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• Ogłoszenia okolicznościowe 

• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku
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-Po 11 miesiącach pro-
cesu Sąd Pracy w Świdnicy 
przywrócił mnie do pracy na 
poprzednio zajmowanym sta-
nowisku w Specjalistycznym 
Szpitalu im. dra Alfreda Soko-
łowskiego. Po całkowicie bez-
prawnym zwolnieniu mnie z 
pracy, w najbliższy poniedzia-
łek przekroczę znowu progi 
mojego ukochanego szpita-
la – napisał 15 lipca 2022 r. w 
mediach społecznościowych 
dr Roman Szełemej.

- Specjalistyczny Szpital im. 
dra Alfreda Sokołowskiego w 

Szpital nie dla dra Romana Szełemeja?
Mimo zapowiedzi, dr Roman Szełemej nie rozpoczął pracy w Specjalistycznym Szpitalu 

im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, choć sąd pracy przywrócił mu to prawo. Według 
lekarza sąd przywrócił go na stanowisko ordynatora oddziału kardiologii, 

a według kierownictwa szpitala – na stanowisko lekarza specjalisty.
Wałbrzychu, odnosząc się do 
doniesień medialnych infor-
muje, że wyrok zapadły przed 
Sądem Rejonowym w Świdnicy 
w sprawie Pana Romana Sze-
łemeja jest nieprawomocny. 
Oczekujemy na pełne uzasad-
nienie wyroku, które będzie 
warunkowało dalsze czynno-
ści podejmowane w sprawie. 
Szanując rozstrzygnięcia za-
kończonego postępowania, 
czynimy niezbędne działania 
zmierzające do realizacji po-
stanowień podjętych przez 
niezawisły sąd. Ze względu na 
charakter sprawy konieczne 
będzie dokonanie zmian or-
ganizacyjnych, których powo-
dzenie zależy od aktywnego 
zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron – czy-
tamy w oświadczeniu prze-
słanym do redakcji Tygodnika 
DB 2010 przez dyrekcję Spe-
cjalistycznego Szpitala im. dra 
Alfreda Sokołowskiego w Wał-
brzychu.

Ordynator 
czy specjalista?

A poniedziałek, 18 lipca 
2022 r. Roman Szełemej rela-
cjonował:

- Dzisiaj o 7.00 rano zamel-
dowałem się w Specjalistycz-
nym Szpitalu im. dra Alfreda 
Sokołowskiego, aby zgodnie 
z wyrokiem sądu rejonowego 
rozpocząć pracę. Niestety, od 
dyrekcji szpitala dowiedziałem 
się, że nie mogę zostać przy-
jęty na stanowisko ordynato-
ra oddziału kardiologii, które 
pełniłem 17 września 2021 r, a 
więc w dniu nieuzasadnione-
go zwolnienia mnie z pracy. To 
nie jest wykonanie piątkowego 
wyroku, który jest jednoznacz-
ny i mówi o tym wprost. Chciał-
bym wrócić do pracy w szpitalu 
w taki sposób, jaki wykonywa-
łem to przez ostatnie 10 lat. 
Absolutnie nie ucierpi na tym 
praca na rzecz Wałbrzycha, bo 
przecież zwykle w szpitalu pra-
cowałem w weekendy, święta i 
dni wolne od pracy, czyli wtedy 
kiedy trudno znaleźć osobę, 

która chciałaby tę pracę wyko-
nywać. 

Tego samego dnia oświad-
czenie w tej sprawie przesłała 
Tygodnikowi DB 2010 dyrekcja 
Specjalistycznego Szpitala im. 
dra Alfreda Sokołowskiego w 
Wałbrzychu:

Szanując nieprawomocny 
wyrok, który zapadł 15 lipca 
2022 r. przed Sądem Rejono-
wym w Świdnicy, Specjali-
styczny Szpital im. dra Alfre-
da Sokołowskiego umożliwił 
Panu Romanowi Szełemejowi 
powrót do pracy na dotych-
czasowych warunkach na sta-
nowisko zajmowane w chwili 
rozwiązania stosunku pracy. 
Stosunek pracy przewiduje 
pracę na około jedną czwar-
tą etatu w wymiarze średnio 
dwóch godzin dziennie na 
stanowisku lekarza specjalisty. 
Natomiast powierzenie obo-
wiązków lekarza kierującego 
oddziałem było zawarte na 
czas określony i wygasło z dn. 
09 marca 2022 r.

Należy podkreślić, iż z uwa-
gi na dobro i bezpieczeństwo 

pacjentów, pełnienie obowiąz-
ków lekarza kierującego Od-
działem Kardiologicznym nie 
może być realizowane w tak 
małym wymiarze godzin. Ze 
względu na wagę tej funkcji, 
konieczna jest taka organiza-
cja pracy, która przede wszyst-
kim zagwarantuje prawidłowe 
działanie oddziału i sprawo-
wanie jak najlepszej opieki nad 
pacjentami.

Pan Roman Szełemej nie za-
akceptował zaproponowanej 
przez Szpital organizacji pracy 
w Oddziale Kardiologicznym, 
odmówił przyjęcia skierowania 
na wstępne badania pro�lak-
tyczne i nie przystąpił do pracy.

Wyrażamy głęboką nadzie-
ję, że w trosce o dobro naszych 
pacjentów, wszystkie zaanga-
żowane strony dołożą starań, 
aby nie zakłócano funkcjono-
wania oddziału oraz całego 
szpitala i nie wpłyną negatyw-
nie na bezpieczeństwo zdro-
wotne mieszkańców miasta 
Wałbrzycha i regionu wałbrzy-
skiego.

(RED)
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Współorganizatorem Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego OFCA jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
– Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Projekt jest współ�nansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

R E K L AMA

W połowie sierpnia 
2022 roku oleśnickie ulice 
wypełnią się gwarem, 
magiczną atmosferą i 
niezapomnianymi pokazami 
artystycznymi.

Festiwal Cyrkowo-Artysty-
czny to wielkie święto sztuki 
cyrkowej bez zwierząt, za to 
z udziałem znakomitych sz-
tukmistrzów przyjeżdżających 
z całego świata, którzy przez 
trzy kolejne dni będą prez-
entowali swoje akrobacje, sz-
tuczki, popisy żonglerki oraz 

Oleśnicki Festiwal 
Cyrkowo-Artystyczny OFCA

zabawne triki mieszkańcom 
Oleśnicy i odwiedzającym mi-
asto turystom. W dniach 12 
– 14 sierpnia 2022 r. ulice dol-
nośląskiego miasta, am�teatr 
oraz plac zamkowy zamienią 
się w wielką, cyrkową scenę, 
a całe miasto wypełni sztu-
ka i radość. Pokazy uliczne są 
darmowe, bilety na pokazy w 
przestrzeniach zamkniętych 
można zakupić online przez 
platformę biletową: http://bit-
ly.ws/sLYN.

(JP)

Zamek Książ w Wałbrzychu 
jest najlepiej wyposażoną i 
udekorowaną cennymi dzie-
łami sztuki oraz obiektami za-
bytkowymi dawną rezydencją 
arystokratyczną na Dolnym 
Śląsku. Cenne barokowe me-
ble oraz szable kawaleryjskie 
to kolejne zabytki, które Mu-
zeum Narodowe we Wrocła-
wiu przekazało w depozyt 
wałbrzyskiemu zamkowi.

Eksponaty wyposażyły salę 
Jana Henryka na III piętrze. To 
kolejna odsłona współpracy 
między instytucjami, zainicjowa-
nej w 2015 r. otwarciem wysta-
wy „Metamorfozy Zamku Książ”. 
Dodatkowo salon i korytarz w 
jego pobliżu zostały udekoro-
wane barokowymi obrazami ze 
zbiorów Muzeum Porcelany w 
Wałbrzychu oraz od prywatnych 
depozytariuszy.

-Zamek Książ w Wałbrzychu 
konsekwentnie realizuje poli-
tykę udostępniania kolejnych 
przestrzeni oraz doposażania 
poszczególnych komnat. Dzięki 
trwającej już ponad siedem lat 
naszej współpracy z Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu wie-
le z oryginalnych elementów 
wyposażenia Książa wchodzą-
cych niegdyś w skład historycz-
nej kolekcji książąt Hochberg 
von Pless powróciło do swoich 

Dzieła sztuki w Książu

pierwotnych lokalizacji – wyja-
śnia prezes spółki Zamek Książ w 
Wałbrzychu, Anna Żabska.

- Także i w tym roku – a robi-
my to konsekwentnie od sied-
miu lat – wierni naszej pierwot-
nej idei udostępniamy w zamku 
Książ kolejne zabytki, z których 
wiele ma prawo uchodzić za po-
chodzące z historycznej kolekcji 
rodziny von Hochberg, które 
do 1942 r. znajdowały się w tej 
niezwykłej rezydencji – mówi dr 
hab. Piotr Oszczanowski, dyrek-
tor Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu.

Tym razem Muzeum Naro-
dowe we Wrocławiu udostęp-
nia zespół cennych śląskich 
mebli barokowych, które nada-
dzą niepowtarzalny charakter 
wnętrzom zamkowym, uczynią 
je prawdziwszymi i bardziej 
intymnymi. Wśród tych mebli 
znajdują się: kabinet – sekreta-
rzyk z 1. połowy XVIII w., bufet z 
1681 r. oraz stół i cztery zydle z 

XVII w. Ostatnie z nich pochodzą 
najprawdopodobniej z histo-
rycznej kolekcji zamku Książ.

- Tym sposobem kolejny 
już raz przestrzeń zamku Książ 
wzbogacamy przykładami wy-
bornych mebli, które zapewne 
także należały niegdyś do wypo-
sażenia tutejszych komnat zam-
kowych, a zarazem wyjątkowo 
cennymi przykładami dawnego 
śląskiego meblarstwa – mówi 
Piotr Oszczanowski.

