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Dobiegająca końca budo-
wa obwodnicy Wałbrzycha 
oraz przebudowa ul. 1 Maja 
generują kolejne utrudnienia 
dla kierowców. 3 październi-
ka 2022 r. została zmienio-
na organizacja ruchu na ul. 
Chrobrego, a od 10 paździer-
nika nastąpi zamknięcie dla 
ruchu skrzyżowania ulicy II 
Armii z 1 Maja.

- W związku z konieczno-
ścią dokończenia budowy ulicy 
Chrobrego, wprowadziliśmy 
tam czasową zmianę organiza-
cji ruchu. Przez najbliższy czas 
ulica Chrobrego będzie dwu-
kierunkową, bez możliwości 
przejazdu w kierunku Starego 
Zdroju. Wyjazd z ul. Chrobre-
go będzie możliwy jedynie do 
pl. Grunwaldzkiego z nakazem 
wjazdu w prawo, czyli w ul. 
Wysockiego. Jest to już ostat-
nia istotna zmiana organizacji 
ruchu przed całkowitym otwar-
ciem obwodnicy Wałbrzycha, 
które powinno nastąpić w 
październiku – zapewnia pre-
zydent Wałbrzycha dr Roman 
Szełemej.

Kolejne utrudnienia czekają 
na kierowców i pasażerów ko-
munikacji miejskiej już od 10 
października.

- Z powodu zamknięcia 
dla ruchu ul. II Armii - przy 
skrzyżowaniu z ul. 1 Maja – 
od najbliższego poniedziałku 
autobusy obsługujące linię nr 
18 skierowane zostaną objaz-
dem - trasą zastępczą przez 
Śródmieście. Przystanki poło-
żone na ul. II Armii i Andersa, 
na odcinku od ul. 1 Maja do 
ul. Wysockiego (w obydwu 
kierunkach), zostaną do od-
wołania wyłączone z eksplo-
atacji. Autobusy linii 18 nie 
będą korzystać z przystanków 
położonych na trasie objazdu. 
Za wynikłe z tego powodu nie-
dogodności przepraszamy - 
informują pracownicy Zarządu 
Dróg, Komunikacji i Utrzyma-
nia Miasta w Wałbrzychu.

W ostatnim czasie pasaże-
rowie publicznej komunikacji 
miejskiej borykają się z proble-
mem doładowań e-kart.

Trwa wielka mobilizacja 
wszystkich osób zaangażo-
wanych w zbiórkę pieniędzy 
na kosztowną operację ser-
ca Antosia Sobeckiego ze 
Świebodzic. - Serce Antosia 
jest coraz słabsze, dlatego 
operacja jest potrzebna jak 
najszybciej – mówi Łukasz 
Sobecki, ojciec chłopczyka. 
Trwa zbiórka kasztanów, z 
której dochód zostanie prze-
znaczony na operację, a 23 
października w Wałbrzychu 
zostanie zorganizowany cha-
rytatywny koncert.

- Kardiolog z Łodzi nie po-
zostawiła złudzeń: czas działa 
na niekorzyść naszego synka. 
Operacja serca musi być prze-
prowadzona w ciągu 4 miesię-
cy inaczej wydarzy się najgor-
sze... HLHS - to wyrok. To walka 
o każdy dzień. To życie z poło-
wą serca, które z czasem staje 
się coraz bardziej niewydolne i 
które z czasem przestanie bić... 
A wtedy my, stracimy naszego 
synka na zawsze! Czekamy na 
kosztorys z Genewy, to ostatni 
ratunek… – dodaje zrozpaczo-
ny ojciec Antosia.

Na szczęście rośnie grono 
osób, które wspierają rodziców 
chłopca w walce o jego życie. 
Jedna z �rm zaproponowała 
skup kasztanów, z którego pie-
niądze zostaną przekazane na 
operację Antosia.

- Zbiórka kasztanów idzie 
pełną parą. Dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu Agnieszki Mi-
chalskiej akcja „Kasztan dla 
Antosia” nabrała rozpędu. Za-
praszam wszystkich do zbie-
rania kasztanów dla Antosia 
i przyłączenie się do akcji. 
Proszę o kontakt do mnie na 
Messengerze lub do Agnieszki 
Michalskiej w sprawie odbioru 
kasztanów. Odbierzemy każ-
dą ich ilość. Cel jest szczytny 
- zbierajcie kasztany i włączcie 

Kolejne utrudnienia 
w Wałbrzychu

- W związku z proble-
mami technicznymi leżą-
cymi po stronie operatora 
usług komunikacyjnych, 
Śląskie Konsorcjum Auto-
busowe obecnie nie ma 
możliwości przeniesienia 
transakcji doładowania 
e-karty w kasowniku auto-
busu. Wobec powyższego 
prosimy państwa aby do 
chwili usunięcia usterki 
e-karty były doładowy-
wane w stałych punktach 
sprzedaży – informuje ZD-
KiUM w Wałbrzychu.

(fot. UM, RED)

Kasztany i koncert 
dla Antosia

się w akcję „Kasztan dla Anto-
sia” – apeluje Łukasz Sobecki.

Rodziców wspierają także 
artyści. 23.10.2022 r. o godzi-
nie 18.00 w klubie Apropo’s 
przy ul. Wieniawskiego 82 w 
Wałbrzychu zostanie zorgani-
zowany koncert charytatywny 
dla Antosia, w którym wystą-
pią: zespół Amicis, Jacek Świ-
derski jako Trio Okazjonalne 
wraz Mają Świderską, Wojtkiem 
Grzebnym i gościnnie - Pawłem 
Ludwiczakiem.

- Już teraz możecie zarezer-
wować bilety, dzwoniąc pod 
jeden z numerów telefonów: 
74 840 40 49 lub 74 660 63 20. 
Ale to nie wszystko! Przyja-
ciele naszej rodziny: Krzysztof 
Leń i Anna Leń ufundowali 
20 wejściówek na koncert dla 
20 osób, które zgłoszą się do 
mnie na Messengerze i prze-
znaczą na licytację dla Anto-
sia najciekawsze przedmioty, 
oferty, usługi itp. Zapraszamy 
serdecznie  - dodaje Łukasz 
Sobecki.

Każdy może wesprzeć zbiór-
kę pieniędzy na operację serca 
Antosia, dokonując wpłaty na 
ten cel za pośrednictwem stro-
ny: https://www.siepomaga.pl/
antos-serduszko.

(RED)
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W dniach 7-9 październi-
ka 2022 r. w Polanicy Zdroju 
odbędzie się „Cały Kazio” 
– 9. festiwal inspirowany 
twórczością Marii Czubaszek 
i Wojtka Karolaka. Na sce-
nie pojawią się m.in. Natalia 
Przybysz, Ania Rusowicz, Fisz 
Emade, Maciej Maleńczuk, 
Irena Santor, a także Artur 
Andrus, Marzena Rogalska 
czy Joanna Kołaczkowska.

Cały Kazio – to festiwal do-
brego słowa i znakomitej mu-
zyki, czyli trzydniowe wydarze-
nie, skupiające szereg imprez 
promujących polską kulturę. 
Koncerty, spektakle, konkursy, 
warsztaty, Klub Książki Rozum-
nej – to wszystko przy udziale 
najznamienitszych postaci pol-
skiej sceny muzycznej, kabare-
towej i teatralnej. Cały Kazio, 
ubrany w intelektualno-saty-

ryczny płaszczyk, z założenia 
ma promować „inteligentne 
polskie słowo” i dobrą muzy-
kę na wysokim poziomie wy-
konawczym. Linię muzyczną 
stanowi szeroko rozumiany 
jazz i piosenka z „tekstem”. 
Zatem do projektu zapraszani 
są przyjaciele Pani Marii i Pana 
Wojtka oraz najwybitniejsi pol-
scy artyści.

(JP)

Cały Kazio – Festiwal Marii 
Czubaszek i Wojtka Karolaka 29 września 2022 r. odby-

ła się we Wrocławiu uroczy-
stość wręczenia Krzyży Wol-
ności i Solidarności. Wśród 
odznaczonych byli wałbrzy-
scy działacze NSZZ Solidar-
ność: Jerzy Langer i Jerzy Ja-
cek Pilchowski.

