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W Wałbrzychu można bez-
piecznie kąpać się tylko w 
krytej pływalni Centrum Spor-
towo – Rekreacyjnego Aqua- 
Zdrój, za to w Świebodzicach 
i Głuszycy do dyspozycji są 
zarówno kryte, jak i otwarte 
baseny. Dużą popularnością 
cieszą się także odkryte base-
ny w Świdnicy, Dobromierzu 
i Strzegomiu, Jaworze oraz w 
czeskim Mezimesti. Wiele osób 
wybiera także strzeżone plaże 

Patrole nad wodą
Policjanci, wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, patrolują 
okolice zbiorników wodnych w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. – Patrole szczególnym 
nadzorem obejmują niestrzeżone kąpieliska sprawdzając, czy mieszkańcy oraz turyści nie 

łamią przepisów porządkowych i nie stwarzają zagrożenia dla siebie lub innych osób – mówi 
komisarz Marcin Świeży, O�cer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.

nad jeziorami: Bystrzyckim w 
Zagórzu Śląskim i Bielawskim. 
Warto o tym pamiętać, bo w 
ubiegłym roku doszło do 422 
utonięć na terenie całego kra-
ju. A w tym roku w wodzie 
zginęło już ponad 250 osób, z 
czego 95 tylko podczas tego-
rocznych wakacji. Głównie z 
tego powodu patrolowane są 
okolice zbiorników wodnych w 
Wałbrzychu i okolicach.

- Mundurowi podczas 
patroli działają głównie pre-
wencyjnie. Reagują jednak na 
wszelkiego rodzaju łamanie 
przepisów, takich jak kąpiel w 
miejscach niedozwolonych, 
czy poruszanie się kajakiem 
lub łodzią pod wpływem alko-
holu. Wspólne służby to także 
okazja do rozmów z osobami 
korzystającymi z terenów zielo-
nych przyległych do akwenów 
o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa. Wspólne pa-
trole w rejonach zbiorników 
wodnych będą organizowane 
cyklicznie, aż do zakończenia 
sezonu letniego – podkreśla 
Marcin Świeży.

Wakacyjna pogoda sprzyja 
wyjazdom nad wodę, dlatego 
wałbrzyscy policjanci po raz 
kolejny przypominają jak po-
winniśmy zachować się, aby 
uniknąć tragedii podczas ko-
rzystania z basenów, czy też 
wyjeżdżając dalej - nad jezioro 
lub morze.

- Pamiętajmy, aby będąc 
nad jeziorem, morzem lub in-
nym akwenem, zadbać o wła-
sne bezpieczeństwo oraz bez-
pieczeństwo swoich bliskich. 
Kiedy mamy pod opieką dzieci, 
starajmy się je kontrolować w 
taki sposób, by nie stracić ich z 
oczu. Na czas pobytu w wodzie 
zakładajmy naszym najmłod-
szym pociechom kamizelki 
ratunkowe lub inne elementy, 
które pozwolą im utrzymać się 
na wodzie. Nie korzystajmy z 
dzikich plaż, a na strzeżonych 
kąpieliskach stosujmy się do 

poleceń ratowników oraz do 
obowiązującego na nim regu-
laminu. Podczas pobytu nad 
wodą nie należy spożywać al-
koholu. Jest on główną przy-
czyną tragicznych wypadków. 
Korzystajmy z pięknej pogody 
w sposób bezpieczny, gdyż 
każde nieodpowiedzialne za-
chowanie może się skończyć 
dla nas kalectwem lub nawet 
śmiercią. I dlatego nie wchodź-
my szybko do wody, gdy jeste-
śmy mocno rozgrzani. Grozi 
to szokiem termicznym lub 
omdleniem. W sytuacji, w któ-
rej złapie nas skurcz nie pani-
kujmy, a okrzykiem wezwijmy 
pomoc. Ratownik na pewno 
udzieli nam szybkiej pomocy. 
Jeżeli natra�my na gwałtowną 
burzę, nie szukajmy schronie-
nia pod drzewami lub innymi 
wysokimi elementami infra-
struktury drogowej. Gdy burza 

zaskoczy nas podczas jazdy 
samochodem, zatrzymajmy 
pojazd w bezpiecznym miej-
scu i nie wychodźmy z niego. 
Nie zbliżajmy się także do li-
nii energetycznych. Może się 
okazać, że burza zaskoczy nas 
podczas kąpieli nad jeziorem. 
Wtedy szukajmy schronienia 
na brzegu. Poza tym mie za-
pominajmy, że należy zadbać 
o porządek w miejscu, w któ-
rym odpoczywamy. Zwracajmy 
uwagę na rzeczy osobiste, które 
zabieramy ze sobą na plażę. Pa-
miętajmy, że bezpiecznie spę-
dzone wakacje, to przyjemnie 
spędzone wakacje – podkreśla 
rzecznik wałbrzyskiej policji.

Przypominamy także ważne 
numery telefonów: 112 - nu-
mer alarmowy, 601 100 100 - 
Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe.

(RED, fot. KMP)
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Projekt „Z klasyką przez 
Polskę” jest realizowany 
przez Narodowy Instytut 
Muzyki i Tańca, a na Dolnym 
Śląsku współorganizowany 
jest przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnoślą-
skiego z inicjatywy Członka 
Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego Krzysztofa Maja. 
Operatorem jest Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocła-
wiu, a projekt �nansowany 
jest ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz budżetu Samo-
rządu Województwa Dolno-
śląskiego.

Założeniem podstawo-
wym podjętej inicjatywy 
jest prezentacja zjawisk ar-
tystycznych na najwyższym 
poziomie w dolnośląskich 
miasteczkach, wsiach, na lo-
kalnych scenach, w amfite-
atrach i innych przestrzeniach 
plenerowych. Projekt „Z kla-
syką przez Polskę” przełamu-
je bariery w obcowaniu ze 
sztuką, nie tylko na poziomie 
finansowym czy organizacyj-

Z klasyką przez Polskę: Janusz Wawrowski, Mischa Kozłowski

Najbliższe koncerty w ramach projektu „Z klasyką przez Polskę”
3-4 września koncert Sary Dragan i Sławomira Cierpika w Dzierżoniowie 

i Obornikach Śląskich
16-18 września, Piotr Paleczny:

16.09 – Pakoszów, 17.09 – Bukowiec, 18.09 – Teatr Zdrojowy - Szczawno-Zdrój.

Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Darmowe wejściówki w formie zaproszenia 
można odbierać w miejscach koncertów.

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Narodowy Instytut 
Muzyki i Tańca, Polski Impresariat Muzyczny, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – 

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Do�nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Województwa Dolnośląskiego 
odpowiedzialnego za sprawy 
kultury. Podczas rozmowy z 
Panią Dyrektor Narodowego 
Instytutu Muzyki i Tańca Kata-
rzyną Meissner szybko okaza-
ło się, że w podobny sposób 
myślimy o tym, jak umożliwić 
Dolnoślązakom dostęp do 
wysokojakościowej oferty kul-
turalnej. Chcemy zachęcać do 
obcowania z muzyką klasyczną 
i jazzową, ale przede wszyst-
kim promować naszych dol-
nośląskich artystów. Będziemy 
zapraszać melomanów do za-
pomnianych i nieoczywistych 
„miejsc koncertowych”, więc 
doznania muzyczne staną się 
także pretekstem do eksplora-
cji turystycznej – mówi Krzysz-
tof Maj, Członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Bezpośrednio za organi-
zację koncertów na terenie 
Dolnego Śląska odpowiadać 
będzie nowo utworzona ko-
mórka organizacyjna Ośrodka 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu: 
Dolnośląskie Laboratorium 
Kultury we współpracy i pod 
nadzorem merytorycznym Na-
rodowego Instytutu Muzyki i 
Tańca. Do włączenia się w pro-
jekt zaproszeni zostaną także 
przedstawiciele dolnośląskich 
samorządów.

no-logistycznym, ale i psy-
chologicznym. Dzięki niemu 
muzyka klasyczna i jazzowa 
dociera do publiczności, która 
– często po raz pierwszy – ma 
okazję zapoznać się ze wspa-

niałym repertuarem i poznać 
wybitnych wykonawców.

