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

Czwartek, 10 listopada 2022 r.  nr 043(602)  www.db2010.pl  ISSN 2450-6397  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. R E K L AMA

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

• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77
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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

11 listopada będziemy 
obchodzili Narodowy Dzień 
Niepodległości. W gminach 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
zaplanowano wiele wyda-
rzeń upamiętniających 104. 
rocznicę odzyskania niepod-
ległości.

Wałbrzych
- W związku z organizo-

wanymi przez Urząd Miejski 
w Wałbrzychu uroczystymi 

104. rocznica 
odzyskania niepodległości

obchodami 104. rocznicy od-
zyskania niepodległości, w 
godzinach od 10.50 do 13.30 
wystąpią utrudnienia w ruchu 
drogowym w centrum miasta. 
W godzinach tych kolumna 
uczestników uroczystości po-
ruszać się będzie następu-
jącymi ulicami i placami: pl. 
Magistracki, ul. Gdańska, Ry-
nek, ul. Moniuszki do kościoła 
p.w. Świętych Aniołów Stró-
żów, następnie ul. Moniusz-
ki, przez Rynek na ul. 1 Maja 
przed Pomnik Niepodległości. 
Prosimy wszystkich mieszkań-
ców Miasta o wyrozumiałość i 
zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w obchodach – informuje 

Edward Szewczak, rzecznik 
prasowy prezydenta Wałbrzy-
cha.

O godz. 11.00 w kościele 
p.w. św. Aniołów Stróżów od-
prawiona msza święta, a ok. 
godz. 12.45 przed pomnikiem 
na ul. 1 Maja odbędą się o�cjal-
ne uroczystości. O godz. 14.30 
kolejna uroczystość odbędzie 
się na Rondzie 100-lecia Nie-
podległości Polski. Dzień póź-
niej Zespół Pieśni i Tańca Wał-
brzych i Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury zapraszają na specjalny 
koncert „Ku Wolności”, który 
rozpocznie się o godzinie 17.00 
w Sali Łańcuszkowej na w Sta-
rej Kopalni. Wstęp bezpłatny, 

obowiązuje jednak rezerwacja 
wejściówek pod adresem - ht-
tps://tiny.pl/wwd3x.

Boguszów - Gorce
Burmistrz Boguszowa - Gorc 

Sylwia Dąbrowska zaprasza na 
obchody Narodowego Święta 
Niepodległości, które rozpocz-
ną się 11 listopada o godz. 
12.00 mszą świętą w kościele 
p.w. Świętej Trójcy. Na godz. 
13.30 zostało zaplanowane 
złożenie kwiatów przed po-
mnikiem Rajmunda Niwińskie-
go na skwerze przy banku na 
ul. Głównej. 

cd na str.3
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Wybitny duet skrzypco-
wy- Polish Violin Duo wy-
stąpi w sali widowiskowej 
Centrum Kultury-Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Głu-
szycy w ramach projektu „Z 
klasyką przez Polskę”. - Na 
wyjątkowy koncert, w czasie 
którego usłyszymy utwory 
wiolinistyki światowej, ser-
decznie zapraszamy w so-
botę 19 listopada 2022 roku 
o godz. 18.00. Wstęp wolny, 
jednak ze względu na ogra-
niczoną ilość miejsc prosimy 
o wcześniejszą rezerwację 
pod nr tel. 503 102 817 i od-
biór wejściówek w siedzi-
bie CK-MBP – mówi Sabina 

Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy.

Polish Violin Duo tworzą 
skrzypkowie Marta Gidaszew-
ska, absolwentka Akademii 
Muzycznej w Poznaniu oraz 
Robert Łaguniak, doktorant 
Akademii Muzycznej w Łodzi.  
Muzycy są laureatami licznych 
międzynarodowych i ogólno-
polskich konkursów skrzypco-
wych oraz kameralnych. Wystę-
powali również z orkiestrami, 
m.in. z Filharmonią Kameralną 
w Łomży, Orkiestrą „Progress” 
i „Poznańskie Smyczki”. Zostali 
dwukrotnie laureatami pro-
jektu „Scena Muzyki Polskiej”, 

organizowanego przez Naro-
dowy Instytut Muzyki i Tańca. 
Gościli w wielu programach 
radiowych i telewizyjnych. Na-
grali pierwszą płytę i przygo-
towują kolejne dwie z muzyką 
polskich kompozytorów XX 
wieku, a także twórców cze-
skich i węgierskich. Duet pla-
nuje trasę koncertową po USA, 
Francji i Chinach, gdzie zagra w 
najbardziej prestiżowych salach 
dzieła polskich kompozytorów.

Dzień wcześniej - 18 listopa-
da 2022 r. o godz. 18.00 Polish 
Violin Duo wystąpi w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Bibliotece 
przy ul. Piastowskiej 40 w Piła-
wie Górnej.

Z klasyką przez Polskę 
- Polish Violin Duo w Głuszycy

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

Województwa Dolnośląskiego Krzysztofa Maja. Operatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
- Dolnośląskie Laboratorium Kultury. Projekt �nansowany ze środków Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego 

oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Partnerami projektu są: Gmina Głuszyca, Centrum Kultury-
Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy oraz Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej.