Jerzy Langer - w sierpniu 
1980 r. współorganizował strajk 
w Wałbrzyskim Przedsiębior-
stwie Budowlanym. Od 1980 
r. należy do NSZZ Solidarność. 
Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego w grudniu 1981 r. 
współorganizował pomoc dla 
internowanych, więźniów po-
litycznych i represjonowanych. 
Był członkiem tajnych struktur 
Solidarności na terenie ówcze-
snego województwa wałbrzy-
skiego. Drukował „Niezależne 
Słowo” i „Informator Wałbrzy-
ski” oraz koordynował działania 
sieci kolportażu. Współorga-
nizował manifestacje na tere-
nie miasta. 19 grudnia 1983 r. 
został aresztowany. Na mocy 
ustawy o amnestii, areszt opu-
ścił 6 sierpnia 1984 r. Ponownie 
został aresztowany 4 września 
1985 r., a na wolność wyszedł 
24 grudnia 1985 r. Jednak już 4 
stycznia 1986 r. aresztowano go 
po raz kolejny. Wyrokiem Sądu 
Rejonowego w Wałbrzychu zo-
stał skazany na 6 miesięcy wię-
zienia. Na wolność wyszedł w 
marcu 1986 r. Był też dwukrot-
nie karany przez Kolegium Re-
jonowe ds. Wykroczeń przy Pre-
zydencie Miasta Wałbrzycha. W 
latach 1984-1989 był czynnym 
działaczem Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy w Wałbrzychu. W 
latach 1987-1989 był członkiem 
Komisji Interwencji i Praworząd-
ności. W grudniu 1987 r. był 
współzałożycielem, a następnie 
do 1989 r. członkiem Regional-
nej Komisji Wykonawczej NSZZ 
Solidarność Dolny Śląsk oraz 
współzałożyciel Komitetu Oby-

Dostali Krzyże Wolności 
i Solidarności

watelskiego w Wałbrzychu. Z 
jego ramienia kierował kampa-
nią wyborczą na terenie okrę-
gu wałbrzyskiego i kłodzkiego 
w 1989 r. W latach 1990-2014 
był członkiem Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność, a w latach 
1998 - 2010 jej wiceprzewod-
niczącym. Został odznaczony 
m.in.: Krzyże, O�cerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski (2009), 
medalem „Zasłużony dla NSZZ 
„Solidarność” (2016), Odzna-
ką Honorową Zasłużony dla 
Województwa Dolnośląskiego 
(2020).

Jerzy Jacek Pilchowski - w 
latach 1977-1980 był współpra-
cownikiem Komitetu Obrony 
Robotników. Był w redakcji pi-
sma Robotnik i współpracow-
nikiem Biura Interwencyjnego 
KOR-u. Uczestniczył m.in. przy 
opracowaniu dokumentu „Ra-
port Madrycki”. W 1979 r. zo-
stał sygnatariuszem Karty Praw 
Robotniczych. W dniach 27-31 
sierpnia 1980 r. był członkiem 
Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego w KWK Thorez. 2 
września 1980 r. uczestniczył w 
powołaniu Międzyzakładowego 
Komitetu Założycielskiego i zo-
stał jego sekretarzem. 23 marca 
1981 r. został powołany na funk-
cję wiceprzewodniczącego MKZ. 
W maju 1981 uczestniczył Wal-
nym Zjeździe Delegatów NSZZ 

Solidarność Województwa Wał-
brzyskiego i został wybrany de-
legatem na I Krajowy Zjazd NSZZ 
Solidarność oraz członkiem Za-
rządu Regionu Dolny Śląsk. Na-
stępnie ZR Dolny Śląsk powołał 
go w skład Prezydium ZR. Został 
internowany 13 grudnia 1981 
r. i był przetrzymywany w Wał-
brzychu, Świdnicy, Kamiennej 
Górze, Nysie, Grodkowie i Uher-
cach. W trakcie internowania, 
wytoczono mu sprawę sądo-
wą, a areszt opuścił 12 grudnia 
1982 r. Po wyjściu na wolność, 
uczestniczył w tworzeniu pod-
ziemnych struktur Solidarnno-
ści. W roku 1983 wyemigrował 
do USA, gdzie działał w orga-
nizacji Solidarity International. 
Wrócił do Polski w roku 2012 
i był wolontariuszem w biu-
rze wałbrzyskiej Solidarności. 
Zorganizował archiwum, które 
pozwoliło na otwarcie sali hi-
storii wałbrzyskiej Solidarności 
w Starej Kopalni. Od roku 1978, 
pisze i publikuje. Jest też auto-
rem rozdziału „Komitet Obrony 
Robotników, czyli zwycięska 
szarża na wiatraki” w książce 
„Po stronie dobra”. Został od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (2007) 
i Odznaką Honorową „Działacz 
opozycji antykomunistycznej” 
(2018).

(JJP, fot. IPN)

Jako pierwsi nowy rok 
akademicki rozpoczęli słucha-
cze Uniwersytetu III Wieku w 
Czarnym Borze. W kolejnych 
dniach zajęcia rozpoczną się 
w pozostałych gminach pro-
wadzących uniwersytety dla 
seniorów.

- Gminne Centrum Biblio-
teczno - Kulturalne w Starych 
Bogaczowicach zaprasza cieka-
wych świata, chętnych do po-
znawania nowych ludzi lub - po 
prostu - do miłego spędzania 
czasu w doborowym towarzy-
stwie. Zapraszamy na wykład 
inauguracyjny Uniwersytetu III 
Wieku w Starych Bogaczowi-

cach. Rozpoczęcie nowego roku 
akademickiego już w czwartek - 
6 października o godzinie 13.00 
w Gminnym Centrum Biblio-
teczno-Kulturalnym – mówi Ilo-
na Bujalska, dyrektor placówki.

Zarząd Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Głuszycy zapra-
sza na inaugurację roku aka-
demickiego 2022/2023 już 13 
października 2022 r. (czwartek) 
o godz. 14.30 do sali widowi-
skowej Centrum Kultury-MBP 
w Głuszycy. Wykład inaugura-
cyjny „10 złotych rad na udane 
wystąpienia publiczne” wygło-
si Zastępca Prezydenta Wał-
brzycha dr Sylwia Bielawska.

Dzień później o godzinie 
10.00 nastąpi uroczyste otwar-
cie roku akademickiego dla słu-
chaczy Uniwersytetu III Wieku 
w Mieroszowie. Tekst ślubowa-
nia odczyta prof. dr hab. Robert 
Wiszniowski - rektor Akademii 
Nauk Stosowanych Angelusa 
Silesiusa w Walbrzychu, który 
wygłosi również wykład inau-
guracyjny. Studencką pieśń 
„Gaudeamus Igitur” seniorzy za-
śpiewają razem z chórem Irysy.

Z kolei na 15 października 
zostały zaplanowane kolejne 
wykłady dla słuchaczy Uniwersy-
tetu III Wieku w Czarnym Borze.

(RED)

Uniwersytety dla seniorów
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- Szukasz żłobka lub przedszkola dla 
dzieci od 1 do 6 roku życia? Koniecz-
nie skontaktuj się z nami! Czekamy 
pod numerem telefonu 502  502  024 
– mówi Ramona Bukowska, dyrektor 
Przedszkola z oddziałem żłobkowym 
U Mikołaja w Strudze.

W Strudze w Gminie Stare Bogaczo-
wice funkcjonuje jedyny w powiecie 
wałbrzyskim oddział żłobkowy, który – 
zgodnie z ustawą – jest wpisany do reje-
stru placówek opieki nad dziećmi do lat 
3. Placówka działa w tym samym obiek-
cie, co przedszkole, dzięki czemu dzieci w 

jednym miejscu mają zapewnioną opie-
kę od pierwszego do 6 roku życia. 

- Nasza placówka jest najlepszym miej-
scem dla rodzeństwa, które jest w wieku 
przedszkolnym. Rodzice nie muszą osobno 
wozić swoich pociech do żłobka i przed-
szkola, bo u nas mają dla nich zapewnioną 
opiekę w tym samym miejscu od ponie-
działku do piątku w godzinach od 6.00 do 
17.00 – wyjaśnia Ramona Bukowska.

Placówka współpracuje z położną oraz 
z zespołem pedagogów, których pomy-
sły przekładają się na indywidualność 
tego miejsca.

- W naszym przedszkolu dzieci czują 
się bezpiecznie, ponieważ grupy liczą 
maksymalnie 20 podopiecznych. Dzięki 
temu dzieci czują się swobodnie oraz roz-
wijają swoje umiejętność podczas pracy 
w grupie i budują poczucie własnej war-
tości. Co ważne, każda grupa - tak w żłob-
ku jak i w przedszkolu - jest prowadzona 
przez inną nauczycielkę. Ale wszystkie 
panie są pełne empatii i zaangażowania 
w opiekę nad naszymi podopiecznymi – 
podkreśla dyrektor placówki.

Żłobek w Strudze dysponuje 30 miej-
scami. W ramach opłaty, dzieci mają za-

pewnione zajęcia dodatkowe: naukę ję-
zyka angielskiego metodą Helen Doron, 
sensoplastykę, teatrzyki oraz zabawy te-
matyczne.

– Dla wielu rodziców ważną infor-
macją jest akceptowanie bonów żłob-
kowych i do� nansowania z ZUS. Zapra-
szamy rodziców, którzy cenią sobie miłą 
i domową atmosferę w przedszkolu i 
żłobku, do kontaktu z naszą placówką 
w Strudze. Wszelkich szczegółowych 
informacji udzielamy pod numerem te-
lefonu: 502 502 024 – zachęca Ramona 
Bukowska.

