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Wracamy do tematu rzeko-
mego pobicia obywatela Ukra-
iny, do którego miało dojść 
w październiku 2021 roku w 
jednym z lokali na osiedlu Po-
dzamcze w Wałbrzychu. Spra-
wa, o której pisaliśmy w arty-
kule „Wypadek czy pobicie?” w 
nr 41/552 Tygodnika DB 2010 z 
4.11.2021 r., tra�ła na sadową 
wokandę.

Od wielu lat na terenie wałbrzy-
skiego Podzamcza funkcjonuje 
popularna w tej dzielnicy restaura-
cja „Fantazja”, której właścicielem, 
kelnerem i barmanem jednocze-
śnie jest Zbigniew Kuczyński. Od 
pewnego czasu w różnych enun-
cjacjach medialnych określany 
jest Zbigniewem K., a to za sprawą 
pewnego obywatela Ukrainy, któ-
ry 23 października 2022 roku ra-
czył po godzinie 23.00 przekroczyć 
progi tego lokalu. Oczywiście każ-
dy ma do tego prawo, ale rzecz w 
tym, że rzeczony obywatel wspo-
mnianego państwa, o wdzięcz-
nym imieniu Vitalij, do lokalu 

Szkodliwe fantazje
wkroczył w stanie kompletnego 
upojenia alkoholowego (2,68 pro-
mila), no i nie raczył dokonać sto-
sownej opłaty za uczestnictwo w 
odbywającym się tam (jak w każdą 
sobotę) wieczorku tanecznym, 
wynoszącej 10 zł. Są osoby, które 
owego Vitalija widziały ciut wcze-
śniej, jak smacznie spał sobie na 
trawniku w pobliżu „Fantazji”, co - 
jak można zakładać - było efektem 
wspomnianego upojenia. Pra-
wem, a w zasadzie obowiązkiem 
każdego właściciela lokalu (lub 
osoby w nim pracującej) jest dba-
nie o bezpieczeństwo przebywają-
cych w lokalu osób oraz – co zdaje 
się być czymś oczywistym – dba-
nie o własny interes ekonomiczny. 
Mający wyraźną ochotę na dłuższą 
i „aktywną” zabawę, Vitalij swym 
zachowaniem wywołał protesty 
kilku osób, którym wyraźnie to 
przeszkadzało, przez co skierowali 
swe uwagi do stającego za barem 
pana Zbyszka. Widząc zachowanie 
nieproszonego gościa i reagując 
na zgłaszane uwagi, pan Zbigniew 
kilkakrotnie prosił niechcianego 
w tym miejscu gościa o to, aby 
raczył lokal opuścić. Niestety, Vi-
talij wybełkotał, że po polsku nic 
nie rozumie, ale zna angielski i w 
tym języku można z nim porozma-
wiać. Wobec takiego dictum pan 
Zbyszek poprosił o pomoc swego 
syna, który w czasie imprezy pełnił 
funkcję didżeja, a dla którego język 
angielski nie jest czymś obcym. 
Niestety, okazało się, że angielsz-
czyzna dla Vitalija jest tak samo 
zrozumiała, jak dla pana Zbyszka 
język mandaryński, wobec czego 
dalsza konwersacja - siłą rzeczy - 
odbywała się w ojczystym języku 
Adama Mickiewicza. Język ten dla 
Vitalija nie mógł być aż tak ob-
cym, ponieważ od jakiegoś czasu 
przebywał w Wałbrzychu, gdzie 
też pracował, a więc musiał się ze 
swoim pracodawcą skutecznie i 
bez problemu porozumiewać. W 
trakcie kolejnej już rozmowy Vitalij 
nie był w stanie zachować równo-
wagi i runął jak długi na podłogę, 
mając przy tym szczęście, że nie 
uderzył się głową o brzeg baru, 
co mogło spowodować poważne 
obrażenia głowy. Ponieważ nie był 
w stanie się podnieść, pomógł mu 
w tym syn pana Zbigniewa, który 
następnie razem z nim chwycił Vi-
talija pod pachy i wspólnie zaczęli 
prowadzić go w stronę drzwi z za-
miarem wyprowadzenia go poza 
teren lokalu. Niestety, stan upoje-
nia był tego stopnia, że w pewnym 
momencie, tuż przed zamknię-
tymi oszklonymi drzwiami, Vitalij 
runął do przodu, pociągając za 
sobą prowadzącego go z jego pra-
wej strony syna właściciela lokalu. 
Pan Zbigniew zdążył wysunąć swą 
rękę spod pachy pijanego intruza, 
przez co razem z nimi nie poleciał, 
tak jak oni, głową na zamknięte 
drzwi. W efekcie tego upadku Vi-

talij, rozbijając głową oszkloną ich 
część, poważnie zranił się w jedno 
oko, a syn Pana Zbigniew bole-
śnie uderzył głową w plastikową 
framugę. Na miejscu pojawiły się, 
wezwane przez pana Zbyszka, po-
licja i pogotowie ratunkowe, które 
Vitalija zabrało do szpitala. Poli-
cjanci, po przeprowadzeniu nie-
zbędnych czynności, zakończyli 
interwencję i odjechali, nie podej-
mując w stosunku do uczestników 
tego nieszczęśliwego wypadku 
żadnych formalnych czynności. 
Jednakże po upływie dwóch dni 
(25.10.23022), tuż przed godziną 
22.00, funkcjonariusze załomota-
li w drzwi jego mieszkania i pod 
zarzutem „pchnięcia” Vitalija na 
oszklone drzwi, w kajdankach 
wyprowadzili go (na oczach obu-
dzonych łomotaniem mieszkań-
ców bloku) do radiowozu i na 48 
godzin umieścili go na tzw. dołku, 
czyli dokonali formalnego zatrzy-
mania. Zarzut popełnienia prze-
stępstwa został postawiony mu 
dopiero 27 października, a więc 
w chwili faktycznego zatrzymania 
nie miał statusu podejrzanego. Za-
trzymania dokonano praktycznie 
jedynie na podstawie kłamliwych 
zeznań trzech rodaków Vitalija, 
którzy jak mantrę powtarzali, że 
widzieli jak pan Zbyszek pchnął 
w plecy ich kolegę. Mieli oni (i Vi-
talij, który zeznawał identycznie, 
chociaż jednocześnie twierdził, że 
mało co pamięta) tego pecha, że 
całe zdarzenie zostało zapisane na 
nośniku monitoringu wewnętrz-
nego lokalu (zapewniam, że z do-
skonale widocznym obrazem, bo 
oglądałem osobiście) i zostało one 
włączone do materiałów dowodo-
wych.

Ciekawa rzecz przy okazji. Otóż 
urządzenie monitorujące zostało 
zabrane przez policjantów z Komi-
sariatu I Policji w Wałbrzychu bez 
nakazu prokuratorskiego (co mieli 
prawo uczynić), ale też zatrzyma-
nie rzeczy nie zostało przez proku-
ratora zatwierdzone. Jednym sło-
wem czynność ta miała charakter 
absolutnie bezprawny. Ale nie to 
jest aż tak bardzo bulwersujące jak 
fakt, że postawienie zarzutów na-
stąpiło bez zapoznania się z tym, 
co jest na nagraniu widoczne! Od-
tworzenie nagrania było możliwe 
przez to, że pan Zbigniew od razu 
i dobrowolnie podał hasło szyfru-
jące, a zrobił to dlatego, że miał 
świadomość, iż nagranie zawiera 
niewątpliwy obiektywny dowód 
jego niewinności. I gdyby poli-
cjantka prowadząca dochodzenie 
z tym dowodem się zapoznała (co 
powinno być jej „psim” obowiąz-
kiem), to tak bzdurnego zarzutu 
by nie postawiła. Tak przynajmniej 
mniemam. Również gdyby postą-
pił tak nadzorujący dochodzenie 
prokurator, to pan Zbyszek nie 
stałby się Zbigniewem K., ponie-
waż prowadzone postępowanie 

