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Otwarcie obwodnicy 
i zmiany w komunikacji

28 października 2022 
roku została otwarta dla ru-
chu tzw. zachodnia obwod-
nica Wałbrzycha. W centrum 
miasta zmieniła się organiza-
cja ruchu na skrzyżowaniach 
i wprowadzone zostały zmia-
ny w funkcjonowaniu komu-
nikacji miejskiej.

O�cjalne zakończenie bu-
dowy obwodnicy Wałbrzycha 
i oddanie jej do użytkowania 
odbyło się w piątek po godz. 
13.00 na łączniku pomiędzy 
ulicą Kusocińskiego a nową 
drogą, która w rzeczywistości 
jest trasą średnicową. Udział 
w uroczystości wzięli między 
innymi: Marszałek Sejmu RP 

Elżbieta Witek, Prezes Rady Mi-
nistrów Mateusz Morawiecki, a 
także: parlamentarzyści, przed-
stawiciele władz województwa 
i samorządu Wałbrzycha.

Zmiany na 
skrzyżowaniach

Otwarcie obwodnicy wpro-
wadziło spore zmiany, które 
zostały zastosowane przez 
zarządcę drogi na skrzyżowa-
niach w centrum miasta.

- Na skrzyżowaniu ul. Si-
korskiego z Wysockiego na 
skrajnym lewym pasie ruchu 
sygnał zielony nadawany przez 
sygnalizator kierunkowy S-3  
oznacza, że w tym miejscu 
można skręcić jedynie w lewo 
w ul. Wysockiego. Nie można 
zawracać. Dodatkowo ustawio-
ny został przed skrzyżowaniem 
znak B-23 „zakaz zawracania”. 
Aby zawrócić zgodnie z prze-
pisami w tym miejscu, należy 
dojechać do ronda na ul. Wy-
sockiego, objechać je, zjechać 
do skrzyżowania, a następnie 
skręcić w prawo. Podobna 
sytuacja ma miejsce kilkaset 
metrów dalej na skrzyżowaniu 
ul. Kolejowej z ul. Mazowiecką. 
Sygnalizator S-3 na obu pa-
sach ruchu nakazuje jazdę na 
wprost. O pasach ruchu do jaz-
dy na wprost informują także 
znaki poziome oraz pionowe. 
Nie wolno skręcać w lewo na 
tym skrzyżowaniu, ani zawra-

cać. Aby wjechać zgodnie z 
przepisami w ul. Mazowiecką, 
należy przed wiaduktem zje-
chać skrajnym pasem ruchu 
w prawo, następnie pojechać 
w lewo - pod wiaduktem i do-
jechać do skrzyżowania z ul. 
Mazowiecką, po czym dopiero 
skręcić w prawo – informuje 
komisarz Marcin Świeży, O�cer 
Prasowy Komendanta Miej-
skiego Policji w Wałbrzychu.

Policjanci po raz kolejny 
zwracają się z apelem o ostroż-
ną jazdę i stosowanie się do 
przepisów „Ustawy prawo o 
ruchu drogowym”.

- Przypominam, że od tego 
roku za niestosowanie się do 
sygnalizatora, w przypadku 
ujawnienia takiego wykro-
czenia, funkcjonariusze mogą 
ukarać kierującego mandatem 
karnym w kwocie 500 złotych 
oraz 15 punktami karnymi. 
Może zostać również sporzą-
dzona dokumentacja do sądu, 
a ten zasądzić grzywnę nawet 
do 30 tysięcy złotych – dodaje 
rzecznik prasowy wałbrzyskiej 
policji.

Linia EX
31 października 2022 r. 

została uruchomiona nowa 
linia autobusowa EX. Autobu-
sy kursują na trasie: Sobięcin 
<-> Śródmieście <-> Podzam-
cze, ulicami: Barbusse’a – Plac 
Sucharskiego – Kresowa – 1 

Maja – Plac Solidarności – Li-
manowskiego – Słowackiego 
– Wysockiego – Kolejowa – /
obwodnica/ – Łączyńskiego – 
Wieniawskiego – al. Podwale 
(tak jak linia C) – Wieniawskie-
go – Łączyńskiego – /obwod-
nica/ – Kolejowa – Nowy Świat 
– Limanowskiego – Plac Soli-
darności – 1 Maja – Karkonoska 
– Barbusse’a.

Autobusy na tej linii kursują 
w dni robocze od godz. 6.00 
do 19.00 z częstotliwością co 
20 minut (wybranymi kursami 
obsługiwać będą centrum han-
dlowe przy ul. 1 Maja w dzielni-
cy Sobięcin).

Wraz z uruchomieniem no-
wej linii zmianie uległy rozkła-
dy jazdy autobusów linii: A, C, 
2. Pojazdy oznaczone A i C kur-
sują z częstotliwością co 20 mi-
nut w godzinach największego 
obłożenia pasażerami w dni ro-
bocze. Linia A obsługiwana jest 
wyłącznie przez pojazdy typu 
maxi (przegubowe). Autobusy 
linii: A, C, EX, 2 ze Śródmieścia 
w kierunku Piaskowej Góry i 
Podzamcza odjeżdżają z ul. 
Wysockiego (przystanek linii nr 
5 w kierunku Szczawna-Zdro-
ju). Zmianie uległa również 
trasa linii nr C, która z placu 
Solidarności skierowana zo-
stała ulicami: Limanowskiego i 
Słowackiego zamiast ul. 1 Maja 
i Sikorskiego.

Zmiany na przystankach
Od soboty - 29 października 

2022 r. - autobusy linii: 11, 12 
oraz 15 odjeżdżają ze Śródmie-
ścia w kierunku Starego Zdroju 
ponownie z ul. Chrobrego, na-
tomiast linii A, C, EX oraz 2 od-
jeżdżają z ul. Wysockiego.

- Z powodu konieczności 
koordynacji godzin odjazdów z 
głównych węzłów przystanko-
wych, korekcie uległy również 
rozkłady jazdy pozostałych li-
nii. Prosimy o zapoznanie się z 
nowymi godzinami odjazdów, 
rozkłady jazdy dostępne są na 
http://rozklad.walbrzych.eu/ 
oraz od 31 października 2022 r. 
w aplikacji Rybus – informuje Za-
rząd Dróg, Komunikacji i Utrzy-
mania Miasta w Wałbrzychu.

(RED)
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W ramach projektu „Z 
klasyką przez Polskę” 4 listo-
pada 2022 r. o godz. 18.00 w 
Galerii Ars et Historia przy ul. 
Niepodległości 10 w Bolko-
wie oraz 5 listopada o godz. 
18.00 w Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalnym w Wądrożu 
Wielkim wystąpią: Anna Ra-
dziejewska (mezzosopran) i 
Paweł Sommer (fortepian).

Anna Radziejewska jest lau-
reatką wielu krajowych i mię-
dzynarodowych konkursów 
wokalnych. Występowała w 
wielu teatrach operowych oraz 
salach koncertowych Europy i 
Azji oraz na festiwalach, współ-
pracując z wieloma wybitnymi 
dyrygentami. Kreowała role w 
inscenizacjach twórców wiel-
kich twórców opery. Posia-
da również bogaty repertuar 
koncertowy, na który składają 
się recitale pieśni i muzyki ka-
meralnej, dzieła oratoryjne i 
wokalno-instrumentalne oraz 
koncerty z zespołami muzyki 
dawnej. Jej talent doceniają 
wybitni kompozytorzy, dedy-
kując jej swoje utwory. W 2021 
roku wyreżyserowała spektakl 
„Eroi(ne)” dla Polskiej Opery 
Królewskiej. Odznaczona brą-
zowym medalem Gloria Artis 
oraz Srebrnym Krzyżem Za-
sługi. Jest pedagogiem śpie-
wu solowego, profesorem na 
Wydziale Wokalno-Aktorskim 
Uniwersytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina w Warszawie. 
Artystka często zapraszana jest 
również do prowadzenia kur-
sów mistrzowskich.

Paweł Sommer związany 
jest z Uniwersytetem Muzycz-
nym Fryderyka Chopina w 
Warszawie, gdzie skończył stu-
dia i pracuje jako wykładowca. 
Doskonalił swoje umiejętno-
ści podczas licznych kursów i 
warsztatów, m.in. Britten-Pears 
Young Artist Programme (Alde-
burgh, 2011, 2012), Académie 
européenne de musique (Aix- 
-en-Provence, 2012, 2014), a 
także w International Lied Ma-
sterclass (Bruksela) oraz w Stu-
dium Pieśni (UMFC), gdzie pra-
cował pod okiem wybitnych 

Projekt „Z klasyką przez Polskę” realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, na Dolnym Śląsku jest współorganizowany 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z inicjatywy Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Krzysztofa 

Maja. Operatorem jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, projekt �nansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Z klasyką przez Polskę: 
Anna Radziejewska i Paweł Sommer 
- Romantyczność

Program koncertów:
Stanisław Moniuszko – Mère, tu n’es plus là (V. Hugo), 
Niepewność (A. Mickiewicz)
Johannes Brahms – Von eviger Liebe
Robert Schumann – Widmung (F. Rückert)
Franz Schubert – Impromptus Es -dur op. 90 nr 2, 
Gretchen am Spinnrade  (J. W. Goethe)
Fryderyk Chopin – Piosnka litewska, Życzenie, Scherzo b-moll op. 31
Antonín Dvořák – Struna naladěna
Edvard Grieg – Solvejgs Lied (H. Ibsen)
Franz Liszt- Etiuda koncertowa Un sospiro
Hector Berlioz – Le spectre de la rose
Enrique Granados – El tra la la y el puntendo
Gioacchino Rossini – cavatina Tancredi z opery „Tancredi”

śpiewaków i pianistów. Jest 
współautorem płyty Wandtke 
plays polish (Requiem Records 
2018), na której wraz ze skrzy-
paczką Anną Wandtke wyko-
nuje Sonatę d-moll op. 9 K. Szy-
manowskiego. W październiku 
2019 roku współuczestniczył w 
prowadzonych przez śpiewacz-

kę Annę Radziejewską kursach 
mistrzowskich w South-Central 
University for Nationalities w 
Wuhan (Chiny). Brał udział w 
różnych wydarzeniach arty-
stycznych, do których należały 
m.in. koncerty z cyklu Sounds 
of art w Muzeum Narodowym 
w Warszawie (2018-2020).

