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23 lipca 2022 r. w parku 
Jana III Sobieskiego w Wał-
brzychu została oddana do 
użytku tężnia solankowa. W 
ten sposób miasto powróci-
ło do swojej uzdrowiskowej 
przeszłości, którą zakończył 
dynamiczny rozwój górnic-
twa węgla kamiennego. Do-
tąd, jednymi z nielicznych 
reliktów uzdrowiskowej hi-
storii Wałbrzycha, były: histo-
ryczna nazwa dzielnicy Stary 
Zdrój i ocalały budynek daw-
nego pensjonatu „Lwi Gród”.

Tężnia solankowa została 
zrealizowana w ramach Wał-
brzyskiego Budżetu Obywatel-
skiego z… 2019 roku. Na ten 
cel miasto przeznaczyło około 
780 tys. zł. Instalacja stanęła 
w centrum Wałbrzycha – w 
zabytkowym parku im. Jana III 
Sobieskiego i od momentu od-
dania do użytku cieszy się du-
żym zainteresowaniem miesz-
kańców i turystów. 

- W minioną sobotę otwo-
rzyliśmy tężnię solankową w 
parku im. Jana III Sobieskiego. 
Nie oznacza to jednak końca 
inwestycji w tym wspaniałym 
miejscu. Trwa budowa prawie 
1 km nowych ścieżek w parku, 
które wykonujemy metodą 
tradycyjną - z kostki brukowej. 
Rozwiązanie to zostało zaak-
ceptowane przez konserwa-
tora zabytków. Przy nowych 
ścieżkach zamontujemy nowe 
oświetlenie oraz monitoring. 
Koszt tego etapu rewitalizacji 
parku to blisko 3 mln zł - mówi 
Roman Szełemej, prezydent 
Wałbrzycha.

(RED)

***
Stary-Zdrój chlubą 
Waldenburga

Przy okazji oddania do użytku wał-
brzyskiej tężni, przypominany felieton 
śp. Stanisława Michalika, który na ła-
mach Tygodnika DB 2010 tak pisał o 
uzdrowiskowej historii Wałbrzycha:

Rosnący w siłę Wałbrzych cieszył 
się w XIX wieku renomą nie tylko jako 
miasto przemysłowe, znacznie wcze-
śniej był znany w Niemczech jako 
miejscowość letniskowa.

Już najstarsze zapiski mówią o ist-
nieniu osady Waldenburg, pospolicie 
zwanej Waldenberg w 1191 roku, a 
popularność swą zyskała dzięki piel-
grzymkom do drewnianego kościółka 
na pagórku, obok którego tryskało 
źródło wody mineralnej. A więc już 
od wczesnego średniowiecza „Leśny 
gród” lub „Leśna góra” cieszył się po-
pularnością z racji leczniczych właści-
wości wód. O eksploatacji tutejszych 
źródeł w odległej przeszłości mówił 
nie tylko średniowieczny zapis Aqua 
Antiqua, ale także znalezione przy 
ujęciu monety starorzymskie. Czyż-
by oznaczały one, że już wówczas za 
czerpanie wody źródlanej trzeba było 
słono płacić?

Obecna dzielnica Wałbrzycha, 
Stary Zdrój, to jedno z wcześniejszych 
kąpielisk sudeckich. Altwasser -  po-
wstało w miejscu dawnego folwarku 
Piastów świdnickich i wsi służebnej. 
Od 1664 roku znajdowała się tu przy-
stań kąpielowa, wykorzystująca bo-
gate źródła wód mineralnych. Stary-
-Zdrój uzdrowiskiem został dopiero w 
roku 1751. Uzdrowisko stało się prężne 
i modne, przyciągało coraz więcej 
kuracjuszy i przyjezdnych gości z róż-
nych stron Europy. Korzystali z niego 
chętnie Sarmaci znad Wisły i Warty. W 
roku 1757 Stary Zdrój dysponował już 
60 pokojami w 11 domach, a potem 
20 pensjonatami, z których Lwi Gród, 
przy ul. Pocztowej - liczący 36 pokoi - 
przetrwał do naszych czasów. Przed 
nim znajdował się niewielki plac, na 
którym odbywały się koncerty. Ulica 
Pocztowa była wówczas promenadą, 
wokół niej koncentrowało się życie 
uzdrowiska. Wzdłuż promenady biło 
8 źródeł mineralnych. Znajdujący się w 
pobliżu budynek dworca kolejowego 
Wałbrzych Miasto zbudowany został 
na wzór „pijalni wód mineralnych”. 
Powyżej niego powstało w 1925 roku 
osiedle domków parterowych i trzy-
piętrowych, wkomponowane w ota-
czającą je zieleń. Ale wcześniej były 
tu domki gościnne dla kuracjuszy, 
zbudowane w latach 1790-1800 przez 
ówczesnego właściciela uzdrowiska 
von Mutiusa. Na pamiątkę zachowały 
się tylko nazwy ulic – Uzdrowiskowa, 
Kuracyjna.

To przykre, ale do dziś z dawnego 
uzdrowiska pozostały tylko zapisy hi-
storyczne, stare fotogra�e, literatura. 
By dostrzec jakiekolwiek walory lecz-

Tężnia w Wałbrzychu, czyli powrót 
do uzdrowiskowej przeszłości
nicze w tej części miasta, trzeba mieć 
bujną wyobraźnię. Można sobie po-
folgować w snuciu obrazu dawnego 
zdroju przemierzając park na Ptasiej 
Kopie (590 m) z resztkami wspaniałe-
go ongiś drzewostanu lub obserwując 
krajobraz z najwyższego w tej części 
wzgórza, Lisiego Kamienia (600 m), 
zamykającego wygasłe uzdrowisko. 
Niestety, ani władze niemieckie, ani 
powojenne polskie nie zadbały o ura-
towanie zabytków przyrody i architek-
tury dla przyszłych pokoleń, nie mó-
wiąc o estetyce i czystości otoczenia.

A przecież Stary Zdrój był miej-
scem, w którym gościli znamienici 
ludzie z całej Europy, wybitni politycy, 
pisarze, artyści.

Skoncentruję się na ważniejszych 
Polakach. W roku 1784 gościł w 
Starym Zdroju bratanek króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego, 
generał wojsk koronnych, minister i 
dyplomata, Stanisław Poniatowski. 
To chyba nie jest przypadek, że tak 
wyśmienity mąż stanu znalazł się w 
wałbrzyskim zdroju. Kilka lat później 
- w 1792 roku - w drodze do Saksonii 
zatrzymał się tutaj znakomity Hugo 
Kołłątaj, współtwórca Konstytucji 3 
Maja, załamany psychicznie Targo-
wicą i II rozbiorem Polski. Niestety, 
uzdrowisko wałbrzyskie wywarło na 
nim złe wrażenie. Jest to „miejsce 
smutne i niemiłe”, pisał w liście do 
generała Stanisława Potockiego, a 
dalej: „czas i powietrze złe, więc za-
wód dla tych, co się kurować tu przy-
jechali. Zostawię tu wielu Polaków, 
a między innymi księcia jenerała Sa-
piehę P. Łubieńskiego…”.

Listami ze Starego Zdroju, a 
potem z Cieplic i Lipska, Kołłątaj in-
formował opinię publiczną w kraju 
o zawartym już między Prusami a 
Katarzyną II tajnym układzie drugie-
go rozbioru Polski „Straszne nowiny, 
okropny koniec XVIII wieku – takimi 
słowy kończy jedną ze swoich kore-
spondencji wałbrzyskich.

W sierpniu 1816 roku do Starego 
Zdroju zjechała w licznym towarzy-
stwie, kilkoma zaprzęgami konnymi, 
księżna Izabela Czartoryska, twórczyni 
muzeum pamiątek narodowych, zwa-
nego „Świątynią Sybilli”. Jej dwór w 
Puławach był ogniskiem życia literac-
kiego i kulturalnego w ciężkich latach 
utraty niepodległości. Toteż została 
ona przyjęta w Starym-Zdroju z odpo-
wiednimi honorami. W późniejszych 
pamiętnikach pisanych po francusku 

księżna tak wspomina swój pobyt w 
Starym Zdroju:

„Rano pijam wody; źródło znaj-
duje się pobliżu. Moje okna wy-
chodzą na promenadę publiczną. 
Zażywam tam przechadzki wraz 
ze wszystkimi kuracjuszami. Potem 
spacer w lektyce po okolicy. Od dzie-
siątej do południa piszę lub czytam. 
W południe biorę kąpiel (dodam od 
siebie, że taka kąpiel w źródlanej wo-
dzie stanowiła najważniejszy punkt 
kuracji w Starym Zdroju – dop. SM). 
Około drugiej jemy obiad, potem 
robimy niezbyt długie wycieczki. 
Często pijemy u mnie herbatę. O 
dziesiątej w całym Starym Zdroju ga-
sną światła, zapada cisza i wszystko 
zasypia…”.

Atrakcją Starego Zdroju była 
pobliska Lisia Sztolnia, długi pod-
ziemny kanał transportowy węgla. 
Księżna została zaproszona na 
atrakcyjną wycieczkę w podziemia 
kopalni. Oto co napisała księżna o 
wrażeniach z tej wyprawy:

„…Weszliśmy do barki – razem 
12 osób. Płynęliśmy strumieniem. 
Wszystko było rzęsiście oświetlone, 
poprzedzała nas piękna muzyka na 
innej barce…”.

Księżna była przyjmowana nie-
zwykle gościnnie przez dyrekcję Urzędu 
Górniczego w Wałbrzychu. Nie mniej 
uroczyście przyjęto ją na zamku Książ, 
bo bukietem czerwonych róż i z brawu-
rą odegranym polonezem, który przy-
pomniał jej  zniewoloną ojczyznę.

