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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77
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USUWANIE ZAĆMY

Wałbrzych, ul. Broniewskiego 28
(dawna restauracja Stylowa)

Zabieg opłacany przez NFZ

Możliwość transportu z domu pacjenta

Załatwiamy wszelkie formalności

792 030 769

ZABIEG WYKONUJE PROFESOR

W PRYWATNEJ CZESKIEJ KLINICE W NACHODZIE
50 KILOMETRÓW OD WAŁBRZYCHA
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W poniedziałek do wałbrzy-
skiej komendy policji zgłosił 
się 70-letni mieszkaniec Głu-
szycy, który został oszukany 
przy zakupie węgla w sieci in-
ternetowej. - Apelujemy, aby 
być ostrożnym w tego typu za-
mówieniach. Oszuści tylko cze-
kają na nasze ciężko zarobione 
pieniądze – apeluje aspirant 
sztabowy Agnieszka Głowac-
ka-Kijek z Zespołu Komunikacji 
Społecznej Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu.

- Trudności w zakupie węgla 
oraz rosnąca cena tego surowca 
to problem dotykający wielu osób. 
Niestety, podczas poszukiwań naj-
tańszych ofert sprzedaży, możemy 

Węglowi oszuści
natra�ć na oszustów. Metod ich 
działania jest wiele. Przestępcy 
kuszą atrakcyjnymi ofertami oraz 
obiecują szybką i łatwą dostawę. 
W rzeczywistości są to naciąga-
cze, którzy starają się wzbogacić 
naszym kosztem. Wiele oszustw 
opiera się na tym samym schema-
cie - ofercie na opał za zaliczką. Fik-
cyjna �rma obiecuje dostarczenie 
ekogroszku, pelletu lub węgla po 
okazyjnej cenie po wpłacie całej 
należności lub zaliczki. Ostatecz-
nie, pomimo dokonania przelewu, 
węgiel nie dociera do klienta, a 
samo ogłoszenie lub strona inter-
netowa oszustów, jak i ich numery 
telefonów kontaktowych znikają 
po pewnym czasie. Kolejną me-
todą wykorzystywaną przez oszu-
stów jest podszywanie się pod 
strony internetowe �rm zajmują-
cych się wydobyciem lub sprze-
dażą opału, czyli tzw. phishing. 
Cyberprzestępcy, podszywając się 

np. pod �rmy kurierskie, urzędy 
administracji, a ostatnio również 
pod spółki zajmujące się sprzeda-
żą węgla lub innego źródła ener-
gii, starają się wyłudzić dane do lo-
gowania, np. do kont bankowych 
lub kont społecznościowych, czy 
systemów biznesowych – wyja-
śnia aspirant sztabowy Agnieszka 
Głowacka-Kijek.

Na początku października o�a-
rą takiego oszustwa padł 70-letni 
mieszaniec powiatu wałbrzyskie-
go, który kupił opał przez internet. 
Na początku nic nie wskazywało 
na oszustwo.

- Mężczyzna na stronie spółki 
zajmującej się sprzedażą węgla 
złożył elektronicznie zamówienie 
na trzy tony ekogroszku o łącznej 
wartości 5910 zł. Po kilku minutach 
otrzymał na swojego maila po-
twierdzenie zakupu z fakturą. Do-
konał wówczas przelewu pieniędzy 
ze na podane konto. Po tygodniu 

mężczyzna skontaktował się telefo-
nicznie z infolinią spółki, aby dopy-
tać o termin realizacji zamówienia. 
Jakie było jego zdziwienie, gdy 
okazało się, że �rma nie posiada ta-
kiego zamówienia, a strona, przez 
którą dokonał zakupu, jest �kcyj-
na. Wałbrzyska policja apeluje o 
rozwagę podczas zakupów online 
oraz stosowanie zasady ograniczo-
nego zaufania. Uważajmy też na 
tzw. super okazje i promocje, które 
mogą się okazać kolejnym chwy-
tem oszustów. Przed dokonaniem 
transakcji i uiszczeniem zapłaty za 
opał (węgiel, ekogroszek, olej, pelet 
itp.) należy sprawdzić, czy oferent 
jest wiarygodny i daje gwarancję 
dostarczenia towaru. Najprostszym 
sposobem jest dokonanie opłaty 
po otrzymaniu zamówionego to-
waru – dodaje funkcjonariuszka 
Komendy Miejskiej Policji w Wał-
brzychu.

(AGK)
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S o p r a n i s t k a 
Olga Pasiecznik i 
pianistka Ewa Po-
błocka wystąpią 
na trzech kon-
certach z cyklu 
„Z klasyką przez 
Polskę”, którego 
inicjatorem jest 
Krzysztof Maj – 
członek Zarządu 
W o j e w ó d z t w a 
Dolnośląskiego.

Olga Pasiecznik 
i Ewa Pobłocka wy-
stąpią: 13 paździer-
nika 2022 r. o godz. 
19.00 na 4 Peronie 
w Szklarskiej Po-
rębie, 14 paździer-
nika o godz. 18.00 w Pałacu 
Brunów oraz 15 października 
godz. 17.00 na Stacji Kultury w 
Świeradowie-Zdroju.

Projekt „Z klasyką przez 
Polskę” realizowany przez Na-
rodowy Instytut Muzyki i Tań-
ca, na Dolnym Śląsku współ-
organizowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego z inicjatywy 
Członka Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Krzysztofa 
Maja. Operatorem jest Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 
projekt �nansowany ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz budżetu 
Samorządu Województwa Dol-
nośląskiego.

Założeniem podstawowym 
podjętej inicjatywy jest pre-
zentacja zjawisk artystycznych 
na najwyższym poziomie w 
dolnośląskich miasteczkach, 
wsiach, na lokalnych scenach, 
w am�teatrach i innych prze-
strzeniach plenerowych. Pro-
jekt „Z klasyką przez Polskę” 
przełamuje bariery w obco-
waniu ze sztuką, nie tylko na 
poziomie �nansowym czy or-
ganizacyjno-logistycznym, ale 
i psychologicznym. Dzięki nie-
mu muzyka klasyczna i jazzowa 
dociera do publiczności, która 
– często po raz pierwszy – ma 
okazję zapoznać się ze wspa-
niałym repertuarem i poznać 
wybitnych wykonawców.

Artyści występujący w naj-
ważniejszych polskich i euro-
pejskich salach koncertowych, 
dostępni zazwyczaj jedynie w 
zinstytucjonalizowanych prze-

Z klasyką przez Polskę: 
Olga Pasiecznik i Ewa Pobłocka

strzeniach, wystąpią w kame-
ralnej odsłonie poza większymi 
miastami i w niekonwencjonal-
nej scenerii.

Bezpośrednio za organi-
zację koncertów na terenie 
Dolnego Śląska odpowiada ko-
mórka organizacyjna Ośrodka 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu: 
Dolnośląskie Laboratorium 
Kultury, we współpracy i pod 
nadzorem merytorycznym 
Narodowego Instytutu Muzy-
ki i Tańca. Do włączenia się w 
projekt zaproszeni zostali także 
przedstawiciele dolnośląskich 
samorządów.

Olga Pasiecznik – sopran
Urodziła się na Ukrainie. 

Studia wokalne odbyła w Ki-
jowskim Konserwatorium. W 
czasie studiów podyplomo-
wych w warszawskiej Akade-
mii Muzycznej im. F. Chopina 
w 1992 roku zadebiutowała 
na scenie Warszawskiej Ope-
ry Kameralnej, a cztery lata 
później na scenie Thęatre des 
Champs-Elysćes w Paryżu jako 
Pamina w Czarodziejskim �ecie 
Mozarta.

Ewa Pobłocka – 
fortepian

Laureatka 10. Międzynaro-
dowego Konkursu Pianistycz-
nego im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie (1980), uhonorowa-
na również nagrodą Polskiego 
Radia za najlepsze wykonanie 
mazurków; zdobyła także laury 
międzynarodowych konkur-
sów pianistycznych w Vercelli 
(1977) i Bordeaux (1979). Ewa 

Pobłocka studiowała w gdań-
skiej Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej pod kierun-
kiem Zbigniewa Śliwińskiego 
i Jerzego Sulikowskiego (dy-
plom z wyróżnieniem, 1981) 
oraz podyplomowo u Conrada 
Hansena w Hamburgu. Korzy-
stała z konsultacji artystycz-
nych Jadwigi Sukiennickiej, 
Rudolfa Kerera, Tatiany Nikoła-
jewej i Marthy Argerich.

W programie:
Johann Sebastian Bach 

(1685–1750) - Partita c-moll 
BWV 826, Sinfonia – Allemande 
– Courante – Sarabande – Ron-
deau – Capriccio

Franz Schubert (1797–1828) 
- Impromptu As-dur op. 142 nr 
2, Im Frühling, Suleika, Der Mu-
sensohn

Fryderyk Chopin (1810–
1849) - Smutna rzeka, Piosnka 
litewska, Melodia, Poseł, Polo-
nez �s-moll op.44

Stanisław Moniuszko 
(1819–1872) – Wiośnianka, 
Swaty, Do pączka

Organizatorzy: Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, Narodowy In-
stytut Muzyki i Tańca, Polski Im-
presariat Muzyczny, Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
– Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego

Do�nansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz z budżetu 
Samorządu Województwa Dol-
nośląskiego.

