątkiem są 
miejsca, w których przy przej-
ściu dla pieszych znajduje się 
przejazd dla rowerów - wyod-
rębniony pas, będący częścią 
drogi rowerowej.

Hulajnogi elektryczne oraz 
pozostałe urządzenia trans-
portu osobistego (czyli UTO) 
to stosunkowo nowe pojazdy. 
Ich zde�niowanie oraz warunki 
użytkowania zostały określone 
przepisami dopiero w maju 
2021 r. Hulajnoga elektryczna 
to pojazd napędzany elektrycz-
nie, dwuosiowy, z kierownicą, 

bez siedzenia i pedałów, kon-
strukcyjnie przeznaczony do 
poruszania się wyłącznie przez 
kierującego znajdującego się 
na tym pojeździe. Zabronio-
na jest jazda jedną hulajnogą 
w dwie osoby, co - niestety - 
jest nagminne. Z kolei UTO to 
pojazd napędzany elektrycz-
nie, z wyłączeniem hulajnogi 
elektrycznej, bez siedzenia i 
pedałów, konstrukcyjnie prze-
znaczony do poruszania się 
wyłącznie przez kierującego 
znajdującego się na tym pojeź-
dzie. Takim pojazdem będzie 
np. segway czy monocykl elek-
tryczny.

Kierujący hulajnogą elek-
tryczna powinien korzystać z 
wydzielonej drogi dla rowerów 
lub pasa ruchu wydzielonego 
dla rowerów. W przypadku ich 
braku, jest obowiązany korzy-
stać z jezdni, po której ruch po-
jazdów jest dozwolony z pręd-
kością nie większą niż 30 km/h. 
Są to często drogi wewnętrzne, 
osiedlowe. Korzystanie z chod-
nika lub drogi dla pieszych 
przez kierującego hulajnogą 
elektryczną jest dozwolone 
wyjątkowo, gdy chodnik jest 
usytuowany wzdłuż jezdni, po 

Prawo w pigułce: rowery, hulajnogi elektryczne 
i UTO - jak poprawnie ich używać?

której ruch pojazdów jest do-
zwolony z prędkością większą 
niż 30 km/h i brakuje wydzie-
lonej drogi dla rowerów oraz 
pasa ruchu dla rowerów.

Kierujący UTO jest obowią-
zany korzystać z drogi dla rowe-
rów, jeżeli jest ona wyznaczona 
dla kierunku, w którym się po-
rusza lub zamierza skręcić. Ko-
rzystanie z chodnika lub drogi 
dla pieszych przez kierującego 
urządzeniem transportu oso-
bistego jest dozwolone wyjąt-
kowo, gdy brakuje wydzielonej 
drogi dla rowerów. Kierujący 
urządzeniem transportu oso-
bistego, korzystając z drogi dla 
rowerów i pieszych, jest obo-
wiązany zachować szczególną 
ostrożność i ustępować pierw-
szeństwa pieszemu. 

Dzieci do lat 10 mogą korzy-
stać z hulajnóg elektrycznych 
lub UTO wyłącznie pod opieką 
rodziców i tylko w strefach za-
mieszkania.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Komenda Miejska Policji 
w Wałbrzychu poszukuje 
świadków rozboju, do któ-
rego doszło 12.07.2022 roku 
około godziny 7.00 przy al. 
Wyzwolenia w Wałbrzychu.
- Wydział Kryminalny Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu 
prowadzi czynności w sprawie 
rozboju do którego doszło w 
dniu dzisiejszym w godzinach 
porannych przy alei Wyzwo-
lenia w Wałbrzychu. Funkcjo-
nariusze poszukują osób, któ-
re były świadkami zdarzenia 
– szczególnie tych, które mają 
zainstalowaną w samocho-
dzie kamerkę i w godzinach 
6.30 – 7.30 przejeżdżały w 
Wałbrzychu ulicami Wyzwole-
nia, Piłsudskiego, Mickiewicza 
i ulicami pobocznymi. Osoby 
te proszone są o zgłoszenie się 
do Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu przy ul. Mazowiec-
kiej 2 lub kontakt telefoniczny 
w godzinach od 7:30-15:30 na 
numer 47 87 51 213, a cało-
dobowo 47 87 52 34 lub z naj-
bliższą jednostką policji i pod 
numerem telefonu 112 – mówi 
aspirant sztabowy Agnieszka 
Głowacka-Kijek z Zespołu Ko-
munikacji Społecznej Komen-
dy Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu.

(RED)

Szukają sprawców 
napadu
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W nr 25 Tygodnika DB 2010 
z 7 czerwca 2022 r. w artykule 
„Nie ma absolutorium, będzie 
referendum?” opisaliśmy kulisy 
głosowania w sprawie absolu-
torium oraz wotum zaufania dla 
burmistrza Boguszowa – Gorc. 
Klub Radnych Razem dla Bogu-
szowa-Gorc w Radzie Miejskiej 
Boguszowa – Gorc przesłał do 

naszej redakcji swoje stanowi-
sko w tej sprawie. - W szczegól-
ności chcemy się odnieść do 
zamieszczonej wypowiedzi rad-
nego Marcelego Lorenca, który 
celowo pomija pewne fakty – 
napisali boguszowscy rajcy.