powinno być umorzone z braku 
cech przestępstwa. Nie stało się 
tak z uwagi na to, że całe to postę-
powanie przeprowadzono w spo-
sób tak niechlujny, że aż woła to o 
pomstę do nieba. Dowodem na tę 
niechlujność jest chociażby fakt, 
że w postanowieniu o wszczęciu 
dochodzenia, postanowieniu o 
przedstawieniu zarzutów oraz w 
akcie oskarżenia jako datę rzeko-
mego przestępstwa wskazano 
dzień 25 października, w którym to 
dniu – jako żywo – żadnego inne-
go zdarzenia poza zatrzymaniem 
pana Zbyszka nie było. A to świad-
czy, że nikt (łącznie z prokurato-
rem) nie zapoznał się z całością 
materiału dowodowego, ograni-
czając się jedynie do treści zeznań 
znajomych Vitalija, które zostały 
złożone akurat 25 października. 
I to właśnie świadczy o niechluj-
stwie, jakiego dopuszczono się w 
trakcie prowadzonych przez panią 
policjantkę z komisariatu, jak rów-
nież tłumaczy, dlaczego zdarzenie 
umiejscowione zostało w tej nie-
prawdziwej dacie. Niestety, pan 
prokurator tak zaufał rzetelności 
policyjnych ustaleń i wyciągnię-
tych z nich wniosków, że - zamiast 
wydać postanowienie o umorze-
niu - skierował do sądu akt oskar-
żenia. I tu wisienka na torcie.

Rozprawa w Sądzie Rejono-
wym w Wałbrzychu odbyła się 
2 sierpnia 2022 r., a udział w niej 
wzięli - poza sędzią i protoko-
lantką – oskarżony i… piszący 
niniejsze słowa. Jak się okazało, 
pełnomocnik procesowy Vitalija 
wycofał swe pełnomocnictwo, do 
czego na pewno skłoniły go istot-
ne bardzo powody, a akt oskar-
żenia musiał odczytać sąd. Widać 
prokuratura – tak jak i pełnomoc-
nik Vitalija – absolutnie nie była 
zainteresowana tym procesem. A 
może obawiała się usłyszeć jakąś 
krytyczną uwagę sądu, dotyczą-
cą np. obowiązku rzetelności w 
prowadzeniu postępowania do-
wodowego, co jest jasno opisane 
w art. 2 § 2 i art. 4 k.p.k.? No i na 
rozprawę nie stawili się ani sam 
Vitalij, ani jego wezwani świad-
kowie, którzy widocznie stracili 
zainteresowanie dalszymi losami 
procesu, który stał się możliwy 
dzięki ich fantazjom zapisanym w 
protokołach przesłuchania. Kolej-
na rozprawa będzie miała miejsce 
w październiku, co również na 
pewno zrelacjonuję.

Janusz Bartkiewicz

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wy-
raz osobistej wiedzy i poglądów 
autora. Treści zawarte w artykule 
nie odzwierciedlają poglądów i 
opinii redakcji.
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Najnowsza wystawa w 
Galerii Foto-Gen prezen-
tować będzie dzieła Józefa 
Robakowskiego – jednego 
z najważniejszych artystów 
polskiej sztuki współczesnej, 
historyka sztuki, autora �l-
mów, cykli fotogra�cznych, 
zapisów video, rysunków, in-
stalacji, obiektów, projektów 
konceptualnych, inicjatora 
wielu ważnych zdarzeń i mul-
timedialnych akcji artystycz-
nych, kuratora.

Józef Robakowski urodził 
się 20 lutego 1939 roku w Po-
znaniu. Studiował na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu 
historię sztuki i muzealnictwo 
oraz na Wydziale Operator-
skim PWSFTviT w Łodzi, gdzie 
w latach 1970-1981 był także 
wykładowcą i kierownikiem Za-
kładu Fotogra�i i Reklamy Wi-
zualnej. W 1995 roku powrócił 
do pracy na tej uczelni, obecnie 
prowadzi pracownię działań 
multimedialnych. Od końca 
lat 50. XX wieku uczestniczył 
w licznych wystawach, festiwa-
lach �lmowych oraz w tych po-
święconych nowym mediom. 
Jego prace były pokazywane 
w najbardziej prestiżowych 

Wystawa Józefa Robakowskiego: 
Laboratorium, zapisy biologiczno-mechaniczne

Miejsce:
Galeria Foto-Gen, plac bp. Nankiera 8, Wrocław

Bilety:
normalny – 10 zł, ulgowy* – 5 zł, grupowy – 7 zł od osoby 
(grupa od 8 osób), grupowy ulgowy* – 3,50 zł od osoby 

(grupa od 8 osób), rodzinny – 15 zł ( 1 osoba dorosła +do pięciu 
dzieci), oprowadzania grup (od 8 osób) z kuratorem galerii*: 

j. polski: 20 zł, j. angielski: 30 zł.
*Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, uczniom, 

studentom.

Godziny otwarcia: 
wtorek – niedziela w godz. 10.00–18.00.

Organizator: Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego, pl. bpa Nankiera 8 we Wrocławiu, 
www.fotogen.okis.pl

Patroni medialni: Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura, 
Radio Ram, TVP3 Wrocław, Miesięcznik Odra, Pismo Artystyczne 

Format, Wroclife.pl, PIK Wrocław, DOKiS.pl, kwartalnik Fotogra�a.

Projekt jest współ�nansowany z budżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego.

galeriach i muzeach na świe-
cie, a realizacje znajdują się w 
najważniejszych światowych 
kolekcjach instytucjonalnych 
oraz w zbiorach prywatnych. 
Kurator i właściciel Galerii Wy-
miany. Współzałożyciel grup 
artystycznych, podejmujących 
eksperymentalne działania, 
m.in.: OKO (1960), STKF PĘTLA 
(1960-1966), ZERO-61 (1961-
1969), KRĄG (1965-1967) oraz 
powołanego w 1970 roku w Ło-
dzi zespołu pn. Warsztat Formy 
Filmowej i Telewizyjnej Grupy 
Twórczej Stacja Ł (1991-1992).

Język artystyczny Józefa 
Robakowskiego i przez lata 
wypracowana metoda twór-
cza stanowią mieszankę ele-
mentów konceptualnych, 
analitycznych, połączonych z 
nieskrępowaną, często pełną 
humoru konwencją. W jego 
realizacjach wyraźna jest na-
turalność podejmowanych 
gestów i pozorny brak wysiłku. 
Kolejne dekady w twórczości 
Robakowskiego upływały pod 
znakiem postawy autonomicz-
nej oraz stawiania oporu do-
minującym tendencjom życia 
artystycznego, jednocześnie je 
współtworząc.

Kluczowym elementem dla 
działań Robakowskiego jest 
intermedialność, stanowiąca 
tradycję sztuki awangardowej 
– angażowanie do współpracy 
�lmowców, fotografów, pla-
styków, muzyków czy poetów. 
Wieloletnia działalność Józefa 
Robakowskiego, aż do chwili 
obecnej, to ciągłe ucieczki od 
wytyczonych kanonów, dys-
kusja z medium, rejestracją i 
zapisem.

- Jest więcej niż pewne, że 
Józef Robakowski nie przejdzie 
nad tym do porządku dzienne-
go i zaskoczy nas kolejną grą 
„realnego z obrazem”, nawet 
jeśli ten obraz stanie się już 
zupełnie czymś innym niż do-
tychczas – napisał M. Grygiel 
(„Robakowski: siła fotografii”).