(JP)

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
zawiadamia, że w okresie od 14.10.2022 r.
do dnia 04.11.2022 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 15/2022 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych 
na zamianę, wykaz nr 16/2022 nieruchomości 
niezabudowanych przeznaczonych  do sprzedaży 
w trybie przetargowym oraz wykaz nr 17/2022  
nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych  
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
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Pro�laktyka to temat po-
mijany i nie jest traktowany 
poważnie, choć to skuteczny 
środek zmniejszenia kosztów 
leczenia chorych. Pomimo, że 
przynosi ogromne oszczęd-
ności w globalnym bilansie, 
nikt nie pochyla się nad tym 
problemem i nie planuje ca-
łościowych zmian w zakresie 
dbania o dobrostan nasz, czy 
naszych najbliższych. Brak sys-
temowych rozwiązań sprawia, 
że mamy nie tylko coraz trud-
niejszy dostęp do leczenia, ale 
brakuje także re�eksji o korzy-
ściach płynących z pro�lak-
tycznych działań. Dlatego też 
kolejne spotkanie w ramach 
projektu Zamek Książ jest po-
święcone zagadnieniom pro�-
laktyki pierwotnej i wtórnej w 
zakresie chorób nowotworo-
wych, szczególnie kobiecych, z 
naciskiem na raka piesi.

- Zaproszenie do udziału 
w konferencji kierujemy do 
wszystkich kobiet żyjących 
w Wałbrzychu i okolicy, po-
chodzących z różnych środo-
wiskach, bez względu na ich 
wiek, czy wykształcenie. Za-
praszamy każdą mieszkankę 
Aglomeracji Wałbrzyskiej na 
specjalne spotkanie poświęco-
ne zagadnieniom pro�laktyki 
nowotworowej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem wpływu 
diety, aktywności �zycznej, 
zdrowia psychicznego i warun-
ków środowiska, w którym ży-
jemy – zachęca dr Ewa Kwaśny, 
inicjatorka spotkania.

W trakcie konferencji dr 
Urszula Puskarz, specjalistka 
medycyny rodzinnej, wprowa-
dzi uczestniczki w świat pro-
�laktycznych zagadnień – pa-
nie będą miały okazję zdobyć 
wiedzę o podstawach i zasad-
ności działań pro�laktyki dia-
gnostycznej i pierwotnej (np. 
szczepień). Z kolei dr Paweł 
Pyka, specjalista chirurgii onko-
logicznej, opowie o pro�lakty-
ce raka piersi. Będzie to główny 
wątek spotkania, bowiem rak 
piersi to choroba, która dzie-
siątkuje kobiety. Każdego roku 
ponad 20 tys. pań dowiaduje 
się, że zachorowała – są to co-
raz młodsze kobiety, których 
choroba staje się nie tylko pro-
blemem medycznym, ale także 
społecznym i ekonomicznym.

- Chcemy uświadomić wał-
brzyszanki, że trzeba się regu-

Czas na zdrowie
Na 21 października (godz. 18.00) zostało zaplanowane kolejne ważne 

wydarzenie w ramach projektu Zamek Kobiet. Tym razem 
- z inicjatywy Stowarzyszenia Pro Femina - październikowe spotkanie 

poświęcone będzie pro�laktyce zdrowotnej, a zagadnieniom 
teoretycznym towarzyszyć będzie promocja specjalnego kalendarza 

poświęconego szeroko pojętej pro�laktyce.
larnie badać i nie lekceważyć 
problemu – mówi Anna Żab-
ska, pomysłodawczyni Zam-
ku Kobiet. – Dzięki osobistym 
historiom, które usłyszymy, 
mamy nadzieję, że obecne 
na spotkaniu panie zadbają o 
siebie i szybko zareagują, gdy 
zauważą u siebie niepokojące 
objawy.

Uczestniczki spotkania będą 
miały możliwość nauki samo-
badania piersi na fantomach, 
które poprowadzi Stowarzy-
szenie Pro Femina, porozma-
wiać z przedstawicielkami Sto-
warzyszenia Amazonek oraz 
poznać idee oraz zasady działa-
nia grupy wsparcia dla chorych 
onkologicznie oraz ich rodzin o 
nazwie Dobrostan. Partnerem 
wydarzenia są też Laboratoria 
Medyczne Diagnostyka, które 
dla uczestniczek przygotowa-
ły talony zniżkowe na pakiety 
różnych badań diagnostycz-
nych dla kobiet. Planowana 
jest także loteria z atrakcyj-
nymi upominkami. Po części 
edukacyjnej uczestniczki będą 
miały możliwość skorzystania 
z części warsztatowej oraz ze 
specjalnego cateringu, wpisu-
jącego się w zasady żywienia 
przeciwnowotworowego.

- Dla każdej z uczestniczek 
spotkania przewidziano spe-
cjalny kalendarz na 2023 rok, 

który zawiera wiele ważnych 
wskazówek i informacji pro�-
laktycznych – zachęca Karolina 
Rduch z Faurecii, sponsor ka-
lendarza.

- Nawiązując do tradycji z 
wcześniejszych spotkań oraz 
idei projektu Zamek Kobiet, 
chcemy po raz kolejny zwró-
cić uwagę uczestniczek na 
problemy społeczne oraz za-
angażować je we współpracę. 
Tym razem zależy nam, aby 
nagłośnić idee walki z wyklu-
czeniem menstruacyjnym. 
Dlatego też przed wejściem 
do sali będziemy zbierać środ-
ki higieny na czas menstruacji, 
które następnie przekażemy 
do wszystkich 25 różowych 
skrzyneczek umieszczonych 
w przestrzeni publicznej na-
szego miasta. Zwracamy się 
zatem z apelem do każdej z 
uczestniczek, aby - przycho-
dząc na spotkanie - zabrała ze 
sobą dowolny środek higieny, 
który dobrowolnie przekaże 
na rzecz tej akcji – zachęca Syl-
wia Bielawska, zastępca prezy-
denta Wałbrzycha.

Wstęp na spotkanie jest 
bezpłatny, ale obowiązują 
wcześniejsze zapisy z uwagi 
na ograniczoną liczbę miejsc: 
info@ksiaz.walbrzych.pl, tel. 74 
66 43 834.

(SB)
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Produkcja ciepła dotychczas niero-
zerwalnie kojarzona była z węglem. 
W Polsce nadal prawie 69% ciepła 
produkuje się w procesie spalania 
paliw węglowych. Powoli jednak 
udział ten maleje, a przyszłość na-
leży rozpatrywać w kategoriach 
odchodzenia od paliw kopalnych 
na rzecz ekologicznych i odnawial-
nych źródeł energii.

Jak informuje Urząd Regulacji 
Energetyki w najnowszym raporcie 
za rok 2020, dokładnie 68,9% paliw 
służących do produkcji ciepła w na-
szym kraju to paliwa węglowe, 10,6% 
stanowią paliwa gazowe. Dobrą infor-
macją jest fakt, że już 10,1% stanowią 
odnawialne źródła energii i tylko 4,8% 
olej opałowy. Warto dodać, że w 2002 
roku udział węgla wynosił aż 81,7%. 
W ciągu tych 20 lat udział OZE zwięk-
szył się o 7,2%.

Drastyczne zmiany klimatu wywo-
łane nadmierną emisją CO2 wymu-
szają jednak przyspieszenie procesu 
odchodzenia od paliw kopalnych, a to 
wymaga ogromnych nakładów inwe-
stycyjnych, by przedsiębiorstwa pro-
dukujące ciepło przekształciły swoje 
instalacje i zwiększały w nich udział 
przyjaznych środowisku źródeł energii.

- Jako samorząd województwa sta-
wiamy na � nansowanie odnawialnych 
źródeł energii, wymianę źródeł ciepła, 
także na � nansowanie termomoder-
nizacji i poprawę efektywności ener-
getycznej. Temu służy strumień środ-
ków rządowych i europejskich, które 
płyną i będą płynąć jeszcze szerszym 
strumieniem do naszego regionu - 
mówi Grzegorz Macko, wicemarsza-
łek województwa dolnośląskiego.

Będąc na początku drogi do peł-
nej dekarbonizacji, czyli pozbycia się 
węgla jako źródła energii duży nacisk 

Ekociepło

sy. Ze względu na stare instalacje od-
biorcze centralnego ogrzewania, nie 
ma możliwości skorzystania z pomp 
ciepła. Musielibyśmy we wszystkich 
mieszkaniach w starych kamienicach 
dołożyć dodatkowe odbiorniki cie-
pła. To pod względem � nansowym 
byłoby nie do przyjęcia przez ludzi. W 
związku z tym w tej chwili idziemy w 
kierunku gazu, który nie jest tak bar-
dzo eko, ale jest lepszy niż to, co spala 
się w kotłowniach węglowych - mówi 
Jolanta Suława, prezes DZT Service.