- 14.11.2022 r. mamy się 
stawić się z Antosiem w Ge-
newie na oddziale kardiolo-
gicznym. Trzymajcie kciuki 
za naszego małego wojowni-
ka! Jesteśmy przeszczęśliwi, 
że daliście Antosiowi tę szan-
sę – mówią Karolina i Łukasz 
Sobeccy, rodzice 2-letniego 
chłopca ze Świebodzic, który 
cierpi na HLHS, czyli zespół 
hipoplazji lewego serca. Już 
wiadomo, że druga operacja 
będzie również kosztowa-
ła ponad 1 milion złotych, a 
rodzice muszą uzbierać tę 
ogromną kwotę do końca 
tego roku!

1 130 832 zł – tyle, za spra-
wą zaangażowaniu setek osób 
w całym regionie, udało się 
zebrać do końca października 
2022 r. Dzięki tym pieniądzom 
Antoni zostanie poddany 
pierwszej operacji serca, której 
celem jest uratowanie dwulat-
kowi życia.

- Dzięki Waszej nieocenio-
nej pomocy zebraliśmy środki 
na pierwszy etap leczenia ser-
ca Antosia! Już teraz wiemy, 
że druga operacja także bę-
dzie kosztowała ponad milion 
złotych... Nie mamy czasu do 

Antoś pojedzie na operację serca 
do Genewy!

stracenia i musimy działać 
natychmiast! Jego pół ser-
duszka jest już zbyt słabe. Już 
tyle razy zaglądaliśmy śmierci 
w oczy. Nie możemy dopu-
ścić, by zmarnować choćby 
tydzień tej walki. To jest jed-
noznaczne, z tym że śmierć 
wygra z życiem, a my straci-
my ukochanego synka... Tylko 
jak najszybciej kompleksowo 
zoperowane serce Antosia 
pozwoli mu przeżyć. Dlatego 

w tej chwili toczy się wyścig z 
czasem! Bez Waszej pomocy 
nie mamy żadnych szans… 
Błagamy o pomoc! Drugi mi-
lin musimy uzbierać do końca 
grudnia – apelują rodzice An-
tosia Sobeckiego.

Każdy może wspomóc akcję 
ratowania chłopca wpłacając 
choćby niewielką kwotę na ten 
cel przez stronę: www.siepo-
maga.pl/antos-serduszko.

(RED)
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MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW sp. z o.o. w Wałbrzychu
w porozumieniu z PREZYDENTEM MIASTA WAŁBRZYCHA

OGŁASZA PRZETARG
na wynajęcie lokali użytkowych na terenie miasta Wałbrzycha

Przetarg odbędzie się w siedzibie M Z B Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Generała Andersa 48 w 
dniu 18 listopada 2022 r. o godz.12.00. Wolne lokale, które nie zostaną rozdysponowane w przetargu 
organizowanym w dniu 18 listopada 2022 r. będą brały udział w II przetargu z obniżoną stawką czynszu orga-
nizowanym w dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 12.00.
Wykaz lokali biorących udział w przetargu, szczegóły dotyczące lokali i warunki przetargu podane są do pu-
blicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Sienkiewicza 
6-8, MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu ul. Gen. Andersa 48, poszczególnych Biur Obsługi Klienta położonych przy 
ulicach:
1. ul. Mickiewicza 35 - BOK „Śródmieście”
2. ul. Sygietyńskiego 19 – BOK „Nowe Miasto”
3. ul. 11 Listopada 48 – BOK „Stary Zdrój”
4. ul. Jagiellońskiej 7-9 – BOK „Podgórze”
5. ul. 1 Maja 81a – BOK „Sobięcin”
6. ul. Gen. Andersa 165 – BOK „Biały Kamień”
7. ul. Topolowa 25b – BOK “Piaskowa Góra – „Szczawienko”
oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i na stronie interne-
towej MZB (www.mzbwalbrzych.pl).

Informacji o przetargu udziela również Dział Eksploatacji M Z B Sp. z o.o. w Wałbrzychu 
ul. Generała Andersa 48 tel. (74) 887-05-03. 

Lokal mieszkalny nr 1 położony w Lubawce przy ulicy Nadbrzeżnej 1 wraz z 
częścią udziałową działki nr 621 o pow. 188 m2 w udziale 15,48% - zgodnie 
planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniowo- usługową.

Lokal mieszkalny o pow. 38,30 m2 położony na parterze budynku, składający się z 
jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie 
garderoby o pow. 18,90 m2 usytuowane po przeciwnej stronie korytarza na parterze 
budynku.

Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta nr JG1K/00004937/4 w Sądzie 
Rejonowym w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Lokal do remontu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 81.700,00 zł. 

Wadium w wys. 5% tj. 4.100,00 zł winno być wpłacone najpóźniej w dniu 09 grudnia 
2022 roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone 
przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 roku o godzinie 1100  w siedzibie Urzędu 
Miasta Lubawka ( I piętro pokój nr 10).

Z regulaminem przetargu można się zapoznać oraz dodatkowe informacje można 
uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 
1 pokój nr 7 kom. 516 318 126, 516 318 335. Szczegółowe informacje zostały podane w 
ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
ogłasza I przetarg nieograniczony (licytację ustną) 
na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.

R E K L AMA

Cd ze str. 1

A o godz. 16.00 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej - Cen-
trum Kultury przy PL. Odrodze-
nia 4 rozpocznie się koncert 
artystów scen operowych: Do-
roty Ujda - Jankiewicz (sopran) 
i Andrzeja Jankiewicza (tenor).