Dopełnieniem tegorocznego 
depozytu Muzeum Narodowe-
go we Wrocławiu w zamku Książ 
są zabytki militarne. Muzeum 
przekazuje w depozyt trzy sza-
ble kawaleryjskie, w tym jedną 
o�cerską, które pochodzą z XIX 
wieku. Wybór tych zabytków to 
nie jest przypadkowy. W zam-
ku była niegdyś sala rycerska – 
zbrojownia, a właściciele zamku 
zapamiętani zostali także jako 
wyborni rycerze i żołnierze.

(MM)

Dolnośląskie Centrum 
Filmowe wraz z Dolnośląska 
Organizacją Turystyczną za-
praszają do udziału w kon-
kursie na najlepszy wakacyj-
ny �lm o Dolnym Śląsku. Do 
wygrania są cenne nagrody, 
a zgłoszone �lmy mogą w 
przyszłości stać się wizytów-
kami naszego regionu. 

Konkurs ma otwartą for-
mułę, jest adresowany do 
wszystkich osób spędzających 
wakacje w naszym regionie, 
do miłośników Dolnego Ślą-
ska, którzy swoje wakacyjne 
wspomnienia lubią zapisywać 
w formie �lmów. Zgłaszane 
mogą być jedynie krótkie, mak-
symalnie 2-minutowe �lmy 
pokazujące to, co na Dolnym 
Śląsku zdaniem autorów jest 
najlepsze: ciekawe wydarzenia, 
atrakcje turystyczne, walory 
przyrodnicze, czy też wyjątko-
wy klimat miast i miasteczek.

– Potraktujmy ten konkurs 
jak dobrą zabawę. Łapanie 
zachwycających kadrów to 
zarówno trening uważności i 
sposób za zatrzymanie się oraz 
zachwyt nad tym, co widzimy 
przed oczami. Osobiście chciał-
bym zobaczyć miejsca mniej 
znane, które mnie zaskoczą. 
Istotna jest realizacja, ale to do-
bry pomysł jest na wagę złota. 
To duża sztuka zaprezentować 
walory turystyczne regionu w 
nieoczywisty sposób, ale wie-
rzę, że w każdym zakątku na 
Dolnym Śląsku inspiracji nie 

zabraknie – mówi Krzysztof 
Maj z Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego.

Filmy można zgłaszać do 
15 września włącznie, przez 
wypełnienie formularza zgło-
szeniowego dostępnego na 
stronie www.dcf.wroclaw.pl 
w zakładce Dolnośląskie Lato 
Movie. Na stronie interneto-
wej znajdują się wszystkie 
informacje dotyczące warun-
ków uczestnictwa oraz regu-
lamin.

– Do udziału w konkursie 
nie jest potrzebny ani profesjo-
nalny sprzęt, ani specjalistycz-
na wiedza. Wystarczy telefon 
komórkowy, ciekawy pomysł, 
podstawowe umiejętności z 
zakresu obsługi telefonu i �l-
mowe oko. Chcielibyśmy, żeby 
możliwie dużo osób podzieliło 
się z nami swoimi �lmowymi 
wrażeniami z Dolnego Śląska 
– mówi Jarosław Perduta, dy-
rektor DCF-u i inicjator akcji 
– Zgłaszane �lmy mogą być 
zapisem ciekawych sytuacji, 
prezentacją własnych wakacyj-
nych doświadczeń i przygód 
albo próbą autorskiej odpo-
wiedzi na pytanie, czym nasz 
region przyciąga i co sprawia, 
że lubimy na Dolny Śląsk wra-
cać – dodaje.

Konkurs rozstrzygnie jury, w 
skład którego wejdą przedsta-
wiciele branży �lmowej, me-
dialnej i turystycznej. Ważne 
będą: pomysłowość, oryginal-
ność i przekaz.

– Oczywiście zależy nam na 
�lmach, które będą  pokazywa-
ły Dolny Śląsk jako ciekawe i 
atrakcyjne miejsce do spędza-
nia wakacji. – mówi Adam Za-
wada, prezes DOT-u – ale naj-
ważniejsze w tym wszystkim 
jest to, aby uczestnicy naszego 
konkursu mieli dodatkowe, 
miłe wspomnienie z pobytu na 
Dolnym Śląsku. Cieszę się, że 
tak wiele podmiotów z bran-
ży turystycznej zechciało nas 
wesprzeć przy organizacji tego 
konkursu, między innymi przy-
znając swoje własne nagrody – 
uzupełnia.

Autorzy i autorki najbardziej 
pomysłowych i oryginalnych 
�lmowych pocztówek z Dolne-
go Śląska wyłonionych przez 
jury konkursowe otrzymają 
atrakcyjne nagrody. Autor zwy-
cięskiego �lmu otrzyma 5 000 
zł, za zajęcie 2 miejsca organi-
zatorzy przewidzieli nagrodę w 
wysokości 3 000 zł, a za zajęcie 
3 miejsca: 2 000 zł. Dodatkowe 
nagrody rzeczowe ufundowa-
ne zostaną przez partnerów 
konkursu: bilety wstępu do 
atrakcji turystycznych Dolnego 
Śląska, weekendowy pobyt w 
jednym z dolnośląskich kuror-
tów, karnety pozwalające na 
bezpłatny udział w wydarze-
niach organizowanych przez 
DCF w całym regionie. Pula na-
gród nie jest zamknięta.

Szczegóły dotyczące kon-
kursu: dcf.wroclaw.pl.

(KP)

Wakacyjne �lmy z Dolnego Śląska
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Komunikat: ogłoszenie o zbycie prawa użytkowania wieczystego 
gruntu (działki nr 274/72 obręb nr 19 Stary Zdrój), ul. Kraka, 
58-304 w Wałbrzychu o powierzchni 989,0 m2.

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3, 58-309 Wałbrzych

Data obowiązywania: od 11 lipca do 28 lipca 2022r. 

Treść: Prezes Zarządu WTBS Sp. z o.o. w Wałbrzychu ogłasza PISEMNY 
NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY na zbycie prawa użytkowania 

wieczystego gruntu  (działki nr 274/72 obręb nr 19 Stary Zdrój), 
ul. Kraka, 58-304 w Wałbrzychu o powierzchni 989,0 m2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż 
do dnia 26 lipca 2022 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 

dnia 28.07.2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, 

ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala 8.
Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o. 

w Wałbrzychu: https://www.wtbs.walbrzych.pl/aktualności/

Komunikat: ogłoszenie o zbycie prawa użytkowania wieczystego 
gruntu (działki nr 229/1 i 229/2 obręb nr 19 Stary Zdrój), 
ul. Żeromskiego 20, 58-302 w Wałbrzychu o powierzchni 3081,0 m2. 

Wałbrzyski Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3, 58-309 Wałbrzych

Data obowiązywania: Od 11 lipca do 28 lipca 2022r. 

Treść: Prezes Zarządu WTBS Sp. z o.o. w Wałbrzychu ogłasza PISEMNY 
NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY na zbycie prawa użytkowania 

wieczystego gruntu  (działki nr 229/1 i 229/2 obręb nr 19 Stary Zdrój), 
ul. Żeromskiego 20, 58-302 w Wałbrzychu o powierzchni 3081,0 m2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż 
do dnia 26 lipca 2022 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 

dnia 28.07.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, 

ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala 8.
Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o. 

w Wałbrzychu: https://www.wtbs.walbrzych.pl/aktualności/

Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów ogłosiła wyniki III 
edycji Programu Inwestycji 
Strategicznych. - Do powia-
tów i gmin byłego wojewódz-
twa wałbrzyskiego tra� ponad 
100 mln złotych. Po raz kolej-
ny to do naszego subregionu 
w przeliczeniu na mieszkańca 
tra�ą największe środki w ska-
li całego województwa – mówi 
Michał Dworczyk, szef Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów i 
poseł ziemi wałbrzyskiej.

- Trzecia odsłona Polskiego 
Ładu jest skierowana do jed-
nostek samorządu terytorial-
nego, na terenie których funk-
cjonowały tzw. państwowe 
gospodarstwa rolne. Do�nan-
sowania pokryją 98% kosztów 
poszczególnych inwestycji, a 
to szczególnie dobra informa-
cja dla mniej zamożnych samo-
rządów. W ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych po-
wstaną kolejne świetlice, chod-
niki, drogi, placówki oświatowe 
i inne obiekty, z których korzy-
stamy na co dzień – dodaje mi-
nister Dworczyk.

W Aglomeracji Wałbrzyskiej 
do�nansowanie dostały mię-
dzy innymi:

Gmina Mieroszów - prze-
budowa drogi gminnej nr 
116297 D ul. Powstańców w 
Mieroszowie wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą techniczną - 
I Etap - 3 040 000 zł

Gmina Walim - przebu-
dowa budynku byłego przed-
szkola przy ul. Kościuszki 4 na 
Centrum Usług Socjalnych - 
4 500 000 zł

Gmina Stare Bogaczowice 
- budowa boiska sportowego 
ze sztuczną nawierzchnią w 
miejscowości Struga - 2 940 
000 zł

Gminy Czarny Bór - prze-
budowa (modernizacja) infra-
struktury drogowej w Gminie 
Czarny Bór przy ulicy Skalni-
ków oraz Głównej - 2 251 695 zł

Uzdrowiskowa Gmina 
Miejska Szczawno-Zdrój - 
adaptacja budynku mieszkal-
nego przy ul. Słowackiego 19 
w Szczawnie-Zdroju na cele 
muzealno-wystawiennicze 
1 950 000 zł

Gmina Świebodzice - prze-
budowa i remont nawierzchni 
wraz z odwodnieniem terenu 
Placu Targowego w Świebo-
dzicach - 2 450 000 zł.