Mając na uwadze dobre 
imię miasta i mieszkańców 
oraz Pani Burmistrz Sylwii 

Echa naszych publikacji Przypomnijmy, że ci sami radni 
uchwalili budżet przedłożony 
przez komisarza rządowego 
Krzysztofa Kumorka, a obecna 
burmistrz realizowała go po 
zmianach przez sześć miesięcy. 
Trzeba w tym miejscu podkre-
ślić, że uchwała zakładała de-
�cyt w wysokości 8 milionów 
złotych, o czym informowali-
śmy szeroko opinię publicz-
ną w grudniu 2020 roku, gdy 
większość Rady, czyli radni dziś 
opozycyjni z koalicji radnych 
Wójcika i Cichury, pozytywnie 
przegłosowali projekt uchwały 
budżetowej na rok 2021 z za-
łożeniem przejściowego zadłu-
żenia w wysokości kilku milio-
nów złotych.

Dzięki doświadczeniu Pani 
Burmistrz oraz zaangażowa-
niu wielu osób, w tym również 
przychylności innych instytu-
cji, np. Instytucji Pośredniczą-
cej Aglomeracji Wałbrzyskie, 
udało się zakończyć rok 2021 
z nadwyżką budżetowa, czyli 
- nie zaciągając dodatkowych 
zobowiązań - wyprowadzić bu-
dżet na plus 4 miliony złotych! 
Radny Marceli Lorenc milczał 
przez ostatnie lata, gdy uwagę 
na nieprawidłowości zgłaszał 
wielokrotnie przez nasz klub, 
co miało też odzwierciedlenie 
w negatywnych opiniach Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej. 
Ciekawe dlaczego? Tu war-
to również przypomnieć, że 
wniesiony projekt uchwały o 
przeprowadzeniu referendum 
w sprawie odwołania wówczas 
przebywającego w areszcie 
burmistrza nie uznał aprobaty 
radnych, którzy są dziś w opo-
zycji względem Pani Burmistrz, 
więc nasuwa się pytanie: czy 
dalej nie słuchają swoich wy-
borców? To również oni zde-
cydowali, że takie referendum 
powinno się odbyć, odbyło się 
skutecznie jako jedna z nielicz-
nych inicjatyw w kraju.

Na koniec dodamy, że po-
dejście wspomnianych rad-
nych z klubów Jacka Cichury i 
Sławomira Wójcika względem 
nieudzielenia absolutorium 
ma się nijak do ich postawy w 
głosowaniu i wystosowaniu 
pozytywnego wniosku o udzie-
lenie burmistrzowi wotum i 
absolutorium podczas posie-
dzeń Komisji Rewizyjnej Radny 
Miejskiej Boguszowa – Gorc, w 
której również mają większość 
radnych jako koalicja. Czyż nie 
znajduje tu odzwierciedlenia 
powiedzenie: „nie bo nie”? Bo 
innych argumentów nie usły-
szeliśmy podczas sesji absolu-
toryjnej. A może zakończona 
współpraca z radnym Loren-
cem przez spółkę ZGM Bogu-
szów - Gorce spowodowała 
takie, a nie inne stanowisko? 
Przy okazji informujemy, że 
na wniosek byłej prezes ZGM 
toczy się postępowanie wyja-
śniające dotyczące ewentual-
nie prowadzonej działalności 
gospodarczej na mieniu gminy 
przez radnego Lorenca, co jest 
zabronione i może skutkować - 
po przeprowadzeniu postępo-
wania wyjaśniającego - uchyle-
niem mu mandatu radnego w 
myśl konkretnie sprecyzowa-
nych przepisów w ustawie o 
samorządzie gminy. Takie po-
stępowanie trwa od 2021roku, 
a uzyskane informacje wskazu-
ją na opieszałość samego prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Boguszowa – Gorc Stanisława 
Urbaniak - radnego również 
z Komitetu Wyborczego Wy-
borców Jacka Cichury, o czym 
świadczyć może koresponden-
cja naszego klubu z instytucją 
nadzorującą działalność rady, 
czyli Urzędem Wojewódzkim w 
Wrocławiu.

Klub Radnych 
Razem dla Boguszowa-Gorc 

w Radzie Miejskiej 
Boguszowa – Gorc

Dąbrowskiej, jak i wszystkich 
dyrektorów, kierowników i 
pracowników jednostek orga-
nizacyjnych podległych burmi-
strzowi miasta, stwierdzamy, 
że wysoko nieuczciwie było 
głosowanie radnych z klubów 
Jacka Cichury i Sławomira Wój-
cika nad udzieleniem absolu-
torium oraz wotum zaufania 
za 2021 rok. Państwo nie mają 
wiedzy, bądź nie chcą jej mieć, 
że w tych głosowaniach nie 
oceniamy osoby, tylko organ. 