Czarny Bór
W Gminie Czarny Bór zorga-

nizowany został konkurs „Pocz-
tówka dla Niepodległej”, a w 
sołectwach: Grzędy, Jaczków, 
Witków, Borówno oraz Czarny 
Bór odbyły się warsztaty koty-
lionowe. W Bibliotece +Cen-
trum Kultury w Czarnym Borze 
został także zorganizowane 
warsztaty pod hasłem „Co to 
znaczy być Polakiem” . Mali 
patrioci z Gminnego Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w 
Czarnym Borze zapoznali się z 
„Elementarzem Młodego Pola-
ka” Marii Jarockiej i opowiedzie-
li o świętowaniu Dnia Niepod-
ległości w swoich rodzinnych 
domach, a na deser wykonali 
własnoręcznie biało-czerwone 
kotyliony. A 11 listopada od-
będą się Powiatowe Obchody 
Święta Niepodległości: o godz. 
12.00 w czarnoborskim koście-
le przy ul. Głównej 4 zostanie 
odprawiona msza święta, a po 

nabożeństwie na placu przy 
kościele odbędą się rocznicowe 
uroczystości z udziałem żołnie-
rzy 10 Brygady Kawalerii Pan-
cernej ze Świętoszowa.

Głuszyca
Burmistrz Głuszycy Roman 

Głód oraz Centrum Kultury 
-MBP w Głuszycy zapraszają 11 
listopada do wspólnego, rado-
snego świętowania. Program 
Narodowego Święta Niepodle-
głości 2022 w Gminie Głuszyca: 
godz. 12.00 - msza św. za oj-
czyznę (kościół pw. Chrystusa 
Króla w Głuszycy); godz. 13.00 
- złożenie kwiatów przed Po-
mnikiem Niepodległości przy 
ul. Sienkiewicza; godz. 15.30 - 
koncert „Głuszyczanie dla Nie-
podległej” w sali widowiskowej 
Centrum Kultury - MBP w Głu-
szycy.

Jedlina-Zdrój
Gmina Jedlina - Zdrój za-

prasza na nietypowe obchody 
Narodowego Święta Niepod-
ległości. Oprócz tradycyjnego 
spotkania przy Obelisku Miej-
skim na Skwerze Wolności, 
planowany jest piknik i uru-
chomienie lodowiska plenero-
wego.

– W tym roku chcemy pod-
kreślić radosny charakter Świę-

ta Niepodległości. Oczywiście 
nie rezygnujemy z uczczenia 
pamięci wszystkich, którzy 
walczyli o odrodzenie państwa 
polskiego. Złożymy kwiaty pod 
miejskim obeliskiem i będzie-
my śpiewali patriotyczne pie-
śni. Jednak po uroczystościach 
zapraszamy na piknik rodzinny 
na terenie Kompleksu Spor-
towo-Rekreacyjnego „Active 
Jedlina” przy ul. Kłodzkiej. Jeśli 
pogoda pozwoli otworzymy 
także lodowisko plenerowe – 
zapowiada Leszek Orpel, bur-
mistrz Jedliny-Zdroju.

Uroczystości na Skwerze 
Wolności zostały zaplanowa-
ne na godzinę 16.00, a piknik 
rodzinny przy ul. Kłodzkiej roz-
pocznie się o godzinie 18.00. W 
programie jest między innymi: 
parada, pokazy multimedialne, 
piosenki i zabawa z DJ. Jeśli 
temperatura będzie odpo-
wiednia, to na lodowisku od-
będzie konkurs tańca na lodzie.

 – Liczymy, że pogoda nas 
nie zawiedzie – mówi Wiesław 
Zalas, dyrektor Centrum Kul-
tury w Jedlinie-Zdroju, które 
zarządza lodowiskiem. – W 
poprzednim sezonie lodowi-
sko cieszyło się ogromnym 
powodzeniem, nie tylko wśród 
mieszkańców Jedliny-Zdroju. 
Wierzę, że tym razem będzie 

podobnie. Oczywiście zapra-
szamy również do Parku Ak-
tywności „Czarodziejska Góra” 
przy ul. Poznańskiej, gdzie 
czynne są trasy linowe, wieża 
wspinaczkowa i tor saneczko-
wy. Wystarczy cieplej się ubrać 
i można się u nas nieźle bawić. 
Jak tylko przyjdą większe mro-
zy uruchomimy szkoleniowy 
stok narciarski i zimowy tor 
pontonowy – zachęca Wiesław 
Zalas.

Poza tym 11 listopada - w 
wybranych restauracjach i ka-
wiarniach w Jedlinie-Zdroju - 
będzie można zjeść specjalne 
potrawy niepodległościowe.

Mieroszów
- Serdecznie zapraszamy do 

wspólnego świętowania. Bę-
dzie uroczyście i patriotycznie. 
Wszyscy razem uczcijmy wyjąt-
kowe święto - Święto Niepod-
ległości! Obchody rozpocznie-
my 10 listopada o godz.15.00 
- uroczyście i z dumą wciągając 
naszą piękną �agę na maszt 
przy Remizie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Mieroszowie. Na-
stępnie zapraszamy Państwa 
na uroczystą Akademię Piosen-
ki Patriotycznej do Sali Spotkań 
im. Włodka Szomańskiego Mie-
roszowskiego Centrum Kultu-
ry. 11 listopada o godz.12.00 

104. rocznica odzyskania niepodległości odprawiona zostanie msza 
święta za ojczyznę, a tuż po 
niej nastąpi złożenie kwiatów 
pod pomnikiem w Mieroszow-
skim Rynku. Bądźmy razem w 
tym wyjątkowym dla nas cza-
sie – zachęca Andrzej Lipiński, 
burmistrz Mieroszowa.

