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Kiedy ranny jest turysta 
zadzwoń sześćset sto i trzy-
sta (600 100 300) - tej waż-
nej rymowanki z numerem 
alarmowym GOPR oraz in-
nych zasad bezpieczeństwa 
w górach uczyły się dzieci w 
Wałbrzychu, Nowej Rudzie, 
Dzikowcu, a ostatnio w Bra-
szowicach, podczas prelekcji 
organizowanych wspólnie 
przez Grupę Sudecką GOPR 
i Kopalnie Surowców Skal-
nych w Bartnicy.

Najpierw pandemia, a teraz 
wysokie ceny paliw oraz rosną-
ce koszty wypoczynku sprawi-
ły, że coraz więcej osób korzy-
sta z okolicznych atrakcji. W 
tym z gór, na których przybywa 
wież widokowych. Za ich spra-
wą ożywają rejony do tej pory 
rzadziej odwiedzane przez tak 

Bądź bezpieczny w górach

zwanych niedzielnych tury-
stów. O ile wycieczka na Wzgó-
rze Gedymina, gdzie nowa wie-
ża widokowa przyciąga tłumy, 
czy Dzikowiec, na który można 
wjechać koleją kanapową nie 
jest wielkim wyzwaniem, o tyle 
zdobycie Chełmca, Borowej, 
Trójgarbu czy Włodzickiej Góry 
może wiązać się z ryzykiem, 
zwłaszcza w przypadku osób, 
które na co dzień nie są zbyt 
aktywne �zycznie lub mają 
problemy zdrowotne. W razie 
pobłądzenia, kontuzji lub za-
słabnięcia, nieodzowna jest 
pomoc wyspecjalizowanych 
ratowników, działających w 
Górskim Ochotniczym Pogoto-
wiu Ratunkowym. I choć waka-
cje dobiegają końca, to przed 
nami jeszcze wiele pogodnych 
weekendów, które będą za-
chęcały do wizyty w górach, 
dlatego warto znać zasady 
bezpiecznego wędrowania.

Nauka na miarę życia
Prelekcja „Bądź bezpiecz-

ny w górach” dla dzieci z Bra-
szowic była kolejną nauką dla 
najmłodszych mieszkańców 
regionu, zorganizowaną przez 
Górskie Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe i KSS Bartnica. 
Wcześniejsze prelekcje odbyły 
się m.in. Wałbrzychu, Nowej 
Rudzie - Słupcu czy Dzikowcu. 
Górscy ratownicy i wydobywa-
jąca w regionie surowce skalne 
spółka połączyły w tej ważnej 
sprawie siły, w imię wspólnej 
misji: troski o bezpieczeństwo 
ludzi i związanej z tym eduka-
cji, prowadzonej od najmłod-
szych lat.

- Czym skorupka za młodu 
nasiąknie, tym na starość trąci. 
Dlatego zajęcia, które organi-
zujemy dla dzieci wspólnie z 

KSS Bartnica, są niezwykle waż-
ne. Jeśli bowiem dziecko na-
uczy się podstawowych zasad 
reagowania na sytuacje zagro-
żenia w górach, to gdy zetknie 
się z nimi realnie, to zamiast 
panikować, będzie wiedziało, 
co robić: choćby w jaki sposób 
wezwać ratowników. Dzięki 
temu rzeczywiście może urato-
wać komuś życie. Nieraz prze-
cież słyszymy w mediach, że 
małe dziecko uratowało swoją 
mamę, która straciła w domu 
przytomność, bo wiedziało, jak 
zadzwonić po pomoc. Nasze 
prelekcje mają podobny cel. 
Uczymy dzieci także innych za-
sad bezpieczeństwa w górach, 
które są niby tak oczywiste, że 
wszyscy je znają, ale jak przy-
chodzi co do czego to okazu-
je się, że ludzie wychodzą na 
szlaki w złym obuwiu, nieod-
powiednim ubiorze, z niewła-
ściwie wyposażonymi plecaka-
mi. I o nieszczęście nietrudno. 
Dlatego trzeba  edukować w 
tym zakresie od najmłodszych 
lat - mówi Krzysztof Antoniak, 
ratownik GOPR, który prowa-
dził zajęcia dla dzieci w Braszo-
wicach.

Poza umiejętnością wzy-
wania ratowników i numerami 
alarmowymi GOPR - 600 100 
300 oraz drugim numerem 985 
- dzieci poznały też m.in. pod-
stawowe, będące w zasięgu 
ich możliwości zasady udziela-
nia pierwszej pomocy przed-
medycznej: np. jak usztywnić 
złamaną kończynę za pomocą 
choćby patyka i folii spożyw-
czej czy w jaki sposób uciskać 
klatkę piersiową poszkodo-
wanego, aby utrzymać pracę 
jego serca do czasu przybycia 
ratowników. Uczestnicy zajęć 
na własnej skórze przekonali 

się też, jak to jest być „o�arą 
wypadku” transportowaną w 
próżniowych noszach używa-
nych przez GOPR, mogli rów-
nież spróbować swoich sił w 
przenoszeniu „poszkodowa-
nych”.

 - Mojemu synowi tak się 
prelekcja podobała, że po po-
wrocie do domu nie mówił o 
niczym innym! Tak się przejął 
nową wiedzą o ratowaniu in-
nych, że zaczął uczyć zasad 
bezpieczeństwa w górach tak-
że nas, rodziców. Muszę przy-
znać, że dużo z tej ważnej lekcji 
o bezpieczeństwie zapamiętał 
- mówi Krzysztof Kudryński, 
mieszkaniec Braszowic, tato 
jednego z uczestników.

Wystarczy wiedzieć
- Serdecznie dziękuję or-

ganizatorom prelekcji: Kopal-
niom Surowców Skalnych w 
Bartnicy i ratownikom Grupy 
Sudeckiej GOPR za tę ważną 
dla bezpieczeństwa inicjatywę. 
Szczególnie, że w czasie wa-
kacji dużo dzieci wędruje z ro-
dzicami po górach i ta wiedza 
może okazać się bezcenna. Ja 
sama naprawdę często prze-
mierzam górskie szlaki i widzę, 
jak wielu turystów wychodzi 
w góry nieprzygotowanych. 
Tymczasem wystarczy podsta-
wowa wiedza: o odpowiednim 
ubiorze, butach, zapasie wody i 
czymś słodkim w plecaku, żeby 
spędzić czas w górach miło i 
bezpiecznie. Mam nadzieję, że 
dzięki m.in. tej prelekcji ucznio-
wie naszej szkoły będą podczas 
wypraw bezpieczni i szczęśliwi. 
Tego im z całego serca życzę 
- mówi Katarzyna Silarska, dy-
rektor Szkoły Podstawowej w 
Braszowicach.

(EG)
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Lekcje języka polskiego dla Ukraińców
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK”, 
w ramach opieki poinwestycyj-
nej, do oferty wsparcia osób z 
Ukrainy w zakresie aktywizacji 
zawodowej, dołącza darmowe 
lekcje języka polskiego dla oby-
wateli Ukrainy zatrudnionych w 
fi rmach działających na obsza-
rze WSSE „INVEST-PARK”.

W minionym tygodniu pra-
cownicy WSSE „INVEST-PARK” 
gościli w Mando Corporation 
Poland Sp. z o.o. Celem zajęć 
jest głównie asymilacja osób 
w trudnej sytuacji i pomoc w 

zrozumieniu podstaw języka 
polskiego, z uwzględnieniem ję-
zyka używanego w fi rmach pro-
dukcyjnych.

Docelowo zajęcia będą od-
bywać się w siedzibie Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „INVEST-PARK” przy ul. 
Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

- Wszystkie zainteresowane 
fi rmy prosimy o kontakt na ad-
res e-mailowy: ua@invest-park.
com.pl. Razem możemy więcej 
dla obywateli Ukrainy! – pod-
kreślają pracownicy WSSE 
„INVEST-PARK”.