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 27.10.2022 r.

do dnia 18.11.2022 r.  w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 

został wywieszony wykaz nr 7/2022 oraz 8/2022 

dotyczący nieruchomości przeznaczonych 

do oddania w najem.
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- Z głębokim żalem żegna-
my naszą koleżankę Elżbietę 
Kwiatkowską-Wyrwisz - wie-
loletnią kierowniczkę Pra-
cowni Regionalnej Bibllioteki 
pod Atlantami i miłośniczkę 
regionu wałbrzyskiego - po-
informowała Biblioteka pod 
Atlantami w Wałbrzychu. 
Zmarła była działaczką opo-
zycji demokratycznej. Miała 
72 lata.

Zaledwie dwa dni przed 
śmiercią Elżbietę Kwiatkow-
ską-Wyrwisz uhonorowano 
Medalem Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości.

- Nie czas i miejsce mają tu 
znaczenie, lecz człowiek i jego 
poświęcenie - te słowa dedy-
kujemy wyjątkowej osobie: 
Pani Elżbiecie-Kwiatkowskiej- 
Wyrwisz, przebywającej w wy-
jątkowym miejscu, jakim jest 
Wałbrzyskie Hospicjum. Drzwi 
naszego hospicjum są otwarte 
na każde spotkanie, spotkanie 
z przeszłością i przyszłością, 
wspomnieniami i nadzieją. 
Tak… w naszym Hospicjum 
życie toczy się z pamięcią o 
dawnych zasługach, czynach 
odwagi, odruchach serca, o 
minionych chwilach, które ani 
czas ani miejsce nie jest w sta-
nie zetrzeć z mapy ludzkich 
serc. Tym razem drzwi nasze-
go hospicjum uchyliły się, by 
uhonorować naszą Panią Elę 
Medalem Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości. Naszą dziel-
ną bibliotekarkę, pracownika 
kulturalno-oświatowego, kol-
porterkę podziemnych pism. 
Medal nadany przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę to z pewnością 
piękny prezent dla naszej pod-
opiecznej, której gratulujemy, 
życząc tak wielkiej niezłomno-
ści w walce z obecnymi prze-
ciwnościami, jak niezłomnie 
trwała w działaniach, które 
przyniosły jej zasłużone odzna-
czenie – relacjonowali pracow-
nicy Hospicjum im. św. Jana 
Pawła II w Wałbrzychu.

Elżbieta Kwiatkowska-Wy-
rwisz od września 1980 r. dzia-
łała w NSZZ Solidarność.

- Po 13.12.1981 r. pozosta-
wała w ukryciu. 19.12.1981 
r. zgłosiła się do KWMO w 
Wałbrzychu, gdzie była prze-
trzymywana w areszcie śled-
czym. Została internowana 
(23.12.1981 r. – 19.01.1982 r.) 
w Ośrodku Odosobnienia we 
Wrocławiu, a od 19.01.1982 r. w 
Gołdapi. Była wielokrotnie szy-
kanowana: pogróżki, rewizje 
osobiste, ograniczenie widzeń, 
karcer, rozmowy ostrzegawcze. 
Została zwolniona 23.07.1982 
r. Utrzymywała kontakty z 
działaczami opozycji, kolpor-
towała pisma podziemnych, 

Odeszła Elżbieta 
Kwiatkowska-Wyrwisz

książki, kasety audio, taśmy 
wideo. Uczestniczyła w druku 
podziemnego pisma „Antyko-
laborant”. 14.03.1984 r. została 
aresztowana w pracy, następ-
nie zwolniona. 31.03.1984 r. 
na wniosek Prokuratury Re-
jonowej w Wałbrzychu sąd 
cofnął uchylenie aresztu. Do 
27.07.1984 r. ukrywała się i była 
poszukiwana listem gończym. 
27.07.1984 r. została objęta 
amnestią. W 1985 r. otrzymała 
zakaz wykonywania zawodu 
bibliotekarza. 04.11.1985 r. 
była ponownie aresztowana w 
pracy i 26.11.1985 r. skazana na 
karę 1 roku więzienia w zawie-
szeniu na 3 lata. Inicjatorka i or-
ganizatorka Komitetu Obrony 
Praworządności im. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Wałbrzychu. W 
latach 1986-1990 była zatrud-

niona w Stacji Krwiodawstwa w 
Wałbrzychu; od 1.II.1990 r. jako 
starszy bibliotekarz w Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Wałbrzychu. Została odzna-
czona medalem Zawsze Soli-
darni (2005), Krzyżem Wolności 
i Solidarności (2015) i Medalem 
Stulecia Odzyskanej Niepod-
ległości(2022) – informuje Za-
rząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ 
Solidarność.

Elżbieta Kwiatkowska-Wy-
rwisz była społecznikiem, bar-
dzo zaangażowanym w życie 
Wałbrzycha. Prowadziła Fun-
dację Museion, która wydaje 
„Nową Kronikę Wałbrzyską”. 
Spoczęła na cmentarzu przy ul. 
Przemysłowej w Wałbrzychu.

Cześć Jej Pamięć!
(RED, fot. Biblioteka pod 

Atlantami)
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Każdy może być eko, czyli segregacja 
i przetwarzanie odpadów

mieszczące się na terenie zakładu IMP 
Comfort oraz deklarują wszyscy dostawcy 
tego surowca.

Spalanie śmieci
W wielu krajach wysoko rozwiniętych 

problem zagospodarowania odpadów, któ-
rych nie da się przetworzyć, został powią-
zany z wytwarzaniem energii elektrycznej 
i cieplnej. Nowoczesne technologie spra-
wiają, że spalane w temperaturze 11000 C 
odpady nie generują szkodliwych substan-
cji do atmosfery oraz przykrych zapachów 
(są zatrzymywane przez systemy � ltrów i 
unieszkodliwiane), co jest największym 
problemem dla ludzi żyjących w ich pobli-
żu. Na przykład w stolicy Austrii Wiedniu, 
w czterech spalaniach utylizowanych jest 
około 60 proc. odpadów komunalnych 
(pozostała część jest poddana recyklingo-
wi), a powstałe po spalaniu odpady wy-
korzystywana są do produkcji materiałów 
budowlanych.

- Spalanie śmieci jest naszą przyszłością 
– podkreśla Jolanta Suława, prezes DZT 
Service, która zarządza siecią ciepłowni 
w subregionie wałbrzyskim. – Najwięk-
szą przeszkodą w rozwoju tej technologii 
zagospodarowania odpadów połączonej z 
produkcją energii cieplnej i elektrycznej, jest 
nastawienie mieszkańców. Trzeba w odpo-
wiedni sposób ich przekonać o korzyściach 

dla środowiska i dla nich samych np. za spra-
wą niższych rachunków za zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych czy rachunków 
za ciepło i prąd. A postęp technologiczny w 
tej dziedzinie jest tak wielki, że nie ma dziś 
mowy o jakimkolwiek szkodliwym wpływie 
takich instalacji na środowisko naturalne i 
bezpośrednie sąsiedztwo. Spalarnie spełniają 
najwyższe normy bezpieczeństwa.

Biogazy, czyli szansa dla rolnictwa
Składowanie odpadów komunalnych 

oraz biomasy w rolnictwie związane jest z 
produkcją biogazów, które – niezagospo-
darowane – zanieczyszczają atmosferę, a 
zagospodarowane mogą być wykorzystane 
do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

- Chcemy zwiększyć wykorzystanie bio-
metanu, który dotychczas był niedocenianym 
źródłem pozyskiwania energii – mówi Wi-
ceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz 
Zyska, pełnomocnik rządu do spraw od-
nawialnych źródeł energii. - Opracowania 
branżowe oraz doświadczenie innych państw 
wskazują, że rozwój tego sektora przynosi 
szereg korzyści w wielu obszarach gospodar-
ki. Przede wszystkim biometan efektywnie 
zmniejsza emisję CO2. Biometan to szansa dla 
polskiego rolnictwa oraz narzędzie do dywer-
sy� kacji dostaw gazu. W Polsce użytecznych 
biogazowo odpadów powstaje ok. 120-150 
mln ton, a potencjał produkcji biogazu z odpa-

Śmieci zalewają świat – w tym komuni-
kacie, który niemal codziennie płynie 
do nas ze środków masowego przekazu, 
jest nie tylko przestroga, ale i szansa. 
Eksperci od ochrony środowiska i z 
innych branż są zgodni: dobry system 
zagospodarowania odpadów oraz ich 
przetwarzania może mieć zbawienny 
wpływ nie tylko na środowisko natural-
ne, ale także na gospodarkę.

Każdy człowiek produkuje odpady w 
myśl zasady: tym więcej im jest bogatszy. 
Dane statystyczne pod tym względem są 
jednoznaczne: w krajach słabiej rozwinię-
tych wtórne wykorzystanie surowców jest 
koniecznością. Na przykład: beczki z blachy 
falistej w Afryce czy Ameryce Południowej 
są wykorzystywane jako elementy budowy 
domów (ściany, dachy), ubrania przekazy-
wane są z pokolenia na pokolenie (a gdy 
nie nadają się już do noszenia są następnie 
wykorzystywane jako czyściwo), fragmenty 
starych opon sprawdzają się jako zawiasy, 
sprzęt elektroniczny jest naprawiany i służy 
przez dziesięciolecia, itp. Ale jednocześnie 
poprzez brak segregacji śmieci i ich prze-
twarzania, zanieczyszczenie środowiska jest 
ogromne. Również  w przypadku powietrza 
stężenie drobnych cząstek często przekra-
cza limity ustanowione przez Światową Or-
ganizację Zdrowia. A w krajach wysoko roz-
winiętych, czyli bogatych? Konsumpcyjny 
styl życia sprawia, że ludzie kupują więcej 
niż potrzebują żywności, ubrań, przed-
miotów codziennego użytku, a wraz z nimi 
mnóstwo opakowań. W krótkim czasie nie-
zjedzony pokarm oraz niepotrzebne przed-
mioty lądują na składowiskach odpadów.

Zero waste
W ostatnich latach problemem od-

padów komunalnych zajmują się już nie 
tylko organizacje pozarządowe, ale także 
samorządy i władze państwowe. Mnożą 
się inicjatywy ustawodawcze oraz akcje 
promujące świadomość konsumencką 
i segregowanie odpadów. A eksperci są 
zgodni: prawidłowa segregacja odpadów 
wpływa nie tylko na zmniejszenie ilości 
składowanych śmieci, ale także na zmniej-
szenie eksploatacji surowców (np. węgla, 

ropy na� owej, drewna itp.). Podobnie jest 
z racjonalnym dokonywaniem zakupów 
w myśl � lozo� i zero waste (co można tłu-
maczyć jako zero odpadów lub zero mar-
nowania): nabywanie odpowiedniej ilości 
produktów spożywczych i pełne ich wy-
korzystanie oraz długotrwała eksploatacja 
rzeczy codziennego użytku połączone z 
prawidłową segregacją odpadów również 
dają wymierne korzyści dla obywateli. 
Między innymi za sprawą obniżonych 
opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnym.