Prace zebrane na wystawie 
oraz w towarzyszącym jej kata-
logu „Laboratorium, zapisy bio-
logiczno-mechaniczne”, to syn-
teza najważniejszych obszarów 
sztuki Robakowskiego: relacja 
tego co biologiczne z tym, co 
mechaniczne, przepływ energii 
i dekonstrukcja tradycyjnych 
środków utrwalenia obrazu lub 
wideo.
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USUWANIE ZAĆMY

Wałbrzych, ul. Broniewskiego 28
(dawna restauracja Stylowa)

Zabieg opłacany przez NFZ

Możliwość transportu z domu pacjenta

Załatwiamy wszelkie formalności

792 030 769

ZABIEG WYKONUJE PROFESOR

W PRYWATNEJ CZESKIEJ KLINICE W NACHODZIE
50 KILOMETRÓW OD WAŁBRZYCHA

R E K L AMA

W Wałbrzychu i wielu gmi-
nach odbyły się obchody 78 
rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

W Wałbrzychu parlamenta-
rzyści, przedstawiciele władz 
miasta i mieszkańcy spotkali się 
o godzinie 10.00 na placu Ko-
ścielnym, by przed pomnikiem 
Niepodległości złożyć kwiaty i 
zapalić znicze oraz chwilą ciszy 
oddać hołd bohaterom walk i 
cywilnym o�arom powstania. 
A o godzinie 17.00 w Starej Ko-
palni odbył się koncert pieśni 
patriotycznych.

W Głuszycy oraz w Miero-
szowie przedstawiciele samo-
rządów wraz z mieszkańcami 
spotkali się przed pomnikami 
i tablicami upamiętniającymi 
bohaterski zryw mieszkańców 
stolicy, by oddać im cześć.

W większości miejscowości 
o godz. 17.00, czyli w godzinę 
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego, zawyły syreny alarmo-
we. Na placu Grunwaldzkim 
w centrum Wałbrzycha, w 
„godzinę W” został zatrzyma-
ny ruch, a uczestnicy zgroma-
dzenia między innymi odpalili 
race.

(RED)

Trwają przygotowania do 
oddania do użytku obwod-
nicy Wałbrzycha. Dobiegają 
końca prace budowlane i roz-
poczęły się odbiory pierw-
szych odcinków „Europejki”.

- Zbliżamy się do wielkiego 
otwarcia zachodniej obwodni-
cy naszego miasta. Aktualnie 

jesteśmy na etapie odbiorów 
poszczególnych odcinków „Eu-
ropejki”. W zeszłym tygodniu 
otrzymaliśmy z Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowalnego decy-
zje o pozwoleniu na użytko-
wanie dwóch obiektów budo-
walnych: estakady ES/Z/5 oraz 

wiaduktu drogowego WD/Z/7 
– mówi Roman Szełemej, pre-
zydent Wałbrzycha.

Wiadomo, że nie będzie 
częściowego otwarcia obwod-
nicy Wałbrzycha. Prawdopo-
dobnie kierowcy pojadą nową 
drogą we wrześniu.

(RED)

Odbiory na obwodnicy78 rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego
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O zwrot kosztów pogrze-
bu może do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych wystą-
pić nie tylko rodzina zmarłej 
osoby, ale także każda osoba 
i instytucja, która te koszty 
udokumentuje.

W sytuacji, gdy za pochó-
wek zapłaci np. dom pomocy 
społecznej, gmina lub praco-
dawca, zasiłek przysługuje tym 
podmiotom w wysokości udo-
kumentowanych kosztów po-
grzebu, nie wyższych jednak niż 
4000 zł.

- Zasada ta ma także zasto-
sowanie w przypadku pokrycia 
kosztów pogrzebu przez inną 
osobę niż członek rodziny, 
czyli osobę obcą, np. sąsiada 
czy przyjaciela osoby zmarłej 
– mówi Iwona Kowalska-Matis, 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku.

Gdy koszty pokryje więcej 
niż jedna osoba lub podmiot, 
zasiłek pogrzebowy ulega po-
działowi między te osoby lub 
podmioty - proporcjonalnie do 
poniesionych kosztów pogrze-
bu. Osoby obce, aby otrzymać 
zasiłek pogrzebowy z ZUS, mu-
szą szczegółowo udokumen-
tować poniesione wydatki do 
wysokości zasiłku.

- Tego jakie koszty należy 
uznać za koszty pogrzebu, nie-

stety nie określa żadna ustawa. 
Tak, więc przyjmuje się, że sam 
pogrzeb to czynności, które 
trwają od chwili zgonu do po-
chowania zwłok lub prochów 
osoby zmarłej – wyjaśnia Iwona 
Kowalska-Matis. - Przedstawie-
nie rachunku za samą trumnę 
nie stanowi dowodu pokrycia 
kosztów pogrzebu. Dzieje się 
tak, dlatego, że istnieje do-
mniemanie, że pozostałe koszty 
poniósł ktoś inny, kto również 
będzie ubiegał się o zasiłek po-
grzebowy – przestrzega rzecz-
niczka ZUS. - Zasiłek pogrze-
bowy wypłacany jest w takim 
przypadku proporcjonalnie i w 
związku z tym ZUS musi ustalić 
wszystkie okoliczności. Należy 
dodać, że kosztu pogrzebu nie 
stanowi również zakup samych 
kwiatów, gdyby tak było to każ-
dy żałobnik nabywałby prawo 
do zasiłku pogrzebowego w 
wysokości proporcjonalnej do 
poniesionych wydatków. Co do 
ceremonii kościelnej, to jak naj-
bardziej wydatki z nią związane 
i potwierdzone przez instytucję 
kościelną są uwzględniane w 
wypłacanym przez ZUS świad-
czeniu. Inna rzecz to wydatki 
poniesione na wystawienie na-
grobka. Z uwagi na fakt, iż jego 
zakup nie jest bezpośrednio 
związany z pochówkiem osoby 

zmarłej, nie jest brany pod uwa-
gę przy ustalaniu wysokości 
zasiłku pogrzebowego. Wszak 
brak nagrobka nie oznacza, że 
pogrzeb się nie odbył. A może 
on być wystawiony nawet kilka 
lat po pochówku.

Komu przysługuje 
zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy przysłu-
guje w razie śmierci: osoby ma-
jącej ustalone prawo do eme-
rytury lub renty; osoby mającej 
ustalone prawo do emerytury 
pomostowej; ubezpieczonego, 
w tym ubezpieczonego z tytułu 
pobierania zasiłku macierzyń-
skiego albo zasiłku w wysoko-
ści zasiłku macierzyńskiego za 
okres po ustaniu tytułu ubez-
pieczenia; osoby mającej usta-
lone prawo do nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego; 
osoby, która zmarła w okresie 
pobierania zasiłku chorobowe-
go albo świadczenia rehabili-
tacyjnego za okres po ustaniu 
tytułu ubezpieczenia; członka 
rodziny rencisty i emeryta. Pra-
wo do zasiłku pogrzebowego 
wygasa w razie niezgłoszenia 
wniosku o jego przyznanie 
w ciągu 12 miesięcy od dnia 
śmierci osoby, po której zasiłek 
przysługuje. Jeżeli zgłoszenie 
wniosku o zasiłek pogrzebowy 

w tym terminie nie było moż-
liwe z powodu późniejszego 
odnalezienia zwłok lub ziden-
ty�kowania osoby zmarłej, albo 
z innych przyczyn całkowicie 
niezależnych od osoby upraw-
nionej, prawo do zasiłku wyga-
sa po upływie 12 miesięcy od 
dnia pogrzebu. Dokumentem 
potwierdzającym te okoliczno-
ści jest zaświadczenie policji lub 
prokuratury, odpis zupełny aktu 
zgonu lub inny dokument urzę-
dowy potwierdzający przyczy-
ny uniemożliwiające zgłoszenie 
wniosku.

Wymagane dokumenty
Podstawowymi dokumen-

tami wymaganymi do wypła-
ty zasiłku pogrzebowego są: 
wniosek o wypłatę zasiłku po-
grzebowego, skrócony odpis 
aktu zgonu albo odpis zupełny 
aktu urodzenia dziecka z ad-
notacją, że dziecko urodziło się 
martwe; oryginały rachunków 
poniesionych kosztów pogrze-
bu, a jeżeli oryginały zostały 
złożone w banku - kopie ra-
chunków potwierdzone przez 
bank za zgodność z oryginałem; 
dokumenty potwierdzające po-
krewieństwo lub powinowac-
two zgłaszającego wniosek z 
osobą zmarłą (skrócone odpisy 
aktów stanu cywilnego lub do-

Zasiłek pogrzebowy: komu oraz ile?
wód osobisty zawierający wy-
magane dane); zaświadczenie 
płatnika składek o podleganiu 
ubezpieczeniu w dniu śmierci 
(w przypadku, gdy zmarła oso-
ba ubezpieczona lub członek 
rodziny osoby ubezpieczonej), 
nie dotyczy to osób prowadzą-
cych działalność na własny ra-
chunek oraz osób z nimi współ-
pracujących.