Praca całego sztabu ludzi, pra-
widłowo podejmowane decy-
zje oraz skrzętne odbudowa-
nie zniszczonego wizerunku 
miasta, miały odzwierciedlenie 
w przedłożonych dokumen-
tach: raporcie o stanie miasta 
za 2021 rok, sprawozdaniu z 
wykonania budżetu, raportu 
o mieniu gminy, pozytywnej 
opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej oraz pozytywnej 
opinii Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Boguszowa-Gorc. 

Rozpoczął się remont chodników na ul. 1 Maja w Boguszowie – Gorcach. 
Prace obejmują między innymi wykonanie nowej podbudowy pod 
chodniki i istniejące zjazdy z drogi oraz nowej nawierzchni chodników 
z kostki brukowanej. Wartość realizowanej inwestycji wynosi 466 785 
zł, z czego całość zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych przez 
Gminę Boguszów – Gorce z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

(JCF)

Remontują chodniki
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Podczas tegorocznych 
wakacji najmłodsi miesz-
kańcy Gminy Czarny Bór nie 
mają czasu na nudę. Zajęcia 
kreatywne, wycieczki, kino, 
warsztaty kulinarne z kołem 
gospodyń wiejskich, a nawet 
zakładanie mini ogródków, 
to tylko niektóre z atrakcji  

przygotowanych przez Bi-
bliotekę + Centrum Kultury 
na czas letniego wypoczyn-
ku.

Od początku lipca w czar-
noborskim centrum kultury 
oraz we wszystkich świetlicach 
wiejskich, codziennie odbywa-
ją się ciekawe zajęcia. Dla mło-

dych amatorów dobrej zabawy 
przygotowane zostały cztery 
tygodniowe bloki zajęć, każdy 
blok pod inną nazwą i z inny-
mi atrakcjami: „ZOObaczymy 
co zrobimy”, „Łowcy marzeń”, 
„Budzimy w sobie Wikinga” i 
„Między Nami Indianami”.

- Wakacyjne atrakcje w 
B+CK rozpoczęły się od zabaw 
inspirowanych regionalną fau-
ną i �orą, a ich zwieńczeniem 
była wizyta w ogrodzie Zoo-
logicznym we Wrocławiu. Tra-
dycyjnie już podczas czarno-
borskich wakacji nie zabrakło 
warsztatów kulinarnych, tym 

 Bawią i uczą w wakacje

razem prowadzonych wspól-
nie z kołem gospodyń wiej-
skich. Warsztaty te są częścią 
projektu „Z kamerą w kuchni 
i w ogródku czyli Międzypo-
koleniowe Warsztaty z KGW” 
i są doskonałą okazją do inte-
gracji i międzypokoleniowej 
wymiany doświadczeń. Na 
pierwszy ogień, albo na grill 
(jak kto woli) poszły drobiowe 
szaszłyki. Było samodzielnie, 
zabawowo i pysznie, a uczest-
nicy już nie mogą doczekać 
się kolejnych warsztatów, 
podczas których serwować 
będą najpyszniejsze na świ-
cie, czarnoborskie pierogi. A 

przed młodymi mieszkańcami 
gminy Czarny Bór kolejne trzy 
wypełnione atrakcjami, kre-
atywnymi warsztatami i wspól-
nym gotowaniem. W planach 
także ciekawie zapowiadające 
się wycieczki (Park Rozrywki 
„Legendia” w Chorzowie, Kar-
konoski Park Ducha Gór „Gi-
gantei” w Piechowicach, czy In-
diańska Wioska w Janiszowie) 
które na pewno sprawią, że 
wakacje będą niezapomnianą, 
wspaniałą przygodą – relacjo-
nuje Katarzyna Bernaś, dyretor 
Biblioteki + Centrum Kultury w 
Czarnym Borze.

(AK)

18 lipca o godz. 
17.00 w galerii w 
Centrum Kultury 
– Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w 
Głuszycy rozpocz-
nie się wernisaż 
wystawy „Forma a 
Osobowość”.

- Pomysł wysta-
wy „Forma a Osobo-
wość” zrodził się z 
potrzeby uczczenia 
10-lecia Art. Café 
pod Pretekstem w 
Wałbrzychu. Zamysł 
polegał na stworze-
niu przeze mnie ce-
ramicznych torsów 
i poproszenie arty-
stów, którzy wysta-
wiali swoje prace w 
Art. Cafe, aby spró-
bowali zmierzyć się z nowym 
tworzywem, jakim jest porcela-
na i przenieśli swoje przemyśle-
nia i techniki swoich prac na to 
tworzywo. Zapytanie spotkało 
się z pozytywnym odzewem i 
tak powstało 15 prac stworzo-
nych różnymi technikami przez 
15 artystów - mówi Ryszard Kli-
mas, pomysłodawca wystawy, 
która odwiedza poszczególne 
gminy powiatu wałbrzyskiego.