Dzięki zaangażowaniu sporych 
środków własnych oraz do� nanso-
waniu z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, oraz z udziałem środków 
unijnych DZT zmodernizowało więk-
szość swoich kotłowni i dzięki temu 
obniżyło emisję CO2 o ponad 2300 
ton rocznie.

Inwestycje w odnawialne źródła 
energii realizowane są również w ra-
mach projektów na mniejszą skalę. 
Dobrym przykładem jest Gmina Wa-
lim, która zdecydowała się na zamon-

towanie pompy ciepła do ogrzewania 
nowoczesnego obiektu Centrum Ob-
sługi Ruchu Turystycznego „Akwa-
rium”. Ciepło pozyskiwane jest z pię-
ciu odwiertów na głębokości około 50 
metrów.

- W rurach, które są w tym od-
wiercie mamy obieg roztworu glikolu, 
który pozyskuje ciepło z gruntu i prze-
kazuje do pompy ciepła. W pompie to 
ciepło przekazywane jest do bufora na 
wodę, która poprzez system podło-
gowy ogrzewa cały obiekt - tłumaczy 
Paweł Antczak, kierownik Referatu 
Infrastruktury Technicznej Urzędu 
Gminy Walim.

Przełomowa inwestycja może zo-
stać zrealizowana w Gminie Głuszyca. 
Tam planowane jest wykorzystanie 
źródeł geotermalnych do produkcji 
ciepła na potrzeby mieszkańców. Pro-
jekt zakłada wybudowanie dedykowa-
nej infrastruktury do pozyskiwania i 
dystrybucji ciepła, ale najpierw należy 
sprawdzić, czy parametry wód pod-
ziemnych pozwolą na ich wykorzysta-
nie. Pierwszy etap badań, czyli próbny 
odwiert pochłonie prawie 15,5 mln zł. 
Mała gmina nie mogłaby sobie pozwo-
lić na taki wydatek, ale udało się pozy-
skać na ten cel 100% do� nansowania z 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

- W momencie, kiedy te wyniki 
będą zadowalające, potrzebny będzie 
drugi odwiert. Rozmawiamy na ten 
temat z NFOŚiGW oraz z Geotermią 
Polska, by utworzyć spółkę celową, 
która przejmie zasadnicze prace zwią-
zane z drugim odwiertem i przygoto-
waniem magistrali ciepłociągowej na 
terenie Gminy Głuszyca - zapowiada 
burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Przyszłościowym rozwiązaniem 
dla branży ciepłowniczej mogłaby 

Samorząd Województwa, 
samorządy lokalne, jak 
i sami mieszkańcy regionu 
dążą do ekologicznych roz-
wiązań, których celem jest 
poprawa warunków życia, 
dostępu do korzystnej ceno-
wo energii oraz ochrona śro-
dowiska naturalnego.

Jolanta Suława – prezes DZT Service

Grzegorz Macko – Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego

Mieszkańcy subregionu wałbrzyskiego coraz częściej do ogrzewania wody 
i mieszkań wykorzystują instalacje fotowoltaiczne.

Odwiert geotermalny, z którego pobierana jest energia cieplna do pompy 
ciepła ogrzewającej Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zagórzu 
Śląskim.

być technologia spalania biomasy. Tu 
oprócz sporych nakładów inwestycyj-
nych potrzeba wiele wysiłku do prze-
konania społeczeństwa, że jest to eko-
logiczna i nieuciążliwa dla otoczenia 
metoda pozyskiwania ciepła. Sporo 
nadziei wiąże się też z wodorem, ale ta 
technologia dopiero zaczyna się roz-
wijać i potrzeba jeszcze sporo czasu by 
stała się powszechna i opłacalna.

W kwestii ekologicznego ciepłow-
nictwa kluczowa jest także kwestia 
indywidualnych źródeł ogrzewania w 
domach i wiążąca się z tym termomo-
dernizacja, która pozwala na poprawę 
efektywności domowych instalacji. W 
tym celu prowadzone są ogólnopol-
skie programy: Czyste Powietrze, Stop 
Smog czy liczne inicjatywy lokalne. 
Wiele środków z programów krajo-
wych i unijnych ma być w najbliższym 
czasie skierowane właśnie na te cele.

położono na paliwa gazowe, które 
wprawdzie nie są w pełni ekologicz-
ne i opierają się na surowcach nieod-
nawialnych, ale są bardziej przyjazne 
środowisku. Przykładem sukcesywnej 
likwidacji węglowych źródeł ciepła na 
dużą skalę jest grupa DZT, która od 20 
lat prężnie działa na rynku ciepłowni-
czym w naszym regionie.

- Przy naszych niewielkich ko-
tłowniach do 1 MW, usytuowanych w 
centrach miast, nie ma możliwości bu-
dowania instalacji do spalania bioma-
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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!”

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej w Wałbrzychu zorga-
nizowało w Centrum Nauki i Sztu-
ki Stara Kopalnia w Wałbrzychu 
regionalną imprezę integracyjną 
pod hasłem „Żyj zdrowo, koloro-
wo!”, która jest jednym z działań w 
ramach zadania publicznego pod 
tym samym tytułem.

Na uczestników czekała radosna 
i skoczna zabawa: były tańce i inne 
zabawy ruchowe na świeżym powie-
trzu, konkurs na zdrowy posiłek „Żyj 
zdrowo, kolorowo!”, poczęstunek i 
degustacja konkursowych sałatek 
oraz wręczenie dyplomów, nagród 
i upominków za udział w konkursie.

- Podczas imprezy odbył się kon-
kurs kulinarny, którego uczestnicy 
mieli za zadanie wykonanie zdrowej 
sałatki. W konkursie wzięło udział 
8 drużyn złożonych 5 uczestników. 

Swoje reprezentacje wystawiły: Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa Specjal-
na nr 10, Zespół Szkół Zawodowych 
Specjalnych, Powiatowy Środowi-
skowy Dom Samopomocy, Środowi-
skowy Dom Samopomocy, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej przy Stowarzysze-
niu Dzieci i Rodzin ZSZS, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej Polskiego Stowa-
rzyszenia na rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej przy Publicznej 
Szkole Podstawowej Specjalnej nr 
10 oraz Zakład Aktywności Zawodo-
wej - Zakład Usługowy Nadzieja. W 
konkursie uczestniczyli mieszkańcy 
Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego: 
młodzież oraz osoby dorosłe posia-
dające aktualne orzeczenie o nie-
pełnosprawności. Celem konkursu 
było uświadomienie, jak ważne jest 
dbanie o zdrowy tryb życia, a także 
pobudzanie pomysłowości i kreatyw-

ności. Nie zabrakło również edukacji 
ekologicznej, segregacji odpadów 
itp. Impreza była formą integracji 
osób z niepełnosprawnościami ze 
środowiskiem lokalnym i zaproszo-
nymi gośćmi. Uczestników imprezy 
swoją obecnością zaszczycili wło-
darze Wałbrzycha, czyli prezydent 
miasta dr Roman Szełemej oraz 
wiceprezydent dr Sylwia Bielawska. 
A w ramach integracji ze środowi-
skiem lokalnym, w imprezie wzięła 
udział młodzież z Zespołu Szkół Po-
litechnicznych Energetyk z Wałbrzy-
cha, która dołączyła do wspólnej 
zabawy przy muzyce. Łącznie w im-
prezie wzięło udział około 180 osób. 
Uczestnicy imprezy mogli również 
podziwiać w galerii prace plastyczne 
pod hasłem „Żyj zdrowo, kolorowo!”, 
wykonane przez uczniów Zespołu 
Szkół Zawodowych Specjalnych w 
Wałbrzychu, uczestników zajęć klu-

Integracyjna zabawa
w Starej Kopalni

bowych w WTZ oraz uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 
Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej Spe-
cjalnej w Wałbrzychu - wyjaśnia 
Anna Jasińska ze Stowarzyszenia 
Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej.

Celem zadania „Żyj zdrowo, ko-
lorowo!” jest aktywizacja społeczna 
oraz rehabilitacja osób z niepełno-
sprawnością, wspieranie ich aktyw-

ności w dziedzinie kultury, sportu, 
turystyki i rekreacji. Zadanie jest 
współfi nansowane ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych otrzyma-
nych z budżetu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolno-
śląskiego z zakresu działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych, do-
tyczącej ich rehabilitacji zawodowej 
i społecznej.

(RED)
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Walim, 13.10.2022r.
IT.6722.6.2022

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALIM
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Bystrzyckiej 
obr. wsi Dziećmorowice 2, gm. Walim

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zm.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwał nr XLI/374/2022 z dnia 27 września 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Bystrzyckiej obr. wsi Dziećmorowice 2,
gm. Walim.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego pla-
nu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46, 
pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim, 
ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: 
urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2022 roku.
W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania 
danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.walim.pl.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Zasadą jest, że orzeczona 
przez sąd kara pozbawienia 
wolności powinna zostać 
wykonana natychmiast po 
uprawomocnieniu się wy-
roku skazującego. W sytu-
acji gdy skazany tra� już 
do zakładu karnego, zatem 
rozpocznie wykonywanie 
kary, nie ma możliwości sko-
rzystania z dobrodziejstwa 
odroczenia wykonania kary. 
W takim wypadku możliwe 
jest jedynie uzyskanie prze-
rwy w wykonaniu kary. Po-
zytywne rozpatrzenie przez 
sąd wniosku o udzielenie 
przerwy w wykonaniu kary, 
pozwala na opuszczenie mu-
rów więzienia i przebywanie 
na wolności w określonym 
przez sąd czasie. Oczywiście 
nie każdy skazany może sko-
rzystać z przerwy w odbywa-
niu kary.

