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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
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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

- 1 września 2022 r. powra-
camy do przedwakacyjnego 
rozkładu jazdy – informuje 
Zarząd Dróg, Komunikacji i 
Utrzymania Miasta w Wał-
brzychu. Natomiast kierowcy 
mogą znów ze Śródmieścia 
Wałbrzycha pojechać uli-
cą Wysockiego w kierunku 
Szczawna-Zdroju.

Początek roku szkolnego to 
kolejne zmiany w komunikacji 
miejskiej. Co się zmieniło?

- Zwiększyliśmy częstotli-
wość kursowania autobusów 
na liniach A oraz C. Na linii nr 
5 wprowadziliśmy dodatkowy, 
poranny kurs „szkolny” - dedy-

Zmiany w komunikacji
kowany młodzieży uczącej się, 
w relacji Wałbrzych - Głuszyca 
- Wałbrzych. Przywróciliśmy po 
wakacyjnej przerwie kursowa-
nie autobusu linii nr 4 oraz zli-
kwidowaliśmy połączenie linii 
nr 15 do czeskiego Mezimesti. 
Szczegóły nowego rozkładu 
jazdy są dostępne na naszej 
stronie internetowej:

http://rozklad.walbrzych.
eu/ oraz w aplikacji MyBus – in-
formują pracownicy ZDKiUM w 
Wałbrzychu.

Od 26 sierpnia 2022 r., po 
ponad roku, kierowcy znów 
mogą w pełni korzystać z 
przejazdu przez skrzyżowanie 
ulic Kolejowej, Wysockiego i 
Sikorskiego. Przypomnijmy: 
w nocy z 10 na 11 lipca 2021 
roku zostały wprowadzone 
zmiany w ruchu w rejonie 
skrzyżowania ulic Kolejo-

wej, Sikorskiego i Wysokiego 
w Śródmieściu Wałbrzycha. 
Pierwotnie utrudnienia miały 
potrwać do września 2021 r., 
ale prace przy przebudowie 
skrzyżowania przedłużyły się. 
I choć prace na odcinku przy 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
w kierunku Szczawna – Zdro-
ju zakończyły się kilkanaście 
tygodni temu, to z przejazdu 
mogły korzystać tylko auto-
busy komunikacji miejskiej. A 
pozostali kierowcy wciąż zmu-
szeni byli korzystać z objaz-
dów przez korkującą się ulicę 
1 Maja w dzielnicy Sobięcin 
lub przez ulicę Żeromskiego. 
Ale w końcu to się zmieni.

- Za nami kolejny krok w 
kierunku otwarcia „Europej-
ki”. Wykonawca wprowadził 
zmiany organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu ul. Kolejowej, 

Wysokiego i Sikorskiego. Został 
otwarta ulica Wysockiego przy 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów, a 
na skrzyżowaniu zaczęła funk-
cjonować sygnalizacja świetl-
na. Bardzo proszę o zachowa-
nie ostrożności i nie jeżdżenie 
„na pamięć” - mówi Roman 
Szełemej, prezydent Wałbrzy-
cha.

Kierowcy jadący ulicą Kole-
jową w kierunku dzielnicy Sta-
ry Zdrój wciąż muszą liczyć się 
z utrudnieniami.

- Na wysokości ul. Mazo-
wieckiej nastąpi powrót do 
jednej jezdni i dalej ruch będzie 
się odbywał jak dotychczas – 
dwukierunkowo łącznicą LR1 
(pod wiaduktem WD/Z/7) – in-
formuje kierownictwo budowy 
obwodnicy Wałbrzycha z �rmy 
Budimex.

(RED)
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Rusza budowa bocznicy 
kolejowej w Jaworze!
30 sierpnia 2022 r. przedstawicie-
le Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „INVEST-PARK” oraz 
Mercedes-Benz AG dokonali sym-
bolicznego „wbicia łopaty” i tym sa-
mym pięć miesięcy po podpisaniu 
umowy pomiędzy Mercedes-Benz 
Manufacturing Poland i WSSE, roz-
poczęła się budowa bocznicy kole-
jowej i centrum logistycznego dla 
fabryki Mercedesa w Jaworze. Pro-
jekt fi nansowany jest ze środków 
WSSE oraz MBMPL, a jego koszt 
szacuje się na kilkadziesiąt milio-
nów złotych.

- W czerwcu 2017 roku Premier 
Mateusz Morawiecki w trakcie 
uroczystości związanych z wmuro-
waniem kamienia węgielnego pod 
budowę fabryki Mercedesa po-
wiedział, że to przedsięwzięcie to 
nasza wspólna — polsko-niemiec-
ka szansa. Dzisiejsze symboliczne 

„wbicie łopaty” pod budowę bocz-
nicy kolejowej to nie tylko okazja 
do świętowania największej tego 
typu inwestycji w historii Wałbrzy-
skiej Strefy Ekonomicznej, to nie 
tylko radość z godnego podziwu i 
odpowiedzialnego rozwoju naszego 
strategicznego partnera, ale przede 
wszystkim dowód doskonałych rela-
cji, mądrej współpracy i wzajemnego 
zaufania. Dowód na to, że wspólnie 
wykorzystujemy stojące przed nami 
szanse. W ramach inwestycji już w 
przyszłym roku uruchomimy nowo-
czesną bocznicę kolejową przystoso-
waną do rozładunku intermodalnego, 
która stanowić będzie elementarną 
część większego centrum logistycz-
nego. Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK” sta-
nie się inwestorem zastępczym dla 
tej ważnej, z perspektywy koncernu 
Mercedesa, inwestycji - podczas 

wiedział podczas ofi cjalnej uroczy-
stości wbicia łopaty w Jaworze pre-
zes WSSE Piotr Wojtyczka.

Inwestycja obejmuje budowę 
bocznicy kolejowej w południowo-
-zachodniej części strefy ekonomicz-
nej (podobszar Jawor/DSAG S3) oraz 
centrum logistycznego na terenie 
dolnośląskiej fabryki Mercedes-
-Benz. Bocznica połączona będzie z 
linią kolejową Kędzierzyn Koźle - Ka-
mieniec Ząbkowicki - Legnica. Na po-
wierzchni 2,6 ha powstanie centrum 
logistyczne, czyli nowoczesna plat-
forma przeładunkowa z zaawanso-
waną technologicznie infrastrukturą, 
przeznaczoną w szczególności do 
obsługi transportu baterii litowo-jo-
nowych z Jawora do fabryk Mercede-
sa na świecie. Na początku 2024 roku 
większość dostaw do zakładu i trans-
port gotowych produktów przeniesie 
się z drogi na tory.

Przeszło 100 samorządowców z 
trzech województw, wspólnie z 
Wałbrzyską Specjalną Strefą Eko-
nomiczną „INVEST-PARK”, deba-
towało o najważniejszych wyzwa-
niach stojących przed biznesem 
i jednostkami samorządu teryto-
rialnego. W trakcie największego 
jak dotąd śniadania samorządo-
wo-gospodarczego rozmawiano 
przede wszystkim o elementach 
wspólnych: trosce o rozwój polskiej 
gospodarki i systematycznej po-
prawie jakości życia południowo-
-zachodniej części kraju. 

Tym razem śniadanie samorzą-
dowe-gospodarcze odbyło się przy 
udziale członków rządu oraz przed-
stawicieli wielu strategicznych insty-
tucji, jak Tauron, czy Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa. W zamku Topacz 
obecni byli m.in.: Ireneusz Zyska - Wi-
ceminister Klimatu i Środowiska, 
Janusz Cieszyński - sekretarz stanu 
- Pełnomocnik Rządu do Spraw Cy-
berbezpieczeństwa, Krzysztof Maj 
- Członek Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego, Jarosław Kresa - wice-
wojewoda dolnośląski, Paweł Hreniak 
- poseł na Sejm RP oraz ponad 100 
przedstawicieli samorządów Dolnego 
Śląska, Opolszczyzny i Wielkopolski.

- Życzyłbym sobie, aby WSSE 
kojarzyła się nie tylko z wysokoroz-
winiętym biznesem, lecz także jako 
miejsce, w którym wszyscy możemy 
się spotkać i porozmawiać, wymienić 
doświadczeniami, refl eksjami i uwaga-
mi na temat wzajemnej naszej aktyw-
ności i działalności. Życzyłbym sobie, a 

także Państwu, aby - pomimo trudnych 
czasów w jakich przyszło nam żyć oraz 
pracować, mam tu na myśli przede 
wszystkim kryzys pandemiczny oraz 
wojnę na Ukrainie – aby rozmowa po-
nownie wróciła do łask, abyśmy po-
trafi li znaleźć wspólny język i skupiali 
się na tych płaszczyznach, które nas 
jednoczą, a nie dzielą - mówił Prezes 
WSSE Piotr Wojtyczka.