Artyści występujący w naj-
ważniejszych polskich i euro-
pejskich salach koncertowych, 
dostępni zazwyczaj jedynie w 

zinstytucjonalizowanych prze-
strzeniach, wystąpią w kame-
ralnej odsłonie poza większymi 
miastami i w niekonwencjonal-
nej scenerii.

– Wyjście z „zamkniętych 
instytucji” bezpośrednio do 
odbiorców w mniejszych 
ośrodkach gminnych i powia-
towych jest moim kluczowym 
postulatem od początku peł-
nienia funkcji Członka Zarządu 

Święto pieroga
Święto plonów oraz najstarszy 
na Dolnym Śląsku Festiwal Pie-
roga odbędzie już 4 września 
2022 r. na stadionie gminnym 
w Czarnym Borze. Wydarzenie 
to ze względu na swój niepo-
wtarzalny, tradycyjny charakter, 
ludową oprawę muzyczną, czy 
przepiękne wieńce dożynkowe, 
od lat cieszy się niesłabnącym 
powodzeniem. Rokrocznie przy-
ciąga też mieszkańców Powiatu 
Wałbrzyskiego i Dolnego Śląska 
spragnionych najsmaczniejszych 
w regionie pierogów, swojskiego 
jadła, domowych przetworów i 
słodkości. - Jeśli robisz domowe 
przetwory, produkujesz miody, 
swojskie pyszności, pieczesz 
chleb lub tworzysz rękodzieło i 
chcesz podzielić się swoimi wy-
tworami z szerokim gronem od-
biorców, to gorąco zapraszamy 
Cię do wystawienia się podczas 
Dożynek Gminno-Powiatowych 
w Gminie Czarny Bór. Informacje 
i zgłoszenia Bibliotece+Centrum 
Kultury w Czarnym Borze przy ul. 
Sportowej 43. Informacji udzie-
lamy telefonicznie: 74 84 50 242 
oraz mailowo: ck@ck.czarny-bor.
pl – mówi Katarzyna Bernaś, dy-
rektor Biblioteki+Centrum Kultu-
ry w Czarnym Borze, która wraz z 
Gminą Czarny Bór jest organiza-
torem tego wydarzenia.

(RED)
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ZAPRASZAMY 
DO WSPÓŁPRACY

NIERUCHOMOŚĆ 
MOŻNA ZGŁOSIĆ PRZEZ 
E-MAIL info@zolnieruk.pl

LUB TELEFONICZNIE: 
882 068 300, 660 747 567

Dojedziemy do klientów 
z powiatów: wałbrzyskiego, 
ząbkowickiego, kłodzkiego, 

świdnickiego 
oraz dzierżoniowskiego.

W lipcu bieżącego roku spadła wartość 
zapytań o kredyty mieszkaniowe, aż o 68 
procent - takie wieści niesie nam strona 
Biura Informacji Kredytowej. Było to 
łącznie 14,11 tys. potencjalnych kredy-
tobiorców w porównaniu do 43,76 tys. 
rok temu. W porównaniu do czerwca 
2022 r. osób wnioskujących o kredyt 
mieszkaniowy w lipcu było mniej o 27,7 
procent. Jest to najniższy poziom od 
stycznia 2007 r., czyli od 15 lat, odkąd 
BIK analizuje liczbę wnioskodawców.

Trzeba uczciwie przyznać, że liczba 
osób wnioskujących o kredyt mieszka-
niowy regularnie spadała już od kwietnia 
2021 r., czyli jeszcze przed rozpoczęciem 
cyklu podwyżek stóp procentowych. 
Podwyżki tylko ten negatywny proces 
pogłębiły, co w rezultacie spowodowa-
ło, że wiele osób w dobrej sytuacji fi nan-
sowej nie ma szans na uzyskanie takiej 
kwoty kredytu, która pozwoli im na za-
kup wymarzonego mieszkania lub domu. 
Z doświadczenia wiem, że banki szukają 
sposobu, aby poprawić dostępność kre-
dytów hipotecznych. Niektóre zaczęły 
uwzględniać w dochodach kredytobior-
ców świadczenie 500+, co miało miej-
sce dotychczas jedynie przy kredytach 

gotówkowych. Sami kredytobiorcy rów-
nież szukają sposobów na podwyższe-
nie swojej zdolności kredytowej, często 
dołączając do swojej umowy najbliższą 
rodzinę.

Nie trzeba być ekonomistą aby wie-
dzieć, że w kolejnych miesiącach zarów-
no liczba wnioskujących jak i średnia 
kwota wnioskowanego kredytu spadną 
jeszcze bardziej. Wydaje się zatem lo-
gicznym fakt, iż ceny nieruchomości za-
czną stopniowo spadać. Tak też wynika 
z najnowszego raportu PKO Banku Pol-

skiego. Ale to tylko wtedy, jeśli zadziałają 
tu mechanizmy wolnego rynku. Eksperci 
przewidują bowiem, że rządzący zrobią 
wszystko, by te mechanizmy zaburzyć. 
Rynek nieruchomości i zaspokojenie 
potrzeb bytowych są zawsze gorącym 
tematem, zwłaszcza kiedy zbliżają się 
wybory. Czego możemy się zatem spo-
dziewać w najbliższym czasie? Dopłat do 
czynszu w postaci ulgi mieszkaniowej, 

kolejnych ułatwień kredytowych, a może 
regulacji w postaci maksymalnych cen za 
wynajem mieszkań?

Jedno jest pewne: potrzebujemy poli-
tyki mieszkaniowej prowadzonej w spo-
sób, który nie zakłóci zdrowych mechani-
zmów rynkowych. Niestety, obawiam się, 
że rząd niechętnie słucha ekspertów - a 
szkoda…

Beata Żołnieruk

W naszej ofercie m.in.:

1. Lokal mieszkalny o pow. 30,9 m2 
w Lubawce. Cena 108 tys. zł, 

2. Działka budowlana o pow. 
1119 m2 Cena 145 tys. zł 

3. Dom w zabudowie bliźniaczej 
w Głuszycy o pow. 87 m2, 
działka 1057 m2. 
Cena 260 tys. zł

Zapaść na rynku kredytów hipotecznych?
R E K L AMA

Nie tylko 
dla uczniów
Centrum Nieruchomości i 
Transportu Beata Żołnieruk 
planuje otwarcie nowej linii 
komunikacyjnej na trasie 
Głuszyca Górna - Jedlina- 
Zdrój- Wałbrzych. - Nowe 
połączenie na tej trasie ma sta-
nowić ułatwienie dla młodzie-
ży dojeżdżającej do  Zespołu 
Szkół nr 5 im. Maksymiliana 
Tytusa Hubera w Wałbrzychu, 
który jest na ulicy Ogrodowej 
2 a oraz do IV Liceum Ogólno-
kształcącego, które jest w są-
siedztwie szpitala im. Sokołow-
skiego w wałbrzyskiej dzielnicy 
Piaskowa Góra. W związku z 
przygotowaniami do urucho-
mienia nowego połączenia, 
prosimy osoby chętne do ko-
rzystania z takich usług do kon-
taktu pod numerem telefonu 
882 06 83 00 lub na adres info@
zolnieruk.pl w sprawie szcze-
gółów dotyczących trasy prze-
jazdu i godzin – mówi Beata 
Żołnieruk, właściciel Centrum 
Nieruchomości i Transportu, 
które jest operatorem na kilku 
liniach autobusowych w po-
wiecie wałbrzyskim.

(RED)

Choć to droga krajowa, 
jej modernizacji podjęły się 
wspólnie Kopalnie Surowców 
Skalnych w Bartnicy (KSS Bart-
nica) i samorząd Wałbrzycha. 
Naprawiany jest 400 - metro-
wy odcinek ul. Wałbrzyskiej, na 
obrzeżach miasta. Dla samo-
chodów wprowadzono ruch 
wahadłowy. Utrudnienia po-
trwają do ok. 20 sierpnia.

Jezdnia nowa 
i nowoczesna

W ramach prac usunięta zo-
stała dotychczasowa, zniszczo-
na nawierzchnia drogi, którą 
po remoncie zastąpi nowocze-
sna i bezpieczna jezdnia, zło-
żona z warstw: wyrównującej 
(wzmocnionej siatką zbrojącą z 
włókna szklanego) oraz wiążą-
cej i wierzchniej. 

