
DB2010 .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

Czwartek, 15 września 2022 r.  nr 035(594)  www.db2010.pl  ISSN 2450-6397  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. R E K L AMA

DB2010 .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

• Ogłoszenia okolicznościowe 

• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

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

ATRAKCYJNE CENY!      Tel. 791 87 34 77

R E K L AMA

- Już w ten weekend odbę-
dą się zorganizowane przez 
Miasto Świebodzice i burmi-
strza Pawła Ozgę Dni Świebo-
dzic. Zapraszamy serdeczne 
wszystkich, tym bardziej, że 
w trakcie całej imprezy będą 
zbierane przez wolontariu-
szy do puszek pieniądze na 
operację serduszka Antosia 
Sobeckiego. Atrakcji będzie 
co niemiara, a 17.09.2022 r. o 
godzinie 17.00 odbędzie się 
specjalne wydarzenie zorgani-
zowane dla Antosia przez Ma-

Bawią się i pomagają
Na 17 i 18 września zaplanowane zostały Dni Świebodzic, podczas których nie zabraknie 

występów gwiazd, licznych atrakcji, dobrej zabawy i akcji dobroczynnej. Mieszkańcy 
Świebodzic oraz goście z innych miejscowości będą mogli wesprzeć zbiórkę pieniędzy 

na kosztowną operację serca Antosia Sobeckiego.
cieja Więcka, Mateusza Brzu-
chacza i Jarosława Pizuńskiego, 
czyli Mistrzostwa Świebodzic 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, 
pod hasłem: „Wyciskamy dla 
Antosia Sobeckiego”. Zapra-
szamy wszystkich chętnych 
do udziału w tych zawodach, 
sprawdzenia swojej siły, a zara-
zem samego siebie. Regulamin 
zawodów jest na stronie: ht-
tps://facebook.com/events/s/
mistrzostwa-swiebodzic-w-
-wycis/485295343116027/. Z 
kolei 18.09.2022 r. o godzinie 
14.30 odbędzie się charytatyw-
ny mecz piłki możnej o puchar 
burmistrza Świebodzic. Cały 
dochód z tych dwóch wyda-
rzeń w całości będzie przeka-
zany na operację serduszka 
Antosia, więc zapraszamy do 
wsparcia tego szczytnego celu. 
A kto nie może być w ten week-
end w Świebodzicach i wrzucić 
datek do puszki, może to zrobić 
nie wychodząc z domu, przez 
stronę www.siepomaga.pl/
antos-serduszko, na której pro-
wadzona jest zbiórka pieniędzy 
na operację Antosia – podkre-
śla Łukasz Sobecki, 
ojciec walczącego o 
życie chłopczyka.

Szczegółowy pro-
gram Dni Świebo-
dzic dostępny jest na 
stronie https://swie-
bodzice.pl/?p=2.

Skuterami przez 
Alpy

Wszyscy już ich 
znają z tego, że po-
tra�ą wiele, dostar-
czają dużo emocji, 
pozytywnej energii, 
a przede wszystkim 
mają wielkie serca. 
Skuterowe Chłopaki 
w składzie: Łukasz 
Ziemnicki „Moto 
Pyra”, Piotr Brągiel 
i Wojciech Brągiel, 
Paweł Nasiadka w 
zeszłym roku poje-
chali do chorwackiej 
Puli nagłośnić zbiór-

kę dla Adrianka i Amelki, obie 
zakończone sukcesem. Tym 
razem w powiększonym skła-
dzie, ponieważ dołączył Miko 
Dratowicz, postanowili wyru-
szyć na skuterach w Alpy. Mieli 
także zaplecze serwisowe, bo 
pojechała z nimi niezawodna 
Dorota Ziemnicka. Również 
tej akcji towarzyszy wspaniały 
cel - pomoc w zbiórce środ-
ków �nansowych na leczenie 
chorego serduszka Antosia 
Sobeckiego.

W przeddzień wyjazdu Pa-
nowie spotkali się na odprawie 
przed ratuszem miejskim z bur-
mistrzem Świebodzic Pawłem 
Ozgą i jego zastępcą Tobiaszem 
Wysoczańskim oraz Łukaszem 
Sobeckim – tatą Antosia. Była 
to okazja do pogratulowania 
wspaniałej inicjatywy i przeka-
zania życzeń bezpiecznej drogi 
i powrotu. 7 września rankiem 
Skuterowa Ekipa wyruszyła w 
podróż na tych samych maszy-
nach, jednak z nowym celem 

podróży. I oczywiście 
dla nich im trudniej, tym 
większa radość z realiza-
cji planu! Tak jak Antoś 
dzielnie pokonuje tru-
dy kolejnych operacji, 
tak ekipa na skuterach 
pokonywała kilometry, 
by dotrzeć na przełęcz 
Stelvio we włoskich Al-
pach, po drodze zaha-
czając o Grossglockner 
w Austrii. Na dotarcie do 
celu mieli 5 dni i 11 wrze-
śnia zameldowali się w 
wyznaczonym miejscu. 
Przed wyjazdem została 
założona dedykowana 
skarbonka https://www.
siepomaga.pl/Skutero-
we-Alpy, do której każ-
dy może wpłacić nawet 
najmniejszą kwotę, a 
zapełniona skarbonka 
będzie przekazana na 
operację Antosia.

(RED)
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WSSE powołała Radę Rozwoju Obszaru 
Gospodarczego
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
powołała Radę Rozwoju Obsza-
ru Gospodarczego (RROG). Gre-
mium biznesowo-samorządowe 
rozpoczęło działalność w po-
niedziałek w Wałbrzychu. Two-
rzą je przedstawiciele z trzech 
województw: dolnośląskiego, 
opolskiego i wielkopolskiego. To 
największa pod względem teryto-
rialnym rada w kraju.

– Rada Rozwoju Obszaru Go-
spodarczego jest to podmiot, któ-
ry powstaje zgodnie z przepisami 
ustawy o wspieraniu nowych inwe-
stycji. Zadaniem RROG jest przede 
wszystkim wskazywanie kierun-
ków działań na rzecz poprawy oto-
czenia przedsiębiorstw i rozwoju 
społeczno-gospodarczego obsza-
ru oraz wspieranie WSSE w kierun-
kach jej rozwoju, a w szczególności 
w tworzeniu odpowiedniej infra-
struktury do wzmożenia inwesty-
cji. Rada składa się z przedstawi-
cieli samorządów, ale, co niezwykle 
ważne, również przedsiębiorców 
– mówi Piotr Wojtyczka, prezes 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Podczas inauguracyjnego posie-
dzenia wręczono akty powołania 
do Rady Rozwoju Obszaru Gospo-
darczego. Wybrano także prze-
wodniczącego, wiceprzewodniczą-
cego i sekretarza rady. Zostali nimi 
kolejno: Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Cezary Przybylski 
(przewodniczący rady), Burmistrz 
Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grze-
gorzewicz, (wiceprzewodniczący 
rady) oraz burmistrz Sycowa Da-
riusz Maniak (sekretarz rady).

– Niewątpliwie Rada Rozwoju 
Obszaru Gospodarczego powinna 
być bardzo silnym ciałem dorad-
czym, które funkcjonuje na styku 
biznesu, Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVEST-
-PARK” i samorządu terytorialnego. 
Powinna być też ciałem współpra-
cującym z agencjami rządowymi, np. 
Polską Agencją Inwestycji i Handlu, 
aby rozwój biznesu, w tym przycią-
ganie nowych inwestorów, zarówno 
do województwa dolnośląskiego, 
opolskiego, jak i wielkopolskiego, 
przebiegało z sukcesem – mówi Pa-
weł Kurtasz, wiceprezes Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK”.