Podczas spotkania podkreślano, 
że WSSE chce odgrywać istotną 
rolę w życiu społeczno-gospodar-
czym Dolnego Śląska, Opolszczyzny 
i Wielkopolski – rolę koordynatora 
dialogu między samorządami, in-
stytucjami publicznymi i biznesem, 
jednak to przedstawiciele samorzą-
dów, czyli wójtowie, burmistrzowie, 
prezydenci odgrywają kluczową rolę 

przy ostatecznej decyzji inwesto-
rów dotyczącej tego, czy ulokują oni 
swój kapitał w danej gminie, czy nie.

- Bardzo mnie to cieszy, że Wał-
brzyska Specjalna Strefa Ekono-
miczna „INVEST-PARK” przy okazji 
25-lecia nadal myśli o dynamizacji 
polskiej gospodarki i tak pozytyw-
nie wpływa na rozwój województw 
dolnośląskiego, opolskiego i wielko-
polskiego. To dzisiejsze spotkanie, 
liczba obecnych gości pokazuje, że 
WSSE stawia na kooperację, dialog 
i wspólną efektywną realizację pro-
jektów. Dyskusja, w której bierze tak 
duża liczba przedstawicieli samo-
rządów jest tego idealnym potwier-
dzeniem - mówił Wiceminister Kli-
matu i Środowiska Ireneusz Zyska.

Istotę spotkania i wspólnych roz-

mów doceniali również przedstawi-
ciele samorządów.

 - Każde spotkanie, które daje 
przestrzeń do dyskusji oraz wymiany 
doświadczeń, jest dla samorządow-
ców bardzo cenne. Inicjatywa śnia-
dania samorządowo-gospodarczego 
zaproponowana przez prezesa Pio-
tra Wojtyczkę to nowatorskie podej-
ście do budowania relacji pomiędzy 
Wałbrzyską Specjalną Strefa Eko-
nomiczną a samorządami, które są w 
zasięgu jej oddziaływania. Inicjatywa 
okazała się bardzo trafi ona. Świad-
czy o tym liczba uczestników, war-
tość merytoryczna paneli dyskusyj-
nych oraz niezliczona ilość rozmów 
kuluarowych. Oby więcej takich spo-
tkań! - powiedział Dariusz Maniak - 
Burmistrz Miasta i Gminy Syców.

Z samorządowcami 
o rozwoju polskiej 
gospodarki

 - Dążenie do neutralności pod 
względem emisji CO2 było naszym ce-
lem od samego początku istnienia fa-
bryki w Jaworze. Zakład zasilany jest 
w 100% energią odnawialną. Kolej-
nym krokiem redukcji śladu węglowe-
go jest obszar logistyki. Dzięki nowej 
bocznicy kolejowej zminimalizujemy 
transport drogowy do i z fabryki, któ-
ry zastąpią przewozy koleją. Wspól-
nie z Wałbrzyską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną robimy kolejny krok w 
kierunku zrównoważonego rozwoju 
naszej produkcji i dystrybucji – twier-
dzi Aleksandra Łukasiak, CEO Merce-
des-Benz Manufacturing Poland 

Prezes Piotr Wojtyczka podkre-
ślał pełną otwartość Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” na realizację kolej-
nych nowych projektów, które mają 
pozytywnie wpłynąć na rozwój połu-
dniowo-zachodniej części kraju.

 - Niezmiennie zapewniam o 
moim i naszym pełnym wsparciu dla 
wszelkich kolejnych przedsięwzięć 
realizowanych przez naszych part-
nerów. Wspólnie żywimy nadzieję, że 
fabryka, w okolicy, w której się znaj-
dujemy, jest co prawda pierwszą, ale 
nie ostatnią tego typu inwestycją 
zlokalizowaną w naszym kraju.
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Wakacje się skończyły i nasze pociechy wróciły 
do szkół i przedszkoli. I od razu pojawia się pro-
blem z wyborem ubezpieczenia NNW, czyli od 
następstw nieszczęśliwych wypadków. Czy ubez-
pieczać dziecko w szkole, czy raczej szukać ubez-
pieczenia na własną rękę? Alicja Mazurkiewicz – 
specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych w 
IQ Ubezpieczenia doradzi na co zwracać uwagę 
przy wyborze takiego ubezpieczenia.

Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę co zawiera ta-
kie ubezpieczenie i od czego jest chronione nasze 
dziecko. Między innymi ile pieniędzy dostaniemy za 
1 procent trwałego uszczerbku na zdrowiu w przy-
padku nieszczęśliwego wypadku, ponieważ to, co 
najczęściej przydarza się naszym pociechom, to – na 
przykład – różnego rodzaju złamania. Należy rów-
nież sprawdzić co w przypadku, gdy po wizycie w 
szpitalnym oddziale ratunkowym okaże się, że dziec-
ko nie ma złamanej ręki. Warto, aby nasza polisa za-
wierała tzw. „cukierkowe”, które chociaż w małym 
stopniu osłodzi dziecku ból, którego doświadczyło i 
choć ręka na szczęście nie została złamana, to dziec-

ko otrzyma 200 zł. Wystarczy mieć wtedy tylko do-
kumenty z wizyty w szpitalu, które potwierdzają za-
istniały wypadek.

Nasze dzieci w większości uczęszczają na zajęcia 
poza lekcyjne, takie jak: taniec, sztuki walki, pływa-
nie itd. Niestety, większość polis zawieranych w szko-
łach nie obejmuje ubezpieczeniem zajęć poza lekcyj-
nych, w szczególności sztuki walki i innych sportów, 
które uznawane są za ekstremalne. Ale polisa wyku-
piona indywidualnie może obejmować ochroną tego 
typu zdarzenia.

IQ Ubezpieczenia poleca Państwu produkt, któ-
ry – w zależności od potrzeb – dostępny jest w aż 
6 wariantach ubezpieczeniowych. Składka na cały 
rok to – w zależności od pakietu – kosztuje już od 
55 zł! Wszystkim zainteresowanym nasi specjaliści 
od ubezpieczeń pomogą również w ewentualnym 
zgłaszaniu szkód, ponieważ z naszego doświadczenia 
wiemy, że większość klientów ma z tym problem. 

Zapraszamy do naszych biur po więcej informacji.
Zapraszam także na naszą stronę internetową 

www.polisaprzezinternet.pl
Alicja Mazurkiewicz

Ubezpieczenia NNW szkolne:
kupować w szkole czy indywidualnie?

Boguszów – Gorce
ul. Jagiełły 5, tel. 535 717 717

Wałbrzych – Piaskowa Góra
ul. Główna 5, tel. 530-846-846, 

e-mail: walbrzych@iqubezpieczenia.pl

Świebodzice
ul. Jeleniogórska 2a, tel. 535-140-150

Świdnica
ul. Dąbrowskiego 17-19, tel. 666 184 888

R E K L AMA

Chór dziecięcy 
w �lharmonii
W nowym sezonie Filhar-
monia Sudecka im. J. Wił-
komirskiego w Wałbrzychu 
poszerza swoją ofertę pro-
gramową. Jedną z propozycji 
będzie chór dziecięcy, który 
rozpocznie próby już we wrze-
śniu. Skład zespołu zostanie 
ustalony na spotkaniach kon-
sultacyjnych, które odbędą się 
w dniach 2 i 9 września 2022 r. 
o godzinie 16:30 w Filharmonii 
Sudeckiej (ul. Słowackiego 4, 
Wałbrzych). Do udziału w nich 
zaproszone są wszystkie za-
interesowane dzieci w wieku 
6-14 lat. Zajęcia chóru odby-
wać się będą w dwóch grupach 
wiekowych: 6-10 lat i 11-14 lat. 
Młodsza grupa będzie spoty-
kać się w piątki w godzinach: 
14:00-15:00 i w soboty od 9:00 
do 10:30, starsza, podzielona 
na dwa głosy, będzie miała 
swoje zajęcia w piątki w godzi-
nach: 15:15-16:15 (jeden głos) i 
16:30-17:30 (drugi głos) oraz w 
soboty od 10:45 do 12:15 (oba 
głosy). Chór prowadzić będzie 
Anna Białek, absolwentka Aka-
demii Muzycznej im. Karola Li-
pińskiego we Wrocławiu, gdzie 
ukończyła studia magisterskie 
na kierunku: prowadzenie 
zespołów wokalnych i wokal-
no-instrumentalnych. Więcej 
informacji: www.�lharmonia-
-sudecka.pl

(AF)

W pierwszym tygodniu 
września mobilna pracow-
ania mammogra�czna 
odwiedzi Wałbrzych, Bo-
guszów – Gorce, Czarny 
Bór i Stare Bogaczowice. 
Bezpłatne badania mam-
mogra�czne dla kobiet w 
wieku 50-69 lat, które są 
�nansowane przez NFZ w 
ramach Programu Pro�lak-
tyki Raka Piersi, organizuje 
LUX MED Diagnostyka.