W projekcie „Forma a Oso-
bowość” uczestniczą: Paulina 
Brzezińska, Adam Eksterowicz, 

Forma a osobowość

Estera Grabarczyk, Andrzej Hel-
ler, Ryszard Klimas, Joanna Ko-
strzewska, Barbara M. Malinow-
ska, Agnieszka Agu Malinowska, 
Mirosław Maciejewski, Iwona 
Ostrowska-Klimas, Radosław 
Osiński Czk, Karolina Oschia Za-
las, Waldi Saren, Marzena Zdun 
oraz Jan Walkowiak. Atrakcją za-
powiadanego wernisażu będzie 
możliwość spotkania z twórcami 
prac. Wystawę można oglądać 
do końca wakacji w godzinach 
pracy głuszyckiego CK-MBP.

(AGM)
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W ostatni weekend lipca 
plac u podnóża zamku Cisy 
zamieni się w średniowiecz-
ny obóz. W dniach 30 i 31 lip-
ca zorganizowany zostanie 
IV Turniej Rycerski pod zam-
kiem Cisy.

- Gmina Stare Bogaczowice 
wraz z Bractwem Rycerskim 
Księcia Bolka i Bractwem Ry-
cerskim Grodu Chojnów przy-
gotowały szereg atrakcji, które 
pozwolą nam przenieść się w 
odległą przeszłość. Będzie tur-
niej bojowy i łuczniczy, insceni-

zacja bitwy o zamek Cisy, poka-
zy sokolnicze, pokaz i warsztaty 
tańców średniowiecznych oraz 
gry i zabawy plebejskie, a także 
warsztaty rzemieślnicze. Wstęp 
na wydarzenie jest bezpłatny – 
mówi Mirosław Lech, wójt Gmi-
ny Stare Bogaczowice.

W sobotę (30 lipca) impreza 
rozpocznie się o godzinie 10.00 
i potrwa do godz. 20.00, a w 
niedzielę (31 lipca) wydarzenia 
będą odbywały się w godzi-
nach 10.00 – 18.00.

(IL)

IV Turniej Rycerski 
pod zamkiem CisyW Świebodzicach w waka-

cje organizowane są zajęcia 
nie tylko dla dzieci i mło-
dzieży. W najbliższym czasie 
odbędzie się między innymi 
turniej seniorów w grze w 
kręgle.

Już 14 lipca o godz. 18.00 w 
Miejskim Domu Kultury przy ul. 
Wolności 13 w Świebodzicach 

odbędzie się prelekcja Róży 
Stolarczyk pt. „Ciekawostki z 
dziejów miasta”. Dzień póź-
niej „Klub Senior” przy Polskim 
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Świebodzicach or-
ganizuje Mistrzostwa Seniorów 
w Bowlingu. Do turnieju, który 
rozpocznie się 15 lipca (piątek), 
o godz. 15.00 w kręgielni OSiR 

Będzie się działo przy ul. Rekreacyjnej w Świebo-
dzicach, zostały zaproszone klu-
by senioralne, m.in. Klub Senior 
+, Klub Senior+2, Stowarzysze-
nie Senior Aktywny Obywatel. 
Z każdego z nich zostanie wy-
łonionych pięciu zawodników, 
którzy rywalizować będą o tytuł 
najlepszych. Honorowy patro-
nat nad wydarzeniem objął 
Burmistrz Miasta Świebodzice 
Paweł Ozga. 

Miejski Dom Kultury w 
Świebodzicach zaprasza na 

przedstawienie w wykonaniu 
Teathre William-Es pt. „Jaś i 
Małgosia”. Spektakl zostanie 
wystawiony 23 lipca 2022 r. o 
godz. 15.00. Reżyserem przed-
stawienia jest Danuta Gołdon-
-Legler, autorem scenogra�i 
jest Józef Obacz, a muzyki Bog-
dan Szczepański. Na scenie wy-
stąpią: Danuta Gołdon-Legler, 
Adam Cisek, Kuba Skrzydleski, 
Kacper Rosanowski, Piotr Fli-
sowski.

(RED)

Przyjedź do Starych Bo-
gaczowic po domowy chleb, 
owcze sery i swojskie wędli-
ny.

Już w najbliższą niedzielę 
(17 lipca) odbędą się kolejne 
Targi Zdrowej Żywności. Wy-
stawcy czekać będą w godz. 
11:00-14:00 na parkingu przy 
Szkole Podstawowej w Starych 
Bogaczowicach. Tego dnia ku-

pić będzie można nabiał owczy 
i krowi, swojskie wyroby wę-
dliniarskie, domowe chleby 
na zakwasie, słodkie wypie-
ki, ziołowe syropy, domowe 
przetwory, miody i produkty 
pszczele, owoce z przydomo-
wego sadu, a także rozsady, 
zioła i rośliny ogrodowe czy 
wyroby szydełkowe.

(IL)

Targi zdrowej żywności
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SEZON DLA AKTYWNYCH

GRUPA ZORGANIZOWANA?
NAPISZ DO NAS:

kierownikpark@jedlinazdroj.eu

ODDZWONIMY Z PROPOZYCJĄ RABATU

ZAPRASZAMY
do PARKU AKTYWNOŚCI

CZARODZIEJSKA GÓRA
CODZIENNIE
w godz. 10.00-19.00
Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska

• Park linowy (4 trasy),
• Wieża wspinaczkowa 

(3 stopnie trudności),
• Letni tor saneczkowy,
• Paintball,
• Kule wodne,
• Dmuchaniec,
• Wypożyczalnia rowerów

 (tradycyjne i elektryczne).