WSSE do pracy w Radzie Roz-
woju Obszaru Gospodarczego 
zaprosiła przedstawiciela każde-

go powiatu z obszaru, na którym 
działa.

– Zależy nam, aby głos każde-
go powiatu był słyszalny. Dobra 
współpraca między przedsiębior-
cami i samorządami to podsta-
wowy warunek budowania sprzy-
jającego otoczenia dla biznesu, a 
co za tym idzie – rozwoju regionu. 
Ta współpraca na Dolnym Śląsku 
niewątpliwie już jest, ale rada po-
zwoli usystematyzować działania 
tych środowisk, ułatwi wymianę 
informacji, sugestii, uwag, co z 
pewnością przełoży się na jesz-
cze sprawniejsze wprowadzanie 
koniecznych zmian czy uspraw-
nień – tłumaczy Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego Cezary 
Przybylski,, przewodniczący Rady 
Rozwoju Obszaru Gospodarczego.

Rada może także przedstawiać 
władzom gmin lub powiatów re-
komendacje działań, które mogą 
przyczynić się do zwiększenia 
atrakcyjności inwestycyjnej danej 
gminy lub powiatu.

– Rada będzie narzędziem ko-
munikacji między strefą a gmina-
mi. To od członków Rady Rozwoju 
Obszaru Gospodarczego będzie 
zależał przedmiot spraw, którymi 
się zajmie. Dzięki temu będziemy 
mieli solidny mandat, żeby zgłaszać 
wnioski, propozycje do właściwych 
urzędów czy agend rządowych po 
to, aby zgodnie z polityką zrówno-
ważonego rozwoju kraju działać na 
rzecz intensyfi kacji gospodarczego 
wzrostu regionów – podsumowuje 
Piotr Wojtyczka, prezes WSSE.

Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK” ma 
25-letnie doświadczenie w lokowa-
niu i wsparciu inwestycji zarówno 
globalnych koncernów, jak i fi rm z 
sektora małych i średnich przed-
siębiorstw. WSSE tworzy przy-
jazny klimat dla rozwoju biznesu. 
Spółka zarządza obszarem o łącz-
nej powierzchni ponad 20 tys. km 
kwadratowych, zlokalizowanym 
na terenie 174 gmin w trzech woje-
wództwach południowo-zachod-
niej Polski: dolnośląskim, opolskim 
i wielkopolskim. Przedsiębiorca, 
który planuje inwestycję na tym ob-
szarze, może wystąpić o wsparcie 
– zwolnienie z podatku dochodo-
wego w wysokości od 20 do 60% 
wartości kosztów kwalifi kowanych 
nowej inwestycji, wyłącznie do 
WSSE. Ponadto spółka umożliwia 
m.in. zakup lub wynajem hal prze-
mysłowo-magazynowych.
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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
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• Dzień Sybiraka
W imieniu Związku Sybiraków 
- Koło Wałbrzych zapraszam na 
uroczystości sybirackie, które 
odbędą się 16.09.2022 r. o godz. 
11.45 przy pomniku na ulicy Wy-
szyńskiego w Wałbrzychu. Ob-
chody rozpocznie złożenie wień-
ca i kwiatów pod obeliskiem 
„Syberyjskiej Golgoty” z okazji 
Dnia Sybiraka. Następnie w Ko-
ściele pod wezwaniem Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Wałbrzychu przy 
ul. Wyszyńskiego odprawiona 
zostanie msza święta. Dalsze 
uroczystości odbędą w szkole 
na ulicy Głównej – mówi Wacław 
Kwieciński, sekretarz Związku 
Sybiraków - Koło Wałbrzych.

• 5 Sabacik ze strażą 
miejską
- „Integracja, Edukacja, Zabawa” 
- to hasło tegorocznego 5 Sa-
baciku organizowanego przez 
Straż Miejską w Wałbrzychu. W 
tym roku zapraszamy mieszkań-
ców – szczególnie najmłodszych 
- na piąty festyn rodzinny. Spo-
tykamy się 17 września 2022 r. o 
godzinie 14.00 na stadionie przy 

ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu. 
W programie między innymi: gry 
i zabawy sportowe, grill, dmu-
chane zamki, mecz piłki nożnej 
dzieci kontra strażnicy, stoiska 
edukacyjne, prezentacja sprzętu 
służb mundurowych, konkurs 
plastyczny, gra terenowa „Mapa 
Skarbów”. Na uczestników za-
baw czekają nagrody, a jedną 
z atrakcji będzie losowanie 
atrakcyjnych nagród głównych 
– mówi Kamila Buła ze Straży 
Miejskiej w Wałbrzychu.

• Kino plenerowe
20 września 2022 r. o godz. 15.00 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wałbrzychu zaprasza 
na bezpłatne kino plenerowe 
na terenie Stara Kopalnia - Cen-
trum Nauki i Sztuki. Wydarzenie 
organizowane jest w ramach 
projektu „Bezpieczny Parasol”, 
współ�nansowanego ze środ-
ków Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej z Programu 
Osłonowego „Wspieranie jedno-
stek samorządu terytorialnego 
w tworzeniu systemu przeciw-
działania przemocy w rodzinie”.

(RED)

Raport z Wałbrzycha
- Sensacyjne odkrycie: 

księżna Daisy von Pless 
umarła jako obywatelka 
Polski! – informuje Mateusz 
Mykytyszyn, prezes Fundacji 
Księżnej Daisy von Pless.

- Książę Jan Henryk XV Ho-
chberg von Pless, jego angiel-
ska żona Marie Therese znana 
powszechnie jako księżna Da-
isy oraz troje synów tej pary 
obywatelami polskimi stali się 
w wyniku podziału Górnego 
Śląska w 1922 roku między 
Polskę a Niemcy. W czerwcu 
tego roku ziemia pszczyńska, a 
wraz z nią znajdująca się na jej 
obszarze ordynacja pszczyń-
ska, zmieniły przynależność 
państwową i znalazła się w 
granicach II Rzeczypospolitej 
Polskiej, a dokładnie w auto-
nomicznym województwie 
śląskim. 11 września 1922 roku, 
zgodnie z Konwencją Genew-
ską, książę złożył deklarację o 
wyborze miejsca zamieszka-
nia w Pszczynie. Wiązało się 
to przyznaniem całej rodzinie 
obywatelstwa polskiego. Swój 
wybór motywował o�cjalnie 
miejscem swojego urodzenia 

Daisy miała polskie obywatelstwo
i tytułem jaki posiadał. 
Władze Niemiec nie 
cofnęły mu wówczas 
paszportu, ale i tak 
przyjęcie przez księcia 
Hochberg von Pless i 
jego rodzinę obywa-
telstwa polskiego spo-
tkało się z krytyką pra-
sy niemieckiej. Sześć 
tygodni później, a 
dokładnie 25 paździer-
nika 1922 roku odbyła 
się rozprawa rozwo-
dowa Jana Henryka XV 
i Daisy przed Sądem 
Krajowym w Berlinie. 
Po rozwodzie księżna 
utraciła swoje obywa-
telstwo niemieckie, ale 
zachowała polskie. Pol-
ski paszport posiadała 
aż do śmierci w 1943 
roku w Wałbrzychu. 
Regularnie odnawiał go w kon-
sulacie polskim w niemieckim 
wówczas Wrocławiu. W Archi-
wum Państwowym w Katowi-
cach (oddział w Pszczynie) oraz 
w  Archiwum Państwowym we 
Wrocławiu, do którego tra�ły 
po wojnie archiwa Hochber-
gów z Książa i Wałbrzycha, 
odnajdziemy szereg dokumen-
tów potwierdzających posia-
danie polskiego obywatelstwa 
przez księżną von Pless – mówi 

Mateusz Mykytyszyn, prezes 
Fundacji Księżnej Daisy von 
Pless.

