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Starania o wielomilionowe 
fundusze to nie tylko kwestia 
ambicji ekologicznych, ale 
również obowiązku wynika-
jącego z ustawy o elektromo-
bilności i paliwach alternatyw-
nych. Przepisy do 2028 roku 
wymuszają zerową emisję w 
30 proc. pojazdów komunika-
cji miejskiej, a Wałbrzych chce 
to zrealizować znacznie wcze-

Wodorowa rewolucja 
w Wałbrzychu

- Wałbrzych czeka wodorowa rewolucja! Dzięki umowie na dotację, którą uroczyście podpisaliśmy 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 Gmina Wałbrzych kupi 20 nowoczesnych autobusów wodorowych – mówi Roman Szełemej, prezydent 
Wałbrzycha. A od 2024 roku w Wałbrzychu będzie można wodorem zatankować także samochody osobowe.

śniej. Okazja pojawiła się wraz 
z ogłoszeniem przez NFOŚiGW 
naboru do programu „Zielony 
Transport Publiczny”. Efektem 
jest 58 mln zł dotacji i blisko 7 
mln zł niskooprocentowanej 
pożyczki w całości ze środków 
krajowych. Całość projektu 
zamknie się kwotą 80 mln zł, 
w tym 15 mln zł podatku VAT 
do zwrotu. Z takim wsparciem 
�nansowym miasto rozpisze 
przetarg na zakup 20 autobu-
sów, których dostawy mają być 
realizowane w trzech turach: 
8 pojazdów w I kwartale 2024 
roku, 6 w III kwartale 2024 roku 
i kolejnych sześć w III kwartale 
2025 roku.

- Bardzo dziękuję zespołowi 
Zarządu Dróg, Komunikacji i 
Utrzymania Miasta w Wałbrzy-
chu za przygotowanie bardzo 
dobrego wniosku, którego 
efektem jest 58 mln zł dotacji i 
blisko 7 mln zł niskooprocento-
wanej pożyczki. Zeroemisyjne 
autobusy wodorowe to otwar-
cie nowej epoki w dziejach 
wałbrzyskiej komunikacji zbio-
rowej. O wyborze autobusów z 
silnikami zasilanymi wodorem 
zdecydowało kilka czynników, 
w tym wysokie, 90-procento-
we do�nansowanie kosztów 
netto, niskie koszty eksploata-
cji pojazdów oraz istotna prze-
waga nad silnikami z tradycyj-
nym ogniwem elektrycznym. 
Nade wszystko autobus z na-
pędem wodorowym obywa się 

bez kosztownej infrastruktury 
do ładowania baterii, które w 
autobusie elektrycznym trwa 
nawet 6 godzin. Tymczasem 
pełne tankowanie wodoru to 
zaledwie 8-10 minut, czego 
efektem jest możliwość poko-
nania przez autobus znacznie 
dłuższego dystansu z większą 
liczbą pasażerów. Należy mieć 
na względzie, że tankowanie 
wodoru od 2024 roku planowa-
ne jest na istniejącej stacji PKN 
Orlen przy ul. Wysockiego. Na 
tym terenie powstanie ogól-
nodostępna stacja tankowania 
wodoru, na której będą mogły 
tankować autobusy miejskie 
oraz pojazdy osobowe. Wszyst-
kie działania realizowane są w 
skoordynowany sposób, któ-
ry jest efektem podpisanego 
listu intencyjnego pomiędzy 
PKN Orlen a władzami miasta. 
Warto dodać, że bardzo waż-
ną rolę w projekcie odegrała 
fabryka Toyoty w Wałbrzychu, 
która zainicjowała współpracę 
pomiędzy Gminą Wałbrzych, a 
PKN Orlen – podkreśla dr Ro-
man Szełemej.

– Program „Zielony Trans-
port Publiczny” to efekt ce-
lowej polityki rządu, która 
zmierza do przeprowadzenia 
transformacji energetycznej i 
poprawy życia obywateli. Upo-
wszechnienie zeroemisyjne-
go transportu publicznego w 
polskich miastach to jeden ze 
sposobów na osiągnięcie od-

czuwalnej przez nas wszystkich 
poprawy jakości powietrza 
– mówi Ireneusz Zyska, Wice-
minister Klimatu i Środowiska, 
który uczestniczył w uroczysto-
ści podpisania umowy, która 
odbyła się w Centrum Nauki i 
Sztuki Stara Kopalnia w Wał-
brzychu. – Decyzja o sięgnięciu 
po najbardziej innowacyjne 
rozwiązania, oparte na paliwie 
przyszłości, doskonale wpisuje 
się w rządową strategię upo-
wszechniania rozwiązań wo-
dorowych. Niebagatelną rolę 
do odegrania ma tu m.in. po-
wołana w pierwszym kwartale 
tego roku Dolnośląska Dolina 
Wodorowa – zaznacza wice-
szef resortu.

– Rządowe wsparcie pozwa-
la polskim samorządom sięgać 
po najnowocześniejsze tech-
nologie opracowywane dla 
transportu, także tego szcze-
gólnie ważnego - zbiorowego. 
Przez takie inwestycje, oparte 
na technologii wodorowej, 
samorządy mogą z powodze-
niem podnieść swój potencjał 
ekonomiczny i społeczny. Po-
tencjał ten, przy odpowied-
nim wsparciu �nansowym ze 
strony państwa, staje się realną 
szansą szybkiego, harmonij-
nego rozwoju miasta i okolic 
– dodaje Artur Michalski, wice-
prezes Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

(RED)
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Dolnośląski Konkurs Lite-
racki o Laur Złotego Pióra „My 
Polacy, My Dolnoślązacy” jest 
skierowany do młodzieży po-
nad 300 szkół województwa 
dolnośląskiego. W konkursie 
zwyczajowo bierze udział ok. 
400 uczniów ze szkół podsta-
wowych i liceów, którzy zgła-
szają swoje prace w dowolnej 
formie literackiej na jeden z 
trzech podanych wcześniej te-
matów.

Organizatorami są: Ze-
spół Szkół Salezjańskich DON 
BOSCO we Wrocławiu, Liceum 
Salezjańskie we Wrocławiu, 
Redakcja Wrocławska „Gościa 
Niedzielnego”, w współorgani-
zatorami Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego i 
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wro-
cławiu OKiS. Patronat medialny 
nad konkursem sprawują: „Gość 
Niedzielny”, Radio Rodzina, „Nie-
dziela”, TVP Wrocław. Mecenat 
jest prof. Jan Miodek, a patronat 
honorowy sprawują: Jarosław 
Obremski – Wojewoda Dolno-
śląski, Cezary Przybylski – Mar-
szałek Województwa Dolnoślą-
skiego, Jacek Sutryk – Prezydent 
Wrocławia, Roman Kowalczyk 
– Dolnośląski Kurator Oświaty, 
ks. arcybiskup Józef Kupny – Me-
tropolita Wrocławski, ks. biskup 
Marek Mendyk – ordynariusz 
Diecezji Świdnickiej, ks. biskup 
Andrzej Siemieniewski – ordy-
nariusz Diecezji Legnickiej, ks. 
Bartłomiej Polański – Inspektor 
Inspektorii św. Jana Bosko we 
Wrocławiu oraz Zbigniew Ła-
dziński – prezes Dolnośląskiej 
Izby Rzemieślniczej.

Konkurs jest skierowany do 
uczniów szkół średnich, tech-
ników, szkół branżowych oraz 
VIII klas szkół podstawowych 
województwa dolnośląskiego. 
Każda szkoła może maksymal-
nie przysłać prace 5 uczniów. 
Prace konkursowe o objętości 
do dwóch stron formatu A4 
(czcionka Times New Roman, 
rozmiar 12, interlinia 1,5; mar-
ginesy standardowe), w forma-

My Polacy, 
My Dolnoślązacy

Ruszyła XVIII edycja Konkursu Literackiego 
o Laur Złotego Pióra „My Polacy, My Dolnoślązacy”.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.zlote-pioro.pl.
Projekt jest współ�nansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

cie pdf, należy przesłać wraz z 
uzupełnionym formularzem 
zgłoszeniowym przez stronę 
internetową konkursu.

Tematy konkursowe:
1.  „Współkochać przyszłam – 

nie współnienawidzić” (An-
tygona, Sofokles)

 „Współ-” w połączeniu z 
proponowanymi przez Cie-
bie wyrazami jako pana-
ceum na zło tego świata.

2. „Kto szuka prawdy, szuka 
Boga, choćby nawet o tym 
nie wiedział”.