Niestety, sławne uzdrowisko 
sudeckie stało się o�arą rozwoju 
górnictwa węgla kamiennego. Na 
skutek drążenia podziemnych szy-
bów, wyciekły wody z siedmiu tutej-
szych źródeł. Stało się to tak nagle, 
że nikt nie był w stanie temu prze-
ciwdziałać. Rok 1851 był ostatnim 
w historii uzdrowiska prosperujące-
go okrągłe 100 lat. „O Polakach w 
dawnym Szczawnie i Starym Zdroju” 
napisał piękną, wzruszającą książkę, 
dr Alfons Szyperski, były mieszka-
niec Szczawna- Zdroju i miłośnik 
ziemi wałbrzyskiej. Znacznie więcej 
możemy przeczytać w dostępnych 
opracowaniach historycznych, prze-
wodnikach i folderach.

Stanisław Michalik
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XXIII edycja Festiwalu Ba-
chowskiego Świdnica trwa 
do 31 lipca. W Świdnicy i 
licznych pobliskich miejsco-
wościach zaproszeni muzycy 
dadzą ponad 20 koncertów.

Festiwal Bachowski Świd-
nica to zjawisko wyjątkowe na 
mapie polskiego życia muzycz-
nego. Łączy wielopokoleniową 
publiczność o różnym koncer-
towym stażu, miasto z jego 
okolicami, młodych muzyków, 
zaczynających swoją karierę, z 
dojrzałymi i cenionymi artysta-
mi. Wychodząc z koncertami 
w region dociera do najmniej-
szych, a zupełnie niezwykłych, 
zabytkowych kościołów we 
wsiach położonych poza utar-
tymi turystycznymi trasami. 
Tam znajduje też nowych od-
biorców, którzy po raz pierw-
szy mogą „u siebie” posłuchać 
wykonywanej na żywo muzyki 
klasycznej. „Tylko rzeczy spor-
ne dają szanse” głosi hasło te-
gorocznej edycji festiwalu, bo 

jedynie to, co niekonwencjo-
nalne i budzące szczere emo-
cje obiecuje stały rozwój. Dzię-
ki konsekwencji w dążeniu do 
piękna, spotkania, innowacyj-
ności, otwartości i wrażliwości 
Festiwal Bachowski stał się jed-
nym z największych i najory-
ginalniejszych wydarzeń tego 
rodzaju w naszej części Europy.

W Świdnicy muzyka zabrzmi 
w Kościele Pokoju, który od 
początku pozostaje główną fe-
stiwalową sceną, katedrze św. 
Stanisława i św. Wacława, ale 
też w miejskim parku i Świdnic-
kiej Fabryce Urządzeń Przemy-
słowych. Festiwal zainauguro-
wała słynna mezzosopranistka 
Vivica Genaux, która z Capellą 
Cracoviensis prowadzoną 
przez skrzypka Roberta Bacha-
rę zaśpiewała wirtuozowskie 
arie z barokowych oper. W ko-
lejnych dniach wystąpi skrzy-
paczka Viktoria Mullova, grając 
wspólnie z pianistą Alasdairem 
Beatsonem sonaty Schuberta 

i Beethovena, zespół Grain-
delavoix wykona Responsoria 
Gesualda, zespół śpiewaków 
wystąpi w plenerowym spekta-
klu „Naturzyści” w reżyserii Ce-
zarego Tomaszewskiego zain-
spirowanym „Lieder im Freien 
zu singen” Mendelssohna, na-
tomiast Oscar Arguelles, Teresa 
Kamińska i Wioletta Fluda-Tka-
czyk zaprezentują tria klarne-
towe Brahmsa i Zemlinsky’ego. 
Ważnym punktem programu 
będą niedzielne wykonania 
kantat patrona festiwalu w Ko-
ściele Pokoju.

Jak zawsze istotną częścią 
Festiwalu Bachowskiego są 
liczne działania w regionie 
(Śniadania na trawie, Pikniki 
Romantyczne i inne), w tym 
roku m.in. w Walimiu, Pożarzy-
sku, Sobótce, Glinnie, Olszyń-
cu, Żarowie, Łagiewnikach, Ba-
gieńcu czy Piławie Górnej.

Pełen program na stronie 
www.bach.pl.

(JP)

XXIII Festiwal Bachowski Świdnica

29 lipca 2022 r. w klu-
bie A’propos w Wałbrzychu 
zespół LUSHY! wystąpi na 
pierwszym koncercie w ro-
dzinnym Wałbrzychu. Grupie 
towarzyszyć będą goście: 
Pola Chobot oraz Radek Ba-
ranowski. Koncert poprzedzi 
występ wrocławskiego wo-
kalisty Motorboats.

Koncert rozpocznie się o 
godz. 19.00, a bilety można ku-
pić na stronie klubu A’propos 
oraz przy wejściu w dniu kon-
certu. Bilety w przedsprzedaży 
na stronie https://www.apro-
poshotel.pl/ kosztują 25 zł, a w 
dniu koncertu 35 zł.

LUSHY! to wrocławskie trio 
z wałbrzyskimi korzeniami. 
Jerzy Akerman, Konrad Ka-
rolczyk i Mateusz Rup znają 
się jeszcze z czasów nauki w 
szkole podstawowej w Ze-
spole Szkół Muzycznych w 
Wałbrzychu. Swoje pierwsze 
próby i nagrania zespołowe 
rozpoczęli w liceum, kiedy to 
muzyka powstawała głównie 
na wzór ich ówczesnych idoli. 
Po około dziesięciu latach, ma-
jąc już pewien bagaż doświad-
czeń, o�cjalnie zabrali się za 
tworzenie autorskiego mate-
riału studyjnego. Owocem ich 
pracy z producentem Radkiem 

Baranowskim jest opubliko-
wane w 2022 roku wydawnic-
two „Luscious Mind”. Znala-
zło się na nim pięć utworów, 
do współpracy przy których 
zespół zaprosił wokalistki 
Werę, Antoninę oraz wokali-
stę Eemee. Album „Luscious 
Mind” został bardzo dobrze 
przyjęty przez recenzentów 
oraz krytyków. Docenili go 
prezenterzy ze stacji radio-
wych w całym kraju, ponadto 
wydawnictwo zostało nomi-
nowane na płytę tygodnia w 
poznańskim Radiu Afera oraz 
łódzkim Radiu Żak.

(RED)

LUSHY! i Motorboats
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Gabinet Indygo - leczenie bólu

Jak są leczeni pacjenci z 
bólem, którzy przychodzą 
do Gabinetu Indygo?

Łukasz Małeczek: - Róż-
nie. Mamy specjalistę 
od kinezjologii stoso-
wanej, która jest po-
chodną rehabilitacji, ale 
uzupełniona o medycy-
nę chińską i ćwiczenia, 
stożki miedziane, spe-
cjalne bańki próżniowe, 
w niektórych przypad-
kach sprawdzają się 

zioła i maści. To sprawa 
bardzo indywidualna i 
właśnie takie indywidu-
alne podejście do okre-
ślonych dolegliwości 
jest chyba kluczem do 
sukcesu. Mówię o suk-
cesie, bo generalnie nie 
zdarza się, żeby nam się 
rehabilitacją nie udała. 
Większość osób po 2 
-3 miesiącach wraca do 
sprawności ruchowej 
nie wymagającej kul.

jeszcze utrzymać góra 
miesiąc. Później wzro-
sną o jakieś 30%, ale nie 
wszystkie.

Czy to prawda, że rehabili-
tujecie za darmo?

- Zdarza się faktycznie, 
że nieraz zrobimy kil-
ka zabiegów, czy damy 

maść za darmo komuś, 
kogo nie stać na jakie-
kolwiek odpłatne usługi 
zdrowotne. Nie jeste-
śmy korporacją tylko 
fi rmą rodzinną. Wierzy-
my, że dobro, które od 
nas wyjdzie, wróci do 
nas z podwójną siłą.

(TS)

ul. Broniewskiego 77 w Wałbrzychu
tel.: 695 250 129

LECZENIE
BÓLU

Jaki jest koszt pozbycia się 
uciążliwych dolegliwości, 
czy nieprawidłowości ru-
chowych po urazach?

- Cena zabiegu kine-
zjologii na rynku to od 
100 do 200 zł, a u nas 
nadal jest cena promo-
cyjna, czyli 70 zł. Nieraz 
jest ona zastępowana 
stożkami czy bańkami, 
które kosztują łącznie 
35 zł lub bioenergote-
rapią uzupełnioną bań-
kami silikonowymi za 
50 zł. Generalnie koszt 
miesięcznej kuracji z 
zakupem maści oscy-
luje w kwocie od 220 
zł do 330 zł, w niektó-
rych przypadkach może 
dojść nawet do 450 zł, 
ale to rzadkość.

220 zł miesięcznie? To 
obecnie jedna wizyta pry-
watna u lekarza specjali-
sty…

- Można zrobić takie 
porównanie (uśmiech), 

ale u nas za tę sumę 
naprawdę napracuje 
się nieraz kilka osób. 
Do tego trzeba dodać, 
że osoby, które często 
korzystają z naszych 
usług, dostają zniżki, 
a przy zabiegu kine-
zjologii za 70 zł Klient 
otrzymuje dodatkowo 
bezpłatnie chromotera-
pię (leczenie kolorami) 
o wartości 55 zł. Kine-
zjologia, która wydawać 
by się mogła najdroższą 
z wymienionych usługą, 
jest tak naprawdę naj-
tańsza.