- Dwie górne warstwy 
drogi będą wykonane z mas 

Nowa, bezpieczna droga
Do 20 sierpnia 2022 r. kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które 
są związane z remontem ul. Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, przy wylocie 

z miasta w kierunku granicy. Trwa naprawa ostatniego fragmentu 
biegnącej przez Wałbrzych drogi krajowej nr 35, której remontowana 

ulica jest częścią. 

w Starym Julianowie koło 
Wałbrzycha - mówi Grzegorz 
Korzanowski, dyrektor Zespo-
łu Wytwórni Mas Bitumicz-
nych KSS Bartnica. - Warstwa 
wiążąca drogi będzie składać 
się m.in. z wydobywanego w 
Rybnicy Leśnej mela�ru, który 
ze względu na jakość wykorzy-
stywany jest na co dzień do bu-
dowy najważniejszych w kraju 
dróg i autostrad. Natomiast do 
masy bitumicznej, która będzie 
stanowić wierzchnią warstwę 
jezdni, wykorzystane zostało 
gabro ze złoża w Nowej Rudzie 
- Słupcu, które ma świetne pa-
rametry, dodatkowo rozjaśnia 
drogę oraz ma właściwości 
wpływające na skrócenie drogi 
hamowania aut, co ma nieba-
gatelne znaczenie dla bezpie-
czeństwa. 

W ramach remontu moder-
nizowane są także elementy 
otaczającej jezdnię infrastruk-
tury. 

- Między innymi wymienio-
ne zostanie tak zwane obra-
mowanie drogi, będą nowe 
krawężniki i studzienki desz-
czowe, natomiast w miejscu 
znajdującej się przy tej jezdni 
skarpy wzmocnione zostanie 
dodatkowo podłoże - mówi 

Zbigniew Stander z wykonu-
jącego remont Świdnickiego 
Przedsiębiorstwa Budowy 
Dróg i Mostów, kierownik bu-
dowy.

Współpraca dla dobra 
kierowców

Trwająca inwestycja drogo-
wa jest już dziesiątą w ostat-
nich latach, którą w tej części 
Wałbrzycha prowadzą wspólnie 
Kopalnie Surowców Skalnych w 
Bartnicy (KSS Bartnica) i samo-
rząd Wałbrzycha. Do tej pory 
wyremontowane zostały m.in. 
ulice Tunelowa i Gdyńska oraz - 
będące częścią drogi nr 35 - uli-
ce Niepodległości i Wałbrzyska. 
Choć to droga krajowa, prowa-
dząca do przejścia graniczne-
go z Czechami, pokonywana 
dziennie przez tysiące aut, KSS 
Bartnica - w porozumieniu z 
samorządem Wałbrzycha - dla 
bezpieczeństwa kierowców 
i okolicznych mieszkańców 
dobrowolnie podjęła się jej 
remontów, nie obligowana 
do tego przez żadne przepisy. 
Spółka wozi bowiem tędy uro-
bek z Kopalni Mela�ru w Rybni-
cy Leśnej do bocznicy kolejowej 
w Wałbrzychu.

(EG)

bitumicznych, wyproduko-
wanych z kruszyw wydoby-
wanych w regionie przez KSS 
Bartnica. Przekazaliśmy na 

potrzeby remontu około tysią-
ca ton mas, które wyproduko-
wane zostały także lokalnie, w 
Wytwórni Mas Bitumicznych 



Czwartek, 11 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

R E K L AMA

- Nawet deszczowa pogo-
da nie odstraszyła chętnych 
do wspólnego ćwiczenia 
jogi w szczawieńskim parku 
Szwedzkim – mówi radna 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego 
Ramona Bukowska.

- W każdą sobotę sierpnia, 
o godz. 9.00 w parku Szwedz-
kim w Szczawnie – Zdroju 
zapraszamy na prawdziwy 
wakacyjny relaks i atmosfe-
rę pełną pozytywnej energii. 
Zajęcia prowadzone są przez 

doświadczonych nauczycieli 
jogi z Wałbrzyskiej Szkoły Jogi 
i może do nich dołączyć każdy, 
bez względu na wiek i spraw-
ność �zyczną. Jest to szansa na 
ruch, relaks i kontakt z naturą 
dla mieszkańców miasta. Jest 
to też okazja do spotkania z 
innymi i spędzenia czasu w po-
zytywnej i przyjaznej atmosfe-
rze – podkreśla radna Ramona 
Bukowska, inicjatorka „Jogi w 
Parku”.

(RED)

Piknik 
przy fontannie
- Ostanie szlify i otwieramy 
nowy skwer z fontanną na wał-
brzyskim Podzamczu – mówi 
Roman Szełemej, prezydent Wał-
brzycha. - Pomiędzy ul. Grodzką 
i Hetmańską, dzięki środkom z 
Wałbrzyskiego Budżetu Oby-
watelskiego, powstało wspa-
niałe miejsce relaksu. Uroczyste 
otwarcie połączone z piknikiem 
w sobotę 13 sierpnia od godziny 
15.00.

(RED)

Festiwal ognia
- Dwa tysiące złotych dla grupy 
i tysiąc złotych dla solisty lub 
solistki – to główne nagrody w 
konkursie �re tegorocznego VI 
Dolnośląskiego Festiwalu Ognia 
w Wałbrzychu. Unikatowe w 
skali regionu wydarzenie zosta-
ło zaplanowane 3 i 4 września. 
Uczestnicy festiwalu wezmą 
udział także w bezpłatnych 
warsztatach. Na zgłoszenia od 
grup i solistów z całej Polski i w 
tym roku, także z Czech, czeka-
my do 21 sierpnia. W tym roku 
Dolnośląski Festiwal Ognia dzię-
ki polsko-czeskiemu projektowi 
„Zbliżamy kulturalnie” będzie 
miał charakter międzynarodowy! 
W festiwalu wezmą udział czescy 
kuglarze, a na pokazy zaprosimy 
czeską publiczność – mówi Jaro-
sław Buzarewicz, dyrektor Wał-
brzyskiego Ośrodka Kultury.

(RED)

W ramach 57. Między-
narodowego Festiwalu H. 
Wieniawskiego, 15 sierpnia 
2022 r. odbędzie się koncert 
w rocznicę występu Henryka 
Wieniawskiego w Szczawnie 
– Zdroju. O godz. 19.00 w 
szczawieńskiej hali spacero-
wej, w koncercie „Wieniaw-
ski i jazz”, wystąpią: Joachim 
Mencel - lira korbowa i piano 
Rhodes, Bartłomiej Chojnac-
ki – kontrabas oraz Przemy-
sław Jarosz – perkusja.

- W programie koncertu 
usłyszymy na nowo odkryte 
i odczytane na nowo tematy 
kompozycji Henryka Wieniaw-
skiego. Jazzowe trio Joachima 
Mencla, wykonując utwory 
sławnego polskiego skrzypka, 
sprowadzi te piękne, dziewięt-

nastowieczne kompozycje do 
naszych czasów i pokaże czym 
dzisiaj jest improwizacja na te-
maty Wieniawskiego. Publicz-
ność dowie się jakich inspiracji 
w kontekście jego twórczości 
doznają muzycy i jakie nowe 
treści zyskuje ta muzyka we 
współczesnych opracowaniach. 
Wśród utworów nie usłyszymy 
wyłącznie muzyki Wieniawskie-
go. Co ciekawe - Joachim Men-
cel, tak i jak Wieniawski, jest 
autorem kompozycji inspirowa-
nych tańcami ludowymi, zatem 
na koncercie będziemy mogli 
porównać kujawiaki oraz polo-
nezy kompozytorów, których 
zawodową aktywność dzielą 
całe epoki muzyczne. Co waż-
ne nasi wykonawcy zagrają na 
współczesnych instrumentach 

nowoczesnego jazzu, ale także 
na instrumencie kojarzonym 
przeważnie z wykonawstwem 
muzyki dawnej. Mowa tu o lirze 
korbowej, której wirtuozem i 
odkrywcą dla jazzu jest Joachim 
Mencel. Jego grę na lirze do-
ceniono już zarówno w Polsce 
jak i za granicą. Ostatnia płyta 
Mencla „Brooklyn Eye”, z wyko-
rzystaniem liry korbowej, wy-
dana została w USA i otrzymała 
nagrodę Best Recording 2020 
(„High Fidelity”). Epilog festiwa-
lu Wieniawskiego w Szczawnie 
pokaże jakimi drogami wędruje 
nowoczesna, ale zakorzenio-
na w tradycji muzyka polska 
– podkreśla Mirosław Kowalik, 
dyrektor Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie – Zdroju.