 Uczyń myśl św. Edyty Stein 
mottem przewodnim swo-
jej pracy.
Termin nadsyłania prac mija 

15 listopada 2022 roku. Przy-
jęcie pracy zostanie potwier-

dzone drogą elektroniczną na 
adres przysyłającego pracę. 
Rozstrzygnięcie konkursu od-
będzie się 1 grudnia 2022 roku 
o godz. 12.00. podczas uroczy-
stej gali w Auli Papieskiego Wy-
działu Teologicznego przy pl. 
Katedralnym 1 we Wrocławiu, 
na którą zostaną zaproszeni te-
lefonicznie wyróżnieni ucznio-
wie i ich opiekunowie.

Spośród nadesłanych prac 
jury wyłoni 30 prac, których 
autorzy otrzymają dyplomy 
oraz nagrody książkowe; dla 
zwycięzców: 1, 2 i 3 miejsce 
przewidziano dyplomy, bardzo 
cenne nagrody (laptop, tablet, 
aparat fotogra�czny); ponadto 
każdy opiekun nagrodzonych 
uczestników otrzyma dyplom.

(JP)

Parlamentarzyści, władze 
Wałbrzycha, uczniowie oraz 
mieszkańcy Wałbrzycha i po-
wiatu oddali hołd Sybirakom, 
którzy na zesłaniu oddali 
swoje życie, mając do ostat-
nich chwil wiarę w szczęśliwy 
powrót do ojczyzny.

Obchody Dnia Sybiraka przy 
pomniku na ulicy Wyszyńskie-
go w Wałbrzychu rozpoczęły 
się od złożenie wieńca i kwia-
tów pod obeliskiem „Sybe-
ryjskiej Golgoty”. Następnie, 
w Kościele pod wezwaniem 
Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Wał-
brzychu przy ul. Wyszyńskiego, 
odprawiona została msza świę-
ta, koncelebrowana przez księ-
dza prałata Krzysztofa Moszu-
mańskiego i księdza prałata, a 
zarazem Sybiraka, Stanisława 
Pająka.

- Nasza ojczyzna ma boha-
terów znamienitych takich jak 
Józef Piłsudski i Karol Wojtyła. 
Ale ma też bohaterów cichych, 
którzy swoje dzieciństwo zo-
stawili w syberyjskiej tajdze 
przymierając z głodu, takich co 
po powrocie po wojnie zakasali 
rękawy i odbudowywali naszą 
ojczyznę z gruzów. Takich co 
swoją społeczną i o�arną pracą 
przekazywali nam następne-
mu pokoleniu swoją bolesną 
prawdziwą historię – historię 
Golgoty Wschodu. Ci skromni 
ludzie w podeszłym już wie-
ku u schyłku swojego życia i 
swojej misji dają świadectwo 
oddania ojczyźnie i codziennie 
odkrywają nam białe i niezna-
ne jeszcze karty historii – mówi 
Wacław Kwieciński, Sekretarz 
Koła Związku Sybiraków w 
Wałbrzychu po nabożeństwie 
przedstawił zebranym postać 
Stanisława Ciary - zmarłego 
niedawno Sybiraka. Odczytał 
także fragment jego książki 
„Wspominki Psa Atamana - 

Obchody Dnia Sybiraka 
w Wałbrzychu

syna polskiego Pana” oraz wła-
sny wiersz zatytułowany „Pies 
Atamana”, dedykowany zmar-
łemu Stanisławowi.

Dalsza część uroczystości 
odbyła się w Szkole Podstawo-
wej nr 37 przy ul Głównej 2 w 
Wałbrzychu, między innymi z 
udziałem Senator RP Agniesz-
ki Kołacz-Leszczyńskiej. Gości 
przywitała dyrektor szkoły Ewa 
Gratzke, a w imieniu Sybiraków 
głos zabrał Wacław Kwieciński, 
który po krótkim wystąpieniu 
przedstawił zebranym swój 
najnowszy wiersz „Syberia”, 
napisany specjalnie na tę uro-
czystość:

Kolejnym wydarzeniem tej 
uroczystości było wyróżnienie 
Odznaką Honorową Sybiraka 
nauczycieli: Grażyny Jankojć i 

Agnieszki Sera�n oraz odzna-
czenie Wacława Kwiecińskiego 
Srebrną Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Związku Sybiraków. 
Potem uczniowie zaprezento-
wali program artystyczny dla 
Sybiraków, a Sybiracy podzię-
kowali młodzieży słodkim po-
częstunkiem.

- Śpieszmy się kochać ludzi 
tak szybko odchodzą, zostaną 
po nich buty i telefon głuchy – 
napisał ks. Jan Twardowski. Tak 
właśnie i my powinniśmy ko-
rzystać garściami z wiedzy ży-
jących jeszcze świadków tego 
okrutnego, wojennego czasu. 
Czytajmy ich wspomnienia i 
książki – apeluje Wacław Kwie-
ciński, sekretarz Koła Związku 
Sybiraków w Wałbrzychu.

(RED, fot. Wacław Kwieciński)

Syberia - ziemia skuta wiecznym lodem,
Gdzie w noc i dzień powiewa chłodem.
Kraina można powiedzieć jak z bajki,
Pokryta tysiącem kilometrów tajgi.
Syberia to także więzienie bez krat,
Gdzie plecy zesłańców ranił stalinowy bat.
Umęczone razami biedne polskie ciało,
Tylko we śnie i modlitwie ukojenie znajdowało.
Syberio – kraino wroga i dzika zarazem,
Królestwo dzikich zwierząt z niejednym okazem.
Pochłonęłaś tysiące ludzi niewinnych,
Jeszcze niedawno sprawnych, bardzo silnych.
Syberio przecina cię długi kolejowy szlak,
Tymi torami wieziono Polaków w inny świat.
Wzdłuż torów w paszczę śmierci wiodących,
Układano ciała rodaków konających.
Syberio – ziemio nieludzka, ziemio przeklęta,
Zabrałaś nam ojce, matki, dziecięta.
Kto znalazł się w twych objęciach blisko,
Co dzień pokłaniał się Panu Bogu nisko.
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Przed nami Led Zeppe-
lin Show w Wałbrzychu. Już 
24.09.2022 r. o godz.19.00 
w Filharmonii Sudeckiej przy 
ul. Słowackiego 4 w Wałbrzy-
chu odbędzie się wyjątkowy 
koncert.

- Jeśli jesteś fanem muzyki 
Led Zeppelin i chciałbyś usły-
szeć ją na żywo, to nie możesz 
przegapić tego koncertu. Za-
praszam na muzyczną ucztę! 
– mówi Gerzegorz Kruczyński 
z Agencji Aplauz Planet, która 
jest organizatorem koncertu. 
– Już w sobotę przed nami spo-

tkanie z muzyką legendarnego 
zespołu Led Zeppelin w wyko-
naniu czterech wyśmienitych 
instrumentalistów i zjawisko-
wego wokalisty. Zapraszam 
na pełne energii, porywające 
przedstawienie. Największe 
utwory Led Zeppelin zabrzmią 
24 września w doskonałej 
akustycznie sali Filharmonii 
Sudeckiej w Wałbrzychu. Bile-
ty można kupować za pośred-
nictwem strony https://www.
ticketmaster.pl/event/led-zep-
pelin-show-bilety/23905.

(RED)

Ruszyła trzynasta edycja 
konkursu grantowego Fun-
dusz Toyoty - „Dobre pomysły 
zmieniają nasz świat” w Aglo-
meracji Wałbrzyskiej, powiecie 
oławskim oraz Gminie Czerni-
ca. A zwycięzcy poprzedniej 
edycji oddają do użytku kolej-
ne zrealizowane projekty.

Fundusz Toyoty, stworzony 
przez fabrykę Toyoty w Wał-
brzychu i Jelczu-Laskowicach, 
co roku wspiera oryginalne i 
ciekawe projekty tzw. „małej 
rewitalizacji”. Są one przygo-
towywane przez organizacji 
non-pro�t i realizowane w 
Aglomeracji Wałbrzyskiej lub 

powiecie oławskim. Projek-
ty zakładają trwałą zmianę w 
otoczeniu i są związane ob-
szarami priorytetowymi �rmy, 
którymi są: ekologia, edukacja 
techniczna, sport, bezpieczeń-
stwo na drogach oraz poprawa 
mobilności/swoboda porusza-
nia się.  

 - Z uwagi na to, że projekty 
są związane są z pracami bu-
dowlanymi, w obecnej edycji 
zdecydowaliśmy się podnieść 
maksymalną kwotę dotacji do 
25 tys. złotych. Dodatkowo, z 
uwagi na sąsiedztwo fabryki 
w Jelczu-Laskowicach, po-
większyliśmy zasięg funduszu 

Led Zeppelin Show

Zdobądź grant z Funduszu Toyoty

o Gminę Czernica w powiecie 
wrocławskim – podkreśla Ma-
nager General A�ars Grzegorz 
Górski.