Przerwa w wykonaniu kary 
pozbawiania wolności przy-
sługuje wszystkim osobom, 
wobec których kara taka zo-
stała orzeczona i rozpoczęło 
się jej wykonywanie. Krąg ten 
obejmuje nie tylko skazanych 
na karę pozbawienia wolno-
ści prawomocnym wyrokiem 
sądu, ale także osoby, wobec 
których kara pozbawienia 
wolności została orzeczona 
zastępczo, za karę grzywny lub 
karę ograniczenia wolności, w 
wyniku ich niewykonywania.

Wniosek o udzielenie prze-
rwy w wykonaniu kary pozba-
wienia wolności składa się do 
sądu penitencjarnego. Jest to 
najbliższy sąd okręgowy, w 
którego okręgu skazany od-
bywa karę. Wniosek należy 
opłacić kwotą w wysokości 60 
zł. Przepisy określają szczegó-
łowo, kiedy sąd ma obowiązek 

udzielić skazanemu przerwy, a 
kiedy tylko może to zrobić. Sąd 
penitencjarny ma obowiązek 
udzielenia przerwy w wykona-
niu kary pozbawienia wolności 
w dwóch przypadkach: 1) w 
wypadku choroby psychicznej, 
lub 2) w wypadku innej ciężkiej 
choroby uniemożliwiającej wy-
konywanie tej kary, na okres do 
ustania przeszkody. Oczywiście 
określenie, czy skazany kwali�-
kuje się do obowiązkowego 
udzielenia przerwy, należy do 
biegłych lekarzy, którzy - na 
zlecenie sądu - zbadają ska-
zanego. Przyjmuje się, że za 
ciężką chorobę uznaje się taki 
stan skazanego, w którym jego 
dalszy pobyt w zakładzie kar-
nym może zagrażać życiu lub 
spowodować dla jego zdrowia 
poważne niebezpieczeństwo. 
Nie dotyczy to jednakże sytu-
acji, gdy skazany celowo uszka-

Posadzą żonkile
- Zapraszamy do wspólnego 
sadzenia żonkili w ramach 
kolejnej, ogólnopolskiej edy-
cji programu Pola Nadziei. 
Żonkil, jako wyraz solidarności 
z cierpiącymi i ich rodzinami, 
symbol nadziei na nowe życie – 
odrodzenie, to symbol triumfu 
miłości nad śmiercią. Zaprasza-
my 13 października (czwartek) 
o godz.12.00 do ogrodu wał-
brzyskiego hospicjum. Do akcji, 
jak co roku, zostały zaproszone 
szkoły i przedszkola – zachęca 
Zarząd Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej w Wałbrzy-
chu.

(RED)

Dyżur dla seniorów
- Obecnych i przyszłych 
emerytów, którzy chcą się 
poradzić jak przeliczyć już 
otrzymywaną emeryturę lub 
zapytać o waloryzację, albo 
o to jak przejść na wcześniej-
szą emeryturę, zapraszam do 
telefonowania do nas 25 paź-
dziernika (wtorek) w godzi-
nach 10.00-13.00. Ekspertka 
w wałbrzyskiego oddziału ZUS 
Anna Kosak będzie czekała pod 
numerem telefonu: 74 649 75 
10. Dyżur odbędzie się w ra-
mach corocznych Dni Seniora 
– mówi Iwona Kowalska – Ma-
tis, rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku.

(IKM)

Prawo w pigułce: przerwa w wykonaniu 
kary pozbawienia wolności

dza swoje ciało albo odmawia 
stosowania się do zalecanego 
sposobu leczenia swojej cho-
roby.

Sąd penitencjarny może 
udzielić przerwy w wykona-
niu kary pozbawienia wolno-
ści, jeżeli przemawiają za tym 
ważne względy: 1) zdrowotne, 
2) rodzinne, lub 3) osobiste. 
Przyjmuje się, że do takich 
względów należą inne, lżejsze 
choroby skazanego, potrzeba 
udzielenia rodzinie okresowej 
pomocy w zdobyciu środków 
do życia, czy potrzeba uregu-
lowania ważnych spraw osobi-
stych skazanego.

Przy przerwie orzeczonej 
obligatoryjnie, nie określa się 
zwykle z góry czasu jej trwania. 
Przerwa trwa do czasu ustania 
przeszkody, która ją wywołała. 
Przerwa orzeczona fakultatyw-
nie, może być udzielona kil-
kakrotnie, jednak łączny czas 
przerw nie może przekroczyć 
jednego roku. W przypadku 
kobiety ciężarnej oraz osoby 
skazanej samotnie sprawu-
jącej opiekę nad dzieckiem, 
sąd może zarządzić przerwę w 
wykonaniu kary na okres do 3 
lat po urodzeniu dziecka. Czas 

trwania każdej z przerw określa 
sąd, biorąc pod uwagę kon-
kretną sytuację skazanego.

W trakcie przerwy w odby-
waniu kary skazany może zo-
stać zobowiązany przez sąd do 
podjęcia starań o znalezienie 
pracy zarobkowej, zgłaszania 
się do wskazanej jednostki po-
licji w określonych odstępach 
czasu, czy też poddania się 
odpowiedniemu leczeniu lub 
rehabilitacji, oddziaływaniu 
terapeutycznemu lub uczest-
nictwu w programach korek-
cyjno-edukacyjnych.

Przerwę w wykonaniu kary 
pozbawienia wolności sąd 
odwoła: 1) w razie ustania 
przyczyny, z jakiej sąd udzie-
lił przerwy, 2) gdy skazany nie 
korzysta z przerwy w celu, w ja-
kim przerwy udzielono, 3) jeżeli 
skazany, w czasie przebywania 
na wolności, rażąco narusza 
porządek prawny, 4) z powo-
du niewykonywania przez ska-
zanego nałożonych przez sąd 
obowiązków.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Podstawowe informacje o nieruchomości:
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 175/6 o 
powierzchni 0,1232 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. 
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł. Wadium: 9 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – 
otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 175/7 
o powierzchni 0,1018 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł. Wadium: 8 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – 
otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 175/8 
o powierzchni 0,1232 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł. Wadium: 9 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – 
otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 175/9 
o powierzchni 0,1018 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł. Wadium: 8 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – 
otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Jabłowie przy ul. Głównej 36 o powierzchni 58,81 m2, 
zlokalizowany na działce nr geod. 121/2 o pow. 2301 m2. Dla nieruchomości prowadzona 
jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00063371/9. Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł.  Wadium: 4 000,00 zł.
Opis lokalu:
Lokal mieszkalny nr 6 znajduje się na poddaszu i składa się z : 
1. pokój 1 – pow. 22,39 m2

2. pokój 2 – pow. 10,43 m2

3. pokój 3 – pow. 18,14 m2

4. kuchnia – pow. 4,48 m2

5. WC – 3,37 m2

razem powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 58,81 m2

Do lokalu przynależą: piwnica 1 – pow.5,66 m2, piwnica 2 – pow. 0,81 m2, pom. strychowe - 
pow. 8,22 m2 i pomieszczenie gospodarcze na podwórzu - pow. 9,89 m2. Łączna powierzchnia 
pomieszczeń przynależnych - 24,58 m2

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie na opał stały. 
Współwłasność w częściach wspólnych budynku oraz udział w prawie własności działki gruntu 
nr 121/2 obręb Jabłów wynosi 1863/10000 = 18,63 %.
Budynek mieszkalny położony przy ul. Głównej 36 to obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem 
użytkowym, podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargach organizowanych w dniach 22.06.2022 
r. oraz 07.09.2022 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2022 r. o godz. 11.30 w sali nr 216 Urzędu Gminy w 
Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto Urzędu Gminy w 
Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670 najpóźniej do 
dnia 11.11.2022 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu 
Gminy.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. 
Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu 
można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 126 lub pod 
numerem telefonu (074) 84-52-163 lub (074) 84-52-718.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu. 
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare 
Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Cieszowie i 
Jabłowie, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.
starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 13.10.2022 r. do 16.11.2022 r. 

na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski. 

Teatr Zdrojowy w Szczawnie-
-Zdroju zaprasza na wydarzenia 
muzyczne: 14.10 o godz. 19.00 
na „W blasku Wiednia i światłach 
Broadway’u”, a 18.10 o godz. 19.00 
na koncert „Grażyna Łobaszewska - 
50 lat na scenie”.

Koncert operetki i musicalu „W bla-
sku Wiednia i światłach Broadway’u” 
to największe operetkowe i musica-
lowe przeboje, przepełnione piękną 
muzyką i humorem, w wykonaniu 
Solistów Wrocławskich Scen Muzycz-
nych, odnoszących sukcesy w Euro-
pie, USA i Australii.