(RED)

Bezpłatna joga Wieniawski i jazz
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13 sierpnia 2022 r. o godz. 
15.00 rozpocznie się Świebo-
dzicka Sztafeta Serc. - Spo-
tykamy się na placu za Wod-
nym Centrum Rekreacji przy 
ul. Mieszka Starego w Świe-
bodzicach. Będziemy biegać 
dla Antosia przez cały czas 
trwania pikniku, tworząc 
sztafetę ludzkich serc, tych 
najwspanialszych serc, które 

niosą pomoc - informują or-
ganizatorzy akcji: kierownik 
Klubu Senior + Agata Koper-
ska, prezes OSiR Świebodzice 
Spółka z o.o. Jarosław Pizuń-
ski i kurator Maciej Więcek.

Antoś urodził się z połową 
serca, czyli jedną z najpoważ-
niejszych wad. Chłopczyk bar-
dzo dzielnie walczy każdego 
dnia o życie, jest już po kilku 

Sztafeta dla Antosia dzicach. Każdy uczestnik decy-
duje jaki dystans pokona, tym 
samym pomagając. Będziemy 
biegać dla Antosia przez cały 
czas trwania pikniku tworząc 
sztafetę ludzkich serc, tych 
najwspanialszych serc nio-
sących pomoc. Zaplanowa-
nych jest wiele dodatkowych 
atrakcji: maraton �tness, który 
poprowadzą instruktorzy z 
Klubu Senior + i OSiR Świebo-
dzice Spółka z o.o, m.in. Ma-
teusz Brzuchacz; gry i zabawy 
dla rodzin, loteria fantowa, 
kurs pierwszej pomocy, pomiar 
cukru, słodkie wypieki przygo-
towane przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Bolesławicach i 
Seniorów z Klubu Senior+ oraz 
mieszkańców, a także słodko-
ści od lokalnej �rmy ZPC Śnież-
ka S.A., a do wypieków będzie 
serwowana pyszna kawa z 
Central Park Bistro. Dla dzieci 
zorganizowana zostanie strefa 
kreatywności. Ponadto zapla-
nowane są występy młodzieży 
i seniorów. Imprezę całym ser-
cem wspiera burmistrz Świe-
bodzic Paweł Ozga – informują 
organizatorzy Świebodzickiej 
Sztafety Serc Kierownik Klubu 
Senior + Agata Koperska oraz 
Prezes OSiR Świebodzice Spół-
ka z o.o. Jarosław Pizuński Or-
ganizatorami mprezy są: OSiR 

W Gminie Stare Bogaczo-
wice trwa realizacja projektu 
„Nasza Siostra Ukraina”, do-
�nansowanego ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie 
” Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności, który jest re-
alizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz ODL – Stowarzyszenie 
„Granica” w Lubawce.

Mieszkańcy spotykają 
się na warsztatach kulinar-
nych i wspólnie z gośćmi z 
Ukrainy przygotowują potra-
wy polskie oraz ukraińskie.
- Wszystko było pyszne i bardzo 
sycące. Dziewczyny z Ukrainy 
pokazały nam, że kotlety mie-
lone i naleśniki mogą różnić się 
wykonaniem od naszych i być 
równie smaczne - relacjonuje 

Pani Basia, mieszkanka Gminy 
Stare Bogaczowice.

W ramach projektu odbywają 
się także warsztaty �orystyczne, 
na których przygotowywane są 
dekoracje dożynkowe oraz pol-
sko-ukraiński wieniec. - Wspólna 
praca zaprezentowana zostanie 
na dożynkach gminnych, które 
odbędą się 27 sierpnia na Sta-
dionie Sportowym w Starych 
Bogaczowicach, Te spotkania to 
cenna wymiana doświadczeń 
oraz integracja i zbudowanie 
pięknych relacji. Cieszymy się, że 
w warsztatach udział biorą także 
dzieci i młodzież, bo to właśnie 
oni najchętniej poznają szcze-
góły z życia naszych ukraińskich 
sąsiadów - mówi Ilona Bujalska, 
dyrektor GCBK.

(IL)

Praktyczna integracja

bardzo skomplikowanych 
operacjach serca. Teraz cze-
ka go kolejna operacja ratu-
jąca życie, która jest bardzo 
kosztowna. Rodzice chłopca 
są bardzo zmotywowani, aby 
pomóc swojemu dziecku i ro-
bią wszystko każdego dnia, by 
uratować Antosia. Jednak moż-
liwości i wielkie starania rodzi-
ców są niewystarczające, aby 
uzbierać horrendalną sumę na 
operację. Dlatego Klub Senior 
+, OSiR Świebodzice Spółka z 
o.o. wraz z działaczem spor-

towym Maciejem Więckiem 
i rodzicami Antosia: Karoliną 
Sobecką i Łukaszem Sobeckim, 
organizują imprezę charyta-
tywną Świebodzicka Sztafeta 
Serc.

- Impreza ma wyjątkowy 
charakter, ponieważ zorgani-
zowana jest w celu ratowania 
zdrowia i życia rocznego An-
tosia. Sztafeta będzie polegała 
na liczeniu łącznego dystansu, 
który uczestnicy pokonają na 
placu apelowym przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Świebo-

Świebodzice Spółka z o.o., Klub 
Senior+ oraz Maciej Więcek.

Każdy, kto chce w jakikol-
wiek sposób pomóc w organi-
zacji tego wydarzenia, proszony 
jest o kontakt z Agatą Koperską 
pod numerem telefonu 781 234 
446. Organizatorzy przypomi-
nają, że trwa zbiórka, która za-
sila środki na operację Antosia, 
która prowadzona jest na stro-
nie https://www.siepomaga.pl/
antos-serduszko oraz www.do-
bryklik.pl/anteksobecki.

- W imieniu rodziców Anto-
sia serdecznie zapraszamy do 
wsparcia – apelują organiza-
torzy Świebodzickiej Sztafety 
Serc.

(RED)
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Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Boguszowie-Gorcach 
opublikował na Facebooku 
�lm z tegorocznej 33. Sudec-
kiej 100.

- To �lm, w którym głów-
ną rolę gracie Wy - biegacze, 
nasi setkowicze. Przez dwa dni 
towarzyszył Wam z kamerą i 
dronem Damian Kozioł z Gol-
den Goat Production, a efekt 

pracy zamknął w 4 minutach 
�lmu, który robi wrażenie. 
Powróćmy zatem do tej wy-
jątkowej, setkowej atmosfery 
najstarszego, nocnego ultra-
maratonu w Polsce. I tylko żal 
że na kolejną 100-tkę musimy 
jeszcze poczekać 11 miesięcy 
– podkreślają organizatorzy 
Sudeckiej 100.

(JCF)

Sudecka 100 w pigułce

• Bezpłatna 
mammografia
12 sierpnia 2022 r. do Głuszycy 
przyjedzie mammobus, w któ-
rym każda kobieta w wieku 50 
-69 lat będzie mogła wykonać 
bezpłatne badania mammo-
gra�czne. Mammobus będzie 
stał w Centrum Przesiadkowym 
w Głuszycy i będzie pracował 
w godzinach 9.00 – 17.00. Re-
jestracji można dokonać tele-
fonicznie, pod numer telefonu: 
58 767 34 44.

• Oczyszczą Bystrzycę
Gmina Głuszyca zawarła 
wstępne porozumienie z 
Państwowym Gospodar-

stwem Wodnym Wody Pol-
skie na oczyszczenie koryta 
rzeki. Porządkowanie rzeki 
Bystrzyca zaplanowane jest 
na odcinku od mostu na ulicy 
Górnośląskiej (od ulicy Sien-
kiewicza 67) w kierunku No-
wej Rudy (do zjazdu na ulicy 
Kolejowej).