 Fundusz Toyoty to part-
nerstwo czterech podmiotów. 
W przygotowaniu i realizacji 
projektów organizacjom po-
magają uczniowie technikum 
architektury krajobrazu Ze-
społu Szkół nr 5 w Wałbrzy-
chu oraz uczniowie kierunku 
informatyka Zespołu Szkół im. 
Jana Kasprowicza w Jelczu-La-
skowicach. Fundacja Edukacji 
Europejskiej pełni rolę koordy-
natora Funduszu a fabryka To-
yoty w Wałbrzychu i Jelczu-La-
skowicach �nansuje najlepsze 
pomysły.

W konkursie mogą wystar-
tować organizacje non-pro�t, 
czyli jednostki nie nastawio-
ne na osiąganie zysku takie 
jak fundacje, stowarzyszenia, 
szkoły, wyższe uczelnie, klu-
by sportowe, wspólnoty sa-
morządowe. Całkowita pula 
środków do rozdysponowania 
to aż 125 tys. zł dla projektów 
realizowanych w aglomeracji 
wałbrzyskiej oraz 100 tys. zł dla 
projektów z powiatu oławskie-

go i Gminy Czernica. Łączna 
pula grantów wynosi więc 225 
tys. złotych. Wszystkie zapla-
nowane działania w ramach 
projektów powinny być zreali-
zowane pomiędzy kwietniem 
a październikiem 2023.  Szcze-
gółowe informacje dotyczące 
Funduszu Toyoty znajdują się 
na dedykowanej stronie fun-
duszu https://fundusztoyoty.
pl. Wniosek online należy zło-
żyć najpóźniej do 5 grudnia.

Miasteczko ruchu 
drogowego

Miasteczko ruchu drogo-
wego przy Publicznego Szkole 
Podstawowej nr 2 w Wałbrzy-
chu to kolejny projektu do�-
nansowany w ramach Fundu-
szu Toyoty 2022. Uroczystość 
otwarcia miasteczka odbyła się 
16.09.2022 r. i uczniowie szkoły 
wraz z rodzicami, nauczyciela-
mi mogli uczyć się bezpiecz-
nych zasad poruszania się na 
rowerze, korzystając z placu 
manewrowego, na którym 
znajdują się m.in. oznakowane 
przejścia dla pieszych, rondo i 
skrzyżowania.

(GK)
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Do 31 grudnia 2022 r. 
w: Boguszowie – Gorcach, 
Czarnym Borze, Głuszycy, 
Jedlinie- Zdroju, Szczawnie-
-Zdroju i Wałbrzychu będą 
dyżurowały osoby świad-
czące nieodpłatną pomoc 
prawną oraz nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie.

Bezpłatną pomoc będzie 
można uzyskać w kilku punk-
tach na terenie powiatu wał-
brzyskiego:
• Miejska Biblioteka Pu-

bliczna Centrum Kultury 
w Boguszowie-Gorcach – 
pl. Odrodzenia 4, 58 -370 
Boguszów-Gorce, w każ-
dy poniedziałek, wtorek, 
czwartek w godzinach: 
12:00 – 16:00;

• Biblioteka + Centrum Kul-
tury Czarny Bór – ul. Spor-
towa 44, 58-379 Czarny 
Bór; w każdy wtorek w go-
dzinach: 10:00 – 14:00;

• Urząd Miejski w Głuszy-
cy – ul. Parkowa 9, 58-340 
Głuszyca, w każdą środę w 
godzinach: 11:00 – 15:00;

• Centrum Usług Socjalnych 
– ul. Piastowska 11, 58-330 

Jedlina-Zdrój, w każdy pią-
tek: od 12:00 – 16:00;

• Teatr Zdrojowy w 
Szczawnie-Zdroju – ul. 
T. Kościuszki 19, 58-310 
Szczawno-Zdrój, w każdy 
poniedziałek w godzinach 
9:00 – 13:00;

• Starostwo Powiatowe w 
Wałbrzychu – al. Wyzwole-
nia 24, 58-300 Wałbrzych, 
w każdą środę w godzi-
nach: 9:00 – 13:00, w każ-
dy czwartek w godzinach: 
7:30 -11:30 w każdy piątek 
w godzinach: 9:00 – 13:00.

Aby skorzystać z nieod-
płatnej pomocy prawnej na-
leży zgłosić się pod numerem 
telefonu: 74/846-05-48 (w 
godzinach pracy urzędu) lub 
przesłać zgłoszenie na ad-
res e-mail: poradyprawne@
powiatwalbrzyski.pl. Można 
także zarejestrować się samo-
dzielnie poprzez elektronicz-
ny moduł rejestracji utwo-
rzony przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości: https://
np.ms.gov.pl/.

(RED)

Bezpłatna pomoc 
prawna

Założenie spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością 
jest stosunkowo proste. Wła-
ściciele spółki, zwani udzia-
łowcami, posiadają określo-
ną w akcie założycielskim 
ilość udziałów w spółce. 
Stosowanie do ilości posia-
danych udziałów, wspólnicy 
mogą korzystać z określo-
nych praw, ale i posiadają 
określone obowiązki wzglę-
dem spółki. Z posiadanymi 
udziałami wiążą się przede 
wszystkim dwa istotne pra-
wa: prawo głosu, oraz prawo 
do udziału w podziale zy-
sków spółki.

Generalnie im wspólnik 
posiada więcej udziałów, tym 
ważniejszym jest udziałow-
cem, a co za tym idzie, wię-
cej od niego zależy. Przepisy 
kodeksu spółek handlowych 
stanowią, że wartość jednego 
udziału nie może być niższa 
niż 50,00 zł. Nie jest jednak 
tak, że raz dane udziały, są 
przypisane na stałe do danego 
wspólnika. Możliwość zbycia 
udziałów, jest jednym z praw, 
przysługujących wspólniko-
wi. Prawa tego nie można w 
żaden sposób pozbawić, np. 

poprzez zakazanie sprzedaży 
zapisane w umowie spółki. 
Udziały można zbyć w roz-
maity sposób. Może to być 
klasyczna sprzedaż udziałów, 
ale również można je nieod-
płatnie darować, lub nawet 
wymienić.

Jeżeli spółka została za-
łożona klasycznie, w formie 
aktu notarialnego, to umowę 
sprzedaży udziałów należy 
zawrzeć z podpisami notarial-
nie poświadczonymi. Jeżeli 
zaś spółka została założona 
elektronicznie, przy pomo-
cy portalu S24, to wszelkich 
zmian, w tym tych dotyczą-
cych wspólników, dokonu-
je się poprzez ten właśnie 
system. Wówczas umowę 
kupna-sprzedaży udziałów 
podpisuje się podpisem elek-
tronicznym z wykorzystaniem 
portalu EPUAP.

Może się zdarzyć, że umowa 
spółki przewiduje konieczność 
wyrażenia przez spółkę zgo-
dy na zbycie udziałów przez 
wspólnika. Co do zasady, zgo-
dę taką wyraża w formie pisem-
nej zarząd spółki – albowiem 
to zarząd spółki jest organem 
reprezentującym spółkę oraz 

kierującym jej działaniami. 
Wspólnicy mogą jednak okre-
ślić w umowie spółki także inny 
sposób udzielania zgody, oraz 
procedury z tym związane. 
Może się zdarzyć, że spółka nie 
wyrazi zgody na zbycie udzia-
łów. W takiej sytuacji, wspólnik, 
który udziały chce zbyć, może 
wystąpić o wyrażenie zgody na 
zbycie udziałów do sądu reje-
strowego.

Zbycie udziałów w spółce 
staje się skuteczne od momen-
tu przedłożenia spółce umowy 
zbycia udziałów. Spółka, a wła-
ściwie jej zarząd, ma wówczas 
obowiązek zgłoszenia odpo-
wiednich zmian nie tylko w 
księdze udziałów, ale również 
w KRS.

Wszelkie ograniczenia w 
zbyciu udziałów mogą wyni-
kać jedynie z umowy spółki. 
Oprócz wspomnianego wy-
żej ograniczenia w posta-
ci konieczności uzyskania 
uprzedniej zgody spółki na 
zbycie udziałów, popular-
nym jest również zastrzeże-
nie prawa pierwokupu lub 
pierwszeństwa. Dokonanie 
zbycia udziałów z narusze-
niem zapisów umowy o 

Prawo w pigułce: zbycie udziałów 
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

pierwszeństwie bądź pierwo-
kupie, może skutkować unie-
ważnieniem umowy.

Oczywiście od czynności 
zbycia udziałów należy zapła-
cić podatek od czynności cywil-
noprawnych w wysokości 1% 
od kwoty sprzedaży udziałów. 
Sprzedający powinien spraw-
dzić również, czy po sprzedaży 
udziałów nie będzie zobowią-
zany do zapłaty podatku do-
chodowego.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 23.09.2022 r. 

do dnia 13.10.2022 r. w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl

zostanie wywieszony wykaz nr 14/2022 nieruchomości 

niezabudowanych przeznaczonych  do sprzedaży 

w trybie przetargu ograniczonego. 