R E K L AMA

W minioną sobotę, przy 
stacji kolejowej Jedlina Gór-
na, spotkało się ponad 100 
osób aby wspólnie zwiedzić 
Jedlinę-Zdrój w ramach akcji 
„Wejdź w wakacje z Werwą”, 
zorganizowanej przez Sto-
warzyszenie Jedlińska 
Werwa.

- Wycieczkę uświetniły 
opowieści i ciekawostki prze-
wodnika Jacka Pielicha, który 
prowadził grupę. Po przejściu 
ponad 7 km, na wszystkich cze-
kał odpoczynek przy ognisku. 
Członkowie Stowarzyszenia 
Jedlińska Werwa, organiza-
tor akcji „Wejdź w wakacje z 
Werwą”, wręczyli każdej rodzi-

Weszli w wakacje z Werwą

nie mapkę, która zachęca do 
aktywnych wakacji w powiecie 
wałbrzyskim. Dla wszystkich 
uczestników akcji przygoto-

wane zostały nagrody. Zostaną 
one wręczone na przełomie 
sierpnia i września. Wtedy też 
odbędzie się piknik podsumo-

wujący wakacyjny czas – mówi 
Ilona Bujalska, prezes Stowa-
rzyszenia Jedlińska Werwa.

(IL)

• Z przewodnikiem 
po Zagórzu
Pod hasłem „Dzień dobry 
Gmino Walim” trwa kolejna 
edycja sobotnich wycieczek z 
przewodnikiem po atrakcjach 
Zagórza Śląskiego. Spacery 
odbywają się w każdą sobo-
tę do 27 sierpnia 2022 roku. 
Udział w nich jest bezpłatny 
(bilet na zamek Grodno trzeba 
kupić we własnym zakresie). 
Zbiórka odbywa się na placu 
przed Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego „Akwarium” w 
Zagórzu Śląskim o godz. 11.00. 
Czas trwania wycieczki wynosi 
około 2,5 godziny (kontakt do 
przewodnika 693 771 391).

• Modernizacja świetlicy
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu otrzymało wsparcie 
na termomodernizację świetli-
cy wiejskiej w Niedźwiedzicy. 
Pieniądze zostały przyznane w 
ramach Lokalnej Grupa Działa-
nia Partnerstwo Sowiogórskie 
z poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez spo-

łeczność” z PROW 2021-2027. 
Wkrótce zostanie ogłoszony 
przetarg na wykonanie prac 
modernizacyjnych.

• Bezpłatne lekcje 
dla uchodźców
Bezpłatne lekcje języka pol-
skiego dla uchodźców będą 
prowadzone w Gminie Walim 
od sierpnia 2022 r. Wszystkie 
informacje i zapisy prowadzo-
ne są pod nr telefonu 606 618 
504. Projekt jest �nansowany 
ze środków Unii Europejskiej.

• Wakacyjna bitwa 
drużyn
Zapraszamy do udziału w bi-
twie drużyn z okazji Roku Sowy 
w Gminie Walim. Rywalizacja 
trwa przez cały lipiec i sierpień 
2022 r. Żeby wziąć udział w 
rywalizacji należy zarejestro-
wać się na stronie https://so-
wieszczyty.pl/o-nas/uruchom-
-te-moc/ i postępować zgodnie 
z instrukcją. W klasy�kacji liczą 
się kilometry zdobyte na rowe-
rze, biegiem, marszem, itp.

(RED)

Raport z Gminy Walim

Zakończył się remont mo-
stu w Olszyńcu w Gminie Wa-
lim.

 - Wymiany wymagała płyta 
pomostowa obiektu. Inwesty-
cja została w całości s�nanso-
wana z budżetu Gminy Walim. 
Most znajduje się w ciągu ul. 
Kolejowej. Przypominamy, że 
mogą z niego korzystać po-
jazdy o maksymalnej wadze 
całkowitej do 15 ton – mówi 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.

Tymczaem w Dziećmoro-
wicach rozpoczął się kolejny 

etap budowy chodnika przy 
drodze powiatowej. Zgodnie z 
porozumieniem podpisanym 
ze Starostwem Powiatowym 
w Wałbrzychu do obowiązków 
gminy Walim należy wykona-
nie robót budowlanych oraz 
zabezpieczenie materiałów 
związanych z inwestycją. Wy-
konanych zostanie około 800 
m kw chodnika. Starostwo do-
�nansuje budowę kwotą 100 
tys. zł. Przewidywany termin 
realizacji to koniec październi-
ka tegoroku.