Musicie mieć Państwo 
dużo satysfakcji z takiej 
pracy, ale jak to się prze-
kłada na zarobki? Macie 
przecież też darmowe ba-
dania całego organizmu?

- Tak, satysfakcji jest 
ogrom, a z zarobkami 
to… różnie bywa. Takie 
ceny, przy szalejących 
podwyżkach, możemy 

Do Gabinetu Indygo przy ul. Broniewskiego w Wałbrzy-
chu trafi ają ludzie z neuralgią, z bólami kręgosłupa, ko-
lan czy ciągłymi migrenami. - Nawet nie potrafi cie sobie 
Państwo wyobrazić z jakimi przewlekłymi bólami lu-
dzie nie mogą sobie poradzić przez długie okresy życia. 
Mamy pacjentów, którzy borykają się z bólami spowo-
dowanymi układem nerwowym nawet przez kilka lat. 
Trafi a do nas też wiele osób po złamaniach i operacjach. 
Kłopot z rehabilitacją poszpitalną powoduje, że niektó-
re osoby, na przykład po operacji biodra, nie są rehabili-
towane w ogóle - mówi Łukasz Małeczek, właściciel Ga-
binetu Indygo na wałbrzyskim osiedlu Piaskowa Góra.

R E K L AMA

Nie będzie częściowego 
otwarcia budowanej wciąż 
obwodnicy Wałbrzycha, któ-
re planowane było na prze-
łom lipca i sierpnia 2022 r. 
Prawdopodobnie kierowcy 
pojadą nową drogą we wrze-
śniu.

- Budowa „Europejki” do-
biega końca i wygląda na to, 
że wszystkie problemy mamy 
już za sobą. Dzięki wspólnym 
działaniom projektantów, 
wykonawcy i konserwatora 
zabytków, udało się rozwią-
zać problem Lisiej Sztolni. Jej 
alternatywne zabezpiecze-
nie pozwoli zakończyć prace 
znacznie wcześniej niż późną 
jesienią, jak to było planowa-
ne oraz dokonać oszczędności 

w wysokości około 6 milionów 
złotych. Aktualnie jesteśmy w 
trakcie odbiorów poszczegól-
nych odcinków. Mamy decyzję 
o pozwoleniu ruchu na odcin-
ku pozamiejskim, czekamy na 
decyzję dotyczącą odcinka do 
wiaduktu na węźle Reja oraz 
na pozwolenie na użytkowanie 
drogi od wiaduktu do placu 
Grunwaldzkiego. Przyspiesze-
nie realizacji prac przy Lisiej 
Sztolni pozwoli nam otworzyć 
całość obwodnicy już we wrze-
śniu. Uznaliśmy, że to lepsze 
rozwiązanie, niż częściowe 
otwarcie innych odcinków, 
które planowaliśmy na przeło-
mie lipca i sierpnia – wyjaśnia 
Roman Szełemej, prezydent 
Wałbrzycha.

Jednym z elementów przy-
gotowania do oddania do 
użytku nowej drogi były ćwi-
czenia służb ratowniczych.

- Prawie 100 osób było zaan-
gażowanych w ćwiczenia, któ-
re zostały przeprowadzone na 
wysokości węzła Żeromskiego. 
W ćwiczeniach uczestniczyły 
jednostki państwowej i ochot-
niczej straży pożarnej, policja 
oraz ratownicy medyczni. Akcja 
miała na celu koordynację dzia-
łań służb podczas zdarzeń typu 
zderzenie pojazdów lub awaria 
cysterny z niebezpieczną sub-
stancją na dużym węźle komu-
nikacyjnym – wyjaśnia Edward 
Szewczak, rzecznik prasowy 
prezydenta Wałbrzycha.

(RED)

Trwa wakacyjny cha-
lenge „Oddaję krew, 
niosę pomoc!”. Regio-
nalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Wałbrzychu w 
ten sposób reaguje na 
brak krwi w szpitalach, 
co w wakacje powtarza 
się każdego roku. – Każ-
dy może wciąż udział w 
biciu rekordu w ilości 
oddanych litrów krwi – 
mówią pracownicy wał-
brzyskiej stacji krwio-
dawstwa.

Krew mogą oddać 
osoby od 18. do 65. roku 
życia, które ważą co naj-
mniej 50 kilogramów; u 
których w ciągu ostatnich 
6 miesięcy nie wykonano 
akupunktury, tatuażu, 
przekłucia uszu lub in-
nych części ciała; które w 
ciągu ostatnich 6 miesię-
cy 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.

– Chcemy zmobilizować 
i zaangażować w tę ważną 

Oddaję krew, niosę pomoc

sprawę funkcjonariuszy poli-
cji, służby więziennej, straży 
miejskiej oraz strażaków z Wał-
brzycha i okolicznych miejsco-
wości. A także mieszkańców 
Wałbrzycha i okolicznych miej-
scowości – mówią pracownicy 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu.

W dniu odda-
nia krwi należy 
być wyspanym 
i wypoczętym 
oraz zdrowym, 
czyli: nie mieć 
objawów prze-
ziębienia; nie 
brać aktualnie 
żadnych leków 
(nie dotyczy to 
większości suple-
mentów diety, 
czyli np. popular-
nych preparatów 
w i t a m i n o w y c h 
czy środków an-
tykoncepcyjnych, 
należy jednak 
p o i n f o r m o w a ć 
o tym lekarza 
kwalifikującego). 
Przed przyjściem 
do centrum 
k r w i o d a w s t w a 
trzeba zjeść lekki 
posiłek, w ciągu 

24 godzin przed pobraniem 
wypić ok. 2 l płynów i wziąć ze 
sobą dokument tożsamości 
ze zdjęciem, najlepiej dowód 
osobisty. Przed oddaniem 
krwi należy także ograniczyć 
palenie papierosów i nie pić 
alkoholu, również w dniu po-
przedzającym oddanie krwi.

(RED)

Otwarcie obwodnicy we wrześniu?
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MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW sp. z o.o. w Wałbrzychu
w porozumieniu z PREZYDENTEM MIASTA WAŁBRZYCHA

OGŁASZA PRZETARG
na wynajęcie lokali użytkowych na terenie miasta Wałbrzycha

Przetarg odbędzie się w siedzibie  M Z B  Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Generała Andersa 48 
w dniu 26 lipca 2022 r. o godz.12.00. Wolne lokale, które nie zostaną rozdysponowane w przetargu orga-
nizowanym w dniu 26 lipca 2022r. będą brały udział w II przetargu z obniżoną stawką czynszu organizowanym 
w dniu 2 sierpnia  2022r. o godz. 12.00
Wykaz lokali biorących udział w przetargu, szczegóły dotyczące lokali i warunki przetargu podane są do pu-
blicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Sienkiewicza 
6-8, MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu ul. Gen. Andersa 48, poszczególnych Biur Obsługi Klienta położonych przy 
ulicach:
1. ul. Mickiewicza 35 - BOK  „Śródmieście”
2. ul. Sygietyńskiego 19 – BOK  „Nowe Miasto”
3. ul. 11 Listopada 48 – BOK  „Stary Zdrój”
4. ul. Jagiellońskiej 7-9 – BOK  „Podgórze”
5. ul. 1 Maja 81a – BOK „Sobięcin”
6. ul. Gen. Andersa 165 – BOK  „Biały Kamień”
7. ul. Topolowa 25b – BOK  „Piaskowa Góra – Szczawienko”
oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
i na stronie internetowej MZB (www.mzbwalbrzych.pl).

Informacji o przetargu udziela również Dział Eksploatacji  M Z B Sp. z o.o. w Wałbrzychu ul. 
Generała Andersa 48 tel. (74)  887-05-03.

R E K L AMA

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 29.07.2022 r. 

do dnia 18.08.2022 r. w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej

 www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 

zostanie wywieszony wykaz nr 11/2022 nieruchomości 

niezabudowanych przeznaczonych do oddania 

w użyczenie.

R E K L AMA

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.

W obu armiach Wojska 
Polskiego zdecydowaną więk-
szość stanowili o�cerowie, 
podo�cerowie, zwłaszcza żoł-
nierze Polacy (i Polki! M.in. „Pla-
terówki”, personel medyczny) 
niedawni zesłańcy na Syberię 
i mieszkańcy wschodnich ob-
szarów II Rzeczpospolitej, które 
17 września 1939 r., ówczesny 
Związek Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich zajął (na 
mocy paktu Ribbentrop - Mo-
łotow). Z tego terytorium, od 
stycznia 1940 r. do czerwca 
1941 r. prawie 300 tys. Polaków 
deportowano w obszar sybe-
ryjskiej tajgi. W tym czasie ty-
siące polskich rodzin z polskich 
kresów wywieziono też do Ka-
zachstanu. To było terytorialnie 
drugie środowisko wówczas 
deportowanych Polaków. Ten 

Pożegnanie weterana (2)

kazachstański tragiczny fakt we 
współczesnej polskiej świado-
mości i wiedzy historycznej jest 

mniej znany. Ale to już jest inny 
problem. Natomiast Marcin Za-
jączkowski jest reprezentan-

tem trzeciego - dziś właściwie 
zapomnianego - środowiska 
Polaków, zdecydowanie więcej 
niż milionowego, które decyzją 
Traktatu Ryskiego pozostało w 
bolszewickiej Rosji, jako oby-
watele tego imperium.