Stare Bogaczowice
Już 9 listopada dzieci z 

klasy 0 Szkoły Podstawowej 
im. św. Jana Pawła II w Sta-
rych Bogaczowicach aktywnie 
uczestniczyły w patriotycznej 
lekcji bibliotecznej. A w tym 
roku Gmina Stare Bogaczowi-
ce, wraz z Gminnym Centrum 
Biblioteczno -Kulturalnym w 
Starych Bogaczowicach, zor-
ganizowała wyjazd do Opery 
Wrocławskiej na koncert pa-
triotyczny, który został zapla-
nowany na 11 listopada 2022 r.

Szczawno-Zdrój
Obchody w uzdrowisko-

wej gminie rozpocznie 11.11. 
o godz. 12.00 msza święta w 
szczawieńskim kościele przy 
ul. Kolejowej 18A. Po modli-
twie zostaną złożone kwiaty 
pod pomnikiem przy koście-
le. A o godz. 19.00 w Teatrze 
Zdrojowym odbędzie się uro-
czysty koncert z okazji Święta 
Niepodległości w wykonaniu 
chóru, orkiestry symfonicznej 
i zespołu tanecznego Zespołu 
Szkół Muzycznych im. Stanisła-
wa Moniuszki w Wałbrzychu.

Świebodzice
Burmistrz Świebodzic Paweł 

Ozga zaprasza mieszkańców i 
gości na uroczystą mszę świętą 
w intencji ojczyzny, która zo-
stanie odprawiona w kościele 
pw. św. Mikołaja o godzinie 
13.00. Tradycyjnie po nabożeń-
stwie przed płytą upamiętnia-
jącą marszałka Józefa Piłsud-
skiego złożone zostaną kwiaty.

Walim
Gmina Walim zaprasza na 

rodzinne obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości, 
podczas którego - jak co roku 
- uczestnicy otrzymają pamiąt-
kowe medale. O godz. 11.00 
zaplanowana jest zbiórka na 
placu „Pod Lipą” przy ul. Kiliń-
skiego w Walimiu, skąd nastąpi 
wymarsz w kierunku Centrum 
Muzealno – Turystycznego 
Olbrzym. O godz. 12.00 na te-
renie Kompleksu Włodarz przy 
ul. Górnej 71 w Jugowicach 
rozpocznie się polowa msza 
święta. Dla osób, które nie mają 
możliwości wzięcia udziału w 
marszu, zorganizowany został 
dojazd autobusem szkolnym 
z parkingu przy kościele św. 
Jadwigi w Walimiu (odjazd o 
godz. 11.30, powrót o godz. 
14.00). Po mszy odbędzie się 
wspólne świętowanie: śpie-
wanie pieśni patriotycznych, 
ognisko, kiełbaski, grochówka, 
gorące napoje.

(RED)
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Walim, 10.11.2022 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALIM
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w rejonie ul. Kolonia Górna, obręb Walim, gm. Walim

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 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), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w rejonie ul. Kolonia Górna, obręb Walim, gm. Walim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 17 listopada 2022 r. do 7 grudnia 2022 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9; 58-320 Walim, od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1400  oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 listopada 2022r . w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. 
Bocznej 9; 58-320 Walim, o godz. 1430.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone 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 uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2022r.

Wójt Gminy Walim, Adam Hausman

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób � zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Walim z siedzibą przy ul. Bocznej 9 w Walimiu i są one podawane 

w celu składania uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 

6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konse-
kwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom � zycznym, prawnym lub innym odbior-
com posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać 
ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wy-
nikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ogra-
niczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 

IT.6722.2.2022

Zbudują 
elektrownię 
słoneczną
W ramach projektu partner-
skiego, zawiązanego w ra-
mach Wałbrzyskiego Klastra 
Energetycznego w skład, 
którego wchodzą 3 gminy: 
Wałbrzych, Głuszyca, Jedli-
na-Zdrój oraz 4 podmioty: 
MZUK (Lider partnerstwa), 
PEC S.A., Aqua-Zdrój, Park 
Wielokulturowy Stara Kopal-
nia, do połowy przyszłego 
roku powstaną 2 farmy foto-
woltaiczne (2 MW i 0,5 MW) 
oraz 16 mikroinstalacji o mocy 
do 50 kW. Łączna moc zainsta-
lowanych w projekcie instalacji 
fotowoltaicznych to 2,89 MW. 
Projekt partnerski w szacunko-
wej, łącznej wartości 15,1 mln 
zł, otrzymał do�nansowanie 
ze środków Unii Europejskiej 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego w konkursie 
ogłoszonym dla klastrów ener-
getycznych przez Dolnośląską 
Instytucję Pośredniczącą w 
wysokości 6,6 mln zł. W ramach 
projektu partnerskiego.

(RED)

Ubezwłasnowolnienie, 
słowo, które może kojarzyć 
się jednoznacznie negatyw-
nie. Czy jednak faktycznie 
powinno tak być? Czym tak 
naprawdę jest ubezwłasno-
wolnienie, jakie są przesłan-
ki jego orzeczenia i czy może 
zostać cofnięte?

Ubezwłasnowolnienie - w 
wielkim skrócie - oznacza po-
zbawienie danej osoby zdol-
ności do czynności prawnych. 
Zdolność do czynności praw-
nych to zdolność do nabywa-
nia praw i zaciągania zobowią-
zań. Pozbawione całkowicie 
zdolności do czynności praw-
nych są dzieci poniżej 13 roku 
życia. Od 13 do 18 roku życia 
dzieci pozbawione są zdolno-
ści do czynności prawnych czę-
ściowo. Ubezwłasnowolnienie 
ma na celu przywrócenie praw-
nej ochrony danej osoby, także 
przed nią samą, dokładnie w 
takim samym stopniu i w taki 
sam sposób, jak prawnie chro-
ni się dzieci przed uzyskaniem 
przez nie pełnoletności.