Wagę problemu dostrzega Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego, który do� -
nansowuje inwestycje w tym sektorze. Pra-
wie 20 mln zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego tra� ło do � rmy Sanikom 
(którą współtworzą między innymi gminy 
z subregionu wałbrzyskiego: Boguszów-
-Gorce, Mieroszów, Czarny Bór i Stare 
Bogaczowice) na stworzenie Środkowo-
sudeckiego Regionu Gospodarki Odpada-
mi. A kolejne 10 milionów zł z RPO wła-
dze województwa przeznaczyły na stacje 
przeładunkowe, punkty selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych oraz sortownię 
surowców wtórnych.

O tym jak ważne jest segregowanie 
odpadów świadczy rosnąca liczba � rm 
zajmujących się ich przetwarzaniem i po-
nownym wykorzystaniem w produkcji. W 
subregionie wałbrzyskim przykładem jest 
IMP Comfort ze Świdnicy, która – jako 
jedna z nielicznych � rm na świecie – po-
siada  zamknięty cykl produkcji wyrobów 
włókienniczych. W świdnickich zakładach 
powstają 3 grupy produktów: włókno po-
liestrowe cięte, włókniny wysoko puszyste 
oraz włókniny płaskie – wszystko w opar-
ciu o technologie bezodpadowe. Włók-
na tworzone są z płatków poliestrowych 
(powstałych ze zużytych butelek, np. po 
wodzie mineralnej). Jest to ekologiczny 
proces, w którym płatki są stosowane do 
produkcji włókien, następnie wykorzysty-
wanych do produkcji włóknin znajdują-
cych zastosowanie m.in. w branży meblar-
skiej, odzieżowej i samochodowej. Płatki 
powstałe z butelek są wolne od substancji 
szkodliwych, co sprawdza laboratorium 

W IMP Comfort w Świdnicy włókna tworzone są z płatków poliestrowych, 
powstałych ze zużytych butelek, np. po wodzie mineralnej. (Fot. IPM)

Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekazał dziesiątki milionów 
złotych na stworzenie Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami. 
(Fot. Sanikom)

dów wynosi niemal 13-15 miliardów metrów 
sześciennych biogazu rocznie, co odpowiada 
około 8 miliardom metrów sześciennych bio-
metanu rocznie. W najbliższych latach można 
oczekiwać wzrostu ilości biodegradowalnej 
� akcji odpadów komunalnych zbieranych se-
lektywnie, które również będą wymagały zago-
spodarowania, na przykład w biogazowniach 
przemysłowych (źródło: PAP).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
realizuje zadania z zakresu gospodarowa-
nia odpadami i ochrony powierzchni ziemi. 
Zadania te wynikają z Wojewódzkiego 
Planu Gospodarki Odpadami dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

W zakresie tych zadań głównie zgła-
szają się do nas samorządy realizujące na 
swoich terenach programy usuwania azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest. 

W tym roku dolnośląskie gminy zamie-
rzają usunąć ponad 3 tys. ton szkodliwego 
dla zdrowia materiału dzięki dotacjom z 
Funduszu. Do� nansujemy ok. 100 zadań  
na usuwanie niebezpiecznego materiału 
zarówno z budynków gminnych, jak i pry-
watnych.

W latach 2020-2021 szesnaście Woje-
wódzkich Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej włączyło się w ogól-
nopolską akcję wspierania szpitali walczą-
cych z epidemią koronawirusa, polegającą 
na unieszkodliwianiu zakaźnych odpadów 
medycznych w związku z przeciwdzia-
łaniem COVID-19. Również wrocławski 
Fundusz przekazał pomoc � nansową dla 
dolnośląskich szpitali na bezpieczną utyli-
zację ubrań ochronnych i maseczek, wyko-
rzystywanych przez personel medyczny.

Ponadto wspieramy działania zmie-
rzające do optymalizacji procesów odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych i 
zużytego sprzętu elektronicznego i wszelkie 
prace naprawcze związane np. z rekulty-
wacją terenów zdegradowanych.

Łukasz Kasztelowicz, 
prezes Zarządu WFOŚiGW 

we Wrocławiu

R E K L AMA
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 02.11.2022 r. 

do dnia 23.11.2022 r. w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej

 www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl

został wywieszony wykaz nr 9/2022 dotyczący 

nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

R E K L AMA

Fundacja Via Salutis za-
prasza 7.11.2022 r. na godz. 
17.00 do Teatru Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu, którego sce-
na tego dnia będzie należała 
do międzypokoleniowej gru-
py teatralnej, grupy wałbrzy-
szan, która opowie historię 
wielokulturowej wałbrzy-
skiej kamienicy.

Międzypokoleniowa grupa 
uczestników projektu „Wy-
grajmy to miejsce” od wakacji 
odbywa intensywne próby, 
by już niebawem, wraz z wał-
brzyską publicznością, stanąć 
w progu wielokulturowej „Ka-
mienicy”.

- To kolejne spotkanie 
„Pod wspólnym niebem”, tym 
razem w gościnnych progach 
Teatru Lalki i Aktora w Wał-
brzychu, który na ten wieczór 
stanie się dla nas miejscem 
sentymentalnej podróży w 
czasie, miejscem spotkania 
mieszkańców wałbrzyskiej 
„Kamienicy”, z ich tempera-
mentami, relacjami, emo-
cjami i tajemnicami. Każdy 
jest tu u siebie... Nasza wie-
lokulturowa „Kamienica” ma 
swoją historię, którą opowie-
my 7.11.2022 r. - mówi Alicja 
Przepiórska - Ułaszewska z 
Fundacji Via Salutis.

„ K a m i e n i -
ca” to spektakl 
wyreżyserowa-
ny przez Klarę 
Obarewicz we-
dług scenariusza 
Agaty Patralską 
- Obarewicz.

- Zaprosiliśmy 
matkę i córkę, 
międzypokole-
niowy team ar-
tystyczny, które 
podjęły wyzwa-
nie przeniesienia 
nas w magiczne 
czasy wielokul-
turowego Wał-
brzycha. Ma to 
dla nas duże 
znaczenie, że 
młoda aktorka i 
doświadczona pi-
sarka, uznały te-
mat wielokultu-
rowości naszego 
miasta za ważny 
i poświęciły mu 
dużą część tego 
roku. Zaczęło 
się od napisania opowiadania 
„Wałbrzyskiem”, lustra, w któ-
rym przejrzeć mogliśmy się 
my, wałbrzyszanie, mieszający 
w wałbrzyskich kamieniach. A 
potem pojawił się pomysł, żeby 

Zamek Książ i jego oto-
czenie zachwycają o każdej 
porze roku. Jednak jesienią i 
zimą magiczny nastrój tego 
miejsca potęgują ogrody 
światła, czyli czasowa atrak-
cja dostępna na zamkowych 
tarasach i w wałbrzyskiej pal-
miarni.

- Trasa przy zamku Książ 
składa się z dekoracji, które 
nawiązują do historii zamku i 

Historia wielokulturowej kamienicy

Kamienicę „ożywić” i zaprosić 
do niej wałbrzyską publicz-
ność. Spektakl jest integralną 
częścią działań, zainicjowanych 
przez Fundację Via Salutis w 
projekcie „Wygrajmy to miej-

sce!” w bloku „Pod 
wspólnym niebem”, 
w ramach którego w 
2021 roku zaprosi-
liśmy mieszkańców 
ziemi wałbrzyskiej 
na warsztaty o wie-
lokulturowym Wał-
brzychu, spotkania 
ze świadkami czasu, 
spacery po wielokul-
turowym Wałbrzy-
chu, powstało opo-
wiadanie oraz gra 
planszowa o wielo-
kulturowości nasze-
go miasta. Tę ważną 
podróż skończymy w 
naszej wspólnej „Ka-
mienicy” 7.11.2022 r. 
o godz. 17.00 – doda-
je Alicja Przepiórska - 
Ułaszewska.

Projekt jest 
współ�nansowany 
ze środków Narodo-
wy Instytut Wolności 
- Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Oby-
watelskiego z Rzą-

dowego Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich #NO-
WEFIO na lata 2021-2030 i ob-
jęty został honorowym patro-
natem Prezydenta Wałbrzycha.

(AP)

Ogrody światła w zamku i palmiarni

zamkowego życia. Znajdzie-
my tu postacie na książęcym 
balu, uwielbiane przez księżną 
Daisy róże, iluminacje na licz-
nych fontannach oraz rycerzy 
i zjawy, tworzących trasę „śre-
dniowieczny Książ”. Całość 
uzupełnia nastrojowa muzy-
ka. W tym roku w ogrodach 
światła pojawią się uwielbiane 
przez wszystkich… zamkowe 
koty. Psotne kocury pochowa-
ją się na terenie zamkowych 
tarasów, a zadaniem turystów 
będzie ich odnalezienie w 
ramach dedykowanej gry te-
renowej. Atrakcją dla małych 
i dużych będzie możliwość 
wykonania zdjęcia w świetli-
stym wagonie złotego pocią-
gu. Oprócz tysiąca światełek, 
na jednej z zamkowych ścian 
zobaczymy projekcję posta-
ci księżnej Daisy. Wybór nie 
jest przypadkowy, ponieważ 

2023 został ogłoszony Ro-
kiem Księżnej Daisy von Pless 
w Wałbrzychu w 150 roczni-
cę urodzin i 80 rocznicę jej 
śmierci. Druga część ogrodów 
światła znajduje się pobliskiej 
palmiarni. W egzotycznym 
otoczeniu pojawią się kolo-
rowe żółwie, rybki, �amingi i 
papugi. Na terenie palmiarni 
ukryła się również iluminacja 
czterometrowej żyrafy, kroko-
dyla i wieloryba – mówi Anna 
Żabska, prezes Zamek Książ 
sp. z .o.o.

Ogrody światła będą otwar-
te do 28 lutego od niedzieli do 
czwartku w godzinach 17.00 
– 20.00, a w piątek i sobotę w 
godzinach 17.00-21.00. Istnieje 
możliwość zakupu biletu łączo-
nego lub osobno do ogrodów 
przy zamku i ogrodów przy 
palmiarni.