(AM)

Most w Olszyńcu 
otwarty
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Zbierają pieniądze na… karabin

- Uczniowski Klub Sporto-
wy Mieroszów powstał w 2008 
r. Od samego początku spe-
cjalizujemy się w biathlonie i 
narciarstwie biegowym, a w 
sezonie letnim z powodze-
niem stratujemy w zawodach 
biegowych. Zajęciami objęci 
są dzieci ze szkoły podstawo-
wej – mówi Sławomir Foryś, 
trener UKS Mieroszów.

Od tego roku, ze względu 
na duże zainteresowanie za-
jęciami, w klubie prowadzone 
są zajęcia z podziałem na dwie 
grupy. Teraz w UKS Mieroszów 
trenuje ponad dwudziestu 
zawodników, a zajęcia pro-
wadzone są przez wykwali�-
kowanego, doświadczonego 
trenera (byłego reprezentanta 
kraju w biathlonie) Sławomira 
Forysia, a dzieci młodsze pro-
wadzi była zawodniczka, która 
jest absolwentką akademii wy-
chowania �zycznego.

- Dla tych młodych osób 
sport jest niekiedy jedyną 
możliwością zaistnienia, po-
kazania się na szerszym forum, 
często jedyną alternatywą dla 
trudnej sytuacji życiowej, czy 
rodzinnej. Mimo trudnych 
warunków funkcjonowania, 
możemy poszczycić się tym, 
że nasi wychowankowie wie-
lokrotnie zdobywali tytuły 
mistrzowskie w biathlonie i 
biathlonie letnim, stawali na 
podium w innych zawodach 
biatlonowych, narciarskich i 
biegowych na różnym szcze-
blu, w tym w mistrzostwach 
Polski. Wielu z nich z powo-
dzeniem kontynuowało ka-
rierę sportową, m. in. w szko-
łach mistrzostwa sportowego. 
Jesteśmy bardzo dumni, że 
dwójka naszych wychowan-
ków: Kamila Żuk i Łukasz Sło-
nina zasiliła kadrę narodową 
w biathlonie i brała udział w 
igrzyskach olimpijskich – pod-
kreśla trener UKS Mieroszów.

Głównym źródłem �nan-
sowania klubu są niewielkie 
środki gminne z puli na reali-
zację zadań sportowych na 

terenie gminy. Muszą one wy-
starczyć na pokrycie kosztów 
udziału w zawodach, zakup 
sprzętu i jego utrzymanie. Co 
nie jest łatwym zadaniem, ze 
względu na to, że zawodnicy 
startują średnio 24 razy w roku 
i zawsze na obiektach poza 
Gminą Mieroszów.

- W trosce o rozwój naszych 
podopiecznych i rozwój ich ta-
lentu sportowego, chcemy wy-
posażyć klub we własny sprzęt 
strzelecki. Dlatego zwracamy 
się do Państwa z prośbą o do�-
nansowanie zakupu karabinu 
sportowego Anschutz. Dzięki 
okazanej przez Państwa po-
mocy, młodzież będzie w sta-
nie jeszcze lepiej przygotować 
się do czekających ją wyzwań 
i jeszcze lepiej reprezentować 
nasz klub, Gminę Mieroszów 
na arenach sportowych w po-
wiecie, województwie i kraju. 
Wierzymy, że przychylicie się 
Państwo do naszej prośby, 
a zakupiony sprzęt pozwoli 
naszym zawodnikom godnie 
prezentować się na arenach 
zmagań sportowych w całym 
kraju. Chociaż UKS Mieroszów 
skupia ludzi z pasją, to jednak 
czasem sama pasja nie wystar-
czy, by móc realizować marze-
nia naszych wychowanków i 
dawać im szansę startu, być 
może do kariery sportowej 
na miarę najlepszych. Bardzo 
dziękujemy za każdą wpłatę 
dokonaną za pośrednictwem 
strony https://zrzutka.pl/
nx4waw - dodaje Sławomir 
Foryś.

Burmistrz Mieroszowa An-
drzej Lipiński gościł młodych 
i zdolnych sportowców z UKS 
Mieroszów, dla których ostat-
nie starty w mistrzostwach 
Polski w biathlonie letnim były 
wyjątkowe. Iga Wardzińska, 
Lena Wojciechowska, Oliwia 
Zięcina, Kamila Woźniak, Bar-
tek Dewiszek wraz z rodzicami 
oraz trener jest Sławomir Fo-
ryś otrzymali gratulacje i oko-
licznościowe upominki.

(RED)

R E K L AMA

7 medali zdobyli zawodnicy UKS Mieroszów w rozegranych w Czarnym 
Borze mistrzostwach Polski w biathlonie letnim. By młodzi sportowcy 

mogli lepiej się rozwijać i odnosić kolejne sukcesy niezbędny jest zakup 
kolejnego karabinu. Ale wydatek 15 tys. zł przekracza możliwości 

klubu, który zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy na ten cel.
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To był wyjątkowo udany 
weekend dla Dębów Wał-
brzych - dwa miejsca na po-
dium i doskonała frekwencja 
Dębów.