Wśród dokumentów są 
m.in.:

- Notatka z 15 lipca 1936 
roku podpisana przez osobi-
stego sekretarza syna księżnej 
Daisy, księcia Jana Henryka 
XVII o nazwisku Johann Schary 
oraz przez osobistą pokojówkę 
księżnej Daisy, Dolly Crowther. 
Z dokumentu dowiadujemy 

się o potwierdzeniu 
odbioru wystawionego 
w konsulacie w Breslau 
polskiego paszportu 
księżnej  przez Miss 
Crowther. Znajduje się 
w nim także informacja 
o poprzednim polskim 
paszporcie (Nr. 323 
378) księżnej Daisy, 
który wystawił z kolei 
polski konsulat w Mo-
nachium w 1933 roku. 

-Podania do polskie-
go konsulatu w Breslau 
o przedłużenie pasz-
portu z 30 listopada 
1937. Dokument o nu-
merze 323378/3557/33 
wystawionego na na-
zwisko Marja Teresa 
Fürstin von Pless.

- Karta zameldo-
wania księżnej Mary 

Therese von Pless w jej ostat-
nim domu w Wałbrzychu (wil-
la przy Friedlandestarsse 43, 
dziś Moniuszki 43) z dnia 10 
października 1940. W rubryce 
obywatelstwo wpisano pol-
skie. W dokumencie odnajdu-
jemy ponadto adnotację, że 
polskim paszportem księżna 
okazała się w urzędzie gmi-
ny w Nieder Salzbrunn (dziś 
Szczawienko).

(MM)
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Przedawnienie przestęp-
stwa oznacza, że nie można 
pociągnąć do odpowiedzial-
ności karnej sprawcy prze-
stępstwa, jeżeli od czasu 
jego popełnienia upłynął 
określony okres czasu. To 
właśnie upływ czasu powo-
duje uchylenie karalności 
przestępstwa. Upływ okresu 
przedawnienia nie zmienia 
przy tym faktu, że popełnio-
ny czyn pozostaje przestęp-
stwem. Sprawca jednak nie 
poniesie już odpowiedzial-
ności karnej za jego popeł-
nienie.

Przedawnienie karalności 
oparte jest na przekonaniu, że 
po upływie pewnego okresu 
od popełnienia przestępstwa, 
pociąganie jego sprawcy do 
odpowiedzialności nie jest już 
celowe. Sama instytucja prze-
dawnienia ma więc dwa aspek-
ty. Pierwszy z nich - aspekt 
humanitarny - związany jest 
z bezcelowością karania po 
upływie określonego czasu. 
Drugi - polityczno-kryminalny 
i sprawiedliwościowy - stanowi 
dla organów ścigania bodziec 
do działania tak, by sprawiedli-
wości stało się zadość, a spraw-

ca przestępstwa został wykryty 
i osądzony w możliwie najkrót-
szym czasie. W miarę upływu 
czasu słabną bowiem zapobie-
gawcze i wychowawcze efekty 
oddziaływania na sprawcę za 
pomocą kary. Co za tym idzie: 
zanika potrzeba zadośćuczy-
nienia społecznemu poczuciu 
sprawiedliwości.

Nie ma jednego terminu 
przedawnienia dla wszystkich 
przestępstw. Przepisy różni-
cują okres przedawnienia, w 
zależności od wagi popełnio-
nego czynu zabronionego. 
Z kolei wagę przestępstwa 
poznać można po grożącym 
wymiarze kary za jego popeł-
nienie. Im wyższa grozi kara, 
tym poważniejsze jest popeł-
nione przestępstwo. Zgodnie 
z art. 101 kodeksu karnego, 
karalność przestępstwa ustaje, 
jeżeli od czasu jego popełnie-
nia upłynęło: 30 lat – gdy czyn 
stanowi zbrodnię zabójstwa; 
20 lat gdy czyn stanowi inną 
zbrodnię – tj. czyn zagrożony 
karą pozbawienia wolności w 
wymiarze, co najmniej 3 lat; 15 
lat gdy czyn stanowi występek 
zagrożony karą pozbawienia 
wolności przekraczającą 5 lat; 

10 lat gdy czyn stanowi wystę-
pek zagrożony karą pozbawie-
nia wolności przekraczającą 3 
lata; 5 lat gdy chodzi o pozo-
stałe występki.

Odrobinę zmody�kowane 
są zasady przedawnienia nie-
których przestępstw popełnio-
nych na szkodę osób małolet-
nich. Przedawnienie karalności 
za wskazane w przepisach prze-
stępstwa nie może nastąpić 
przed ukończeniem przez po-
krzywdzonego 30 roku życia.

Jeżeli w tym podstawowym, 
wyżej podanym, okresie, zosta-
ło wszczęte postępowanie kar-
ne, przeciwko osobie sprawcy, 
to termin przedawnienia ulega 
wydłużeniu o 10 lat.

Zdecydowanie krótsze są 
przy tym terminy przedawnie-
nia przestępstw ściąganych 
z oskarżenia prywatnego np. 
naruszenie nietykalności cie-
lesnej. Karalność takiego prze-
stępstwa ustaje z upływem 
roku od chwili, kiedy pokrzyw-
dzony dowiedział się o osobie 
sprawcy, nie później jednak niż 
z upływem 3 lat od popełnienia 
czynu. Wszczęcie postępowa-
nia przeciwko sprawcy wydłu-
ża ten okres o kolejne 5 lat.

Warto również mieć świa-
domość, że niektóre prze-
stępstwa nie ulegają prze-
dawnieniu. Nie przedawniają 
się zbrodnie przeciwko po-
kojowi, przeciwko ludzkości 
oraz przestępstwa wojenne, 
a także niektóre zbrodnie po-
pełnione przez funkcjonariu-
sza publicznego w związku z 
pełnieniem obowiązków służ-
bowych.

A kiedy ów termin rozpo-
czyna bieg? W chwili popeł-
nienia przestępstwa, tj. kiedy 
sprawca działał lub zaniechał 
działania, do którego był zobo-
wiązany. Bieg przedawnienia 
przestępstw, których doko-
nanie zależy od nastąpienia 
określonego w ustawie skutku, 
rozpoczyna się od czasu, gdy 
skutek nastąpił.

Postępowania w sprawie o 
czyn, co do którego nastąpi-
ło przedawnienie karalności, 
nie wszczyna się. Jeżeli termin 
przedawnienia upłynął w trak-
cie toczącego się już postępo-
wania, to postępowanie takie 
ulega umorzeniu.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów

Czwakiel i Wspólnicy

Prawo w pigułce:
przedawnienie karalności przestępstwa 18 września 

(niedziela) o go-
dzinie 16.00  w ko-
ściele św. Barbary 
w wałbrzyskiej 
dzielnicy Stary-
-Zdrój odbędzie 
się wykład dra 
Piotra Reteckie-
go na temat pla-
nów utworzenia 
„wielkiego Wał-
brzycha” w okresie między-
wojennym. Wykład będzie 
połączony z prezentacją 
mało znanych dokumentów 
dotyczących tego projektu, 
który stanowi genezę po-
wstania Wałbrzycha w jego 
dzisiejszych granicach.