Oaza dla dzieci, czyli Przedszkole 
i żłobek U Mikołaja w Strudze

R E K L AMA

Właściciele nieruchomo-
ści wiedzą, że ich nabycie i 
utrzymanie wymaga posia-
dania i uzyskiwania znacz-
nych środków �nansowych. 
Z utrzymaniem nieruchomo-
ści wiążą się nie tylko bieżą-
ce koszty ich eksploatacji, 
ale również różnego rodzaju 
podatki i opłaty. Zarówno 
krajowe, jak i lokalne. Jedną 
z takich lokalnych opłat jest 
opłata adiacencka. Jest to 
opłata, której wymierzenie 
często zaskakuje właścicieli 
nieruchomości. Warto wie-
dzieć, że taka opłata istnieje, 
kto ja nakłada, w jakiej wyso-
kości może być wymierzona 
oraz czy można uniknąć ko-
nieczności jej ponoszenia.

Opłata adiacencka, zwana 
także opłatą przekształcenio-
wą, to obowiązkowa opłata, 
która może zostać nałożona na 
właścicieli oraz użytkowników 
wieczystych nieruchomości. 
Opłata ta ustalana jest przez 
wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta, jeżeli wartość 
danej nieruchomości wzrośnie 
w wyniku: 1) budowy urządzeń 
infrastruktury technicznej z 
udziałem środków Skarbu Pań-
stwa, jednostek samorządu 
terytorialnego, środków po-
chodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub ze źródeł za-
granicznych niepodlegających 
zwrotowi, 2) scalenia i podzia-
łu nieruchomości, 3) podziału 
nieruchomości. Warto mieć 
na uwadze, że wartość nieru-
chomości zwiększa się m.in. w 
wyniku wybudowania w jej po-
bliżu nowej drogi. Co ciekawe, 
właściciel lub użytkownik wie-
czysty nieruchomości nie musi 
mieć nawet potrzeby korzysta-
nia z tejże konstrukcji. Wystar-
czy fakt jej powstania.

Ustalenie wysokości stawki 
procentowej opłaty adiacenc-
kiej należy do kompetencji 
rady gminy. Wysokość ta usta-
lana jest w drodze uchwały. 
Przepisy ustawy o gospodarce 
nieruchomościami przewidują, 
że wysokość opłaty adiacenc-
kiej wynosi nie więcej niż 50% 
różnicy między wartością, jaką 
nieruchomość miała przed 
wybudowaniem urządzeń 
infrastruktury technicznej, a 
wartością, jaką nieruchomość 
ma po ich wybudowaniu. W 
toku postępowania o ustalenie 
opłaty adiacenckiej powołuje 
się biegłego, do dokonania wy-
ceny wartości nieruchomości. 
Decyzję w przedmiocie usta-
lenia opłaty adiacenckiej oraz 
jej wysokości organy samorzą-
du terytorialnego mogą pod-

Wałbrzyszanin Daniel 
Suchenia – poeta, biegacz 
i znany komentator życia 
publicznego w Wałbrzychu 
(jako Rebel Yell) po wypadku 
walczy o życie. Trwa zbiórka 
krwi dla Daniela.

- Zwracamy się do Was z 
olbrzymią prośbą o pomoc 
dla naszego cudownego i nie-
powtarzalnego przyjaciela 
- Daniela Sucheni, który uległ 
wypadkowi i w ciężkim stanie 
znajduje się w wałbrzy-
skim szpitalu. Daniel 
pilnie potrzebuje krwi A 
Rh +, która może urato-
wać mu życie, więc je-
żeli poznałeś go kiedyś, 
albo nie było Ci to dane, 
ale mimo to chciałbyś 
uratować jego życie, to 
przyjdź do Regionalne-
go Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa 
w Wałbrzychu przy ul. 
Chrobrego i oddaj krew 
(nie jest ważne jaką masz 
grupę krwi) dla niego. 
Pomóż nam uratować 
naszego przyjaciela, po-
móż mu, by jeszcze kie-
dyś z nami pobiegł, by 
z nami pożartował, by 
poprostu z nami BYŁ... 
Wystarczy zaznaczyć, że 
krew oddajemy dla Da-

Prawo w pigułce: opłata adiacencka

jąć w ciągu 3 lat od momentu 
ziszczenia się warunków do 
jej ustalenia. Z reguły bieg ter-
minu przedawnienia będzie 
rozpoczynał się od dnia, gdy 
decyzja np. o podziale nieru-
chomości, stała się ostateczna.

Opłata adiacencka może 
być, na wniosek właściciela 
nieruchomości, rozłożona na 
raty roczne na maksymalnie 10 
lat. Warunki rozłożenia na raty 
określa się w decyzji o ustale-
niu opłaty. Oznacza to, że nale-

ży wziąć czynny udział 
w postępowaniu o 
ustaleniu tejże opłaty, 
i w tym postępowaniu 
złożyć wniosek o roz-
łożenie należności na 
raty. W takim wniosku 
należy zawrzeć propo-
nowaną ilość rat oraz 
ich wysokość.

Obowiązek zapłaty 
opłaty adiacenckiej po-
wstaje po upływie 14 
dni od dnia, w którym 
decyzja o jej ustaleniu 
opłaty stała się osta-
teczna. W przypadku 
rozłożenia opłaty na 
raty, obowiązek ten 
dotyczy wpłacenia 
pierwszej raty. Warto 
także wiedzieć, że or-
gan wykonawczy gmi-

ny (wójt, burmistrz, prezydent 
miasta) posiada możliwość nie 
tylko zastosowania ulg w spłacie 
należności, ale nawet umorzenia 
należności z tytułu opłaty adia-
cenckiej w części lub w całości.

Od decyzji o ustaleniu opła-
ty adiacenckiej oraz jej wyso-
kości przysługuje odwołanie, 
które należy złożyć w ciągu 14 
dni od dnia otrzymania decyzji.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Daniel potrzebuje krwi
niela Sucheni – apelują przyja-
ciele rannego wałbrzyszanina z 
grupy biegowej Kat Cross.

Krew można oddać w sie-
dzibie Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa przy ul. Chrobrego w Wał-
brzychu od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.00 -13.30 
oraz w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca w godzinach 8.00 – 
12.00.

(RED)
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Zadanie publiczne jest współ� nansowane  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego, 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej pod tytułem: 

„Żyj zdrowo, kolorowo!”

Jednodniową wycieczką do 
zamku Grodno w Zagórzu 
Śląskim w Gminie Walim, Sto-
warzyszenie Dzieci i Rodzin 
Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej Specjalnej w Wałbrzychu 
rozpoczęło realizację zadania 
publicznego ”Żyj zdrowo, ko-
lorowo!”. – Naszym celem jest 
aktywizacja społeczna oraz 
rehabilitacja osób z niepeł-
nosprawnością, wspieranie 
ich aktywności w dziedzinie 
kultury, sportu, turystyki i re-
kreacji – wyjaśnia Anna Jasiń-
ska ze Stowarzyszenia Dzieci 
i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej.

Działania, które są współfi -
nansowane ze środków Pań-

stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych 
otrzymanych z budżetu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
skierowane są do młodzieży 
oraz osób dorosłych posiada-
jących aktualne orzeczenie o 
niepełnosprawności, będących 
mieszkańcami dwóch powia-
tów: grodzkiego, czyli miasta 
Wałbrzych i ziemskiego powia-
tu wałbrzyskiego.

- Realizację zadania publicz-
nego „Żyj zdrowo, kolorowo!” 
rozpoczęliśmy 5 października 
2022 r. jednodniową wyprawą 
do zamku Grodno w Zagórzu 
Śląskim. W wycieczce wzięło 
40 osób posiadających aktu-
alne orzeczenie o niepełno-

sprawności. W programie była 
wycieczka przyrodnicza na 
zamek, zwiedzanie z przewod-
nikiem, nauka tańca średnio-
wiecznego oraz integracyjny 
grill z pieczeniem kiełbasek. 
Zrealizowane zadania miały na 
celu m.in. poszerzenie wiedzy 
krajoznawczej, popularyzowa-
nie walorów turystycznych, 
propagowanie ochrony przyro-
dy, zachęcenie do korzystania 
z dóbr kultury oraz do aktyw-
nego, radosnego i twórczego 
spędzania czasu wolnego; po-
pularyzowanie rekreacji i kul-
tury fi zycznej, zachęcenie do 
realnego uczestniczenia w ży-
ciu społecznym, przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu 

Żyj zdrowo, kolorowo!

oraz integrowanie osób z nie-
pełnosprawnościami z miesz-
kańcami regionu – dodaje Anna 
Jasińska.