Marcin Zajączkowski - żoł-
nierz II Armii Wojska Polskiego 
w marcu 1946 r. w Gnieźnie 
został zdemobilizowany i w 
tym miesiącu już zamieszkał w 
Wałbrzychu. Rozpoczął pracę 
w kopalni „Mieszko” na Pod-
górzu, w straży przemysłowej, 
ale niebawem przeniósł się do 
straży pożarnej i tej profesji 
pozostał wierny. Od maja 1950 
r. - jako fachowiec straży pożar-
nej - kontynuował pracę przez 
5 lat w odkrywce w Starym Ju-
lianowie, przy wydobywaniu 
rudy uranowej. Po zakończeniu 
tej eksploatacji powrócił do ko-
palni „Mieszko”, do strażackiej 
profesji. Był już społecznie ak-
tywnym mieszkańcem Dzieć-
morowic.

W 1959 r. po raz pierwszy 
pojechał do swoją matki i ro-
dziny, nadal żyjących w Nowej 
Borowej w ówczesnym Związ-
ku Radzieckim. Wielokrotnie 
potem odwiedzał, także z sy-
nem Józefem, najbliższą ro-
dzinę, powiększającą się tam o 
kolejnych bratanków, bratani-
ce, wnuków itd. Od pierwsze-
go rodzinnego spotkania po 
15 latach, przy każdych kolej-
nych odwiedzinach – tak mi 
relacjonował Pan Marcin Za-
jączkowski – zawsze zachęcał 
najbliższych członków rodziny 
do repatriacji, zamieszkania w 
Wałbrzychu, a nawet Dzieć-
morowicach. Jedynie dalsi 
kuzyni i inne osoby z Nowej 
Borowej skorzystały z tych 
Jego zachęt emigracyjnych i 
osiedliły się w gminie Żórawi-
na koło Wrocławia.

W Dziećmorowicach Mar-
cin Zajączkowski również 
angażował się w działalność 
strażacką. Wielokrotnie w la-
tach 60-tych był wybierany na 
funkcję gospodarza Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dzieć-
morowicach . Również w 1977 
r. członkowie miejscowej OSP, 
wybierając zarząd tej formacji 
w składzie: Roman Świst - pre-
zes, Konstanty Kucia i Roman 
Lech – wiceprezesi, funkcję 
gospodarza kolejny raz powie-
rzyli – M. Zajączkowskiemu. W 
1980 r. ten frontowy, walecz-
ny żołnierz Wojska Polskiego 
i zawodowiec kopalnianej 
straży pożarnej w Wałbrzychu, 
wspomagający lokalną OSP w 
Dziećmorowicach, rozpoczął 
emerytalny etap swojego ży-
cia. Miał teraz więcej czasu na, 
m.in. na dłuższy pobyt u syna w 
USA, w Nowej Borowej też by-
wał jako nestor rodziny, a także 
u rodziny w Żórawinie. W Wał-
brzychu mieszkają 2 córki tego 

weterana wojennego i służby 
strażackiej oraz grupa wnuków 
i 2 prawnuków.

W 2011 r., z dużą aktywno-
ścią Adama Hausmana – wójta 
Gminy Walim, Aleksandry Igna-
szak - sekretarz Gminy Walim, a 
także mieszkańców Dziećmo-
rowic wraz z grupą aktywnych 
lokalnych działaczy społecz-
nych, m.in. Krystyną Bukowską, 
Joanną Kwiatkowską – człon-
kami rady sołeckiej , Marianem 
Domagałą – prezesem OSP, 
lokalnymi przedsiębiorcami, 
m.in. Andrzejem Polem, Ryszar-
dem Dutką, Waldemarem i Ry-
szardem Maciągiem –uczczono 
700 lat dziejów Dziećmorowic 
(Dittmannsdorf) w formie lo-
kalnych inicjatyw i uroczysto-
ści. W przestrzeni publicznej 
umieszczono trwałe symbole 
i informacje o historycznych, 
wielokulturowych dziejach tej 
miejscowości. Dzień 11 czerw-
ca 2011 r. był dniem publicz-
nego uhonorowania dziejów 
tej cywilizacyjnie rozwijającej 
się miejscowości. W tym dniu 
na boisku LZS Sudety znany 
wałbrzyski fotoreporter pra-
sowy Ryszard Wyszyński wy-
konał zbiorową fotogra�ę 360 
mieszkańców Dziećmorowic, 
znanych z imienia i nazwiska. 
To jest trwały dokument, który 
z upływem czasu będzie stawał 
się coraz bardziej interesującą 
wartością historyczną dla ko-
lejnych pokoleń mieszkańców 
Dziećmorowic i profesjonal-
nych historyków. Na tym zdję-
ciu jest również Józef Zającz-
kowski, Zo�a Zajączkowska i 
Marcin Zajączkowski.

Ten weteran II Armii Wojska 
Polskiego, uczestnik okrutnych 
walk nad Odrą, wokół Budzi-
szyna w marcu i kwietniu 1945 
r., po tych wojennych doświad-
czeniach przez 76 lat swojej 
dalszej aktywności pracow-
niczej, społecznej i rodzinnej 

w Wałbrzychu, w większości 
przeżył w Dziećmorowicach. 
Tu, na miejscowym cmentarzu, 
27 maja 2022 r. został pocho-
wany w asyście druhów miej-
scowej OSP.

I końcowa już refleksja: 
istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że zmarły Marcin 
Zajączkowski - w Wałbrzychu 
i powiecie wałbrzyskim był 
ostatnim na tym obszarze 
uczestnikiem II wojny świato-
wej jako żołnierz II Armii Woj-
ska Polskiego, znakomitym 
świadkiem dziejów, których 
doświadczał w swoim życiu. 
Pan Aleksander Zubalski (puł-
kownik w stanie spoczynku) – 
Prezes Wałbrzyskiego Związ-
ku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego potwierdza, 
że wśród członków tej organi-
zacji ewidencyjnie nie ma już 
żołnierzy Wojska Polskiego 
- uczestników walk  na fron-
tach II wojny światowej. Wie-
lu członków wałbrzyskiego 
ZWiR WP, dobrze znających 
różne terenowe środowiska 
kombatantów wojskowych, 
proszonych o informacje: czy 
i gdzie jeszcze żyją frontowi 
żołnierze, wyjaśniają, że w ich 
środowisku pozostała trwała 
pamięć o zmarłych starszych 
kolegach, członkach rodzin, 
sąsiadach - w dalekiej prze-
szłości żołnierzach na wszyst-
kich frontach II wojny świa-
towej… kto i gdzie walczył o 
niepodległą Polskę. Ile to lat 
minęło?

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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Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest 
zdolny poprzez intensywna koncentracje wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich 
rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworo-
wych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, 
kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały 
schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa 
i zakończył sie problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że 
dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła sie mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły ba-
dania USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło 
pozbycie sie kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO 
wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.

Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało sie pomóc w cofnięciu lub całkowitym 
wyleczeniu. Cieszą sie oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to skromnej osobie 
Pana REYNALDO.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może 
osiągnąć pomoc. Wielu z nas boryka się z problemami zdrowotnymi, wobec których jesteśmy bezradni. 
Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale również umęczonej duszy.
Z pomocą poszukującym przychodzą znane od lat metody � lipińskiego uzdrowiciela. Uzdrawia-
nie przez bólu, operacje bez użycia skalpela stosowane są przez Filipińczyków, zwanych także 
wybrańcami dobrych duchów, od czasów starożytnych, jednak do tej pory fenomen i tajemnica 
wykonywania tych zabiegów pozostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak również nazywani są uzdro-
wiciele, podczas swoich praktyk nie używają żadnych środków znieczulających.
Zabiegi polegają na energetycznym wzmocnieniu chorych organów i tkanek, wzmocnieniu 
systemu odpornościowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jednym z najpopularniejszych i 
najskuteczniejszych haelerów, znanym w całej Europie jest Filipińczyk Reynaldo Litawen, który 
posiada wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę przezywaną w rodzinie z pokolenia na po-
kolenie. Filipińczyk podróżuje po całej Polsce, by pomagać ludziom szukającym pomocy w lecze-
niu najróżniejszych dolegliwości. Jego metody opierają się głównie na intensywnej koncentracji, 
poprzez to wytwarza się ogromna energia eteryczna wokół jego rąk.

 - Chociaż medycyna akademicka poczyniła wielkie postępy, to ciągle pewne obszary ludzkiego 
wnętrza są niezbadane. Nie wszystko można zbadać empirycznie. Moje ręce podczas zabiegów 
zachowują się jak bieguny elektryczne. Powodują kontrolowany przepływ energii przez organizm 
pacjenta – podkreśla uzdrowiciel.
Ogromna charyzma, modlitwa oraz medytacja sprawiają, że terapeuta wprowadza się w stan 
religijnej żarliwości. Emanuje z niego potężna, uzdrawiająca siła. Głęboka, duchowa postawa pa-
cjenta jest bardzo pomocna w uzdrawianiu. Filipiński uzdrowiciel działa na cały organizm. Znaj-
duje zaburzenia energetyczne różnych organów i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne 
siły obronne pacjenta, udrażnia kanały energetyczne i je oczyszcza. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u tysięcy ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel im-
munologicznie oddziaływują na schorowane i wycieńczone chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje 
ulgi w cierpieniu może się do niego zgłosić. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę. Każdy 
pacjent przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest dostosowane do potrzeb danej oso-
by, w zależności od tego jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich i jest otwarty na działania uzdrowiciela – 
zawsze może osiągnąć pożądany efekt i pomoc. 

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN 

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyka uzdrawiania 
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. 
Wywodzi sie ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach.