Spotkanie będzie jedno-
cześnie nieo�cjalną promocją 
8 tomu „Nowej Kroniki Wał-
brzyskiej”, który został wydany 
staraniem Fundacji „Museion” 
oraz dzięki zbiórce pieniędzy, 
która umożliwiła pozyska-
nie środków �nansowych na 
wydanie tomu. Po wykładzie 
będzie możliwość pozyskania 
egzemplarzy 8. tomu. Zdobyte 
środki będą przekazane jako 
darowizna dla fundacji na rzecz 
wydania kolejnego, dziewiąte-
go tomu czasopisma.

Wykład jest częścią inicja-
tywy dra Piotra Reteckiego, 

O wielkim Wałbrzychu

który od grudnia zeszłego roku 
prowadzi za pośrednictwem 
portalu Facebook stronę „Wał-
brzyski Portal Historyczny”, 
za pomocą którego publikuje 
informacje z historii regionu 
wałbrzyskiego, chcąc tą drogą 
przyczynić się do pogłębienia 
wiedzy na temat lokalnej hi-
storii, a także do jej populary-
zacji (https://www.facebook.
com/Wa%C5%82brzyski-Por-
t a l - H i s t o r y c z n y - W a l d e n -
b u r g e r - G e s c h i c h t e -
-Portal-106769291864266). 

- Zachęca do obserwowania 
strony, ponieważ publikowa-
ne tam informacje są oparte o 
dokumenty z archiwów oraz 
bibliotek, z których wiele nigdy 
wcześniej nie było publikowa-
nych. Z pewnością każdy znaj-
dzie tam dla siebie coś interesu-
jącego – mówi dr Piotr Retecki.

(RED)
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W ramach konkursu ekologiczne-
go Fundacji PKO Banku Polskiego, 
pod hasłem „Pozwólmy ziemi od-
dychać”, Fundacja Wałbrzych 2000 
otrzymała grant na realizację pro-
jektu proekologicznego #Wałbrzy-
skieOgrody.

Dzięki uzyskanej dotacji możliwa 
była organizacja wakacyjnych warsz-

tatów ekologicznych dla dzieci i mło-
dzieży z niepełnosprawnościami i 
zrealizowanie celów konkursu, czyli 
jest edukacja ekologiczna, podnie-
sienie wiedzy na temat klimatu i czy-
stości powietrza wśród dzieci, mło-
dzieży oraz społeczności lokalnych. 

Przez całe wakacje raz w tygo-
dniu ogród terapeutyczny Klubu 

Pozwólmy ziemi oddychać w Wałbrzychu

Seniora Fundacji Wałbrzych 2000 
odwiedzały dzieci i młodzież wraz z 
opiekunami z Fundacji Kalejdoskop 
Autyzmu. Wszyscy uczyli się prac 
ogrodowych, poznawali i sadzili 
rośliny, budowali domek dla owa-
dów, przygotowywali ekoposiłki. 
Warsztaty prowadzili wolontariusze 
Fundacji Wałbrzych 2000, a naukę 
petanque przedstawiciele SRS Dęby 
Wałbrzych.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni 
uczestnikom warsztatów – mówi 
Agnieszka Chlipała, wiceprezeska 
Fundacji Wałbrzych 2000 – za pra-
cę i pomoc w upiększaniu ogrodu 
terapeutycznego. Cieszymy się, że 
mogliśmy zorganizować warsztaty 
ekologiczne i w ramach podzięko-

wania nauczyć dzieci, młodzież i ich 
opiekunów – gry w bule.

Patronami medialnymi projektu 
#WałbrzyskieOgrody są tygodniki 
DB2010 i WieszCo oraz portale Wał-
brzyszek i WałbrzychDlaWas.

Fot. Z archiwum Fundacji 
Wałbrzych 2000

Nauka gry w bule

Sprzątanie liści Plewienie

Napowietrzanie ziemi

10.09.2022 r. został o�-
cjalnie otwarty Czesko-Pol-
ski szlak im. Pavla Hecka.

Przypomnijmy: podczas 
ubiegłorocznego spotkania z 
czeskimi partnerami z Teplic, 
Adrspachu i Mezimesti, bur-
mistrz Mieroszowa Andrzej 
Lipiński zaproponował stwo-
rzenie szlaku turystycznego 
im. Pavla Hecka, który odszedł 
podczas pandemii.

- Pavel był włodarzem Me-
zimesti i radnym krajowym w 
Kraju Kralovohradeckim. Przy-
jacielem Polaków i inicjato-
rem wspólnych akcji. Złożony 
został wniosek do Euroregio-
nu Glacensis, który otrzymał 
do�nansowanie, a partnerem 
wiodącym zostało miasto Me-
zimesti. Po obu stronach gra-
nicy został wytyczony szlak o 
długości 45 km. Jest oznaczo-

ny słupkami kierunkowymi, 
u każdego z partnerów stoi 
tablica informacyjna, a na gó-
rach Średniak i Bukowa Góra 
są zainstalowane platformy 
widokowe. Koszulki, parasolki 
i mapy to materiały promocyj-
ne, które również powstały w 
ramach tego projektu. Po na-
szej stronie w wykonanie pro-
jektu zaangażowanych było 
szereg osób dzięki którym 
mógł powstać ten wspaniały 
szlak. Zespół realizujący two-
rzyli: Ewa Kisztelińska, Tomasz 
Tracewski, Barbara Bukowska-
-Matusiewicz, Igor Ho�man, 
Michał Kisilewicz oraz Łukasz 
Wawrzyniak. Zapraszamy do 
pieszych wędrówek po na-
szym pięknym szlaku – mówi 
Mariusz Pawlak, zastępca bur-
mistrza Mieroszowa.

(RED)

Szlakiem Pavla Hecko
- Aura nie zapowiadała 

tak pięknych i wyjątkowo 
radosnych obchodów tego-
rocznych Dożynek Gminnych 
w Mieroszowie, którym to-
warzyszył I Festiwal Dzika 
i Dziczyzny – cieszy się An-
drzej Lipiński, burmistrz Mie-
roszowa.

- Starostami tegorocznych 
mieroszowskich dożynek byli 
hodowcy z Mieroszowa: Karo-
lina i Jan Woszczek. Zarówno 
dekoracje sołeckie, jak i wieńce 

dożynkowe oraz kosze plonów, 
były wypracowane na świato-
wym poziomie i komisje oce-
niające prace poszczególnych 
sołectw miały niezwykle trud-
ne zadanie. Stoiska sołectw 
bogate w tradycyjne potrawy 
i smakołyki tak pyszne, że nie 
zostało zbyt wiele, bo każdy 
chciał wypróbować smaków 
gminnych. Gmina Mieroszów 
po raz kolejny udowadnia, że 
zgoda buduje. Dzięki Wasze-
mu zaangażowaniu i kultywo-