W ramach zadania publicz-
nego „Żyj zdrowo, kolorowo!” 
zaplanowane zostały także: 
jednodniowa wyprawa do do-
mów tkaczy w Chełmsku Ślą-
skim (październik 2022), w 
której weźmie udział 40 osób z 

niepełno sprawnościami; regio-
nalna impreza integracyjna „Żyj 
zdrowo, kolorowo!” (paździer-
nik 2022), podczas której 40 
osób z niepełnosprawnościami 
w podziale na 8 drużyn weźmie 
udział w konkursie kulinarnym 
na wykonanie zdrowej sałatki 
oraz Forum Osób z Niepełno-
sprawnościami (listopad 2022).

(RED)
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Przez bez mała ćwierć wieku 
służyłem państwu i jego obywa-
telom, starając się chronić ich 
przed tymi, którzy prawo i bez-
pieczeństwo innych mieli (z róż-
nych zresztą powodów) w głę-
bokim niepoważaniu i krzywdą 
innych żywili się z taką samą 
zachłannością, jak wygłodniały 
traktuje kromkę chleba. Przez 
zdecydowaną większość mego 
dorosłego życia byłem przeko-
nany, że kto nie łamie prawa, 
nie musi się obawiać jakiejkol-
wiek przemocy ze strony orga-
nów państwa, które na mocy 
ustaw nabyły uprawnienia do 
ograniczania podstawowych 
praw obywatelskich. I chociaż 
od kilkunastu lat ta moja wiara 
wielokrotnie poddawana była 
ciężkim próbom, to jednak 
chciałem wierzyć, że wszelkie 
głośne nieprawości tychże or-
ganów, to jedynie wyjątki od 
reguły. A za regułę uznawałem 
gwarancje praworządności za-
pisane w konstytucji i ustawach, 
dające prawo do mniemania, 
że organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości powinni oba-
wiać się jedynie mniejszego i 
większego kalibru przestępcy. 
Praworządny obywatel nie musi 
się państwa obawiać, bo to ono 
właśnie stoi na straży jego praw 
i podstawowych wolności. Nie-
stety…31.08. 2022 r. zmuszony 
zostałem do brutalnej wery�-
kacji tej mojej - jak się okazuje 
- naiwnej wiary, bo oto nagle 
na własnej skórze odczułem, że 
państwo to jeden wielki aparat 
represji stosowanej wobec oby-
wateli, którzy z nieznanych po-
wodów podpadli nie tyle same-
mu państwu, co różnym jego 
przedstawicielom mającym 
prawo do stosowania represji. 
A także szykan, w jakie represje 
się zmieniają, jeżeli stosowane 
są w sposób jawnie naruszający 
istniejący formalnie porządek 
prawny i przyjęty powszechnie 
system podstawowych war-
tości. Te smutne re�eksje są 
efektem wydarzeń, które roze-
grały się w moim mieszkaniu 
31 sierpnia tego roku, kiedy po-
czułem się jak Józef K. - bohater 
głośnej niegdyś powieści Fran-
za Kafki pod tytułem „Proces”, 
który znalazł się nieoczekiwanie 
w absurdalnym położeniu przez 
to, że nie miał pojęcia o co zo-
stał oskarżony, kto go oskarża, 
ale przede wszystkim nie miał 
praktycznie żadnej możliwości 
obrony.

Jak już pisałem, tego dnia 
usłyszałem od krakowskich 
funkcjonariuszy, że mam wydać 

4 miliony plików
Janusz
Bartkiewicz

rzeczy mogące mieć związek z 
prowadzonym postępowaniem, 
a tym samym mogącymi być 
dowodami w sprawie zabójstwa 
Anny Kembrowskiej i Roberta 
Odżgi, dokonanego – przypo-
mnę – 17 sierpnia 1997 roku. 
Żądanie to było tak absurdalne, 
że - tak jak Józef K. - zacząłem 
wątpić w moją dotychczasową 
pewność, że żyję w państwie 
prawa, w którym nikt nie może 
dopuszczać się przemocy na 
porządnym obywatelu, w do-
datku w jego własnym miesz-
kaniu. Wiedziałem bowiem, że 
jeżeli „takich” rzeczy nie wy-
dam, to policjanci przeszukają 
mieszkanie i zabiorą z niego to 
wszystko, co wyda się im podej-
rzane. I tak też się stało, bo na-
prawdę nie wiedziałem co mam 
im wydać, ponieważ nikt mi nie 
powiedział, czego u mnie szu-
kają. Dlatego głośno i wyraźnie 
odczytałem tymże policjantom 
treść prokuratorskiego posta-
nowienia, informując przy tym, 
że nie wiem co mam im dobro-
wolnie wydać, albowiem rzeczy 
mogących być dowodami nie 
posiadam, podkreślając jedno-
cześnie to, co w postanowieniu 
było wskazane.

W tym miejscu pozwolę so-
bie na małą dygresję dotyczącą 
coraz bardziej powszechnego 
problemu z tak zwanym analfa-
betyzmem funkcjonalnym. Otóż 
według prof. Małgorzaty Żytko z 
Wydziału Pedagogicznego Uni-
wersytetu Warszawskiego, jest 
to sytuacja, w której „człowiek 
co prawda czyta, pisze i buduje 
zdania, ale (…) nie rozumie tre-
ści i nie umie użyć ich w swoich 
codziennych działaniach.” Otóż 
to. Krakowski prokurator w 
swym postanowieniu zarządził 
„wydania wszelkich cyfrowych 
nośników danych elektronicz-
nych, (...) dokumentów, notatni-
ków, kalendarzy, zapisków oraz 
innych rzeczy wykazujących 
łączność z przedmiotem postę-
powania i mogących stanowić 
materiał dowodowy”. Osobie 
nie mającej takich problemów, 
o jakich mówi prof. M. Żytko, 
nietrudno zrozumieć, że moje 
telefony, komputery i tablet oraz 
kilkanaście dysków zewnętrz-
nych i tyleż samo urządzeń prze-
nośnej pamięci (pendrive), nie 
mogą być i nie są jakimkolwiek 
dowodem w sprawie zabójstwa 
dójki studentów w 1997 roku z 
dwóch oczywistych powodów. 
Pierwszym z nich jest niesamo-
wicie prozaiczny fakt, że zostały 
wyprodukowane i zakupione 
przeze mnie kilkanaście lat (a na-
wet 25) po tej okrutnej podwój-
nej zbrodni. Drugi natomiast 
jest bardziej złożony i muszę się 
tu odwołać to pewnego przepi-
su, który - jak śmiem mniemać 
- prokuratorowi z Krakowa jest 
znany. Chodzi o § 159 rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości 

z 07.04.2016 r. w sprawie regu-
laminu wewnętrznego urzędo-
wania powszechnych jednostek 
prokuratury (tekst jednolity Dz. 
U.2017.1206 ), w którym jak byk 
stoi, że dowodami w znaczeniu 
procesowym mogą być tylko 
te rzeczy, które służyły lub były 
przeznaczone do popełnienia 
przestępstwa, albo zachowały 
na sobie ślady przestępstwa, lub 
pochodzą bezpośrednio lub po-
średnio z przestępstwa i na ko-
niec, że mogą służyć jako środek 
dowodowy do wykrycia spraw-
cy czynu lub ustalenia przyczyn 
i okoliczności przestępstwa. A 
z przepisów prawa oraz tzw. 
doktryny wynika, że środkiem 
dowodowym jest informacja, 
jaką można uzyskać ze źródła 
dowodowego, a więc w moim 
przypadku, jakaś informacja za-
pisana w pamięci posiadanych 
przeze mnie nośników elektro-
nicznych lub zapisana na „no-
śnikach papierowych”. No to 
wszystko jest ok! - zawoła ktoś 
wielce uradowany. Otóż nie, 
nie jest ok z kolejnego powodu 
- taka domniemana informa-
cja powinna zostać wskazana 
jako poszukiwany ewentualny 
dowód w sprawie, co wynika 
wprost z art. 92 kpk, mówiące-
go o podstawie faktycznej, czy-
li o całokształcie okoliczności 
ujawnionych w postępowaniu. 
Mówiąc językiem prostym, a 
zrozumiałym: prokurator wi-
nien w postanowieniu te dowo-
dy - o posiadanie których mnie 
podejrzewa - wyraźnie wskazać. 
A nie uczynił tego, ponieważ 
postanowienie wydał na wnio-
sek pewnego krakowskiego po-
licjanta na wysokim stanowisku, 
który prawdopodobnie nie zna 
treści § 66 ust. 1 i 2 wytycznych 
nr 3 Komendy Głównej Policji 
z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie 
wykonywania niektórych czyn-
ności dochodzeniowo-śled-
czych przez policjantów (Dz.
Urz. KGP poz. 59) stanowiących, 
że w uzasadnieniu wniosku do 
prokuratora policjant jest zobo-
wiązany „przedstawić dowody 
lub przytoczyć okoliczności da-
jące podstawę do przypuszcze-
nia, że wymienione rzeczy albo 
dane informatyczne znajdują 
się we wskazanym miejscu lub 
urządzeniu albo systemie in-
formatycznym”. I takie właśnie 
podstawy winne być wskazane 
w uzasadnieniu prokuratorskie-
go postanowienie, czego nie 
było. Dlaczego?