Całkowite ubezwłasnowol-
nienie powoduje, że osoba 
ubezwłasnowolniona całkowi-
cie funkcjonuje w świetle prawa 
tak jak dziecko poniżej 13 roku 
życia. Taka osoba nie może sa-
modzielnie dokonywać czyn-

ności prawnych, które mają na 
celu powstanie, zmianę albo 
ustanie stosunku prawnego. 
Nie może np. sprzedać ani ku-
pić samochodu czy mieszkania. 
Daną osobę można ubezwła-
snowolnić całkowicie, jeżeli 
nie ma ona możliwości samo-
dzielnego kierowania swoim 
postępowaniem wskutek cho-
roby psychicznej, niedorozwo-
ju umysłowego albo innego 
rodzaju zaburzeń psychicznych, 
powstałych w wyniku pijań-
stwa lub narkomanii. Wszelkich 
czynności prawnych w  imieniu 
takiej osoby dokonuje wówczas 
ustanowiony przez sąd opie-
kun prawny. Czynność prawna 
dokonana samodzielnie przez 
osobę całkowicie ubezwłasno-
wolnioną, jest z mocy prawa 
nieważna. Jest od tej zasady je-
den wyjątek: zawieranie umów 
w drobnych i bieżących spra-
wach życia codziennego (np. 
zakup pieczywa w piekarni), o 
ile taka umowa nie prowadzi do 
rażącego pokrzywdzenia osoby 
niezdolnej do czynności praw-
nych.

Ubezwłasnowolnienie czę-
ściowe znajduje zastosowanie, 
jeżeli stan danej osoby nie uza-
sadnia  ubezwłasnowolnienia 
całkowitego, lecz potrzebna 
jest jej pomoc do prowadzenia 

jej spraw. Dla osoby częściowo 
ubezwłasnowolnionej ustana-
wia się kuratora. Kuratorem po-
winna być osoba spośród krew-
nych lub innych osób bliskich 
pozostającego pod kuratelą 
albo jego rodziców, np. mał-
żonek. Sytuacja prawna osoby 
częściowo ubezwłasnowol-
nionej jest tożsama z sytuacją 
dziecka między 13 a 18 rokiem 
życia. W ograniczonym zakresie 
osoba taka, może dysponować 
swoim majątkiem. Może np. 
swobodnie, bez zgody kuratora, 
zarządzać swoim zarobkiem, a 
także swobodnie rozporządzać 
przedmiotami majątkowymi, 
które kurator oddał jej do swo-
bodnego użytku. Ubezwłasno-
wolnienie częściowe różni od 
ubezwłasnowolnienia całkowi-
tego to, że nie jest wymagane, 
aby osoba ubezwłasnowolnia-
na nie była w stanie kierować 
swoim postępowaniem. Wy-
starczy jedynie, że potrzebuje 
pomocy do prowadzenia swo-
ich istotnych spraw.

Bardzo często postępowania 
o częściowe ubezwłasnowol-
nienie dotyczą osób uzależnio-
nych od alkoholu lub narkoty-
ków, z uwagi na konieczność 
ochrony tych osób oraz ich 
majątku. Nierzadko osoby takie 
zaciągają długi, np. pożyczki 

Prawo w pigułce: ubezwłasnowolnienie
na niekorzystnych warun-
kach. Zdarza się również, 
że osoby te nie wyrażają 
zgody na leczenie, zabiegi 
operacyjne oraz hospita-
lizacje. Warto wiedzieć, że 
osoba częściowo ubezwła-
snowolniona ma prawo do 
wyrażenia zgody na lecze-
nie lub się sprzeciwić. W 
sytuacjach spornych roz-
strzyga sprawę sąd opie-
kuńczy.

Niewątpliwą zaletą in-
stytucji ubezwłasnowol-
nienia jest prawna ochrona 
osoby, której dotyczy i jej 
majątku. Zaletą jest tak-
że konieczność składania 
przez opiekuna lub kurato-
ra okresowych sprawozdań 
do sądu opiekuńczego, m.in. 
obejmujących szczegółowo spo-
sób zarządu majątkiem ubez-
własnowolnionego. Opiekun 
lub kurator musi także uzyski-
wać uprzednio zgodę sądu na 
czynności przekraczające zwykły 
zarząd majątkiem osoby ubez-
własnowolnionej, np. sprzedaż 
należącego do niej mieszkania. 
Sąd, w ramach swoich kompe-
tencji, sprawdza prawidłowość 
działania kuratora czy opiekuna, 
co daje gwarancję, że nie działa-
ją oni na niekorzyść osoby ubez-
własnowolnionej.

Proces sądowy dotyczący 
ubezwłasnowolnienia toczy się 
dwuetapowo. Pierwszy etap to 
rozstrzygnięcie, przez sąd okrę-
gowy, tego czy dana osoba po-
winna zostać ubezwłasnowol-
niona częściowo lub całkowicie. 
Drugi etap to ustanowienie przez 
sąd rejonowy opiekuna praw-
nego lub kuratora dla osoby 
ubezwłasnowolnionej. Ubezwła-
snowolnienie należy uchylić, gdy 
przestały istnieć jego przyczyny.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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Dobiega końca budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Głuszycy. 
Wkrótce do dyspozycji przedsiębiorców będą około trzy hektary grun-
tu przygotowanego do prowadzenia inwestycji. Koszt całego projektu 
wynosi około 2,4 miliona złotych, z czego do� nansowanie dla Gminy 
Głuszyca, pochodzące ze środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
wynosi 1,6 mln zł.

Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy

Głuszyckie senioralia
Z okazji Ogólnopolskiego 
Dnia Seniora, który przypa-
da 14 listopada, Burmistrz 
Głuszycy Roman Głód i za-
rząd Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Głuszycy zapraszają 
seniorów do udziału w senio-
raliach. Głuszyckie senioralia 
rozpoczną się 14 listopada o 
godz.12.00 w sali widowisko-
wej głuszyckiego CK-MBP. W 
programie: ciekawy wykład, 
występ zespołu tanecznego 
Baby-Jagi – Stowarzyszenie 
Nowe Życie ze Szczawna- 
Zdroju, taniec integracyjny 
poprowadzony przez Jadwigę 
Schwebs-Kostkiewicz oraz spo-
tkanie integracyjne. Udział w 
senioraliach jest bezpłatny.

(MC)

Głuszyca 
z Pardubicami
Gmina Głuszyca rozpoczęła 
rozmowy z czeskimi Pardu-
bicami w sprawie projektu 
transgranicznego. Podczas 
rozmów przeprowadzonych 
w Głuszycy, czeska delegacja 
przedstawiła swoje propozycje 
oraz omówione zostały formy 
�nansowania.

(MC)

Osówka 
za pół ceny
W Podziemnym Mieście 
Osówka, w ramach akcji 
„Polska Zobacz Więcej”, 
ceny biletów zostaną ob-
niżone o połowę. - Czeka-
my na Was od 18 do 20 oraz 
od 25 do 27 listopada 2022 
r. A na 26 listopada 2022 r. 
mamy specjalną ofertę dla 
mieszkańców Głuszycy: bilet 
na trasę historyczną w ce-
nie 5 zł! To Niepowtarzalna 
okazja do poznania niesa-
mowitej historii obiektu i II 
wojny światowej. Wystarczy 
okazać dokument tożsamo-
ści wydany przez Burmistrza 
Głuszycy. Czekamy na Was w 
godzinach od 10.00 do 15.00 
– mówi Roman Głód, Bur-
mistrz Głuszycy. Akcja „Polska 
Zobacz Więcej – Weekend 
za pół ceny” to kampania 
skierowana do branży tury-
stycznej, jak i turystów. Dzięki 
niej każdy Polak może odkry-
wać piękno naszego kraju w 
korzystnych cenach. W tym 
roku powraca ona w nowej 
odsłonie i – po raz pierwszy w 
historii – w trakcie aż dwóch 
listopadowych weekendów.

(RED)

10 par z Gminy Czarny Bór 
obchodziło jubileusze: 50, 
55 oraz 60-lecia pożycia mał-
żeńskiego.

- W dniu naszego jubileuszu 
dziękuje Ci żono/mężu, że na-
sze małżeństwo było zgodne, 
szczęśliwe i trwałe, wyrażam 
podziękowanie za okazaną mi 
miłość, przywiązanie i opiekę. 
Przyrzekam, że uczynię wszyst-
ko aby nasze małżeństwo było 
nadal zgodne, szczęśliwe i 
trwałe - podczas gminnych 
obchodów jubileuszy par mał-
żeńskich w Czarnym Borze te 
podniosłe i pełne wdzięczno-
ści słowa wybrzmiały z ust 10 
par, które świętowały kolejno 
rocznicę 50, 55 i 65-lecia za-

warcia związku małżeńskiego. 
Część formalną polegającą na 
odnowieniu przysięgi prze-
prowadziła kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Boguszo-
wie Gorcach. Następnie wraz 
z wójtem Gminy Czarny Bór 
Adamem Góreckim oraz prze-
wodniczącą Rady Gminy Czar-
ny Bór Marzeną Łatką, wręczyli 
7 małżeństwom z 50-letnim 
stażem medale „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie” przyzna-
ne przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Jubileusze 
55-lecia i 65-lecia małżeństwa 
świętowały 3 pary. Do wszyst-
kich jubilatów tra�ły gratulacje 
oraz bukiety kwiatów.

(RED)

Małżeńskie jubileusze

W Zamku na Skale w Trze-
bieszowicach odbyła się IX 
gala Plebiscytu Gospodar-
czego „Sudeckie kryształy, 
podczas której wręczono sta-
tuetki w sześciu kategoriach. 

Kapituła doceniła inwe-
stycje, produkty turystyczne, 
regionalne, usługi, impre-
zy promujące region i �rmy 
odpowiedzialnego biznesu. 
Gmina Jedlina-Zdrój została 
nagrodzona w dwóch katego-
riach, zajmując drugie miejsce 
za: Park Zdrojowy w Jedlinie-
-Zdroju – w kategorii najlepsza 
inwestycja oraz Dolnośląski Fe-
stiwal Zupy w Jedlinie-Zdroju 
– w kategorii najlepsza impre-

za promująca region. Dodat-
kowo Jedlina-Zdrój otrzymała 
wyróżnienie za Jedlińska Strefę 
Aktywności w Jedlnie-Zdroju 
w kategorii najlepszy produkt 
turystyczny.

„Sudeckie Kryształy” to 
wyróżnienie przyznawane 
najlepszym w �rmom, instytu-
cjom, stowarzyszeniom i orga-
nizacjom, działającym na tym 
obszarze, a gala plebiscytu to 
także wydarzenie kulturalne. 
W tym roku na scenie wystą-
pili: Domina Przegina, Emilia 
Hamerlik, Solomija Pletenicka, 
Andrzej Biliński, Joanna Horod-
ko oraz Grażyna Łobaszewska.