Mobilna pracownia mam-
mogra�czna będzie stac-
jonowała:
– 5 września w godzinach 

od 11.00 do 17.00 przy 
markecie Kau�and, ul. Dłu-
ga 4b w Wałbrzychu,

– 6 września w godzinach 
od 8.30 do 11.30 przy sz-
kole, ul. Główna 172A w 
Starych Bogaczowicach,

- 6 września w godzinach 
od 13.00 do 16.30 przy 
Karczmie Kamienna przy 
ul. Wesołej 2 w Czarnym 
Borze,

- 7 września 2022 w godzin-
ach od 10.00 do 16.00 przy 

sklepie Biedronka przy 
ul. Wałbrzyskiej 8 w Bo-
guszowie – Gorcach.
- Prosimy o wcześniejszą 

rejestrację pod nr tel. 58 666 
24 44 lub na http://www.
mammo.pl/formularz . W celu 
wery�kacji uprawnień do 
badania przed połączeniem 
telefonicznym prosimy pr-
zygotować dowód osobisty. 
Na badanie prosimy zabrać 
ze sobą zdjęcia lub płyty CD 
z poprzednich mammogra�i, 
o ile nie były one wykonane 
w pracowni LUX MED. W 
związku z epidemią Covid-19 
w trosce o zdrowie i bez-
pieczeństwo Pań i personelu 
medycznego, prosimy o zro-
zumienie dla podjętych środ-
ków ochrony oraz o stawienie 
się na badanie w maseczce 
ochronnej i w czasie wyznac-
zonym podczas rejestracji. 
Więcej informacji na temat 
mammogra�i znajdziecie 
Państwo na stronie www.
mammo.pl – dodają organi-
zatorzy bezpłatnych badań.

(RED)

ZUS organizuje we wrze-
śniu Dzień Osób z Niepełno-
sprawnością.

- Wszystkie zainteresowane 
osoby będą mogły skorzystać 
z porad ekspertów ZUS oraz 
skonsultować się ze specjali-
stami naszych instytucji part-
nerskich – zapewnia Iwona 
Kowalska-Matis regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na Dol-
nym Śląsku. – To jest akcja 
ogólnopolska, więc na terenie 
wszystkich oddziałów ZUS w 
całej Polsce, będą organizo-
wane wydarzenia dla osób z 
niepełnosprawnościami po to 
żeby osoby niepełnosprawne, 
ich bliscy oraz opiekunowie 
mogli uzyskać kompleksowe 
informacje z zakresu ubezpie-
czeń społecznych, przysługu-
jących świadczeń i wsparcia 
dla osób z niepełnosprawno-
ściami.

W ramach organizowanych 
na terenie placówek ZUS dni 
będzie można skorzystać z 
pomocy ekspertów Państwo-
wego Funduszu Osób Niepeł-
nosprawnych, którzy wyjaśnią 
jak zwiększać swoje szanse na 
rynku pracy, jak wyjechać na 
turnus rehabilitacyjny oraz jak 
ubiegać się o do�nansowa-
nie. Pracownicy Narodowego 
Funduszu Zdrowia będą infor-

Bezpłatne badania 
dla kobiet 

Dzień Osób z Niepełnosprawnością
spartakiada organizowa-
na przez wałbrzyskie Koło 
Polskiego Związku Niewi-
domych. Na miejscu bę-
dzie można skorzystać z 
porad specjalistów ZUS w 
punkcie informacyjno-do-
radczym i założyć pro�l na 
PUE ZUS;

- 15 września w Wał-
brzychu w siedzibie ZUS 
przy pl. Grunwaldzkim w 
godz. 11.00-14.00 Dzień 
Osób z Niepełnospraw-
nością pod hasłem „Pra-
ca i Pasja”. W programie 
między innymi: prelekcje 
zaproszonych gości oraz 
ekspertów ZUS, indywi-
dualne porady na stano-

wiskach doradczych (MOPS, 
NFZ, PUP, ZUS),  oferty aktywi-
zacji i spędzania czasu wolne-
go (Multimedialna Filia Biblio-
teczna Podzamcze).

Udział w wydarzeniach 
mogą wziąć wszyscy, którzy są 
zainteresowani wsparciem dla 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Nie trzeba się na nie zapi-
sywać, a udział jest bezpłatny. 
Szczegółowe informacje, w 
tym harmonogram organi-
zowanych wydarzeń, można 
znaleźć na stronie internetowej 
ZUS.

(IKM)

mować o zasadach wyjazdów 
na leczenie uzdrowiskowe 
oraz o zdrowym trybie życia, a 
eksperci Biura Rzecznika Praw 
Pacjenta udzielą informacji o 
prawach pacjenta oraz pomo-
cy w zakresie wsparcia psycho-
logicznego. Dostępni też będą 
przedstawiciele lokalnych 
instytucji, fundacji i stowarzy-
szeń zrzeszających osoby z 
niepełnosprawnościami oraz 
działających na ich rzecz.

Wałbrzyski ZUS zaprasza:
- 1 września do Walimia, 

gdzie w zajeździe „Hubert” w 
godz. 11.00-15.00 odbędzie się 



Czwartek, 1 września 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

Właściciele nierucho-
mości gruntowych, w tym 
zwłaszcza domów jednoro-
dzinnych z ogrodami, zago-
spodarowują należący do 
siebie teren w bardzo różny 

sposób. Czasem sadzą drze-
wa, czasem rozmaite krzewy. 
Posadzenie drzewa czy krze-
wu jest bardzo łatwe. Wy-
starczy to po prostu zrobić. 
Ale pozbycie się niechcianej 

lub niepotrzebnej już �ory, 
nie zawsze jest proste. I rzad-
ko kiedy obejdzie się bez an-
gażowania urzędów.

W pewnych przypadkach 
wystarczy planowaną wycinkę 

zgłosić. W innych konieczne 
będzie uzyskanie na tę czyn-
ność zezwolenia administra-
cyjnego, bez którego za wycin-
kę będzie groziła wysoka kara 
pieniężna. Przepisy regulują te 

Prawo w pigułce: jak zgodnie z prawem usunąć drzewa 
i krzewy ze swojej posesji?

kwestie niezmiernie dokładnie 
i każda osoba planująca wycin-
kę powinna zacząć od lektury 
ustawy o ochronie przyrody - 
od artykułu 83.

Przede wszystkim trzeba 
pamiętać o tym, że zamiar usu-
nięcia drzewa lub krzewu nale-
ży zgłosić przed dokonaniem 
tejże czynności. O zgodę na 
usunięcia drzewa lub krzewu 
powinien do właściwego urzę-
du miasta lub gminy wystąpić 
właściciel nieruchomości. Jeże-
li wnioskodawcą jest posiadacz 
nieruchomości (np. dzierżaw-
ca), to wówczas musi załączyć 
oświadczenie właściciela o wy-
rażeniu zgody na planowaną 
wycinkę.

Wcześniejszego zezwolenia 
na wycinkę nie wymaga się, je-
żeli planowana wycinka dotyczy 
przykładowo krzewu lub krze-
wów rosnących w skupisku, o 
powierzchni do 25 m2, drzewa 
lub krzewów,  które zostały zła-
mane lub wywrócone w wyniku 
wypadku, katastrofy lub działa-
nia czynników naturalnych, czy 
też drzew lub krzewów, które 
rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób 
�zycznych i są usuwane na cele 
niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Co 
ciekawe, we wskazanych w 
ustawie przypadkach, należy 
brać pod uwagę obwód pnia 
drzewa na wysokości 5 cm. 
Zasadą jest konieczność uzy-
skania zezwolenia na wycinkę 
drzew o obwodzie ponad 50 
cm, z określonymi w przepisach 

wyjątkami. Przykładowo: dla 
topoli będzie to 80 cm, a dla 
kasztanowca zwyczajnego 65 
cm. Przepisów o konieczności 
uzyskania zezwolenia nie stosu-
je się również do wycinki drzew 
lub krzewów owocowych, z wy-
jątkiem tych rosnących na tere-
nie nieruchomości lub jej części 
wpisanej do rejestru zabytków 
lub na terenach zieleni. Warto 
wiedzieć, że krzew to wielolet-
nia roślina, która rozgałęzia się 
na wiele zdrewniałych pędów 
i nie ma ona pnia ani korony. 
Z kolei za drzewa lub krzewy 
owocowe uznaje się te, które 
są uprawiane po to, by wyko-
rzystać ich owoce np. do prze-
tworów.