Ano z tej prostej przyczyny, 
że ów wspomniany policyjny 
decydent żadnej takiej wiedzy 
operacyjnej czy procesowej nie 
uzyskał, a jego wniosek wyni-
kał tylko z tego prostego faktu, 
że formalnie mógł go złożyć. 
A że niezgodnie z prawem? A 
kto by się tym przejmował?! 
„Nie mamy pańskiego płaszcza 
i co nam pan zrobi?” - znacie 

to? Jak nie to obejrzyjcie „Mi-
sia” - komedię Stanisława Barei 
z czasów PRL. Więc co powin-
ni zrobić policjanci? I tu jest 
problem, ponieważ - chcąc się 
zachować zgodnie z prawem - 
powinni uruchomić komputer, 
aby sprawdzić zawartość plików 
i folderów odnoszących się do 
zbrodni na Narożniku. Nie zrobi-
li tego, bo zawartość wszystkich 
nośników cyfrowych to około 4 
miliony plików, co musieliby (i 
muszą) sprawdzać w czasie nie 
krótszym niż co najmniej… 13 
lat! A więc całe to postanowie-
nie, i jego realizacja, to tylko 
czynność pozorna, mająca na 
celu przykrycie zupełnie innych 
zamierzeń. Będę tego dociekał, 
w czym na pewno pomoże mi 
Kancelaria Adwokacka mec. Mi-
relli Nowak, którą zapewne po-
zytywnie kojarzy wielu wałbrzy-
szan. Chociaż wiem, że przede 
mną bardzo wyboista droga, a 
na dodatek długa i daleka. C.d.n.

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wy-
raz osobistej wiedzy i poglądów 
autora. Treści zawarte w felieto-
nie nie odzwierciedlają poglą-
dów i opinii redakcji.

7 października o godz. 
19.00 w Teatrze Zdrojowym 
w Szczawnie-Zdroju rozpocz-
nie się koncert Big Cyc Aku-
stycznie.

- Bez zgiełku wzmacniaczy 
ze skokami nastroju, bez wście-
kłego jazgotu gitar, za to z nie-
powtarzalnym klimatem pre-
zentujemy nowe oblicze Big 
Cyca. „Big Cyc Akustycznie” to 
dobrze znane przeboje zagra-
ne miękko, ciepło i radośnie. 
Akustyczne aranżacje nadają 
muzyce zespołu inną jakość. 
Zgrabne, znane, pomysłowe 
melodie w anturażu „unplug-
ged” przenoszą muzę Big Cyca  
w całkiem nowy klimatyczny 
wymiar. Na koncercie oprócz 
starych hitów takich jak „Ma-
kumba” czy „Rudy się żeni” po-
jawią się przebojowe piosenki 
rzadziej wykonywane przez 
zespół tj. „Teczka” czy „Nasz 

PRL”. Wszystko okraszone za-
skakującymi, wypełnionym po 
brzegi dobrym humorem, za-
powiedziami przygotowanymi 
specjalnie na ten koncert przez 
Krzysztofa Skibę. Takie oblicze 
Big Cyca znanego z ostrego 
rockowego grania może być 
absolutnym zaskoczeniem, 
jednak dla wszystkich fanów 
dobrej muzyki rockowej to 
pozycja obowiązkowa. W pro-
gramie koncertu usłyszycie na 
pewno: Makumbę, Dres, Świat 
wg Kiepskich, Rudy się żeni, 
Facet to świnia, Guma. By się 
dowiedzieć co jeszcze rockan-
drollowa ekipa Big Cyc w wersji 
akustycznej warto wybrać się 
na koncert – zachęca Mirosław 
Kowalik, dyrektor Teatru Zdro-
jowego w Szczawnie-Zdroju.

Bilety na ten koncert kosz-
tują 70 zł i 80 zł.

(RED)

Big Cyc Akustycznie
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- Zgodnie z prawem Unii 
Europejskiej, Polska zobowią-
zana była do wygenerowania 
15% energii z odnawialnych 
źródeł energii (OZE) w 2020 
roku i cel ten osiągnęła z na-
wiązką. W określeniu, czy dane 
źródło możemy kwali�kować 
jako odnawialne, należy brać 
pod uwagę dwa czynniki: czas 
ich odnawiania oraz ocenę 
skutków oddziaływania na 
środowisko naturalne przy ich 
długotrwałym wykorzystaniu – 
informuje Ministerstwo Klima-
tu i Środowiska.

Energia słoneczna
Najbardziej popularnym OZE 

jest energetyka solarna, czyli 
wytwarzanie energii i ciepła z 
wykorzystaniem promieniowa-
nia słonecznego. Fotowoltaika 
to technologia zamiany pro-
mieniowania słonecznego w 
energię elektryczną za pomocą 
– zbudowanych z reguły z krze-
mu – paneli fotowoltaicznych. 
Dzięki elektrowni słonecznej 
można produkować energię 
elektryczną oraz cieplną.

- Mieszkańcy Polski chętnie 
sięgają po to rozwiązanie, cze-

Czysta energia
Kryzys energetyczny, z którym mierzy się świat spowodował wzrost 

zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Czy energia 
z wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalna, geotermalna, 

hydrotermalna, hydroenergia, energię fal, prądów i pływów morskich, 
energia otrzymywana z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego 

oraz z biopłynów zastąpi energię z paliw kopalnych? 
Pomóc w osiągnięciu tego celu ma Europejski Zielony Ład, który ma 

przekształcić Unię Europejską w nowoczesną, zasobooszczędną 
i zrównoważoną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom 

emisji gazów cieplarnianych netto.

Grzegorz Macko
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Transformacja Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego na 
przełomie XX i XXI wieku ograniczyła się do likwidacji ko-
palń węgla kamiennego. Została przeprowadzona cha-
otycznie i bez właściwego wsparcia �nansowego ze strony 
Państwa. W konsekwencji ta poważna przemiana gospo-
darcza pozostawiła wiele niekorzystnych skutków, do dziś 
obserwowanych w krajobrazie subregionu wałbrzyskiego.
Za wymagające szczególnej interwencji publicznej w ra-
mach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji należy uznać 
m.in. przestawienie gospodarki subregionu na energo-
oszczędną i docelowo niewęglową, w tym głównie syste-
mów grzewczych. Dlatego planujemy:
1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obiek-

tów i procesów, połączoną ze zmniejszeniem zużycia 
energii (ciepło, chłód, prąd);

2. Przestawienie zoptymalizowanych systemów zaopatrze-
nia w ciepło na odnawialne źródła energii (solarne, geo-
termalne i biomasowe) w połączeniu z eliminacją źródeł 
stałopalnych,

3. Elektry�kację systemów zaopatrzenia w energię z wy-
korzystaniem źródeł solarnych, wiatrowych oraz bio-
gazowych (również w kogeneracji i trójgeneracji), a w 
przyszłości również wodorowych, ze stopniowym włą-
czaniem magazynów energii.

Warto również zwrócić uwagę, że OZE są świetnym uzupeł-
nieniem energetyki jądrowej i docelowo biorąc pod uwagę 
krajowy system elektroenergetyczny takie rozwiązanie jest 
najbardziej ekologiczne i efektywne ekonomicznie.
Działania przewidziane do realizacji w ramach Terytorialne-
go Planu Sprawiedliwej Transformacji dla subregionu wał-
brzyskiego wpisują się w założenia przygotowywanej aktu-
alnie i planowanej do przyjęcia przez Zarząd Województwa 
w 2022 r. sektorowej Strategii Energetycznej Dolnego Ślą-
ska – kierunków wsparcia sektora energetycznego. 

ligentne sieci energetyczne w 
Polsce“.

Z fotowoltaiki korzystają 
także samorządy. Między inny-
mi powiat wałbrzyski, w part-
nerstwie z gminami Czarny Bór, 
Stare Bogaczowice i Walim, po-
zyskał środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego w 
kwocie 3.168.462,58 zł na mon-
taż instalacji fotowoltaicznej 
na 21 budynkach użyteczności 
publicznej. Wśród zakwali�ko-
wanych pod względem tech-
nicznym budynków znalazły 
się szkoły, urzędy gmin, remizy 
strażackie, gminne biblioteki i 
centra kultury.

Gmina Głuszyca, na realiza-
cję zadania „Eko Głuszyca – tu 
mieszkam, tu żyję– montaż 
instalacji odnawialnych źródeł 
energii na budynkach szkol-
nych”, pozyskała do�nanso-
wane w wysokości 422.603,00 
zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego. Całkowita 
wartość zadania wynosiła 
497.180,00 zł, a dzięki realiza-
cji tej inwestycji wzrósł udział 
odnawialnych źródeł energii 
w bilansie energetycznym 
gminy oraz uległy obniżeniu 
koszty zużywanej energii elek-
trycznej.