• Kolorowe ławki
Na terenie Gminy Głuszyca po-
jawiły się kolorowe ławeczki 
z donicami na kwiaty. Można 
je znaleźć przy placach zabaw 
przy ul. Ogrodowej, przy Cen-
trum Przesiadkowym oraz przy 
stacji paliw.

(AGM)

Raport z Gminy Głuszyca

PTTK Odział Ziemi Wał-
brzyskiej wraz z Gminą 
Wałbrzych zapraszają 14 
sierpnia 2022 r. na wy-
cieczkę na Górę Dzikowiec 
w Boguszowie - Gorcach. Z 
kolei Gmina Walim zapra-
sza na sobotnią wycieczkę 
po atrakcjach Zagórza Ślą-
skiego.

- Trasa niedzielnej wyciecz-
ki z cyklu „Z PTTK na szlakach” 
będzie wiodła z Kuźnic Świd-
nickich, przez szczyt Dzikow-
ca do Unisławia Śląskiego. 
Zbiórka została zaplanowana 
o godz. 11.00 na przystanku 
linii autobusowej numer 2 na 
ul. Nowy Świat w Wałbrzychu. 
Zakończenie wycieczki zosta-

ło zaplanowane na przystan-
ku autobusowym linii nr 15 w 
Unisławiu Śląskim. Trasa jest 
średnio trudna i ma długość 
około 8 km. Uwaga! Uczestnicy 
wycieczki ubezpieczają się we 
własnym zakresie, natomiast 
członkowie PTTK są ubezpie-
czeni z tytułu przynależno-
ści do stowarzyszenia. Dzieci 

mogą wziąć udział w wyciecz-
ce wyłącznie pod opieką osób 
pełnoletnich. Koszty przejazdu 
uczestnicy pokrywają we wła-
snym zakresie – mówi Roman 
Ludwiczuk, prezes PTTK Odział 
Ziemi Wałbrzyskiej.

Trwa kolejny cykl sobotnich 
wycieczek z przewodnikiem po 
atrakcjach Zagórza Śląskiego, 

Wycieczki z przewodnikiem

organizowanych pod hasłem 
„Dzień dobry Gmino Walim”.

– Jeżeli macie ochotę na ak-
tywną sobotę i chcecie poznać 
ciekawe miejsca, to serdecznie 
zapraszamy na rodzinne wy-
cieczki z przewodnikiem, który 
oprowadzi Was po atrakcjach 
turystycznych w Zagórzu Ślą-
skim. Nie zabraknie historii o 
powstaniu Jeziora Bystrzyc-
kiego, nowoczesnych rozwią-
zaniach multimedialnych za-
stosowanych na najdłuższej w 
Polsce kładce wstęgowej oraz 
średniowiecznym zamku Grod-

no, legend z Gór Sowich, a tak-
że ciekawostek przyrodniczych 
i nie tylko – zachęca Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

Udział jest bezpłatny (bilet 
na zamek Grodno we własnym 
zakresie). Spacery odbywają się 
w każdą sobotę (do 27 sierpnia 
2022 roku).

Start: plac przed Centrum 
Obsługi Ruchu Turystycznego 
„Akwarium” w Zagórzu Ślą-
skim, godz. 11.00. Czas trwania 
około 2,5h, kontakt do prze-
wodnika 693 771 391.

(RED)
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Szaleństwo w śląskim we-
sołym miasteczku, tańce w 
indiańskiej wiosce, spotkanie 
z gigantycznymi owadami, 
mnóstwo zajęć kreatywnych, 
a do tego zabawa w master 
chefa i młodego ogrodni-
ka. To tylko część atrakcji z 
jakich w ramach programu 
wakacyjnego korzystać mo-

gli najmłodsi mieszkańcy 
Gminy Czarny Bór. Program 
przygotowała czarnoborska 
Biblioteka+Centrum Kultury, 
a zajęcia realizowane były co-
dziennie zarówno w centrum 
jak również we wszystkich 
świetlicach wiejskich.

- Podczas wakacji nie było 
mowy o nudzie – zapewnia 

Katarzyna Bernaś, dyrektor 
Biblioteki+Centrum Kultury 
w Czarnym Borze. - Były za-
jęcia kreatywne, wyjazdy do 
kina oraz warsztaty kulinar-
ne i ogrodnicze realizowane 
wspólnie z czarnoborskim 
Kołem Gospodyń Wiejskich 
w ramach projektu „Z kamerą 
w kuchni i ogródku czyli mię-

dzypokoleniowe warsztaty z 
KGW”. Był też czas na wycieczki 
w wyjątkowe miejsca, te zna-
ne, sprawdzone oraz w miejsca 
nowe na mapie regionalnych 
atrakcji. W tym roku wybór 
padł na wrocławskie zoo i jego 
niesamowite afrykarium. Roz-
legły teren, bogactwo fauny i 
�ory, egzotyczne gatunki zwie-

• Przebudują drogi
Gmina Jedlina-Zdrój reali-
zuje projekt „Poprawa bez-
pieczeństwa drogowego w 
Uzdrowisku Jedlina-Zdrój”. 
Inwestycja jest dofinansowa-
na w ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład  - Program 
Inwestycji Strategicznych. 
Projekt polega na przebudo-
wie dróg gminnych: ul. Rey-
monta, Reja, Konopnickiej, 
Mostowej oraz Długiej wraz 
z remontem mostu. Inwesty-
cja poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców i turystów. Pla-
nowane jest także wybudo-
wanie drogi przy Kompleksie 
Active Jedliny, która będzie 
stanowiła dojazd do terenów 
inwestycyjnych. Wartość za-
dania wynosi 5 745 747,36 zł, 
a wysokość dofinansowania 
wynosi 4 750 000 zł.

• Wypożyczalnia 
nieczynna
Ze względu na konieczny prze-
gląd techniczny i serwis rowe-
rów, wypożyczalnia rowerów 
elektrycznych przy Urzędzie 
Miasta Jedlina – Zdrój jest tym-
czasowo nieczynna. Osoby 
zainteresowane przejażdżką 
rowerem elektrycznym mogą 

skorzystać z wypożyczalni ro-
werów przy parku aktywności 
Czarodziejska Góra. Można 
tam odpłatnie wypożyczyć za-
równo tradycyjne rowery gór-
skie jak i elektryczne.

• Awans w rankingu
W lipcowym wydaniu czaso-
pisma  „Wspólnota” ukazał się 
ranking zamożności samorzą-
dów w kategoriach: miasta 
wojewódzkie, miasta na pra-
wach powiatu, miasta powia-
towe, małe miasta i miejsco-
wości wiejskie. - Pod uwagę 
są brane dochody własne i 
otrzymywane subwencje sa-
morządu z pominięciem wpły-
wów z dotacji celowych, które 
w okresie intensywnego ko-
rzystania z funduszy unijnych 
mają chwilowy, ale bardzo 
silny wpływ na wielkość do-
chodów. Miasto Jedlina-Zdrój 
znalazło się w rankingu wśród 
miast poniżej 5 tys. mieszkań-
ców na pozycji 85 z dochodem 
per capita – 4.624,09 zł,  moc-
no awansując z pozycji 388, 
którą zajęło w 2021 roku w 
tym samym rankingu – mówi 
Leszek Orpel, burmistrz Jedli-
ny-Zdroju.

(RED)

Raport z Jedliny-Zdroju

Wakacje bez nudy

rząt i niepowtarzalny klimat 
sprawiają, że zawsze chce się 
w to miejsce wracać. Kolejne 
ciekawe i warte polecenia miej-
sce - odkryte w ramach waka-
cyjnych wypraw to Gigantei 
- Karkonoski Park Ducha Gór, 
gdzie czarnoborscy wyciecz-
kowicze łyknęli trochę historii 
i geogra�i, a do tego zmierzyli 
się z gigantycznymi owadami 
(na szczęście nieprawdziwymi). 
Jednak zdecydowanie najwię-
cej radości i emocji dostarczył 
wypad do chorzowskiej Legen-
dii – legendarnego Śląskiego 
Wesołego Miasteczka.