Radosne święto plonów

waniu tradycji, udało nam się 
stworzyć tak piękną atmosferę, 
którą zauważyli licznie przy-
byli goście: parlamentarzyści, 
samorządowcy, duchowni, 
przedstawiciele �rm oraz in-
stytucji, a przede wszystkim 
mieszkańcy Gminy Mieroszów 
i całego regionu. Dziękuję 
także wszystkim wystawcom 
lokalnych produktów, których 
nie wystraszył deszcz, które-
go w trakcie imprezy prawie 
nie było. Dziękuję Zespołowi 
Pieśni i Tańca „Wałbrzych” za 
wyjątkowy program i oprawę 
naszych dożynek, naszym Iry-
som za wykonanie utworów 
znanych i lubianych, ale tak-
że za własną aranżację pieśni 
„Kalina”; zespołowi Zapłon, 
który - jak zawsze - pobujał nas 
rockowo; zespołowi Impuls 
za pokaz w kolorach i radości, 

DJ-owi Dareckiemu i lokalnym 
śpiewakom: Wasylowi z Ukra-
iny i Pani Ani z Nowego Siodła. 
Podziękowania należą się tak-
że Kołom Łowieckim Knieja z 
Lubawki i Wałbrzych za smacz-
ną dziczyznę. A nagrody dla 
sołectw nie mogłyby być tak 
bogate, gdyby nie wsparcie 
sponsorów, którymi były: Wał-
brzyskie Zakłady Koksownicze 
Victoria S.A., Camela S.A., Sa-
natoria Dolnośląskie, Kopalnie 
Surowców Skalnych Bartnica, 
Zamek Książ sp. z o.o. w Wał-
brzychu, Schronisko PTTK An-
drzejówka, Adršpašské skály, 
PH SPOKO Szostak. A już dziś 
zapraszam na dożynki, któ-
re w Mieroszowie będą miały 
charakter nie tylko gminny, ale 
także powiatowy – podkreśla 
burmistrz Andrzej Lipiński.

(RED, fot. Tomasz Tracewski)
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Miejska Biblioteka Pu-
bliczna – Centrum Kultury w 
Boguszowie – Gorcach rozpo-
czyna warsztaty wyplatania 
makramy. Pierwsze zajęcia 
w ramach projektu „Górskie 
Wyplatanki” rozpoczną się 
15 września o godzinie 17.00 
w centrali biblioteki w Bogu-
szowie.

- Przed uczestnikami warsz-
tatów odkryjemy fantastyczny 
świat makramy. Dzięki temu 
projektowi poznają tajniki jej 
wyplatania, nawiążą nowe 
znajomości i rozwiną zdolności 
manualne. Zajęcia poprowa-
dzi dla Karolina Oschia - Zalas 
z Oschia Art – mówi Katarzyna 
Gotowała, kierownik Filii nr 4 
„Witold” Miejskiej Biblioteki 
Publicznej – Centrum Kultury 
w Boguszowie – Gorcach.

Pierwsze zajęcia odbędą 
się 15 września w godzinach 
17.00 - 19.00 w centrali biblio-
teki w Boguszowie, a kolejne: 
22 września w godzinach 17.00 
- 19.00 w �lii nr 5 w Starym Le-
sieńcu, 29 września w godzi-
nach 17.00 - 19.00 w  �lii nr 2 w 
Kuźnicach oraz 6 października 
w godzinach 17.00 - 19.00 w �lii 

Będą wyplatać

nr 4 „Witold” w Gorcach. Zapisy 
i informacje prowadzone są w: 
centrali biblioteki w Boguszo-
wie (tel. 74 8449 284 wew. 32), 
w �lii nr 4 „Witold” (tel. 74 8440 
454), �lii nr 2 (tel. 74 8449 272) 
oraz �lii nr 5 (tel. 74 8449 824).

Projekt został do�nanso-
wany ze środków Programu 
„Działaj Lokalnie ” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Pol-
sce oraz ODL – Stowarzyszenie 
Granica w Lubawce.

(KG)

W Wałbrzychu odbyła 
się uroczystość przekazania 
samochodów ratowniczo-
-gaśniczych, które tra�ły do 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
Boguszów oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej Głuszyca 
Górna.

Komend Miejska Państwo-
wej Straży Pożarnej w Wałbrzy-

chu kupiła dwa nowe, ciężkie 
wozy gaśnicze. Gmina Bogu-
szów-Gorce wsparła zakup nie-
zbędnego wyposażenia jedne-
go z nich, przekazując na ten 
cel kwotę 30 000 zł. A dwa mer-
cedesy, które dotąd służyły PSP 
w Wałbrzychu, zasiliły park ma-
szynowy dwóch OSP. - Nowy 
pojazd, który otrzymała Ochot-

nicza Straż Pożarna w Głuszycy 
Górnej, mimo że ma już swoje 
lata, posłuży nam jeszcze przez 
jakiś czas i przyczyni się do 
zwiększenia skuteczności pro-
wadzonych akcji pożarniczych 
nie tylko na terenie Gminy Głu-
szyca, ale i dwóch innych gmin. 
Przekazany wóz będzie mógł 
dostarczać większą ilość wody 

Nowe wozy dla strażaków

ha Ryszarda Piwińskiego statu-
etką „Zasłużonego dla miasta 
Boguszowa-Gorc”, którą wrę-
czyli Burmistrz Boguszowa-
-Gorc Sylwia Dąbrowska oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Boguszowie-Gorcach Stani-
sław Urbaniak.

- Pan Ryszard Piwiński zwią-
zał swoje życie ze strażą po-
żarną wstępując w 1962 r. w 
szeregi młodzieżowej drużyny 
pożarniczej OSP Boguszów. Od 
1998 roku pełni funkcję Skarb-
nika Zarządu Miejskiego Związ-
ku OSP RP, a od 2002 r. prezesa 
OSP Boguszów. Dzięki jego 

staraniom, w trudnym dla bo-
guszowskiej OSP okresie, pozy-
skano oraz wyremontowano sa-
mochód bojowy na podwoziu 
Star 266, który następnie rozpo-
czął służbę na rzecz mieszkań-
ców naszego miasta. Jako fa-
chowiec w branży budowlanej, 
przepracował wiele godzin re-
montując obiekty remizy. Nigdy 
nie odmawiał pomocy w reali-
zacji inicjatyw na terenie nasze-
go miasta. Za swoje zasługi dla 
pożarnictwa był wielokrotnie 
nagradzany – mówi burmistrz 
Sylwia Dąbrowska.

(RED)

potrzebną podczas gaszenia 
pożarów - informuje Burmistrz 
Głuszycy Roman Głód.

Nowy wóz bojowy to Merce-
des Benz Axor. Wyposażony zo-
stał w: zestaw PSP-R1, agregat 
prądotwórczy, aparaty ODO, 
piły i pilarki, sprzęt burzący, 
armaturę gaśniczą oraz stożki 
ostrzegawcze. Wóz może za-
brać ze sobą 5000 l wody i 500 l 
środka pianotwórczego.

Ważnym punktem uroczy-
stości było uhonorowanie dru-
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Na stadionie w Starych Bogaczowicach odbyły się powiatowe zawody 
sportowo-pożarnicze. Rywalizacja strażaków z ochotniczych straży 
obejmowała dwie konkurencje: ćwiczenie bojowe oraz sztafetę 7x50 m z 
przeszkodami. W klasyfikacji końcowej 1 miejsce zajęła OSP KSRG Czarny 
Bór, na 2 miejscu uplasowała się OSP Witków Śląski, a 3 lokata przypadła 
w udziale OSP Zagórze Śląskie.

(RED)

Wójt Gminy Stare Bo-
gaczowice Mirosław Lech 
podpisał umowę na bu-
dowę dwóch świetlic wiej-
skich w Gminie Stare Boga-
czowice.