25 września odbędą się 7. Ża-
rowskie Biegi Strefowe. Wał-
brzyska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna „INVEST-PARK” od 
samego początku jest sponso-
rem głównym imprezy.

Podczas wydarzenia zostaną 
rozegrane Drużynowe Mistrzo-
stwa Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVEST-
-PARK” na dystansie 10 km. Za-
praszamy do zapisów pracowni-
ków fi rm działających w WSSE 
„INVEST-PARK” przez portal 
datasport.pl.

- W klasyfi kacji drużynowej 
startuje minimum 5 zawodników 
reprezentujących daną fi rmę, 

których suma czasu zadecyduje o 
miejscu w klasyfi kacji końcowej. 
Nie zbierzesz 5 uczestników... nic 
nie szkodzi. Bieg drużynowy to 
również klasyfi kacja indywidual-
na - najlepsza kobieta i najlepszy 
mężczyzna na dystansie 10 km. 
Tytułu mistrzowskiego bronią 
pracownicy TP Refl ex Polska z 
Żarowa. Kto wygra w tym roku? 
Dowiemy się już za nieco ponad 
miesiąc. Zachęcamy do udziału 
wszystkich miłośników biegania 
i sportowej rywalizacji wraz z ro-
dzinami. Razem możemy więcej 
dla rozwoju sportu – zachęcają 
organizatorzy 7. Żarowskich Bie-
gów Strefowych.

7. Żarowskie 
Biegi Strefowe

R E K L AMA
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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

- Wspólnie z Restauracją Ba-
binicz ze Szczawna Zdroju za-
chęcamy do udziału w kulinarnej 
podróży smaków i historii. Menu 
specjalnie na to wydarzenie 
przygotowuje szef kuchni Rafał 
Grzegorzek. Kolacja degustacyj-
na łączy w sobie trzydaniową 
ucztę z opowieściami o zamku, 
zwiedzaniem niedostępnego 
na co dzień piątego piętra oraz 
wystawy Książ od kuchni, która 
to ekspozycja jest inspiracją do 
spotkania. Wydarzenie trwa trzy 
godziny. Początek 19 sierpnia 
o godz. 19.00, a bilety kosztują 
250 zł od osoby. W sobotę i nie-
dzielę w godz. 10:00-16:00 na 
Dziedzińcu Honorowym będzie 
można spotkać rycerzy i poczuć 
się niczym w średniowieczu. O 
każdej pełnej godzinie zapra-
szamy na pokazy walk rycer-
skich. Do tego będzie można 
spróbować swoich sił w grach 
i zabawach dla najmłodszych, 
zajrzeć do namiotu rycerskiego 
i wziąć udział w konkursach hi-
storycznych. Wstęp na tę część 

atrakcji jest bezpłatny. Niedzie-
la to spotkanie z muzyką kla-
syczną, tym razem w wersji dla 
rodzin. Muzycy z Książęcej Or-
kiestry Salonowej przygotowali 
utwory dla dzieci ze znanych 
bajek, a koncert zakończy za-
bawa z instrumentami. Zachę-
camy całe rodziny do udziału 
i poznania sztuki muzycznej, 
która w zamkowych wnętrzach 
brzmi wyjątkowo. Początek 21 
sierpnia o godz. 17.00, a bilety 
kosztują: 20 zł dla dzieci oraz 30 
zł dla dorosłych. Piątek i niedzie-
la to także szansa na poznanie 
Zamku jak z bajki. Specjalna edy-
cja rodzinnego zwiedzania to 
spotkanie z Szalonym Kapelusz-
nikiem i dobrą Wiedźmą. Dużo 
dobrej zabawy, dużo wiedzy hi-
storycznej i wspaniały rodzinny 
czas w Książu gwarantowane. 
Zwiedzanie odbywa się o godz. 
11:00, 13:00 i 14:30. Zapraszamy! 
Koszt: 49 zł i 44 zł – mówi Anna 
Żabska, prezes Zamek Książ sp. 
z o.o.

(KS)

Szlakiem zabytków
20 sierpnia odbędzie się wę-
drówka historyczna „Szlakiem 
wałbrzyskich zabytków archi-
tektury sakralnej”. Uczestnicy 
poznają historię oraz walory ar-
chitektoniczne trzech kościołów 
(Wniebowzięcia NMP w Szczaw-
nie – Zdroju, Zmartwychwsta-
nia Pańskiego i św. Barbary w 
Wałbrzychu. W czasie urokliwej, 
liczącej ok. 4 km trasy będzie 
także możliwość wejścia na wie-
żę widokową na Wzgórzu Gedy-
mina. Wycieczka rozpocznie się 
o godzinie 10.00 przy głównym 
wejściu do kościoła Wniebowzię-
cia NMP w Szczawnie – Zdroju.

(RED)

Joga w parku
- W każdą sobotę sierpnia, o 
godz. 9.00 zapraszam do Par-
ku Szwedzkiego w Szczawnie 
– Zdroju na prawdziwy waka-
cyjny relaks i atmosferę pełną 
pozytywnej energii. Zajęcia 
prowadzone są przez doświad-
czonych nauczycieli jogi z Wał-
brzyskiej Szkoły Jogi i może do 
nich dołączyć każdy, bez wzglę-
du na wiek i sprawność �zyczną. 
Zajęcia odbywają się nawet, gdy 
pada deszcz – podkreśla radna 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego 
Ramona Bukowska, inicjatorka 
„Jogi w Parku”.

(RED)

Rodzinny weekend rycerski 
w zamku Książ
U schyłku lata zamek Książ zaprasza na rodzinne atrakcje. W weekend 

19-21 sierpnia w Książu będzie muzycznie, smacznie i rodzinnie. 
Atrakcje rozpoczynają się już w piątek.



Czwartek, 18 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

11 sierpnia w Sądzie Rejo-
nowym w Wałbrzychu miała 
miejsce kolejna już odsłona, 
trwającego od grudnia 2016 
r. procesu sądowego, który 
toczy się z oskarżenia Instytu-
tu Pamięci Narodowej, który 
zarzucił byłemu Komendan-
towi Wojewódzkiemu Milicji 
Obywatelskiej w Wałbrzychu 
(późniejszemu pierwszemu Ko-
mendantowi Głównemu Policji 
w demokratycznej ponoć III RP) 
popełnienie 92 zbrodni prze-
ciwko ludzkości. Przypomnę, 
że nie chodzi o zbrodnie ro-
dzaju tych, jakie zostały popeł-
nione na obywatelach Polski w 
czasie hitlerowskiej okupacji 
(eksterminacja Polaków, Ży-
dów, Cyganów), nie chodzi też 
o zbrodnie popełnione na oby-
watelach Polskich przez zbrod-
niczy reżim stalinowski (Katyń, 
Kozielsk, Ostaszków, Staro-
bielsk), czy wreszcie zbrodnie 
oprawców spod znaku Tryzuba 
popełnione na Polakach w cza-
sie tzw. rzezi wołyńskiej w la-
tach 1943 – 1945. Nie chodzi też 
o zbrodnie tego rodzaju jak te, 
popełnione na Polakach przez 
Polaków oraz przez Polaków na 
obywatelach polskich narodo-
wość białoruskiej, żydowskiej, 
słowackiej i ukraińskiej po 1944 
roku. Popełnionych przez tych, 
którzy dziś zwani są Żołnierza-
mi Wyklętymi, odznaczanymi 
z bohaterstwo najwyższymi 
odznaczeniami państwowymi. 
Nie.