(MM)
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Czy da się leczyć ból 
na odległość?
Jeżeli wpiszemy wyszukiwar-
ce internetowej słowo „lecze-
nie na odległość” znajdziemy 
wiele ofert osób zajmujących 
się bioenergoterapią. I w tym 
miejscu trzeba zadać pytanie: 
czy wszystkim to pomaga?
- Odpowiedź brzmi NIE - od-
powiada Piotr Panfi l, współ-
pracujący z Gabinetem Indygo, 
Stowarzyszeniem Radieste-
tów Biorad z Wrocławia oraz 
Akademią Terapii Naturalnych 
we Wrocławiu. - Nie każdemu 
taka terapia pomoże bo każdy 
człowiek jest inny. Po to robi-
my bezpłatne badania w Ga-
binecie Indygo w wałbrzyskiej 
dzielnicy Piaskowa Góra, aby 
zweryfi kować czy możemy 
wziąć od kogoś pieniądze, czyli 
czy możemy mu pomóc.

Dlaczego nie każdemu może-
cie pomóc?
- Po pierwsze: nie każdy 
na taką energię zareaguje 
prawidłowo. Po drugie: są 
choroby, których bez po-
mocy medycyny tradycyjnej 
najzwyczajniej nie wyleczy-
my. Mówię tu zwłaszcza o 
nowotworach złośliwych i 
- mówię to z całą odpowie-
dzialnością - nie wyleczymy 
nowotworu złośliwego me-
dycyną naturalną. Zwykłe 
nowotwory się udaje, złośli-
wych nie. Proszę nie wierzyć 
osobom, które twierdzą, że 
naszych bliskich wyleczą 
takim czy innym suplemen-
tem z poważnej choroby. Tu 
- niestety - muszę się zgo-
dzić z lekarzami. Gdyby ktoś 

ra wzmacnia odbiór sygnału 
wysyłanego z naszego gabi-
netu.

Chyba nie wszyscy w to wie-
rzą…
- Oczywiście, że nie wszy-
scy, ale najważniejsze, że lu-
dziom to pomaga - likwiduje 
ból czy depresję, w których 
akurat się specjalizuję. Dla-
tego tak dużą uwagę sku-
piam na analizie wstępnej, 
bezpłatnej każdej osoby. 

Udaje się w ten sposób uzy-
skać wysoką skuteczność 
terapii.

Prowadzi Pan także kursy z 
radiestezji również dla osób 
zajmujących się na co dzień 
świadczeniem usług w zakre-
sie medycyny naturalnej?
- Tak, ale - ze względu na brak 
czasu - raczej rzadko. Chętnie 
jednak dzielę się swoim do-
świadczeniem z innymi.

wynalazł lek na nowotwór 
złośliwy w każdej postaci, 
to słyszelibyśmy o tym w 
każdym programie telewi-
zyjnym, po kilka razy dzien-
nie. Tymczasem suplementy, 
które w sprytny sposób omi-
jają kontrolę farmaceutycz-
ną, są po prostu suplemen-
tami diety. Jest jednak wiele 
chorób, które udaje się wy-
leczyć przy użyciu medycyny 
naturalnej.

Zajmuje się Pan teraz czło-
wiekiem z reumatoidalnym 
zapaleniem stawów, który 
był już w bardzo złym stanie. 
Jakie są rokowania?
- Pan Józef z Mieroszowa 
był faktycznie w tak złym 
stanie, że nie mógł unieść 
szklanki i miał problemy z 
poruszaniem się. Teraz jest 
znacznie lepiej: jest samo-
dzielny, chodzi na spacery. 
Od razu jednak zaznaczę, że 

nie dotknąłem go różdżką i 
wyzdrowiał. Pan Józef pije 
codziennie mieszankę z kil-
kunastu ziół, ma bardzo silne 
maści, jest po kilku wizytach 
u nas i po kilkunastu (darmo-
wych) zdalnych. Co najważ-
niejsze: ćwiczy bardzo dużo 
sam i sporo ze mną.

Czy ta kuracja na odległość 
jest darmowa?
- Nie, ale nie mogę oczekiwać, 
że ktoś, kto ma 2000 zł renty 
lub emerytury, będzie zosta-
wiał u mnie 600 zł miesięcz-
nie na leczenie. Jak trzeba, to 
robię to za darmo. Kuracja na 
odległość jest tańsza i kosz-
tuje u nas 45 zł za terapię, 
zamiast 120 zł za wizytę. Wy-
korzystujemy do tego karty 
magnetyczne, z których pro-
dukujemy też odpromienniki 
na przykład na cieki wodne. 
Mówiąc w skrócie: ta karta 
ma wbudowaną antenkę, któ-

Wracamy do Gabinetu Indygo w Wałbrzychu, w którym 
rozmawialiśmy już o sposobach leczenia bólu, odpro-
miennikach i ogólnie o tematyce związanej z medycyną 
naturalną. 

Śmierć bliskich osób jest 
bardzo trudnym tematem. 
Czasem przychodzi nagle i 
niespodziewanie, a czasem 
śmiertelna choroba wynisz-
cza latami. Bez względu na 
jej charakter, w pewnym 
momencie życia, wiele osób 
będzie musiało zmierzyć się 
ze śmiercią osoby bliskiej. Co 
zrobić, gdy to nastąpi? Jakie 
formalności czekają bliskich 
zmarłego w najbliższej przy-
szłości? O tym zwykle się nie 
myśli, oddalając od siebie 
myśli o kruchości życia. War-
to jednak wiedzieć, co należy 
robić dalej.

Pierwszą czynnością formal-
ną, jakiej należy dokonać, jest 
zgłoszenie zgonu odpowied-
nim służbom: lekarzowi rodzin-
nemu lub pogotowia ratunko-
wego. Na miejsce zgonu musi 
bowiem przybyć lekarz, który 
stwierdzi, że zgon nastąpił i 
wystawi ważny dokument – 
kartę zgonu. W praktyce zdarza 
się, że lekarz nie zawsze może 
przyjechać szybko, a oczeki-
wanie na niego może trwać 
wiele godzin. Karta zgonu jest 
wystawiana bez odrębnego 
zgłoszenia, w przypadku, gdy 
do śmierci dojdzie w szpitalu.

Karta zgonu jest potrzebna 
przy załatwianiu formalności z 

zakładem pogrzebowym. Za-
kład pogrzebowy, po odebra-
niu zgłoszenia, odbiera ciało i 
składa je w kostnicy. Co istot-
ne, formalności tych dopełnić 
może wyłącznie osoba dyspo-
nująca kartą zgonu. Zdarza się, 
więc, zwłaszcza, gdy w rodzinie 
istnieją poważne kon�ikty, że 
po śmierci osoby bliskiej, na-
stępuje swoisty wyścig do uzy-
skania tego dokumentu. Nie są 
to zdarzenia częste, ale są rze-
czywiste.

Karta zgonu pozwala tak-
że na załatwienie formalności 
w Urzędzie Stanu Cywilne-
go – właściwego dla miejsca 
śmierci, i uzyskanie aktu zgonu 
zmarłej osoby. Śmierć należy 
zgłosić w terminie 3 dni od jej 
nastąpienia, a gdy dana osoba 
zmarła na chorobę zakaźną – w 
ciągu 24 godzin. Do zgłoszenia 
śmierci danej osoby, oprócz 
najbliższej rodziny, uprawnio-
ne są także osoby mieszkające 
w lokalu, w którym zgon nastą-
pił, oraz osoby, które były obec-
ne przy śmierci lub zauważyły 
osobę zmarłą. Uprawnionym 
jest również administrator bu-
dynku, w którym zgon nastąpił. 
Gdy śmierć nastąpiła w szpita-
lu, domu opieki, hospicjum to 
zgłoszenia dokonuje ta wła-
śnie placówka. Do uzyskania 

aktu zgonu potrzebny 
będzie także dowód oso-
bisty osoby zmarłej, a w 
przypadku jego braku 
- oświadczenie zawiera-
jące dane zmarłego. Przy 
zgonach obejmujących 
osoby niepełnoletnie ko-
nieczne będzie przedło-
żenia również odpisu jej 
aktu urodzenia. Skrócony 
odpis aktu zgonu wyda-
wany jest przez kierow-
nika USC bezpłatnie w 3 
egzemplarzach. Wydanie 
każdego kolejnego, wiąże 
się koniecznością uiszcze-
nia opłaty skarbowej.

Wszelkie formalności 
związane z pochówkiem 
możemy organizować 
osobiście lub upoważ-
niając do nich wybrany 
zakład pogrzebowy. W 
takim wypadku udział w 
organizacji pogrzebu ograni-
cza się zwykle do wskazania 
jego daty, miejsce pochówku 
i wyboru trumny. Z zakładem 
pogrzebowym można także 
dokonać ustaleń dotyczących 
szczegółów oprawy ceremonii 
pogrzebowej.

Osobie, która poniosła kosz-
ty organizacji pogrzebu przy-
sługuje, wypłacany przez Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych, 

Prawo w pigułce: formalności po śmierci bliskiej osoby
jednodniowy w przypad-
ku śmierci rodzeństwa, 
babci, dziadka lub innej 
osoby pozostającej na 
naszym utrzymaniu. Z 
uwagi na fakt, że urlop 
ten jest urlopem okolicz-
nościowym, jego wymiar 
nie zalicza się do urlopu 
wypoczynkowego.

Warto pamiętać, że 
z datą śmierci osoby 
najbliższej wiąże się 
również kilka kwestii 
spadkowych, których 
nie sposób uniknąć. W 
prawie spadkowym jest 
to bardzo ważna data z 
wielu powodów. Od tej 
daty, przy braku testa-
mentu, liczy się termin 
przedawnienia roszcze-
nia o zachowek. Także 
od tej daty zwykle liczy 
się również sześciomie-

sięczny termin na odrzucenie 
spadku, przez osoby powołane 
w pierwszej, ustawowej kolej-
ności. Będą to osoby najbliższe 
dla zmarłego, które zwykle wia-
domość o śmierci spadkodaw-
cy otrzymują w tym samym 
dniu, w którym do śmierci do-
szło.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

zasiłek pogrzebowy. Jego wyso-
kość ograniczona jest ustawo-
wo do kwoty 4 000 zł.