Przyjmujemy: 4 sierpnia -LUBIN I GŁOGÓW, 5 sierpnia - WAŁBRZYCH, 

                                 6 sierpnia - BOLESŁAWIEC, 7 sierpnia - WROCŁAW

Zapisy i informacje: 
503 613 852, 660 399 002, 784 609 208, 693 788 894 

Zachowujemy wszelkie środki ochrony przeciwwirusowej (maseczki oraz dezynfekcja po każdym pacjencie).

R E K L AMA

Temat alimentów, nie tylko 
ich wysokości, często powo-
duje dodatkowe kon�ikty. Nie 
dotyczy to wyłącznie sytuacji 
między zobowiązanym do pła-
cenia alimentów rodzicem, a 
uprawnionym do ich odbioru. 
Może powstać bowiem kon�ikt 
między dzieckiem a rodzicem 
sprawującym nad nim pieczę.

W postępowaniu o alimenty, 
sąd zasądza je na rzecz mało-
letniego dziecka. Możliwe jest 
prowadzenie postępowania o ali-
menty w sprawie o rozwód lub se-
parację, wówczas orzeka o nich w 
pierwszej instancji sąd okręgowy. 
Najczęściej jednak postępowania 
dotyczące alimentów toczą się 
przed sądami rejonowymi, jako 
sądami pierwszej instancji. Ma-
łoletnie dziecko jest w tych po-
stępowaniach reprezentowane 
przez przedstawiciela ustawowe-
go lub - w wyjątkowych - wypad-
kach przez opiekuna lub kurato-
ra. Przedstawicielem ustawowym 
małoletniego jest z reguły jego 
matka lub ojciec. W wydanym 
wyroku sąd zasądza alimenty na 
rzecz małoletniego dziecka, a 
nie na rzecz jego przedstawiciela 
ustawowego. Sąd wskazuje jed-
nocześnie, że alimenty winny być 
płacone do rąk przedstawiciela 
ustawowego, czyli rodzica. Ozna-
cza to, że chociaż alimenty należą 

się małoletniemu, to nie dostanie 
on ich „do ręki”, ale otrzyma je ro-
dzic, pod którego pieczą znajduje 
się dziecko.

Komu płacić alimenty, 
gdy dziecko osiągnie 
pełnoletniość?

W momencie osiągnięcia 
przez dziecko pełnoletniości ro-
dzice dziecka przestają być jego 
przedstawicielami ustawowymi. 
Od tego momentu dziecko naby-
wa wszystkie prawa, w tym prawa 
cywilne. Może działać osobiście 
przed sądem w swoim imieniu, 
np. pozywać rodzica o podwyżkę 
alimentów. Tym samym, po osią-
gnięciu pełnoletniości, dziecko 
nabywa prawo do otrzymywa-
nia świadczeń alimentacyjnych 
bezpośrednio „do rąk własnych”. 
Fakt, iż w wyroku jest zapisane, 
że prawo to przysługuje jedne-
mu z rodziców, nie ma już zna-
czenia. Uprawnienie to, z dniem 
nabycia pełnoletniości przez 
dziecko, rodzic automatycznie 
utracił. Osoba zobowiązana do 
płacenia alimentów powinna w 
takiej sytuacji uzyskać od dziecka 
oświadczenie, najlepiej pisem-
ne, w którym wskaże ono komu 
ma przekazywać alimenty. Może 
wskazać siebie, dotychczasowe-
go przedstawiciela ustawowego 
lub inną osobę. Obowiązek ali-

m e n t a c y j n y 
spełnia się od 
tego czasu po-
przez wpłatę 
„do rąk” wska-
zanej przez 
dziecko oso-
by. Z reguły 
będzie to już 
jego własny 
rachunek ban-
kowy.

Z m i a n y 
osoby upraw-
nionej do 
odbioru ali-
mentów nie 
musi doty-
czyć wyłącz-
nie uzyskania 
przez dziec-
ko pełnoletniości, możliwa jest 
również w innej sytuacji. Dziecko 
dorastając może związać się bar-
dziej np. z ojcem, a nie z upraw-
nioną do odbioru alimentów 
matką. Zdarza się, że rodzic zo-
bowiązany do alimentacji przej-
muje nad dzieckiem faktyczną 
opiekę. W takiej sytuacji, aby stać 
się uprawnionym do odbioru 
alimentów, należy wystąpić do 
sądu rodzinnego z odpowied-
nim wnioskiem. Sąd może wów-
czas przyznać do otrzymywania 
alimentów faktycznemu opie-
kunowi dziecka. Dotyczy to rów-

Prawo w pigułce: komu płacić alimenty? Wycieczki z PTTK
- Zapraszam na wspólne maszerowanie z PTTK i Urzę-
dem Miejskim w Wałbrzychu. 31 lipca wyruszymy spod 
Palmiarni w Wałbrzychu nad Jeziorko Daisy. Pomaszeru-
jemy po pięknych szlakach z najlepszymi przewodnika-
mi. Oczywiście udział jest bezpłatny, a jako organizato-
rzy zabezpieczymy drobną przekąskę i wodę. Trasa o 
długości około 10 km jest łatwa, a jej pokonanie zajmie 
około 3 godziny. Zbiórka o godz. 10.30 przy Palmiarni, 
a zakończenie w tym samym miejscu ok. gdoz. 15.00. A 
za tydzień kolejne wycieczki w ramach akcji „Z nami po 
szlakach”. Są to rajdy piesze z przewodnikami PTTK, od-
bywające się cyklicznie od maja do września br. w powie-
cie wałbrzyskim. 6 i 7 sierpnia zapraszam amatorów pie-
szych górskich wypraw do wspólnego wędrowania po 
terenach Gminy Głuszyca – zaprasza Roman Ludwiczuk, 
prezes PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

(RED)

Kulturalnie i sportowo
- W tym tygodniu będzie także kulturalnie. Zapraszam 
w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzi-
cach, 28 lipca (czwartek) w godzinach 10.00 - 12.00 na 
Wakacyjne Spotkanie pod Lipą z Piratami. W programie 
między innymi morskie bitwy, poszukiwanie skarbów, 
pirackie kalambury. Spotykanie odbędzie się w oddzia-
le dziecięcym przy ulicy Wolności 23 w Świebodzicach. 
Wstęp na Wakacyjne Spotkanie pod Lipą z Piratami jest 
bezpłatny. Przypominam także o trwającej akcji „Roz-
ruszaj się w Wakacje”, czyli grupowych zajęciach ogól-
norozwojowych, które są prowadzone przez trenera 
personalnego Mateusza Brzuchacza. Spotykania są orga-
nizowane w każdy piątek na stadionie sportowym przy 
ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach w godz. 18:30-20:00. 
Wstęp na zajęcia jest bezpłatny – mówi Paweł Ozga, bur-
mistrz Świebodzic.

(WPK)

nież sytuacji 
związanych 
z umiesz-
c z e n i e m 
dziecka w 
rodzinie za-
stępczej, czy 
domu dziec-
ka. Zmiana 
uprawnione-
go do odbio-
ru na rzecz 
małoletnie-
go alimen-
tów może 
d o p r o w a -
dzić do tego, 
że rodzic zo-
b o w i ą z a n y 
do płacenia 
a l imentów, 

będzie również uprawniony do 
ich odbioru. Uregulowanie takiej 
sytuacji również może nastąpić 
wyłącznie na mocy decyzji sądu. 
Rodzic małoletniego powinien 
wystąpić do sądu o uchylenie 
obowiązku alimentacyjnego wo-
bec niego. Oczywiście w takiej 
sytuacji może wystąpić o nałoże-
nie obowiązku alimentacyjnego 
na drugiego rodzica, uprzednio 
uprawnionego do odbioru ali-
mentów.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Podstawowe informacje o nieruchomości: 
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 175/6 
o powierzchni 0,1232 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł. Wadium: 10 500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – 
otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 175/7 
o powierzchni 0,1018 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł. Wadium: 9 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – 
otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 175/8 
o powierzchni 0,1232 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł. Wadium: 10 500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – 
otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 175/9 
o powierzchni 0,1018 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł. Wadium: 9 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – 
otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Jabłowie przy ul. Głównej 36 o powierzchni 58,81 m2, 
zlokalizowany na działce nr geod. 121/2 o pow. 2301 m2. Dla nieruchomości prowadzona 
jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00063371/9. Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł. Wadium: 5 000,00 zł.
Opis lokalu:
Lokal mieszkalny nr 6 znajduje się na poddaszu i składa się z : 
1. pokój 1 – pow. 22,39 m2

2. pokój 2 – pow. 10,43 m2

3. pokój 3 – pow. 18,14 m2

4. kuchnia – pow. 4,48 m2

5. WC – 3,37 m2

razem powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 58,81 m2

Do lokalu przynależą: piwnica 1 – pow.5,66 m2, piwnica 2 – pow. 0,81 m2, pom. strychowe - 
pow. 8,22 m2 i pomieszczenie gospodarcze na podwórzu - pow. 9,89 m2. Łączna powierzchnia 
pomieszczeń przynależnych - 24,58 m2

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie na opał stały. 
Współwłasność w częściach wspólnych budynku oraz udział w prawie własności działki gruntu 
nr 121/2 obręb Jabłów wynosi 1863/10000 = 18,63 %.
Budynek mieszkalny położony przy ul. Głównej 36 to obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem 
użytkowym, podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargu organizowanym w dniu 22.06.2022 r.
 Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2022 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 02.09.2022 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 Cieszowie i 
Jabłowie, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.
starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 28.07.2022 r. do 07.09.2022 r. 