(RED)

Kolejne miliony 
dla naszych gmin 15 lipca 2022 r. Centrum 

Kulturalno – Kongresowe Szyb 
Witold w Boguszowie – Gor-
cach gościło włodarzy gmin 
z powiatów wałbrzyskiego i 
świdnickiego, którym zostały 
wręczone promesy na do�nan-
sowanie projektów z Rządowe-
go Programu Inwestycji Strate-
gicznych – Polski Ład.

Lista do�nansowanych pro-
jektów w Wałbrzychu i gmi-
nach ościennych:

Gmina Miasto Boguszów-
-Gorce – Modernizacja drogi 
gminnej – ul. Kościuszki w Bo-
guszowie-Gorcach wraz z nie-
zbędną infrastrukturą – 8 000 
000 zł

Gmina Miasto Boguszów-
-Gorce – Modernizacja drogi 
gminnej ul. Górnej w Boguszo-
wie-Gorcach wraz z niezbędną 
infrastrukturą – 2 000 000 zł

Gmina Czarny Bór – Budo-
wa świetlicy wiejskiej w Borów-
nie – 4 500 000 zł

Gmina Czarny Bór – Roz-
budowa infrastruktury sporto-
wo – rekreacyjnej w Czarnym 
Borze – 5 850 000 zł

Gmina Głuszyca – Adapta-
cja części pomieszczeń szkol-
nych  na Przedszkole Samorzą-
dowe w Głuszycy – 6 800 000 zł

Gmina Jedlina-Zdrój – Mo-
dernizacja Kompleksu Spor-

towo-Rekreacyjnego w Jedli-
nie-Zdroju: Letni Park Wodny 
(Etap I) – 5 000 000 zł

Gmina Mieroszów – Roz-
budowa Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Mieroszowie z 
budową sali sportowej – 9 350 
000 zł

Gmina Mieroszów – mo-
dernizacja oświetlenia ulicz-
nego Gminy Mieroszów – 990 
000 zł

Gmina Stare Bogaczowi-
ce – Podniesienie bezpieczeń-
stwa mieszkańców poprzez 
modernizację infrastruktury 
drogowej w Gminie Stare Bo-
gaczowice – 4 750 000 zł

Uzdrowiskowa Gmina 
Miejska Szczawno-Zdrój 
– Modernizacja infrastruktu-
ry edukacyjnej i sportowej w 
Szczawnie-Zdroju – 3 500 000 zł

Uzdrowiskowa Gmina 
Miejska Szczawno-Zdrój – 
Budowa i przebudowa dróg 
oraz infrastruktury towarzyszą-
cej na terenie Szczawna-Zdroju 
– 6 300 000 zł

Gmina Walim – Budowa 
przedszkola w Dziećmorowi-
cach wraz z elementami infra-
struktury technicznej i zago-
spodarowaniem terenu – 5 000 
000 zł

Powiat Wałbrzyski – Mo-
dernizacja odcinków dróg po-

Dostali promesy

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

Powiat Wałbrzyski – Prze-
budowa obiektów mostowych 
w celu poprawy dostępności 
turystycznej Ziemi Wałbrzy-
skiej – 2 945 000 zł

Powiat Wałbrzyski – Budo-
wa wieży widokowej na Górze 
Dzikowiec – 6 300 000 zł

Miasto Wałbrzych – Wy-
konanie modernizacji (wraz z 
przebudową) Stadionu Spor-
towego „Nowe Miasto” przy ul. 
Chopina 1a w Wałbrzychu – I 
etap – 39 600 000,00 zł

Gmina Świebodzice – 
Przebudowa dróg ul. Mły-
narska, Sienkiewicza, Prusa, 

Szkolna.Przebudowa ul. Sien-
nej , ul. Droga Węglowa,  ul. 
Kasztanowej, ul. Kopernika – 
9 970 250 zł

Gmina Świebodzice – Bu-
dowa łącznika do małej ob-
wodnicy w rejonie Osiedla Pia-
stowskiego w Świebodzicach 
– 4 655 000 zł

Dodatkowe środki dla gmin 
uzdrowiskowych:

Jedlina-Zdrój – moderniza-
cja Parku Aktywności w Jedli-
nie-Zdrój – 5 000 000 zł

Uzdrowiskowa Gmina 
Miejska Szczawno-Zdrój- 
modernizacja urządzeń lecz-
nictwa uzdrowiskowego – 
4 950 000 zł

(RED)
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WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Podstawowe informacje o nieruchomości: 
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Strudze w granicach działki 
nr 52/6 o powierzchni 0,09 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest 
symbolem B. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w 
Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00087855/0. Nieruchomość wolna jest od 
obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł.
Wadium: 5 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę 
wiejską wielofunkcyjną (zagrodową, mieszkaniową, usługową itp.).

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Strudze w granicach działki 
nr 52/10 o powierzchni 0,09 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest 
symbolem ŁV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w 
Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00095449/0. Nieruchomość wolna jest od 
obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł.
Wadium: 5 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę 
wiejską wielofunkcyjną (zagrodową, mieszkaniową, usługową itp.).

Nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargu organizowanym w dniu 
06.04.2022 r. oraz 15.06.2022 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2022 r. o godz. 11.00 w sali nr 216 Urzędu 
Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium 
w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, 
na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 
32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 26.08.2022 r. Za datę 
wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. 
Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych 
Bogaczowicach w pokoju nr 126 lub pod numerem telefonu (74) 84-52-163 
lub (74) 84-52-718.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice 
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń 
w Strudze, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
(www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 21.07.2022r. do 31.08.2022 r. 

na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski. 

Pojęcie kaucji nieodłącznie kojarzone 
jest z wynajmem mieszkania. Słowo to, 
pochodzące z języka łacińskiego, ozna-
czało środek ostrożności, rozwagę. W 
znaczeniu środka ostrożności, zabezpie-
czenia jest rozumiane także dziś.

Kaucja stanowi swego rodzaju gwaran-
cję prawidłowego korzystania z przedmio-
tu najmu przez najemcę. Finansowo zabez-
piecza wynajmującego, w ograniczonym 
co prawda zakresie, w przypadku niesolid-
ności najemcy. Zasady związane z wynaj-
mem lokalu mieszkalnego, dotyczące m.in. 
kaucji, jej wysokości oraz zwrotu określone 
są w przepisach o ochronie praw lokato-
rów. Przede wszystkim należy zauważyć, 
że chociaż wpłacenie kaucji nie jest obo-
wiązkowe, to praktycznie każdy właściciel 
mieszkania będzie wymagał jej wpłacenia 
przy zawieraniu umowy.

Wysokość kaucji ustalana jest między 
stronami. Zwykle jej wartość wynosi od jed-
nego do trzymiesięcznego czynszu najmu. 
Zgodnie z przepisami, wysokość kaucji nie 
może jednak przekraczać dwunastokrotno-
ści miesięcznego czynszu najmu. Nie wlicza 
się tutaj innych opłat tj. woda, prąd, media.

Kaucja podlega pełnemu zwrotowi w 
ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu 
lub nabycia jego własności przez najemcę, 
po potrąceniu należności wynajmującego 
z tytułu najmu lokalu. Dotyczy to sytuacji, 
gdy mieszkanie oraz jego wyposażenie 
zostało oddane przez najemcę w stanie nie-

pogorszonym. Przy tym należy pamiętać, 
że pogorszenie stanu wyposażenia lokalu 
nie obejmuje zmian wynikających z nor-
malnego jego użytkowania. Takie zwykłe 
zużycie nie daje prawa wynajmującemu do 
zatrzymania lub potrącania jakichkolwiek 
kwot z wpłaconej kaucji. Jeżeli najemca do-
konał uszkodzeń lokalu lub znajdujących 
się w nim sprzętów, wynajmujący może 
potrącić z kaucji właściwą do naprawienia 
szkody kwotę.

Na tym tle może powstać oczywisty 
spór o to, czy kaucję należy zwrócić w cało-
ści, czy wynajmujący może z niej dokonać 
potrąceń. Zabezpieczeniem obu stron na 
taką okoliczność jest protokół zdawczo-od-
biorczy. Protokół taki warto sporządzić nie 
tylko przy rozpoczęciu korzystania z loka-
lu, ale również przy zakończeniu trwania 
najmu. W protokole tym zawarte powinny 
być informacje o stanie technicznym lokalu, 
wyposażeniu lokalu i stopniu jego zużycia, 
stanie liczników poszczególnych mediów 
(woda, gaz, prąd) na dzień wydania/zdania 
lokalu, oraz wszystkie inne informacje i spo-
strzeżenia, które strony uznają za ważne. 
Protokół zdawczo-odbiorczy, podobnie jak 
właściwa umowa najmu, powinien zostać 
podpisany przez wszystkie strony umowy. 
Dodatkowo, w razie potrzeby, dobrze jest 
udokumentować stan lokalu za pomocą 
fotogra�i.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

Prawo w pigułce: 
kaucja przy najmie mieszkania Wystarczy dłużej pracować 

żeby nie zapłacić podatku docho-
dowego. 1 stycznia 2022 r. osoby, 
które osiągnęły wiek emerytalny, 
ale nie zrezygnowały ze swojej 
aktywności zawodowej i nie do-
stają emerytury z ZUS - mogą 
skorzystać z ulgi dla pracujących 
seniorów zwanej popularnie PIT-
0. Ulga dotyczy zarówno tych 
seniorów, którzy mają jak i tych, 
którzy nie mają ustalonego pra-
wa do emerytury lub renty ro-
dzinnej.

Uprawnionymi do skorzystania z 
PIT-0 są kobiety po ukończeniu 60. 
roku życia i mężczyźni po ukończe-
niu 65. roku życia pod warunkiem, 
że nie dostają emerytury z ZUS oraz 
podlegają ubezpieczeniom spo-
łecznym.