Warto przy tym podkreślić, 
że SRS Dęby Wałbrzych - na 
49 zarejestrowanych Klubów 
Petanque w Polsce - w rankin-
gu klubowym są już na 7 miej-
scu pod względem zdobytych 
punktów w turniejach i siły za-
wodników.

- To niebywały sukces, 
bowiem w petanque nasi za-
wodnicy grają dopiero trzy 
lata – mówi Beata Urbaniak, 
Prezes SRS Dęby. - 9 lipca 2022 
r., w Turnieju Rankingowym 
Petanque o Puchar Burmistrza 
Dzierżoniowa, nasze Dęby 
w składzie Kazimierz Jacak i 
Hubert Maciejewski - zajęły I 

miejsce. Przy mocnej obsadzie 
zawodników z całej Polski (siła 
90,675) nasze pozostałe duble-
ty też mogą pochwalić się bar-
dzo dobrymi lokatami: Beata i 
Kazimierz Urbaniak 10 miejsce, 
Henryk Linder i Maciek Pisar-
czyk 12 miejsce, Tadeusz Ga-
łuszkiewicz i Robert Nazarko 
(z JKP Jelonka) 17 miejsce oraz 
Mirosław Kaszubowski i Miro-
sław Kaczuga 20 miejsce. Dzień 
później dębowy triplet w skła-
dzie: Beata i Kazimierz Urba-
niak oraz Hubert Maciejewski 
- zajął II miejsce w Turnieju 
Rankingowym Petanque w 
Gilowicach. W tym samym tur-
nieju nasz drugi triplet w skła-
dzie: Mirosław Kaszubowski, 
Mirosław Kaczuga i Tadeusz 
Gałuszkiewicz zajął 14 miejsce.

(RED)

Kolejni nowi gracze zasi-
lają kadrę koszykarskiego 
Górnika Wałbrzych. Do ekipy 
wicemistrza I ligi dołączyli 
dwaj gracze obwodowi: Bar-
tosz Majewski i Adrian Sob-
kowiak.

Bartosz Majewski będzie w 
sezonie 2022/2023 reprezen-
tował barwy koszykarskiego 
Górnika Wałbrzych. 24-letni 
zawodnik poprzedni sezon 
spędził w ekipie Dzików War-
szawa, a jego średnie osią-
gnięcia z tego okresu to: 15 
pkt., 4,4 zbiórki, 3,1 asysty i 1,6 
przechwytu. Nowy rzucający 
obrońca wicemistrza I ligi ma 
na swoim koncie także wystę-
py w ekstraklasie w barwach 
Tre�a Sopot (2016-2018) i GTK 
Gliwice (2019-2021).

Z kolei Adrian Sobkowiak, 
może grać na pozycji rozgry-
wającego lub rzucającego 
obrońcy. 21-latek w poprzed-
nim sezonie był jednym z li-
derów drugoligowego MKK 
Gniezno. Mierzący 188 cm za-
wodnik zagrał w 30 meczach, w 
których notował średnio 14,1 
pkt., 2,8 zbiórki i 5,9 asyst.

Wcześniej umowy z Górni-
kiem podpisali Adrian Kordal-
ski (pozycja 1 lub 2) i Mikołaj 
Stopierzyński (pozycje 1-3), a 
umowę na kolejny sezon prze-
dłużył środkowy Piotr Niedź-
wiedzki. Nowi gracze zastąpią 
Kamila Zywerta (odszedł do 
WKK Wrocław), Huberta Pabia-
na (AZS Politechnika Opole) i 
Jana Malesę (Tre�a Sopot).

(RED)

W związku z niekorzystny-
mi warunkami atmosferycz-
nymi, termin Powiatowego 
Turnieju Pływackiego w Głu-
szycy został zmieniony na 20 
lipca. Początek o godz. 12.00.

- Lubisz pływać? Chcesz 
sprawdzić swoje umiejętności i 
dobrze się bawić? Zapraszamy 
dzieci i młodzież - mieszkańców 
powiatu wałbrzyskiego - do 
udziału w Powiatowym Turnie-
ju Pływackim. Turniej odbędzie 
się we wtorek 20 lipca o godz. 
12.00 na obiekcie kąpielowym 
w Głuszycy przy ul. Dolnej. 
Zgłoszenia można dokonać w 
siedzibie Centrum Kultury-MBP 
w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 
26 (w bibliotece- w godzinach 
pracy instytucji) lub na obiek-
cie kąpielowym (u ratowników) 
lub mailowo na adres: ckmbp@
gluszyca.pl. Prosimy o zapo-
znanie się z regulamin turnieju 
na stronie www.ckmbp-gluszy-
ca.pl/sport/obiekt kąpielowy. 
Warunkiem koniecznym udzia-
łu w turnieju jest wypełnienie 
zgody na udział w turnieju 
przez rodzica/opiekuna praw-
nego uczestnika. W przypad-
ku niekorzystnych warunków 
pogodowych termin turnieju 

Dębowe podium Turniej Pływacki 
w Głuszycy

może ulec zmianie. W razie 
pytań prosimy dzwonić pod nr 
tel. 74 84 56 334 w. 15 lub 500 
011 575 – mówi Sabina Jelew-
ska, dyrektor Centrum Kultury-
-MBP w Głuszycy.