R E K L AMA

Wielokrotnie na lamach Ty-
godnika DB 2010 opisywałem 
sprawy i problemy ludzi, którzy 
przez organa ścigania i wymia-
ru sprawiedliwości zostali po-
traktowani z tak zwanego buta. 
Nie mając się do kogo ze swymi 
problemami zwrócić, w despe-
racji pisali lub dzwonili do mnie 
osobiście, albo prosili o pomoc 
redakcję Tygodnika DB 2010. I 
zawsze - w miarę naszych sił i 
możliwości - pomoc taką uzy-
skiwali, ale niekiedy przez mur 
obojętności lub bezduszności 
procedur, nie udało się przebić. 
Z takimi ludzkimi problemami 
spotykałem się też wielokrot-
nie, oglądając dziesiątki róż-
nych dziennikarskich reportaży 
interwencyjnych, w których 
niejednokrotnie sam brałem 
udział (TVP, TVN i TV Polsat), ale 
nigdy nie przyszło mi do głowy, 
że i ja stanę się obiektem zain-
teresowania organów ścigania. 
I to na dodatek z dalekiego Kra-
kowa.

To jeszcze nie koniec
Janusz
Bartkiewicz

Pisałem już, że 31sierpnia 
2022 r. nawiedziła mnie grupa 
krakowskich policjantów, któ-
rzy wynieśli z mojego domu 
prawie wszystkie dokumenty, 
jakie przez lata zdołałem zgro-
madzić, ponieważ uznali (na 
jakiej podstawie nie wiem), że 
wszystko to może mieć zwią-
zek ze zbrodnią dokonaną 25 
lat temu na szczycie góry Na-
rożnik w Parku Narodowym 
Gór Stołowych. Zbrodnią, któ-
rą w latach 1997-2003 zajmo-
wałem się jako funkcjonariusz 
policji, a od 2008 roku już tylko 
w charakterze osoby zbierają-
cej, w sposób jak najbardziej 
legalny i nigdy przez nikogo 
niezakwestionowany, mate-
riały do książki, którą chciałem 
poświęcić o�arom tej okrutnej 
podwójnej zbrodni. Materiały 
tego rodzaju zbierałem rów-
nież w charakterze reportera 
Tygodnika DB 2010, na łamach 
którego przez wiele lat publi-
kowałem swoje felietony doty-
czące tej zbrodni. Ale nie tylko, 
ponieważ na mojej stronie in-
ternetowej „Ad rem” (funkcjo-
nującej od 1 marca 2013 roku), 
utworzyłem specjalnie tej spra-
wie poświęcony rozdział, gdzie 
odnotowałem kilkadziesiąt ty-
sięcy komentarzy internautów, 
którzy od 1 marca 2013 roku 

stronę tę odwiedzili 2 409 402 
razy. Na tematy tego zabój-
stwa wielokrotnie wypowiada-
łem się też w reportażach te-
lewizyjnych kilku stacji i raz w 
programie radiowym. Cztero-
krotnie informowałem organa 
ścigania (w tym te centralne) 
o moich nowych ustaleniach, 
które - w mojej ocenie - mo-
gły by być wykorzystane przez 
policję czy prokuraturę, a raz 
nawet wskazałem trzy osoby 
(wraz ze szczegółową analizą 
uzyskanych - jako reporter - 
informacji), które powinny być 
przez policjantów z wydziału 
kryminalnego Komendy Woje-
wódzkiej Policji we Wrocławiu 
szczegółowo rozpracowane. 
Ale - niestety - nikogo to wów-
czas nie zainteresowało i moje 
informacje potraktowano jak 
jakieś teorie detektywa - ama-
tora. A ja amatorem w tej dzie-
dzinie nigdy nie byłem i nie 
jestem, co niektórym chcę nie-
skromnie przypomnieć.

Piszę o tym dlatego, że za 
sprawą krakowskiego proku-
ratora stałem się nagle kimś, 
kto… ukrywa dowody zbrodni! 
Otóż doręczono mi prokurator-
skie postanowienie, w którym 
jak byk stało, że mam wydać 
wszelkie cyfrowe nośniki da-
nych elektronicznych, doku-

menty, notatniki, kalendarze, 
zapiski oraz inne rzeczy wyka-
zując łączność z przedmiotem 
postępowania i mogących 
stanowić materiał dowodowy. 
Nie znam ludzi, którzy stali za 
tak sformułowanym żądaniem, 
ale gdyby nie to, iż mógłbym 
być oskarżony o znieważe-
nie, to musiałbym ich nazwać 
kompletnymi... (i tu proszę 
wstawić odpowiedni epitet). 
Z oczywistej ostrożności pro-
cesowej tak ich publicznie nie 
nazwę, ale niech fakty mówią 
same za siebie. Wydaje mi się, 
że naprawdę nawet mniej niż 
średnio inteligentny człowiek 
żądanie to zrozumie bez więk-
szych problemów. Więc popro-
siłem policjantów z tej ekipy, 
aby włączyli w mojej obecności 
komputer i podłączali kolej-
ne dyski, aby sprawdzić, czy 
w ich elektronicznej pamięci 
znajdują się treści mogące być 
dowodami w sprawie. Na dys-
ku głównym komputera mam 
zainstalowane oprogramo-
wanie, które w błyskawiczny 
i nieskomplikowany sposób 
ujawnia wszystkie pliki i folde-
ry, w których tytule znajduje 
się poszukiwany wyraz. Mogli 
i powinni tak postąpić, ponie-
waż tylko idiota mógłby zakła-
dać, że spodziewając się takiej 
wizyty nie ukryłbym w bez-
piecznym miejscu (gdzieś poza 
moim miejscem zamieszkania) 
całej archiwalnej zawartości 
dysków i nośników pendrivie, 
albo całą zawartość pomięci 
komputerów i dysków zabez-
pieczającym w tzw. chmurze, 
pozostawiając potrzebne do 
bieżącej pracy informacje w 
pamięci mojego peceta (kom-
putera stacjonarnego). Ale ja 
się takiej wizyty nie spodziewa-
łem, więc powtórzę raz jeszcze 
(bo wiem, że ten felieton dotrze 
tam, gdzie się spodziewam), że 
wszystko co miałem zapisane 
w elektronicznej pamięci kom-
putera i na wszelkich nośnikach 
cyfrowych, a także zapisane w 
tradycyjny sposób na rożnego 
rodzaju papierowych kartach, 
było w moim całkowicie legal-
nym posiadaniu i w całkowicie 
legalny sposób uzyskane. Tak 
więc jakiś „mądrala” z KWP w 
Krakowie (wiem o kim piszę), 
przed podjęciem decyzji o skie-
rowaniu do mnie swych pod-
władnych, powinien w składzie 
ekipy umieścić kompetentne-
go specjalistę informatyka po-
tra�ącego skopiować wszystko 
to, co odpowiadałoby wymo-
gom wskazanym w postano-
wieniu prokuratora. Oczywi-
ście, w przypadku gdyby KWP 
w Krakowie nie dysponowała 
odpowiednim sprzętem (dobry 
laptop i dysk zewnętrzny), mo-
gliby mnie poprosić o wypoży-
czenie takowych gadżetów, a ja 
na 100% bym się na to zgodził, 

zdając sobie sprawę, że policja 
jest niedoposażona i należy ją 
wspierać. Wolałbym poświęcić 
jeden dysk np. o pojemności 2 
TB, niż tracić wszystko, łącznie 
z całym prywatnym archiwum 
rodzinnym, zawierającym tzw. 
dane wrażliwe, których naru-
szenie jest możliwe jedynie na 
podstawie orzeczenia sądu. To 
samo dotyczy korespondencji 
objętej tzw. tajemnicą adwo-
kacką i lekarską, a dotyczącą 
nie tylko mojej rodziny, ale 
też i osób, które mi zawierzyły 
i przekazały rożne dokumenty 
takie tajemnice zawierające. 
Już nawet nie pytam jakich do-
wodów w sprawie zabójstwa 
na Narożniku spodziewają się 
znaleźć krakowscy „archeolo-
dzy zbrodni” w treści piosenek 
nagranych w rożnych studiach 
i zakupionych przed laty w 
sklepach muzycznych. Cho-
dzi o dziesiątki płyt CD/DVD z 
muzyką, m.in. takich zespołów 
jak The Beatles, The Rolling 
Stones, The Animals, Eric Clap-
ton, czy w kasetach magne-
tofonowych nagrywanych w 
latach 1980-1990. Jeden z po-
licjantów – i wcale nie żartuję 
– powiedział mi, że mogłem na 
tych płytach i kasetach zapisać 
(nagrać) jakieś tajne informacje 
dotyczące sprawy „Narożnika”. 
Tak samo jak w moich kalen-
darzach z lat 1967 – 2022, czy 
listach, które otrzymywałem 
od bliskich mi osób i z senty-
mentu oraz dla zachowania w 
pamięci, trzymałem w miesz-
kaniu, w postaci papierowej i 
zdygitalizowanej. Krakowscy 
funkcjonariusze (policjantka 
powiedziała mi z dumą, że są 
najlepsi w Polsce) oświadczyli 
mi, że nie mogą pozwolić na to, 
abym (nawet w ich obecności) 
odpalił komputer, aby pokazać 
im, że nie posiadam żadnych 
rzeczy odpowiadających dys-
pozycji postanowienia. Oba-

wiali się, że fakt uruchomienia 
komputera zostałby ujawniony 
przez informatyka, więc oni 
mogliby mieć z tego powodu 
wielkie kłopoty.