Gmina Walim pozyskała 
30.000 zł w ramach konkursu 
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 
organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Z puli tej zo-
stało wykonane oświetlenie 
fotowoltaiczne ulicy Wiejskiej 
w Walimiu. Zamontowano 12 
urządzeń fotowoltaicznych 
wraz z punktami świetlnymi, 
dzięki którym zaspokojone 
zostały potrzeby mieszkań-
ców miejscowości Walim, jak i 
odwiedzających gminę Walim 
turystów. Ulica Wiejska w Wa-
limiu nie miała dotąd oświe-
tlenia ulicznego, a znaczne 
rozproszenie zabudowy utrud-
niało budowę oświetlenia 
zasilanego siecią elektryczną. 

go dowodem jest sukces pro-
gramu „Mój Prąd”. M.in. dzięki 
temu w kwietniu 2022 r. licz-
ba prosumentów (osób, które 
wytwarzają energię na własne 
potrzeby) przekroczyła milion. 
Dla porównania w grudniu 
2015 r. było to jedynie ok. 4,5 
tys. prosumentów – informuje 
resort klimatu i środowiska.

– Prawo energetyczne 
pozwala prosumentom zaj-
mować się wytwarzaniem 

energii na własne potrzeby 
i na pewnych warunkach na 
oddawanie nadwyżek do sieci 
bez konieczności rejestrowa-
nia działalności gospodarczej, 
ponoszenia wszelkiego rodza-
ju opłat, bez przechodzenia 
przez cały, bardzo skompliko-
wany proces koncesyjny – wy-
jaśnia Krzysztof Brzozowski, 
kierownik projektu „Od konsu-
menta do producenta – czyli 
dlaczego warto wdrożyć inte-

Uliczne lampy w Gminie Walim są zasilane energią z paneli 
fotowoltaicznych.

Instalacja fotowoltaiczna mieszkańców Gminy Głuszyca.

Panele fotowoltaiczne na dachu Urzędu Gminy Walim.
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Całkowity koszt inwestycji to 
kwota 92.484,72 zł.

Pompują ciepło
Coraz większą popularność 

zdobywa energia pozyskiwa-
na z pompy ciepła, czyli urzą-
dzenia wymuszającego prze-
pływ ciepła z obszaru o niższej 
temperaturze do obszaru o 
temperaturze wyższej – jest to 
proces odbywający się wbrew 
naturalnemu kierunkowi prze-
pływu ciepła, zachodzący 
dzięki dostarczonej z zewnątrz 
energii mechanicznej (w pom-
pach sprężarkowych) lub 
energii cieplnej (w pompach 
absorpcyjnych). Pompy ciepła 
są stosowane do ogrzewania 
budynków mieszkalnych oraz 
użyteczności publicznej. Taki 
system ogrzewania Gmina Wa-
lim zastosowała w Centrum 
Obsługi Ruchu Turystycznego 
w Zagórzu Śląskim, które zo-
stało oddane do użytku w maju 
2022 r. Inwestycja była współ-
�nansowana z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020.

 - Zastosowana w tym bu-
dynku pompa ciepła może pra-
cować z mocą między 16 a 20 
kW. Jest to bardzo ekologiczne 
urządzenie, ponieważ nie pro-
dukuje ciepła, tylko pozyskuje 
je z 5 odwiertów o głębokości 
około 50 m. W rurach umiesz-
czonych w tych odwiertach 
znajduje się roztwór glikolu, 
który pozyskuje ciepło i przeka-
zuje je do pompy ciepła, skąd 
dalej tra�a do bufora z wodą, 
która wykorzystywana jest w 
ogrzewaniu podłogowym. W 
ten sposób ogrzewany jest 
cały budynek. Ale – co ciekawe 
– pompę ciepła wykorzystuje-
my latem także do chłodzenia 

wody w akwarium, w którym 
są ryby z pobliskiego jeziora 
Bystrzyckiego. Jest to możliwe, 
ponieważ pompa ciepła dzia-
ła na zasadzie odwróconego 
działa lodówki i dzięki specjal-
nemu wymiennikowi możemy 
latem używać jej do chłodze-
nia – mówi Paweł Antczak, kie-
rownik Referatu Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Gminy 
Walim.

Biomasa daje moc
Stale rośnie także popular-

ność energetyki pochodzącej 
z biomasy, którą stanowią ule-
gające biodegradacji stałe lub 
ciekłe substancje pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego; 
pochodzące z produktów, 

odpadów i pozostałości z pro-
dukcji rolnej i leśnej oraz prze-
mysłu przetwarzającego ich 
produkty, a także ziarna zbóż 
niespełniające wymagań ja-
kościowych dla zbóż. Biomasa 
jest przetwarzana w paliwa sta-
łe, płynne lub gazowe, które są 
spalane i w ten sposób uzyski-
wana jest energia cieplna oraz 
energia elektryczna.

Nakręcają prąd
W Wałbrzychu i okolicznych 

gminach nie rozwinęła się na 
szeroką skalę energetyka wia-
trowa, wykorzystująca specjal-
ne turbiny do produkcji energii 
elektrycznej z wiatru. Energia 
wiatrowa jest nie tylko tania w 
uzyskaniu, ale również wydaj-

na i - wg badań Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska – powyż-
sze cechy sprawiają, że energe-
tyka wiatrowa pozytywnie oce-
niana jest przez społeczeństwo 
– w naszym kraju jej rozwój po-
piera 8 na 10 Polaków.

W subregionie wałbrzy-
skim mamy także do czynienia 
z energetyką wodną. W tym 
przypadku energia elektryczna 
powstaje w turbinach napę-
dzanych płynącą lub spadającą 
wodą. Tak działająca elektrow-

nia działa od kilkudziesięciu lat 
na kamiennej zaporze na jezio-
rze Bystrzyckim koło Zagórza 
Śląskiego.

Ciepło z Ziemi
Nowością w subregionie 

wałbrzyskim jest energetyka 
geotermalna. Pod powierzch-
nią Ziemi występują zasoby 
wody, które mają tempera-
turę od kilkudziesięciu aż do 
100°C. Za pomocą specjalnych 
odwiertów jest ona wydoby-
wana, a następnie za pomocą 
odpowiednich instalacji, prze-
twarzana w energię. Wkrótce 
poszukiwania wód geotermal-
nych rozpoczną się w Gminie 
Głuszyca.

– W sierpniu 2021 r. podpi-
sałem umowę z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na s�-
nansowanie pierwszego otwo-
ru geotermalnego w Gminie 
Głuszyca. Koszt przedsięwzię-
cia to 15 400 000 zł, co stanowi 
100% dotacji! Planowana głę-
bokość naszego odwiertu to 
2500 m! – mówi Roman Głód, 
burmistrz Głuszycy.

– Długodystansowo pro-
dukowana energia musi być 
wydajna i niskoemisyjna, a jed-
nocześnie możliwie najtańsza 
– podkreślił podczas podpisa-
nia umów w Otwocku Wice-
minister Klimatu i Środowiska 
Ireneusz Zyska. – Powinniśmy 
do jej produkcji wykorzysty-
wać czyste, dostępne źródła, 
a geotermia zdecydowanie 
do takich należy. To naturalne 

ciepło i tania moc elektryczna. 
Co ważne, to energia bardziej 
przewidywalna, stabilniejsza 
niż słońce czy wiatr i dostęp-
na w trybie ciągłym. Musimy 
umiejętnie inwestować w jej 
potencjał w naszym kraju, a w 
kolejnym kroku skutecznie go 
wykorzystywać. Takiemu wła-
śnie podejściu będą służyć pro-
jekty, które dzisiaj formalnie 
zyskują �nansowanie.

Nowe wyzwania
- Budowa systemu energe-

tycznego opartego o odna-
wialne źródła energii wiąże się 
ze sporymi wyzwaniami. Przy 
obecnie stosowanych techno-
logiach znaczna część produkcji 
energii uzależniona jest od do-
stępności wiatru czy słońca – co 
może oznaczać występowanie 
w pewnych momentach niedo-
borów, w innych zaś nadmiaru 
produkowanej energii. Ko-
nieczne jest zatem stworzenie 
odpowiedniego systemu bilan-
sującego – w szczególności ma-
gazynów energii. Również roz-
wój infrastruktury do produkcji 
i wykorzystania wodoru przy-
czynić się może do dalszego za-
pewnienia stabilności systemu. 
Do tego rozwój inteligentnego 
zarządzania siecią energetycz-
ną i rozwój samej sieci stanowić 
powinny istotny element stwo-
rzenia rozproszonego systemu 
produkcji energii, zapewniając 
jednocześnie bezpieczeństwo 
jej dostaw – podkreślają eksper-
ci Ministerstwa Klimatu i Środo-
wiska.

Instalacja pompy ciepła w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zagórzu Śląskim.