- To jest ulga tylko dla osób 
pracujących i niepobierających 
emerytury, pomimo, że już osią-
gnęły wiek emerytalny. Nie sko-
rzystają z niej ci seniorzy, którzy 
dostają pieniądze z ZUS i jeszcze 
sobie dorabiają. Ulga dotyczy za-
równo seniorów zatrudnionych na 
umowach o pracę jak i tych, któ-
rzy prowadzą działalność gospo-
darczą. Żeby ją zastosować trze-
ba złożyć odpowiedni wniosek 
do swojego pracodawcy – mówi 
Iwona Kowalska-Matis, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że suma 
przychodów zwolnionych od po-
datku w ramach ulgi dla pracują-
cych seniorów nie może przekro-
czyć rocznie 85 528 zł. Ponadto, do 
dochodów podlegających opodat-
kowaniu według skali podatkowej 
ponad limit 85 528 zł ma zastoso-
wanie kwota wolna od podatku w 
wysokości 30 tys. zł rocznie. W takim 
przypadku PIT 0 dotyczy przychodu 
wynoszącego 115 528 zł. brutto (85 
528 zł + 30 tys.).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 
ustawy o PIT zwolnione z podatku 
są m.in. dochody ze stosunku pracy, 
z umów zlecenia, o których mowa w 
art. 13 pkt. 8 ustawy PIT, oraz z po-
zarolniczej działalności gospodar-
czej, opodatkowane według skali, 
stawką liniową oraz ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych. 

- Podstawowe warunki to nie 
pobieranie pieniędzy z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych pomimo 
nabytych uprawnień i dalsza praca– 
mówi Iwona Kowalska-Matis.

Rzeczniczka wyjaśnia, że chodzi 
tu m.in. o emerytury li renty rodzin-
ne, o których mowa w ustawie o 
emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych; emery-
tury lub renty rodzinnej, o których 
mowa w ustawie o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, oraz świad-
czenia żołnierzy zawodowych i 
służb mundurowych.

- Co więcej zarówno kobieta, 
która ma za sobą 60 urodziny jak 
i mężczyzna, który skończył 65 lat 
nie muszą składać do nas wniosku 
o wydanie decyzji przyznającej 
emeryturę. Prawo do ulgi przy-
sługuje, bowiem seniorom, którzy 
mają już ustalone prawo do eme-
rytury lub renty rodzinnej oraz 
tym, którzy decyzji emerytalnej 
z ZUS nie dostali, czyli nie mają 
jeszcze takiego prawa ustalonego 
- wyjaśnia.

Rzeczniczka dodaje, że z PIT-0 
mogą skorzystać także te osoby, 
które już emeryturę lub rentę z 
ZUS dostawały, ale zawiesiły prawo 
do świadczeń. Pracujący emeryt 
uwzględnia ulgę w rozliczeniu za 
2022 r. lub wcześniej już na etapie 
zaliczek na podatek.

Ulga nie dotyczy przycho-
dów: z zasiłków pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego (np. 
zasiłków chorobowych); z umów 
o dzieło oraz z praw autorskich 
(nie dotyczy to przychodów z 
tego tytułu uzyskanych w ra-
mach umowy o pracę); zwolnio-
nych z podatku dochodowego 
(np. diet i innych świadczeń z 
tytułu podróży służbowej czy 
też świadczeń sfinansowanych 
z ZFŚS) oraz tych, od których 
zaniechano poboru podatku w 
drodze rozporządzenia.

(IKM)

Pracujący senior nie zapłaci podatku
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USUWANIE ZAĆMY

Wałbrzych, ul. Broniewskiego 28
(dawna restauracja Stylowa)

Zabieg opłacany przez NFZ

Możliwość transportu z domu pacjenta

Załatwiamy wszelkie formalności

792 030 769

ZABIEG WYKONUJE PROFESOR

W PRYWATNEJ CZESKIEJ KLINICE W NACHODZIE
50 KILOMETRÓW OD WAŁBRZYCHA

Ostatni wałbrzyski wete-
ran II Armii Wojska Polskiego 
odmaszerował na wieczną 
wartę żołnierskiej chwały. 27 
maja 2022 r. na cmentarzu 
w Dziećmorowicach, rodzi-
na, druhowie z ochotniczej 
straży pożarnej i przedsta-
wiciele lokalnej społeczności 
pożegnali zmarłego Marcina 
Zajączkowskiego, który w tej 
urokliwej podwałbrzyskiej 
miejscowości mieszkał pra-
wie 70 lat.

A dokładnie od lipca 1952 r. 
Do Wałbrzycha przybył wcze-
śniej - w lipcu 1946 r. jako 
zdemobilizowany żołnierz II 
Armii Wojska Polskiego i wte-
dy w dzielnicy Nowe Miasto 
zamieszkał przy ul. Samosiery 
3. To wojenne wydarzenia wy-
kreowały Jego osobisty szlak 
życiowy do Wałbrzycha i – 
ostatecznie - do Dziećmorowic.

Rodzina Zajączkowskich od 
pokoleń mieszkała na kresach 
wschodnich Rzeczypospolitej, 

w wiejskiej wówczas miejsco-
wości Nowa Borowa (obecnie 
to jest miasto liczące prawie 
10 tys. stałych mieszkańców, 
z aktywnym polonijnym śro-
dowiskiem kolejnych pokoleń 
Polaków, posiadających też 
Kartę Polaka). Do pierwszego 
niewielkiego miasta Korosteń, 
oddalonego o 40 km, już w 20 
latach XX w. można było doje-
chać pociągiem i dalej, pokonu-
jąc 80 km, do Żytomierza - naj-
większej aglomeracji miejskiej 
i administracyjnej. Ten  region 
dawnej Rzeczypospolitej, po 
wojnie polsko -bolszewickiej 
w 1920 r. - na mocy Traktatu 
Ryskiego, zawartego w 1921 r. - 
pozostał w bolszewickiej Rosji. 
Ta sytuacja spowodowała, że 
prawie milion Polaków od po-
koleń żyjących na tym obsza-
rze, teraz stało się obywatelami 
radzieckiej administracji. W 
grudniu 1922 r. powstał Zwią-
zek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich (też w grudniu, ale 

1991 r. dokonało się samoroz-
wiązanie ZSRR i powrócono do 
historycznej nazwy – Rosja). W 
pierwszej dekadzie panowania 
władzy Związku Radzieckiego 
trwał tu względny narodowy i 
społeczny spokój. W tym czasie 
powstał nawet polski rejon na-
rodowościowy (wokół Dywbu-
sza) – nazwany Marchlewsz-
czyzną. Od 1933 r. na Ukrainie 
rozszerzało się zjawisko głodu, 
jako skutek bolszewickich, re-
wolucyjnych metod zarządza-
nia procesami gospodarczymi 
i społecznymi. Winnymi takiej 
kilkuletniej pandemii śmierci 
z głodu, czyli tysięcy ludzi ma-
sowo umierających, zwłaszcza 
w miastach, na ulicach - wła-
dze bolszewickie wskazały… 
„wrogów ludu”! Urzędy NKWD 
w obwodzie żytomierskim ma-
sowo aresztowały i rozstrzeli-
wały „sprawców” tej  głodowej  
śmierci na Ukrainie, czyli spo-
łecznie aktywnych Ukraińców, 
Rosjan, Polaków oraz Żydów. 

Pożegnanie weterana
W latach 1933-1940 terror 
NKWD i klęska głodowa w ob-
szarze Ukrainy doprowadziła 
do śmierci 3-4 milionów Ukra-
ińców, Rosjan i wielu tysięcy 
Polaków od pokoleń żyjących 
na tych wschodnich kresach 
dawnej Rzeczypospolitej.

W otoczeniu takich tragicz-
nych wydarzeń rodzina Zającz-
kowskich bezpiecznie przeżyła 
okrutne bolszewickie lata 20 i 
30 ubiegłego wieku w rodzin-
nej, wiejskiej miejscowości 
Nowej Borowej. Marcin Zającz-
kowski według dokumentacji 
urodził się 23 października 
1925 r., ale faktycznie rodzice 
cieszyli się jego obecnością w 
rodzinie już rok wcześniej! Ta-
kie oszustwa rejestracyjne uro-
dzeń synów (nie tylko w rodzi-
nach polskich) były w zaborze 
rosyjskim wielopokoleniowym 
zwyczajem. To rodzice zabie-
gali o taki efekt administracyj-
ny w celu późniejszego poboru 
synów do służby wojskowej 
lub całkowitego uniknięcia 
militarnego obowiązku (z wie-
lu motywów). Taką „operację 
administracyjną” z Marcinem 
przeprowadził kuzyn pracujący 
w urzędzie w Nowej Borowej. 
W rodzinie Zajączkowskich 
było 6 synów i jedna córka Ade-
la (która urodziła się w 1937 r.).

 – Ale mówiliśmy do niej Ola 
- wspominał Pan Marcin w jed-
nej z wielu naszych rozmów.

Wojna niemiecko – rosyjska, 
która rozpoczęła się w czerwcu 
1941 r. i dalszy jej bieg w rodzi-
nie Zajączkowskich utrwalił się 
tragicznymi skutkami i poko-
leniową traumą. Ojciec rodzi-
ny, wraz z najstarszym synem 
zostali w 1941 r. wcieleni do 
Armii Czerwonej. Obaj polegli 
w walkach frontowych. Marcin 
Zajączkowski w grupie kilku-
dziesięciu młodych mieszkań-
ców Nowej Borowej i okolic, w 
lutym 1944r. musiał stawić się 
w koszarach w Korosteniu. Po 
kilku dniach w składzie dużego 
kolejowego transportu, wypeł-
nionego poborowymi Ukra-
ińcami, Polakami i Rosjanami 
- przeważnie w młodym wieku 
- jechał kilka dni na wschód. 
Dotarli na ogromny poligon 
Iwanowo, położony kilkaset ki-
lometrów od Moskwy.