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

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

R E K L AMA

• II Maraton Górski 
im. Wiesława Ślawskiego
3 września 2022 r. w Starych 
Bogaczowicach zostanie zor-
ganizowany II Maraton Górski 
im. Wiesława Ślawskiego. Za-
pisy prowadzone są na stronie 
https://formularz.ultimasport.
pl/36. Tam też dostępny jest 
regulamin II Maratonu im. Wie-
sława Ślawskiego.

• Integracyjne warsztaty
25 lipca odbyły się pierwsze 
warsztaty �orystyczne w ra-
mach projektu „Nasza siostra 
Ukraina”. - Wymienialiśmy się 
doświadczeniami z naszymi 
gośćmi z Ukrainy i stworzyliśmy 
projekt wieńca dożynkowego 
oraz zdobienia ronda, a także 
stołów dożynkowych. Każdy 
uczestnik dostał zadanie do-

mowe. Czekamy na 8 sierpnia, 
czyli na kolejne warsztaty, pod-
czas których będzie pracowicie 
– relacjonuje Ilona Bujalska, 
dyrektor Gminnego Centrum 
Biblioteczno -Kulturalnego w 
Starych Bogaczowicach. Zada-
nie zostało do�nansowane ze 
środków Programu „Działaj Lo-
kalnie ” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowa-
nego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz ODL 
– Stowarzyszenie „Granica” w 
Lubawce.

• Zasiedlają blok 
w Strudze
Urząd Gminy Stare Bogaczowi-
ce rozpoczyna nabór wniosków 
o przydział lokali mieszkalnych 
w nowym budynku przy ul. 
Szkolnej w Strudze. Wniosek 

dla osób ubiegających się o 
przydział lokali mieszkalnych 
w budynku stanowiącym za-
sób Gminy Stare Bogaczowice 
dostępny jest na stronie inter-
netowej www.starebogaczo-
wice.ug.gov.pl. Druki można 
również pobrać w wersji pa-
pierowej w siedzibie Urzędu 
Gminy Stare Bogaczowice (na 
parterze, przy wejściu głów-
nym). Wnioski będzie można 
składać od 1 sierpnia 2022 roku 
do 9 września 2022 roku w se-
kretariacie Urzędu Gminy Stare 
Bogaczowice przy ul. Głównej 
132 w Starych Bogaczowicach 
(pokój nr 218 na pierwszym 
piętrze) w godzinach pracy 
urzędu. Szczegółowe informa-
cje związane z budynkiem oraz 
naborem można uzyskać w 
siedzibie Urzędu Gminy Stare 

Bogaczowice lub pod nume-
rami telefonów: 74 8452220,74 
8452239, 74 8452718.

• Targi zdrowej żywności
21 sierpnia 2022 r. odbędą się 
kolejne Targi Zdrowej Żywno-
ści. Wystawcy czekać będą w 
godz. 11.00-14.00 na parkin-
gu przy Szkole Podstawowej 
w Starych Bogaczowicach. 
Tego dnia kupić będzie moż-
na nabiał owczy i krowi, swoj-
skie wyroby wędliniarskie, 
domowe chleby na zakwasie, 
słodkie wypieki, ziołowe syro-
py, domowe przetwory, mio-
dy i produkty pszczele, owo-
ce z przydomowego sadu, a 
także rozsady, zioła i rośliny 
ogrodowe czy wyroby szydeł-
kowe.

(IL)

Raport z Gminy Stare Bogaczowice
Trwa zbiórka pieniędzy 

na leczenie i rehabilitację 
21-letnigo Huberta Burzyń-
skiego w z Mieroszowa, któ-
ry 19 lipca 2022 roku, w wy-
niku niefortunnego skoku 
do jeziora, doznał poważ-
nych obrażeń kręgosłupa.

- Kręgosłup Huberta został 
złamany w trzech miejscach, 
w wyniku czego prawdo-
podobnie doszło do uszko-
dzenia rdzenia kręgowego. 
Młody mężczyzna będzie 
potrzebował długotrwałego 
leczenia oraz rehabilitacji i 
właśnie na ten cel zbieramy 
pieniądze. Mama Huberta, 
która została poszkodowana 
w wypadku drogowym, w 
dalszym ciągu nie jest zdolna 

do wykonywania czynności 
zawodowych oraz sama wy-
maga leczenia i rehabilitacji, 
co sprawia, że samodzielnie 
nie jest w stanie pokryć kosz-
tów powrotu syna do zdro-
wia. Prosimy o wpłatę choćby 
symbolicznej kwoty, która 
pomoże w leczeniu. Hubert 
jest pełnym energii młodym 
chłopakiem, przed którym 
całe życie. Zarówno jego ro-
dzina, jak i przyjaciele nie wy-
obrażają sobie, że mogłoby 
się to zmienić. Z góry dzię-
kujemy za każdą przekazaną 
złotówkę – mówią organiza-
torzy zbiórki, która prowa-
dzona jest na stronie https://
pomagam.pl/tdeg4p.

(RED)

Pomóż Hubertowi
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• Odbiór elektrośmieci
Mieszkańcy Boguszowa – Gorc 
mogą skorzystać z usługi bez-
płatnego odbioru elektrycz-
nych śmieci. Odbiór urządzeń 
można zamówić przez formu-
larz, którego wypełnienie zaj-
muje kilka minut. Można także 
zadzwonić pod numer 572 102 
102, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 – 18.00, i 
zamówić usługę telefonicznie. 
Więcej informacji i formularz 
odbioru śmieci dostępne są 
na stronie: https://elektrycz-
nesmieci.pl/

• Czynszowe oddłużenie
Mieszkańcy Boguszowa - Gorc, 
którzy mają zaległości w opła-
tach z tytułu czynszu za wyna-
jem mieszkania komunalnego, 
mogą skorzystać z pomocy 
oferowanej przez Gminę Bogu-
szów - Gorce. Dłużnicy mogą 
ubiegać się o: rozłożenie zale-
głości na 48 rat z umorzeniem 
odsetek, o rozłożenie zaległo-
ści na 60 rat, a także o możli-
wość odpracowania zadłużenia 
(stawka wynosi 17 zł za godzinę 
pracy). Szczegółowe informa-
cje można uzyskać w ZGM sp. 
z o.o. przy ul. Sienkiewicza 46 w 
Boguszowie - Gorcach oraz pod 
numerem telefonu 74 844 94 
11, wewnętrzny 48.

• Bezpłatna 
mammografia
29 lipca 2022 r. przy szybie 
Witold na ul. Traugutta 12g 
w Boguszowie - Gorcach sta-
nie mammobus. - Zachęcamy 
wszystkie panie w wieku 50-
69 lat do bezpłatnych badań 
mammogra�cznych. Rejestra-
cja telefoniczna prowadzona 
jest do piątku w godz. 8.00 - 
16.00, pod numerem telefonu 
(68) 41 41 411.

• Testy na raka
Bezpłatne testy na krew utajo-
ną, w ramach programu pro-
�laktyki raka jelita grubego, 
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 wyko-
nuje się samodzielnie w domu. 
Próbkę należy zwrócić wraz z 
wypełnioną ankietą w każdy 
wtorek w godzinach od 11.00 
do 14.00. Próbka zostanie prze-
słana do Dolnośląskiego Cen-
trum Onkologii, Pulmonologii 
i Hematologii we Wrocławiu, 
gdzie zostanie poddana ana-
lizie. Testy na krew utajoną w 
kale pozwalają szybko i bez-
boleśnie wykonać badanie, 
dzięki któremu zyskujemy 
informację o ewentualnych 
zmianach w obrębie jelita 
grubego. Testy są pierwszym 
etapem w diagnostyce raka je-
lita grubego. Jeśli dadzą wynik 
pozytywny, tra�amy na kolej-
ne badanie, już bardziej precy-
zyjne, jakim jest kolonoskopia. 
Dla wielu pacjentów pozytyw-
ny wynik testu jest impulsem 
i motywacją do wykonania 
tego badania. W przypadku 
niepokojących zmian pacjent 
tra�a na ścieżkę onkologiczną 
w Dolnośląskim Centrum On-
kologii, Pulmonologii i Hema-
tologii, zatem ma zagwaran-
towaną kompleksową opiekę 
onkologiczną. Z testu mogą 
skorzystać osoby w wieku 50 – 
65 lat, niezależnie od wywiadu 
rodzinnego; osoby w wieku 40 
– 49 lat, które mają krewnego 
pierwszego stopnia, u którego 
rozpoznano raka jelita grube-
go; osoby w wieku 25 – 49 lat, 
ze stwierdzoną mutacją gene-
tyczną.

(RED)

Raport 
z Boguszowa - Gorc

Rozpoczął się kolejny etap 
modernizacji budynku daw-
nego gimnazjum przy ulicy 
Waryńskiego w Boguszo-
wie – Gorcach. Na wyższych 
kondygnacjach powstanie 
przedszkole miejskie.

- Gmina Boguszów - Gorce 
zawarła umowę z Przedsię-
biorstwem Wielobranżowym 
MAX – Dumicz Leszek S.J. oraz 
przekazała teren budowy w 

ramach zadania „Przebudowa 
budynku przy ul. Waryńskiego 
10 w Boguszowie-Gorcach na 
potrzeby przedszkola zloka-
lizowanego na I i II pietrze”. 
Zakres robót obejmuje m.in. 
wykonanie nowego układu 
pomieszczeń, wymianę sto-
larki drzwiowej, wykonanie 
nowych posadzek i okładzin 
ścian, roboty murarskie, tyn-
karskie i malarskie, wykonanie 

nowych instalacji sanitarnych i 
elektrycznych, w tym nowego 
energooszczędnego oświe-
tlenia. Wartość inwestycji wy-
nosi 1 827 780 zł. Zadanie jest 
współ�nansowane ze środ-
ków Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych w kwocie 1 
200 000 zł – mówi Sylwia Dą-
browska, burmistrz Boguszo-
wa - Gorc.