Panele fotowoltaiczne na dachu nowego Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
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Gmina Boguszów-Gorce 
otrzymała do�nansowanie w 
kwocie 100 000 zł na realizację 
rozbudowy systemu monitorin-
gu oraz doświetlenie przejść dla 
pieszych. W mieście trwa także 
modernizacja chodników.

Pieniądze na realizacje 
zadania, którego celem jest 

poprawa bezpieczeństwa w 
Boguszowie-Gorcach, będą 
pochodziły z rządowego 
programu ograniczania prze-
stępczości i aspołecznych za-
chowań „Razem bezpieczniej 
im. Władysława Stasiaka” na 
lata 2022-2024. - W mieście 
trwają roboty budowlane 

Będzie bezpieczniej związane z modernizacją 
chodników. Prace prowadzo-
ne są na ulicy 1 Maja, a ich 
celem jest poprawa bezpie-
czeństwa mieszkańców na-
szego miasta. W ramach tego 
zadania stare, spękane płyty 
chodnikowe są wymieniane 
na nową, estetyczną kostkę 
brukową – wyjaśnia Sylwia 
Dąbrowska, burmistrz Bogu-
szowa – Gorc.

(RED)

Nieformalna grupa miesz-
kańców „Po sąsiedzku” za-
kończyła realizację projek-
tu „Nasza siostra Ukraina”. 
Przez ostatnie cztery miesią-
ce, mieszkańcy gminy spo-
tykali się z gośćmi z Ukrainy 
na warsztatach kulinarnych i 
�orystycznych.

W ramach zadania odbyły 
się cztery spotkania w kuchen-
nej scenerii, podczas których 
Polacy i Ukraińcy wspólnie 
przyrządzali swoje tradycyj-
ne potrawy. Przeprowadzone 
zostały także cztery warsztaty 
�orystyczne. Ich uczestnicy 
stworzyli ozdoby dożynkowe i 
wieniec, który zaprezentowany 
został podczas sierpniowych 

Dożynek Gminnych w Sta-
rych Bogaczowicach. Zwień-
czeniem projektu był piknik 
integracyjny. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Lubominie przy-
gotowało grochówkę, a ukraiń-
skie gospodynie upiekły słod-
kości. Nie zabrakło wspólnego 
pieczenia kiełbasek i śpiewów 
przy ognisku.

Projekt „Nasza siostra Ukra-
ina” został do�nansowany ze 
środków programu „Działaj Lo-
kalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, realizowa-
nego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz DDL-
-Stowarzyszenie „Granica” w 
Lubawce.

(IL)

Zo�a Stanecka - polska 
pisarka - autorka bestselle-
rowej serii „Basia...” 6 paź-
dziernika o godz. 16.00 od-
wiedzi Bibliotekę + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze.

- Na to wyjątkowe spotkanie 
do Biblioteki + Centrum Kultury 
w Czarnym Borze, zapraszamy 
najmłodszych czytelników w 
wieku od 4 do 7 lat wraz z rodzi-
cami. W programie spotkania są: 
warsztaty z autorką, autografy, 
wspólne zdjęcia i doskonała czy-
telnicza zabawa. A... być może 
autorka zdradzi też jakie przy-
gody czekają rezolutną Basię w 

kolejnych seriach. Spotkanie z 
uwielbianą przez maluchy au-
torką jest częścią realizowanego 
przez Bibliotekę + Centrum Kul-
tury w Czarnym Borze projektu 
pt. „Basiowe czytanki, czyli ro-
dzinne warsztaty w bibliotece”, 
który został do�nansowany ze 
środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, pocho-
dzących z Funduszu Promocji 
Kultury w ramach programu 
„Partnerstwo dla książki” – mówi 
Katarzyna Bernaś, dyrektor Bi-
blioteki + Centrum Kultury w 
Czarnym Borze.

(KB)

Po sąsiedzku

- Niebawem, przy ulicy Żeromskiego 30 w Mieroszowie, seniorzy 
i seniorki będą mogli realizować swoje pasje, integrować się i 
uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach. Klub Senior+ w Mieroszowie 
zaczyna już nabierać odpowiednich kształtów, a budynek po byłym 
gimnazjum dostaje nowe życie. Od 2021 roku działa już Klub Dziecięcy 
"Akademia Misiowa", a niebawem swoje miejsce znajdą w nim również 
mieroszowskie stowarzyszenia – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa.

(RED)

Czytanki z pisarką

Integracyjne miejsce



Czwartek, 6 października 2022 r.

www.db2010.pl 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

R E K L AMA

Podopieczni Żłobka Miej-
skiego w Jedlinie-Zdroju 
będą mogli w lecie korzystać 
z mini parku wodnego, który 
powstał przy placówce.

- Budowa tej atrakcji na 
terenie Żłobka Miejskiego w 
Jedlinie-Zdroju została s�nan-
sowana z Programu Wolon-

tariatu Pracowników Toyota 
Motor Manufacturing Polska 
„Pomoc z Toyoty”, dzięki dar-
czyńcom oraz środkom bu-
dżetu Gminy Jedlina-Zdrój. 
Park Wodny składa się ze 
strefy relaksu - tzw. mini plaży 
oraz strefy ruchu i zabaw wod-
nych. W imieniu pracowników 

Brzdącowy park wodny oraz podopiecznych serdecz-
nie dziękuję za wsparcie tego 
przedsięwzięcia: włodarzom 
miasta, radnym miejskim, 
pracownikom urzędu miej-
skiego oraz Dominice Słaboń, 
bez której nie byłoby możliwe 
pozyskanie środków ”Pomoc z 
Toyoty”, Sylwestrowi Puzyno z 
�rmy Syl-Bud za nieodpłatne 
wykonanie robót montażo-
wych, Stowarzyszeniu Miło-
śników Jedliny-Zdroju, a tak-

że wolontariuszom miejskim 
i wolontariuszom z Toyoty. 
Podziękowania kieruję do 
pracowników żłobka oraz ro-
dziców dzieci żłobkowych za 
wsparcie i pomoc w organiza-
cji zbiórki charytatywnej, a tak-
że do sponsorów, którymi byli: 
Solfar Bartosz Solarz, Grzegorz 
Faryna sp.j., Partner-Tex s.c, 
Kamil Orpel, Urszula Świetlik-
-Wiśniewska, Beata Żołnieruk, 
P. W. Tomalik, Przemysław Kli-

mek, PHU Translas Henryk Sro-
ka, Katarzyna Biziewska-Stanik 
oraz Stępień - Transport. Bez 
państwa wsparcia rozwój i 
modernizacja naszego żłobka 

nie byłyby możliwe w tak krót-
kim czasie – podkreśla Wero-
nika Krzywda, dyrektor Żłobka 
Miejskiego w Jedlinie-Zdroju.

(RED)

W najbliższych tygo-
dniach Gmina Głuszyca roz-
pocznie kolejną inwestycję 
drogową, na którą pozyskała 
środki zewnętrzne.

- Tym razem, w ramach za-
dania „Poprawa bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego przez 
remont drogi gminnej - ul. 
Warszawskiej w Głuszycy”, 
przebudowany zostanie odci-
nek drogi o długości 126 me-
trów. W najbliższych dniach 
nastąpi przekazanie drogi pod 

inwestycję, na realizacje której 
otrzymaliśmy do�nansowanie 
w wysokości 596 151,20 zł z 
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Ogólny koszt pro-
jektu opiewa na kwotę ponad 
745 tys. złotych – wyjaśnia 
burmistrz Roman Głód, który 
3 października 2022 r., w imie-
niu Gminy Głuszyca, podpisał 
umowę na realizację tego za-
dania z �rmą Roboty Ziemne i 
Budowlane Tomasz Sera�ński.

(AGM)

Warszawska 
do remontu

Stowarzyszenie Jedlińska 
Werwa w minioną sobotę 
zorganizowało grzybobra-
nie. Jedlińskie szlaki leśne, 
prowadzące na szczyt Boro-
wej, odwiedziły dziesiątki 
grzybiarzy.

- Każdy z uczestników na-
szej akcji zapełnij swoje kosze, 
a następnie pochwalił się zbio-
rami na o�cjalnym zwieńcze-
niu grzybobrania. Były nagrody 
i wspólne biesiadowanie. To 
spotkanie pokazało, że ludzie 
mają potrzebę wspólnego 
spędzania wolnego czasu. W 
grzybobraniu udział wzięło bli-
sko 40 osób, co nas ogromnie 
cieszy. To jest dowód na to, że 
ludzie chcą takich inicjatyw i że 

Z Werwą zbierali grzyby

warto je organizować - mówi 
Ilona Bujalska, prezes Stowa-
rzyszenia Jedlińska Werwa, 
organizatora sobotniego grzy-
bobrania.