- To był inny świat: wielka 
przestrzeń, mróz 30 stopni i 
śnieg, inne  lasy, słońce  w od-
dali – tak Pan Marcin wspomi-
nał ten poligonowy epizod w 
kilku naszych rozmowach, któ-
re kontynuowałem przez wiele 
lat z tym ciekawym świadkiem 
wydarzeń, nie tylko wojennych.

W takich warunkach Za-
jączkowski szkolił się w swojej 
pierwszej specjalności żołnie-
rza strzelającego z działa prze-
ciwpancernego. Po 3 miesią-
cach szkolenia, wówczas jako 

żołnierz Armii Czerwonej, wy-
ruszył na front. Ta batalionowa 
formacja po kilku dniach doje-
chała transportem kolejowym 
do miejscowości Krycze na Bia-
łorusi. Żołnierze wiedzieli, że 
są w stre�e walk frontowych. 
Wokół czuło się wiosenny po-
wiew. Pewnego dnia zarządzo-
no zbiórkę całego batalionu, co 
oznaczało, że szykowało się coś 
istotnego.

-  Zauważyliśmy, że pojawili 
się nieznani nam o�cerowie ro-
syjscy. Bez żadnych wyjaśnień 
oznajmiono, że wyczytani z 
listy żołnierze mają wystąpić 
przed front batalionu. Szybko 
zorientowaliśmy się, że wywo-
łują z szeregów tylko Polaków! 
Wszyscy, a była to spora grupa 
żołnierzy, spodziewaliśmy się 
tragicznego dla nas losu. Zbli-
żyło się do nas  3 rosyjskich 
o�cerów i nagle jeden z nich 
odezwał się po polsku; jeszcze 
dzisiaj pojedziecie do swojej 
narodowej armii - wspominał  
Pan Marcin w rozmowie ze 
mną przed 5 laty.

Tak też się stało: prawie 
natychmiast, z wystawionym 
zbiorowym dokumentem i 
indywidualnymi porcjami 
prowiantu, z miejscowej sta-
cji kolejowej pojechali do Ży-
tomierza. Tam, w koszarach, 
dołączyli do kilkuset Polaków, 
którzy w innych, czyli polskich 
mundurach i czapkach roga-
tywkach z orzełkiem, kontynu-
owali żołnierskie szkolenie. Na 
placu apelowym powiewała 
biało-czerwona �aga, domi-
nowała polska mowa, polskie 
wojskowe komendy. „Rota” 
i „ Kiedy ranne wstają zorze” 

i inne tradycyjne oraz nowe 
polskie wojskowe pieśni były 
powszechnie śpiewane, akcep-
towane przez dowództwo obu 
armii polskich na wschodnim 
froncie.

W lipcu 1944 r.  teraz saper 
M. Zajączkowski w 15 Bata-
lionie saperów  w składzie 1 
Korpusu Pancernego II Armii 
Wojska Polskiego był już w 
Chełmie Lubelskim. W kwietniu 
1945 r. uczestniczył w krwa-
wych walkach nad Odrą na kie-
runku Niesky – Budziszyn. Ale 9 
maja 1945 r. był już w Mielniku 
nad Łabą (w Czechosłowacji) 
i tam usłyszał, tak jak wszyscy 
żołnierze tej strasznej wojny, 
że Niemcy skapitulowały. Ko-
niec wojny! Był świadkiem jak 
tego dnia o�cerowie rosyjscy 
i amerykańscy, których wojska 
spotkały się tu nad brzegami 
Łaby – wzajemnie się odwie-
dzali am�biami i radowali się 
wspólnie, korzystając z dobrze 
zaopatrzonych lokalnych win-
nic. Żołnierze rosyjscy i polscy 
wspólnie degustowali zasoby 
lokalnego wina i piwa, rado-
śnie utrwalając zwycięstwo i 
pamięć o tym dniu. Powszech-
na radość… i co dalej?

O tym w kolejny wydaniu 
Tygodnika DB 2010.

Ryszard Bełdzikowski

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
artykule nie odzwierciedlają po-
glądów i opinii redakcji.
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Sporo dzieje się w cen-
trum Mieroszowa. Powoli 
kończy się budowa budynku 
mieszkalnego, trwają także 
prace kanalizacyjne i drogo-
we.

Prace związane z budową 
kolektora sanitarnego i kanali-
zacji deszczowej prowadzone 

są na ulicy Miłej w Mieroszowie. 
- Rozdzielamy obecną kanaliza-
cję ogólnospławną z nierucho-
mości pomiędzy ul. Dolną, a ul. 
Przelotną. Po wykonaniu tych 
robót przystąpimy do wymiany 
nawierzchni ulicy. Wartość ro-
bót wynosi 2 205 390 zł, w tym 
915 635 zł to środki z Rządowe-

go Funduszu Rozwoju Dróg, a 
pozostałe w wysokości 1 289 
755 zł to środki �nansowe z 
budżetu Gminy Mieroszów. 
Trwają również prace związane 
z przebudową skrzyżowania 
i budową chodnika w rejonie 
placu Niepodległości oraz ulic: 
Przelotnej i Mikołaja Kopernika 

w Mieroszowie. W związku z 
prowadzonymi  robotami, na 
skrzyżowaniu ulicy Przelotnej 
i placu Niepodległości w Mie-
roszowie mogą występować 
utrudnienia w ruchu – mówi 
Mariusz Pawlak, zastępca bur-
mistrza Mieroszowa.

(RED)

Kanalizacja i skrzyżowanie

Boguszów-Gorce jest ko-
lejnym miastem na Dolnym 
Śląsku, które promuje pro�-
laktykę raka jelita grubego. 
Bezpłatne testy na krew uta-
joną są już dostępne.

- Testy można odebrać w 
CKK Szyb Witold od wtorku 
do piątku w godzinach od 
11.00 do 16.00, a w sobotę w 
godzinach od 11.30 do 16.00. 
Badanie wykonuje się samo-
dzielnie w domu. Próbkę na-
leży zwrócić wraz z wypełnio-
ną ankietą w każdy wtorek w 
godzinach od 11.00 do 14.00. 
Próbka zostanie przesłana do 
Dolnośląskiego Centrum On-
kologii, Pulmonologii i Hema-
tologii we Wrocławiu, gdzie 
zostanie poddana analizie. 
Testy na krew utajoną w kale 
pozwalają szybko i bezboleś-
nie wykonać badanie, dzięki 
któremu zyskujemy informację 
o ewentualnych zmianach w 
obrębie jelita grubego. Testy są 
pierwszym etapem w diagno-
styce raka jelita grubego. Jeśli 
dadzą wynik pozytywny, tra-
�amy na kolejne badanie, już 

bardziej precyzyjne, jakim jest 
kolonoskopia. Dla wielu pa-
cjentów pozytywny wynik te-
stu jest impulsem i motywacją 
do wykonania tego badania. 
W przypadku niepokojących 
zmian pacjent tra�a na ścieżkę 
onkologiczną w Dolnośląskim 
Centrum Onkologii, Pulmono-
logii i Hematologii, zatem ma 
zagwarantowaną komplekso-
wą opiekę onkologiczną. Z te-
stu mogą skorzystać osoby w 
wieku 50 – 65 lat, niezależnie 
od wywiadu rodzinnego; oso-
by w wieku 40 – 49 lat, które 
mają krewnego pierwszego 
stopnia, u którego rozpozna-
no raka jelita grubego; osoby 
w wieku 25 – 49 lat, ze stwier-
dzoną mutacją genetyczną. 
Serdeczne podziękowania dla 
Wicemarszałka Województwa 
Dolnośląskiego Marcina Krzy-
żanowskiego za zaproszenie 
naszej gminy do projektu w 
tak ważnej sprawie, jaką jest 
zdrowie Dolnoślązaków – 
mówi Sylwia Dąbrowska, bur-
mistrz Boguszowa – Gorc.

(JCF)

Gmina Mieroszów reali-
zuje kilka inwestycji w Soko-
łowsku. Powstaje nowe bo-
isko oraz przebudowywane 
są ulice.

- Od kilku dni prowadzone 
są roboty związane z budo-
wą boiska wielofunkcyjnego 
przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Sokołowsku. Żeby 
można było wjechać dużymi 
samochodami na teren boiska, 
wykonawca - w porozumieniu 
z dzierżawcą gruntu - zebrał 
warstwę humusu i przygoto-
wał plac manewrowy. Biorąc 
pod uwagę, że z drugiej stro-
ny mamy aleję Lipową, jest to 
najlepszy dojazd do terenu 

szkoły. Po wykonaniu robót te-
ren zostanie uporządkowany i 
przywrócony do użytkowania. 
Poza tym trwa budowa przej-
ścia dla pieszych wraz budową 
chodników przy ul. Głównej w 
Sokołowsku. To zadanie zosta-
ło do�nansowanie z budżetu 
państwa w ramach Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg. 
Ponadto dobiegła końca prze-
budowa ulicy Szkolnej w Soko-
łowsku. Ulica zyskała nie tylko 
nowe instalacje podziemne i 
nawierzchnię, ale także nowe 
miejsca parkingowe – mówi 
Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa.

(RED)

Bezpłatne badania

Zmiany w Sokołowsku
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• Ograniczona 
komunikacja
Do 31 lipca 2022 r. wstrzymane 
zostały kursy busów z Grząd. 
Przewozy zostaną wznowione 
1 sierpnia 2022 r.