Donacja zwłok a zasiłek 
pogrzebowy

W razie donacji zwłok na cele 
naukowe, sprawienie pogrzebu 
możliwe jest dopiero po prze-
kazaniu rodzinie przez instytu-
cję naukową szczątków osoby 
zmarłej po zakończeniu badań. 
Z przyczyn całkowicie nieza-
leżnych od osoby uprawnionej 
do zasiłku pogrzebowego, nie 
ma ona możliwości zgłosze-
nia wniosku o wypłatę w ciągu 
ustawowych 12 miesięcy. Oso-
by uprawnione mogą więc zło-
żyć wniosek o zasiłek pogrzebo-
wy za pogrzeb tzw. symboliczny 
wraz z fakturami dokumentują-
cymi poniesione koszty.

Wypłata zasiłku w razie 
śmierci poza granicami 
kraju

Przepisy unijne określają, że 
w przypadku, gdy pracownik 

najemny lub osoba pracująca na 
własny rachunek albo członek 
jego rodziny umrze na teryto-
rium państwa członkowskiego 
innego niż państwo właściwe 
uznaje się, że zgon nastąpił na 
terytorium tego ostatniego 
państwa. Instytucja właściwa 
zobowiązana jest do przyzna-
nia zasiłków pogrzebowych, 
należnych z tytułu stosowane-
go przez nią ustawodawstwa 
nawet, jeżeli świadczeniobiorca 
mieszka na terytorium państwa 
członkowskiego innego niż 
państwo właściwe. Aby otrzy-
mać zasiłek pogrzebowy na 
mocy ustawodawstwa państwa 
członkowskiego innego niż to, 
w którym wnioskodawca ma 
miejsce zamieszkania, trzeba 
złożyć wniosek bądź do instytu-
cji właściwej, bądź do instytucji 
miejsca zamieszkania. Do wnio-
sku dołącza się dokumenty wy-
magane przez ustawodawstwo 
stosowane przez instytucję 
właściwą (tą, do której składa 
się wniosek). Zgodnie z ogól-
ną zasadą unikania kumulacji 
świadczeń, zasiłek pogrzebowy 
dostaje się tylko w jednym z 
krajów. Nie można, więc wnio-
skować o niego zarówno w kra-
ju w którym się pracuje jak i w 
Polsce.

(IKM)
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Zaprasza na:
 karczek sudecki
 kiełbaskę sudecką
 kiełbasę „ducha gór”
 grillowane grzanki z pesto i pomidorem
 grillowane warzywa
 zimne i gorące napoje
 lane czeskie piwo
 butelkowane piwo z lokalnego browaru

GRILLOWNIA 

          w JEDLINIE-ZDROJU
          przy Willi Kwiaty Polskie

Zapraszamy w pogodne weekendy
w godzinach od 12.00 do 18.00
ul. Sienkiewicza 5, Jedlina – Zdrój
tel. 575 930 291, grillowniajedlina@gmail.com

Miłośnicy dań z grilla, tak mię-
snych jak i wegetariańskich, mają 
nowe miejsce na kulinarnej mapie 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Grillow-
nia przy Willi Kwiaty Polskie w Je-
dlinie - Zdroju zaprasza smakoszy 
w każdy pogodny weekend w go-
dzinach od 12.00 do 18.00.

Jedlina – Zdrój kusi wieloma 
atrakcjami. Jest doskonałą bazą wy-
padową w góry, tak dla turystów pie-
szych, jak i dla miłośników kolarstwa 
górskiego. Ci ostatni mają także do 
dyspozycji szereg specjalnie przygo-
towanych tras rowerowych, znanych 
single trackami oraz innych szlaków 
rowerowych wchodzących w skład 
Rowerowej 500. Wiele z nich prze-
biega w pobliżu Willi Kwiaty Polskie, 
która położona jest przy ulicy Sien-
kiewicza 5 – tuż przy parku linowym 
i całorocznym torze saneczkowym. A 
Willa Kwiaty Polskie oferuje nie tyl-
ko komfortowe noclegi w pokojach 
kwiatowych, ale od tego sezonu tak-
że znakomite dania z grilla.

- Planując rodzinny, koleżeński 
czy samotny wypad, można go roz-
począć i zakończyć właśnie u nas 
– mówi Marzena Mroczkowska, wła-
ścicielka Willi Kwiaty Polskie. - W 
pobliżu są miejsca postojowe, na 
których można bezpiecznie zostawić 
pojazd. Od nas jest dogodne dojście 

GRILLOWNIA w Jedlinie-Zdroju

do wszystkich jedlińskich atrakcji 
i łatwy dojazd rowerem do single 
tracków oraz innych tras. A po wysił-
ku można się zregenerować i posilić 
w naszej Grillowni. Do dyspozycji na-
szych gości jest taras z widokiem na 
góry i wszystko co najlepsze z nasze-
go grilla oraz baru. Mile widziani są 
u nas właściciele psów, a do ich dys-
pozycji jest specjalnie przygotowany 
wybieg dla czworonogów.

W menu Grillowni przy Willi Kwia-
ty Polskie w Jedlinie – Zdroju są nie 
tylko dania mięsne, ale także wege-
tariańskie oraz piwa z lokalnych bro-
warów z Polski i Czech.

- Serwujemy naszym gościom 
tradycyjne potrawy mięsne, czyli 
karczek sudecki, kiełbaskę sudecką 

i kiełbasę "ducha gór". Dla jaroszy 
mamy grillowane grzanki z pesto i 
pomidorem oraz grillowane warzy-
wa. Nasza fi rmowa grzanka Char-
lotty to przekąska, która zachwyci 
każdego smakosza wykwintnych 
dań w wersji vege. Są to dwie pod-
piekane na grillu grzanki: jedna z 
włoskimi pomidorami, a druga z pe-
sto z bakłażana - obie na bazie orygi-
nalnych włoskich składników. Krążą 
pogłoski, że właśnie takimi przeką-
skami raczyła się podczas śniadań 
sama założycielka Jedliny - hrabina 
Charlotta. Pragnienie można ugasić 
czeskim lanym piwem z browaru Pri-
mator lub polskim piwem butelko-
wanym z lokalnego browaru Sowie, 
a także różnymi chłodnymi napojami 

bezalkoholowymi. Serwujemy także 
aromatyczną kawę i herbatę. Zapra-
szamy w pogodne weekendy w go-
dzinach od 12.00 do 18.00. Bieżące 
informacje można znaleźć na stronie 
Grillownia w Jedlinie na Facebooku 

oraz pod numerem i za pośrednic-
twem poczty elektronicznej gril-
lowniajedlina@gmail.com – dodaje 
telefonu 575 930 291 właścicielka 
Grillowni w Jedlinie-Zdroju.

(TS)

Radna Rady Powiatu Wał-
brzyskiego Ramona Bukow-
ska, wraz z Wałbrzyską Szko-
łą Jogi, zaprasza w każdą 
sobotę sierpnia na bezpłatne 
ćwiczenia jogi. Zajęcia roz-
poczynają się o godz. 9.00 w 
Parku Szwedzkim w Szczaw-
nie-Zdroju.