(IL)
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Ze zmiennym szczęściem 
wałbrzyskie zespoły siat-
karskie grały w pierwszej 
kolejce rozgrywek II ligi 
kobiet i mężczyzn. Ze zwy-
cięstwa we własnej hali cie-
szyły się podopieczne Mar-
ka Olczyka, a zawodnicy 
Fabiana Kurzawińskiego w 

meczu wyjazdowym wywal-
czyli 1 punkt.

Na inaugurację sezonu 
2022/2023 II Ligi Siatkówki Ko-
biet, MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych pewnie pokonał Po-
lonię Łaziska Górne 3:0 (25:17, 
25:13, 25:13). A już 8 paździer-
nika o godz. 17.00, ponownie 

Koszykarze Górnika Wał-
brzych pokonali Miasto Szkła 
Krosno 92:68 w drugim me-
czu sezonu I ligi. Biało – nie-
bieskich do zwycięstwa w 
pierwszym meczu we wła-
snej hali poprowadził rozgry-
wający Adrian Kordalski.

Po trzech kwartach Górnik 
prowadził tylko 63:60, ale w 
zaledwie 3,5 minuty wałbrzy-
szanie odskoczyli rywalom na 
15 punktów (81:66) i już do 
końcowej syreny powiększali 
przewagę. A już w sobotę w 
hali przy ulicy Mieszczańskiej 
we Wrocławiu podopieczni 
trenera Marcina Radomskiego 

zagrają z prowadzącymi w roz-
grywkach I ligi rezerwami mi-
strza Polski. Mecz ze Śląskiem 
II Wrocław zostanie rozegrany 
9.10.2022 r. o godz. 18.00.

(RED)

Górnik Wałbrzych - Miasto Szkła Krosno 
92:68 (28:21, 19:21, 16:18, 29:8)
Górnik: Kordalski 33, Stopierzyński 16, 
Niedźwiedzki 12, Durski 9, Majewski 
7, Walski 7, Ratajczak 3, Sobkowiak 3, 
Marek 2, Kabała 0, Kruszczyński 0.
Miasto Szkła: Jankowski 18, Dubults 13, 
Łałak 9, Harris 6, Heliński 5, Oczkowicz 
5, Dawdo 4, Zagórski 4, Śpica 2, Traczyk 
2, Walciszewski 0.

Stłukli szkło,
czas na Śląsk

Dziewczyny wygrały w Hali Wałbrzyskich Mistrzów, 
Chełmiec zagra z AZS AWF So-
kół 43 Katowice.

Mniej powodów do zado-
wolenia ma męska ekipa. Volley 
Jelcz - Laskowice pokonał KPS 
Chełmiec Wałbrzych 3:2 (26:24, 
25:21, 18:25, 17:25, 15:13) w me-
czu, który pełen był zwrotów ak-
cji. Siatkarze z Jelcza-Laskowice 
prowadzili już w setach 2:0, ale 
wałbrzyszanie złapali wiatr w 
żagle i wyrównali wynik spotka-

nia. O zwycięstwie w pierwszym 
meczu sezonu zadecydował tie-
-break, w którym także zwrotów 
akcji nie brakowało. Podopiecz-
ni trenerów Krzysztofa Janczaka 
i Krzysztofa Pilawy przegrywali 
już 4 punktami, ale w końcówce 
zdołali odrobić straty i wygrali 
decydującą partię 15:13. Kolej-
ny mecz KPS Chełmiec rozegra 
8.10 - także na wyjeździe -  z KS 
Rudziniec.

(RED)

W ramach 8 Europej-
skiego Tygodnia Sportu, na 
Stadionie Miejskim w Mie-
roszowie odbyły się zawody 
lekkoatletyczne dla gmin 
powiatu wałbrzyskiego pod 
patronatem Starosty Wał-
brzyskiego Krzysztofa Kwiat-
kowskiego.

W zawodach wystartowali 
uczniowie klas VI-VIII z 5 gmin 
oraz reprezentacja Powiatu 
Wałbrzyskiego. Młodzież mia-
ła do zaliczenia 6 konkurencji: 
bieg na 60 metrów, rzut piłecz-
ką palantową, skok w dal, bieg 

na 300 metrów, bieg na 600 
metrów oraz sztafetę 4x60 m.

Po rozegraniu wszystkich 
konkurencji, wyniki prezentują 
się następująco:
1 miejsce Mieroszów - 150 pkt.
2 miejsce Stare Bogaczowice - 133 pkt.
3 miejsce Czarny Bór - 118 pkt.
4. miejsce Głuszyca - 114 pkt.
5. miejsce Boguszów-Górce - 110 pkt.
6. miejsce Powiat Wałbrzyski - 100 pkt.

Za rok zawody zostaną ro-
zegrane w Starych Bogaczowi-
cach.

(RED)

Lekkoatletyczne 
zmagania w Mieroszowie
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cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zby-
ciem. Pomożemy w określeniu 
stanu prawnego i kompletowaniu 
dokumentów. Zapraszamy do 
bliższej, bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam dom- bliźniak w 
Głuszycy. O pow. 80m2, użytkowa 
146m2 działka. Cena 260 tys.zł

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 atrakcyj-
ny teren o powierzchni 1119m²  
cena 145 tys.zł

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

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

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

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

(4) Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytki, łazien-
ki, remonty mieszkań. Działalność 
jednoosobowa. Tel. 666 201 604. 

PRACA

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(1) 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 

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!

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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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77

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 
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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W Ząbkowicach Śląskich rusza budowa 
Lokalnego Centrum Biznesu 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
3 października 2022 r., przy ul. Cu-
krowniczej 8 w Ząbkowicach Ślą-
skich, odbyła się uroczystość wbi-
cia łopaty pod budowę Lokalnego 
Centrum Biznesu – hali przemysło-
wo-magazynowej dedykowanej pod 
wynajem dla mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorców, którzy dzięki 
inicjatywie Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVEST-
-PARK”, rozwiną swój biznes i stwo-
rzą dla mieszkańców regionu nowe 
miejsca pracy.

- To duży krok dla Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale 
jeszcze większy dla Ząbkowic Ślą-
skich i jego mieszkańców. Po miesią-
cach projektowania i tygodniach prac 
przygotowawczych, przechodzimy do 
właściwego etapu budowy Lokalne-
go Centrum Biznesu: nowoczesnego 
i skalowalnego obiektu, dedykowane-
go małym i średnim przedsiębiorcom, 
którzy tutaj, w dynamicznie rozwi-
jającej się części Ząbkowic Śląskich 
stworzą nowe, konkurencyjne miejsca 
pracy. Powstanie hala przemysłowo-
-magazynowa, zgodnie z najwyższymi 
standardami. Przewidujemy również 
uruchomienie przestrzeni admini-
stracyjnej, biurowej i socjalnej. Nie 
zapominamy także o infrastrukturze 
towarzyszącej: zielonej przestrzeni i 
wygodnych parkingach. To tylko i aż 

cjalnej Strefy Ekonomicznej te ma-
rzenia dzisiaj mogą się spełnić. To 
jest początek inwestycji w Gminie 
Ząbkowice Śląskie jeśli chodzi o in-
frastrukturę przemysłowo-magazy-
nową. Ta hala będzie zatem elemen-
tem czegoś dużo większego - mówił 
podczas konferencji Poseł na Sejm 
RP Marcin Gwóźdź. 

Hala liczyć będzie ponad 5000 
metrów kwadratowych plus po-
wierzchnia z zapleczem biurowym i 
socjalnym oraz infrastrukturą oto-
czenia w postaci: parkingu, placów 
manewrowych i terenów zielonych. 
Inwestycja kosztować będzie około 
23 mln zł.

Generalnym wykonawcą inwe-
stycji jest konsorcjum firm PBO 
Śląsk Sp. z o.o. z Sosnowca (jako 
lider konsorcjum) oraz PW Pasek 
Sp. j. z Będzina (jako członek kon-
sorcjum). Wykonawcy zapewniają, 
że rozpoczęte już prace zamkną 
się w ustalonym w umowie termi-
nie, czyli do końca czerwca 2023 
roku.

Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK” kon-
sekwentnie realizuje program budo-
wy hal magazynowo-produkcyjnych 
na Dolnym Śląsku, które budowane 
są z myślą o małych i średnich fi r-
mach.

6000 metrów kwadratowych, które - 
w co głęboko wierzę - napędzą rozwój 
lokalnego przemysłu i regionalnych 
usług – powiedział podczas uroczy-
stości Piotr Wojtyczka, prezes zarzą-
du WSSE.

Podczas wydarzenia nie mogło 
oczywiście zabraknąć Posła na Sejm 
RP Marcina Gwoździa - szczególne-
go patrona tego sukcesu, bez któ-
rego wyjątkowego zaangażowania 
nie doszłoby do spotkania w Ząbko-

wicach Śląskich przy okazji symbo-
licznego wbicia łopaty pod budowę 
Lokalnego Centrum Biznesu.

 - Marzenia się spełniają! Wielo-
krotnie o tym rozmawialiśmy, ale 
dzięki zarządowi Wałbrzyskiej Spe-