Prokurator żądał ode mnie 
wydania dowodów zbrodni i 
cóż mogłem uczynić w zderze-
niu z takim absurdem? Bo jak 
można wydać coś, czego się w 
domu nie ma? Nie pozostało 
mi nic innego, jak bezradnie z 
żoną przyglądać się temu, co w 
moim mieszkaniu owi „arche-
olodzy zbrodni” wyprawiają. 
Nawet nie zapytałem, czy ja-
dąc do mnie zapoznali się ze 
wszystkimi przepisami doty-
czącymi uprawnień… właści-
wie to nie wiem kogo, bo nie zo-
stałem poinformowany o moim 
statusie procesowym. Chyba 
celowo, bo w innym przypad-
ku musieliby dać mi dokument 
zawierający moje wszelkie pro-
cesowe prawa i obowiązki. Jako 
świadka lub podejrzanego. Ale 
zostałem za to zdaktyloskopo-
wany i pobrano ode mnie wy-
mazy na pro�l DNA. Zabrali mi 
wszystko, co może sugerować, 
że teraz będą „przekopywali się” 
przez to wszystko co zostało mi 
bezpodstawnie zarekwirowane, 
aby znaleźć na mnie jakieś haki. 
I jestem przekonany, że taki był 
główny cel tego najazdu. Za-
stanawiam się tylko: dlaczego? 
Chciałbym, aby na to pytanie 
odpowiedzi poszukał inny pro-
kurator. Jeżeli nawet nie teraz, 
to w innym czasie, kiedy pew-
nych czynów przedawnienie 
jeszcze nie obejmie…

Ciąg dalszy nastąpi.

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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Mieszkańcy Aglomera-
cji Wałbrzyskiej połączyli 
przyjemne z pożytecznym i 
po raz kolejny wsparli pod-
opiecznych Hospicjum im. 

św. Jana Pawła II w Wałbrzy-
chu. Mimo niesprzyjającej 
pogody licznie wyruszyli na 
trasę III Rowerowego Rajdu 
dla Hospicjum.

- Wspólna pomoc w słusz-
nej sprawie to wyjątkowa spo-
sobność, by dawanie stało się 
jednocześnie otrzymywaniem 
– mówi Renata Wierzbicka, 

Na rowerach dla hospicjum

jeden z wielu cudownych dni, 
podczas których podopieczni 
naszego hospicjum czują siłę 
wsparcia, które pomaga im 
trwać, mimo trudności. Dzięku-
ję wszystkim wolontariuszom, 
dzięki którym wszystko mogło 
się udać - jesteście niezawodni, 
pełni energii i mocy działania 
na rzecz innych! Dziękuję tym, 
dzięki którym było bezpiecz-
nie, dzięki którym zmienia się 
świadomość na temat funk-
cjonowania hospicjów, a siła 
wspólnych wysiłków jednoczy 
wszystkich w słusznej sprawie. 
Wśród nich są: Starosta Po-
wiatu Wałbrzyskiego Krzysztof 
Kwiatkowski, Cukiernia Świer-
czyńscy, Krzysztof Tąporowski, 
Piotrowski Bikes, Staropolanka, 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Invest - Park, 
Uzdrowisko Szczawno – Jedli-
na, Jaro w Biegu, Piekarnia - 
Cukiernia Henryk Frąckowiak, 

burmistrz Mieroszowa Andrzej 
Lipiński, burmistrz Głuszycy 
Roman Głód, wójt Gminy Wa-
lim Adam Hausman, Fabryka 
Toyoty w Wałbrzychu, Hotel 
Maria Antonina w Zagórzu Ślą-
skim, Szkoła Podstawowa nr 
2 w Głuszycy i dyrektor Aneta 
Musik, OSP W Głuszycy, Ko-
menda Miejska Policji w Wał-
brzychu, Komenda Powiato-
wa Policji w Świdnicy, Grupa 
Poszukiwawczo- Ratownicza 
LIF, radny Rady Miejskiej Wał-
brzycha Piotr Kraczkowski, 
Wicemarszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Marcin 
Krzyżanowski, Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskie-
go Grzegorz Macko, Mariusz 
Wereszczyński, Joanna Tąpo-
rowska. A przed nami kolejne 
wyzwania i powody do wspól-
nego działania. Przyłączysz się? 
– dodaje Renata Wierzbicka.

(RED)

Mieszkańcy Aglomeracji 
Wałbrzyskiej licznie wzię-
li udział w akcji sprzątania 
świata. Wspólnie porządko-
wali między innymi głuszyc-
kie Kamyki i okolice jeziora 
Bystrzyckiego w Zagórzu Ślą-
skim. A na 24 września 2022 
r. zaplanowana została akcja 
PosprzątajMY Świebodzice.

- W miniony piątek miesz-
kańcy Głuszycy, z burmistrzem 
Romanem Głodem na czele, 
zebrali się na Kamykach, by 
wspólnie posprzątać wszyst-
kie pozostałości po wizytach 
innych, goszczących nad prze-
pięknym kamieniołomem. Te-
goroczna akcja prowadzona 
była pod hasłem „Wszystkie 
śmieci są nasze” i zaowocowa-
ła zebraniem prawie 350 kg 
śmieci. Wśród licznych butelek 
– szklanych i plastikowych, zna-
leziono również części z samo-
chodu, które - - zamiast tra�ć 
na szrot - zostały wyrzucone do 
lasu. Podziękowania za udział 
w akcji kierujemy do zastępcy 
burmistrza Głuszycy Grzegorza 
Szymańskiego, przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Głuszycy, dy-
rektorów jednostek gminnych, 
uczniów Szkół Podstawowych 
nr 2 i 3 w Głuszycy oraz pozosta-
łych uczestników – mówi Sabi-
na Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury - Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Głuszycy.

- W sobotę - 24 września -  za-
praszam wszystkich chętnych 
do wspólnego posprzątania 
naszego, pięknego miasta Świe-
bodzice – mówi Paweł Ozga, 
burmistrz Świebodzic. - Jest to 
już IV edycja tego społecznego 
wydarzenia, które ma na celu 
promocję ekologicznych zacho-
wań, edukowanie najmłodszych 
jak należy dbać o środowisko, 
które spełnia niezwykle ważną 
rolę w życiu każdego człowieka. 
Zachęcam wszystkie organizacje 
pozarządowe, kluby sportowe 
oraz instytucje do aktywnego 
włączenia się w to wydarzenie. 
Tym razem sprzątanie obejmie 
cztery rejony miasta: Ciernie, 
Zimny Dwór, Książański Park 
Krajobrazowy od strony Świe-
bodzic oraz teren przy stadio-
nie im. Ludwika Paluszaka (ul. 
Sportowa). Zbiórka nastąpi na 
stadionie przy ul. Rekreacyjnej 1 
w Świebodzicach o godz. 10.30. 
Każdy uczestnik otrzyma ekolo-
giczny worek na plecy, a także 
zostanie wyposażony w worki 
na odpady oraz rękawiczki. Pod-
czas akcji, odpady zbierane będą 
z zachowaniem zasad wstępnej 
segregacji do dedykowanych 
worków. Zachęcamy do zgłosze-
nia udziału w akcji w wydziale 
Promocji i Komunikacji Społecz-
nej, tel. 74/ 666-95-71, e-mail: 
promocja@swiebodzice.pl.

(RED)

prezes Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej w Wałbrzy-
chu. - Tak stało się i tym razem, 
gdy wszyscy wielcy i wspania-
li stanęli na starcie III Rajdu 
Rowerowego dla Hospicjum 
w myśl hasła: życie kołem się 
toczy - hospicjum to też życie. 
Rajd przeszedł do historii jako 

Wszystkie śmieci nasze są
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Gmina Stare Bogaczowi-
ce, w ramach prowadzonego 
punktu konsultacyjno – in-
formacyjnego, wspólnie z 
Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocła-
wiu, zaprasza mieszkańców 
gminy i powiatu wałbrzy-
skiego na otwarte spotkanie 
informacyjne o zasadach re-
alizacji programu prioryteto-
wego „Czyste Powietrze”.