Chodzi o 92 przypadki pod-
pisania przez pułkownika Lesz-
ka Lamparskiego, ówczesnego 
szefa Wojewódzkiego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych w Wał-
brzychu (dawniej Komendy 
Wojewódzkiej Milicji Obywa-
telskiej w Wałbrzychu), 92 de-
cyzji o internowaniu działaczy 
ówczesnej „Solidarności”, któ-
rej to listy ani sam nie sporzą-
dził, ani też nie miał na jej treść 
żadnego wpływu. Dziś wszyscy 
udają, że w tamtym czasie to 
komendant wojewódzki MO 
był szefem Służby Bezpieczeń-
stwa, bo formalnie to jemu 
właśnie podlegał zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego do 
spraw służby bezpieczeństwa, 
a więc to szef WUSW za spo-
rządzanie tych list odpowia-
dał. Nic bardziej kłamliwego, 
co zapewne oczywistym jest 
dla tych, którzy tamten okres 
pamiętają i znają wszelkie oko-

Proces generała
Janusz
Bartkiewicz

liczności ustrojowe i służbowe 
wówczas panujące. Ci, którzy 
znają te okoliczności wiedzą, 
że czasy były takie, iż to szef 
WUSW musiał się wystrzegać 
popełnienia czegokolwiek, co 
mogłoby narazić go na „nie-
zdrowe” dla niego zaintereso-
wanie Służby Bezpieczeństwa. 
Tak też ówczesny płk. Leszek 
Lamparski - z oczywistych po-
wodów - nie miał żadnego 
wpływu na tworzenie list „osób 
internowanych”, jak i na to, kto 
się na tych listach znalazł. Lista 
taka, wraz ze sporządzonymi 
decyzjami administracyjny-
mi w sprawie internowania, 
została mu przekazana przez 
Służbę Bezpieczeństwa przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych. I żeby było jasne: lista ta 
znajdowała się w mocno opie-
czętowanej i zalakowanej ko-
percie, którą mógł otworzyć 
dopiero na sygnał wysłany mu 
bezpośrednio przez właściwa 
komórkę MSW. Tak więc fakt, 
że wypełniając - zgodne z pra-
wem - polecenia najwyższych 
przełożonych służbowych, 
podpisał - zgodnie z obowią-
zującym wówczas prawem - 92 
decyzje administracyjne, spo-
wodował, że został okrzyknięty 
przez IPN zbrodniarzem prze-
ciwko ludzkości. Chichotem 
historii jest to, że zarzucono 
mu złamanie Konstytucji PRL, 
która według działaczy tzw. 
podziemnej opozycji demo-
kratycznej, była aktem narzu-
conym nam przez towarzysza 
Stalina, a więc de facto - aktem 
bezprawnym. Ale kto by się 
takimi kabaretowymi wprost 
drobiazgami przejmował.

Przebieg całego procesu 
generała Lamparskiego re-
lacjonowałem w Tygodniku 
DB 2010 na bieżąco, więc nie 
muszę wracać do szczegółów 
podnoszonych zarówno przez 
oskarżyciela, jak i przez obroń-
cę generała, wspomnę więc 
tylko, że pokrętnych argumen-
tów oskarżenia w rezultacie nie 
podzielił ani Sąd Rejonowy w 
Wałbrzychu, ani Sąd Okręgo-
wy w Świdnicy, prawomocnie 
uniewinniając Leszka Lam-
parskiego od zarzucanych mu 
czynów. Zdawać by się mogło, 
że na tym sprawa się zakoń-
czy, ale stało się inaczej, bo 
oto 16 kwietnia 2021 roku Sąd 
Najwyższy rozpatrzył kasację 
złożoną przez dyrektora Głów-
nej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskie-
mu IPN i zastępcę prokuratora 
generalnego Andrzeja Pozor-
skiego, i zdecydował, że spra-
wa wraca po raz trzeci do Sądu 
Rejonowego w Wałbrzychu. 

No i wróciła, przez co zadość 
się stało „życzeniu” jednego z 
wałbrzyskich nieustępliwych i 
nieustraszonych rycerzy anty-
komunizmu, który na jednym z 
wałbrzyskich portali, 12 lutego 
2018 roku, komentując wyrok 
uniewinniający, wyraził opinię, 
że „ jeśli będzie trzeba to doj-
dzie to do SN, a tam już wtedy 
nie będzie postkomunistycz-
nych śmieci”. Więc wygląda na 
to, że w owej instytucji nie ma 
już „komunistycznych śmieci”, 
przez co – zniżając się do po-
ziomu retoryki owego „ryce-
rza” – pytam jakiego rodzaju 
„śmiecie” dziś się tam znajdują? 
Oczywiście od razu informuję 
zainteresowanych, że nie mam 
żadnego zamiaru obrażać ja-
kiegokolwiek sędziego Sądu 
Najwyższego uznając, że każdy 
z nich znalazł się tam, aby reali-
zować szczytne cele, jakie stoją 
przed wymiarem sprawiedli-
wości, a zwłaszcza tej z najwyż-
szej półki. Do retoryki „rycerza” 
odniosłem się dlatego, aby 
móc pokazać pokrętną i amo-
ralną mentalność ludzi, którzy 
uważają, że „sąd sądem, ale 
sprawiedliwość musi być po 
naszej stronie”, jak powiedzia-
ła Leonia Pawlak, wręczająca 
granat synowi, kiedy ten jechał 
do sądu na rozprawę ze swoim 
„śmiertelnym” wrogiem Kar-
gulem (w �lmie „Sami swoi”). 
Zdawać by się mogło, że „tam-
te” czasy i „tamta” mentalność 
dawno minęły. Niestety, tak się 
zdać tylko może, bo rzeczywi-
stość skrzeczy.

Na pewno dla wielu zasko-
czeniem może być fakt, że 11 
sierpnia w sali rozpraw wał-
brzyskiego sądu przebywało 
raptem tylko kilka osób, a kon-
kretnie skład orzekający, proto-
kolantka, oskarżyciel i obrońca. 
W rozprawie nie uczestniczyła 
oskarżycielka posiłkowa, która 
złożyła do akt oświadczenie, 
że nadal występuje w tym cha-
rakterze, ale z powodu stanu 
zdrowia nie może uczestniczyć 
w posiedzeniu sądu. To oczywi-
ście można zrozumieć, ale jak 
rozumieć brak całkowitego za-
interesowania sprawą ze strony 
tak przecież straszliwie skrzyw-
dzonych zbrodnią przeciwko 
ludzkości, popełnioną przez 
gen. Lamparskiego? On sam w 
procesie uczestniczył poprzez 
łącza internetowe, przebywając 
w jednym z warszawskich są-
dów w obecności – powołanej 
na wniosek oskarżyciela - bie-
głej psycholog. Osobiście nie 
bardzo rozumiem powodów, 
dla których biegła ta została 
dopuszczona do procesu, bo 
przecież Leszek Lamparski jest 

osobą zdrową na umyśle i wy-
daje mi się, że powołanie tego 
rodzaju biegłego, należy trak-
tować jako element mający słu-
żyć poniżeniu i deprecjacji jego 
osoby. Czemu zresztą sam dał 
temu wyraz, odmawiając skła-
dania jakichkolwiek wyjaśnień. 
W sumie rozprawa ograniczyła 
się do ponownego odczytania 
aktu oskarżenia i poruszenia 
kilku kwestii proceduralnych, 
po czym sąd ogłosił, że kolejne 
posiedzenie wyznacza na 13 
października 2022 r. Proces ru-
szył od nowa, a więc trzeba bę-
dzie przesłuchać w charakterze 
świadków osoby pokrzywdzo-
ne, które - o ile mi wiadomo - od 
wyroku uniewinniającego gen. 
Lamparskiego wniosków kasa-
cyjnych nie składali, co ma swo-
ją mocną wymowę, ponieważ 
wyręczyć ich musiał IPN. Ale być 
może nie o wszystkim wiem.

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
artykule nie odzwierciedlają po-
glądów i opinii redakcji.