• Festyn św. Anny
Parafia pw. Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny w 
Witkowie zaprasza na XVII 
Festyn Parafialny z okazji 
święta św. Anny. Impreza 
rozpocznie się 23 lipca 2022 
r. o godz. 15.00 na boisku 
Iskry Witków. W programie 
są występy zespołów mu-
zycznych, pokazy zapaśnicze 
LZKS Heros, gry i zabawy ro-
dzinne, stoiska z domowymi 
smakołykami, dmuchańce, 
malowanie twarzy, a o godz. 
21.00 rozpocznie się zabawa 
taneczna z zespołem Secret. 
Msza odpustowa zostanie 

odprawiona 24 lipca o godz. 
12.00 w kaplicy św. Anny.

• Kolejowa jak nowa
Zakończyła się przebudowa 
ul. Kolejowej w Czarnym Bo-
rze. W ramach inwestycji zo-
stała przebudowana droga 
o długości 889,10 m. Zakres 
prac polegał na: położeniu 
nowej nawierzchni asfaltowej, 
utwardzeniu poboczy z kostki 
kamiennej na wewnętrznych 
stronach łuków, utwardzeniu 
poboczy z kamienia oraz wy-
konaniu zjazdów i odwodnie-
nia drogi. Przebudowa drogi 
odbyła się dzięki do�nansowa-
niu otrzymanemu z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg 
w kwocie 803 597,90 złotych 
brutto. Cała wartość zadania 
wyniosła: 1 340 712,98 złotych 
brutto.

(RED)

Raport z Gminy 
Czarny Bór

Podczas pierwszych 
warsztatów kulinarnych, zor-
ganizowanych w ramach pro-
jektu „Nasza siostra Ukraina” 
panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Lubominie podzieliły 
się z gośćmi z Ukrainy swo-
imi przepisami. A to dopiero 
początek wymiany doświad-
czeń.

- Przedstawicielki Koła Go-
spodyń Wiejskich w Lubominie 

zaprezentowały swoje przepisy 
na domowy rosół, zrazy wołowe 
w towarzystwie klusek śląskich i 
czerwonej kapusty, żurek, bigos 
i makowiec. To była prawdziwa 
uczta! Cieszymy się z dużego 
zainteresowania projektem i 
już dzisiaj zapraszamy na kolej-
ne warsztaty kulinarne, które 
odbędą się 28 lipca (czwartek) 
o godz. 17:00 w Klubie Seniora 
w Starych Bogaczowicach. Tym 

- Budowa budynku mieszkalnego w Strudze szybko zmierza ku 
końcowi. Kolejna dobra informacja jest taka, że już za chwilę, w bliskim 
sąsiedztwie, ruszy budowa drugiego, bliźniaczego budynku – mówi 
Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.

(IL)

Więcej mieszkań
w Strudze

Integracyjne warsztaty
razem to mieszkańcy Ukrainy 
przekażą nam swoje sekretne 
przepisy. Będzie pysznie! – 
mówi Ilona Bujalska, dyrektor 
Gminnego Centrum Bibliotecz-
no -Kulturalnego w Starych Bo-
gaczowicach.

W ramach projektu „Nasza 
siostra Ukraina” odbędą się tak-
że warsztaty �orystyczne.

- Pod okiem �orystek Anety 
Rajcy i Anny Zakręt powsta-

nie dożynkowy wieniec pol-
sko-ukraiński. Zapraszamy do 
wspólnej zabawy! Pierwsze 
spotkanie w najbliższy ponie-
działek , 25 lipca 2022 r. o godz. 
17.00 w siedzibie Gminnego 
Centrum Biblioteczno -Kultu-
ralnego w Starych Bogaczo-
wicach. Zapewniamy mate-
riały, ogromną dawkę wiedzy 
i świetną zabawę – dodaje 
Ilona Bujalska. Projekt został 

do�nansowany ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie ” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez 

Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz ODL – Stowarzy-
szenie Granica w Lubawce.

(IL)
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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

- Bus na trasie Rzeczka - Świdnica - Rzeczka przez Walim, Jugowice 
i Zagórze Śląskie rozpoczął kursowanie 14 lipca 2022 r. Operatorem 
przewozów na tej trasie jest Administracja Budynków Komunalnych w 
Walimiu – mówi Adam Hausman, wójt Gminy Walim. Rozkład jazdy w 
dobrej rozdzielczości można pobrać na http://walim.pl/jak-dojechac/

(AM)

• Zostań strażakiem
- W sobotę, 23 lipca 2022r. o go-
dzinie 10.00, na stadionie przy 
ul. Dolnej w Głuszycy będziemy 
mogli spotkać się ze strażakami 
z Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Głuszycy Górnej oraz Ochotni-
czej Straży Pożarnej Sokolec. 
Na wydarzenie „Zostań stra-
żakiem” zapraszamy przede 
wszystkim najmłodszych– cze-
ka Was wiele niespodzianek 
i nagród. Będzie też małe co 
nieco dla głodnych i spragnio-
nych – zachęcają organizatorzy 
pikniku strażackiego w Głuszy-
cy. Zadanie grantowe „Zostań 
strażakiem” realizowane jest w 
ramach projektu grantowego 

„Nasze Góry Sowie”, współ�-
nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działa-
nia 19. „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”, poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność” Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

• Na basen do Głuszycy
- Zapraszamy do korzystania 
z wypoczynku nad wodą na  
jedynym w powiecie wałbrzy-
skim otwartym obiekcie ką-
pielowego przy ul. Dolnej 2 w 

Bus na trasie 
Rzeczka - Świdnica

Raport z Gminy Głuszyca Głuszycy. Obiekt czynny jest 
codziennie w lipcu i w sierp-
niu br. w godz. 11.00-18.00. Na 
miejscu na terenie obiektu na 
przybyłych  czekają w tym roku 
dwie niecki basenowe: duża i 
mała oraz boisko do piłki siat-
kowej plażowej. Nad bezpie-
czeństwem wypoczywających 
nad wodą czuwają ratownicy 
Wodnego Ochotniczego Po-
gotowia Ratowniczego w Wał-
brzychu. Wypoczywających 
prosimy o zapoznanie się z re-
gulaminem obiektu i egzekwo-
wanie jego zapisów. Wejście na 
teren obiektu traktowane jest 
jako akceptacja zapisów regu-
laminu. Życzymy wszystkim 
bezpiecznego wypoczynku – 
mówi Sabina Jelewska, dyrek-
tor Centrum Kultury - Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Głuszy-

cy. Regulamin obiektu i cennik 
dostępne są na stronie https://
ckmbp-gluszyca.pl.

• Odpłatny dowóz
- W związku z realizacją zadania 
„Usługa transportu indywidu-
alnego door-to-door w Gmi-
nie Głuszyca” informujemy, 
że od 1 sierpnia 2022 r. do 31 
grudnia 2023 r., usługa będzie 
świadczona odpłatnie, zgodnie 
z taryfą opłat wprowadzoną 27 
czerwca 2022 r. Tary�kator do-
stępny jest na stronie gluszyca.
pl w zakładce: usługi indywidu-
alnego transportu door-to-do-
or oraz poprawa dostępności 
architektonicznej wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych 
– mówi Roman Głód, burmistrz 
Głuszycy.

(AGM)

Do pierwszych seniorów z 
Gminy Walim tra�ły tak zwa-
ne opaski bezpieczeństwa.

- W ramach Rządowego 
Programu Ministerstwa Rodzi-
ny i Polityki Społecznej „Kor-
pus Wsparcia Seniorów” na rok 
2022, moduł II „Opieka na odle-
głość”, 35 mieszkańców Gminy 
Walim otrzyma za darmo tak 
zwaną opaskę bezpieczeństwa 
– mówi Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim. - Opaska bezpie-
czeństwa będzie połączona z 
usługą operatora pomocy – 24 
godziny na dobę, przez siedem 
dni w tygodniu. W przypadku 
trudnej sytuacji lub nagłego 
zagrożenia, wciśnięcie guzika 
alarmowego, znajdującego 
się na opasce umożliwi połą-
czenie się ze stale gotową do 
interwencji centralą. Po ode-

braniu zgłoszenia dyspozytor 
– ratownik medyczny, opiekun 
medyczny, pielęgniarka podej-
muje decyzję o sposobie udzie-
lenia pomocy seniorowi.

Udział w programie jest 
bezpłatny. Jest on w pełni �-
nansowany ze środków Fun-
duszu Przeciwdziałania CO-
VID-19. Program będzie trwał 
do grudnia 2022 roku.

– Pracownicy Ośrodka Po-
mocy Społecznej już wręczają 
zakwali�kowanym seniorom 
opaski bezpieczeństwa, a także 
udzielają wszelkich informacji 
na ten temat. W ramach tej ini-
cjatywy, wykorzystując nowo-
czesne technologie, chcemy 
zadbać o poczucie bezpieczeń-
stwa osób starszych – dodaje 
Adam Hausman.

(AM)

Opaski bezpieczeństwa 
dla seniorów
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Po raz kolejny Boguszów 
– Gorce stanie się stolicą pol-
skiego kolarstwa górskiego. 
Od piątku do niedzieli (22-
24.08.2022 r.) rozgrywane 
będą Mistrzostwa Polski MTB 
XCO 2021.

Trzydniowe zawody na sta-
dionie przy ul. Kusocińskiego w 
Boguszowie – Gorcach rozpocz-
nie w piątek o godz. 12.30 rywa-

lizacja sztafet, a o godz. 18.00 
wystartują uczestnicy zmagań 
w konkurencji short track elity 
kobiet i mężczyzn. W sobotę 
od godz. 9.00 w mistrzostwach 
Polski w kolarstwie górskim ry-
walizować będą wśród kobiet i 
mężczyzn: amatorzy, mastersi, 
młodzicy, żacy, uczestnicy zma-
gań CykloSport, będzie wyścig 
rodzinny dla pracowników gru-

py Forvia/Faurecia oraz rozgry-
wane będą konkursy dla dzieci. 
W niedzielę na starcie staną 
kobiety i mężczyźni w katego-
riach: juniorzy młodsi, juniorzy 
oraz elita.