- Podpisana umowa na 
realizację zadania „Budowa 
dwóch świetlic w miejscowo-
ściach Gostków i Nowe Boga-
czowice” przez �rmę Solidne 

Budowanie Sp. z o.o. z Brze-
gu Dolnego otwiera proces 
realizacji tych oczekiwanych 
inwestycji. Wkrótce powsta-
ną dwie nowoczesne świe-
tlice, pozwalające rozwijać 
życie społeczne w kolejnych 
miejscowościach naszej Gmi-
ny -  podkreśla wójt Mirosław 
Lech.

(IL)

Nowe świetlice
W najbliższych tygo-

dniach dojdzie do kilku istot-
nych zmian w komunikacji 
publicznej w Gminie Stare 
Bogaczowice. Zmiany doty-
czą rozkładu jazdy oraz funk-
cjonowania linii komunika-
cyjnych.

15 września 2022 r. nastą-
pi korekta w kursie busów na 
linii Świebodzice – Cieszów – 
Chwaliszów – Stare Bogaczo-
wice: odjazd z przystanku na 
ul. Wolności koło targowiska w 
Świebodzicach został przesu-
nięty z godziny 14.20 na godzi-
nę 14.30. Uaktualniony rozkład 
jazdy dostępny jest u kierowcy 
oraz na stronie internetowej 
Gminy Stare Bogaczowice.

Od 3 października 2022 r., 
z powodu małego zaintereso-

wania mieszkańców, zostają 
zawieszone kursy na linii Stare 
Bogaczowice – Struga – Lubo-
min. Uruchomiona zostaje linia 
Stare Bogaczowice – Nowe 
Bogaczowice – Gostków, na 
której busy ze Starych Boga-
czowice będą odjeżdżały o 
godzinie: 7.55, 10.35 i 16.40, a 
z Gostkowa o godzinie 8.00 i 
10.50. Ponadto uruchomiony 
zostanie kurs próbny (przez 
miesiąc) na linii Świebodzice – 
Cieszów – Chwaliszów – Stare 
Bogaczowice. Busy będą odjeż-
dżały z przystanku na ul. Wol-
ności koło targowiska w Świe-
bodzicach o godzinie 16.15, a 
rozkład jazdy dostępny jest u 
kierowcy i na stronie interneto-
wej Gminy Stare Bogaczowice.

(IL)

Zamiany w komunikacji

Strażacka rywalizacja

W sołectwach Gminy Gmi-
ny Czarny Bór odbywają się 
zebrania sołeckie, podczas 
których omawiane będą wy-
datki z funduszu sołeckiego.

Do tej pory odbyły się ze-
brania w sołectwach Jaczków i 
Grzędy Górne. Kolejne zostały 
zaplanowane w pozostałych 
miejscowościach Gminy Czar-
ny Bór: Witków - 15.09.2022 r., 
godz. 17.00 (świetlica wiejska), 
Grzędy - 20.09.2022 r., godz. 
17.00 (świetlica wiejska), Czarny 
Bór - 21.09.2022 r., godz. 17.00 
(Biblioteka + Centrum Kultu-
ry), Borówno - 22.09.2022 r., 
godz.17.00 (świetlica wiejska).

- Zapraszam mieszkańców 
wszystkich sołectw Gminy 
Czarny Bór na zebrania sołec-
kie, których tematem jest prze-
znaczenie środków z funduszu 
sołeckiego na 2023 rok. Liczne 
przybycie mieszkańców jest 

Zadecydują o funduszu 
sołeckim

niezwykle ważne z uwagi na 
zmiany w statutach sołectw, 
które warunkują ważność ze-
brania od określonego procen-
towego udziału mieszkańców. 
Zgodnie ze statutem, o ważno-
ści zebrania wiejskiego decy-
duje obecność 15 procent osób 
uprawionych do głosowania. 
A to w poszczególnych sołec-
twach przekłada się na liczbę 
mieszkańców: Borówno - 63 
osoby, Czarny Bór - 255 osób, 
Grzędy – 62 osoby, Witków -118 
osób – mówi Adam Górecki, 
wójt Gminy Czarny Bór.

(RED)
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„Wszystkie śmieci są na-
sze!”–  to hasło 29. akcji 
Sprzątania świata-Polska. 
Wspólne porządkowanie zo-
stanie zorganizowane mię-
dzy innymi w Głuszycy i Za-
górzu Śląskim.

- Zachęcamy gorąco, nie 
tylko mieszkańców Gminy 
Głuszyca, do włączenia się do 
głuszyckiej odsłony akcji sprzą-
tania świata. Spotykamy się 

w piątek, 16 września 2022 r. 
o godz. 17.00 na Kamykach w 
Głuszycy Górnej. Zapewniamy 
worki na śmieci i rękawiczki – 
mówi Roman Głód, burmistrz 
Głuszycy.

Organizatorem głuszyckiej 
akcji sprzątania świata jest 
Centrum Kultury-Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszycy 
we współpracy z Gminą Głu-
szyca. Koordynatorem ogól-

nopolskim akcji jest Fundacja 
Nasza Ziemia.

Dzień później, czyli 17 wrze-
śnia, Stowarzyszenie Czysty 
Wałbrzych oraz Fundacja Pol-
ska Górom zapraszają miesz-
kańców powiatu wałbrzyskie-
go do wsparcia działań na i 
wokół jeziora Bystrzyckiego.

 - Spotykamy się 17 wrze-
śnia (sobota) o godzinie 11.00 
na parkingu leśnym przy Hote-

Dołącz do akcji sprzątania świata lu Maria Antonina w Zagórzu 
Śląskim, aby wyczyścić ta�ę 
jeziora Bystrzyckiego, oczyścić 
nabrzeża jeziora, posprzątać 
zalegające śmieci na szlakach i 
ścieżkach wokół jeziora, zlikwi-
dować wszelkie składowiska 
odpadów, wybrać z potoków 
naniesione z miast śmieci oraz 
oczyścić okolice zamku Grod-
no. Na zakończenie sprzątania 
na wolontariuszy będzie czekał 
poczęstunek oraz gry i zabawy 
rodzinne – informują organi-
zatorzy sprzątania jeziora By-
strzyckiego w Zagórzu Śląskim.

Patronem przedsięwzięcia 
jest wójt Gminy Walim Adam 
Hausman. Partnerami tego-
rocznej edycji są Toyota i Tau-
ron Ekoenergia, a wydarzenie 

odbędzie się pod szyldem 
World Cleanup Day – Między-
narodowy Dzień Sprzątania 
Świata.

(AM)

Trwają konsultacje spo-
łeczne nowej lokalnej stra-
tegii rozwoju obszaru obej-
mującego gminy: Głuszyca, 
Jedlina-Zdrój, Gminę Nowa 
Ruda, Pieszyce oraz Walim. 
Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Sowiogórskie” 
prowadzi cykl spotkań kon-
sultacyjnych poświęconych 
tworzeniu strategii.