- Dzięki Wam udało nam 
się zebrać odpowiednią 
kwotę, by wydać koncert SI-
LENTlive w �zycznej wersji 
500 egzemplarzy CD. Jeżeli 
chcecie, możecie nas wspie-
rać dalej. Cała zebrana kwo-
ta, powyżej tej wcześniej 
wyznaczonej, przeznaczona 
zostanie na wydanie trze-
ciego albumu studyjnego w 
przyszłym roku, na 15-lecie 
zespołu – mówi Marcin Świe-
ży, grający w wałbrzyskiej 
kapeli na instrumentach kla-
wiszowych.

- Udało nam się i własnym 
nakładem zarejestrowaliśmy 
album koncertowy, który jest 
podsumowaniem naszych 14 
lat grania. Tego co planujemy 
na trzecim albumie studyjnym 
w sumie jeszcze tutaj nie ma, 
ale na koncertówce znajdziecie, 

poza kawałkami z pierwszych 
dwóch płyt, nowy utwór „W 
poszukiwaniu absolutu”, który 
chyba zamknie stary rozdział 
naszej dotychczasowej twór-
czości. Ta właśnie piosenka 
oraz utwór „Szczęście” - z tego 
koncertu - jest zresztą do od-
słuchu w internecie. Niebawem 
ruszamy z realizacją okładki do 
ecopacku i na początku wrze-
śnia całość powinna pójść do 
tłoczenia. Każdy kto nas wsparł 
oczywiście otrzyma imienne 
podziękowania na wkładce do 
płyty oraz inne nagrody wy-
szczególnione przy wpłatach 
darowizn – podkreśla Marcin 
Świeży z zespołu SILENTlive.

Zbiórka pieniędzy na wy-
danie płyty prowadzona jest 
na stronie https://zrzutka.pl/
h9dwwd.

(RED)

Zbierają na płyty
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Zgodnie z prawem, każda 
osoba �zyczna posiada zdol-
ność prawną. Oznacza to, że 
każda osoba, może być pod-
miotem praw i obowiązków 
np. może dziedziczyć. Ową 
zdolność prawną należy od-
różnić od zdolności do czyn-
ności prawnych. Zdolność do 
czynności prawnych oznacza 
możliwość nabywania praw 
i zaciągania zobowiązań. 
Nie posiadają zdolności do 
czynności prawnych osoby 
ubezwłasnowolnione całko-
wicie oraz małoletni poniżej 
13 roku życia. Ograniczoną 
zdolność do czynności praw-
nych posiadają małoletni po 
ukończeniu 13 roku życia 
oraz osoby ubezwłasnowol-
nione częściowo. Pełną zdol-
ność do czynności prawnych 
posiadają osoby pełnoletnie, 
które nie są częściowo lub 
całkowicie ubezwłasnowol-
nione. 

Pojawia się naturalne py-
tanie: kto może dysponować 
majątkiem małoletniego, skoro 
nie posiada on zdolności do 
czynności prawnych? Czy, a je-
żeli tak, to w jakich wypadkach, 
sam małoletni może swobod-

nie dysponować swoim mająt-
kiem?

Ogólne zasady wynikające 
z przepisów stanowią, że ma-
łoletni do ukończenia 13 roku 
życia, w ogóle nie ma prawa 
rozporządzać należącym do 
siebie majątkiem. Po ukoń-
czeniu 13 roku życia, a przed 
uzyskaniem pełnoletniości, 
małoletni może zawierać drob-
ne umowy związane z codzien-
nym życiem np. zrobić zakupy. 
Do osiągnięcia pełnoletniości 
dziecko pozostaje pod władzą 
rodzicielską swoich rodziców 
lub opiekunów. Jej sprawowa-
nie obejmuje - między innymi 
- obowiązek trzymania pieczy 
nad majątkiem dziecka. Istot-
nym elementem pieczy nad 
majątkiem dziecka jest z kolei 
obowiązek sprawowania z na-
leżytą starannością zarządu 
majątkiem dziecka. W związku 
z tym, rodzice zarządzają ma-
jątkiem małoletniego do uzy-
skania pełnoletności. Rodzic, w 
ramach władzy rodzicielskiej, 
może swobodnie dysponować 
majątkiem małoletniego dziec-
ka, jedynie w granicach tzw. 
zwykłego zarządu. Zgodnie z 
przepisami kodeksu rodzin-

nego i opiekuńczego, rodzice 
nie mogą bez zezwolenia sądu 
opiekuńczego dokonywać 
czynności przekraczających za-
kres zwykłego zarządu ani wy-
rażać zgody na dokonywanie 
takich czynności przez dziecko. 
Brak zgody sądu opiekuńczego 
skutkuje nieważnością czynno-
ści. Rodzic małoletniego może 
otrzymać zgodę sądu opiekuń-
czego np. na wypłatę większej 
kwoty pieniężnej z rachunku 
dziecka, lub sprzedaż należącej 
do małoletniego nieruchomo-
ści, pod pewnymi warunkami. 
Udzielając zezwolenia na do-
konanie czynności przekracza-
jącej zwykły zarząd, sąd opie-
kuńczy ocenia jej zgodność z 
obowiązującymi przepisami 
prawa, celowość oraz czy czyn-
ność jest zasadna dla dobra 
dziecka. Sąd opiekuńczy może 
nakazać, aby rodzice sporzą-
dzali jednorazowo lub okreso-
wo inwentarz majątku dziecka i 
przedstawiali go sądowi, a tak-
że informowali sąd o ważniej-
szych zmianach w stanie tego 
majątku. W uzasadnionych 
wypadkach sąd opiekuńczy 
może ustalić wartość rozporzą-
dzeń dotyczących ruchomości, 

Prawo w pigułce: dysponowanie 
majątkiem małoletniego

pieniędzy i papierów warto-
ściowych, których dziecko lub 
rodzice mogą dokonywać każ-
dego roku bez zezwolenia sądu 
opiekuńczego.

Od ograniczeń związanych 
z dysponowaniem majątkiem 
i pozostawaniem pod władzą 
rodzicielską przez małoletnie-
go, istnieje ważny wyjątek. Ma-
łoletni ma prawo swobodnego 
dysponowania uzyskiwanym 
przez siebie zarobkiem. W tym 
miejscu warto wspomnieć, że 
na umowę o pracę małoletni 
może pracować po ukończeniu 
15 roku życia, zaś do tego cza-
su małoletni może pracować 
na umowę zlecenie lub umowę 
o dzieło. Oczywiście przepisy 
przewidują w takich sytuacjach 
kilka innych, koniecznych do 
spełnienia warunków, które 
należy spełnić by zatrudnienie 
małoletniego było zgodne z 
prawem.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

25 sierpnia o godz. 
19.00 w Teatrze Zdrojo-
wym w Szczawnie – Zdroju 
wystąpi chór z Gruzji „Ba-
tumi”. Natomiast 27 sierp-
nia o godz. 19.00 odbędzie 
się koncert „Lubię wracać 
tam. Nowe aranżacje pol-
skiej piosenki”.

- „Batumi” jest najlep-
szym w Gruzji wykonawcą 
tradycyjnych gruzińskich 
pieśni ludowych (i nie tylko). 
Artystyczna praca zespołu 
została doceniona przez ta-
kich wielkich mistrzów jak A. 
Erkomaishvili i R. Gogiashvi-
li. Zespół otrzymał pierwszą 
nagrodę oraz Grand-Prix na 
V Międzynarodowym Festi-
walu i Konkursie J. Kakhidze 
„Tbilisi Jesienią”, jedno-
cześnie odnosząc sukcesy 
za granicą, występując na 
licznych festiwalach w Ira-
nie, Turcji, Rosji, Finlandii, 
Szwajcarii. Bilety na szcza-
wieński koncert kosztują 60 
zł. Koncert „Lubię wracać 
tam. Nowe aranżacje pol-
skiej piosenki” to 16 znanych 
piosenek polskiej sceny mu-

zycznej w nowych i wyjątko-
wych aranżacjach, których 
autorem jest Marcin Szcze-
pankiewicz. To 50 osób na 
scenie – chór, soliści, Wro-
cławska Orkiestra Kameral-
na. I do tego nasz charyzma-
tyczny dyrygent: Sebastian 
Sikora. To koncert przesy-
cony pięknymi dźwiękami i 
cudownymi emocjami. „Za-
cznij od Bacha”, „Lubię wra-
cać tam gdzie byłem”, „Moja 
i Twoja Nadzieja”, „Jaka róża 
taki cierń” to tylko niektóre 
tytuły piosenek, które za-
brzmią podczas tej muzycz-
nej uczty. To koncert, który 
energetyzuje, bawi, dostar-
cza rozrywki we wspaniałym 
wydaniu. Dajcie się zabrać w 
podróż – sentymentalną, ale 
przede wszystkim emocjo-
nalną. Wzruszającą. Pozwa-
lającą na chwilę przenieść 
się w wielobarwny i piękny 
muzyczny świat! Bilety na 
ten koncert kosztują 79 zł – 
mówi Mirosław Kowalik, dy-
rektor Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie – Zdroju.