W tym roku „Joga w Parku” 
obchodzi 12 urodziny. – Zgod-
nie z tradycją, w każdą sobotę 
sierpnia o godz. 9.00 rozpoczy-
namy prawdziwy wakacyjny re-
laks i atmosferę pełną pozytyw-
nej energii. Zajęcia prowadzone 
są przez doświadczonych na-
uczycieli jogi. Przygoda z jogą w 
Szczawnie – Zdroju rozpoczęła 

się w 2010 roku i trwa do dziś. 
Ideą Jogi w parku jest promocja 
zdrowego, aktywnego i natu-
ralnego stylu życia. Spotkania, 
to szansa na aktywny wypoczy-
nek dla wszystkich chętnych 
i zaproszenie ich do wspólnej 
praktyki jogi. Do zajęć może 
dołączyć każdy, bez względu na 
wiek i sprawność �zyczną. Jest 
to szansa na ruch, relaks i kon-
takt z naturą dla mieszkańców 
miasta. Jest to też okazja do 
spotkania z innymi i spędzenia 
czasu w pozytywnej i przyjaznej 
atmosferze – podkreśla radna 
Ramona Bukowska, inicjatorka 
„Jogi w Parku”.

(RED)

Joga w Parku 
Szwedzkim 4 sierpnia 2022 r. o 

godz.19.00 Stowarzyszenie 
Operetka Wrocławska zapra-
sza na wyjątkowy koncert 
w Rynku w Świebodzicach. 
Po raz pierwszy w tym mie-
ście, wybitni śpiewacy oraz 
tancerze Teatru Scena Ka-
mienica dadzą popis swoich 
niezwykłych umiejętności 
podczas koncertu „Operet-
ka na wynos”. W kolejnych 
dniach będą inne atrakcje.

- Tego nie można przega-
pić! Serdecznie zapraszam 
do wspólnego wysłuchania 
przebojów największych ope-
retkowych twórców: Johanna 
Straussa, Emmericha Kalmana, 
Franza Lehara, Stanisława Mo-
niuszki czy Jacques’a O�en-
bacha. Koncert zrealizowany 
zostanie dzięki dotacji z Gmi-
ny Świebodzice, przyznanej w 
ramach otwartego konkursu 
ofert. Zapewniamy niezapo-
mniane wrażenia artystycz-
ne oraz miejsca siedzące dla 
publiczności – zachęca Paweł 
Ozga, burmistrz Świebodzic.

Miejski Dom Kultury 4 sierp-
nia zaprasza na ćwiczenia jogi i 
zumby.

- Oferta jogi w tym roku jest 
urozmaicona i zachęcamy do 
udziału w zajęciach w Parku 
Miejskim na godz. 18.30. A na 

Operetka na wynos

godz. 19.00 zapraszamy osoby 
pełnoletnie na bezpłatne zaję-
cia zumby – zachęcają organi-
zatorzy zajęć.

O aktywność �zyczną dba 
także OSiR Świebodzice Spółka 
z o.o.

- Trwa świetna akcja „Rozru-
szaj się w Wakacje”. W piątek, 5 
sierpnia o godz. 18.30 widzimy 
się podczas ogólnorozwojo-
wych zajęć na stadionie przy ul. 
Re kreacyjnej 1. Przypominam 
także o odkrytym kąpielisku, 
które jest czynne codziennie 
podczas wakacji, oczywiście, 
wtedy kiedy dopisuje słonecz-
na pogoda – mówi Jarosław 
Pizuński, prezes OSiR.

(WPK)

- Jeśli robisz domowe 
przetwory, produkujesz mio-
dy, swojskie pyszności, pie-
czesz chleb lub parasz się rę-
kodziełem i chcesz podzielić 
się swoimi wytworami z sze-
rokim gronem odbiorców, 
to gorąco zapraszamy Cię do 
wystawienia się podczas Do-
żynek Gminno-Powiatowych 
w Gminie Czarny Bór – zapra-
szają organizatorzy.

Święto plonów oraz naj-
starszy na Dolnym Śląsku Fe-
stiwal Pieroga odbędzie już 4 
września 2022 r. na stadionie 
gminnym w Czarnym Borze. 
Wydarzenie to ze względu na 
swój niepowtarzalny, trady-
cyjny charakter, ludową opra-
wę muzyczną, czy przepiękne 
wieńce dożynkowe, od lat 

cieszy się niesłabnącym powo-
dzeniem. Rokrocznie przyciąga 
też mieszkańców Powiatu Wał-
brzyskiego i Dolnego Śląska 
spragnionych najsmaczniej-
szych w regionie pierogów, 
swojskiego jadła, domowych 
przetworów i słodkości.

- Chcesz być uczestnikiem 
tego wydarzenia jako wystaw-
ca lub sprzedawca własnych 
produktów? Zapraszamy do 
kontaktu. Informacje i zgłosze-
nia w B+CK, ul. Sportowa 43, 
tel. 74 84 50 242, ck@ck.czarny-
-bor.pl – mówi Katarzyna Ber-
naś, dyrektor Biblioteki+Cen-
trum Kultury w Czarnym Borze, 
która wraz z Gminą Czarny Bór 
jest organizatorem tego wyda-
rzenia.

(RED)

Pokaż się na dożynkach
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• Zabytki na czterech 
kółkach
Kawalkada zabytkowych sa-
mochodów 6 sierpnia 2022 r. 
przejedzie przez Aglomera-
cję Wałbrzyską do Boguszo-
wa Gorc i zatrzyma się pod 
Dzikowcem, który jest tego-
rocznym punktem na trasie X 
Międzynarodowego Wałbrzy-
skiego Rajdu Pojazdów Zabyt-
kowych. Samochody wyruszą 
na trasę tegorocznego rajdu 
o godz. 8.00 z hotelu Maria 
w Wałbrzychu, o godz. 9.00 
pojawią się przy wałbrzyskiej 
Harcówce, a o godz. 10.00 w 
Muzeum Górnictwa i Sportów 
Motorowych przy ul. Senny. 
Około godz. 11.00 planowany 
jest przyjazd do OSR Góra Dzi-
kowiec w  Boguszowie - Gor-
cach, o godz. 12.00 do Rynku w 
Świebodzicach, o godz. 13.00 
do Szczawna - Zdroju, a zakoń-
czenie rajdu zostało zaplano-
wane o godz. 16.00 w Rynku w 
Wałbrzychu.

• Dofinansowanie 
ogrodów
Stowarzyszenia, które prowa-
dzą rodzinne ogrody działkowe 
w Gminie Boguszów - Gorce, 
mogą ubiegać się o udzielenie 
dotacji celowych z budżetu 
Gminy Boguszów -Gorce na 
do�nansowanie zadań związa-
nych z rozwojem rodzinnych 
ogrodów działkowych. Wnio-
sek należy złożyć do 12 sierp-
nia 2022 roku w biurze obsługi 
klienta (pok. nr 5) w Urzędzie 
Miejskim w Boguszowie-Gor-
cach. Formularz można pobrać 
ze strony internetowej https://
boguszow-gorce.pl/.

• Bezpłatny odbiór 
elektroodpadów
Przypominany, że mieszkańcy 
Boguszowa – Gorc mogą ko-
rzystać z usługi bezpłatnego 

odbioru elektrycznych śmie-
ci. Odbiór urządzeń można 
zamówić przez formularz, 
którego wypełnienie zajmuje 
kilka minut lub zadzwonić pod 
numer 572 102 102, od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach od 7.00 – 18.00. Więcej 
informacji i formularz odbioru 
śmieci na stronie: https://elek-
trycznesmieci.pl/

• Pozbądź się długu
Gmina Boguszów - Gorce ofe-
ruje mieszkańcy, którzy mają 
zaległości w opłatach z tytułu 
czynszu za wynajem mieszka-
nia komunalnego, pomocy w 
redukcji zadłużenia. Dłużnicy 
mogą ubiegać się o: rozłożenie 
zaległości na 48 rat z umorze-
niem odsetek, o rozłożenie 
zaległości na 60 rat, a także o 
możliwość odpracowania za-
dłużenia (stawka wynosi 17 zł 
za godzinę pracy). Szczegóło-
we informacje można uzyskać 
w ZGM sp. z o.o. przy ul. Sien-
kiewicza 46 w Boguszowie - 
Gorcach oraz pod numerem 
telefonu 74 844 94 11, we-
wnętrzny 48.