Dla własnego spokoju, w 
celu uniknięcia problemów, 
warto powiadomić gminę o 
planowanej wycince. Urzęd-
nik zajmujący się tego rodzaju 
sprawami przyjedzie w cią-
gu 21 dni od zgłoszenia, aby 
potwierdzić, czy faktycznie 
można dokonać wycinki bez 
zezwolenia. W ciągu 14 dni od 
wizyty urzędnika organ może 
sprzeciwić się wycince. Sprze-
ciw następuje w formie decyzji 
administracyjnej.

Jeśli w ciągu 6 miesięcy od 
wizyty urzędnika drzewo lub 
krzew nie zostanie usunięte, 
wycinkę należy zgłosić jeszcze 
raz. W pewnych sytuacjach 
możliwe jest również nalicze-
nie przez urząd opłat za usu-
nięcie drzewa lub krzewu, ale 
tylko wtedy, gdy wymagane 
jest uzyskanie zezwolenia. 

Zgłoszenia, o którym mowa, 
należy dokonać w urzędzie 
osobiście, pocztą lub przez 
ePUAP.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

• Zamknięta droga
Firma coloseumpro.pl informu-
je, że z uwagi na trwające prace 
remontowe na ul. Zamkowej 
niezbędne było zamknięcie 
drogi dla ruchu kołowego. 
Utrudnienia przy ul. Zamko-
wej w obrębie nr 3 w Czarnym 
Borze potrwają do 2 września 
włącznie.

• Plener z Mickiewiczem
- Już 3 września 2022 r., jak 
Polska długa i szeroka, wszy-
scy czytać będą Mickiewicza, 
więc czytamy i my, zatem za-
praszamy na Plener z Mickie-
wiczem. Z naszym narodowy 
wieszczem i jego Balladami i 
Romansami w Gminie Czarny 
Bór spotykamy się na Skwerze 
Olimpijczyka, w najbliższą so-
botę, w samo południe. Będzie 

wspólne czytanie, moc mickie-
wiczowskich ciekawostek, mu-
zyczna niespodzianka, a i sama 
Pani Twardowska też podobno 
się stawi... Nie może Was za-
braknąć – mówi Katarzyna Ber-
naś, dyrektor Centrum Kultury 
+ Biblioteka w Czarnym Borze.

• Integracyjne kotyliony
Biblioteka + Centrum Kultu-
ry w Czarnym Borze gościła 
grupę bibliotekarzy z Miejsko- 
Gminnej Biblioteki Powiatowej 
w Polkowicach oraz z powiatu 
polkowickiego. Ponieważ wizy-
ta zbiegła się w czasie z przygo-
towaniami do czarnoborskiego 
święta plonów, więc goście 
zostali zaproszeni również do 
wspólnego wykonywania ko-
tylionów dożynkowych.

(RED)

Raport 
z Gminy Czarny Bór
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Jurka Szulca już wtedy mię-
dzy nami nie było. Po powrocie 
do Polski, w roku 2012, uznałem 
więc, że na mnie spada obowią-
zek dopilnowania, aby zabez-
pieczona została nasza historia, 
zapisana w różnych papierach 
i utrwalona na zdjęciach. Po-
stanowiłem, z grupą kolegów 
i koleżanek, zebrać wszystko 
co się da i stworzyć archiwum 
wałbrzyskiej Solidarności. Przy 
tej okazji postanowiliśmy też 
stworzyć salę historii wałbrzy-
skiej Solidarności w Starej Ko-
palni. Jest to bowiem miejsce, 
w którym powstał Międzyza-
kładowy Komitet Strajkowy w 
Wałbrzychu. Pracy było dużo, 
ale udało się nam zrobić to co 
zaplanowaliśmy. Otwarcie tej 
sali nastąpiło 4 września 2016. 
Nie wszystko wyszło jednak tak, 
jak sobie wymarzyliśmy. Sala ta 
miała być ośrodkiem, który bę-
dzie propagował historię wał-
brzyskiej Solidarności. Niestety, 
bez systematycznego wsparcia 
władz miasta i nowej Solidar-

Jerzy Jacek 
Pilchowski

Dlaczego nie poszedłem  na obchody 42 rocznicy Sierpnia 80?
ności trudno to robić. Ale jest 
jak jest i wiem, że przyjdzie na 
to czas. Tym bardziej, że histo-
ria wałbrzyskiej Solidarności to 
dużo więcej niż historia związku 
zawodowego. Jest to po prostu 
prawdziwy początek polskiego 
Wałbrzycha. Czy przesadzam? 
Z daleka lepiej to widać. Nie 
jest przecież przypadkiem, że 
naukowcy z Instytutu Historycz-
nego Uniwersytetu Wrocław-
skiego, w książce „Wałbrzych 
- Zarys monogra�i miasta na 
tle regionu” (Wrocław 1993, 
Wydawnictwo DTSK - Silesia) 
cytowali to, co w tamtym czasie 
powiedziałem:

„Strajk połączył we wspól-
nym działaniu zdezintegrowa-
ne dotychczas grupy miesz-
kańców. Obecnie nie ma już 
podziału na Borysławiaków, 
Francuzów, itd. Strajki sierpnio-
we stworzyły wałbrzyskie społe-
czeństwo”.

Historia nie toczy się jednak 
w linii prostej. Następnie był 
stan wojenny i (częściowo uda-
na) próba ponownej dezinte-
gracji. Mówiliśmy wtedy o tym, 
co robiła komuna: atomizacja. 
Nie zdając sobie nawet spra-
wy, że określamy w ten sposób 
precyzyjnie to, co charakteryzu-
je pierwsze dziesięciolecia po 
upadku komuny.

To nie wszystko. Z czasów 
PRL-u pozostało w wielu lu-
dziach „zamiłowanie” do pu-
stych gestów. Niestety, dobrym 
tego przykładem jest sposób w 
jaki organizowane są teraz (od 
kilku już lat) obchody rocznic 
Sierpnia ‚80. Z plakatu infor-
mującego o tym, że odbędzie 
się taka uroczystość „wieje” bo-
wiem taki sam zapach jaki wiał 
w tamtych czasach z Trybuny 
Ludu. Na przykład: sierpniowe 
strajki określone są jako „zryw 
klasy robotniczej”. Tak właśnie, 
wykreśla się ze zbiorowej pa-
mięci Sierpnia ‚80 inteligencję, 
czyli wiedzę o tym, że Solidar-
ność nie była tylko związkiem 
zawodowym, tylko integrują-
cym prawie wszystkich Polaków 
ruchem społecznym. To był 
chyba jedyny okres w naszych 
dziejach, w którym wszyscy mó-
wili do siebie po imieniu. To, że 
młody robotnik zwracał się do 
starego profesora „per ty” nie 
oznaczało bowiem brak szacun-
ku. Było odwrotnie. Oznaczało 
łączące ich braterstwo. Takie 
jakie łączy żołnierzy w okopach. 
Po prostu: wiedzieliśmy wtedy 
wszyscy, że w obronie swoich 
przywilejów czerwoni skłonni 
są do nas strzelać.

Idąc dalej, bez zaglądania 
do notatek, mogę napisać dłu-

gą listę nazwisk ludzi, którzy 
na tę uroczystość powinni do-
stać zaproszenie. Takie z wła-
snoręcznym podpisem Pana 
Prezydenta Miasta i Zastępcy 
Przewodniczącego ZR NSZZ 
„Solidarność” Dolny Śląsk. Nie 
wysyłano takich zaproszeń. 
Możemy najwyżej przyjść i 
usiąść w gdzieś w tylnych rzę-
dach…

Pomyśli ktoś, że moje ego 
eksplodowało. Jak się chce 
być małostkowym, to moż-
na tak pomyśleć. Prawda jest 
jednak taka, że ja miałem bar-
dzo dużo szczęścia i nawet 
„w mordę” nie dostałem. A 
ten spędzony w więzieniu rok 
miło wspominam. Siedziałem 
w bardzo dobrym towarzy-
stwie, było więc fajnie i cie-
kawie. Upominam się po pro-
stu o tych kolegów, których 
więziono w dużo gorszych 
warunkach oraz bito, a nawet 
torturowano przy pomocy 
prądu.