Program zawodów oraz 
wszelkie informacje dostępne 
są na stronie https://www.gn-
s-race.pl/.

(RED)

22.07.2022 r. o godzinie 
12.00 na cmentarzu przy 
ul. Jerzmanowskiej 53 we 
Wrocławiu odbędzie się cere-
monia pogrzebowa Radosła-
wa Czerniaka. Były trener 
koszykarzy m.in. Górnika 
Wałbrzych, Turowa Zgorzelec 
i Ślęzy Wrocław zmarł 18 lipca 
2022 r. Miał 53 lata.

Radosław Czerniak urodził się 
31 maja 1969 r. w Kłodzku. Był 
wychowankiem i wieloletnim 
koszykarzem Śląska Wrocław, 
w barwach którego zdobył 5 
tytułów mistrza Polski w 1987 
r. oraz w latach 1991–1994, wi-
cemistrzostwo Polski w 1989 r., 
brązowy medal w 1990 r. oraz Pu-
char Polski w latach: 1989, 1990, 

1992. Później kontynuował kari-
erę w Wybrzeżu Gdańsk, Noteci 
Inowrocław, Tre�u Sopot oraz 
w Turowie Zgorzelec. W tym 
ostatnim klubie zakończył kari-
erę zawodnika i rozpoczął pracę 
trenerską. W 2004 r. wprowadził 
Turów do ekstraklasy, a w 2007 
roku powtórzył ten sukces z 
Górnikiem Wałbrzych. W 2008 
roku został asystentem trenera 
reprezentacji Polski Muliego 
Katzurina. Potem był także sz-
koleniowcem męskiej drużyny 
ŁKS Łódź oraz kobiecej Ślęzy 
Wrocław, z którą awansował do 
ekstraklasy. Z powodzeniem tre-
nował grupy młodzieżowe Śląs-
ka, a w 2013 roku jego podop-
ieczni wywalczyli srebrny medal 

mistrzostw Polski młodzików. Z 
młodzieżą pracował także w 
piłkarskiej Miedzi Legnica.

- Radek, choć był ko-
szykarzem i trenerem ko-
szykówki, świetnie odnalazł 
się także w pracy z młodymi 
piłkarzami – wspomina Tomasz 
Brusiło, prezes Miedzi Legnica. 
– W Akademii Miedzi dpowi-
adał za przygotowanie ogól-
norozwojowe i motoryczne 
piłkarskiego narybku. Był świet-
nym fachowcem, a do tego 
potra�ł sobie szybko zaskarbić 
sympatię podopiecznych.

- W 2006 roku szukałem mło-
dego, ale już doświadczonego 
trenera – wspomina Roman 
Ludwiczuk, ówczesny prezes 

JKKS Górnik Wałbrzych i prezes 
Polskiego Związku Koszykówki. 
- Radek awansował do ekstrak-
lasy z Turowem Zgorzelec, blis-
ko mieszkał i pamiętał jeszcze 
za czasów gry w Śląsku Wrocław 
czym charakteryzuje się Górnik 
Wałbrzych i jego kibice. Rozma-
wialiśmy krótko na temat jego 
pracy w Górniku i szybko dosz-
liśmy do porozumienia. Radek 
był człowiekiem któremu po 
krótkiej rozmowie można było 
zaufać i wierzyć w to co mówił. 
Dostał pełną swobodę w 
budowaniu drużyny, a mimo to 
zawsze przed podjęciem decyz-
ji personalnej spotykaliśmy się 
w szerszym gronie z Januszem 
Kozłowiczem, Jarosławem 

Mistrzostwa Polski w MTB

Ostatnie pożegnanie Radosława Czerniaka Juchniewiczem i Henrykiem 
Frąckowiakiem i słuchaliśmy 
Jego argumentów. Wielokrot-
nie pytano mnie o sens zatrud-
niania niektórych zawodników 
i zawsze odpowiadałem, że 
Radek wie jakiej mąki potrze-
ba do upieczenia najlepszego 
chleba. Do dziś wspominam 
nasze rozmowy z Radkiem i 
zawsze powtarzam, że dzięki 
Niemu miałem okazję poznać 
Wojciecha Kukuczkę, Marcina 
Stokłosę, Sławomira Nowaka 
, Adriana Czerwonkę i wraz 
z nimi przeżywać wspaniałe 
chwile na parkietach I ligi oraz 
ekstraklasy. Radka cechował 
wielki spokój, opanowanie, pro-
fesjonalne przygotowanie do 
treningów i meczów. Nawet po 
dwóch porażkach w Wałbrzy-
chu ze Sportino Inowrocław w 
pół�nale play o� w 2007 roku 

(po którym zwycięzca otrzymy-
wał prawu gry w ekstraklasie), 
powtarzał wszystkim, że będzie 
dobrze i wierzył w sukces, który 
stał się faktem. W kolejnym se-
zonie, po wielu wspaniałych 
meczach i zwycięstwach m.in. 
nad Turowem i Śląskiem, do-
prowadził Górnika do fazy play 
o�. Po tym sezonie nasze drogi 
się rozeszły, ale jako szef PZKo-
sz zaproponowałem Radkowi 
współpracę z reprezentacją 
Polski seniorów i trenerem Muli 
Katzurinem , a prowadzona 
przez nich drużyna zajęła 9 mie-
jsce w mistrzostwach Europy. 
Byliśmy w częstym kontakcie, 
często rozmawialiśmy nie tylko 
o koszykówce. Był wspaniałym 
Człowiekiem i trudno pogodzić 
się z Jego odejściem.

Cześć Jego pamięci!
(RED)
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Młodzi lekkoatleci LKS 
Górnik Wałbrzych zdobywa-
ją medale na arenach krajo-
wych i międzynarodowych.

Maja Olszak z mistrzostw 
Polski do lat 20 wróciła ze 
srebrnym medalem. - W biegu 
eliminacyjnym zajęła 2 miejsce 
pewnie przechodząc do �nału. 

A w �nale Maja pobiegła 14.15 
sek. A to nie jest dla niej łatwy 
rok za sprawą zmiany kategorii 
wiekowej oraz zmiany wyso-
kości płotków. A przecież Maja 
przyzwyczaiła nas do medali 
i - jak to trener Grzegorz Bana-
szek mówi - talent Mai toruje 
drogę młodszym płotkarkom. 

Sukcesy lekkoatletów A talent Maja ma przeogrom-
ny. I kolejny raz podzieliła się 
nim z nami – mówi Natalia Joń-
ska z LKS Górnik Wałbrzych.

Maja Olszak zaliczyła także 
świetny debiut w reprezentacji 
Polski. - Maja zajęła 3miejsce 
w meczu lekkoatletycznym 
w Mariborze. Nasza płotkarka 
wróciła nie tylko z medalem, 
ale i z nowym rekordem życio-
wym - 13.98 sek. Trzeba przy 
tym pamiętać, że Maja jest 

tym młodszym rocznikiem w 
kategorii U20 – dodaje Natalia 
Jońska.

Z kolei Amelia Kielar zajęła 
11 miejsce w  biegu na 100 m 
przez płotki w rozegranych w 
Izraelu mistrzostwach Europy 
do lat 18. Amelia zajęła 3 miej-
sce w swoim pół�nale, z cza-
sem 13.67 sek. W Jerozolimie 
wystartował także kulomiot 
Kacper Kuczaj, który zajął 21 
miejsce.

Na arenie międzynarodowej 
będzie mogła pokazać się tak-
że Olena Durowa, która zosta-
ła powołana do reprezentacji 
Polski na Athletics Unlimited 
Games Kraków 2022. Organi-
zowane w Krakowie zawody, 
które odbędą się w dniach 11-
15.08.2022 r., zgromadzą na 
starcie zawodników z roczni-
ków 2009 i 2010. Podopieczna 
trenera Janusza Stysia pobie-
gnie na 300 m. Rekord życiowy 
zawodniczki Górnika na tym 
dystansie to 41.85 sek.

W Bielsku-Białej odbyły się 
XXVIII Ogólnopolska Olimpia-
da Młodzieży oraz 54. PZLA Mi-
strzostw Polski U18.

- Alicja Gnyp swój udział w 
tej imprezie zakończyła z brą-
zowym medalem mistrzostw 
Polski do lat 18. Zawodniczka 
trenera Franciszka Karpińskie-
go w swojej trzeciej próbie 
rzuciła dyskiem na odległość 
39,22m i zapewniła sobie 3 
miejsce. Kacper Kuczaj zakoń-
czył rywalizację w pchnięciu 
kulą na 4 miejscu z wynikiem 
15,75 m, ale wyprzedzili go o 

rok starsi rywale. Martyna Ste-
renga zakończyła konkurs sko-
ku w dal z rezultatem 5,61 m. 
Zawodniczka trenera Grzego-
rza Banaszka zajęła 7 miejsce w 
Polsce. Niestety, start w Bielsku 
– Białej okazał się pechowy dla 
Amelii Kielar, która w biegu eli-
minacyjnym popełniła falstart i 
została zdyskwali�kowana – re-
lacjonuje Natalia Jońska.

(RED, fot. LKS)

- Mamy wicemistrza Polski w siat-
kówce plażowej! Bartek Nackowski, 
w parze z Kubą Kilianem z Gwardii 
Wrocław, wywalczył srebrny medal 
w turnieju finałowym Mistrzostw 
Polski juniorów młodszych, który 
rozgrywany był w Myślenicach. To 
kolejny krążek w kolekcji naszego 
utalentowanego zawodnika, po 
brązie mistrzostw Polski młodzików w 2020 roku. Chełmiec może się rów-
nież pochwalić dwoma brązowymi medalistami sprzed 4 lat, również w 
kategorii młodzików, które zdobyli Dominik Płużka i Wiktor Mordarski. 
Te sukcesy potwierdzają, że Wałbrzych siatkówką stoi – mówi Fabian Ku-
rzawiński z KPS Chełmiec Wałbrzych.