Czegóż w tej Legedii nie 
było?! Kolejka górska, kosmicz-
ne wahadło, karuzele łańcu-
chowe, samoloty, zjeżdżalnie 
wodne, bajkowe �liżanki, ga-
binet krzywych zwierciadeł, 
tęczowe balony itp. itd. Pomi-

mo całodziennego szaleństwa, 
żaden z uczestników nawet nie 
wspomniał o zmęczeniu, czy 
chęci powrotu do domu. Czar-
noborski program wakacyjny 
zakończył się wizytą w Indiań-
skiej Wiosce nad Bobrem w 
Janiszowie. Najprawdziwsi w 
świecie Indianie, rzut do celu 
tomahawkiem, strzelanie z 
łuku, łapanie węży, a nawet 
dojenie bizona. Do tego gości-
na w tipi, popcorn z ogniska, 
a na zakończenie wspólnie 
odtańczony tradycyjny indiań-
ski taniec słońca. Wszystko to 
sprawiło, że również wyciecz-
ka nad Bóbr okazała niezapo-
mnianą przygodą, przysło-
wiowym „strzałem w 10” oraz 
wspaniałym podsumowaniem 
programu wakacyjnego z 
B+CK.

(KB)
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Do końca 2022 r. powsta-
ną dwa nowe Kluby Senior + 
w Gminie Mieroszów: w So-
kołowsku i w Mieroszowie.

- Trwają prace przy adapta-
cji pomieszczeń na parterze 
budynku przy ul. Żeromskiego 
30 w Mieroszowie na potrzeby 
Klubu Senior +. Wartość ro-
bót budowlanych wynosi 495 
763,84 zł, a Gmina Mieroszów 
pozyskała na ten cel do�nan-
sowanie w kwocie 200 000 zł z 
budżetu Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej. Pozostałe 

środki �nansowe na realizację 
tego zadania, w wysokości 295 
763, 84 zł, pochodzą z budżetu 
gminy. Jeszcze w tym kwartale 
ogłoszony zostanie przetarg na 
wyłonienie wykonawcy, który 
będzie realizował prace w Klu-
bie Senior + w Sokołowsku. W 
Gminie Mieroszów ponad 30 
procent mieszkańców jest w 
wieku 60+. Wsparcie seniorów 
to jeden z celi strategicznych 
Gminy – podkreśla Andrzej Li-
piński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Festiwal Muzyki 
i Kultury 
Romskiej
12 i 13 sierpnia w Wał-
brzyskim Ośrodku Kultury 
w Starej Kopalni odbędzie 
się III Festiwal Muzyki i 
Kultury Romskiej „Roma-
no dzipen”. Pierwszy dzień 
festiwalu będzie poświę-
cony warsztatom w Wał-
brzyskim Ośrodku Kultury. 
– Pierwsza nasza propozy-
cja to warsztaty dotyczące 
kultury romskiej z elemen-
tami treningu antydyskry-
minacyjnego prowadzone 
przez Izabelę Rakoczy i Syl-
wię Maroń. Zapraszamy na 
nie w godzinach od 10.00 
do 12.00. Od 13.00 do 14.30 
Ludmiła Chuban wprowadzi 
zainteresowanych w tajniki 
tańca i śpiewu ukraińskie-
go – zachęcają organizato-
rzy. Tego samego dnia, od 
godziny 16.oo do godziny 
19.oo zaplanowano warsz-
taty tańca cygańskiego 
prowadzone przez Urszulę 
Jarosiweicz oraz warsztaty 
śpiewu cygańskiego, które 
poprowadzi Angelo Ciureja. 
Zapisy na warsztaty prowa-
dzone są pod numerem te-
lefonu 513 144 303. Uczest-
nicy festiwalu odwiedzający 
tego dnia Wałbrzyski Ośro-
dek Kultury będą mogli 
obejrzeć także multime-
dialną wystawę fotogra�i 
„Romano dzipen – romskie 
życie”. W sobotę zaplano-
wano już same koncerty. Na 
scenie pojawią się polskie i 
ukraińskie gwiazdy estrady 
romskiej. Nie zabraknie go-
ści specjalnych. Z Ukrainy 
przyjedzie Vasilly Zhadan. 
W Wałbrzychu wystąpi tak-
że zwycięzca telewizyjnego 
show „Śpiewajmy Razem” 
– Jummi Siwak. Na scenie 
pojawią się także: RADA Bo-
gusławska Rada Dance Art, 
Zespół Sara Czureja Bend, 
Król Cygańskiej Gitary Euge-
niusz Merstein Kwiatkowski 
z Zespołem, Katjusza Ko-
zubek, Urszula Jarosiewicz, 
Cygański Zespół Gypsy Kin-
gs, Czerwona Kalina, Ronald 
Bilicki oraz Cygański Zespół 
Angelo Ciureja & Romano 
Drom.

(WOK)

Mieszkańcy Gminy Mie-
roszów uczestniczyli w dru-
gim wydarzeniu pro�lak-
tycznej kampanii wakacyjnej 
z cyklu „Pomocna dłoń”. 
Zajęcia pod hasłem „Stop 
przemocy” odbyły się w 
Unisławiu Śląskim, a kolej-
ne zostały zaplanowane na 
12.08.2022 r. w Kowalowej.

- Akcja połączona zosta-
ła z animacjami dla dzieci, 
słodkim poczęstunkiem oraz 
innymi atrakcjami, w tym roz-
daniem biletów wstępu do 
Explora Parku. Zabawa po-
rwała wszystkich, młodszych i 
starszych. W tym dniu do kam-
panii przyłączył się również 
Gminny Zespół Interdyscypli-
narny w Mieroszowie, który 
udzielał informacji, gdzie i w 
jaki sposób mieszkańcy Gminy 
Mieroszów mogą uzyskać po-
moc w zakresie przeciwdzia-
łania przemocy. Dziękujemy 
wszystkim osobom zaanga-
żowanym w przygotowanie 
kampanii, przybyłym gościom 
oraz mieszkańcom Unisławia 
Śląskiego i gminy za udział w 
tym wydarzeniu. Zapraszamy 
na kolejne bloki kampanii „Po-
mocna dłoń”:

Nowe kluby 
dla seniorów

Pro�laktyka i zabawa

- 12.08.2022 r. godz. 16.00, 
Plac Sołecki w Kowalowej. 
W programie: spektakl pro�-
laktyczny Teatru z Wieliczki, 
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 Golińsku. W programie: ani-
macje dla dzieci prowadzone 

przez zespół Olivier, kampania 
pro�laktyczna „Stop narkoty-
kom”, poczęstunek, konkursy 
oraz inne atrakcje, w tym na-
grody – bilety do Explora Par-
ku.W razie niepogody imprezy 
zostaną przeniesione do świe-
tlic wiejskich – dodają organi-
zatorzy kampanii „Pomocna 
dłoń”.

(RED)
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Trwają zapisy na II Ma-
raton Górski im. Wiesława 
Ślawskiego w Starych Boga-
czowicach. Jest to wyjątko-
wa impreza biegowa, która 
organizowana jest na terenie 
pięknej Gminy Stare Boga-
czowice, położonej w Górach 
Wałbrzyskich w Sudetach.

Na biegaczy czeka blisko 42 
-kilometrowa trasa z przewyż-
szeniami 1200 metrów. Ten 
bieg cechuje się wyjątkową, ro-
dzinną atmosferą, przepiękny-
mi krajobrazami i fenomenalną 
bliskością natury.

- Trasa biegu przebiega 
przez najpiękniejsze zakąt-
ki naszej gminy, w tym przez 
czarny szlak, który powstał 
dzięki zaangażowaniu ś.p. Wie-
sława Ślawskiego - przyjaciela, 
lokalnego patrioty i miłośnika 
Gminy Stare Bogaczowice. Bie-
gacze będą mieli okazję truch-
tać po szlakach, którymi nie-

gdyś przechadzał się Wiesław 
Ślawski- mówi Mirosław Lech, 
Wójt Gminy Stare Bogaczowi-
ce, który sam jest biegaczem i 
uczestnikiem wielu imprez bie-
gowych w Polsce.

W tym roku organizatorzy II 
Maratonu Górskiego im. Wie-
sława Ślawskiego w Starych 
Bogaczowicach przygotowali 
dodatkową niespodziankę dla 
uczestników tego biegu.