(RED)

Teatr Zdrojowy 
zaprasza
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Dobiega końca kampania 
pro�laktyczna „Pomocna 
dłoń”, realizowana w sołec-
twach przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Mieroszo-
wie. Ostatnie spotkanie z 
mieszkańcami zostało za-
planowane na 19 sierpnia w 
Golińsku.

- 12 sierpnia 2022 r. spo-
tkaliśmy się na trzecim bloku 
tematycznym kampanii pro-
�laktycznej „Pomocna dłoń”, 
realizowanej przez GKRPA w 
Mieroszowie. Tym razem, w 
ramach prowadzonej pro�-
laktyki, spędziliśmy wspólnie 
czas bawiąc się z artystami 
grupy „Teart”. Artyści doskona-
le rozbawili publiczność oraz 

przybyłych na piknik gości, w 
tym burmistrza Mieroszowa 
Andrzeja Lipińskiego. Pogoda 
świetnie dopisała, a sołtys Ko-
walowej Maja Sadowy wraz z 
mieszkańcami przygotowała 
mnóstwo słodkości i atrakcji. 
Szczególne podziękowanie 
dla młodych ludzi - Marcysi i 
Michała, którzy pomagali w or-
ganizacji wydarzenia. Zwycza-
jowo rozdaliśmy bilety wstępu 
do Explora Parku. Zapraszamy 
19 sierpnia 2022 r. o godzinie 
16.00 na czwarte, ostatnie już 
wydarzenie w ramach kampa-
nii pro�laktycznej „Pomocna 
dłoń” do Golińska na plac pod 
Czerwoną Skałą – zachęcają or-
ganizatorzy akcji.

(RED)

Pomocna dłoń

Około 10 tysięcy złotych 
na operację ratującą życie 
Antosia Sobeckiego zebrali 
organizatorzy Świebodzickiej 
Sztafety Serc. Wciąż trwają in-
ternetowe aukcje oraz zbiórka 
pieniędzy na stronie www.sie-
pomaga.pl/antos-serduszko.

13 sierpnia (sobota) w Hali 
Sportowo-Widowiskowej OSiR 

w Świeabodzicach odbyła się 
kolejna edycja akcji charyta-
tywnej „Świebodzice Miastem 
Serc”. Piknik planowany był na 
świeżym powietrzu, ale aura 
pogodowa nie sprzyjała orga-
nizatorom i ostatecznie impre-
zę przeniesiono do hali. Tym 
razem Świebodzice połączyły 
serca, by ratować serduszko 

Świebodzice dla Antosia

podczas samego wydarzenia 
za co serdecznie dziękujemy. 
Podczas imprezy charytatyw-
nej mieliśmy okazję zobaczyć 
występy sekcji tanecznej MDK 
w Świebodzicach, posłuchać 
mini koncertu Danuty Gołdon-
-Legler, zatańczyć dla małego 
Antosia, a przy tym skosztować 
słodkich wypieków przygoto-
wanych przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Bolesławicach oraz 
Seniorów z Klubu Senior + i 
Senior +II, jak również naszych 
mieszkańców. Do słodkiego 
ciasteczka można było się na-
pić pysznej kawy lub lemonia-
dy serwowanej przez Central 
Park Bistro, który wspierała 
także była dyrektor MDK Kata-
rzyna Woźniak. Były też dwie 
niespodzianki motoryzacyjne, 
m.in. niezawodny na wszelkich 
imprezach charytatywnych 
w Świebodzicach Krzysztof 
Karwas-Król ze swoim moto-
cyklem, i Krzysztof Solarewicz 
ze swoim Orange Monsterm 
Audi RSQ8. Imprezie towarzy-
szyły także medyczne akcenty, 
dostępny był: mammobus, po-

miar cukru i kurs pierwszej po-
mocy. Przez cały czas trwania 
pikniku mieszkańcy pokony-
wali kilometry biegając po spe-
cjalnie wyznaczonej trasie oraz 
w hali na bieżni. W dniu pikniku 
uczestnicy łącznie przebiegli 
dla Antosia ponad 68 km. Dla 
dzieci i dorosłych przygotowa-
na została loteria fantowa oraz 
stoisko kreatywne, na którym 
można było wykonać własno-
ręcznie m.in. zakładki do ksią-
żek, zrobić sobie tatuaż z hen-
ny czy kolorowe warkoczyki. 
Największą atrakcją dla dzieci, 
ale też i niektórych dorosłych 
był jednak dmuchaniec, o 
który osobiście zadbał prezes 
OSiR Jarosław Pizuński. Mamy 
nadzieję, że puszki, które tak 
chętnie zapełnialiście przeło-
żą się na ogromne wsparcie 
dla Antosia. A tym, którzy nie 
mogli być razem z nami przy-
pominamy, że wpłat można 
dokonać poprzez stronę www.
siepomaga.pl/antos-serdusz-
ko - podkreślają organizatorzy 
Świebodzickiej Sztafety Serc.

(WPK)

małego Antosia Sobeckiego, 
który z uwagi na poważną cho-
robę HLHS czeka na operację, 
której - niestety - nie da się 
przeprowadzić w Polsce. Antoś 
wraz z rodzicami obecny był na 
pikniku. Organizatorami wyda-
rzenia była Gmina Świebodzice 
z burmistrzem Pawłem Ozgą, 
kierownikiem Klubu Senior+ 
Agatą Koperską, prezesem 
OSiR Świebodzice Spółka z o.o. 
Jarosławem Pizuńskim oraz 
Maciejem Więckiem ze Stowa-

rzyszenia Bona Fide. W orga-
nizację imprezy zaangażowani 
byli także pracownicy Miejskie-
go Domu Kultury w Świebodzi-
cach, OSiR Sp z.o.o, instrukto-
rzy i uczestnicy Klubu Senior +, 
a także młodzież oraz dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych w 
Świebodzicach Magdalena Pa-
wiłojć.

- Nie zabrakło także miesz-
kańców Świebodzic, którzy 
czynnie wsparli akcję zarów-
no w przygotowaniach jak i 
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Dwanaścioro uczestników 
walczyło w tym roku o tytuł 
autora „Najlepszej potrawy z 
sera 2022 r.” podczas XV Fe-
stiwalu Sera w Dziećmorowi-
cach. Jury konkursu wybra-
ło zupę brokułowo-serową 
przygotowaną przez Marty-
nę Jabłońską.

Autorka najsmaczniejszej 
serowej potrawy otrzymała 
bon podarunkowy o wartości 
3000 zł oraz voucher na wyjazd 
wakacyjny. Drugie miejsce za-
jęła Anna Domagała-Pałka za 

serowe cudo, a trzecie Anna 
Gątarek za rogaliki. Swojego fa-
woryta wybrali również walim-
scy radni. Zostały nimi pierożki 
z serem wędzonym przygoto-
wane przez Jakuba Szawiołę, 
który otrzymał bon podarun-
kowy o wartości 1000 zł.