W programie m.in. Wielka sława 
to żart, Wiedeńska krew, Usta milczą 
dusza śpiewa, a także hity z musicali 
m.in. Skrzypek na dachu, My fair lady 
oraz Taniec węgierski, Marsz Radec-

kiego, tango Milonga. Wykonawcy: 
Dorota Ujda-Jankiewicz (sopran), 
Andrzej Jankiewicz (tenor), Krzysztof 
Wojcieszyn (pianista), prowadzenie 
koncertu: Andrzej Jankiewicz. Bilety 
na to wydarzenie kosztują 60 zł.

A 18 października w Szczawnie za-
śpiewa Grażyna Łobaszewska. Artystka 
słynie z takich hitów jak „Czas nas uczy 
pogody”, „Brzydcy” czy „Gdybyś”. W 
2022 roku wybitna wokalistka świętu-
je 50-leciedziałalności! Artystka od lat 
zachwyca publiczność i wykonuje pio-
senki napisane specjalnie dla niej przez 
najwybitniejszych polskich kompozy-
torów muzyki rozrywkowej, ale także 
jej własne interpretacje standardów 
jazzowych i muzyki gospel. Bilety na 
ten koncert kosztują 80-100 zł.

(RED)

Coraz więcej osób włącza się 
w walkę o życie i zdrowie Antosia 
Sobeckiego ze Świebodzic. 22 paź-
dziernika Szkoła Podstawowa nr 3 
w Świebodzicach zaprasza na „Pik-
nik dla Antosia”, a dzień później w 
Wałbrzychu zostanie zorganizo-
wany charytatywny koncert.

Trwa wielka mobilizacja wszyst-
kich osób zaangażowanych w zbiórkę 
pieniędzy na kosztowną operację ser-
ca Antosia Sobeckiego ze Świebodzic. 
Jak informują rodzice chłopca, jego 
serce jest coraz słabsze, dlatego ope-
racja jest potrzebna jak najszybciej.

- Operacja serca musi być prze-
prowadzona w ciągu 4 najbliższych 
miesięcy, inaczej wydarzy się najgor-
sze, bo HLHS to wyrok. Walczymy o 
każdy dzień, bo to życie z połową 
serca, które z czasem staje się coraz 

bardziej niewydolne i które z cza-
sem przestanie bić... – mówi Łukasz 
Sobecki, ojciec chłopczyka.

Do walki o życie Antosia włączyła 
się społeczność Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Świebodzicach.

- 22.10.2022 r. zapraszamy na „Pik-
nik dla Antosia”, z którego dochód w 
całości będzie przeznaczony na ope-
rację serduszka Antosia. Zaczynamy 
o godzinie 10.00. Będzie coś na słod-
ko, coś z grilla i coś na gorąco. Piknik 
uświetnią występy muzyczne. Będzie 
się działo, a to wszystko dla malutkie-
go serduszka – podkreślają organiza-
torzy pikniku charytatywnego.

Na 23.10.2022 r. (godz. 18.00) w 
klubie Apropo’s przy ul. Wieniaw-
skiego 82 w Wałbrzychu zaplanowa-
ny został koncert charytatywny dla 
Antosia, w którym wystąpią: zespół 

Amicis, Jacek Świderski jako Trio 
Okazjonalne wraz Mają Świderską, 
Wojtkiem Grzebnym i gościnnie - 
Pawłem Ludwiczakiem.

- Już teraz możecie zarezerwować 
bilety, dzwoniąc pod jeden z numerów 
telefonów: 74 840 40 49 lub 74 660 63 
20. Ale to nie wszystko! Przyjaciele na-
szej rodziny: Krzysztof Leń i Anna Leń 
ufundowali 20 wejściówek na koncert 
dla 20 osób, które zgłoszą się do mnie 
na Messengerze i przeznaczą na licy-
tację dla Antosia najciekawsze przed-
mioty, oferty, usługi itp. Zapraszamy 
serdecznie  - dodaje Łukasz Sobecki.

Każdy może wesprzeć zbiórkę 
pieniędzy na operację serca Antosia, 
dokonując wpłaty na ten cel za po-
średnictwem strony: https://www.
siepomaga.pl/antos-serduszko.

(RED)

Operetka, musical
i Łobaszewska

Serduszko dla Antosia
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Na Małą Sowę
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Walimiu oraz Sowie Szczy-
ty zapraszają na rekreacyjny 
rajd rowerowo-pieszy na Małą 
Sowę. Impreza została zaplano-
wana na 15 października 2022 r. 
(bez rywalizacji) na dwóch tra-
sach: rowerowej o długości 20 
km (https://ridewithgps.com/
routes/40867972) oraz pieszej 
o długości 10 km (https://ride-
withgps.com/routes/40867926). 
Zapisy będą prowadzone w dniu 
zawodów od godziny 9.00 w 
Centrum Sportu i Rekreacji przy 
ul. Bocznej 8A w Walimiu. Uczest-
nicy wyruszą na trasy (rowerową 
i pieszą) o godz. 10.00 i będą mu-
sie je pokonać do godz. 15.00.

(RED)

Automaty w urzędzie
- W Urzędzie Miejskim w Głu-
szycy można skorzystać z opła-
tomatu i ABOK-u, czyli automa-
tycznego biura obsługi klienta. 
Urządzenia zostały kupione w ra-
mach projektu „Cyfrowa Gmina”, 
współ�nansowanego przez Unię 
Europejską w ramach EFRR - Pro-
gram Operacyjny Polska Cyfrowa 
– mówi Roman Głód, burmistrz 
Głuszycy.

(AGM)

Spotkanie 
z poezją
- Jesień to doskonały okres 
na spędzenie czasu z dobrą 
lekturą, poezją i z ciekawymi 
osobami. To wszystko odnaj-
dziecie Państwo na kolejnym 
„Jesiennym spotkaniu z po-
ezją” organizowanym w Cen-
trum Kultury-Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Głuszycy. Na 
klimatyczne spotkanie zapra-
szamy w sobotnie popołudnie 
22 października o godz. 16 do 
czytelni internetowej. Gośćmi 
spotkania będą: Izabela Mo-
nika Bill- wrocławska poetak, 
którą inspirują nasze okolice, a 
także trzy poetki emocjonalnie 
związane z naszą gminą:  Ro-
mana Więczaszek, Stanisława 
Ziobrowska i Agnieszka Musz. 
Podczas spotkania będzie moż-
na także poznać album wydany 
w bieżącym roku przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Głuszycy 
„Tu jest mój dom´- wiersze 
wybrane z bloga Stanisława 
Michalika wzbogacone foto-
gra�ami”. Nie zabraknie też na-
strojowych muzycznych ak-
centów - zapraszają Burmistrz 
Głuszycy Roman Głód oraz 
Centrum Kultury–Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszycy.

(AGM)

Trwa zbiórka przyborów 
szkolnych dla dzieci z Ukra-
iny. Dary tra�ą do Borysła-
wia, gdzie są uczniowie z te-
renów objętych wojną.

Do końca października po-
trwa zbiórka przyborów szkol-
nych dla dzieci, które znalazły 
schronienie w Borysławiu, mie-
ście partnerskim Wałbrzycha. 
To uczniowie, którzy przyjechali 
tam z terenów objętych wojną. 
- W Wałbrzyskim Ośrodku Kultu-
ry na Piaskowej Górze i w Starej 
Kopalni zbieramy nowe przybo-
ry szkolne. Potrzebne są także 
nowe ubrania zimowe. Maluchy 
potrzebują nie tylko przyborów 
szkolnych, ale także ciepłego, 
zimowego ubrania - mówi Ja-
rosław Buzarewicz, dyrektor 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury 
i dodaje: - Co ważne, prosimy o 
przekazywanie nowych rzeczy. 
Mogą to być zeszyty, kredki, 
długopisy czy bloki rysunkowe. 
Wszystkie te artykuły, które po-
winny znaleźć się w wyprawce 
szkolnej. Prosimy nie kupować 

kilku różnych produktów. Lepiej 
kupić na przykład dziesięć takich 
samych zeszytów i je przeka-
zać, niż kilka różnych artykułów. 
Zbiórka prowadzona jest w 
obu siedzibach Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury, co oznacza, że 
dary można zostawić zarówno 
w siedzibie na Piaskowej Górze 
przy ulicy Władysława Broniew-
skiego, jak i w siedzibie na te-
renie Starej Kopalni. Wyprawki 
tra�ą do tych uczniów, którzy 
znaleźli schronienie w Bory-
sławiu. To miasto partnerskie 
Wałbrzycha, któremu już kilku-
krotnie spieszyliśmy z pomocą. 
W minionych tygodniach w 
Wałbrzyskim Ośrodku Kultu-
ry na specjalnych warsztatach 
gościliśmy także młodzież po-
chodzącą właśnie z Borysławia. 
Liczymy, że kolejny raz miesz-
kańcy Wałbrzycha okażą serce 
i przede wszystkim sprawią, 
że na twarzach najmłodszych 
mieszkańców Borysławia poja-
wią się uśmiechy.