(JCF)

Powstaje przedszkole
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Zbudują mieszkania
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód wraz Kierownikiem Re-
feratu Inwestycji, Rozwoju i 
Promocji Gminy Katarzyną Ła-
zanowską spotkali się z przed-
stawicielami spółki SIM Sudety, 
by omówić koncepcję archi-
tektoniczną nowego budynku 
wielorodzinnego w Głuszycy. 
Budynek będzie zlokalizo-
wany w okolicach ul. Dolnej. 
Powstanie w nim 27 miesz-
kań (kawalerki, mieszkania 2 i 
3-pokojowe) i tyle samo miejsc 
parkingowych. Wokół budyn-
ku pojawią się nasadzenia oraz 
chodniki. Prace rozpoczną się 
w 2023 roku, a koszt inwestycji 
wyniesie około 10 mln zł.

Powstanie tor rolkowy
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód, wspólnie ze Skarbnikiem 
Gminy Głuszyca Agnieszką 
Świędrych, podpisali umo-
wę z �rmą 4SKATE Sp. z o.o. z 
Jeleniej Góry na budowę toru 
rolkowego przy ul. Dolnej w 
Głuszycy. Projekt jest współ-
�nansowany w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład 
- Program Inwestycji Strate-
gicznych.

Modernizacja boiska
Rozpoczął się pierwszy etap 
inwestycji „Sowiogórska prze-

strzeń aktywności w Głuszycy - 
modernizacja boiska miejskie-
go przy ul. Dolnej w Głuszycy”.. 
Gmina Głuszyca przekazała te-
ren boiska miejskiego przy ul. 
Dolnej wykonawcy inwestycji 
- �rmie Activa z Łodzi. Zada-
nie jest współ�nansowane ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach działania 19 „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność” Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-
2020.

Hejnał Głuszycy
Gmina Głuszyca zaprosiła 
mieszkańców do udziału w 
wyborze utworu, który będzie 
hejnałem Głuszycy. Na stronie 
GŁUSZYCA - to lubię na Face-
booku udostępnione zostały 
trzy propozycje. Mieszkańcy 
Gminy Głuszyca mogą w ko-
mentarzach pod postem wy-
brać wersję, która podoba im 
się najbardziej: propozycja nr 
1 - https://youtu.be/ZgzzhFzO-
ovQ, propozycja nr 2 - https://
youtu.be/t9VDwdVXdtM, pro-
pozycja nr 3 - https://youtu.be/
E2bLhcqqMM8.

(AGM)

Raport z Gminy Głuszyca

Zakończyły się zdjęcia do 
„Plastikowej Apokalipsy”- 
�lmu, który powstaje w ra-
mach „Sowiogórskich warsz-
tatów �lmowych”- zadania 
grantowego realizowanego 
przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Głuszycy w partnerst-
wie z Centrum Kultury-Mie-

jską Biblioteką Publiczną w 
Głuszycy, Podziemnym Mi-
astem Osówka i Chórem Se-
niorów Renoma.

W warsztatach, które prow-
adzone były od maja do lipca 
2022 r. brali udział mieszkań-
cy Głuszycy i Jedliny-Zdroju, 
którzy zostali wyłonieni w 

Plastikowa apokalipsa

castingu �lmowym. Zwieńcze-
niem warsztatów, prowadzon-
ych przez zawodowego aktora, 
reżysera i scenarzystę Roberta 
Delegiewicza, była praca na 
planie �lmowym. W czasie 
kilku dni zdjęć �lmowych na-
grany został materiał �lmowy 
do półgodzinnej produkcji, 
poruszającej tematykę ochro-
ny środowiska oraz zmian kli-
matycznych. Zdjęcia kręcone 
były na terenie dwóch gmin 
obszaru Lokalnej Grupy Działa-
nia: Głuszycy i Jedliny-Zdroju, 
m.in. w Podziemnym Mieście 
Osówka, w głuszyckich Kamyk-
ach oraz w Pałacu Jedlinka. W 
nagraniu �lmu brał udział także 
Chór Seniorów Renoma, który 
wykonał utwór muzyczny. Już 

niebawem „Plastikową Apo-
kalipsę”- �lm reżyserii Roberta 
Delegiewicza będzie można 
zobaczyć online.

Zadanie grantowe „Sow-
iogórskie warsztaty �lmowe”, 
realizowane w ramach projek-
tu grantowego „Nasze Góry 
Sowie”, współ�nansowane 
jest ze środków Unii Europe-
jskiej w ramach działania 19. 
„Wsparcie dla rozwoju loka-
lnego w ramach inicjatywy 
LEADER”, poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie oper-
acji w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

(AGM)
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Gmina Walim i Gmina Wo-
lin współpracują już ponad 
10 lat. Z okazji jubileuszu, 
przy Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego „Akwarium” 
w Zagórzu Śląskim, przedsta-
wiciele obu gmin wspólnie za-
sadzili dąb czerwony dla upa-
miętnienia tego wydarzenia.

- Właśnie mija 10 lat od mo-
mentu podpisania umowy part-

nerskiej między naszymi gmina-
mi. W rzeczywistości współpraca 
rozpoczęła się wcześniej od 
najmłodszych mieszkańców 
– mówi Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim.
Kalandarium:
2008 r. – pierwszy wyjazd dzieci 
z Gminy Walim do Sierosławia.
2009 r. – pierwszy przyjazd dzie-
ci z Gminy Wolin do Walimia.

Walim bliżej Wolina 2012 r. - w kwietniu odbyło się 
pierwsze spotkanie przedsta-
wicieli gmin w Wolinie; w maju 
w Walimiu włodarze podpisali 
list intencyjny; w czerwcu rad-
ni obu gmin przyjęli uchwały 
o nawiązaniu współpracy part-
nerskiej; w sierpniu w Wolinie 
wójt Gminy Walim i burmistrz 
Wolina podpisali umowę part-
nerską o współpracy.
2013 r. - w styczniu, na uroczy-
stej sesji Rady Gminy w Wali-
miu, samorządowcy wymienili 
się �agami; w lutym Wójt Gmi-

ny Walim otrzymał wyróżnie-
nie – Wolińskiego Światowida 
2012.
2014 r. - w październiku bur-
mistrz Wolina otrzymał tytuł 
Przyjaciela Gminy Walim; to 
także rok wymiany strażaków 
ochotników: strażacy z Wolina 
gościli na uroczystości nadania 
sztandaru dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Zagórzu Śląskim, 
a nasi strażacy odwiedzili Wolin.
2017 r. - to czas poznania pra-
cy i funkcjonowania jednostek 
gminnych.

- 10 lat współpracy to ciągła 
wymiana delegacji radnych, 
sołtysów, emerytów, dzieci. 
Wspólnie uczestniczyliśmy w 
najważniejszych wydarzeniach 
naszych gmin, zacieśniając na-
sze partnerskie relacje. 12 razy 
wakacje nad morzem spędzały 
dzieci z Gminy Walim, młodzież 
z Wolina gościła u w Gminie 

Walim 9 razy. 16 razy spotkali 
się emeryci: 7 razy w Wolinie, 
8 razy w Walimiu i raz w Dusz-
nikach Zdroju. Potra�my też 
zmniejszać odległości – w 2012 
roku dzieliła nas odległość 490 
kilometrów, dziś mapy pokazu-
ją, że jest to… 455 km – śmieje 
się wójt Adam Hausman.

(AM)

- Zapraszam na nową ścież-
kę spacerową, która prowadzi 
od Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego „Akwarium” 
przy ul. Wodnej, przez punkt 
widokowy do kładki na jezio-
rze Bystrzyckim – mówi Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

Ścieżka pozwala przejść 
bezpiecznie, bez konieczno-
ści korzystania z pobocza ul. 
Wodnej, co znacznie poprawia 
bezpieczeństwo i komfort spa-
cerowiczów.

 – Niestety nie ma możli-
wości technicznej budowy w 
tym miejscu chodnika, dlatego 
postanowiliśmy stworzyć szlak 
leśny, który rozwiąże problem 
bezpieczeństwa, a przy okazji 
prowadzi przez punkt wido-
kowy, skąd widać dużą część 
jeziora Bystrzyckiego – mówi 
wójt Adam Hausman.

W ramach prac realizo-
wanych przez pracowników 

Siedemnaścioro dzieci 
z Gminy Walim otrzymało 
sprzęt komputerowy wraz z 
dostępem do Internetu.

Gmina Walim zakończyła re-
alizację projektu „Granty PPGR 
– Wsparcie dzieci i wnuków 
byłych pracowników PGR w 
rozwoju cyfrowym”. Projekt skie-
rowany był do dzieci uczących 
się z rodzin popegeerowskich i 

miał na celu wsparcie w zakresie 
dostępu do sprzętu komputero-
wego oraz dostępu do Interne-
tu. W wyniku realizacji projektu, 
siedemnaścioro dzieci z Gminy 
Walim otrzymało nowe laptopy 
wraz z dodatkowymi akcesoria-
mi – torbą, myszką bezprzewo-
dową, podkładką, słuchawkami 
oraz pamięcią przenośną.