• Mistrz potrawy 
ziemniaczanej
- Mamy dla Was dobrą infor-
mację! Wracamy do tradycji 
i zapraszamy wszystkich go-
rąco do wzięcia udziału w 
konkursie o statuetkę Mistrza 
Potrawy Ziemniaczanej. Przy-
bywajcie także na Biesiadę 
Ziemniaczaną, która została 
zaplanowana na 27 sierpnia 
od godz. 14.00 na placu przed 
Szybem Witold. Formularz 
zgłoszenia do konkursu od-
stępny jest na stronie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej - Cen-
trum Kultury w Boguszowie – 
Gorcach i na pro�lu biblioteki 
Facebooku.

(RED)

Raport z Boguszowa - Gorc

Burmistrz Mieroszowa, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Mieroszowskie Centrum Kultu-
ry, sołectwa Gminy Mieroszów 
wraz z Gminną Komisją Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych zapraszają miesz-
kańców Gminy Mieroszów - w 
szczególności dzieci i młodzież 
- na pikniki „Pomocna Dłoń”.

Mieszkańcy Mieroszowa 
pierwsi skorzystali z atrakcji 
oferowanych w ramach pikni-
ku „Pomocna Dłoń”. Kolejne 
wydarzenia zostaną zorgani-
zowane w sołectwach Gminy 
Mieroszów:

• 05.08.2022 r. godz. 16.00, 
Plac Biesiadny w Unisławiu Ślą-
skim. W programie: animacje 

zespołu Kamayou, kampania 
pro�laktyczna „Stop przemo-
cy”, gry i zabawy dla dzieci, po-
częstunek, konkursy oraz inne 
atrakcje, w tym nagrody - bile-
ty do Explora Parku.

• 12.08.2022 r. godz. 16.00, 
Plac Sołecki w Kowalowej. 
W programie: spektakl pro�-
laktyczny Teatru z Wieliczki, 

Pomocna dłoń

turniej wiedzy, poczęstunek, 
konkursy oraz inne atrakcje w 
tym nagrody - bilety do Explo-
ra Parku.

• 19.08.2022 r. godz. 16.00, 
Plac pod Czerwoną Skałą w Go-
lińsku. W programie: animacje 
dla dzieci prowadzone przez 
zespół Olivier, kampania pro�-

laktyczna „Stop narkotykom”, 
poczęstunek, konkursy oraz 
inne atrakcje, w tym nagrody – 
bilety do Explora Parku.

W razie niepogody imprezy 
zostaną przeniesione do świe-
tlic wiejskich.

(MCK)
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W Głuszycy przy basenie Delfinek oraz przy ul. Ogrodowej pojawiły się 
serduszka Marysi.- W obu sercach zbieramy nakrętki, aby pomóc w leczeniu 
i rehabilitacji naszej małej Marysi. Bardzo dziękujemy za każdą wrzuconą 
nakrętkę - mówią organizatorzy akcji Razem dla Marysi Cieplik.

(AGM)

Trwa drugi turnus dwu-
tygodniowych półkolonii 
organizowanych przez Cen-
trum Kultury-Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Głuszycy 
pod hasłem „Wakacyjna 
przygoda”. Zajęcia do�nan-
sowane są z budżetu Gminy 
Głuszyca.

Warsztaty lepienia z gliny, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, 
piesza wycieczka po okolicy, 
wyjście na obiekt kąpielowy 
w Głuszycy, a także wyjazdy 
do ZOO we Wrocławiu, Cine-
ma City, Muzeum Górnictwa i 
Sportów Motorowych i Explora 
Park w Wałbrzychu oraz warsz-

Wakacyjne przygody

Ukazała się kolejna 
publikacja związana z 
Głuszycą - album „Tu 
jest mój dom – wiersze 
wybrane z bloga Stani-
sława Michalika wzbo-
gacone fotogra�ami”.

Publikacja zawiera 
wiersze śp. Stanisława 
Michalika, które do 2018 
r. ukazywały się na au-
torskim blogu „Tu jest 
mój dom”, a także zdjęcia 
lokalnych pasjonatów 
fotogra�i: Michała Adam-
czyka, Roberta Janusza i 
Wojciecha Jelewskiego. Foto-
gra�e przedstawiają Głuszycę 
w wielu odsłonach i barwach 
- jej piękne, górskie położenie, 
dziedzictwo historyczne i kul-
turalne. 

-Zainteresowanych re-
gionalnymi publikacjami za-
praszamy do wypożyczalni 
głównej w Centrum Kultury-
-Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Głuszycy. Jesienią planujemy 
organizację spotkania promu-
jącego album z wierszami w 
ramach cyklicznych spotkań z 
poezją w CK-MBP- informuje 
Sabina Jelewska, dyrektor CK-
-MBP i redaktor techniczny wy-
danego z albumu.

Album „Tu jest mój dom 
– wiersze wybrane z bloga 

taty serowarskie w Zagrodzie 
Lutomierz i warsztaty z roboty-
ki w Kids Tech – to zaplanowa-
ne atrakcje podczas sierpnio-
wego wypoczynku. 

W czasie pierwszego turnusu 
półkolonii, który trwał do po-
łowy lipca, dzieci wzięły udział 
m.in. w warsztatach teatralnych 
i wycieczce po okolicy z leśni-
kiem. Uczestnicy zajęć odwiedzi-
li także Kościół Pokoju w Świd-
nicy, Kopalnię Złota w Złotym 

Stoku,  Muzeum Papiernictwa w 
Dusznikach Zdroju, Klockownię, 
Kolejkowo i Skytower we Wro-
cławiu. Nie zabrakło też ulubio-
nego seansu w kinie, spotkania z 
sympatycznymi alpakami i lama-
mi oraz aktywnego wypoczynku 
nad wodą. Każdy dzień „Waka-
cyjnej przygody” to duża dawka 
pozytywnej energii oraz radosny 
i bezpieczny wypoczynek w gro-
nie rówieśników.

(AGM)

Wkręć się w pomaganie

Wiersze Michalika

Stanisława Michalika wzbo-
gacone fotogra�ami” ukazał 
się dzięki pozyskaniu środków 
�nansowych przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Głuszycy, w 
ramach zadania grantowego 
„Góry Sowie - piękno do od-
krycia” realizowanego z pro-
jektu pn. „Atrakcyjne Góry So-
wie”, współ�nansowanego 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 kie-
rowanego przez społeczność” 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

(AGM)



Czwartek, 4 sierpnia 2022 r.

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

Wójt gminy Walim Adam Hausman 
zaprasza na rodzinne wycieczki z przewodnikiem

Jeżeli macie ochotę na aktywną sobotę i chcecie poznać  
ciekawe miejsca, to serdecznie zapraszamy na rodzinne 
wycieczki z przewodnikiem, który oprowadzi Was 
po atrakcjach turystycznych w Zagórzu Śląskim.
Nie zabraknie historii o powstaniu Jeziora Bystrzyckiego, 
nowoczesnych rozwiązaniach multi medialnych 
zastosowanych na najdłuższej w Polsce kładce wstęgowej 
oraz średniowiecznym Zamku Grodno, legend z Gór Sowich, 
a także ciekawostek przyrodniczych i nie tylko...

Spacerujemy w każdą sobotę 
(od 11 czerwca do 27 sierpnia 2022 roku)

Start: plac przed Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego „Akwarium” w Zagórzu Śląskim • godz. 11.00
czas trwania około 2,5h • bilet na Zamek Grodno we własnym zakresie • kontakt do przewodnika 693 771 391

R E K L AMA

Letni Park Wodny oraz 
grawitacyjny tor sanecz-
kowy, to kolejne inwesty-
cje, które mają zwiększyć 
atrakcyjność Jedliny-Zdro-
ju wśród turystów i służyć 
mieszkańcom miasta. Gmina 
pozyskała na ten cel 10 mi-
lionów złotych. W dalszych 

planach jest wybudowanie 
basenu.