Do udziału w Powiatowym 
Turnieju Pływackim zapraszają: 
Starosta Wałbrzyski Krzysztof 
Kwiatkowski, Burmistrz Głuszy-
cy Roman Głód  oraz Centrum 
Kultury-Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Głuszycy.

(AGM)

Nowi w Górniku
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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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(12) 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!

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

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka przy placu Wolności 1, został 

wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania 

w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie stanowiących własność 

Gminy Lubawka. Wykaz nr 07/2022 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, 

którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do 

dnia 18 sierpnia 2022 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać 

w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka.
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Piknik Strefowy z okazji 25-lecia 
WSSE „INVEST-PARK”
Ponad 200 zawodników repre-
zentujących strefowe zakłady 
pracy oraz tłumy kibiców: do-
rosłych i dzieci, wzięły udział w 
rodzinnym Pikniku Strefowym, 
który został zorganizowany 
przez Wałbrzyską Specjalną 
Strefę Ekonomiczną „INVEST-
-PARK” z okazji 25-lecia spółki. 
Wydarzenie odbyło się 9 lipca 
w Szczawnie-Zdroju, 5 km od 
przemysłowego serca wałbrzy-
cha – siedziby WSSE „INVEST-
-PARK”. Piknik Strefowy był ad-
resowany do pracowników fi rm 
działających na terenie WSSE 
„INVEST-PARK” i ich rodzin.

Zainteresowanie „Piknikiem 
Strefowym” przerosło nasze 
najśmielsze oczekiwania, po-
nieważ w Turnieju Piłki Nożnej i 
Turnieju Koszykówki rywalizo-
wały ze sobą łącznie 23 drużyny 
z Dolnego Śląska, Opolszczyzny 
i Wielkopolski – to rekordowa 
frekwencja w historii Spółki. 
Ponadto zawodnikom towa-
rzyszyły setki kibiców, w tym 
najbliżsi członkowie ich rodzin. 
Dla najmłodszych uczestników 
„Pikniku Strefowego” przygoto-
waliśmy Strefę Dla Dzieci, gdzie 
pod opieką profesjonalnych ani-
matorów czekały liczne atrakcje: 
dmuchane zamki, zjeżdżalnie, 
animacje i zabawy, malowanie 
twarzy oraz strefowe gadżety. 
Jestem przekonany, że nasze wy-
darzenie spełniło oczekiwania 
wszystkich osób. Mieliśmy emo-
cjonującą, sportową rywalizację, 
której jednocześnie towarzy-
szyła rodzinna zabawa w miłej 
i przyjaznej atmosferze – mówi 
Piotr Wojtyczka, prezes zarządu 
WSSE „INVEST-PARK”.

Turniej piłki nożnej wygrała 
fi rma Harris Calorifi c Interna-
tional z Dzierżoniowa, a turniej 
koszykówki zakład Rhenus Logi-
stics Bolesławiec. Drugie i trze-
cie miejsce w turnieju piłki noż-
nej zajęły kolejno: Toyota Motor 
Manufacturing Poland z Wał-
brzycha i Bode Rawag z Rawicza. 
Z kolei drugie miejsce w turnieju 
koszykówki wywalczyła fi rma 
Krause ze Świdnicy, a trzecie 

zajęła zaprzyjaźniona drużyna 
Młodych Tytanów z Wałbrzycha.

- Pomimo, że w naszej nazwie 
wybrzmiewa „Wałbrzyska”, to 
nasza spółka to nie tylko Wał-
brzych i Dolny Śląsk, ale także 
fi rmy zlokalizowane na Opolsz-
czyźnie i w Wielkopolsce, dlate-
go tym bardziej cieszymy się, że 
w tym wyjątkowym dla nas roku 

25-lecia, mogliśmy spotkać się 
podczas Pikniku Strefowego 
wszyscy razem. Mnie i prezesowi 
Piotrze Wojtyczce szczególnie 
zależało na spotkaniu z pracow-
nikami fi rm strefowych, ponie-
waż to właśnie z tymi osobami, 
razem już od 25 lat, budujemy 
wspólnie siłę polskiej gospodar-
ki w oparciu o wzajemny szacu-

nek, poszanowanie codziennej 
ciężkiej pracy i w myśl społecz-
nej odpowiedzialności biznesu, 
stąd pomysł na organizację tego 
wydarzenia – podsumowuje Pa-
weł Kurtasz, wiceprezes zarządu 
WSSE „INVEST-PARK”.

Gościem honorowym Pik-
niku Strefowego był Grzegorz 
Macko, Wicemarszałek Woje-

wództwa Dolnośląskiego, który 
wspólnie z pracownikami WSSE 
„INVEST-PARK” wręczył pucha-
ry i medale najlepszym zawod-
nikom Turnieju Piłki Nożnej. W 
dniach 8-10 lipca odbyły się rów-
nież Dni Szczawna-Zdroju, któ-
rych Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
była partnerem głównym.