(WOK)

Przybory dla dzieci 
z Borysławia

W Kinie Apollo w Wałbrzy-
chu można obejrzeć �lm Je-
rzego Skolimowskiego „IO”. 
Zdjęcia były realizowane 
między innymi przy zaporze 
w Zagórzu Śląskim, a pro-
dukcję �lmu wsparła Gmina 
Walim.

Film otrzymał nagrodę 
jury podczas tegorocznego 
Festiwalu w Cannes i jest pol-
skim kandydatem do nagrody 
Oscara. Historia „IO” za sprawą 
niezwykłego zwierzęcego bo-
hatera wykracza poza ludzką 
perspektywę, ale to przede 
wszystkim �lm głęboko huma-
nistyczny – manifest w obronie 
tego, co pozostało w nas nie-
winne. Podróż, w jaką zabiera 
nas Skolimowski, wiedzie przez 
całą Europę: od cyrku przez 
stadiony i parkingi dla tirów, 
po pałace. Od głupoty, przez 

przemoc, po przebłyski dobra 
i solidarności. Ten portret zbio-
rowy, który jednak nie traci z 
oczu pojedynczej mrówki, łą-
czy realistyczne i wizjonerskie, 
przyziemne i meta�zyczne, 
krytyczne i empatyczne. Swo-
im rozmachem przypomina 
najwspanialsze obrazy Hiero-
nima Boscha i Pietera Bruegla. 
Za ekspresyjną, kreacyjną stro-
nę „IO” odpowiadają operator 
Michał Dymek i wybitna mon-
tażystka, Agnieszka Glińska. 
Monumentalną, uwznioślającą 
każdy oddech osiołka muzykę 
skomponował Paweł Mykie-
tyn, a w podróży towarzyszą 
bohaterowi m.in. Sandra Drzy-
malska, Mateusz Kościukie-
wicz i Isabelle Huppert (źródło 
https://www.kino-apollo.pl/
repertuar/).

(RED)

Z zaporą po Oscara?
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W Gminie Czarny Bór paź-
dziernik to miesiąc seniorów. 
Do zajęć naukowych, ćwi-
czeń i warsztatów wrócił już 
Czarnoborski Uniwersytet III 
Wieku, a z okazji Dnia Senio-
ra wystąpi Jacek Borkowski.

Seniorzy mieli okazję 
uczestniczyć w ciekawych wy-
kładach, warsztatach tanecz-

nych, a kolejne zajęcia wspie-
rające rozwój intelektualny 
oraz �zyczny zaplanowane są 
na październikowe, sobotnie 
przedpołudnia – kolejne 15 
października. A 22 październi-
ka br. o godz. 16.00 Wójt Gmi-
ny Czarny Bór Adam Górecki 
oraz Biblioteka + Centrum Kul-
tury w Czarnym Borze zapra-

szają na Gminne Obchody Dnia 
Seniora. Jak co roku, organiza-
torzy zapowiadają wyjątkową 
oprawę wydarzenia, rodzinną 
atmosferę oraz prawdziwą, 
muzyczną ucztę. Z okazji świę-
ta seniorów, w czarnoborskim 
centrum kultury wystąpi bo-
wiem Jacek Borkowski - znany 
i lubiany aktor oraz wokalista. 

Jacek Borkowski dla seniorów

• Senioralia 2022
Wójt Gminy Stare Bogaczo-
wice Mirosław Lech, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Starych Bogaczowicach oraz 
Gminne Centrum Biblioteczno 
- Kulturalne w Starych Boga-
czowicach zapraszają seniorów 
z Gminy Stare Bogaczowice 
na Senioralia 2022. Obchody 
święta seniorów zostały zapla-
nowane na 20 października 
2022 r. Początek o godz. 17.00 
w Sali Sołeckiej przy ul. Głów-
nej 75 w Starych Bogaczowi-
cach. - Gwarantowana świetna 
zabawa przy muzyce na żywo 
i poczęstunek. Wstęp jest bez-
płatny, a zapisy prowadzone są 
pod numerem telefonu: 74 844 
35 03 – dodaje Mirosław Lech.

(IL)

• Mroczny bal
Gminne Centrum Biblioteczno 
- Kulturalne w Starych Bogaczo-
wicach zaprasza 21 października 
2022 r. o godzinie 17.00 dzieci z 

terenu Gminy Stare Bogaczowi-
ce na bal przebierańców. W pro-
gramie: animacje, gry, zabawy i 
konkursy. Dla każdego dziecka 
poczęstunek. Udział w zabawie 
jest bezpłatny, ale liczba miejsc 
jest ograniczona, a zapisy są pro-
wadzone pod numerem telefo-
nu: 74 844 35 03.

(IL)

• Dzień Niepodległości 
w operze
Gminne Centrum Biblioteczno 
-Kulturalne w Starych Boga-
czowicach zaprasza na wyjazd 
do Opery Wrocławskiej na kon-
cert patriotyczny, który został 
zaplanowany na 11 listopada 
2022 r. Wyjazd do Wrocławia 
o godz. 17.00 z parkingu przy 
Gminnym Centrum Bibliotecz-
no –Kulturalnym. Koszt wyjaz-
du 50 zł od osoby, ale liczba 
miejsc jest ograniczona. Zapisy 
są prowadzone pod numerem 
telefonu: 74 844 35 03.

(IL)

Raport z gminy 
Stare Bogaczowice

Artysta zaprezentuje się w re-
citalu pt. „Żyłem jak chciałem”. 
Bilety kosztują 25 zł.

Z kolei 26 października br. o 
godz. 18.00 w czarnoborskim 
centrum kultury szykuje się nie 
lada gratka dla melomanów. 
Koncert ”Muzyka na uszlachet-
nienie obyczajów” to kolejna 
odsłona, zainaugurowanych 
przez Wójta Adama Góreckie-
go, cyklicznych spotkań z mu-
zyką klasyczną. Po wiosennym 
recitalu chopinowskim, czas na 

jesienny – kameralny koncert, 
podczas którego zaprezentuje 
się dwóch wybitnych instru-
mentalistów - pianista Piotr 
Łukaszyk (wielokrotny zdobyw-
ca nagród na ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkur-
sach pianistycznych, stypendy-
sta Otwartej Filharmonii Agrafki 
Muzycznej w Warszawie) oraz 
skrzypek - Andrzej Tulik (absol-
went Akademii Muzycznej im. 
Karola Lipińskiego we Wrocła-
wiu, koncertujący w kraju i za 
granicą z towarzyszeniem m.in. 
takich zespołów jak Orkiestra 
Smyczkowa Amati – Ensem-
ble Munchen (Niemcy) oraz 
Musica Juvenalis (Słowacja). 
Podczas czarnoborskiego kon-
certu będzie można usłyszeć 
najpiękniejsze kompozycje 
Fryderyka Chopina, Henryka 
Wieniawskiego, Johannesa Bra-

hmsa i innych. Słowem mówio-
nym muzyczne spotkanie okrasi 
Krystyna Swoboda, zawodowo 
związana z Filharmonią Sudec-
ką w Wałbrzychu. Na deser 
organizatorzy zaplanowali wer-
nisaż wystawy malarstwa Tade-
usza Bilińskiego - utalentowa-
nego mieszkańca Gminy Czarny 
Bór, słuchacza Uniwersytetu III 
Wieku, który szczególnie umi-
łował sobie piękno lokalnego 
krajobrazu. Tadeusz Biliński - jak 
sam o sobie mówi - jest mala-
rzem samoukiem, a jego ulu-
bione techniki to akwarele i olej 
na płótnie za pomocą, których 
wyczarowuje niepowtarzalne 
pejzaże. Bilety kosztują 10 zł, a 
dla słuchaczy UTW - 5 zł i są do 
nabycia w Bibliotece+Centrum 
Kultury przy ul. Sportowej 43 w 
Czarnym Borze.

(KB)

- Brawa dla Krystiana Ma-
jerskiego - szefa kuchni w 
Schronisku PTTK Harców-
ka w Wałbrzychu za zielony 
barszcz, który publiczność 
wybrała najlepszą zupą 
podczas 19 Dolnośląskiego 
Festiwalu Zupy w Jedlinie-
-Zdroju – mówi Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny-Zdroju.

- Głosowanie trwało mie-
siąc. Wśród głosujących rozlo-
sowano nagrody: bony poda-
runkowe do Parku Aktywności 

Czarodziejska Góra w Jedlinie-
-Zdroju oraz do uczestników 
tegorocznego festiwalu zupy: 
restauracji Harcówka, Karcz-
my Rycerskiej Zamku Grodno 
w Zagórzu Śląskim, Browaru 
Jedlinka, Wiejskiego Dworu w 
Rybnicy Leśnej oraz Restaura-
cji Industrialna. Sponsorami 
i artnerami imprezy byli Fun-
dusz Regionu Wałbrzyskiego, 
Norweska Dolinia, Restauracja 
Boreczna i tygodnik DB2010..

(RED)

Zielony barszcz 
najlepszy
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 
r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) 

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonych 

na terenie gminy Stare Bogaczowice,
powiat wałbrzyski. 