W przypadku śmierci oso-
by bliskiej, przysługuje urlop 
okolicznościowy, który można 
wykorzystać na dzień pogrze-
bu lub załatwiania formalności. 
Urlop w wymiarze 2 dni przy-
sługuje, w przypadku śmierci 
małżonka, dziecka, rodzica, 
ojczyma lub macochy. Urlop 

Zielono Mi
- 5 listopada o 19.00 spotka-
my się w jednym z najpięk-
niejszych teatrów w Polsce 
w Szczawnie Zdroju, gdzie 
będziemy koncertowo koń-
czyć rok 85 urodzin Agniesz-
ki Osieckiej – zapraszają 
organizatorzy koncertu 
„Zielono Mi - 85 okruchów z 
życia Agnieszki Osieckiej”. - 
Na scenie Teatru Zdrojowego 
wystąpi 12 artystów z Polski 
i z zagranicy, a w repertuarze 
koncertu będą największe 
przeboje polskiej estrady z tek-
stami poetki, m.in. „Niech żyje 
bal” , „Dziś prawdziwych cyga-
nów już nie ma”, „Małgośka”, 
„Okularnicy” , „Miasteczko cud” 
oraz wiele innych wspaniałych 
pozycji z dorobku Osieckiej. 
Ponadto przypomnimy kilka 
anegdot i ciekawostek z ży-
cia poetki, które usłane było 
różnymi barwami i wieloma 
niezapomnianymi historiami. 
Na scenie wystąpią gwiazdy 
Sceny pod Regałem razem z 
zespołem kameralnym pod ba-
tutą dyrektora artystycznego 
Sceny pod Regałem i Festiwalu 
Kultury Europejskiej Michała 
Hadasika. Bilety kosztują 79 zł 
i 59 zł – dodają organizatorzy 
koncertu.

(RED)
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Rozpoczął się nabór wnio-
sków w ramach programów 
„Opieka wytchnieniowa” i 
„Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej” na 2023 rok. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Walimiu zaprasza do zgła-
szania zapotrzebowania na 
takie formy pomocy.

Opieka wytchnieniowa
Głównym celem programu 

„Opieka wytchnieniowa” jest 
wsparcie - przez możliwość 
uzyskania doraźnej, czasowej 
pomocy w formie usługi opie-
ki wytchnieniowej  - członków 
rodzin lub opiekunów sprawu-
jących bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi z orzeczeniem o 
niepełnosprawności oraz nad 
osobami posiadającymi: 

- orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności 
(zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych,

- orzeczenie traktowane na 
równi z orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnospraw-
ności (zgodnie z art. 5 i art. 62 
ww. ustawy z 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych).

Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej

Głównym celem progra-
mu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej”  jest wpro-

wadzenie usług asystenta 
jako formy ogólnodostępne-
go wsparcia w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu spo-
łecznym, której adresatami są:
- dzieci do 16. roku życia z 

orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wska-
zaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki 
lub pomocy innej osoby w 
związku ze znacznie ogra-
niczoną możliwością samo-
dzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współ-
udziału na co dzień opieku-
na dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edu-
kacji;

- osoby niepełnosprawne po-
siadające orzeczenie o nie-
pełnosprawności: o stopniu 
znacznym lub o stopniu 
umiarkowanym albo trak-
towane na równi do wymie-
nionych wyżej.
- Osoby zainteresowane 

skorzystaniem z ww. progra-
mów proszone są o kontakt 
z pracownikami Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Walimiu: 
telefonicznie - pod numerem 
74 845 76 50, mailowo - osro-
dek@opswalim.pl lub osobi-
ście w siedzibie ośrodka przy 
ul. Długiej 8 w Walimiu. Zgło-
szenia będą przyjmowane do 
7 listopada 2022 r. do godz. 
14.00 – informuje Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Walimiu.

(AM)

Opieka i pomoc 
asystenta

Sztuka uszlachetnia, koi, 
relaksuje, uzdrawia i spra-
wia, że po prostu jesteśmy 
lepsi. A jeśli ktoś miał co do 
tego jakiekolwiek wątpli-
wości, to po spotkaniu w Bi-
bliotece + Centrum Kultury 
w Czarnym Borze się ich po-
zbył.

Jesienna edycja - zainaugu-
rowanych przez wójta Gminy 
Czarny Bór - cyklicznych spo-
tkań z muzyką klasyczną w Bi-
bliotece + Centrum Kultury w 
Czarnym Borze okazała się ko-
lejnym sukcesem. Czarnobor-
skiej publiczności zaprezento-
wali się wybitni �lharmonicy: 

Andrzej Tulik (skrzypce) oraz 
Piotr Łukaszczyk (pianino). 
W klimatycznej scenerii, przy 
pełnej widowni, wybrzmiały 
najwspanialsze kompozycje 
Niccolo Paganiniego, Ferenca 
Liszta, Henryka Wieniawskie-
go, Fryderyka Chopina i innych 
wybitnych kompozytorów 

epoki romantyzmu. Koncert - 
słowem o muzyce i ciekawost-
kami o autorach - okrasiła Kry-
styna Swoboda z Filharmonii 
Sudeckiej.

- Był zachwyt publiczności, 
owacje na stojąco i prawdziwa 
artystyczna uczta, tym bar-
dziej, że na deser był wernisaż 

Spotkanie z muzyką klasyczną

wystawy malarstwa Tadeusza 
Bilińskiego - utalentowane-
go mieszkańca Gminy Czarny 
Bór, grzędowianina, słuchacza 
Uniwersytetu III Wieku, który 
szczególnie umiłował sobie 
piękno lokalnego krajobrazu. 
Wystawę oglądać można w Bi-
bliotece + Centrum Kultury w 

Czarnym Borze do 30 listopa-
da 2022 r. w godzinach pracy 
placówki, a na kolejny koncert 
kameralny zapraszamy już 
na wiosnę – mówi Katarzyna 
Bernaś, dyrektor Biblioteki + 
Centrum Kultury w Czarnym 
Borze.

(KB)
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Rozmowa z Romanem Głodem, bur-
mistrzem Głuszycy.

Jak zrodził się pomysł utworzenia w 
Strefy Aktywności Gospodarczej w 
Głuszycy?
Roman Głód: - Obserwując inne miasta i 
gminy, które podjęły się realizacji przy-
gotowania terenów inwestycyjnych, 
dostrzegliśmy, że w efekcie dało to 
możliwość przyciągnięcia inwestorów 
do tych małych miejscowości. I spowo-
dowało, że my również podjęliśmy taką 
decyzję, by nie tylko ukierunkować na-
szą gminę na turystykę, ale także posta-
wić na rozwój mikro oraz małych � rm. 
Dotacja z Unii Europejskiej w wysokości 
85 procent była kolejnym argumentem 
za podjęciem tej decyzji. Pomocne były 
także liczne zapytania o takie tereny od 
lokalnych przedsiębiorców, którzy mają 
w planach rozwój swojej działalności lub 
jej dywersy� kację. Dotyczy to między 
innymi � rm z branży przeróbki drewna, 
logistycznej i transportowej. I – co waż-
ne - są już chętni na inwestowanie w 

naszej stre� e. Jednym z najważniejszych 
argumentów były nowe miejsca pracy. 
Dlatego staraliśmy się o pieniądze na 
ten projekt i choć za pierwszym razem 
nie dostaliśmy do� nansowania, to za 
drugim razem poprawiony projekt do-
stał pozytywną ocenę.

Prace budowlane dobiegają końca. 
Co zostało jeszcze do zrobienia?
- Pozostały nam do wykonania wszyst-
kie odbiory techniczne oraz przyłącze 
energetyczne, które jest niezwykle istot-
ne, także w kontekście biooczyszczalni 
ścieków, która została tam zbudowana. 
W przyszłości, przy niewielkiej mody� -
kacji, będzie można do niej podłączyć 
kolejne obiekty, które znajdują się we 
wsi Grzmiąca.

Jakie jeszcze atuty, poza gotową in-
frastrukturą, ma głuszycka strefa ak-
tywności gospodarczej?
- To jedno z nielicznych miejsc w naszej 
gminie na tego typu inwestycje. Strefa 
położona jest na uboczu i jej działalność 

nie będzie uciążliwa dla mieszkańców. 
Ważnymi atutami są także bliskość bu-
dowanej drogi ekspresowej S3 i granicy 
z Czechami, a także modernizacja in-
nych dróg oraz linii kolejowych.

Ile � rm może docelowo podjąć dzia-
łalność w Stre� e Aktywności Gospo-
darczej w Głuszycy?
- Planujemy wydzielenie 12 działek, ale 
z możliwością łączenia ich w zależności 
od potrzeb. Nie wykluczamy również 
sytuacji, w której całość może przejąć 
jeden inwestor. W tym celu podjęliśmy 
rozmowy z Wałbrzyską Specjalna Strefą 
Ekonomiczną Invest Park. Spotkałem się 
z prezesem Piotrem Wojtyczką i pracow-
nikami odpowiedzialnymi za kontakty 
gmin z przedsiębiorcami. Ruszamy z 
kampanią promocyjną, która może spo-
wodować, że zainwestuje u nas jedna 
duża � rma, która grunty w naszej stre� e 
kupi w całości. W projekcie mamy za-
łożoną sprzedaż jednej działki, co było 
wymogiem wynikającym z umowy, ale 
liczę, że wiosną będzie dochodziło do 

Strefa korzyści

rozstrzygnięć. Zima to czas aktywności 
promocyjnej tego miejsca, a jeśli sytu-
acja społeczno-ekonomiczna w związku 
z wojną nie pogorszy się, to w połowie 
przyszłego roku powinniśmy być po 
pierwszych przetargach.

Ile osób może znaleźć zatrudnienie w 
Stre� e Aktywności Gospodarczej w 
Głuszycy?
- Szacujemy, że dzięki tej inwestycji za-
trudnienie może znaleźć kilkadziesiąt 
osób. Wszystko będzie zależało od bran-
ży i specy� ki przedsiębiorstw, które tam 

zainwestują. Ale na pewno to miejsce 
wygeneruje kolejne etaty tak w samej 
stre� e, jak i w � rmach kooperujących z 
naszymi inwestorami. Pewnie nie będzie 
to za rok, czy dwa, ale w kolejnych latach 
na pewno będzie to ważne ogniwo w 
systemie gospodarczym Gminy Głuszyca.

Jakie inne korzyści będzie miała gmi-
na z funkcjonowania tej strefy?
- To miejsce będzie stanowiło źródło 
znacznych dochodów do budżetu Gmi-
ny Głuszyca w postaci podatku od nie-
ruchomości.

R E K L AMA

• Opieka wytchnieniowa
 - Ministerstwo Rodziny i Poli-
tyki Społecznej ogłosiło nabór 
wniosków dla samorządów 
na do�nansowanie programu 
Opieka wytchnieniowa na rok 
2023. W związku z konieczno-
ścią złożenia wniosku o do�-
nansowanie, prosimy osoby 
chętne do skorzystania z tej 
formy wsparcia o zgłoszenie 
się do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Głuszycy do 7 listo-
pada 2022 r. Prosimy kontak-
tować się: telefonicznie pod 
numerem telefonu 74 845 63 
43, mailowo na adres ops@
opsgluszyca.pl lub osobiście 
w siedzibie OPS przy ul. Grun-
waldzkiej 38. Program Opie-
ka wytchnieniowa to ważne 
wsparcie przede wszystkim 
dla opiekunów i bliskich osób 
z niepełnosprawnościami. 
Możliwość doraźnego pozo-
stawienia podopiecznego w 
dobr ych rękach to dla nich 
szansa np. na załatwienie wła-
snych spraw lub po prostu 
odpoczynek – wyjaśniają pra-
cownicy OPS w Głuszycy.