Spotkanie z udziałem do-
radcy energetycznego odbę-
dzie się 26 września 2022 roku 
o godzinie 15.00 w siedzibie 
Gminnego Centrum Biblio-
teczno-Kulturalnego przy ul. 
Głównej 148 w Starych Boga-
czowicach.

- Celem spotkania jest pod-
jęcie działań na rzecz poprawy 
jakości powietrza oraz zmniej-
szenia emisji gazów cieplar-
nianych przez wymianę źródeł 
ciepła i poprawę efektywno-
ści energetycznej budynków 
jednorodzinnych. W ramach 
spotkania odbędzie się prezen-
tacja multimedialna, przedsta-
wione zostaną korzyści płynące 

z wzięcia udziału w programie, 
udzielone zostaną odpowiedzi 
na wszystkie nurtujące uczest-
ników pytania i wątpliwości. 
Istnieje możliwość konsultacji 
indywidualnych. Udostępnio-
ne zostaną również materiały 
informacyjne i promocyjne 
o programie priorytetowym 
„Czyste Powietrze” – mówi Mi-
rosław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

Organizatorzy zapraszają 
do uczestnictwa także osoby, 
które zakończyły już swoje 
inwestycje w wymienionym 
zakresie i były bene�cjentami 
innych programów pomoco-
wych, ponieważ program prio-
rytetowy „Czyste Powietrze” 
umożliwia do�nansowanie też 
takich inwestycji, w części, w 
której zostały s�nansowane 
przez inwestorów.

Więcej informacji można 
uzyskać w Gminnym Punkcie 
Konsultacyjnym Programu „Czy-
ste Powietrze” w Starych Boga-
czowicach, który czynny jest we 
wtorki w godz. 12.00 – 17.00 oraz 
w piątki w godz. 8.00 – 13.00.

(RED)

Powiedzą o dopłatach

- Serdecznie zapraszamy 
na imprezę „Rajd Po Dachach 
Gór - memoriał Darka Bydło-
sza”. Proponujemy wspólną 
wędrówkę w jesiennych kli-
matach po okolicach Miero-
szowa – zachęcają organi-
zatorzy ze Stowarzyszenia 
Mieroszów w Górach.

Startujemy z Parkowej Góry 
w Mieroszowie o godzinie 9.00. 
Do pokonania mamy trasę około 
18 kilometrów z sumą podejść 
w granicach 500 m. Wracamy 
również na Górę Parkową, gdzie 
pod wieżą widokową będzie 
czekało ognisko, kiełbaski, ciepłe 
i zimne napoje oraz pamiątki 

Rajd po dachach gór dla uczestników. Udział w im-
prezie jest bezpłatny. Zgłoszenia 
można składać na naszej stronie 
Stowarzyszenia Mieroszów w 
Górach na Facebooku, przez 
pocztę elektroniczną: miero-
szowwgorach@gmail.com oraz 
telefonicznie pod numerem 
607 940 175 – dodają organiza-
torzy Rajdu Po Dachach Gór ze 
Stowarzyszenia Mieroszów w 
Górach.

(RED)

Grupa mieszkanek Gminy 
Mieroszów, w geście solidar-
ności z obywatelami Ukrainy, 
postanowiła przygotować 
piosenkę, a przy okazji uzy-
skać fundusze na naprawę 
akordeonu, który im towa-
rzyszy podczas występów. 
Ich działania zostały wsparte 

Kalina i akordeon
�nansowo w ramach projek-
tu Dolnośląskie Małe Granty.

- Nieformalna grupa miesz-
kanek Gminy Mieroszów, wy-
stępująca pod nazwą Irysy, 
przygotowała własną aran-
żację ludowego ukraińskiego 
utworu pt. „Kalina” i zaprezen-
towała ją podczas tegorocz-
nych dożynek w Mieroszowie. 
Utwór został przedstawiony 
mieszkańcom w geście solidar-
ności z gośćmi z Ukrainy, którzy 
zmuszeni zostali uciekać przed 
rosyjską agresją ze swoich do-
mów. Za oprawę muzyczną i 

aranżację należą się podzię-
kowania pani Krystynie Cybul-
skiej, która wsparła Irysy i stwo-
rzyła wspólnie z nimi utwór. W 
ramach projektu odrestauro-
wany został akordeon Irysów, 
dzięki czemu jakość występów 
będzie coraz lepsza - co słychać 
było już podczas dożynkowe-
go występu. Podziękowania 
za wsparcie inicjatywy adresu-
jemy także do radnych Rady 
Miejskiej Mieroszowa – mówi 
Ewa Kisztelińska, sekretarz 
Gminy Mieroszów.

(RED)
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GORĄCE RABATY 
dla GRUP ZORGANIZOWANYCH

NAPISZ DO NAS:
kierownikpark@jedlinazdroj.eu

ODDZWONIMY Z PROPOZYCJĄ RABATU

PARK LINOWY
na  CZARODZIEJSKIEJ GÓRZE
Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska
• Park linowy (4 trasy),
• Wieża wspinaczkowa 

(3 stopnie trudności),
• Letni tor saneczkowy,
• Paintball,
• Wypożyczalnia rowerów
 (tradycyjne i elektryczne).

Cennik, godziny otwarcia:
www.ckjedlina.pl

U NAS SIĘ ROZGRZEJESZ!
R E K L AMA

– Przed nami kolejny 
weekend. Serdecznie za-
praszamy w Góry Sowie do 
Gminy Walim, która swoimi 
widokami potra� zachwy-
cić każdego – mówi Adam 
Hausman, wójt Gminy Wa-
lim. Jedną z atrakcji będzie 
nocne zwiedzanie zamku 
Grodno w świetle lamp naf-
towych.

– Gmina Walim to wspa-
niałe miejsce na odpoczynek 
w gronie rodzinnym o każdej 
porze roku. Przepiękne krajo-
brazy, malownicze góry, boga-
to zdobione barwami przyrody 
jezioro Bystrzyckie z najdłuższą 
w Polsce kładką wstęgową. Na 

szczycie góry Choina w Zagórzu 
Śląskim rozpościera się zamek 
Grodno z Multimedialnym Cen-
trum Bioedukacji. To właśnie u 
nas, w mury średniowiecznego 
zamku wprowadzono techno-
logię XXI wieku. Zapraszamy 
także do Sztolni Walimskich, 
które są pozostałością po jed-
nym z najbardziej tajemniczych 
przedsięwzięć górniczych i bu-
dowlanych, prowadzonych w 
czasie II wojny światowej przez 
III Rzeszę w Górach Sowich. Pa-
sjonatów aktywności ruchowej 
zapraszamy na malownicze 
szlaki turystyczne, przebiega-
jące przez Park Krajobrazowy 
Gór Sowich i Rezerwat Przyrody 

Jesień w Górach Sowich

Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo Sowiogórskie 
rozpoczyna drugi cykl spo-
tkań warsztatowych, po-
święconych przygotowaniu 
nowej lokalnej strategii roz-
woju obszaru obejmującego 
gminy: Głuszyca, Jedlina-
-Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce 
oraz Walim.

- Chcesz s�nansować swój 
pomysł? Przyjdź i wskaż w jakim 
kierunku chcesz się realizować! 
Zapraszamy do włączenia się 
w proces budowy i opracowy-
wania głównych założeń tego 
dokumentu - określeniu potrzeb 
rozwojowych i potencjału ob-
szaru jak również celów strategii. 
Poza spotkaniami bezpośred-
nimi zaplanowano możliwość 
konsultowania poszczególnych, 
tworzonych części lokalnej stra-
tegii rozwoju z wykorzystaniem 
zróżnicowanych form komuni-
kacji - w tym elektronicznej. Za-
praszamy do punktu konsulta-
cyjnego w biurze Lokalnej Grupy 
Działania Partnerstwo Sowio-
górskie przy ul. Grunwaldzkiej 
26 (dostępne ankiety papiero-
we) oraz na stronę internetową 
www.partnerstwo-sowiogor-

skie.pl gdzie wkrótce pojawią 
się: opracowane materiały ze 
spotkań do których będzie moż-
na wnosić uwagi za pośrednic-
twem formularza kontaktowego 
(e-mail), ankieta elektroniczna 
(formularz Google), formularz 
składania uwag do poszczegól-
nych części projektu LSR – za-
chęcają przedstawiciele Lokal-
nej Grupy Działania Partnerstwo 
Sowiogórskie.

Kolejne spotkania konsul-
tacyjne odbędą się: 28 wrze-
śnia (środa) o godz. 15.00 w 
Centrum Kultury w Jedlinie- 
Zdroju, 29 września 9wtorek) o 
godz. 15.00 w Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu, a 11 paź-
dziernika 2022 r. o godz. 15.00 
w Urzędzie Miejskim w Głuszy-
cy przy ul. Parkowej 9.