(KS)

Jedlina wyróżniona
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Troska o środowisko natural-
ne oraz kryzys energetyczny 
zmuszają nas do poszukiwa-
nia oszczędności w gospo-
darowaniu energią. Jednym 
ze sposobów zmniejszania 
zapotrzebowania na energię 
cieplną jest termomoderni-
zacja budynków.

- Przez efektywność energe-
tyczną budynku należy rozumieć 
stopień przygotowania budynku 
do zapewnienia komfortu jego 
użytkowania zgodnie z prze-
znaczeniem, przy jednoczesnym 
możliwie najniższym zużyciu 
energii przez ten budynek. Oce-
na efektywności energetycznej 
jest to ocena zbioru właściwości 
budynku mających wpływ na zu-
życie przez ten budynek energii 
niezbędnej do jego użytkowania, 
obejmująca m.in. ocenę izolacyj-
ności cieplnej przegród budynku 
oraz sprawności zastosowanych 
w nim instalacji i urządzeń. Oce-
ny energetycznej budynku do-
konuje się w postaci świadectwa 
charakterystyki energetycznej. 
Charakterystyka energetyczna 
jest to zbiór danych i wskaźni-
ków energetycznych budynku lub 
części budynku, określających 
całkowite zapotrzebowanie na 
energię niezbędną do ich użyt-
kowania zgodnie z przeznacze-
niem – wyjaśnia Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii.

W lutym 2022 r. rząd przy-
jął Długoterminową Strategię 
Renowacji Budynków, która 
określa niezbędne działania 
pozwalające osiągnąć wysoką 
efektywność energetyczną i 
niskoemisyjność budynków w 
Polsce w perspektywie 2050 r.

- Na potrzeby opracowania 
strategii dokonano przeglądu 
wszystkich budynków w Polsce 
zarówno publicznych i pry-
watnych, z którego wynika, że 
w Polsce znajduje się 14,2 mln 
budynków, z czego niemal 40% 
to budynki mieszkalne jednoro-
dzinne. Znaczna część budyn-
ków cechuje się niską efektywno-
ścią energetyczną i w kolejnych 
latach będzie wymagała termo-
modernizacji. Dane wskazują na 
duże zróżnicowanie efektywności 
energetycznej budynków zarów-
no pod względem ich przezna-
czenia, jak i roku oddania do 

Nie trać energii!

Szkoła Podstawowa w Mieroszowie po termomodernizacji jest obiektem ekologicznym i estetycznym.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych ma kluczowe znaczenie dla zużycia energii cieplnej 
i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

użytkowania. Budynki oddawa-
ne do użytku w XXI w. charak-
teryzują się relatywnie wysoką 
efektywnością energetyczną, jed-
nak starsze charakteryzują się 
wysokim zapotrzebowaniem na 
energię i wymagają termomo-
dernizacji. Dotyczy to w szcze-
gólności budynków jednorodzin-
nych, dla których podstawowym 
źródłem ciepła pozostają kotły 
na paliwa stałe. Zgodnie ze stra-
tegią, do 2050 roku zakładane 
jest przeprowadzenie około 7,5 
mln inwestycji termomoderniza-
cyjnych, z czego 4,7 mln głębo-
kich termomodernizacji, w tym 
w ramach rozłożonej w czasie 
termomodernizacji etapowej – 
informuje resort Rozwoju i 
Technologii.

Rekomendowany w stra-
tegii plan działania łączy 
szybki wzrost skali płytkiej 
termomodernizacji ze stop-
niowym upowszechnianiem 
głębokiej, bardziej komplek-
sowej termomodernizacji 
w perspektywie do 2030 r. 
Płytka termomodernizacja 
polega przede wszystkim na 
wymianie wysokoemisyjne-
go źródła ciepła, jakim jest 
np. kocioł na węgiel (tzw. 
kopciuch) na ekologiczne 
urządzenie. Takie działanie 
jest podejmowane obecnie 
przede wszystkim w ramach 

Rządowego Programu „Czy-
ste Powietrze”. Głęboka ter-
momodernizacja wiąże się z 
koniecznością dodatkowych 
działań, takich jak: ocieple-
nie budynku, wymiana okien, 
czy zamontowanie ekologicz-
nego źródła ciepła. Ocena 
efektywności ekonomicznej 
płytkiej i głębokiej termomo-
dernizacji potwierdza, że w 
obecnych warunkach rynko-
wych termomodernizacja jest 
opłacalna w znacznej części 
budynków.

Docieplają bloki
- W dobie kryzysu energe-

tycznego, poza systematycznym 
zwiększaniem udziału odna-
wialnych źródeł energii w pol-
skim systemie energetycznym, 
niezwykle ważne jest poddawa-
nie budynków procesowi termo-
modernizacji. Straty energii w 
nieocieplonych budynkach są 
ogromne, a to przekłada się nie 
tylko na większe koszty eksplo-
atacji, ale także ma negatywny 
wpływ na środowisko, potęgując 
efekt cieplarniany – podkreśla 

Jolanta Suława, prezes DZT 
Service.