• Wieczór z Paranoją
5 listopada 2022 r. o godz. 
17.30 w Centrum Kultury - 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Głuszycy odbędzie się spo-

tkanie promujące najnowszą 
płytę „Pytania” zespołu Para-
noja. Spotkanie połączone bę-
dzie z wyjątkowym koncertem, 
a w jego trakcie będzie można 
kupić najnowsze wydawnic-
two zespołu Paranoja.

• Głuszyczanie
dla Niepodległej
Z okazji 104. Rocznicy Odzy-
skania Niepodległości, Bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód 
oraz Centrum Kultury -MBP 
w Głuszycy zapraszają 11 li-
stopada do wspólnego, rado-
snego świętowania.Program 
Narodowego Święta Nie-
podległości 2022 w Gminie 
Głuszyca: godz. 12.00 - msza 
św. za Ojczyznę, kościół pw. 
Chrystusa Króla w Głuszycy; 
godz. 13.00 - złożenie kwiatów 
przed Pomnikiem Niepodle-
głości przy ul. Sienkiewicza; 
godz. 15.30 - koncert „Głuszy-
czanie dla Niepodległej” w sali 
widowiskowej Centrum Kultu-
ry - MBP w Głuszycy.

• Święto seniorów
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia 
Seniora, który przypada 14 
listopada, Burmistrz Głuszy-
cy Roman Głód i zarząd Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w 
Głuszycy zapraszają seniorów 

do udziału w senioraliach. Głu-
szyckie senioralna rozpoczną 
się 14 listopada o godz.12.00 
w sali widowiskowej głuszyc-
kiego CK-MBP. W programie: 
ciekawy wykład, występ ze-
społu tanecznego Baby-Jagi – 
Stowarzyszenie Nowe Życie ze 
Szczawna- Zdroju, taniec inte-
gracyjny poprowadzony przez 
Jadwigę Schwebs-Kostkiewicz 
oraz spotkanie integracyjne. 
Udział w senioraliach jest bez-
płatny.

• Z klasyką przez Polskę
Wybitny duet skrzypcowy- 
Polish Violin Duo wystąpi w 
sali widowiskowej Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Głuszycy w ramach 
projektu „Z klasyką przez Pol-
skę”. Wyjątkowy koncert, w 
czasie którego zostaną zapre-
zentowane utwory wiolinistyki 
światowej, rozpocznie się 19 
listopada 2022 roku o godz. 
18.00. Wstęp jest bezpłatny, 
jednak ze względu na ograni-
czoną ilość miejsc niezbędna 
jest wcześniejsza rezerwacja 
pod numerem telefonu 503 
102 817 i odbiór wejściówek 
w siedzibie Centrum Kultury - 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Głuszycy.

(AGM)

Raport z Gminy Głuszyca

W Gminie Głuszyca przy-
będzie kolejna atrakcja tu-
rystyczna. Tym razem w Gó-
rach Suchych.

O ile turyści znają najważ-
niejsze atrakcje Gminy Głu-
szyca, czyli Podziemne Miasta 
Osówka i Kamyki, a także ruiny 
zamku Rogowiec, o tyle o oko-
licznych górach wiedzą tylko 
mieszkańcy i bardziej zaawan-
sowani turyści. Stąd zrodził się 
pomysł przyciągnięcia ich w 
ten rejon za sprawą budowy 
tarasu widokowego na Gomól-
niku Małym – mierzącym 807 

m nad poziomem morza wzgó-
rzu w środkowej części Gór 
Suchych. Burmistrz Głuszycy 
Roman Głód oraz skarbnik 
gminy Agnieszka Świędrych w 
Urzędzie Miejskim w Głuszycy 
podpisali umowę na budowę 
tarasu na Gomólniku Małym 
z �rmą Sorted sp. z o. o. z Pia-
seczna. Prace budowlane mają 
rozpocząć się na początku 
grudnia 2022 r. i - jeśli warunki 
pogodowe będą sprzyjające - 
powinny zakończyć się w stycz-
niu przyszłego roku.

(RED)

Taras na Gomólniku Sybir. 
Utrwalone
w kadrze
9 listopada 2022 r. o godz. 
16.30 w Bibliotece pod 
Atlantami w Wałbrzychu 
zostanie otwarta wysta-
wa „Sybir. Utrwalone w 
kadrze. Zapamiętane w 
obrazach”. - Zapraszamy na 
szczególną wystawę, bo jest 
to jedyny taki znany reportaż 
fotogra�czny z pasiołka w Ka-
zachstanie. Centrum Doku-
mentacji Zsyłek, Wypędzeń i 
Przesiedleń jest w posiadaniu 
oryginalnych klisz tych zdjęć 
i aparatu fotogra�cznego, 
którym były robione. Znaj-
dziemy na wystawie również 
obrazy pastelowe pokazują-
ce losy żydowskiej rodziny 
z Krakowa, która przeszła 
przez Sybir i tra�ła do Pale-
styny. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich, szczególnie 
szkolną młodzież. Wstęp na 
wystawę jest bezpłatny, a bę-
dzie można ją oglądać przez 
miesiąc od otwarcia – zapra-
sza Wacław Kwieciński ze 
Związku Sybiraków - Koło w 
Wałbrzychu.

(RED)
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4 listopada 2022 r. o godz. 
13.00 odbędzie się uroczyste 
otwarcie boiska w Golińsku.

- Pamiętają Państwo nieda-
ne głosowanie za projektem 
Koła Gospodyń Wiejskich z Go-
lińska dotyczącym utworzenia 
boiska sportowego w konkur-
sie granowym Fundusz Toyoty 
- Dobre pomysły zmieniają 
nasz świat? A już dobiegają 
końca prace nad utworzeniem 
boiska! Sołectwo Golińsk, soł-

tys Artur Wielgus wraz z zawsze 
gotowymi do akcji mieszkań-
cami realizują to ważne przed-
sięwzięcie w szybkim tempie. 
Poza boiskiem i trybunami, 
zamontowana została lampa 
solarną, która oświetla obiekt. 
Wartość grantu z Fundusz To-
yoty - Dobre pomysły zmienia-
ją nasz świat” wynosi 20 000 
zł – podkreśla Andrzej Lipiński, 
burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Otwarcie boiska 
w Golińsku

Projekt Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Boguszowie-Gor-
cach znalazł się w drugim 
etapie konkursu „Sportowo - 
Kulturalnie - Lokalnie”, orga-
nizowanego przez Fundację 
Lotto. Oddając głos na stro-
nie www.gramywygrywamy.
pl można wygrać nagrody 

m.in. koszulki lub piłki z au-
tografem Roberta Lewan-
dowskiego.

Wśród setek zgłoszonych 
pomysłów z całej Polski, w 
ramach programu „Sportowo 
-Kulturalnie - Lokalnie”, wy-
brano te z największym po-
tencjałem. Jest ich 80, a wśród 

Grają o bulodrom nich znalazł się projekt budo-
wy boiska do gier terenowych 
(bulodromu) zgłoszony przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Boguszowie-Gorcach (jeden 
z pięciu obiektów w woje-
wództwie dolnośląskim, któ-
re weszły do drugiego etapu 
konkursu). Fundacja Lotto im. 
Haliny Konopackiej wspiera 
realizacje projektów infra-
strukturalnych przez udziela-
nie darowizn w wysokości od 

50 000 zł do 200 000 zł na bu-
dowę lub remont oraz zakup 
niezbędnego wyposażenia 
obiektów sportowych i kultu-
ralnych. 

Ile trzeba zainwestować, 
aby oddać głos? Wystarczy 
w kolekturze LOTTO kupić 
zakład, albo los nawet za 1 
zł, odebrać kupon z kodem 
do wpisania na stronie www.
gramywygrywamy.pl. Dzię-
ki oddanym głosom bogu-

szowski OSiR może otrzymać 
spore fundusze na budowę 
boiska do gry w bule wraz z 
elementami małej architek-
tury (domkiem klubowym, ła-
wami i ławkami, oświetleniem 
solarnym). Obiekt, którego 
lokalizację przewidziano w 
dzielnicy Gorce służyć będzie 
przede wszystkim boguszow-
skim pasjonatom gry w bule 
– członkom klubu SKF Sudety 
Petanque, którzy wcześniej 

zgłosili zapotrzebowanie na 
budowę bulodromu. Klubowe 
granie w bule obecne jest w 
dzielnicy Gorce już od ponad 
30 lat. Tę tradycję przywieźli tu 
ze sobą powojenni repatrianci 
z Francji i już teraz kolejne po-
kolenie bularzy odnosi sukce-
sy na krajowych arenach. Gło-
sować można na stronie www.
gramywygrywamy.pl do 20 
listopada br.

(RW)

- W Boguszowie – Gorcach 
zostały zakończone prace na 
ulicach: Szkolnej, Kopernika 
i Grunwaldzkiej, które zwią-
zane były z doposażeniem 
przejść dla pieszych – mówi 
Sylwia Dąbrowska, burmistrz 
miasta.

- Prace obejmowały montaż 
elementów aktywnych przejść 
dla pieszych oraz innych 
elementów podnoszących 
bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego. Pojawiły się bariery 
ochronne, punktowe elemen-
ty odblaskowe, aktywne znaki 
D-6 z lampami LED, aktywne 
lampy zasilane solarnie, które 

doświetlają przejścia dla pie-
szych; wyniesione przejścia dla 
pieszych, oznakowanie grubo-
warstwowe, strukturalne - bia-
łe linie P-1- na czerwonym tle 
– wylicza burmistrz Boguszowa 
- Gorc.

Zadanie „Poprawa bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w 
obrębie przejść dla pieszych zlo-
kalizowanych przy placówkach 
oświatowych w Boguszowie-
-Gorcach” jest współ�nanso-
wane z Budżetu Województwa 
Dolnośląskiego w ramach Dol-
nośląskiego Funduszu Pomocy 
Rozwojowej 2022.

(JCF)

Aktywne przejścia 
dla pieszych
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- Dziesiątki nowych miesz-
kań, nowoczesne świetlice 
wiejskie, oświetlane boisko 
sportowe, remonty dróg, czy 
budowa kanalizacji i sieci wo-
dociągowej – oto najnowsze 
inwestycje w Gminie Stare Bo-
gaczowice – wylicza wójt Miro-
sław Lech.