Jest więc tak jak z budowa-
niem archiwum i sali historii. 
Czuję się w obowiązku, aby 
upomnieć się o należny im sza-
cunek. Mało tego, czuję się na-
wet w obowiązku upomnieć o 
młodych ludzi. Nie pozwólcie, 
aby przy pomocy pustych ge-
stów odbierano wam pamięć 

o tym, że wasi Ojcowie i Mamy 
byli ludźmi odważnymi i mą-
drymi. Wiedzieli, że wolność 
nie jest czymś, co się dostaje 
w prezencie i umieli ją dla was 
wywalczyć. To dzięki nim, to 
dzięki ludziom Solidarności, 
jesteście teraz wolni, czyli mo-
żecie jechać tam gdzie chcecie 
oraz czytać i mówić to co chce-
cie. Bez obawy, że ktoś was za 
to wsadzi do więzienia lub bę-
dzie bił.

Zwracam się więc do wszyst-
kich. Przejeżdżając obok Starej 
Kopalni pomyślcie poważnie, 
choć przez chwilę, o tym co się 
w tym miejscu, w Sierpniu ‚80 
oraz w następnych miesiącach 
i latach, działo. Historia to jest 
wczoraj, które ma wielki wpływ 
na to, co dzieje się dzisiaj i na 
to, co stanie się jutro. A ja już 
od pewnego czasu nie chodzę 
na o�cjalne obchody rocznic 
Sierpnia ‚80.  Przy różnych oka-
zjach chodzę tam sam i wspo-
minam...

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wy-
raz osobistej wiedzy i poglądów 
autora. Treści zawarte w artykule 
nie odzwierciedlają poglądów i 
opinii redakcji.

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

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

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

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

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN 

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

Przyjmujemy: 6 września - KROTOSZYN i GŁOGÓW, 8 września - LUBIN, 
   9 września - WAŁBRZYCH, 10 września - BOLESŁAWIEC, 
   11 września - WROCŁAW

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

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

R E K L AMA

Zmarł wnuk 
księżnej Daisy
- 27 sierpnia 2022 r. o go-
dzinie 21:00  zmarł w Mo-
nachium Jego Książęca 
Wysokość, Bolko, książę 
von Pless, hrabia von Ho-
chberg, baron na Ksią-
żu. Informację przekazały 
pogrążone w bólu wdowa 
księżna Marie Elisabeth i 
córka księcia, hrabianka 
Felicitas. Wnuk i dziedzic 
ostatnich właścicieli Książa 
i Pszczyny był wielkim przy-
jacielem Polski i Polaków. 
Od 2015 roku nosił także 
tytuł honorowego obywa-
tela Wałbrzycha – informuje 
Mateusz Mykytyszyn, pre-
zes Fundacji Księżnej Daisy 
von Pless. Na wniosek: Ko-
misji Kultury Rady Miejskiej 
Wałbrzycha, spółki Zamek 
Książ oraz Fundacji Księż-
nej Daisy von Pless, Rada 
Miejska Wałbrzycha podjęła 
uchwałę o ogłoszeniu roku 
2023, Rokiem Księżnej Da-
isy von Pless. W przyszłym 
roku przypada 150 rocznica 
urodzin najsłynniejszej w 
historii mieszkanki miasta 
oraz 80 rocznica jej śmierci 
w Wałbrzychu.

(RED)
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Po kilku latach przerwy do Bogu-
szowa-Gorc wróciła „Biesiada Ziem-
niaczana pod Mniszkiem”. 

Jak na gospodarzy przystało, swo-
im występem biesiadę rozpoczął chór 
Sonoro, po którym wystąpili goście: 
Złote Nutki, Grzędowianki oraz Ko-
warskie Wrzosy. Wieczór zakończyła 
grupa Słowianki z Krakowa. Biesiada 
przebiegła w rodzinnej atmosferze, 
była zupa ziemniaczana i inne potra-
wy, wśród których nie zabrakło słyn-
nych langoszy z gulaszem wołowym 
i bukietem surówek oraz pączków 
ziemniaczanych przygotowanych 
przez Halinę Bieniecką.

Do konkursu o statuetkę mistrza 
potrawy ziemniaczanej zgłosiło się 
7 osób. Potrawy oceniali: burmistrz 
Boguszowa-Gorc Sylwia Dąbrowska, 

wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki, 
starosta partnerskiego Miasta Smiřice 
Luboš Tuzar, przewodniczący Rady 
Miejskiej Boguszowa-Gorc Stanisław 
Urbaniak oraz szef kuchni Aqua Zdrój i 
radny Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc 
Daniel Geming.

- Jury miało trudny wybór, wszyst-
kie przygotowane potrawy były 
smaczne i pięknie podane. Zwycięzcą 
okazała się „Ziemniaczana Łąka pod 
Mniszkiem”, przygotowana przez 
Paulinę Kozakiewicz. Gościem specjal-
nym naszej biesiady był niesamowity 
Łukasz Kazek, któremu dziękujemy za 
liczne gadżety i vouchery. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom i zapraszamy 
za rok – podkreśla burmistrz Sylwia 
Dąbrowska.

(JCF)

Pomocna dłoń 
pod Czerwoną Skałą
Na polanie pod Czerwoną Skałą w 
Golińsku zakończyła się kampania 
pro�laktyczna „Pomocna Dłoń”, 
która została przeprowadzona 
przez Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w 
Mieroszowie. - Motywem przewod-
nim ostatniego spotkania w Golińsku 
była pro�laktyka uzależnień wśród 
dzieci i młodzieży, a głównym celem 
zwrócenie uwagi środowiska lokalne-
go na problem narkotykowy. W tym 
dniu w kampanię włączyły się dwa 
Sołectwa: Golińsk oraz Nowe Siodło. 
Sołtysi Kamila Milewska oraz Artur 
Wielgus wraz z mieszkańcami przygo-
towali słodki poczęstunek dla dzieci, 
a także dodatkową atrakcję w postaci 
ogniska z kiełbaskami. O miłe wyko-
rzystanie wspólnego czasu wolnego 
zadbały animatorki z �rmy Olivier ze 
Świdnicy - było wesoło, kolorowo i ra-
dośnie. Po raz kolejny dzieci zdobyły 
nagrody w postaci biletów do Explo-
ra Parku w Wałbrzychu. Dziękujemy 
wszystkim zaproszonym gościom 
oraz mieszkańcom sołectw i Gminy 
Mieroszów za udział w całej kampanii 
„Pomocna Dłoń” – podkreślają przed-
stawiciele Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w 
Mieroszowie.

(RED)

Zapraszamy na rodzinny Przy-
rodniczy Rajd Terenowy w Górach 
Suchych, który 3 września 2022 r. 
odbędzie się w okolicach Schroni-
ska Andrzejówka w Rybnicy Leśnej.

- W sobotę, w godzinach 10.00 
– 18.00, będziecie mogli wyruszyć 
na okoliczne szlaki w poszukiwaniu 
przygód, dowiedzieć się nieco więcej 
o zwierzętach zamieszkujących na-
sze góry. A po rajdzie będzie można 
posłuchać o rehabilitacji i leczeniu 
dzikich zwierząt i zjeść smaczną kieł-
baskę z ogniska. Każdy z uczestników 
otrzyma nagrodę, bo w końcu mamy 
się dobrze bawić. Zapisy na rajd pro-
wadzone są za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: przyroda@andrzejow-
ka.eu. Koszt uczestnictwa wynosi 30 zł 
dla osób dorosłych oraz 20 zł dla dzie-
ci, ale liczba miejsc jest ograniczona i 
decyduje kolejność zgłoszeń – pod-
kreślają organizatorzy.

Jednym z elementów imprezy or-
ganizowanej w Schronisku Andrze-
jówka w Rybnicy Leśnej będzie wy-
kład „Jak śmieci szkodzą zwierzętom 
w lesie?” w ramach akcji #NoTrashNo-
Trace.