- Wszyscy, którzy dobiegną 
do mety, wezmą udział w loso-
waniu roweru elektrycznego, 
który został ufundowany przez 
Kotlinę Natury z Gostkowa - za-
chęca Ilona Bujalska, dyrektor 
Gminnego Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalnego w Starych Bo-
gaczowicach.

Zapisy na bogaczowicki 
maraton prowadzone są na 
stronie: https://formularz.ulti-
masport.pl/36

(IL)

Rower elektryczny 
dla maratończyka

W Jaczkowie w Gminie 
Czarny Bór zorganizowany 
został festyn „Szukamy na-
stępców naszych olimpij-
czyków”, którego głównym 
punktem był wyścig kolarski 
o puchar Wójta Gminy Czar-
ny Bór Adama Góreckiego.

W wyścigu wzięło udział 112 
zawodników, a wyniki wyścigu 
są dostępne na stronie https://
dzkol.pl/dokumenty/wyniki-
-zawodow/. Podczas festynu 
„Szukamy następców naszych 
olimpijczyków” zorganizowany 
został także turniej sołectw, w 
którym udział wzięło 5 drużyn. 
I miejsce zajęła drużyna z Czer-

nego Boru, II miejsce reprezen-
tanci Grząd i Grząd Górnych, 
III miejsce zajęli zawodnicy z 
Witkowa, IV miejsce sąsiedzi z 
Sędzisławia, a V miejsce zajęli 
gospodarze imprezy przedsta-
wiciele Jaczkowa.

- Dziękujemy kibicom oraz 
gościom, którzy przyjęli zapro-
szenie do wspólnego święto-
wania. Wszystkim gratuluje-
my i dziękujemy za wspólną 
zabawę – podkreślają orga-
nizatorzy: Sołectwo Jaczków, 
OSP Jaczków oraz Biblioteka 
+ Centrum Kultury w Czarnym 
Borze.

(RED)

Ten sezon należy do SRS 
Dęby Wałbrzych! Po licznych 
sukcesach w turniejach pe-
tanque różnej rangi, tytule 
mistrza Polski weteranów, w 
końcu wałbrzyski klub wy-
walczył awans do II ligi.

- Rozegraliśmy 18 meczów 
przez dwa dni: 6 i 7 sierpnia 

2022 r., 18 godzin grania prawie 
non-stop, ale mamy to! Dęby 
Wałbrzych zajęły pierwsze miej-
sce w Finałowym Turnieju Klu-
bowych Mistrzostw Polski - III 
liga 2022, a tym samym awan-
sowały do II ligi. W �nale zagrali: 
Beata Urbaniak, Kazimierz Urba-
niak, Kazimierz Jacak, Adam 

Jacak, Hubert Maciejewski, 
Mirosław Kaszubowski, Dariusz 
Merchel. Przypomnijmy, że o 
awans do �nałowego turnieju 
walczyli we wcześniejszych eli-
minacjach także Maciej Pisar-
czyk, Oleksandr Sokyrskyi i Łu-
kasz Kastelik. Na tym jednak nie 
koniec dobrych wiadomości, 

ponieważ klub Dęby Wałbrzych 
jest już na 7 miejscu w rankin-
gu Polskiej Federacji Petanque. 
Na blisko 2 tys. zawodników, 
według polskiej federacji, aż 6 
zawodników z naszego klubu 
znajduje się w pierwszej setce 
rankingowej. Ranking jest aktu-
alizowany co miesiąc w oparciu 

Szukali następców 
olimpijczyków

Dęby Wałbrzych w II lidze

o zajęte miejsca w turniejach: 
24 miejsce Kazimierz Urbaniak, 
29 miejsce Kazimierz Jacak, 49 
miejsce Hubert Maciejewski, 69 
miejsce Mirosław Kaszubowski, 
94 miejsce Adam Jacak, 98 miej-

sce Beata Urbaniak. To duży 
sukces i ciężka praca wszyst-
kich Dębów – podkreśla Beata 
Urbaniak, prezes SRS Dęby Wał-
brzych.

(RED)
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Kolejna zmiana w kadrze 
koszykarskiego Górnika 
Wałbrzych. Nowym środko-
wym wicemistrza I ligi zo-
stał 26-letni Michał Marek, 
który w walce pod koszami 
zastąpi Damiana Cechnia-
ka. Do Górnika wraca także 
młodzieżowiec Kacper Ka-
bała.

Nowy center Górnika ma 
208 cm wzrostu, a poprzed-
ni sezon spędził w Turowie 
Zgorzelec. W 21 spotkaniach 
grał średnio 23,44 min., zdo-
bywając 10,6 pkt. i notując 
7,4 zbiórek. W przeszłości grał 
w pierwszoligowych: Kotwicy 
Kołobrzeg, Baskecie Poznań i 
Polfarmex Kutno. W poprzed-
nim sezonie zaliczył także 4 

występy w ekstraklasie w bra-
wach Kinga Szczecin, a wcze-
śniej na najwyższym szczeblu 
w kraju grał w Polfarmeksie 
Kutno i Turowie Zgorzelec.

Górnik pozyskał także ko-
lejnego gracza obwodowego. 
Po trzech latach spędzonych 
w USA, do ekipy wicemistrza 
I ligi dołączył Kacper Kabała. 
20-letni rzucający obrońca 
jest wychowankiem Górnika. 
W sezonie 2018/2019 był za-
wodnikiem UKS Gimbasket 
Wrocław, występując w roz-
grywkach młodzieżowych 
oraz w II lidze. W ostatnim se-
zonie grał w USA w drużynie 
South Georgia State College z 
I dywizji NJCAA.

(RED)

W inauguracyjnej kolejce 
w grupie wschodniej IV ligi 
zagrają także: Orzeł Ząbkowi-
ce Śląskie  - Sokół 
Marcinkowice (13 sierpnia, 
godz. 11.00), Bielawianka Bie-
lawa - Barycz Sułów (13 sierp-
nia, godz. 15.30),  Lechia Dzier-

Inauguracja w Świdnicy
13 sierpnia 2022 r. na Dolnym Śląsku rozpoczynają się rozgrywki 
IV ligi piłki nożnej. Górnik Wałbrzych, który jest beniaminkiem 

w grupie wschodniej, 13 sierpnia o godz. 17.00 zagra 
w Świdnicy z Polonią – Stal.

żoniów -Foto-Higiena Gać (13 
sierpnia, godz. 17.00), Zamek 
Kamieniec Ząbkowicki - Moto 
Jelcz Oława (13 sierpnia, godz. 
17.00), Galakticos Solna - Sło-
wianin Wolibórz (13 sierpnia, 
godz. 17.00), Skałki Stolec - 
Piast Żmigród (14 sierpnia, 
godz. 11.00), Piast Nowa Ruda 
- Polonia Trzebnica (14 sierp-
nia, godz. 17.00).

Aby optymalnie przygoto-
wać się do rozgrywek euro-
pejskich UEFA Regions Cup, w 
których Polskę będzie repre-
zentowała kadra Dolnego Ślą-
ska, Komisja Rozgrywek Dolno-
śląskiego Związku Piłki Nożnej 
dokonała zmian w terminarzu 
rozgrywek IV ligi. Wszystkie 
mecze 2 kolejki grupy wschod-
niej zostaną rozegrane w obli-
gatoryjnym terminie: 20 sierp-
nia o godz. 11.00:

Górnik Wałbrzych - Piast 
Nowa Ruda, Sokół Marcinko-
wice - Polonia-Stal Świdnica, 
Foto-Higiena Gać - Bielawianka 
Bielawa, Moto Jelcz Oława - Le-
chia Dzierżoniów, Słowianin 
Wolibórz - Zamek Kamieniec 
Ząbkowicki, Skałki Stolec - Ga-
lakticos Solna, Barycz Sułów - 
Orzeł Ząbkowice Śląskie, Piast 
Żmigród - Polonia Trzebnica.

Komisja Rozgrywek DZPN 
zadecydowała, że mecze 3 ko-
lejki obu grup IV ligi zostaną 
rozegrane w dniach 26-27 li-
stopada 2022 roku.