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)

Przygotuj strategię

Góra Choina. Amatorom dwóch 
kółek polecamy wspaniałe tra-
sy rowerowe o różnym stopniu 
trudności. Oznakowane trasy 
W1-W10 wchodzą w skład 500 
kilometrów tras rowerowych 
Rowerowa500. A nasze lasy peł-
ne są grzybów! – dodaje Adam 
Hausman.

Nocą do zamku
Gmina Walim zaprasza na 

kolejną edycję zwiedzania ta-
jemniczych warowni piastow-
skich wieczorową porą.

 - Tym razem spotykamy 
się 24 września o godz. 19.00 
by w świetle lamp naftowych 
poznać niesamowite histo-
rie zamku Grodno w Zagórzu 
Śląskim. Bilety kosztują 40 zł. 
Rezerwacji można dokonywać 
poczta elektroniczną: marco-

stan@wp.pl lub rafal.lipka@
przygodnik.eu oraz telefonicz-
nie: 600 035 065 lub 503 127 
676 – mówi Wioletta Sowa z 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu.

Rajd na Małą Sowę
Kolejną imprezą w Gminie 

Walim będzie w rekreacyjny 
rajd rowerowo-pieszy na Małą 
Sowę. Impreza została zaplano-
wana na 15 października 2022 
r. (bez rywalizacji) na dwóch 
trasach: rowerowej o długości 
20 km (https://ridewithgps.
com/routes/40867972) oraz 
pieszej o długości 10 km (ht-
tps://r idewithgps.com/ro-
utes/40867926). Zapisy będą 
prowadzone w dniu zawodów 
od godziny 9.00 w Centrum 
Sportu i Rekreacji przy ul. Bocz-

nej 8A w Walimiu. Uczestnicy 
wyruszą na trasy (rowerową i 
pieszą) o godz. 10.00 i będą mu-
sie je pokonać do godz. 15.00.

- Oczywiście każdy z uczest-
ników może pokonać wybraną 
trasę swoim tempem, zgodnie 
ze śladem gps, bo trasa nie 
będzie oznakowana. Na szczy-
cie Małej Sowy czekać będzie 
okolicznościowa pieczątka do 
karty rajdu, którą należy zdo-

być. Natomiast na mecie bę-
dzie ognisko, ciasteczka, kawa i 
herbata dla wszystkich uczest-
ników. Będzie także losowanie 
nagród od kapitanów drużyn 
wyzwania „Uruchom Tę Moc – 
Bitwa Drużyn” dla uczestników 
tego wyzwania.  – podkreśla-
ją organizatorzy wydarzenia: 
Centrum Sportu i Rekreacji w 
Walimiu oraz Sowie Szczyty.

(RED)
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Trwa gruntowny remont 
ulicy 1. Maja oraz ulicy Za-
chodniej w wałbrzyskiej 
dzielnicy Sobięcin. Do 14 
października 2022 r. najlep-
szy dojazd z Wałbrzycha do 
Boguszowa możliwy jest ul. 
Karkonoską, a ma to zwią-
zek z rozbiórką wiaduktu 
kolejowego – mówi Roman 

Szełemej, prezydent Wał-
brzycha.

- W dniach 14.09 - 14.10. 
2022 r. droga wojewódzka nr 
367 na odcinku od km 58+280 
do km 54+120 (od wysokości 
budynku przy ulicy Zachodniej 
7 do pierwszej serpentyny za 
wiaduktem) w obu kierunkach 
Wałbrzych - Boguszów Gorce 

będzie całkowicie zamknięta 
w związku z planowanymi w 
tym rejonie pracami rozbiór-
kowymi wiaduktu kolejowego. 
Dojazd dla mieszkańców ulicy 
Zachodniej został utrzymany. 
Na czas trwania robót wpro-
wadzona została tymczasowa 
organizacja ruchu, która prze-
widuje objazd prowadzący 

Objazdem do Boguszowa przez miejscowości: Jabłów, 
Lubomin i Szczawno-Zdrój. 
Kierowców prosimy o zacho-
wanie ostrożności i stosowa-
nie się do zasad tymczasowej 
organizacji ruchu, a wszystkich 
mieszkańców przepraszamy 
za utrudnienia – informuje 
Eurovia Polska SA, realizująca 
zadanie „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 367 – obwod-
nica Sobięcina w Wałbrzychu 
(„Droga Sudecka”).

(RED)

- Rozpoczęliśmy swoją 
przygodę z makramą i cy-
klem warsztatów Górskie 
Wyplatanki. To były bardzo 
intensywne dwie godziny, 
które upłynęły jak dwie se-
kundy – mówi Katarzyna Go-
towała, kierownik Filii nr 4 
„Witold” Miejskiej Biblioteki 
Publicznej – Centrum Kultury 
w Boguszowie – Gorcach.

- Wyplatanie nawet małe-
go breloczka to jest nie lada 
wyzwanie, które wymaga sku-
pienia i precyzji. Ale udało się 
i boguszowska grupa swoje 
początki ma już za sobą. Te-
raz będzie już tylko lepiej. 22 
września w godzinach 17.00 – 
19.00 widzimy się w �lii nr 5 w 
Starym Lesieńcu, 29 września 
w godzinach 17.00 – 19.00 

w  �lii nr 2 w Kuźnicach oraz 
6 października w godzinach 
17.00 – 19.00 w �lii nr 4 „Wi-
told” w Gorcach. Zapisz się, 
a my odkryjemy przed tobą 
fantastyczny świat makramy, 
poznasz tajniki jej wyplatania, 
nawiążesz nowe znajomości 
i rozwiniesz zdolności manu-
alne. Warsztaty poprowadzi 
dla Karolina Oschia – Zalas z 
Oschia Art – dodaje Katarzyna 
Gotowała.

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)

Uczą się wyplatania

23 września 2022 r. senio-
rzy z Uniwersytetu III Wieku 
w Czarnym Borze rozpoczną 
6 rok przygody z nauką. Nie 
zabraknie odśpiewania Gau-
deamus Igitur oraz złożenia 
uroczystej przysięgi, a wy-
kład inauguracyjny wygłosi 
dr Jerzy Tutaj - wykładowca 
Politechniki Wrocławskiej.

Czarnoborski Uniwersytet III 
Wieku siedzibę ma w Bibliotece 
+ Centrum Kultury w Czarnym 
Borze i zrzesza ponad 50 senio-
rów z całej Gminy. Z powodze-
niem działa już od 2017 r. i od 
tego czasu seniorzy uczestni-
czyli w dziesiątkach ciekawych 
wykładów, warsztatów, czy 
kursów językowych. Spotykali 
się z wykładowcami związany-
mi z Politechniką Wrocławską, 
Uniwersytetem Wrocławskim, 
Państwową Wyższą Szkołą Za-
wodową w Wałbrzychu, czy 
Wyższą Szkołą Zarządzania 

i Przedsiębiorczości. Wśród 
propozycji nie brakowało też 
wycieczek, warsztatów arty-
stycznych, wyjazdów do kina, 
czy teatru.

- Kolejny semestr słucha-
cze Uniwersytetu III Wieku w 
Czarnym Borze rozpoczną od 
wyjątkowo interesujących za-
jęć związanych z wyzwaniami 
współczesności, wykład inau-
guracyjny nosi bowiem tytuł: 
„Innowacje wyzwaniem współ-
czesnego świata”. Zapraszamy 
serdecznie, zarówno stałych 
słuchaczy UTW jak również se-
niorów, którzy dopiero chcieli-
by rozpocząć swoją przygodę z 
nauką już 23 września na godz. 
16.00 do sali widowiskowej Bi-
blioteki + Centrum Kultury przy 
ul. Sportowej 43 w Czarnym 
Borze – mówi Katarzyna Bernaś, 
dyrektor Biblioteki + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze.

(KB)

Wracają na studia
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• 8 Europejski tydzień 
Sportu
Pod patronatem starosty wał-
brzyskiego Krzysztofa Kwiat-
kowskiego odbędą się zawody 
lekkoatletyczne dla gmin Po-
wiatu Wałbrzyskiego. Lekko-
atletyczne zmagania uczniów 
rozpoczną się 30 września 2022 
r. o godzinie 10.00 na Stadionie 
Miejskim w Mieroszowie.

• Pierwszy punkt
Piłkarze Górnika Wałbrzych 
zdobyli pierwszy punkt w roz-
grywkach grupy wschodniej 
IV ligi. Po czterech porażkach 
z rzędu, wałbrzyszanie zremi-
sowali 2:2 w Sułowie z Baryczą. 
Kolejne spotkanie Górnik roze-
gra w Wałbrzychu - 24 września 
o godz. 16.00 będzie podejmo-
wał Foto-Higienę Gać.