- Zwykła puszka, wyrzucona w 
lesie, to nie tylko paskudny śmieć – 
to śmiertelna pułapka, która może 
uśmiercać dziesiątki owadów i drob-
nych ssaków. O tym, jakim wielkim 

Biesiadowali pod Mniszkiem Przyrodniczy Rajd Terenowy 
w Górach Suchych

zagrożeniem dla polskich lasów i 
ich mieszkańców są śmieci, a tak-
że o tym, jak się zachować podczas 
spotkania ze zwierzakami w lesie i 
co robić, gdy znajdziemy kontuzjo-
wane zwierzę – opowiedzą Aneta i 
Marcin Marcowie, którzy prowadzą 
ośrodek leczenia i rehabilitacji dzi-
kich zwierząt Puchaczówka. Podczas 
spotkania dowiecie się wszystkiego o 
niebezpieczeństwach związanych ze 
śmieceniem w lesie oraz zachowaniu 
dzikich zwierząt, a dodatkowo bę-
dziecie mieli okazję wygrać produkty 
Helikon-Tex. Wstęp na wykład jest 
bezpłatny – dodają organizatorzy.

(RED)
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Tegoroczna, letnia edycja 
legendarnego Maratonu Pie-
szego Sudecka Żyleta prze-
szła do historii. I tym razem 
nie zabrakło śmiałków, któ-
rzy zdecydowali się przeżyć 
niezwykłą przygodę i wyru-
szyć nocą w marsz po górach.

W piątek 26 sierpnia 2022 r., 
punktualnie o godzinie 20.00 
na trasę liczącą prawie 70 km 
i 3 tys. metrów przewyższeń, 
wyruszyło 518 osób. Pierwsza 
trójka zawodników pojawiła 
się na mecie już przed godziną 
6 rano! Ostatecznie maraton 
ukończyło 431 osób. Organi-
zatorzy zadbali o to, by trasa 
została na długo w pamięci 
i poprowadzili ją m.in. przez 
Gomólnik Mały, Waligórę, Szpi-
czak, Włodzicką Górę i Wielką 
Sowę. Nowy sponsor „Żylety”, 
którym została �rma Milwau-
kee, zadbał o znakomite oświe-
tlenie punktów kontrolnych, 
w szczególności Mu�onowej 
Perci, którą dzięki dobrej po-
godzie mogli zobaczyć nie 
tylko uczestnicy maratonu, ale 
również wszyscy mieszkańcy 
Głuszycy.

Sudecka Żyleta, jak chyba 
większość maratonów gór-
skich, wyzwala w ludziach 
wiele emocji. Udział w tym 
niezwykłym wydarzeniu po-
zwala poznać swoje własne 
ograniczenia, stanąć twarzą w 
twarz ze swymi słabościami, a 
także jest okazją do nawiąza-
nia nowych, często dłuższych 
i wyjątkowych znajomości. Kli-
mat oraz cała atmosfera Sudec-
kiej Żylety sprawiają, że ludzie 
chcą uczestniczyć w kolejnych 
edycjach wydarzenia, bo tutaj 
nie ma podziału, klasy�kacji, 

miejsc na podium. W Sudeckiej 
Żylecie każdy, kto przekroczy 
linię mety, bez względu na czas 
i własny stan, jest wygranym.

- W imieniu Burmistrza Głu-
szycy Romana Głoda dzięku-
jemy wszystkim za przybycie, 
podjęcie wyzwania, walkę, po-
zytywną energię, radość  i wy-
rozumiałość! Podziękowania 
dla organizatorów maratonu 
:Centrum Kultury-Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Głuszycy, 
Marcina Wiącka, Wojciecha 
Wesołowskiego, a także dla 
pracowników Urzędu Miejskie-
go i Szkoły Podstawowej nr 
3 w Głuszycy oraz wszystkich 
partnerów i sponsorów wy-
darzenia, a byli nimi: Milwau-
kee, Masterform, Decathlon 
Szczawno-Zdrój, Fundacja 
na Rzecz Odzysku Opako-
wań Aluminiowych RECAL, 
Podziemne Miasto Osówka, 
Lokalna Grupa Działania Part-
nerstwo Sowiogórskie, Schro-
nisko Andrzejówka, Fotograf i 
Ja, Guroholicy – Ekstremalne 
Eksploracje, Górskie Wyrypy, 
Krynica Witamin, Czarniecki, 
agroturystyka Pograniczna. 
Serdeczne podziękowania dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Głuszycy Górnej, obecnych 
na trasie ratowników medycz-
nych oraz ratowników GOPR. 
Ogromne wyrazy uznania za 
zaangażowanie dla wszystkich 
wolontariuszy, który włożyli 
wiele serca, by kolejna edycja 
Sudeckiej Żylety pozostawiła 
wiele niezapomnianych prze-
żyć – podkreśla Sabina Jelew-
ska, dyrektor Centrum Kultury-
-Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Głuszycy.

(AGM, fot. Adam Danel)

Gmina Stare Bogaczowice 
świętowała w minioną sobo-
tę dożynki gminne. W hucz-
nej zabawie liczny udział 
wzięli mieszkańcy gminy 
oraz goście z całego regionu.

Uroczystość rozpoczęła 
msza święta. Dożynkowe de-
koracje i oprawa muzyczna w 

wykonaniu Kapeli Góralskiej 
Janicki nadała nabożeństwu 
wyjątkowego charakteru. Po 
wspólnej modlitwie, wszyscy 
udali się barwnym korowo-
dem na stadion, gdzie zabawa 
trwała do północy. Były wystę-
py muzyczne, liczne rodzinne 
konkursy z nagrodami oraz gry 

Dożynki jak malowane! i zabawy dla dzieci. Nie zabra-
kło też pysznego jadła, a co naj-
ważniejsze słonecznej pogody 
i uśmiechniętych gości, którzy 
tłumnie przybyli na tegorocz-
ne dożynki.

- Nisko pokłoniliśmy się 
tej pięknej tradycji, wspólnie 
podziękowaliśmy za zebrane 
plony, biesiadowaliśmy i ra-
dowaliśmy się przy wspaniałej 
zabawie. Ogromnie dziękuję 
wszystkich, którzy włączyli się 

w przygotowanie tegorocz-
nego święta plonów. Wielkie 
brawa dla Gminnego Centrum 
Biblioteczno -Kulturalnego 
w Starych Bogaczowicach, 
pracowników Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice, radnych, 
sołtysów i rad sołeckich, OSP 
Stare Bogaczowice oraz Kołu 
Gospodyń Wiejskich w Lubo-
minie. Po raz kolejny pokazali-
śmy, że wspólnie można wiele! 
Dziękuję także Kotlinie Natury 

za ufundowanie nagród w te-
gorocznej loterii. Budujące jest 
to, że tak wiele osób chciało 
spędzić z nami ten dzień. Do 

zobaczenia za rok! – mówi Mi-
rosław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

(IL, fot. Klaudia Karczmarz)

Sudecka Żyleta
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Gmina Walim pozyskała 
4,5 miliona złotych remont 
budynku przy ul. Kościuszki 
4 w Walimiu, gdzie powsta-
je - między innymi - centrum 
usług socjalnych.

– To bardzo dobra informac-
ja dla tych mieszkańców naszej 
gminy, którzy mają różnego 
rodzaju problemy �nansowe, 
czy są zagubieni w obecnej 
rzeczywistości. Planujemy, że 
w centrum znajdzie się ośrodek 
pomocy społecznej, będzie tam 
można również się wykąpać czy 

zrobić pranie. Ponadto w bu-
dynku będzie funkcjonował dzi-
enny dom pobytu dla seniorów 
i biblioteka – mówi Adam Haus-
man, wójt Gminy Walim.

Prace w obiekcie są prow-
adzone od ubiegłego roku: 
najpierw wzmocniono kon-
strukcję, następnie wykonano 
elewację, a za pozyskane środ-
ki zewnętrzne wyremontow-
ane zostanie wnętrze budynku. 
Prace powinny się zakończyć w 
2023 roku.

(AM)

Powstaje centrum 
usług socjalnych

Jury 19 Dolnośląskiego 
Festiwalu Zupy już wybrało 
swojego faworyta, teraz czas 
na głosowanie publiczności. 
Można to zrobić online, a 
wśród głosujących będą lo-
sowane nagrody.