(RED)

W drugi weekend sierpnia 
rozpoczną się rozgrywki pił-
karskie w niższych klasach. 
Na inaugurację zmagań w IV 
lidze Górnik Wałbrzych zagra 
w Świdnicy z Polonią – Stal.

IV liga
1 kolejka - 13-14 sierpnia: 

Polonia-Stal Świdnica - Górnik 
Wałbrzych, Skałki Stolec -Piast 
Żmigród, Lechia Dzierżoniów - 
Foto-Higiena Gać, Bielawianka 
Bielawa - Barycz Sułów, Orzeł 
Ząbkowice Śląskie - Sokół Mar-
cinkowice, Piast Nowa Ruda 
- Polonia Trzebnica, Galakticos 
Solna - Słowianin Wolibórz, Po-
lonia Środa Śląska - Moto Jelcz 
Oława.

Klasa okręgowa
1 kolejka - 13-14 sierpnia: 

Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych - Victoria Świebodzice, 
Zdrój Jedlina Zdrój - Włókniarz 

Kudowa Zdrój, Kryształ Stro-
nie Śląskie - Polonia Bystrzyca 
Kłodzka, Karolina Jaworzyna 
Śląska - Piławianka Piława Gór-
na, Iskra Jaszkowa Dolna - LKS 
Bystrzyca Górna, Pogoń Pieszy-
ce - Śnieżnik Domaszków, Nysa 
Kłodzko - Zamek Kamieniec 
Ząbkowicki, Grom Witków - 
Zjednoczeni Żarów.

Klasa A
1 kolejka - 13-14 sierpnia: 

Czarni Wałbrzych - Podgórze 
Wałbrzych, KP MCK Mieroszów 
- Włókniarz Głuszyca, Sudety 
Dziećmorowice - Zieloni Mo-
krzeszów, MKS Szczawno Zdrój 
- Szczyt Boguszów-Gorce, KS 
Walim - Górnik Boguszów-Gor-
ce, AKS II Strzegom - Zagłębie 
Wałbrzych, LKS Wiśniowa - 
Herbapol Stanowice, Iskra Wit-
ków Śląski – drużyna wyłonio-
na w barażach.

(RED)

Derby na inaugurację

Wicemistrz na piasku
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Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 

ewentualnie powiat wałbrzyski 

–parter lub I piętro w cenie do 120 

tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

Sprzedam działkę budowlaną w 

Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 

teren o powierzchni 3544m²  cena 

210 tys.zł

Sprzedam działkę zabudowaną 

(remiza strażacka) o pow. 1200m2 

w Sierpnicy. Cena 200 tys. zł. 

Informacje dotyczące nierucho-

mości zostały sporządzone na 

podstawie oświadczeń i nie są 

ofertą w rozumieniu przepisów 

prawa, mają charakter wyłącznie 

informacyjny i mogą podlegać 

aktualizacji, zalecamy ich osobistą 

wery�kację. Serdecznie zaprasza-

my do naszego biura w Głuszycy i 

na stronę www.zolnieruk.pl.
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Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

ZATRUDNIĘ 
DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

USŁUGI

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(11) 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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Strefa bezpieczeństwa

Z okazji 25-lecia działalności 
WSSE „INVEST-PARK” został 
zorganizowany Tydzień Bezpie-
czeństwa #StrefaBezpieczeń-
stwa. Celem 5 wydarzeń, które 
były adresowane głównie dla 
fi rm działających w wałbrzy-
skiej strefi e, było propagowa-
nie kultury bezpieczeństwa za-
równo w życiu zawodowym, jak 
i wolnym czasie.

- Jaka jest odpowiedzialność 
kierowników za bezpieczną pra-
cę zespołu? Jakie są aktualne za-
grożenia cyberprzestępczością? 
Jak można doskonalić techniki 
bezpiecznej jazdy? Jak prawidło-
wo udzielać pierwszej pomocy? 
Jak ugasić pożar? To wszystko 
w dniach 11-15 lipca br., w ramach 
współpracy z WSSE, przygoto-
wali eksperci, którzy kwestię 
bezpieczeństwa traktują priory-
tetowo i wiedzą jak ważne jest 
minimalizowanie ryzyka oraz mi-
sja edukacyjno – szkoleniowa w 
tym zakresie. Uczestnicy, oprócz 
teorii, mieli niecodzienną możli-
wość praktycznego doskonale-
nia swoich umiejętności, a także 
obserwowania z bliska chociaż-
by akcji ratowniczej PSP – mówi 
Piotr Wojtyczka, prezes zarządu 
WSSE „INVEST-PARK”. 
• 11 lipca – webinarium: odpo-
wiedzialność kierowników za 
bezpieczeństwo pracowników. 
W otwartym spotkaniu uczest-
niczyło ok. 70 osób. Słuchacze 
dostali garść praktycznych 
wskazówek i odniesień  do prze-
pisów prawa pracy, dotyczących 
odpowiedzialności kierowników 
za bezpieczeństwo pracowni-
ków, którymi zarządzają. Wśród 
uczestników znaleźli się zarów-
no ci, którzy odpowiadają za 
przestrzeganie BHP i kontrolują 
- czyli służba BHP, jak i ci, którzy 

odpowiadają za bezpieczeństwo 
swoich pracowników – manage-
rowie. Na czacie wywiązała się 
ciekawa dyskusja, a ekspert od-
powiadał na wszystkie pytania 
od uczestników. Zarówno tema-
tyka, jak i sposób prowadzenia 
webinarium, spotkały się z du-
żym zainteresowaniem słucha-
czy.
• 12 lipca – webinarium: cyber-
przestępczość – aktualne zagro-
żenia, spotkanie otwarte, cieszą-
ce się dużym zainteresowaniem 
uczestników.
• 13 lipca – Tor Wyścigowy Sile-
sia Ring. Szkolenie zaplanowane 
na Torze Silesia Ring spotkało 
się z dużym zainteresowaniem 
i dużymi emocjami. Komplet 
uczestników miał jedyną w swo-
im rodzaju możliwość spraw-
dzenia i zweryfi kowania swoich 
umiejętności bezpiecznej jazdy 
samochodem. Szkoleniowcy 
przekazali cenne uwagi teore-
tyczne, które uczestnicy mogli 
przećwiczyć w bezpiecznych 
warunkach pod okiem trene-
rów. Zostali poddani próbie na 
płycie poślizgowej, doskonalili 
hamowanie awaryjne, mieli do 
dyspozycji symulator jazdy itp. 
A wszystko to na terenie bardzo 
nowoczesnego obiektu sporto-
wego.
• 14 lipca – hala WSSE – kurs 
pierwszej pomocy. Przy ul. Vil-
lardczyków 17 w Wałbrzychu, w 
bliskiej odległości od miejsca, 
w którym powstaje centrum 
szkoleniowe WSSE, dla inwe-
storów zorganizowany został 
niecodzienny kurs pierwszej po-
mocy, połączony ze specjalnie 
przygotowanym pokazem przez 
Państwową Straż Pożarną w 
Wałbrzychu. Ekspert – Łukasz 
Wasilewski, wykwalifi kowany 

ratownik medyczny – przekazał 
bardzo cenne uwagi na temat 
obowiązków i dobrych praktyk 
przy zabezpieczaniu miejsca  wy-
padku i udzielania pierwszej po-
mocy, w tym: sposobu ratowania 
poszkodowanego z wraku samo-
chodu, wykonywania resuscy-
tacji krążeniowo – oddechowej, 
zasad obsługi defi brylatora. To 
wszystko w praktyce, pod okiem 
ekspertów, po części teoretycz-
nej, mogli osobiście przećwiczyć 
uczestnicy wydarzenia. Najwię-
cej emocji, w tym dniu, wywołał 
pokaz PSP. Rozcinanie wraku 
samochodu i uwalnianie poszko-
dowanego, a także gaszenie 
pojazdu z udziałem strażakówi 
przy użyciu wozów strażackich 
typu technicznego oraz gaśni-
czego, ze szczegółowym opisem 
poszczególnych działań - temu 
wszystkiemu mogli przyglądać 
się z bliska uczestnicy kursu, 
którzy mieli także unikalną moż-
liwość poznania sprzętu, który 
strażacy muszą mieć ze sobą 
przy każdej akcji ratowniczej.
• 15 lipca – Windhunter Acade-
my. W Szczawnie – Zdroju, w 
siedzibie Windhunter Acade-
my, dla inwestorów strefowych 
odbyło się szkolenie z zakresu 
bezpieczeństwa pożarowego. 
Trenerzy omówili ryzyko i zagro-
żenia pożarowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych wystę-
pujących w zakładach przemy-
słowych. Następnie, w części 
praktycznej, fi rma Windhunter 
przygotowała dla uczestników 
spotkania m.in. gaszenie rzeczy-
wistego ognia – tutaj można było 
przećwiczyć obsługę gaśnic, 
przejście toru przeszkód w zady-
mionej komorze, ratowanie czło-
wieka z płonącego budynku (VR).

- Tym ostatnim szkoleniem 
zakończyliśmy I Tygodzień Bez-
pieczeństwa, która pobudził 
apetyty zarówno nasze, jak i 
uczestników. Podsumowując: w 
zorganizowanym przez WSSE 
Tygodniu Bezpieczeństwa wzię-
ło udział około 250 osób, którzy 
mieli do dyspozycji ok. 22 godzi-
ny szkoleniowe – podsumowuje 
prezes WSSE „INVEST-PARK”. 