Festiwal sera  odbył się 
tradycyjnie 15 sierpnia w 
Dziećmorowicach na terenie 
Karczmy Góralskiej. Była to 
już piętnasta edycja imprezy. 
Oprócz konkursu dla gości 
przygotowane zostały liczne 

stoiska ze zdrową żywnością 
oraz koncerty. Gwiazdami te-
gorocznego festiwalu byli Li-
ber i Sławomir.

 - Dziękuję uczestnikom 
konkursu, mieszkańcom i 
wszystkim gościom, którzy 
chcieli bawić się razem z nami 
w Dziećmorowicach. Zaprasza-
my do nas szczególnie osoby 
aktywne, Kraina Sowiogórskich 
Tajemnic czeka na odkrywców 
w każdym wieku - mówi Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

(AM)

- Zbliża się kolejny week-
end. Serdecznie zapraszamy 
w Góry Sowie do Gminy Wa-
lim, która swoimi widokami 
potra� zachwycić każdego – 
mówi Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim.

- To wspaniałe miejsce na 
odpoczynek w gronie rodzin-
nym. Przepiękne krajobrazy, 
malownicze góry, bogato zdo-
bione barwami przyrody je-
zioro Bystrzyckie z najdłuższą 
w Polsce kładką wstęgową. 
Na szczycie góry Choina w Za-
górzu Śląskim rozpościera się 
zamek Grodno z Multimedial-
nym Centrum Bioedukacji. To 
właśnie u nas, w mury średnio-
wiecznego zamku wprowa-
dzono technologię XXI wieku. 
Zapraszamy także do Sztolni 
Walimskich, które są pozosta-
łością po jednym z najbardziej 
tajemniczych przedsięwzięć 
górniczych i budowlanych, 
prowadzonych w czasie II woj-
ny światowej przez III Rzeszę 
w Górach Sowich. Pasjonatów 
aktywności ruchowej zaprasza-
my na malownicze szlaki tury-
styczne, przebiegające przez 
Park Krajobrazowy Gór Sowich 
i Rezerwat Przyrody Góra Cho-
ina. Amatorom dwóch kółek 

Zupa brokułowo-serowa najlepsza Weekend w Gminie Walim

polecamy wspaniałe trasy 
rowerowe o różnym stopniu 
trudności. Oznakowane trasy 
W1-W10 wchodzą w skład 500 

kilometrów tras rowerowych 
Rowerowa500. W Gminie Wa-
lim jest pięknie! – mówi wójt i 
dodaje: Zapraszam do Krainy 
Sowiogórskich Tajemnic i na 
kolejne wydarzenia na terenie 
Gminy Walim:

20 sierpnia (sobota) - coty-
godniowa wycieczka z prze-
wodnikiem po Zagórzu Śląskim 
z cyklu „Dzień dobry Gmino 
Walim” (start: Centrum Obsługi 
Ruchu Turystycznego „Akwa-
rium” przy ul. Wodnej 1, godz. 
11.00). Udział jest bezpłatny, 
uczestnicy kupują bilet wstępu 
na zamek Grodno we własnym 
zakresie. Wycieczka trwa około 
2,5 godziny. Kontakt do prze-
wodnika: 693 771 391.

Nocne zwiedzanie zamku 
Grodno (start: dziedziniec zam-
ku Grodno, godz. 20.00). Koszt 
40 zł. Wymagana rezerwacja: 
600 035 065, 503 127 676, 
marcostan@wp.pl, rafal.lipka@
przygodnik.eu.

26 sierpnia (piątek) - Ster na 
Grapę, koncert o tematyce że-
glarskiej, wystąpią: Najlepszy 
TIM, Grupa Dużego Ryzyka i 
Trzecia Miłość (start: Sowia Gra-
pa, Rzeczka 38, godz. 16.00). 
Wstęp wolny.

27 sierpnia (sobota) - ostat-
nia cotygodniowa wycieczka 
z przewodnikiem po Zagórzu 
Śląskim z cyklu „Dzień dobry 
Gmino Walim” (start: Centrum 
Obsługi Ruchu Turystycznego 
„Akwarium” przy ul. Wodnej 1, 
godz. 11.00). Udział jest bez-
płatny, uczestnicy kupują bilet 
wstępu na Zamek Grodno we 
własnym zakresie. Wyciecz-
ka trwa około 2,5 godziny. 
Kontakt do przewodnika: 693 
771 391.

(AM)
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27 sierpnia 2022 r. odbędą 
się dożynki w Starych Boga-
czowicach, a tydzień później 
w Czarnym Borze, które będą 
połączone z Dolnośląskim 
Festiwalem Pieroga.

- Jak co roku, mieszkańcy 
Gminy Stare Bogaczowice, wraz 
z przyjezdnymi gośćmi, spotka-
ją się na boisku sportowym w 
Starych Bogaczowicach, aby 
wspólnie uczcić święto plo-
nów. Wydarzenie rozpocznie 
uroczysta msza święta w ko-
ściele para�alnym pw. Święte-
go Józefa Oblubieńca z udzia-
łem Góralskiej Kapeli Janicki. 
Po nabożeństwie odbędzie się 
uroczysty korowód dożynko-
wy. To wspaniałe widowisko, 
które cieszy oko barwnymi 
strojami i okazałymi wieńcami, 
a ucho ludową muzyką. Dalsza 
część wydarzenia będzie pro-
wadzona na stadionie. Tam 
gry i zabawy dożynkowe oraz 
występy muzyczne i taneczne. 
Tradycją jest też loteria dożyn-
kowa, w której nagrody zapew-
nia Kotlina Natury. Gwiazdą 
wieczoru będzie Markus P. 
Oprócz występów na scenie, 

goście będą mogli korzystać z 
innych atrakcji. Przygotowali-
śmy bezpłatną strefę dla dzieci 
i młodzieży, a tam: animacje 
z Kamayu Art, dmuchańce i 
laserowy paintball. Będą też 
warsztaty �orystyczne oraz bo-
gata strefa gastronomiczna Ser-
decznie zapraszamy 27 sierpnia 
2022 roku na dożynki gminne w 
Starych Bogaczowicach -mówi 
Ilona Bujalska, Dyrektor Gmin-
nego Centrum Biblioteczno-
-Kulturalnego w Starych Boga-
czowicach.

Program:
14.00 Uroczysta msza 

święta w Kościele 
pw. Świętego Józefa 
Oblubieńca w Starych 
Bogaczowicach. 
Oprawa muzyczna 
mszy świętej w 
wykonaniu Kapeli 
Góralskiej Janicki.

15.00 O�cjalne rozpoczęcie 
dożynek z Kapelą 
Góralską Janicki.

16.00  Rozstrzygniecie 
konkursów na 
wieniec dożynkowy i 

Święto plonów
dekoracje dożynkowa 
- wręczenie nagród.

16.30  Zumba dla dzieci z 
Kamayu Art

17:00  Rodzinne gry i zabawy 
z nagrodami.

18:00  Dożynkowe konkursy 
z nagrodami.

19:00  Losowanie loterii 
fantowej (do wygrania 
cenne nagrody RTV 
i AGD ufundowane 
przez Kotlinę Natury).

20:00  Koncert zespołu 
Elektro Górale.

21:00  Gwiazda wieczoru 
Markus P.

22:00  Dyskoteka pod 
chmurką do północy.

Dolnośląski Festiwal 
Pieroga

Już po raz XVIII w Gminie 
Czarny Bór odbędzie się Dolno-
śląski Festiwal Pieroga, będący 
nieodłączną częścią czarnobor-
skich dożynek. Dożynki Gmin-
no-Powiatowe oraz najstarszy 
na Dolnym Śląsku Festiwal 
Pieroga odbędą się 4 września 
2022 r. na stadionie gminnym 
w Czarnym Borze.