19 Dolnośląski Festiwal 
Zupy w Jedlinie-Zdroju zorga-

nizowany został na placu Zdro-
jowym i w Parku Zdrojowym 
przy ul. Warszawskiej. O tytuł 
najsmaczniej zupy rywalizo-
wały potrawy przygotowane 
przez 9 podmiotów. Darmową 
zupę przygotowali też jedliń-
scy radni. Decyzją jury w skła-
dzie: Wojciech Harapkiewicz 

(szef kuchni w Restauracji Bo-
reczna), Barbara Szeligowska 
(dziennikarka Radia Wrocław) 
oraz Maja Drapich (Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Jedli-
nie-Zdroju) wygrała kwaśnica 
na żeberkach, przygotowana 
przez restaurację Arcy Jedlin-
ka. Na drugim miejscu znalazła 

Wygrała kwaśnica na żeberkach się grochowa wojskowa prosto 
z Poligonu Smaków. Trzecie 
miejsce zajął Barszcz Ukraiński 
ugotowany przez gości z Ukra-
iny z pensjonatu Warszawian-
ka w Jedlinie-Zdroju. Oprócz 
symbolicznych waz, najlepsi 
otrzymali vouchery na staż w 
Restauracji Boreczna.

Przy okazji rozstrzygnięto 
też konkurs na festiwalowe ha-
sło promocyjne: zwyciężył Łu-
kasz Wiśniewski „Hitem lata nie 

Chałupy, lecz jedliński Festiwal 
Zupy” – nagrodą był voucher na 
rodzinny pobyt w Norweskiej 
Dolinie. Drugie miejsce zajął Pa-
weł Hrabia „Jedlina to nie tylko 
Borowa, ale przede wszystkim 
zupa festiwalowa” – nagrodą 
był voucher do Parku Aktyw-
ności Czarodziejska Góra o 
wartości 200 zł. Trzecie miejsce 
zajęła Dorota Raczek „Lepsze 
niż pirackie łupy są festiwalowe 
zupy” – nagrodą był voucher do 
Park Aktywności Czarodziejska 
Góra o wartości 100 zł.

Festiwal Zupy to również 
ciekawy program artystyczny. 
W tym roku goście imprezy 
wzięli udział w barwnym ko-
rowodzie z zespołami Pieśni i 
Tańca Wałbrzych, Łany, Powi-
śle oraz Hora Mare z Mołdawii. 
Ponadto na w Jedlinie-Zdroju 
można było spotkać Orkiestrę 
z Chmielnej, a przy fontannie 
w Parku Zdrojowym Sudeckie 
Trio Smyczkowe.

 
Festiwal trwa

Po raz pierwszy publiczność 
festiwalu będzie mogła wybie-
rać swojego faworyta, aż do 30 
września 2022 roku. Można to 
zrobić za pomocą formularza, 
który znajduje się na stronie 

ckjedlina.pl. Przez najbliższy 
miesiąc uczestnicy będą ofero-
wali konkursowe zupy w swo-
ich restauracjach.

 – Zachęcamy do próbowa-
nia i głosowania, wśród głosu-
jących rozlosujemy nagrody 
niespodzianki – mówi Wiesław 
Zalas, dyrektor Centrum Kultu-
ry w Jedlinie-Zdroju.

Gdzie znaleźć 
konkursowe zupy?
• Restauracja Arcy Jedlinka (Jedlina-Zdrój) 
- kwaśnica na żeberkach
• Poligon Smaków (Jedlina-Zdrój) – 
grochowa wojskowa
• Schronisko Harcówka (Wałbrzych) – 
zielony barszcz
• Oberża PRL (Jedlina-Zdrój) – zupa 
pomidorowa z lanymi kluskami
• Wiejski Dwór (Rybnica Leśna) – zupa 
chrzanowa
• Karczma Rycerska Zamku Grodno (Zagó-
rze Śląskie) – zamkowa micha rybna
• Restauracja Industrialna (Jedlina-Zdrój) 
– grecka zupa avgolemono.

Niestety, nie ma możliwości 
popróbowania zup przygoto-
wanych przez gości z Ukrainy, 
ale jeśli ktoś próbował podczas 
festiwalu i smakowały, to rów-
nież zapraszamy do głosowa-
nia – dodaje Wiesław Zalas.

(MS)
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Trwają zapisy na III Rajd 
Rowerowy dla Hospicjum, 
który zostanie zorganizowany 
17.09.2022 r. Jest to charyta-
tywna impreza, której celem 
jest wsparcie podopiecznych 
hospicjum w Wałbrzychu.

Przypominamy, że rajd 
przeznaczony jest dla osób 

pełnoletnich, które 17.09.2022 
r. ukończyły 18 lat. Organi-
zatorzy oopuszczają start 
osób niepełnoletnich, które 
17.09.2022 r. ukończyły 16 
lat tylko za wiedzą i pisemną 
zgodą obojga rodziców lub 
opiekunów prawnych. Dzieci 
poniżej 16 roku życia poza pi-

Rowerem dla hospicjum Świdnica, Walim, Jedlina-Zdrój, 
Głuszyca i Mieroszów dotrą na 
metę przy pensjonacie Leśne 
Źródło w Sokołowsku między 
godziną 14.00 a 15.00. Na tra-
sie będą punkty bufetowe w 
Wałbrzychu, Zagórzu Śląskim, 
Głuszycy oraz w Sokołowsku. 
Na czele rajdu będzie jechał pi-
lot – oznakowany pojazd policji 
lub straży miejskiej. Uczestnicy 
rajdu będą się poruszali w 5 ko-
lumnach, w każdej po 60 rowe-
rzystów. Odległość pomiędzy 
poszczególnymi kolumnami 
wynosić będzie ok 100 m. Na 
dużych skrzyżowaniach ruchem 
drogowym będą kierowali poli-
cjanci. Organizatorzy zapewnia-
ją ubezpieczenie od nieszczęśli-
wych wypadków uczestnikom 

rajdu, zapisanym przez stronę 
datasport.pl. W przypadku pro-
blemów technicznych na trasie 
rajdu organizator zapewnia ser-
wis rowerowy.

Zapisy uczestników raj-
du prowadzone są na stronie 
http://online.datasport.pl/
zapisy/portal/zawody.php?za-
wody=7042. Darowiznę moż-
na wpłacać na konto: 56 1090 
2271 0000 0001 4245 4343.

- Uwaga! W rajdzie udział 
może wziąć 300 uczestników. 
W razie pytań zapraszamy do 
kontaktu pod numerem telefo-
nu: 603 139 989 – dodaje Rena-
ta Wierzbicka, prezes Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatyw-
nej w Wałbrzychu.

(RED)

Grupa Biegowa Dzikowiec 
zaprasza na I Boguszowski 
Dogtrekking. Ta wyjątkowa 
impreza dla biegaczy i ich… 
psów została zaplanowana 
na 24.09.2022 r.

 - Dogtrekking jest to szybki 
marsz lub bieg z psem, który 
jest do nas przypięty za pomocą 
pasa biodrowego lub też inne-
go, podobnego rozwiązania. W 
zasadzie istotę tego sportu sta-
nowi wspólne przemieszczanie 
się z pieskiem w szybszym lub 
też wolniejszym tempie. Właści-
wie nie istnieją żadne restrykcyj-
ne zasady mówiące o tym, jaki 
psiak może uprawiać dogtrek-
king. Jest to sport właściwie dla 
każdego czworo-
noga dostosowu-
jąc jednak jego 
tempo oraz inten-
sywność bezpo-
średnio do kon-
dycji oraz stanu 
zdrowia naszego 
pupila. Wiedząc, 
co to jest dogtrek-
king, możemy za-
dać sobie pytanie: 
jak to się zaczęło? 
Jest to sport, który 

narodził się w Stanach Zjedno-
czonych, tam też miały miejsce 
pierwsze o�cjalne zawody dog-
trekkingowe. Ich trasa odbywa-
ła się na terenie Gór Skalistych. 
Pierwsze zawody dogtrekkin-
gu odbyły się w Polsce w 2005 
roku na terenie Kuźni Racibor-
skiej. A teraz przyszedł czas na 
Boguszów-Gorce - 24.09.2022 
r.! Zapraszamy do zapisów na 
stronie: https://formularz.ulti-
masport.pl/92. Zawody jest 
współ�nansowane ze środków 
otrzymanych z Gminy Miasto 
Boguszów-Gorce – podkreślają 
organizatorzy I Boguszowskiego 
Dogtrekkingu.

(RED)

I Boguszowski 
Dogtrekking

semną zgodą rodziców mogą 
wziąć udział w rajdzie wyłącz-
nie pod opieką rodzica, bądź 
opiekuna prawnego, który 
przez cały czas trwania rajdu 
będzie jechał obok dziecka na 
rowerze. Trasa zaplanowana 
jest na około 67 km i ma około 
1000 m przewyższeń, czyli po-
dobnie jak w zeszłym roku. W 
przypadku złej pogody orga-
nizatorzy dopuszczają skróce-
nie trasy. 