Podstawowe informacje o nieruchomości: 
1. Nieruchomość niezabudowana położona w 
Strudze w granicach działki nr 52/6 o powierzchni 
0,09 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest 
symbolem B. Dla nieruchomości prowadzona jest w 
Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00087855/0. Nieruchomość wolna jest od ob-
ciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 35 000,00 zł.
Wadium: 3 500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudo-
wę wiejską wielofunkcyjną (zagrodową, mieszkanio-
wą, usługową itp.).

W/w nieruchomość nie została sprzedana w prze-
targach organizowanych w dniach 06.04.2022 r., 
15.06.2022 r. oraz 31.08.2022 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2022 r. o godz. 
11.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych Boga-
czowicach, ul. Główna 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywo-
ławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto 
Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/
Wałbrzych 32203000451110000000877670 naj-
później do dnia 11.11.2022 r. Za datę wpływu wa-
dium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu 
Gminy.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia 
aktu notarialnego. 
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoław-
czej. 
Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatko-
wą odpłatnością. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można 
uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Boga-
czowicach w pokoju nr 126 lub pod numerem telefo-
nu (074) 84-52-163 lub (074) 84-52-718.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów 
Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu. 
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, 
ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy 
ogłoszeń w Strudze, na stronie internetowej urzędu 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.sta-
rebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 13.10.2022r. 
do 16.11.2022 r. 

Seniorzy z Gminy Mie-
roszów hucznie obchodzili 
swoje święto. Podczas tego-
rocznych Senioraliów w Mie-
roszowie odbyła się sparta-
kiada, polonez w Rynku oraz 
bal kapeluszy.

Tegoroczne obchody Dnia 
Seniora w Mieroszowie rozpo-
częły się na obiekcie sportowym 
przy ulicy Hożej. Na inaugurację 
senioraliów zastępca burmi-
strza Mariusz Pawlak przekazał 
symboliczny klucz do bram 
miasta Przewodniczącej Rady 
Seniorów Marii Chmielnickiej. 
A pierwszy dzień to przede 
wszystkim Senioriada, w któ-
rej udział wzięły reprezentacje 
klubów i stowarzyszeń z Gminy 
Mieroszów. II Senioriada po-
kazała, że forma seniorów jest 
bardzo dobra, a zwycięstwo 
przypadło reprezentacji Klubu 

W Ośrodku Sportowo-Re-
kreacyjnym Góra Dzikowiec 
w Boguszowie-Gorcach trwa-
ją przygotowania do nad-
chodzącego sezonu zimowe-
go. W tej chwili niedostępna 
jest kolej linowa, która prze-
chodzi badania specjalne, 
wynikające z 5-letniego cy-
klu przeglądów.

 – Dozór techniczny powi-
nien dokonać odbioru kolei w 
grudniu. Równolegle prowa-
dzone są inne prace: koszenie 
i równanie stoku, wymiana liny 
w wyciągu orczykowym, prze-
gląd systemu sztucznego na-
śnieżania oraz przygotowywa-
ne są do wywiezienia na stok 
armatki śnieżne. Niestety, wa-
runki funkcjonowania ośrodka 
są w tej chwili nieprzewidywal-
ne, mając na uwadze niespoty-
kany w historii wzrost kosztów 

działalności, zwłaszcza energii 
elektrycznej, której zużycie jest 
głównym kosztem ośrodka w 
okresie zimowym – podkreśla 
Sylwia Dąbrowska, burmistrz 
Boguszowa – Gorc.

Mimo trudności, OSR Góra 
Dzikowiec ma rozpocząć sezon 
zimowy gdy tylko pozwolą na 
to warunki atmosferyczne.

- Sprawy techniczne są do-
pięte na ostatni guzik. Będzie-
my funkcjonować, przynosić 
relaks i wytchnienie w tych 
naprawdę ciężkich czasach 
– zapewnia Rafał Wiernicki, 
dyrektor OSiR w Boguszowie-
-Gorcach. – Ceny karnetów 
zostaną podniesione, ale pod-
wyżka nie sięgnie kilkuset pro-
cent, tak jak w przypadku pro-
gnoz cen energii elektrycznej. 
Nie będzie w tym roku marży, 
a straty będziemy ograniczali 

przez skracanie działalności 
do kilku dni w tygodniu. Trze-
ba się liczyć z tym, że będzie 
skromniej, a jeśli nie dopisze 
śnieżna zima, to nie będzie 
nas stać na śnieżenie całego 
stoku, czy kręcenie w dni po-
wszednie. Na pewno nie bę-
dziemy oszczędzać na bezpie-
czeństwie narciarzy, dlatego 
jak co roku będzie u nas GOPR, 
a od tego sezonu rusza o�cjal-
nie szkółka narciarska, która 
będzie wykorzystywała nasz 
atut - taśmę transportującą 
dla początkujących narciarzy. 
My zapewnimy ciągłość pracy 
wyciągów, jednak nie może-
my zagwarantować ciągłości 
dostaw prądu, choć jesteśmy 
przygotowani na wyłączenia 
– przepracowujemy takie sce-
nariusze.

(RED)

Mieroszowskie senioralia

Senior+ z Unisławia Śląskiego. 
Na drugim miejscu rywaliza-
cję zakończyła reprezentacja 
Stowarzyszenia Z Seniorami 
Łatwiej, III miejce zajęli przed-
stawiciele Stowarzyszenia Mło-
dzi Duchem, a IV miejsce przy-
padło Aktywnym Seniorom z 

Sokołowska. Drugi dzień święta 
starszaków rozpoczął polonez 
w mieroszowskim Rynku, a po 
nim odbył się konkurs na naj-
piękniejszy kapelusz i bal. - In-
tegracja w Mieroszowskie Cen-
trum Kultury to czas radości i 
przyjaźni, który tak pięknie zor-

ganizowała Przewodnicząca 
Rady Seniorów Maria Chmiel-
nicka. Dziękujemy i życzymy 
dalszych sukcesów wszystkim 
seniorom w naszej gminie – 
podkreśla burmistrz Andrzej 
Lipiński.

(RED)

Przygotowania na Dzikowcu Zajęcia dla dorosłych
Centrum Kultury w Jedlinie-
-Zdroju zaprasza w czwartki 
na bezpłatne zajęcia dla doro-
słych. - Zapraszamy na gry sto-
likowe razem ze Stowarzyszenie 
Miłośników Jedliny-Zdroju już 
13 października, a potem w każ-
dy czwartek w godzinach 17.00-
19.00. Będzie można pouczyć się 
gry w szachy, warcaby, brydża 
– to świetna recepta na długie, 
jesienne wieczory. A pełna ofer-
ta naszych zajęć jest na stronie 
https://ckjedlina.pl/zajecia-stale/ 
- mówi Wiesław Zalas, dyrektor 
Centrum Kultury w Jedlinie-
-Zdroju.

(RED)

Taniec ruch i dźwięk
„Skuteczne w działaniu” - gru-
pa nieformalna z Jedliny-Zdro-
ju realizuje projekt: „Zero 
Waste. Taniec, ruch i dźwięk”. - 
Nasz projekt to taniec, ruch, ciało 
i muzyka, a wszystko to połączo-
ne myślą ekologiczną i takim też 
działaniem. Jest on skierowany 
głównie do seniorów z Jedliny-
-Zdroju, ale jesteśmy otwarci też 
na najmłodszych mieszkańców. 
Projekt odpowiada na potrzebę 
zwiększenia aktywności �zycz-
nej i społecznej seniorów, jak 
również promowania działań i 
postaw proekologicznych wśród 
lokalnej społeczności. Przez reali-
zację projektu chcemy stworzyć 
społeczność, w ramach której lu-
dzie będą sobie pomagali, będą 
dzielili się swoimi kompeten-
cjami oraz wdrożą ideę poma-
gania sobie, współdzielenia się 
i pożyczania sobie rzeczy, a nie 
pieniędzy. W ramach projektu 
odbywają się: warsztaty tanecz-
ne, warsztaty pracy z ciałem, 
warsztaty bębniarskie, spotkania 
podzielnikowe oraz Wielkie Miej-
skie Sprzątanie Jedliny-Zdroju. 
– podkreślają członkowie nie-
formalnej grupy „Skuteczne w 
działaniu”.

(RED)
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• Derby dla Śląska
W 3 kolejce I ligi koszykarzy 
Śląsk II Wrocław pokonał Gór-
nika Wałbrzych 75:58 (14:17, 
24:5, 15:17, 22:19).
Śląsk II: Adamczak 16, Leńczuk 
15, Wiśniewski 10, Bender 8, 
Bożenko 8, Czempiel 6, Mindo-
wicz 5, Hlebowicki 4, Wojcie-
chowski 3, Bereszyński 0.
Górnik: Niedźwiedzki 16, Sto-
pierzyński 10, Kordalski 9, Wal-
ski 9, Durski 3, Marek 3, Rataj-
czak 3, Sobkowiak 3, Majewski 
2, Kabała 0.
15.10.2022 r. o godz. 18.00 
Górnik będzie podejmował w 
hali Aqua-Zdrój Kotwicę Koło-
brzeg.