- Wydarzenie to ze wzglę-
du na swój niepowtarzalny, 
tradycyjny charakter, kulinar-
ną rywalizację oraz olbrzymi 
wybór i różnorodność prze-
pysznych pierogów cieszy się 
niesłabnącym powodzeniem 
i rokrocznie przyciąga tłumy 
amatorów ciasta wypełnione-
go smakowitym nadzieniem. 
Czarnoborski Festiwal Piero-
ga to również konkurs „Na 
Najsmaczniejsze Pierogi”. W 
kulinarnej rywalizacji udział 
wziąć mogą zarówno profe-
sjonalni kucharze, przedsta-
wiciele instytucji, organizacji 
czy stowarzyszeń jak również 
ekipy amatorskie. Warunkiem 
udziału w konkursie jest nade-
słanie wypełnionego formu-
larza zgłoszeniowego wraz z 
przepisem na danie konkur-
sowe do dnia 2 września 2022 
r. na adres mailowy: pierogi@
czarny-bor.pl. Indywidualne 
zgłoszenia będą przyjmowa-
ne w dniu konkursu w biurze 
festiwalu. Na zdobywców I, II 
i III miejsca czekają dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Uczest-
nicy konkursu będą mieć 
możliwość zaprezentowania 
umiejętności kulinarnych i 
sprzedaży pierogów – mówi 
Adam Górecki, wójt Gminy 
Czarny Bór.

Regulamin konkursu dostęp-
ny jest na stronie wwww.ck.czar-
ny-bor.pl. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać w siedzibie 
organizatora - Centrum Kultury 
przy ul. Sportowej 43 w Czarnym 
Borze lub pod numerem telefo-
nu 74 84 50 242.

(RED)

ga, biblioterapeutę, specjalistę 
od ruchu rozwijającego, zdro-
wego żywienia oraz pedago-
ga). Po lipcowych zajęciach 
z psychologiem, w sierpniu 
czarnoborska biblioteka zapla-
nowała cykl spotkań z zakresu 
pedagogiki zabawy. Rodzice 
wraz ze swymi pociechami 
spotkali się na warsztatach 
kreatywnych z Dorotą Kózką-
-Burchard. Była chusta Klanzy, 
wesołe gry i zabawy, wspólne 

czytanie „basiowej serii” i mnó-
stwo śmiechu. Nie zabrakło też 
działań animacyjno-edukacyj-
nych przygotowujących dzieci 
do czytania, pisania i liczenia, 
które z powodzeniem rodzice 
będą mogli stosować w domu. 
Kolejne warsztaty w ramach 
„basiowego” projektu 23 sierp-
nia o godz. 16:30 w Bibliotece 
+ Centrum Kultury w Czarnym 
Borze.

(KB)

Basiowe czytanki
Twórczo, kreatywnie i bar-

dzo radośnie było w czarno-
borskiej książnicy. A wszyst-
ko to dzięki kolejnej odsłonie 
„Basiowych czytanek czyli 
rodzinnych warsztatów w 
bibliotece” – zadania reali-
zowanego ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultu-
ry – państwowego funduszu 
celowego.

- „Basiowe czytanki” to pro-
jekt mający na celu rozszerze-
nie zakresu usług biblioteki i 
dostosowanie ich do potrzeb 
najmłodszej grupy czytelników 
oraz ich rodziców – wyjaśnia 
Katarzyna Bernaś, dyrektor 
Centrum Kultury + Biblioteka 
w Czarnym Borze. - Zadanie re-
alizowane jest na kanwie serii 
wydawniczej „Basia” Zo�i Sta-
neckiej, przez cykl warsztatów 
dla rodziców i dzieci w wieku 
przedszkolnym. Spotkania, 
związane tematycznie z kon-
kretnymi problemami zawarty-
mi w poszczególnych tomach 
książek o Basi, prowadzone są 
w formie zabaw i kreatywnych 
warsztatów przez specjalistów 
z różnych dziedzin (psycholo-
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• Głuszyckie orliki
Centrum Kultury Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszy-
cy zaprasza dzieci i młodzież 
we środę, 24 sierpnia o godz. 
16.30 do udziału w rozgryw-
kach piłkarskich i siatkarskich. 
Turniej zostanie rozegrany na 
boiskach Orlik w Głuszycy. Na 
uczestników będzie czekać 
słodki poczęstunek oraz pa-
miątkowe medale.

• Sudecka Żyleta
26 sierpnia 2022 r. o godz. 
20.00 rozpocznie się 11. Ma-
raton Pieszy Sudecka Żyleta. 
Jest to długodystansowa im-
preza dla piechurów. Charak-
terystyczną cechą „Żylety” jest 
duża liczba stromych podejść 
i zejść ulokowanych w malow-
niczych zakątkach Sudetów 
Środkowych. To wydarzenie o 
charakterze turystyczno-wy-
trzymałościowym, organizacji 
którego przyświeca podsta-
wowa idea: „pro bono publico” 
(dla dobra publicznego, nie dla 
zysku). Maraton dedykowany 
jest piechurom, pozbawiony 
jest rywalizacji i nie będzie pro-
wadzona klasy�kacja. Uczest-
nicy dostają: pakiet startowy; 
certy�kat; medal, gadżet z logo 

maratonu; napoje, przekąski i 
gorący posiłek na trasie. Upo-
minki i nagrody rozlosowane 
będą po zakończeniu mara-
tonu. - Uwaga! Zmieniamy 
miejsce startu, mety i biura za-
wodów (rejestracja przedstar-
towa, wydawanie pakietów). 
Wszystko to „przesuwamy” ja-
kieś 100 metrów w bok, na te-
ren przy boisku sportowym Or-
lik. Ulica pozostaje bez zmian, 
bo to nadal jest ul. Dolna w 
Głuszycy – dodają organizato-
rzy Sudeckiej Żylety.

• Rower 
dla maratończyka
Druga edycja Maratonu Gór-
skiego im. Wiesława Ślawskie-
go w Starych Bogaczowicach 
odbędzie się już 3 września. 
Bieg wyróżnia się wyjątko-
wo malowniczą trasą, a także 
atrakcyjnymi nagrodami. W 
tym roku organizatorzy mają 
dla sportowców dodatko-
wą niespodziankę. Każdy kto 
dobiegnie do mety, weźmie 
udział w losowaniu roweru 
elektrycznego ufundowanego 
przez Kotlinę Natury. Zapisy i 
regulamin dostępne są na stro-
nie www.ultimasport.pl.

(RED)

Sportowy raport

Wicemistrz I ligi koszyka-
rzy rozegrał pierwszy mecz 
kontrolny. Podopieczni tre-
nera Marcina Radomskiego 
pokonali Śląsk II Wrocław 
73:70. W tym spotkaniu za-
debiutował pozyskany ze 
Śląska środkowy Szymon 
Walski.

W pierwszym sparingu 
punkty dla Górnika zdobywali: 

Niedźwiedzki 23, Majewski 15, 
Kordalski 8, Durski 7, Walski 6, 
Ratajczak 5, Sobkowiak 5, Ka-
bała 2, Kruszczyński 2, Marek 0.

Niemal z marszu do gry 
w ekipie biało – niebieskich 
wszedł Szymon Walski. 22 let-
ni środkowy ma 206 cm wzro-
stu. W poprzednim sezonie 
w drużynie Śląska II Wrocław 
rozegrał w I lidze 28 meczów, 

w których grał średnio 22:25 
min., zdobywając w tym cza-
sie średnio 7 pkt. i notując 3.4 
zbiórki. W ekstraklasie zagrał 
w tamtym sezonie przeciwko 
Startowi Lublin. W 28 minut 
zdobył 12 pkt. i zebrał 3 piłki. 
A na ławce trenerskiej, obok 
Marcina Radomskiego zade-
biutował w roli asystenta Rafał 
Glapiński, który od kilku lat 

prowadził grupy młodzieżo-
we Górnika. Z kolei za przygo-
towanie motoryczne będzie 
znów odpowiadał Jakub Mar-
czak, który był już w sztabie 
trenera Radomskiego w sezo-
nie 2018/19.