Klasa okręgowa
13 sierpnia rozpoczną się 

także zmagania w piłkarskiej 
klasie okręgowej w Podokrę-
gu Wałbrzych. W I kolejce 

zagrają: Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych - Victoria Świebo-
dzice (13 sierpnia, godz. 17.00), 
Zdrój Jedlina Zdrój - Włókniarz 
Kudowa Zdrój (14 sierpnia, 
17.00), Grom Witków - Zjedno-
czeni Żarów (13 sierpnia, godz. 
17.00), Kryształ Stronie Śląskie 
- Polonia Bystrzyca Kłodzka (13 
sierpnia, godz. 17.00), Karolina 
Jaworzyna Śląska - Piławian-
ka Piława Górna (13 sierpnia, 
godz. 17.00), Iskra Jaszkowa 
Dolna - Pogoń Pieszyce, LKS 
Bystrzyca Górna - Śnieżnik Do-
maszków, a mecz Nysa Kłodzko 
- Cukrownik/Polonia Pszenno 
został przełożony na 26 listo-
pada (godz. 13.00).

Klasa A
Piłkarze rywalizujący w I 

grupie klasy A mecze I kolej-
ki rozegrają w dniach 13 – 15 
sierpnia: Iskra Witków Śląski 
- LKS Roztocznik (13 sierp-
nia, godz. 17.00), AKS II Strze-
gom - Zagłębie Wałbrzych (14 
sierpnia, 11.00), KP MCK Mie-
roszów - Włókniarz Głuszyca 
(14 sierpnia, 17.00), Sudety 
Dziećmorowice - Zieloni Mo-
krzeszów (14 sierpnia, 17.00), 
Czarni Wałbrzych - Podgórze 
Wałbrzych (15 sierpnia, 13.00), 
MKS Szczawno Zdrój - Szczyt 
Boguszów-Gorce (15 sierpnia, 
17.00), KS Walim - Górnik Bo-
guszów-Gorce (15 sierpnia, 
17.00), Wierzbianka Wierzbna - 
Herbapol Stanowice (14 sierp-
nia, 18.00).

Rozgrywki piłkarskiej klasy B 
zostaną wznowione w ostatni 
weekend sierpnia.

(RED)

Nowi koszykarze 
w Górniku
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Sprzedam mieszkanie w Lubawce, 
2 pokoje. Pierwsze piętro 30,9 m2. 
Cena 108 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 1119m²  cena 
145 tys.zł

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

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

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

ZATRUDNIĘ 
DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

USŁUGI

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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(8) 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!

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

Zatrudnię MECHANIKA 

i WULKANIZATORA

z doświadczeniem

Tel. 534 723 808

Wyjazdy do opieki do Niemiec
Praca na umowę, zarobki 1400 - 2000 euro

Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń od 8.30 do 16.00! 
690-967-999, 533-202-626, 534-255-277

lub napisz: biuro@miranexagentur.pl

Możliwość pracy także w Polsce.

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, Longines, 
Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77
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R E K L AMA

Choć rok 2022 upływa pod znakiem prze-
łomowych wydarzeń i geopolitycznych 
przemian, Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „Invest-Park” nie zwalnia 
tempa i stale intensyfi kuje swoje działa-
nia na rzecz rozwoju polskiej gospodarki.

WSSE „Invest-Park” od 25 lat wspiera 
przedsiębiorców, oferując nie tylko  po-
moc w realizacji ich strategicznych inwe-
stycji, ale także szeroką gamę usług biz-
nesowych. Poprzedni rok okazał się dla 
niej rekordowy, a spółka osiągnęła najlep-
sze wyniki w historii. Pozytywnie podsu-
mowuje również pierwszą połowę 2022 r.

- Wydaliśmy w tym roku 15 decyzji, 
oznaczających ponad 460 mln zł nakła-
dów i uruchomienie blisko 170 miejsc 
pracy. Wśród nowych inwestorów znaj-
duje się wielu liderów zrównoważonego 
rozwoju. Są to m.in. nowoczesne zakłady 
przetwarzania baterii litowo-jonowych, 
czy niskoemisyjni producenci komponen-
tów ułatwiających recykling w branży au-
tomotive - mówi Piotr Wojtyczka, prezes 
zarządu WSSE „Invest-Park”.

Spółka jest jedną z najprężniej działa-
jących specjalnych stref ekonomicznych 
w Polsce. Na co dzień wspiera działalność 
ponad 260 krajowych i międzynarodo-
wych przedsiębiorców zrzeszonych w 
strefi e. Jest również operatorem progra-
mu pomocowego Polska Strefa Inwesty-
cji, obejmującego południowo-zachodnią 
Polskę.

- Mamy świadomość, że bieżące wy-
darzenia geopolityczne, a zwłaszcza ro-
syjska agresja na Ukrainę, niosą za sobą 
niespotykane dotąd turbulencje na świa-
towych rynkach, a tym samym istotnie 
wpływają na zmianę nastrojów inwesty-
cyjnych w naszej części Europy. Wydarze-
nia ostatnich dwóch lat wymuszają mo-
dyfi kację części priorytetów spółki, ale 
kluczowe wskaźniki efektywności, zdefi -
niowane przez organy nadzorcze spółki, 
wyznaczają ambitne zadanie udzielenia 
decyzji o wsparciu. Mimo trudnych wa-
runków gospodarczych, mamy uzasad-
nioną nadzieję, że z sukcesem zrealizuje-
my postawione przed nami cele - dodaje 
prezes Piotr Wojtyczka.

Codzienny wkład w rozwój gospodar-
czy kraju jest doceniany. WSSE, decyzją 

Kolejni inwestorzy, większe nakłady, 
nowe miejsca pracy

Rady Kongresowej, otrzymała prestiżo-
wą nagrodę Made in Poland 2022. Wrę-
czono ją podczas kongresu w Berlinie.

- Wyróżnienie to dla nas motywacja 
do jeszcze cięższej pracy na rzecz roz-
woju polskiej gospodarki we współpracy 
z przedsiębiorcami, samorządowcami, 
administracją rządową i instytucjami 
otoczenia biznesu na terenie 174 gmin na 
Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wiel-
kopolsce - mówi wiceprezes zarządu 
WSSE Paweł Kurtasz. - Nagrodę dedyku-
ję wszystkim pracownikom, którzy przez 
ostatnie 25 lat istnienia spółki swoją cięż-
ką, codzienną pracą sprawili, że dzisiaj 
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomicz-
na „Invest-Park” uznawana jest za jedną 

z najlepszych specjalnych stref ekono-
micznych w Polsce - dodaje.

Portfolio biznesowe strefy jest stale 
wzbogacane i podejmuje się ona realiza-
cji dodatkowych przedsięwzięć inwesty-
cyjnych. W lutym WSSE zainaugurowała 
program budowy hal produkcyjno-maga-
zynowych, zakładający budowę siedmiu 
nowoczesnych centrów biznesowych. 
Dwie hale będą w Wałbrzychu (pierw-
sza - przy ul. Villardczyków - została już 
otwarta), kolejne dwie powstaną w Ząb-
kowicach Śląskich i Jaworzynie Śląskiej. 
Pozostałe zlokalizowano na terenie wo-
jewództwa opolskiego: w Nysie i Brzegu 
oraz w województwie wielkopolskim - w 
Chociczy.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekono-
miczna „Invest-Park” to nie tylko biznes, 
ale również społeczna odpowiedzialność. 
W ramach działań CSR wspierane są ak-
cje charytatywne, inicjatywy lokalnych 
społeczności i wydarzenia sportowe. De-
partament komunikacji i CSR spółki pro-
wadzi intensywne działania pod szyldem 
Invest Park Team, wspierając zarówno 
sportowców indywidualnych, jak i sport 
drużynowy, a także najważniejsze z punk-
tu widzenia regionu wydarzenia sporto-
we. Do tej pory wsparcie otrzymały już 82 
projekty.

- Jesteśmy przekonani, że Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-
-Park” będzie dynamicznie rozwijała się 
w kolejnych latach. Chcę podkreślić, że 
jest to możliwe także dzięki przychylne-
mu otoczeniu administracyjnemu. Warto 
docenić zasługi takich osób, jak lokalni 
parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, 
samorządu i innych instytucji, z którymi 
mamy przyjemność i okazję współpraco-
wać. Jesteśmy im wdzięczni za ich bieżą-
ce wsparcie i codzienne zaangażowanie 
- podsumowuje prezes Piotr Wojtyczka.