• Dwa zwycięstwa
W meczu 2. kolejki rozgrywek 
II Ligi Siatkówki Kobiet Cheł-
miec Wałbrzych pokonał w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów zespół 
Sokoła 43 AZS AWF Katowice 
3:1 (25:18, 25:20, 24:26, 25:21). 
MVP meczu została wybrana 
wałbrzyska środkowa Judyta 
Rzeczycka. Kolejny mecz pod-
opieczne trenera Marka Olczy-
ka rozegrają 15.10. z Silesią Vol-
ley w Mysłowicach. Natomiast 
w II lidze siatkarzy KS Rudziniec 
– uległ Chełmcowi Wałbrzych 
2:3 (25:15, 19:25, 25:20, 21:25, 
12:15). W następnej kolejce – 
15.10 o godz. 18.00 - drużyna 
trenera Fabiana Kurzawińskie-
go będzie podejmowała w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów Hetma-
na Włoszczowa.

• Zagrają bez kibiców
Komisja Dyscyplinarna Dolno-
śląskiego Związku Piłki Nożnej 
- Podokręgu Jelenia Góra, 6 
października 2022 roku podję-
ła decyzje w sprawie meczu 8 
kolejki grupy wschodniej IV ligi 
Moto Jelcz Oława – Górnik Wał-
brzych. Spotkanie w Oławie zo-
stało przerwane w 26 min. przy 
stanie 2:0 z powodu zamieszek 
na trybunach. Komisja na oba 
kluby nałożyła następujące 
kary: obustronny walkower 0:3, 
�nansowe: 15 tys. zł dla Górni-
ka i 10 tys. zł dla Moto Jelcza 
oraz zakaz rozgrywania me-
czów z udziałem kibiców. Do-
datkowo Górnik został ukarany 
zakazem wyjazdów zorganizo-
wanych grup kibiców do końca 
sezonu.

• Smerfowanie 
na tartanie
- Zapraszamy wszystkich do 
udziału w drugiej edycji biegu 
„Smerfowanie po Tartanie”. 
Spotykamy się 28.10.2022 r. 
na Stadionie Miejskim w Mie-
roszowie. Zapisy będą prowa-
dzone w dniu zawodów na sta-
dionie od godz. 18.00 do godz. 
18.45. Startujemy o godz. 19.00 
Do wyboru 2 dystanse: 3000 m 
i 5000 m. Szczegóły w regula-
minie, który jest dostępny na 
stronie https://mck.pl – mówi 
Igor Ho�man, dyrektor Miero-
szowskiego Centrum Kultury.

(RED)

Sportowy raport

Kolejny sukces Wojcie-
cha Jędraszczyka z Klubu 
Sportów Obronnych Świd-
nica, który jest uczniem w 
Zespole Szkół Politechnicz-
nych Energetyk w Wałbrzy-
chu. Podopieczny trenera 
Dariusza Ciska podczas mi-
strzostw Polski młodzików 

w strzelectwie sportowym 
w Zielonej Górze wywalczył 
tytuł wicemistrza Polski w 
konkurencji pistoletu szyb-
kostrzelnego, brązowy me-
dal w konkurencji pistoletu 
sportowego oraz zajął 10 
miejsce w konkurencji pisto-
letu pneumatycznego.

- Nasz zawodnik stanął do 
walki z 26 rywalami z całej 
Polski, reprezentującymi 13 
klubów strzeleckich. Wojtek 
Jędraszczyk z wynikiem 530 
punktów uległ tylko Wiktoro-
wi Kopiwodzie z klubu GROT 
Płock, który uzyskał 549 pkt., 
czym wyrównał rekord Polski. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że poza podium znaleźli się 
zawodnicy tak wielkich klubów 
jak: Śląsk Wrocław, Legia War-
szawa, Zawisza Bydgoszcz czy 
Gwardia Zielona Góra. Konku-
rencja pistoletu szybkostrzel-
nego polega na oddaniu w 
czasie 8 i 6 sekund serii 5 strza-

Wicemistrz Polski z Energetyka
łów do 5 tarcz oddalonych o 25 
metrów. Takich serii zawodnik 
w trakcie turnieju oddaje aż 12. 
Przypomnę, że tę samą konku-
rencję na Igrzyskach Olimpij-
skich w Meksyku w 1968 roku 
wygrał Józef Zapędzki. Drugi 
medal Wojtka w tych zawo-
dach był sporą niespodzianką. 
Konkurencja pistoletu sporto-
wego składa się z dwóch czę-
ści. W pierwszej– dokładnej 
zawodnik oddaje 30 strzałów w 
5 minutowych seriach 5 strza-
łowych do tarcz na dystansie 
25 metrów. W drugiej części 
ma oddać również 30 strza-
łów w 6 seriach, ale ma tylko 
3 sekundy na oddanie strzału. 
Słabo strzelona część dokłada-
na nie dawała Wojtkowi szans 
medalowych. Jednak w części 
szybkiej Wojtek popisał się zna-
komitymi strzałami, odrabiając 
straty. W ostatniej, 6 serii tra�ł 
5 dziesiątek i w rezultacie zdo-
był brązowy medal z wynikiem 
535 punktów. Wojtek wykazał 
się w tej konkurencji ogrom-
ną dojrzałością zawodniczą i 
opanowaniem, co doskonale 
wróży na przyszłość – pod-

kreśla trener Dariusz Cisek, u 
którego Wojtek Jędraszczyk 
trenuje strzelectwo sportowe 
od półtora, a na co dzień jest 
jego uczniem w Zespole Szkół 
Politechnicznych Energetyk w 
Wałbrzychu. 

Osiągnięcie takich suk-
cesów nie byłoby możliwe 
bez wsparcia Klubu Sportów 
Obronnych Świdnica, który 
wyposażył Wojtka w dosko-
nały pistolet oraz dał wszelkie 
wsparcie techniczne i �nanso-
we. Równie ważna jest życzli-
wość, z jaką dyrekcja Zespołu 
Szkół Politechnicznych Energe-
tyk wspiera działania zarówno 
Wojtka jak i jego trenera – Da-
riusza Ciska.

(RED)
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Sprzedam dwie działki budowlane 
w Łomnicy o pow około 30 arów 
każda. Cena 100 i 150 zł za m2.

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 45m2.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 1119m²  cena 
145 tys.zł

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

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.
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Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Mickiewicza 69 w Wałbrzychu
74 843 22 84, 605 430 006

ZATRUDNIĘ 
DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

USŁUGI

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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

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

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

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

Zatrudnię kierowcę busa
Praca Polska-Niemcy-Czechy-Polska.

Wyjazdy 5-6 dniowe samochodem Iveco

(plandeka, 10-paletowe).

Umowa o pracę. Może być emeryt lub rencista.

Tel. 606 478 000 

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

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

Burmistrz Miasta Lubawka 
informuje,  że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka przy pl. Wolności 1, 

został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania 

w dzierżawę stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz  nr 09/2022 

wywiesza się na okres 21 dni. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 

Środowiska tutejszego Urzędu Miasta Lubawka.
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Żarowskie Biegi Strefowe
Fantastyczne, sportowe emocje towarzyszyły siódmej 

edycji Żarowskich Biegów Strefowych. O zwycięstwie w bie-
gu głównym na dystansie 10 km decydowała ostatnia prosta!

- Jest nam niezmiernie miło, że Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna „INVEST-PARK” mogła byś sponsorem tak 
niesamowitego wydarzenia. Dziękujemy wszystkim zawodni-
kom za udział w zawodach i gratulujemy osiągniętych wyni-
ków sportowych. Warto wspomnieć, że w biegu wzięli również 
udział pracownicy WSSE, którzy osiągneli bardzo dobre re-
zultaty. Jesteśmy dumni! – podkreśla Piotr Wojtyczka, prezes 
WSSE „INVEST-PARK”.

Przedstawiciele Zarządu Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK” spotkali się z 
przedstawicielami fi rmy Yagi Po-
land Factory, działającej na terenie 
podstrefy w Żarowie już od 2003 
roku. - Niezmiernie miło było nam 
gościć samego prezesa fi rmy, Pana 
Norihiro Yagi – podkreśla Piotr Woj-
tyczka, Prezes Zarządu Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK”.

Firma Yagi posiada ponad 
100-letnie doświadczenie i gwaran-
tuje najwyższy poziom technologii 
w dziedzinie kucia. Yagi Poland Fac-
tory jest dynamicznie rozwijającą 
się fi rmą, która produkuje części 

dla branży motoryzacyjnej. Jest do-
stawcą dla kluczowych producen-
tów samochodów, takich jak między 
innymi: Toyota, Volkswagen, Suzuki, 
Jaguar czy Daimler.

- Najważniejszymi tematami spo-
tkania były rosnące ceny energii w 
Polsce oraz utrzymanie stanowisk 
pracy dla osób z Ukrainy. A już w 
następnym roku fi rma Yagi Poland 
Factory będzie obchodziła swoje 
dwudziestolecie działalności na te-
renie Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej „INVEST-PARK” i 
w Polsce – dodaje prezes Piotr Woj-
tyczka, któremu w spotkaniu towa-
rzyszył wiceprezes WSSE „INVEST-
-PARK” Paweł Kurtasz.

Spotkanie z Norihiro Yagi