• Walimskie Biegi 
Górskie
Stowarzyszenie Walim na Żą-
danie zaprasza 8 października 
2022 roku na kolejną imprezę 
biegową z cyklu Walimskie 
Biegi Górskie. - Do 30 września 
można zapisać się do biegów 
na dystansach Sowi Light 22 
km i Sowi Hardcore - 51 km. 
Zapisy na Sowi Light o długo-
ści 22 km i 720 m przewyższeń 
oraz Sowi Hardcore, na któ-

rym suma przewyższeń wy-
nosi 1900 m, trwają na stronie 
https://www.zmierzymyczas.
pl/1387/walimskie-biegi-gor-
skie.html. Wszystkie informa-
cje znajdziecie w regulaminie, 
który także jest dostępny na tej 
stronie – mówi Aleksander So-
bieraj, prezes Stowarzyszenia 
Walim na Żądanie.

• Klasa okręgowa
Piłkarze rywalizujący w klasie 
okręgowej w Podokręgu Wał-
brzych mecze 7 kolejki roze-
grają w dniach 24-25 września. 
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 
będzie podejmował Kryształ 
Stronie Śląskie 25 września o 
16.00, Nysa Kłodzko zmierzy 
się ze Zdrojem Jedlina Zdrój 
24 września o godz. 16.00. O 
tej samej przez Victoria Świe-
bodzice będzie podejmowała 
Pogoń Pieszyce i zostaną roze-
grane pozostałe mecze: Iskra 
Jaszkowa Dolna - Polonia By-
strzyca Kłodzka, LKS Bystrzyca 
Górna - Karolina Jaworzyna Ślą-
ska, Grom Witków - Włókniarz 
Kudowa Zdrój i Piławianka Piła-
wa Górna - Zjednoczeni Żarów. 
Natomiast mecz Cukrownik/
Polonia Pszenno - Śnieżnik Do-
maszków zaplanowany został 
na 24 września o godz. 15.00.

(RED)

Sportowy raport

Siatkarze KPS Chełmiec 
Wałbrzych zajęli trzecie 
miejsce w przedsezonowym 
turnieju pod honorowym 
patronatem prezydenta Wał-
brzycha Romana Szełemeja.

- Okazaliśmy się dość go-
ścinni, bowiem w naszym tur-
nieju zajmujemy 3 miejsce. Do 
ostatniego seta trwała walka o 
zwycięstwo, bo w pierwszych 
dwóch spotkaniach padły re-
misy 2:2. Ostatecznie to Volley 
Jelcz-Laskowice triumfował 
w całych zawodach, drugie 
miejsce przypadło WKS Volley 
Wilczyce, a na trzecim miejscu 

uplasowali się gospodarze, czy-
li Chełmiec Wałbrzych. Dzięku-
jemy kibicom za obecność w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów, a 
my mamy kolejny materiał do 
analizy co jeszcze należy po-
prawić i nad czym pracować 
przed długo wyczekiwanym 
startem sezonu – mówi Fabian 
Kurzawiński, trener drugoligo-
wego zespołu KPS Chełmiec.

Wyniki turnieju: Chełmiec - 
Gwardia Wilczyce 2:2, Gwardia 
Wilczyce - Volley Jelcz-Lasko-
wice (2:2), Chełmiec - Volley 
Jelcz-Laskowice 1:3.

(RED)

Gościnny Chełmiec

24 września 2022 r. roz-
poczną się rozgrywki I ligi 
koszykarzy. Rywalizację o 
powrót do koszykarskiej 
elity Górnik Wałbrzych roz-
pocznie w sobotę w Pelpli-
nie z Decką, a przed własną 
publicznością wałbrzyszanie 
zaprezentują się 1.10.2022 

r., gdy w hali Aqua – Zdrój 
będą podejmowali Miasto 
Szkła Krosno. Wałbrzyszanie 
będą musieli radzić sobie bez 
Marcina Dymały.

- Marcin Dymała był jed-
nym z liderów zespołu, który 
awansował do �nału w se-
zonie 2021/22, zdobywając 

średnio 13,8 pkt., 5,1 zbiórek i 
3,6 asysty. W nowym sezonie 
„Dymek” zagra jednak w ze-
spole Basketu Poznań. Marci-
nowi dziękujemy za wszystko: 
za efektowne akcje, za walkę, 
za zaangażowanie i dumne 
reprezentowanie biało-niebie-
skich barw – napisał wałbrzyski 

W nowy sezon bez Dymały klub w mediach społecznościo-
wych.

A na zakończenie przygoto-
wań do sezonu, podopieczni 
trenera Marcina Radomskiego 
rywalizowali we Wrocławiu 
w turnieju z udziałem gospo-
darzy – WKK Wrocław, Baske-
tu Poznań i AZS Politechnika 
Opolska. W pierwszym meczu 
Górnik musiał uznać wyższość 
wrocławian, którzy wygrali 
72:66. Punkty dla pokonanych 

zdobywali: Durski 13, Kordal-
ski 13, Majewski 10, Marek 8, 
Niedźwiedzki 7, Ratajczak 5, 
Walski 5, Kruszczyński 3, Sto-
pierzyński 2, Kabała 0, Sobko-
wiak 0. A w meczu o trzecie 
miejsce górnicy pokonali ekipę 
z Poznania 99:85. Punkty dla 
Górnika zdobyli: Niedźwiedz-
ki 24, Walski 17, Kordalski 16, 
Durski 13, Majewski 13, Stopie-
rzyński 7, Kruszczyński 4, Marek 
3, Ratajczak 2, Sobkowiak 0.

Przypominamy, że na plat-
formie Abilet.pl prowadzona 
jest sprzedaż karnetów na se-
zon zasadniczy 2022/23.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)
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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. 

Sprzedam atrakcyjną działkę rolną o 
pow. 24314m2 w gminie Głuszyca. 
Cena 510 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. 
Serdecznie zapraszamy 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

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

PRACA

(2) Pakowanie kosmetyków. 2 
zmiany. Również osoby z niepeł-
nosprawnością. Wałbrzych. 734 
108 163

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(2) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
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 Głuszycy. 
O pow. 80m2, użytkowa 146m2 
działka. Cena 260 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!
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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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Strefa Chillout WSSE 
w Szczawnie-Zdroju
Kolejny nowatorski projekt Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „INVEST-PARK” został 
zrealizowany! Mowa o #Strefa-
Chillout w Szczawnie-Zdroju, usy-
tuowanej w kultowej muszli kon-
certowej przy głównym deptaku 
parku Zdrojowego. Ten wyjątko-
wy obiekt został udostępniony 
dzięki uprzejmości Burmistrza 
Szczawna-Zdroju Marka Fedo-
ruka, a cały projekt przygoto-
wany przez pracowników WSSE 
„INVEST-PARK”, został zaakcep-
towany przez konserwatora za-
bytków opiekującego się ekspo-
natem.

Strefa Chillout WSSE w 
Szczawnie-Zdroju to strefa re-
laksu i odpoczynku. Przestrzeń, w 
której można się zatrzymać, od-
prężyć, porozmawiać, wypić kawę, 
czy zrobić zdjęcie na tle wyjątko-
wej aranżacji.

- Zapraszamy do zanurzenia się 
w klimat uzdrowiska, podziwiania 
wyjątkowej roślinności, poczyta-
nia ulubionej książki i zapoznania 
się z broszurami informacyjnymi 
dotyczącymi działalności Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „INVEST-PARK” oraz 

zrzeszonych w niej przedsiębior-
ców. Zrelaksuj się i zapoznaj z 
otaczającą #StrefaBiznesuWSSE, 
a następnie weź udział w naszej 
zabawie - – mówi Piotr Wojtyczka, 
Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVEST-
-PARK”.

Co należy zrobić?
1.  Zrób selfi e lub poproś bliską 

Ci osobę o zrobienie zdjęcia na 
tle Strefy Chillout’u WSSE w 
Szczawnie-Zdroju.

2.  Zamieść wykonane zdjęcie w 
formie komentarza pod tym 
postem z hasztagiem #Strefa-
ChilloutuWSSE.

3.  Napisz do Departamentu Ob-
sługi Inwestora WSSE e-mail 
na adres: doi@invest-park.
com.pl, z informacją, że opubli-
kowałeś zdjęcie (podaj swoje 
imię i nazwisko albo nazwę pro-
fi lu, z którego to zrobiłeś lub 
wyślij zrzut ekranu) i umów się 
na dogodny dla siebie termin 
do odbioru gadżetów WSSE 
w siedzibie spółki przy ul. 
Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

4.  Upominki otrzyma 25 osób, 
które jako pierwsze prawidło-

wo wykonają zadanie i zgłoszą 
się po ich odbiór.
Projekt został zrealizowany 

z okazji obchodów 25-lecia Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „INVEST-PARK”, jednej 
z największych i najprężniej dzia-
łających specjalnych stref ekono-
micznych w Polsce. Inicjatywa jest 
symbolem podkreślającym wpływ 
spółki na rozwój regionu.

Razem możemy więcej!

R E K L AMA