Uczestnicy rajdu, które-
go  organizatorem jest Polskie 
Towarzystwo Opieki Paliatyw-
nej w Wałbrzychu, wystartują 
17.09.2022 r. o godz. 8:30 z te-
renu hospicjum przy ul. Krasiń-
skiego 8 w Wałbrzychu. Biuro 
rajdu w budynku hospicjum 
będzie czynne w dniu startu 
w godz. 7.00 -8.30. Trasa rajdu 
przebiega głównie przez drogi 
utwardzone oraz ścieżki rowe-
rowe. Rowerzyści przez Gminy 

- Wiecie już, że 3 września 
widzimy się na grze tereno-
wej z Werwą? A wiecie, że tego 
dnia odbywa się w Jedlinie – 
Zdroju szereg innych atrakcji? 
Będzie m.in. pilates czy sztafeta 
biegowa. Spędzicie aktywnie 
sobotę, spotkacie się z pozy-
tywnie zakręconymi ludźmi, a 
co najważniejsze wesprzecie 
KS Zdrój Jedlina-Zdrój. Wy-
starczy wypełnić formularz 
dostępny pod linkiem https://

forms.gle/Kw2VKFxvn9T-
F1Jov7 i wpłacić darowiznę 
na konto Klubu Sportowego 
Zdrój. Wszystkie szczegóły są 
w regulaminie na stronie sto-
warzyszenia Jedlińska Werwa. 
Zapewniamy świetną zabawę, 
a dla każdej drużyny dyplom i 
medal. Zapraszamy do udziału 
w rodzinnej grze – mówi Ilona 
Bujalska, prezes Stowarzysze-
nia Jedlińska Werwa.

(RED)

Gra terenowa z Werwą
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- Zapraszamy wszystkich 
chętnych na „Biathlon dla 
Każdego” - cykl zawodów, w 
których każdy może spróbo-
wać swoich sił w tym ciszą-
cym się dużą popularnością 
sporcie – mówi Igor Ho�man, 
dyrektor Mieroszowskiego 
Centrum Kultury.

- Zawody obędą się w so-
botę, 10 września 2022 r. na 
stadionie miejskim przy ul. 
Sportowej 4 w Mieroszowie. 
Początek rywalizacji o godz. 
11.00. W zawodach może wziąć 
udział każdy: dzieci, młodzież i 
dorośli, kto czuje się na siłach 
do przemierzenia dystansu, 

określonego dla każdej z grup 
wiekowych. „Biathlon dla Każ-
dego:, oprócz rywalizacji spor-
towej, to przede wszystkim 
rodzinna atmosfera, świetna 
zabawa i sposób na poznanie 
czegoś nowego pod okiem 
specjalistów z Polskiego Związ-
ku Biathlonu. Aby zapisać się 
na zawody wystarczy wypełnić 
online formularz zgłoszenio-
wy na stronie https://www.
bgtimesport.pl/.../zgloszenie/
id/609/bieg_id/974. Tam rów-
nież znajduje się regulamin 
zawodów. Do zobaczenia na 
starcie – mówi Igor Ho�man.

(RED)

W dniach 3 - 4 września 
2022 r. w hali Aqua-Zdrój w 
Wałbrzych zostanie rozegra-
ny turniej siatkówki kobiet z 
okazji 15-lecia MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych.

- Rok 2022 jest dla nas szcze-
gólny, bowiem świętujemy 
wyjątkowy dla naszego klubu 

jubileusz 15-lecia! Wiosną 2007 
roku grono miłośników siat-
kówki żeńskiej w Wałbrzychu 
zainicjowało treningi 30-osobo-
wej grupy młodych siatkarek, 
a 3 października 2007 r. o�cjal-
nie zarejestrowano nasz klub. 
W ciągu 15 lat MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych zjedno-

Jubileuszowy turniej

Biathlon dla każdego

– Zaczynamy 29 sezon na-
szej przygody z taekwondo! 
Zapraszamy wszystkich chęt-
nych na zajęcia – mówi Raj-
mund Felusiak, prezes klubu 
Taipan.

- Oprócz treningów prowa-
dzonych w grupach dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, w tym 
roku wprowadziliśmy nowość! 
Została stworzona specjalna 
grupa dla dzieci już od 3 roku 
życia, którą pieszczotliwie na-
zwaliśmy Mały Ninja. Po więcej 
szczegółów, w tym podział na 
grupy wiekowe i godziny zajęć, 
zapraszam na stronę interne-
tową www.taipan.
pl, można także za-
sięgnąć informacji 
dzwoniąc pod nu-
mer telefonu 724 
144 724. Pierwsze 
zajęcia odbędą się 5 
września 2022 roku 
– dodaje Rajmund 
Felusiak (6 dan), 
który jest także jed-
nym z trenerów ka-
dry narodowej.

Zajęcia dla dzie-
ci i młodzieży pro-
wadzone są między 
innymi w: Wałbrzy-
chu, Głuszycy, Je-
dlinie – Zdroju, Mie-
roszowie, Starych 
Bogaczowicach i 
Świebodzicach. Ale 
Klub Taekwondo 

czył setki siatkarek na szczeblu 
seniorek, juniorek, kadetek i 
młodziczek. Rozegraliśmy licz-
ne mecze medalowe, osiągnę-
liśmy awans do II ligi siatkówki 
kobiet i wciąż idziemy po wię-
cej! Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy w ciągu tych 15 lat dołożyli 
swoją cegiełkę do tego, byśmy 
mogli znaleźć się w tym miej-
scu, w którym jesteśmy dzisiaj. 
Dziękujemy założycielom klu-
bu, sponsorom, kibicom i sym-

patykom, partnerom, trenerom, 
zawodniczkom oraz zarządowi. 
Dzisiejszy sukces klubu to także 
Wasz sukces. Jak inaczej mo-
glibyśmy świętować 15-lecie 
założenia klubu MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych, jak nie 
grą w siatkówkę! Zaprasza-
my na jubileuszowy turniej 
pod patronatem Prezydenta 
Wałbrzycha dra Romana Sze-
łemeja, który odbędzie się w 
dniach 3 - 4 września 2022 r. 

w hali Aqua-Zdrój w Wałbrzy-
chu. Wstęp jest bezpłatny. W 
ramach turnieju rozegramy 
mecze w trzech kategoriach 
wiekowych. Do rozgrywek 
przystąpi 13 zespołów z ośmiu 
klubów: MKS Chełmiec Wodo-
ciągi Wałbrzych, TJ Slavia Hra-
dec Kralove, AZS AWF Deputo 
Wrocław, ECO UNI Opole, MKS 
MOS Wieliczka, MKS IgnerHo-

me Volley Świdnica, UKS Piątka 
Turek, UKS Jedynka Kluczbork, 
UKS Gminy Miękinia. Startuje-
my w sobotę i niedzielę o 9:30. 
Szczegółowy harmonogram 
meczów znajdziecie na naszej 
stronie: http://chelmiec.wal-
brzych.pl/new/?p=1250 – mówi 
Kacper Jesiołowski z MKS Cheł-
miec Wodociągi Wałbrzych.

(RED)

Taipan zaprasza 
na treningi

Taipan szkoli nie tylko młodych 
adeptów, ale także dorosłych.

– W Wałbrzychu i innych 
miejscowościach prowadzimy 
zajęcia dla osób w wieku 30+. 
Każdy, kogo interesuje rekre-
acja, samoobrona, kondycja i 
wygląd, będzie mógł ćwiczyć 
pod okiem wykwali�kowanych 
trenerów taekwondo. Wszelkie 
informacje na temat tej grupy 
można uzyskać na naszej stro-
nie internetowej www.taipan.
pl oraz pod numerem telefonu 
724 144 724 – zachęca prezes 
Klubu Taekwondo Taipan.

(RED)
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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 informa-
cyjny i mogą podlegać aktualizacji, 
zalecamy ich osobistą wery�kację. 
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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

(5) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY 
i inne stolarskie. TANIO! 692-
123-981. 
(5) ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy, ustawianie - w 
najlepszej cenie i w najkrótszym 
czasie. Tel. 606 937 229
(5) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO! www. 
meble-ibg. weebly. com Tel. 607-
218-533

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(6) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegar-
ki, militaria, �gurki i patery z 
okresu PRL-u, szkło kolorowe, 
komiksy i inne przedmioty. Tel. 
604-574-501.

NIERUCHOMOŚCI

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam mieszkanie w 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.

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

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.

R E K L AMA



Czwartek, 1 września 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