Wiemy już także kiedy 
rozpoczną się rozgrywki I ligi 
koszykarzy. Na inaugurację 
nowego sezonu Górnik uda 

Koszykarze już grają

się 24 września 2022 r. do Pel-
plina na mecz z Decką, której 
trenerem w poprzednich roz-
grywkach był Marcin Radom-
ski. Przed własna publicznością 
wałbrzyszanie zaprezentują się 

1.10.2022 r. Ich rywalem w hali 
Aqua – Zdrój będzie Miasto 
Szkła Krosno, w którym trener 
Radomski pracował po odej-
ściu z Górnika.

(RED,fot. Dawid Wójcikowski)
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Na inaugurację rozgry-
wek grupy wschodniej IV ligi, 
piłkarze Górnika Wałbrzych 
ulegli w Świdnicy Polonii – 
Stal 1:2. Zmagania rozpoczę-
ły także zespoły rywalizujące 
w klasie okręgowej oraz w 
klasie A.

Mecz otwarcia sezonu w 
Świdnicy rozpoczął się dobrze 

dla beniaminka z Wałbrzycha, 
bo w 9 min. Sowa z kliku me-
trów skierował piłkę do wła-
snej siatki. Potem świdniczanie 
ruszyli do ataku, ale świetnie w 
bramce Górnika spisywał się 
Szymon Stec, dzięki któremu 
goście utrzymali prowadzenie 
do przerwy. Po zmianie stron 
gospodarze wciąż szukali oka-

Derby dla Polonii
zji do wyrównania i w 59 min., 
po dośrodkowaniu Sowy, Salo-
mon głową skierował piłkę do 
siatki wałbrzyszan. Świdnicza-
nie poszli za ciosem i w 67 min. 
Trzepacz wykorzystał podanie 
Moskwy i strzałem głowa usta-
lił wynik spotkania.

Kolejne spotkanie Górnik 
rozegra na stadionie przy ul. 

Ratuszowej w Wałbrzychu. W 
sobotę, 20.08. od godz.11.00 
będzie podejmował Piasta 
Nowa Ruda.

Polonia-Stal Świdnica – Górnik Wał-
brzych 2:1 (0:1)
Bramki: 0:1 Sowa (sam) 9 min., 1:1 
Salomon 59 min., 2:1 Trzepacz 67 min.
Polonia-Stal: Kot - Moskwa, Salamon, 
Kasprzak, Kozachenko, Sowa, Białasik 

(75 Filipczak), Traczyk (86 Migas), 
Kotyla (58 Paszkowski), Orzechowski 
(90 Dyś), Trzepacz (80 Trzyna).
Górnik: Stec - Mazanka, Migacz, 
Orzech, Kevin Luiz (81 Rosicki), Uszczyk 
(70Nowak), Sobiesierski (79 Krawczyk), 
Kobylański (61 Korba), Niedźwiedzki 
(70 Czechura), Chajewski, Smutek.

Klasa okręgowa
Wyniki I kolejki piłkarskiej 

klasy okręgowej w Podokrę-
gu Wałbrzych: Górnik Nowe 
Miasto Wałbrzych – Victoria 
Świebodzice 2:1, Zdrój Jedli-
na Zdrój – Włókniarz Kudowa 
Zdrój 1:2, Iskra Jaszkowa Dol-
na – Pogoń Pieszyce 3:1, Krysz-
tał Stronie Śląskie – Polonia 
Bystrzyca Kłodzka 1:0, Grom 
Witków – Zjednoczeni Żarów 
(7 września), Karolina Jaworzy-
na Śląska – Piławianka Piława 
Górna (14 września), LKS By-
strzyca Górna – Śnieżnik Do-
maszków (31 sierpnia), a mecz 
Nysa Kłodzko – Cukrownik/
Polonia Pszenno został prze-
łożony na 26 listopada (godz. 
13.00). W 2 kolejce zagrają: Po-
lonia Bystrzyca Kłodzka - Zjed-
noczeni Żarów (20 sierpnia, 
17.00), Victoria Świebodzice 
- Grom Witków (20 sierpnia, 
17.00), Cukrownik/Polonia 
Pszenno - Górnik Nowe Mia-
sto Wałbrzych (20 sierpnia, 
17.00), Śnieżnik Domaszków 
- Nysa Kłodzko (21 sierpnia, 
11.00), Pogoń Pieszyce - LKS 
Bystrzyca Górna (20 sierp-
nia, 17.00), Piławianka Piława 
Górna - Iskra Jaszkowa Dolna 
(20 sierpnia, 17.00), Włókniarz 
Kudowa Zdrój - Karolina Ja-

worzyna Śląska (21 sierpnia, 
17.00), Kryształ Stronie Śląskie 
- Zdrój Jedlina Zdrój (20 sierp-
nia, 17.00).

Klasa A
Piłkarze rywalizujący w I 

grupie klasy A w Podokręgu 
Wałbrzych także rozegrali me-
cze I kolejki: Iskra Witków Śląski 
– LKS Klubokawiarnia Roztocz-
nik 6:0, KP MCK Mieroszów – 
Włókniarz Głuszyca 1:0, Sudety 
Dziećmorowice – Zieloni Mo-
krzeszów 1:2, Czarni Wałbrzych 
– Podgórze Wałbrzych 4:1, 
MKS Szczawno Zdrój – Szczyt 
Boguszów-Gorce 1:5, KS Wa-
lim – Górnik Boguszów-Gorce 
9:2, Wierzbianka Wierzbna – 
Herbapol Stanowice 1:0, AKS 
II Strzegom – Zagłębie Wał-
brzych (27 listoopada, 11.00).

W 2 kolejce zagrają: Włók-
niarz Głuszyca - Klubokawiarnia 
Roztocznik (21 sierpnia, godz./ 
17.00), Podgórze Wałbrzych 
- Iskra Witków Śląski (21 sierp-
nia, 12.00), Herbapol Stanowice 
-Czarni Wałbrzych (20 sierpnia, 
15.00), Górnik Boguszów-Gor-
ce - Wierzbianka Wierzbna (21 
sierpnia, 17.00), Szczyt Bogu-
szów-Gorce - KS Walim (20 
sierpnia, 17.00), Zieloni Mokrze-
szów - MKS Szczawno Zdrój (21 
sierpnia, 11.00), Zagłębie Wał-
brzych - Sudety Dziećmorowi-
ce (20 sierpnia, 17.00), KP MCK 
Mieroszów - AKS II Strzegom (21 
sierpnia, 17.00).

Rozgrywki piłkarskiej klasy B 
zostaną wznowione w ostatni 
weekend sierpnia.

(RED)

W niedzielę, 21 sierpnia, 
rozpoczynają się rozgrywki 
ligi futbolu amerykańskie-
go drużyn 9-osobowych. Od 
godz. 14.00 na stadionie przy 
ulicy Głównej 150 w Starych 
Bogaczowicach Wałbrzych 
Miners będzie podejmował 
Świdnica Renegades.

- W 1 kolejce zmierzymy się z 
drużyną ze Świdnicy. Silny prze-
ciwnik, otwarcie sezonu, gotowi 
do walki Górnicy - to wszystko 

jest gwarancją wielu emocji! Z 
powodów niezależnych od nas, 
pierwszy mecz rozegrać musi-
my na stadionie obok Wałbrzy-
cha. Zapraszamy naszych kibi-
ców i sympatyków do Starych 
Bogaczowic po emocjonującą 
dawkę futbolu amerykańskie-
go w wałbrzyskim wykonaniu. 
Wstęp na mecz jest bezpłatny 
– zapraszają przedstawiciele 
Miners Krause Wałbrzych.

(RED)

Futbol amerykański 
w Starych Bogaczowicach
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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

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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(7) 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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