- Zapraszamy do wypełnie-
nia elektronicznej wersji ankie-
ty dotyczącej tworzenia nowej 
Lokalnej Strategii Rozwoju na 
lata 2023-2027, dla obszaru Lo-
kalna Grupa Działania „Partner-
stwo Sowiogórskie”, czyli gmin: 
Głuszyca, Gmina Nowa Ruda, 
Jedlina Zdrój, Walim, Pieszyce. 
Zależy nam na każdym z pań-
stwa głosów w ocenie naszego 
potencjału, diagnozy potrzeb, 
przedstawiania swoich opinii, 
pomysłów oraz określania kie-
runków rozwoju obszaru. Link 
do ankiety dostępny jest na 
stronie https://swotlgd.weban-
kieta.pl/, a termin składania 
ankiet mija 22 września 2022 r. 
Zapraszamy także do punktu 
konsultacyjnego w biurze LGD 
przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głu-
szycy (gdzie dostępne są ankie-

ty papierowe), jak również na 
stronę internetową www.part-
nerstwo-sowiogorskie.pl gdzie 
pojawią się opracowane ma-
teriały ze spotkań, do których 
będzie można wnosić uwagi 
za pośrednictwem formularza 
kontaktowego (e-mail), ankieta 
elektroniczna /formularz go-
ogle/ oraz formularz składania 
uwag do poszczególnych czę-
ści projektu LSR – podkreślają 
przedstawiciele Lokalnej Grupy 
Działania „Partnerstwo Sowio-
górskie”.

15 września o godz. 15.00 
odbędzie się spotkanie kon-
sultacyjne w Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu, 19 wrze-
śnia o godz. 15.00 w Centrum 
Kultury w Jedlinie- Zdroju, a 20 
września o godz. 15.00 w Urzę-
dzie Miejskim w Głuszycy.

Proces tworzenia LSR 
współ�nansowany jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 – 
w ramach inicjatywy LEADER 
poddziałanie 19.1 „Wsparcie 
przygotowawcze”.

(RED)

Tworzą strategię

15 września 
2022 r. (czwar-
tek) o godz. 
15.00 w sali 
widowiskowej 
Centrum Kul-
tury – Miejskiej 
Biblioteki Pu-
blicznej w Głu-
szycy odbędzie 
się spotkanie 
p o ś w i ę c o n e 
b e z p i e c z e ń -
stwu osób star-
szych.

- W ramach 
akcji „Seniorze, 
nie daj się oszu-
kać!”, prowa-
dzący spotka-
nie policjanci z 
Komisariatu Po-
licji w Głuszy-
cy opowiedzą 
jak dochodzi 
do wyłudzeń i oszustw oraz 
przedstawią najczęstsze me-
tody, którymi posługują się 
oszuści. Dzięki wiedzy zdo-
bytej podczas spotkania, se-
niorzy będą potrafili zadbać 
o swoje bezpieczeństwo. Na 
spotkanie zapraszają Bur-

Nie daj się oszukać

mistrz Głuszycy Roman Głód, 
Komisariat Policji w Głuszycy 
oraz Centrum Kultury Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy – mówi Sabina Jelew-
ska, dyrektor CK-MBP w Głu-
szycy.

(AGM)
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Sekcja Petanque SRS 
Dęby Wałbrzych nie tylko 
regularnie odnosi sukcesy w 
ogólnopolskiej i regionalnej 
rywalizacji, ale także popu-
laryzuje grę w bule wśród 
mieszkańców Aglomeracji 
Wałbrzyskiej.

- Na 62 dublety, które 11 
września 2022 r. przystąpiły 
do rywalizacji w Mistrzostwach 
Polski Mikstów w Nysie, nasza 
Dębowa Para: Beata i Kazimierz 
Urbaniak - zakwali�kowała się 
do fazy play o� (32 drużyny), 
awansując dalej do ćwierć�na-
łu. Ostatecznie zajęła wysokie 
8 miejsce. To kolejny ogromny 
sukces naszego małżeńskiego 

dubletu dębowego. Pozostałe 
dublety mieszane zajęły miej-
sca: 39 Bogumiła Korus i Miro-
sław Kaszubowski, 42 Iwona i 
Hubert Maciejewscy, a 54 Kazi-
mierz Jacak i Anna Wołoszczak 
z KSP Oława – relacjonuje pre-
zes SRS Dęby Wałbrzych Beata 
Urbaniak.

W tym samym dniu Dariusz 
Merchel i Maciej Pisarczyk ry-
walizowali w Otwartych Mi-
strzostwach Wrocławia, zaj-
mując ostatecznie 20 miejsce. 
Dzień wcześniej (10 września 
br.) Dęby Wałbrzych zagrały w 
Turnieju o Puchar Prezesa Bro-
en Poland w Dzierżoniowie i 
ponownie stanęły na podium: 

tym razem Kazimierz Jacak i 
Łukasz Kastelik zajęli 2 miejsce, 
na piątym miejscu uplasowała 
się para Beata i Kazimierz Urba-
niak, Adam Jacak zagrał z Geor-
gem Burtinem i zajął 9 miejsce, 
Bogusława Korus i Mirosław 
Kaszubowski zajęli 10 miejsce, 
a Grażyna Kaczuga i Mirosław 
Kaczuga zakończyli zawody na 
13 miejscu.

Kolejny udany start Dęby 
Wałbrzych zaliczyły 4 września 
br. w Turnieju o Puchar KS Pe-
tanque Oława.

- Dwa nasze dublety zakoń-
czyły rywalizację z pięcioma 
zwycięstwami: 3 miejsce zajął 
dublet w składzie: Hubert Ma-

ciejewski i Maciej Pisarczyk, a 
4 lokatę Kazimierz Urbaniak 
i Dariusz Merchel. 4 wygra-
ne mecze zagwarantowały 6 
pozycję zespołowi Mirosław 
Kaszubowski i Mirosław Kaczu-
ga. Kazimierz Jacak, w parze z 
Arkiem Tomaszewskim (KS Pe-
tanque Oława), zajęli 12 miej-
sce, wygrywając 3 pojedynki. 
Również 3 mecze wygrali Ta-
deusz Gałuszkiewicz i Henryk 
Ziomek, co pozwoliło im zająć 
18 miejsce.

Promują petanque
3 września br., podczas Je-

dlińskiego Dnia Aktywności, 
Dęby Wałbrzych w składzie Be-

Stowarzyszenie Walim na 
Żądanie zaprasza 8 paździer-
nika 2022 roku na kolejną 
imprezę biegową z cyklu Wa-
limskie Biegi Górskie. Wciąż 
można zapisać się do biegów 
na dystansach Sowi Light 22 
km i Sowi Hardcore - 51 km.

- Na liście startowej Sowie-
go Hardcora mamy znakomitą 
postać! To Marcin Michalec – 
tegoroczny mistrz świata na 
dystansie półmaratonu nordic 
walking. A do obrony tytułu 
najlepszego zawodnika So-
wiego Hardcore’u, czyli na 
dystansie 51 km, stanie nasz 
przyjaciel  z Czech Ondrej Penc. 
Cieszymy się bardzo i może w 
tym roku Ondrej da się namó-
wić na „magiczny napój” pod 
hasłem „Walim na Żądanie”? 
Poza tym przypominam, że w 
dalszym ciągu można zdobyć 
koronę Sudetów Środkowych, 
w skład której wchodzą nasze 

Walimskie Biegi 
Górskie

Dęby w krajowej czołówce

ata Urbaniak i Stanisław Grze-
sik zagrały dwa pokazowe me-
cze z zespołem Kamila Orpla z 
Jedliny-Zdrój (1:1).

- Po tej pokazowej grze, 
wraz z kolegami z klubu z Je-
dliny-Zdroju, uczyliśmy grać 
w bule grupy dzieci, młodzież 
i dorosłych. Cieszy nas coraz 
większe zainteresowanie mło-
dych ludzi tym sportem. Ra-
dość uczestników konkursów 
bulowych dała nam ogromna 
satysfakcję. Zapraszamy na 
bulodromy do Wałbrzycha i 
Jedliny-Zdrój – zachęca prezes 
SRS Dęby.