- Wychodząc naprzeciw tym, 
którzy nie mają własnego miesz-
kania, Gmina Stare Bogaczowice 
postawiła na budowę budyn-
ków wielorodzinnych. Właśnie 
dobiega budowa czterokondy-
gnacyjnego, wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego w miej-
scowości Struga. Dzięki tej in-
westycji powstanie 30 mieszkań. 
Poza budynkiem mieszkalnym 
zaprojektowana została pełna 
infrastruktura towarzysząca, w 
tym dojazd do budynku wraz z 
miejscami postojowymi, zieleń, 
chodniki oraz obiekty małej ar-
chitektury. Ostateczny termin 
wykonania tego zadania upływa 
20.02.2023 r., jednak wykonawca 

wyprzedza harmonogram i od-
dania inwestycji można spodzie-
wać się nawet w drugiej połowie 
listopada 2022 r.- mówi Wójt 
Gminy Stare Bogaczowice Miro-
sław Lech.

Wartość tego zadania to 8 
477 422,57 zł brutto. Jednak 
gmina nie poprzestała na jed-
nym budynku. Ogłoszony zo-
stał drugi przetarg na realizację 
zadania pn. „Budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, 
czterokondygnacyjnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu w 
miejscowości Struga na działce 
nr 162/6 i 170/1, powiat wałbrzy-
ski”, w wyniku którego - w ciągu 
18 miesięcy od podpisania umo-
wy - ma powstać bliźniaczy bu-
dynek, który zapewni kolejne 30 
mieszkań stanowiących mieszka-
niowy zasób Gminy Stare Boga-
czowice. Projekt zakłada również 
zagospodarowanie terenu wokół 
budynku, a dodatkowo każda z 
klatek schodowych zostanie wy-
posażona w nowoczesne windy.

W Strudze powstanie także 
boisko sportowe. Gmina przy-
stąpiła już do opracowania pro-
gramu funkcjonalno-użytkowe-
go, który umożliwi ogłoszenie 
przetargu w formule zaprojektuj 
i wybuduj dla zadania „Budowa 
boiska sportowego ze sztuczną 
nawierzchnią w miejscowości 
Struga na dz. nr 198/5”. Zakres 
inwestycji przewiduje: wykona-
nie oświetlenia, budowę szatni 
i pomieszczeń gospodarczych 
w zabudowie kontenerowej, 
budowę trybun systemowych, 
budowę elementów małej in-
frastruktury, utworzenie miejsc 
parkingowych. Szacunkowa war-
tość realizacji zadania to 3 mln 
złotych, z czego 98% stanowi do-
�nansowanie z programu Polski 
Ład (edycja III).

Inwestycje realizowane będą 
również w innych sołectwach. 
Podpisana została już umowa 
na realizację zadania „Budowa 
dwóch świetlic wiejskich w miej-
scowościach Gostków i Nowe 

Bogaczowice, Gmina Stare Bo-
gaczowice”, w wyniku którego 
powstaną 2 nowoczesne obiekty 
jednokondygnacyjne. W świetli-
cach przewidziano pełne zaple-
cze socjalno-sanitarne (kuchnia, 
sanitariaty, pomieszczenie po-
mocnicze i magazyn) oraz po-
mieszczenia techniczne. Termin 
realizacji - 14 miesięcy od podpi-
sania umowy. Wartość umowy to 
około 4 mln złotych, z czego 85% 
stanowi do�nansowanie z pro-
gramu Polski Ład (edycja I).

Gmina nie zapomina także 
o drogach. W trakcie realizacji 
jest zadanie „Przebudowa dro-
gi gminnej na działce nr 456 w 
miejscowości Gostków”.

- Przebudowie podlegać 
będzie istniejąca, zniszczona 
nawierzchnia z kruszywa na 
nawierzchnię z betonu asfal-
towego. Wykonane zostaną 
także inne elementy drogi - w 
tym elementy odwodnienia po-
wierzchniowego oraz ścieków 
poprzecznychi ukośnych do osi 

Bum inwestycyjny w Gminie Stare Bogaczowice! jezdni. Gmina Stare Bogaczowi-
ce pozyskała również do�nan-
sowanie z programu Polski Ład 
(edycja II) na realizację zadania 
„Podniesienie bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez moder-
nizację infrastruktury drogowej 
w Gminie Stare Bogaczowice”, 
w wyniku którego w przyszłym 
roku planujemy zmodernizowa-
nie około 6,5 km dróg gminnych, 
stanowiących ciągi komunika-
cyjne między poszczególnymi 
sołectwami Gminy Stare Boga-
czowice oraz w ich obrębie. Mo-
dernizacja polegać będzie na 
zmianie nawierzchni gruntowej 
na asfaltową lub z kostki bruko-
wej/cementowej oraz wymianę 
zniszczonej nawierzchni asfalto-
wej na nową na odcinku około 5 
km. Łącznie daje to ponad 11 km 
dróg gminnych. Przy wszystkich 
drogach zaplanowane są roboty 
związane z budową nowej i mo-
dernizacją istniejącej infrastruk-
tury towarzyszącej, obejmującej 
przepusty, rowy, odwodnienie, 
pobocza, chodniki i oznakowa-
nie. Szacunkowa wartość realiza-
cji zadania to 5 mln złotych – wy-
licza Mirosław Lech.

Gmina Stare Bogaczowice pla-
nuje również inwestycje w zakre-
sie kanalizacji sanitarnej w ramach 
projektów: „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w m. Stare Bogaczowice w 
obrębie działek nr 347/3, 884, 868, 
1064” oraz „Modernizacja kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości Stare 
Bogaczowice na działce nr 1037”, 
dla których obecnie opracowywa-
na jest dokumentacja projektowa.

- Po uzyskaniu stosownych 
pozwoleń, przystąpimy do pro-
cedury przetargowej. Realizacja 
tych zadań przewidziana jest na 
2023 rok. Ponadto ogłoszony zo-
stał przetarg na wyłonienie wy-
konawcy dla zadania „Budowa 
sieci wodociągowej w Starych 
Bogaczowicach na działkach nr 
313, 377, 386, 384 obręb Stare 
Bogaczowice”. Projektowana 
sieć wodociągowa służyć będzie 
do celów przeciwpożarowych 
oraz zasilania w wodę istniejące 
oraz planowane jednorodzinne 
budynki mieszkalne. Długość 
projektowanej sieci wynosi 840 
metrów. Termin realizacji za-
dania to 140 dni od podpisania 
umowy – zaznacza wójt gminy.

(IL)
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Dębowe 
podium
Kolejny weekend - tym 
razem w Oławie, na Tur-
nieju Petanque nad Odrą 
- zakończył się pełnym 
sukcesem Dębów Wał-
brzych. - 30 października 
w singlach zwyciężył Kazi-
mierz Urbaniak, a Hubert 
Maciejewski zajął miejsce 
3. Kazimierz z Hubertem 
zakończyli rywalizację wy-
nikiem 6:1. Dzień wcześniej 
- w dubletach, aż cztery 
Dęby odniosły 5 zwycięstw, 
a o kolejności miejsc zade-
cydowały punkty buchol-
ca: Hubert Maciejewski (3 
miejsce) razem z Jerzym 
Siarą z KSP Jedlina - Zdrój, 
Maciej Pisarczyk (4 miej-
sce) z Wojciechem Krzykałą 
z KSP Jedlina –Zdrój, zajęli 
Beata i Kazimierz Urbaniak 
(6 miejsce). W niedzielę, 
do pojedynków singlach 
stanęli też: Mirosław Ka-
szubowski (4:3), Beata 
Urbaniak (3:4) (druga wśród 
kobiet) oraz Mirosław Ka-
czuga (2:4) – relacjonuje 
Beata Urbaniak, prezes SRS 
Dęby Wałbrzych.

(RED)

Finał Indywidualnych 
Mistrzostw Polski w Sho-
wdown osób niewidomych 
i słabowidzacych rozegrany 
został w Hotelu Piotr w Bo-
guszowie - Gorcach i były 
współ�nansowany ze środ-
ków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych oraz Minister-
stwa Sportu i Turystyki.

W sumie rozegranych zo-
stało 120 pojedynków, a po 
raz pierwszy wszystkie mecze 

były sędziowane w języku 
angielskim. Na podium rywa-
lizację kobiet zakończyły: 1. 
Elżbieta Mielczarek - UKS Nie-
widomych Sprint Wrocław, 2. 
Weronika Szynal - UKS Niewi-
domych Sprint Wrocław oraz 
3. Dominika Czuj - Integra-
cyjny Klub Aktywnej Rehabi-
litacji i Sportu Niewidomych 
„Ikar” Lublin. A na podium w 
turnieju mężczyzn stanęli: 1. 
Krystian Kisiel - UKS Niewi-
domych Sprint Wrocław, 2. 

Adrian Słoninka - UKS Niewi-
domych Sprint Wrocław oraz 
3. Krzysztof Sobiło - Przemyski 
Klub  „Podkarpacie” Przemyśl. 
Nagrodę dla wyróżniającego 
się zawodnika otrzymał Adam 
Wołczyński z DoSAN Wał-
brzych.

Po turnieju trener Polskiej 
Kadry Showdown wręczył no-
minacje do przyszłorocznej 
kadry, które otrzymali: Elżbieta 
Mielczarek, Monika Szwałek, 
Agnieszka Bardzik, Katarzyna 

Stenka, Dominika Czuj, Wero-
nika Szynal, Krystian Kisiel, Ad-
rian Słoninka, Łukasz Byczkow-
ski, Krzysztof Sobiło, Łukasz 
Zdunkiewicz. Została też ogło-
szona reprezentacja Polski na 
mistrzostwa Europy we Fran-
cji, w której wystąpią: Monika 
Szwałek, Agnieszka Bardzik, 
Katarzyna Stenka, Dominika 
Czuj,  Krystian Kisiel, Adrian 
Słoninka, Łukasz Byczkowski, 
Krzysztof Sobił.

(RED)

• Bolesna porażka
W 6 kolejce I ligi koszykarze 
Górnika Wałbrzych przegrali 
we własnej hali z HydroTruc-
kiem Radom 65:78 (18:22, 
10:24, 19:11, 18:21).
Górnik: Walski 15, Stopierzyń-
ski 14, Kordalski 13, Majewski 6, 
Niedźwiedzki 5, Durski 4, Krusz-
czyński 4, Marek 3, Ratajczak 1, 
Sobkowiak 0.
HydroTruck: Ransom 20, Jesz-
ke 11, Formella 10, Pietras 10, 
Patoka 9, Zegzuła 9, Wall 6, Za-
lewski 3, Olender 0, Sowa 0.
Środowy mecz z Polonią w 
Bytomiu zakończył się po za-

mknięciu tego wydania Tygo-
dnika DB 2010. A 6 listopada o 
godz. 18.00 Górnik zagra w Wał-
brzychu z Basketem Poznań.