Park wodny ma powstać 
na terenie kompleksu Active 
Jedlina przy ul. Kłodzkiej. – To 
będzie zestaw różnych urzą-
dzeń i brodzików głównie 
dla dzieci, które będą mogły 
się schłodzić podczas letnich 

upałów – mówi Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny-Zdroju. – 
Chcemy, aby inwestycja była 
gotowa już w przyszłym se-
zonie, mamy przygotowane 
miejsce przy placu zabaw. 
W przyszłości chcielibyśmy 
wybudować obok basen z 
torami do pływania. Na razie 

Dzieje się w Jedlinie-Zdroju szukamy sposobu finansowa-
nia inwestycji. Szacujemy, że 
będzie to kosztowało około 
10 milionów złotych – dodaje 
burmistrz. 

- Udało nam się także prze-
konać koleje, aby przy kom-
pleksie zatrzymywały się pocią-
gi jadące przez Jedlinę, stacja 
już jest, czekamy aż ruszą re-
gularne połączenia. Natomiast 
zmotoryzowanych turystów 
zapraszamy na przestronny 

darmowy parking – zachęca 
Leszek Orpel.

Grawitacyjny tor saneczko-
wy ma mieć ponad czterysta 
metrów długości i dwa „śli-
maki” o wysokości ponad 10 
metrów. Powstanie przy stoku 
narciarskim w Parku Aktyw-
ności Czarodziejska Góra przy 

ul. Poznańskiej. - Nowa atrak-
cja nie oznacza, że działający 
obecnie letni tor saneczkowy 
zostanie zlikwidowany. Zakła-
damy, że nasza oferta będzie 
się stale powiększała – mówi 
Wiesław Zalas, dyrektor Cen-
trum Kultury w Jedlinie-Zdroju. 

ceka

13 sierpnia 2022 r., pod-
czas II Pikniku Miejskiego w 
Jedlinie-Zdroju, odbędzie się 
koncert Sobiersky x Titihno, 
IgorSon x Adis/DJ Brylok.

- W czasie koncertu będzie 
szansa dla Was na to, aby po-
kazać muzykę, którą tworzycie! 

Zgłoszenia należy wysyłać do 
4 sierpnia na adres: bartekso-
bierski@icloud.com. Należy 
przesłać maksymalnie 3 ut-
wory – zachęcają pracownicy 
Centrum Usług Socjalnych w 
Jedlinie-Zdroju.

(RED)

Twoja muzyka 
na pikniku

- Za nami IV Turniej Ry-
cerski pod Zamkiem Cisy. 
Sobotnia ulewa zmusiła nas 
do wielu zmian w programie, 
ale w niedzielę było piękne 
– mówi Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

- Niestety, podmokły i grzą-
ski grunt nie pozwolił nam prze-
prowadzić wszystkich atrakcji. 
Przepraszamy za wszelkie nie-
dociągnięcia i dziękujemy, że 
byliście z nami! Odwiedziły nas 
setki osób. Każdy miał na twa-
rzy szeroki uśmiech. Dziękuje-
my wszystkim, którzy włączyli 

się w organizację tegoroczne-
go turnieju. Niskie ukłony dla 
współorganizatorów: Brac-
twa Rycerskiego Księcia Bolka 
Świdnickiego i Bractwa Rycer-
skiego Grodu Chojnów. Nie 
udało by się zorganizować tej 
imprezy bez życzliwości wójta 
Mirosława Lecha i ogromnego 
zaangażowania pracowników 
Urzędu Gminy Stare Bogaczo-
wice – podkreśla Ilona Bujalska, 
dyrektor Gminnego Centrum 
Biblioteczno -Kulturalnego w 
Starych Bogaczowicach.

(IL)

Ulewa im nie straszna
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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

6 sierpnia 2022 r. w godz. 
8.00 – 18.00 w Sokołowsku 
w Gminie Mieroszów po raz 
trzeci zostanie zorganizowa-
ny Rajd Górski Letnia Wyry-
pa Gór Suchych.

3 Rajd Górski Letnia Wyry-
pa Gór Suchych to wydarzenie 
turystyczne, a głównym celem 
uczestników wydarzenia jest 
przejście około 30-kilometro-
wej trasy.

- To nie będzie spacerek, 
ponieważ na dystansie 30 km 
jest prawie 1900 metrów prze-
wyższenia! – podkreśla Igor 
Ho�man, dyrektor Mieroszow-
skiego Centrum Kultury, które 
jest organizatorem Letniej Wy-
rypy Gór Suchych. - Najwyższy 
punkt na tegorocznej trasie 
to zaliczany do Korony Gór 
Polski szczyt Waligóra. Do od-
wiedzenia będą także szczyty 
i miejsca, w których jeszcze nie 
byliście. Start i meta oraz biuro 
zawodów zlokalizowane będą 
w Sokołowsku. Opłata startowa 
wynosi 80 zł, a limit uczestni-
ków wynosi 250 osób.  Impreza 
zostanie przeprowadzona bez 

względu na warunki atmosfe-
ryczne. Bazą rajdu jest Dolno-
śląski Ośrodek Opieki Między-
pokoleniowej Biały Orzeł przy 
ul. Parkowej 5 w Sokołowsku. 
Start oraz meta znajdować się 
będą w parku przy DOOM Biały 
Orzeł. Trasa będzie oznakowa-
na strzałkami (białe strzałki na 
czerwonym tle) oraz taśmami 
ostrzegawczymi.

- Będzie również możliwość 
zapisania się na rajd w biu-
rze zawodów - 6.08.2022 r. od 
godz. 06.00 do godz. 07.50, je-
żeli nie zostanie przekroczony 
limit uczestników – zaznacza 
organizator rajdu.

Rajd pozbawiony jest ry-
walizacji, czyli organizator nie 
będzie prowadził klasy�kacji, a 
limit czasu na pokonanie trasy 
ustalony został na 10 godzin. 
Każdy uczestnik po rejestracji 
przedstartowej zobowiązany 
jest umieścić numer startowy 
w widocznym miejscu.

Więcej informacji na stronie 
https://formularz.ultimasport.
pl/75.

(RED)

7 sierpnia o godz. 11.30. w 
Jaczkowie w Gminie Czarny Bór 
rozpocznie się Festyn Sportu 
pod hasłem „Szukamy następ-
ców naszych olimpijczyków”. 
Głównym wydarzeniem będzie 
wyścig kolarski o puchar Wójta 
Gminy Czarny Bór.

Wyścig wpisany jest do kalen-
darza Dolnośląskiego Związku Ko-
larskiego, ale Jaczków czeka rów-
nież na amatorów, którzy chcą 
spróbować swoich sił. O�cjalne 
rozpoczęcie imprezy zaplanowa-
no na godz. 11.30. Start wyścigu 
– jak zawsze – przy świetlicy wiej-
skiej w Jaczkowie, a pierwsi za-
wodnicy wyruszą na trasę o godz. 
11.45.

Współzawodnictwo będzie się 
toczyć w kilku kategoriach wie-
kowych: I grupa – roczniki 2016 i 
młodsi, II grupa – roczniki 2015, 
2014 – III grupa roczniki 2013, 2012 
rowery górskie, składaki, żaki i ża-
kiny, młodzik i młodziczka, junior i 
juniorka, masters/amator.

Zgłoszenia zawodników i zawod-
niczek będą możliwe w dniu zawo-
dów w uzasadnionych przypadkach, 
za zgodą organizatora i sędziego 
głównego – w biurze zawodów w 
godzinach przeznaczonych na we-
ry�kację zawodników. Więcej infor-
macji można uzyskać u w Bibliotece 
+Centrum Kultury w Czarnym Borze 
pod nr tel. 74 84 50 242, regulamin 
zawodów do pobrania na stronach: 

Marsz dla wytrwałych

Festyn w Jaczkowie

https://ck.czarny-bor.pl/, https://
www.czarny-bor.pl/, https://dz-
kol.pl/dokumenty/?orderby=ti-
tle&order=desc.

W programie festynu w 
Jaczkowie są także: mecz pił-
ki nożnej kawalerowie kontra 
żonaci, konkurencje rodzinne 
i sportowe, wspólna biesiada. 

Będą także: darmowa dmucha-
na zjeżdżalnia i stoiska gastro-
nomiczne.

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

(KB)
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Joanna Badacz, dyrektor 
sportowy Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego w Szklar-
skiej Porębie, została pre-
zesem Polskiego Związku 
Biathlonu.