Z kolei 1 września, podczas 
Spartakiady Związku Niewi-
domych w Walimiu, „Starsza 

Kadra Dębów” w składzie: Ire-
neusz Kędzierski, Tadeusz Ga-
łuszkiewicz i Henryk Ziomek, 
wspólnie z Fundacją Wałbrzych 
2000 zorganizowała naukę gry 
w bule, uwzględniając uwa-
runkowania zdrowotne uczest-
ników. I to nie pierwsza tego 
typu inicjatywa. Zawodnicy na-
szego klubu znani są z pracy w 
wolontariacie. Dęby mają swój 
wkład w promocję petanki w 
Wałbrzychu. Najpierw wybu-
dowaliśmy w czynie społecz-
nym bulodromy przy Domach 
Seniora na Piaskowej Górze i 
Białym Kamieniu, teraz uczymy 
gry w bule różne grupy wieko-
we – wylicza Beata Urbaniak.

(RED)

biegi trzy: Waligóra Run Cross 
(55 km), Półmaraton Szlakiem 
Riese (21 km) oraz Sowi Hard-
core (51 km). Zapisy na Sowi 
Light o długości 22 km i 720 
m przewyższeń oraz Sowi 
Hardcore, na którym suma 
przewyższeń wynosi 1900 m, 
trwają na stronie https://www.
zmierzymyczas.pl/1387/walim-
skie-biegi-gorskie.html. Wszyst-
kie informacje znajdziecie w 
regulaminie, który także jest 
dostępny na tej stronie – mówi 
Aleksander Sobieraj, prezes Sto-
warzyszenia Walim na Żądanie.

(RED)
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- Zapraszam na Bieg Gór-
ski Invest-Park Lesista Trzy-
dziecha 4. Ten wymagający 
bieg górski w masywie Lesi-
tej Wielkiej odkrywa przed 
Wami swoje piękno i różno-
rodność. Jedno jest pewne 
- widoków na trasie jest całe 
mnóstwo – mówi Igor Hof-
fman, dyrektor Mieroszow-
skiego Centrum Kultury, któ-
re jest organizatorem biegu.

- Dla tych, którzy chcą się 
zmierzyć z trasą o długości 30 
km i przewyższeniami 1000 m, 
a jeszcze się nie zapisali, mam 
dobrą wiadomość: mamy jesz-
cze wolne miejsca. Zapisy pro-
wadzone są na stronie: https://
formularz.ultimasport.pl/91. 
Opłata startowa wynosi 60 zł, 
ale dla mieszkańców Gminy 
Mieroszów jest o połowę niż-
sza (30 zł). Start biegu został 

zaplanowany na godz. 10.00 
w Rynku w Mieroszowie. Tam 
też będzie meta oraz biuro za-
wodów, które w dniu startu 
będzie czynne od godz. 7.30. 
Dla uczestników przygotowa-
ne będą dwa bufety: pierwszy 
na 10 km na szczycie Lesistej 
Wielkiej, a drugi na 20,5 km 
na Ostroszu, przed zbiegiem 
do Kowalowej. Trasa będzie 
oznakowana, a pomiar czasu, 
obsługę biura zawodów i je-
den punkt kontrolny pomiaru 
czasu na trasie (na 17 km) za-
pewni ultimasport.pl. Mapy 
trasy  biegu dostępne są na 
stronie biegu na Facebooku. 
Dodam tylko, że rekord naszej 
trzydziestokilometrowej tra-
sy wynosi 2:12:56 i należy do 
Pawła Czerniaka – dodaje Igor 
Ho�man.

(RED)

Invest-Park Lesista 
Trzydziecha

Około 180 zawodników 
wystartowało w Mieroszowie 
w zawodach „Biathlon dla 
każdego”, których organi-
zatorem był Polski Związek 
Biathlonu wraz z Gminą Mie-
roszów.

Do Mieroszowa na sobotnie 
zawody przyjechali członkowie 

prezydium Polskiego Związku 
Biathlonu: prezes Joanna Ba-
dacz i wiceprezes Adam Górec-
ki. Pani Prezes nie tylko czyniła 
honory gospodyni zawodów – 
wraz z burmistrzem Mieroszo-
wa Andrzejem Lipińskim – ale 
także wystartowała w rywaliza-
cji kobiet, zajmując 4 miejsce.

Biathlon dla każdego

- Staram się dawać przykład 
młodym zawodnikom. Sama 
byłam zawodniczką i wiem jaki 
to jest wysiłek. Cieszę się, że 
- mimo zapowiadanych złych 
warunków atmosferycznych – 
tylu młodych ludzi zdecydowa-
ło się tu przyjechać, by wziąć 
udział w tej rywalizacji. W tych 
zawodach nie chodzi o to, kto 
jakie miejsce zajął, ale o popu-
laryzację naszej dyscypliny i 
aktywnego stylu życia – powie-
działa prezes Joanna Badacz.

W zawodach znakomicie 
spisali się zawodnicy z Gminy 
Mieroszów: rywalizację w ka-
tegorii open kobiet wygrała 
Agnieszka Kwiatowska z Miero-
szowa, a jej córka Natalia była 
najlepsza w kategorii K1. W ry-
walizacji mężczyzn w kategorii 

open tryumfował Bartłomiej 
Szpargała z Mieroszowa, a dru-
gie miejsce zajął Michał Leszko 
z Sokołowska. W kategorii M1 
najlepszy był Gracjan Przysło 
z Czarnego Boru, a 3 miejsce 
zajął Tymoteusz Wolski z Soko-
łowska. Kategorię K2 wygrała 
Oliwia Zięcina z Mieroszowa, 
a kategorię M2 zdominowali 
zawodnicy z powiatu wałbrzy-
skiego: pierwsze miejsce zajął 
Patryk Mucha z Czarnego Boru, 
drugi był Bartek Dewiszek z 
Mieroszowa, a trzeci Krzysz-
tof Gorczyński z Kamionki. W 
rywalizacji w kategorii K3 naj-
lepsza była Kamila Woźniak z 
Mieroszowa, natomiast w ka-
tegorii K3 Mateusz Gałkowski 
z Lubawki wyprzedził Konrada 
Matusika z Czarnego Boru i Ra-
fała Rużaka z Mieroszowa.

Dzięki licznemu gronu spon-
sorów, zawodnicy z miejsc 1 
- 6 we wszystkich kategoriach 
wiekowych otrzymali nagrody, 
a po zawodach na wszystkich 
czekał ciepły posiłek przygo-
towany przez Stowarzyszenie 
Mieroszów w Górach oraz owo-
ce i woda. Ostatnie zawody te-
gorocznego cyklu „Biathlon dla 
każdego” zostały zaplanowane 
na 25 września w Piechowicach.

(RED)
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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. Mickiewicza 69 w Wałbrzychu
74 843 22 84, 605 430 006

ZATRUDNIĘ 
DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

USŁUGI

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(3) 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 dom- bliźniak w Głuszy-
cy. O pow. 80m2, użytkowa 146m2 
działka. Cena 260 tys.zł

Sprzedam atrakcyjną działkę rolną 
o pow. 24314m2 w gminie Głuszy-
ca. Cena 380 tys. zł

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Jedlina-Zdrój
ul. Kłodzka 29d
tel.: 781 454 045
czynne: pn-pt 8:00-20:00, sob 8:00-14:00

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania  • Kondolencje • Nekrologi

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

Zatrudnię MECHANIKA 

i WULKANIZATORA

z doświadczeniem

Tel. 534 723 808

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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