• Trzecie zwycięstwo
Zamek Kamieniec Ząbkowicki 
uległ Górnikowi Wałbrzych 1:3 
(1:0) w meczu 11 kolejki grupy 
wschodniej IV ligi. Gospodarze 
wyszli na prowadzenie w 18 mi-
nucie, ale w drugiej połowie do 
remisu  w 52 min. doprowadził 
Damian Chajewski, w 82 min. 
Adam Niedźwiedzki dał Górniko-
wi prowadzenie 2:1, a w 86 min. 
wynik meczu ustalił Chajewski.

Wygrali czapkę 
śliwek
30 października 2022 r., 
na bardzo trudnej wa-
limskiej trasie MTB Cross 
Country z najdłuższym 
elementem technicznym 
tzw. rock gardenem, od-
był się ostatni w tym roku 
wyścig MTB „O czapkę 
śliwek”. - W 4 kategoriach 
wiekowych wystartowało 
ponad 50 uczestników. W 
rywalizacji kobiet najszyb-
sza była Marta Garnek z Bie-
lawy, w kategorii masters 
mężczyzn, która cieszyła 
się największym zaintere-
sowaniem, najszybszy był 
Piotr Iciaszek z Wałbrzycha. 
Kategorię elita mężczyzn 
wygrał Andrzej Cwenar ze 
Starej Białki, a wśród junio-
rów 1 miejsce zajął Oskar 
Żukowicz za Szklarskiej Po-
ręby. Uczestnicy otrzymali 
nagrody dzięki wsparciu 
Gminy Walim oraz Powiatu 
Wałbrzyskiego. Wśród za-
wodach udział wziął rów-
nież pomysłodawca i spon-
sor czapki śliwek – Krzysztof 
Paluszek – relacjonuje Artur 
Jarczok z Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Walimiu.

(RED)

Sportowy raport Górnik: Stec - Mazanka, 
Orzech, Michalak, Rosicki, 
Niedźwiedzki, Czechura (46 
Nowak), Sobiesierski (73 Kor-
ba), Kevin (46 Emeka), Cha-
jewski, Daniel (75Czornij). W 
nastepnej serii spotkań wał-
brzyszanie będą podejmowa-
li 5.11. o godz. 13.30 Lechię 
Dzierżoniów.

• Kolejna Victoria
Piłkarki ręczne Victorii Świebo-
dzice w spotkaniu 6 kolejki gru-
py B I ligi pokonały we własnej 
hali Otmęt Krapkowice 37:31 
(18:15). Świebodziczanki, które 
zajmują 5 miejsce w tabeli, ko-
lejny mecz ligowy rozegrają 10 
listopada o godz. 18.00 z MTS 
w Żorach.

• Rozbiły liderki
Siatkarki Chełmca Wałbrzych 
pokonały w Świdnicy MKS Vol-
ley 3:0 (25:21, 25:22, 25:16) w 
meczu 5 kolejki rozgrywek 3 
grupy II ligi. Następne spotka-
nie Chełmiec rozegra 5.11.2022 
r. o godz. 17:00 w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów z MUKS Sari 
Żory.

• Mamy wicelidera
W 5 kolejce II ligi siatkarzy Cheł-
miec Wałbrzych pokonał Vol-
ley MOSiR Sieradz 3:2 (21:25, 
25:23, 23:25, 25:22, 15:13). 
Następne spotkanie wicelider 
3 grupy II ligi z Wałbrzycha ro-
zegra 5.11.2022 r. z Gwardią w 
Wilczycach.

(RED)

Mistrzostwa Polski w Showdown
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mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam dom oraz zabudowania 
gospodarcze w Jedlinie- Zdrój. 
Działka o pow. 885m2. Cena 360 
tys. zł

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 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

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

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

(4) 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

(2) Praca Opieka Niemcy Legal-
nie. Tel. 725 24 89 35 

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(12) 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-

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...

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

DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

instal   STD
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH

projektowanie, kierowanie robotami oraz nadzór 
inwestorski we wszystkich branżach budowlanych
ul. Wysockiego 28, Wałbrzych
e-mail: instal_std@op.pl / tel. 501 292 469



Czwartek, 3 listopada 2022 r.
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R E K L AMA

Listopadowe, świąteczne bieganie w Świer-
kach w Gminie Nowa Ruda, czyli INVEST – PARK 
10. Górski Bieg Niepodległości w Świerkach, za-
planowane zostało oczywiście na 11 listopada 
2022 r. o godzinie 11.00.

INVEST – PARK 10. Górski Bieg Niepodległo-
ści to niezwykle malownicza i widokowa trasa, 
poprowadzona przez Wzgórza Włodzickie, któ-
re - między innymi dzięki temu biegowi - zostały 
krajoznawczo odkryte na nowo, stając się bardzo 
popularnym celem spacerów i wycieczek (rów-
nież biegowych). Odbudowanie wieży widokowej 
na Górze Włodzickiej jeszcze tej popularności 
przysparzyło. I właśnie takie atrakcje czekają na 
tych wszystkich, którzy w jubileuszowym biegu 

w Świerkach wystartują. Bieg odbędzie się na dy-
stansie 10 km, a jego trasa wiedzie przez rozległe, 
grzbietowe, widokowe polany, które gwarantują 
wspaniałe panoramy na wszystkie cztery strony 
świata. Warto będzie też oczywiście od czasu do 
czasu spojrzeć pod nogi, bo wygodna, polna droga 
potrafi  zamienić się nagle w krętą, wąską, pełną 
korzeni ścieżkę – przecież to wymagający górski 
bieg. Mimo radosnej, świątecznej atmosfery, bę-
dzie również czas i miejsce na zaciętą sportową 
rywalizację – zwłaszcza, że to jedna z ostatnich 
okazji do zdobycia punktów w klasyfi kacji gene-
ralnej Ligi Biegów Górskich A� iq.

Zapisy online jeszcze są dostępne i aby się 
zarejestrować, należy odwiedzić stronę pod po-

niższym linkiem: h� ps://online.datasport.pl/za-
pisy/portal/zawody.php?zawody=6663?dark=0

Jeśli ktoś nie zdąży – będzie mógł się również 
zapisać w dniu zawodów. Październik organizato-
rzy zakończyli z liczbą ponad 250 zgłoszonych za-
wodniczek i zawodników! Baza zawodów znajdo-
wać się będzie w Świetlicy Wiejskiej w Świerkach 
przy drodze Wałbrzych – Nowa Ruda – Kłodzko. 
Organizatorami są Wójt Gminy Nowa Ruda Ad-
rianna Mierzejewska i Centrum Kultury Gminy 
Nowa Ruda z Ludwikowic Kłodzkich.

Po więcej informacji zapraszamy na h� ps://
biegajwgorachsowich.pl oraz na h� ps://www.fa-
cebook.com/BiegajWGorachSowich.

Powstanie INVEST-PARK LAB
na Politechnice Opolskiej
Podczas II Forum Rozwoju Re-
gionalnego w Opolu została 
podpisana umowa pomiędzy 
Wałbrzyską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną „INVEST-PARK” a 
Politechniką Opolską o koope-
racji naukowo-badawczej, reali-
zacji wspólnych celów w zakre-
sie badań, rozwoju i promowania 
odnawialnych źródeł energii. 
- Tym samym zostało powołane 
do życia laboratorium optymali-
zacji pracy odnawialnych źródeł 
energii - INVEST-PARK LAB – 
mówi Piotr Wojtyczka, prezes 
WSSE „INVEST-PARK”.

- Głównym celem INVEST-
-PARK LAB będzie prowadzenie 
prac badawczo-rozwojowych 
nad wytwarzaniem energii elek-
trycznej pochodzącej z ener-
gii słonecznej, w tym - przede 
wszystkim - wspomnianej inte-
ligentnej stabilizacji pracy farm 
fotowoltaicznych, za pomocą 
przemysłowych magazynów 
energii oraz prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w tym zakresie 
– wyjaśnia prezes wałbrzyskiej 
strefy.

Forum Rozwoju Regionalnego
Umowa pomiędzy Wałbrzy-

ską Specjalną Strefą Ekono-
miczną „INVEST-PARK” a Poli-

INVEST – PARK 10. Górski Bieg Niepodległości

techniką Opolską o kooperacji 
naukowo-badawczej została 
podpisana w trakcie II Forum 
Rozwoju Regionalnego w Opolu.

- Jest to wspólna inicjatywa 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „INVEST-PARK” 
i Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej S.A. – dwóch 
stref ekonomicznych działa-
jących na obszarze wojewódz-
twa opolskiego, które prężenie 

przyczyniają się do jego rozwoju. 
Spotkaliśmy się na Politechnice 
Opolskiej, aby dyskutować jak 
efektywnie wykorzystać atuty 
Opolszczyzny dla jej dalszego 
rozwoju. Jest to bez wątpienia 

wyjątkowe spotkanie przedsta-
wicieli administracji rządowej 
oraz samorządowej, jak i świata 
biznesu, nauki. Innowacje, inten-
syfi kowanie przedsiębiorczości, 
cyfryzacja, elektromobilność, 
inwestycje w infrastrukturę, 
zielona energia, ochrona środo-
wiska to bez wątpienia dziedzi-
ny, które będą dominowały w 
czasie naszych bezpośrednich 
dyskusji, ale także kierunki, któ-
re zdecydowanie warto podej-
mować i rozwijać. Dziękujemy 
wszystkim, którzy aktywnie za-
angażowali się w organizację wy-
darzenia: Katowickiej Specjal-
nej Strefi e Ekonomicznej S.A., 
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 
Politechnice Opolskiej, Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji oraz 
Platformie Przemysłu Przyszło-
ści. Szczególne podziękowania 
kierujemy również w kierunku 
Ministra Marcina Ociepy - posła 
ziemi opolskiej, jednego z inicja-
torów tego wydarzenia - powie-
dział podczas otwarcia wydarze-
nia prezes Piotr Wojtyczka.

W trakcie wydarzenia wrę-
czono Odznaki Honorowe za 
Zasługi dla Rozwoju Gospodarki 
oraz Turystyki Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wyróżnienia przekazał 
Grzegorz Piechowiak - Wicemi-
nister Rozwoju i Technologii.