(AM)

Bezpieczniej w Zagórzu 
Śląskim

Dzieci dostały 
komputery

gminy, wykonana została 
nawierzchnia z mieszanki 
kamiennej oraz drewniane 
ogrodzenie zamontowane w 
miejscach zabezpieczających 
przed upadkiem ze skarpy. In-
westycja za ponad 70 tys. zł re-
alizowana jest ze środków Rzą-
dowemu Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

(AM)
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Upalna pogoda sprzyjała 
aktywnemu wypoczynkowi 
na obiekcie kąpielowym w 
Głuszycy. Centrum Kultury-
-Miejska Biblioteka Publicz-
na w Głuszycy, wspólnie z 
Zarządem Powiatu Wałbrzy-
skiego i Gminą Głuszyca, 
zorganizowali po raz kolejny 
Powiatowy Turniej Pływacki.

Na najlepszych pływaków 
w kategoriach wiekowych cze-
kały nagrody i medale ufun-
dowane przez Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego, a także pamiąt-
kowe gadżety, dyplomy i słodki 
poczęstunek. Nad sprawnością 
przebiegu zawodów czuwali 
ratownicy Wodnego Ochotni-

czego Pogotowia Ratownicze-
go w Wałbrzychu.

Wśród dziewcząt zwycię-
żyły: Nadia Sejda (grupa naj-
młodsza), Łucja Latkowska 
(grupa średnia) i Julia Sławik 
(grupa najstarsza). Najszyb-
ciej wśród chłopców po-
płynęli: Szymon Żołnieruk 
(grupa najmłodsza), Karol 
Telicki (grupa średnia) i Łu-
kasz Kastner (grupa najstar-
sza). Srebrne medale i drugie 
miejsca zdobyli: Martyna Bi-
sek, Klara Terlikowska, Oliwia 
Zelek, Kacper Różycki, Kac-
per Zagrodnik, Jakub Sejda. 
Brązowe medale wywalczyli: 
Magdalena Jelewska, David 

Sibirka, Bolesław Stawiński, 
Jakub Stawiński. 

- Serdeczne podziękowa-
nia za współorganizację tur-
nieju dla starosty Krzysztofa 
Kwiatkowskiego i dla Zarządu 
Powiatu Wałbrzyskiego re-
prezentowanego przez Marka 
Masiuka oraz dla Burmistrza 
Głuszycy Romana Głoda. Po-
dziękowania dla ratowników 
WOPR, pracowników CK-MBP 
i Starostwa Powiatowego w 
Wałbrzychu, a przede wszyst-
kim dla wszystkich młodych 
pływaków i licznego grona 
kibiców- dodaje Sabina Jelew-
ska, dyrektor CK-MBP.

(AGM)

Letnia Wyrypa 
Gór Suchych
6 sierpnia 2022 r. w godz. 
8.00 – 18.00 w Sokołow-
sku w Gminie Mieroszów 
po raz trzeci zostanie zor-
ganizowany Rajd Górski 
Letnia Wyrypa Gór Su-
chych. - To nie będzie spa-
cerek, ponieważ na 30 km 
jest prawie 1900 metrów 
przewyższenia! – podkre-
śla Igor Ho�man, dyrektor 
Mieroszowskiego Centrum 
Kultury, które jest organiza-
torem Letniej Wyrypy Gór 
Suchych. - Najwyższy punkt 
na tegorocznej trasie to zali-
czany do Korony Gór Polski 
szczyt Waligóra. Do odwie-
dzenia będą także szczyty i 
miejsca, w których jeszcze 
nie byliście. Start i meta oraz 
biuro zawodów zlokalizo-
wane będą w Sokołowsku. 
Opłata startowa wynosi 
80 zł, a limit uczestników 
wynosi 250 osób. Do zoba-
czenia w pierwszą sobotę 
sierpnia! Zapisy oraz regu-
lamin są na stronie https://
formularz.ultimasport.pl/75.

(RED)

Jeśli chcesz spędzić czas ak-
tywnie stając w szranki na jed-
nośladzie albo pokibicować 
obserwując sportowe emocje, 
wspaniałe zmagania w du-
chu fair-play, spektakularne 
zwycięstwa i porażki, które 
motywują do dalszych trenin-
gów nie może Cię zabraknąć 7 
sierpnia 2022 r. w Jaczkowie w 
Gminie Czarny Bór.

- Stało się już tradycją, że 
pierwsza niedziela sierpnia to 
kolarskie zmagania na szosie. 
Wyścig wpisany jest do kalen-
darza Dolnośląskiego Związku 
Kolarskiego, ale Jaczków czeka 
również na amatorów, którzy 
chcą spróbować swoich sił. Za-
wodnicy będą rywalizować na 
trasach o Puchar Wójta Gmi-
ny Czarny Bór w ramach XVII 
Festynu Sportu pod hasłem: 
„Szukamy Następców Naszych 
Olimpijczyków” – mówi Adam 
Górecki, wójt Gminy Czarny Bór. 

O�cjalne rozpoczęcie im-
prezy zaplanowano na godz. 
11.30. Start – jak zawsze – przy 
świetlicy wiejskiej (Jaczków 
15a). Pierwsi zawodnicy wyru-
szą na trasę o godz. 11.45.

Współzawodnictwo będzie 
się toczyć w kilku kategoriach 

wiekowych: I grupa - roczniki 
2016 i młodsi, II grupa - rocz-
niki 2015, 2014 - III grupa 
roczniki 2013, 2012 rowery 
górskie, składaki, żaki i żakiny, 
młodzik i młodziczka, junior 
i juniorka, masters/amator. 
Zgłoszenia zawodników i za-
wodniczek należy przesyłać 
na adres mailowy: katarzyna.
bernas@ck.czarny-bor.pl do 
3.08.2022 r. do godz. 14.00 
oraz - w uzasadnionych przy-
padkach, za zgodą organi-
zatora i sędziego głównego 
- w dniu zawodów w biurze 
zawodów w godzinach prze-
znaczonych na weryfikację 
zawodników. 

Organizatorami imprezy są: 
OSP Jaczków, Gmina Czarny 
Bór, Sołectwo Jaczków, Biblio-
teka + Centrum Kultury w Czar-
nym Borze.

Więcej informacji można 
uzyskać u w Bibliotece +Cen-
trum Kultury w Czarnym Borze 
pod nr tel. 74 84 50 242, regula-
min zawodów do pobrania na 
stronach: https://ck.czarny-bor.
pl/, https://www.czarny-bor.
pl/, https://dzkol.pl/dokumen-
ty/?orderby=title&order=desc.

(KB)

Kolarskie święto 
w Jaczkowie

Powiatowi mistrzowie pływania
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Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 

ewentualnie powiat wałbrzyski 

–parter lub I piętro w cenie do 120 

tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

Sprzedam działkę budowlaną w 

Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 

teren o powierzchni 3544m²  cena 

210 tys.zł

Sprzedam działkę zabudowaną 

(remiza strażacka) o pow. 1200m2 

w Sierpnicy. Cena 200 tys. zł. 

Informacje dotyczące nierucho-

mości zostały sporządzone na 

podstawie oświadczeń i nie są 

ofertą w rozumieniu przepisów 

prawa, mają charakter wyłącznie 

informacyjny i mogą podlegać 

aktualizacji, zalecamy ich osobistą 

wery�kację. Serdecznie zaprasza-

my do naszego biura w Głuszycy i 

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

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

ZATRUDNIĘ 
DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

USŁUGI

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(10) 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!
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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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Strategiczna inwestycja dla regionu:

WSSE „INVEST-PARK” wybuduje 
bocznicę kolejową w Jaworze

Wałbrzyska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna „INVEST-PARK” podpisała 
umowę z wykonawcą bocznicy ko-
lejowej dla fabryki Mercedes-Benz 
w Jaworze. To największa tego typu 
inwestycja w historii spółki i jedno 
ze  strategicznych przedsięwzięć 
związanych z infrastrukturą kolejową 
w tej części Polski. Wartość inwesty-
cji przekracza kwotę 45 mln zł.

Do podpisania umowy doszło w 
19 lipca 2022 r. w siedzibie Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” w Wałbrzychu. W po-
stępowaniu najkorzystniejszą  ofertę 
złożyła fi rma ZUE S.A., posiadająca w 
swoim portfolio znaczące inwestycje 
związane z infrastrukturą kolejową i 
drogową. Roboty budowlane powinny 
rozpocząć się już we wrześniu bieżą-
cego roku. Zakończenie budowy pla-
nowane jest na październik 2023 r.

- To największa, jednostkowa in-
westycja w historii pod względem jej 
wartości.  Za nami wiele znaczących 
przedsięwzięć,  w tym między inny-
mi budowa nowoczesnych centrów 
biznesu i hal przemysłowo-magazy-

nowych, natomiast budowa bocznicy 
kolejowej w Jaworze to bez wątpienia 
epokowe wydarzenie dla Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Cieszy szczególnie, bo zbiega się z 
25-leciem naszej działalności –  infor-
muje Piotr Wojtyczka, Prezes Zarządu 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „INVEST-PARK”.

- Realizacja zadania to koszt 45,9 
mln zł. Powstanie nowoczesna bocz-
nica kolejowa, przystosowana do roz-
ładunku intermodalnego, wyposażona 
w dwa tory – każdy o długości 1100 m. 
WSSE „INVEST-PARK” jest inwesto-
rem zastępczym całej inwestycji dla 
koncernu Mercedesa, zatem będzie 
to dla spółki dochodowe przedsię-
wzięcie.  Potwierdza to dobre relacje 
oraz zaufanie tak poważnego kontra-
henta, jakim jest niemiecki potentat 
motoryzacyjny. Warto wspomnieć, 
że budowa bocznicy przyczyni się do 
zmniejszenia ruchu kołowego w re-
gionie. Jest to tym bardziej istotne, że 
zakład cały czas zwiększa swoją pro-
duktywność  – dodaje  Paweł Kurtasz, 
wiceprezes zarządu WSSE.