Podczas wznowionego w 
Czarnym Borze koło Wałbrzy-
cha, Sprawozdawczo-Wybor-
cze Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Polskiego Związku 
Biathlonu, Joanna Badacz do-
stała 28 z 34 głosów poparcia. 
Jej jedynym kontrkandydatem 
był Grzegorz Guzik, ponieważ 

tuż po wznowieniu obrad wy-
cofał się były trener kadry naro-
dowej Adam Kołodziejczyk.

W zarządzie Polskiego 
Związku Biathlonu, wraz z 
nową panią prezes, pracować 
będą: wójt Gminy Czarny Bór 
Adam Górecki, prezes UKN Me-
la�r Czarny Bór Urszula Filip, 
Adam Kołodziejczyk, Agniesz-
ka Cyl, Magdalena Wielechow-
ska, Stanisław Kępka, Kinga 
Goraj oraz Andrzej Sidorowicz-
-Radzikowski.

(RED)

Wybrali prezesa 
w Czarnym Borze

Świebodziczanie wielo-
krotnie okazali wielkie ser-
ca, włączając się aktywnie w 
pomoc osobom chorym, któ-
rych los nie oszczędził i zmu-
sił do walki o zdrowie, życie. 
- Tym razem, 13 sierpnia 
2022 r. o godz. 15.00 roz-
pocznie się Świebodzicka 

Sztafeta Serc. Charytatywna 
impreza biegowa będzie po-
legała na liczeniu łącznego 
dystansu, który pokonamy 
na placu apelowym przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w 
Świebodzicach. Spotykamy 
się na placu za Wodnym Cen-
trum Rekreacji! – zachęcają 

organizatorzy akcji na rzecz 
małego Antosia ze Świebo-
dzic.

- Do nas dotarła kolejna in-
formacja o potrzebie ratowa-
nia życia ludzkiego. Tym razem 
chodzi o rocznego chłopca ze 
Świebodzic o imieniu Antoś, 
który urodził się z połową ser-

ca, czyli jedną z najcięższych 
wad. Jak informuje nas mama 
chłopca, Antoś bardzo dzielnie 
walczy każdego dnia o życie, 
jest po kilku bardzo skompliko-
wanych operacjach serca. Cze-
ka go kolejna ratująca życie, 
ale bardzo kosztowna opera-
cja. Rodzice chłopca są bardzo 

Świebodzicka Sztafeta Serc
zmotywowani, aby dziecku 
pomóc, robią wszystko każde-
go dnia. Jednak możliwości i 
wielkie starania rodziców są 
niewystarczające, aby uzbie-
rać horrendalną sumę na ope-
rację. Dlatego Klub Senior +, 
OSiR Świebodzice Spółka z o.o. 
wraz z działaczem sportowym 
Maciejem Więckiem i rodzica-
mi Antosia: Karoliną Sobecką 
i Łukaszem Sobeckim, orga-
nizują imprezę charytatywną 
„Świebodzicka Sztafeta Serc”. 
13 sierpnia 2022 r., czyli w so-
botę o godz. 15.00, spotykamy 
się na placu za Wodnym Cen-
trum Rekreacji. Każdy uczest-
nik decyduje jaki dystans po-
kona, tym samym pomagając. 
Będziemy biegać dla Antosia 
przez cały czas trwania pikniku, 
tworząc sztafetę ludzkich serc, 
tych najwspanialszych serc, 
które niosą pomoc - informują 
organizatorzy akcji: kierownik 
Klubu Senior + Agata Koperska 
oraz prezes OSiR Świebodzice 
Spółka z o.o. Jarosław Pizuński.

W trakcie imprezy zaplano-
wanych zostało wiele dodatko-
wych atrakcji: maraton �tness, 
który poprowadzą instruktorzy 
z Klubu Senior + i OSiR Świebo-
dzice Spółka z o.o (m.in. Mate-
usz Brzuchacz), gry i zabawy 
dla rodzin, loterię fantową, 
kurs pierwszej pomocy, pomiar 
cukru, słodkie wypieki przygo-
towane przez Koło Gospodyń 

Wiejskich w Bolesławicach i 
seniorów z Klubu Senior+ oraz 
naszych mieszkańców, a tak-
że słodkości od lokalnej �rmy 
ZPC Śnieżka S.A., a do wypie-
ków będzie serwowana pyszna 
kawa z Central Park Bistro. Dla 
dzieci zorganizowana zostanie 
strefa kreatywności. Ponadto 
zaplanowane są występy mło-
dzieży i seniorów.

- Jeżeli ktoś z chce dołączyć 
do nas i pomóc w organizacji 
tego wydarzenia w jakikolwiek 
sposób, proszony jest o kontakt 
z Agatą Koperską pod numerem 
telefonu 781 234 446. Ponadto 
przypominamy, że trwa urucho-
miona zbiórka, która zasila środki 
na operację https://www.siepo-
maga.pl/antos-serduszko oraz 
www.dobryklik.pl/anteksobecki. 
W imieniu rodziców serdecznie 
zapraszamy do wsparcia – ape-
lują organizatorzy Świebodzic-
kiej Sztafety Serc.

(RED)
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Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
3 pokoje. Pierwsze piętro do re-
montu 109,70 m2. Cena 169 tys. zł

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 3544m²  cena 
210 tys.zł

Sprzedam działkę zabudowaną 
(remiza strażacka) o pow. 1200m2 
w Sierpnicy. Cena 200 tys. zł. 

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.
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Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

ZATRUDNIĘ 
DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

USŁUGI

(3) Remonty. Tanio i solidnie. 
Tel. 783 255 751

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(9) 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! 

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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Razem dla rozwoju polskiej gospodarki
Piotr Wojtyczka, Prezes Zarządu Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „INVEST-PARK” spotkał się z 
burmistrzem Dzierżoniowa Dariuszem 
Kucharskim, pracownikami urzędu mia-
sta i radnym Rady Powiatu Dzierżoniow-
skiego Markiem Piorunem.

Celem spotkania było omówienie pla-
nów dalszego rozwoju gospodarczego 
gminy z pomocą WSSE „INVEST-PARK”. 
Po objeździe podstrefy Dzierżoniów od-

było się także spotkanie z potencjalnym 
inwestorem.

- Przypomnę, że fi rmy, które zainwe-
stowały w Dzierżoniowie na terenach 
WSSE „INVEST-PARK” i dzięki wsparciu 
jej ekspertów, są największymi praco-
dawcami nie tylko w mieście, ale także 
w całym powiecie dzierżoniowskim. Ra-
zem możemy więcej dla rozwoju Dzier-
żoniowa – podkreśla prezes wałbrzy-
skiej strefy.

Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” 
Piotr Wojtyczka uczestniczył, na zapro-
szenie prezesa Dariusza Mikołajczaka, w 
spotkaniu z okazji 20-lecia Toyota Motor 
Manufacturing Poland.

- Nie sposób dziś wyobrazić sobie 
Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekono-
miczną „INVEST-PARK” bez Toyoty. To 
marka, która nierozerwalnie związana 
jest z nami niemal od początku istnienia 
WSSE „INVEST-PARK”. Z dumą obserwu-
jemy, jak przez ostatnie 20 lat, z pomocą 
wałbrzyskiej strefy, fabryka ewoluowała 

od producenta napędów konwencjo-
nalnych, w tym silników spalinowych i 
Diesla, w europejskie centrum napędów 
hybrydowych Toyoty. Nie sposób także 
nie zauważyć, że przez ten czas japoński 
koncern na stałe wpisał się w krajobraz 
gospodarczy Dolnego Śląska, stając się 
wzorem efektywności produkcyjnej. 
W imieniu swoim i pracowników WSSE 
„INVEST-PARK” życzę Państwu równie 
owocnych następnych 20 lat działalno-
ści. Razem możemy więcej – powiedział 
Piotr Wojtyczka, prezes zarządu WSSE 
„INVEST-PARK”.

20 lat Toyoty 
w wałbrzyskiej strefie