Od kilkunastu lat w Polsce 
postępuje proces termomo-
dernizacji budynków miesz-
kalnych. Jest on wspierany 
także przez Samorząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego, któ-
ry w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-
2020 zabezpieczył miliony 
złotych na działanie „efektyw-
ność energetyczna w budyn-
kach użyteczności publicznej 
i sektorze mieszkaniowym”. 
Skorzystali na tym między 
innymi mieszkańcy bloków 
zarządzany przez Spółdziel-
nię Mieszkaniową w Kłodzku, 
która dostała do� nansowanie 
w wysokości 2.239.434,59 zł. 
Pieniądze zostały przeznaczo-
ne na poprawę efektywności 
energetycznej spółdzielczych 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych położonych w 
Kłodzku przy ulicach: Dąb-
rówki, Kusocińskiego, Okrzei i 
Walasiewiczówny. 

Z tego samego programu 
wsparcie w wysokości 2,2 mln 
zł dostała także Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Podzamcze 
w Wałbrzychu. – Dzięki tym 
środkom bloki przy ulicach Blan-
kowej, Basztowej i Palisadowej 
przeszły proces termomoder-
nizacji. W 5 budynkach ściany 
zewnętrzne oraz stropy zostały 
ocieplone i zyskały nowe elewa-

cje. Ponadto wymienione zostały 
drzwi wejściowe oraz wszystkie 
okna na klatkach schodowych, 
a także instalacje centralnego 
ogrzewania. Działania te w bu-
dynkach, które przeszły termo-
modernizację, dały zmniejszenie 
zużywanej energii cieplnej o oko-
ło 40% – podkreśla Tadeusz 
Choczaj, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Podzamcze.

W termomodernizację bu-
dynków inwestują również 
gminy. Np. Gmina Walim z wła-
snych środków s� nansowała 
termomodernizację budynku 
mieszkalnego przy ulicy Róża-
nej 21 w Walimiu. - W ramach 
prac obiekt został ocieplony oraz 
wymieniono rynny. Dokonano 
także niezbędnych napraw wokół 
budynku, a także zamontowano 
barierki przy schodach. Inwesty-
cja ma nie tylko poprawić este-
tykę i bezpieczeństwo, ale także 
komfort życia mieszkańców oraz 
realnie wpłynąć na obniżenie 
rachunków za ogrzewanie. Pra-
ce zlecone przez Gminę Walim 
realizowane były przy wyko-
rzystaniu wyłącznie własnych 
funduszy, a zostały wykonywane 
przez pracowników będących 
mieszkańcami gminy, którzy 
zostali zatrudnieni w ramach 
wykonywania robót publicznych 
i interwencyjnych. Całość inwe-
stycji związanej z termomo-
dernizacją oraz pracami przy 
budynku to koszt około 50 tys. 
zł – wylicza Adam Hausman, 
wójt Gminy Walim.

Czyste powietrze 
i ciepłe mieszkanie

Na termomodernizację 
coraz częściej decydują się 
także właściciele domów jed-
norodzinnych, którzy również 
mogą liczyć na do� nansowanie 
takich inwestycji, m.in. z pro-
gramów „Czyste Powietrze” i 
„Ciepłe Mieszkanie”.

- Zarząd Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, uchwałą z 
dnia 18.10.2022 r. wyraził zgo-
dę na wydłużenie terminu za-
wierania z gminami porozumień 
lub aneksów do porozumień, 
dotyczących realizacji Programu 
Priorytetowego „Czyste Powie-
trze”, obejmujących � nansowa-
nie uruchomienia i prowadzenia 
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Grzegorz Macko
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Efektywność energetyczna budynków jest jednym z prio-
rytetów w nadchodzącej perspektywie budżetowej. Wiele 
środków europejskich, ale też samorządowych, czyli wo-
jewódzkich i gminnych, przeznaczanych jest na poprawę 
efektywności energetycznej budynków, co jest niezwykle 
istotne w kontekście cen surowców, które – ze względu na 
wojnę na Ukrainie – poszybowały w górę. Jako Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego też wspieramy te kierunki 
i działania w strategii energetycznej Dolnego Śląska, któ-
rą – jako zarząd województwa – przyjmujemy. Są w niej 
również określone kierunki związane z poprawą efektyw-
ności energetycznej budynków, co przekłada się nie tylko 
na lepszy stan otaczającego nas środowiska, ale również 
bezpośrednio na rachunki, jakie płacimy za ogrzewanie.

Gmina Głuszyca przeprowadziła kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku, który stał 
się nową siedzibą urzędu miejskiego.

punktów konsultacyjno-infor-
macyjnych w gminach oraz po-
krycie kosztów obsługi zadań 
związanych z realizacją przed-
sięwzięć do� nansowanych w 
formie dotacji w ramach wdra-
żania Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze” w kolejnym 
roku obowiązywania zachęt dla 
gmin do 31.12.2022 r. Obecnie 
zwiększono kwotę za prowadze-
nie punktu konsultacyjno-� nan-
sowego do 35 tys. zł. Pozytywne 
zmiany dotyczą również zasad 
współpracy jednostek samorzą-
du terytorialnego z WFOŚiGW. 
Są to m.in. uproszczenia spo-
sobu rozliczania i wypłacania 
środków � nansowych, a także 

większa przejrzystość zasad re-
alizacji działań wspierających 
mieszkańców w procesie aplika-
cji i rozliczenia inwestycji w ra-
mach programu „Czyste Powie-
trze” – informuje Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.

Nie tylko urzędy
Samorządy w subregionie 

wałbrzyskim inwestują także w 
termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej. Temu 
procesowi zostały poddane 
urzędy (m.in. Starostwo Po-
wiatowe w Wałbrzychu, Urząd 
Miejski w Świebodzicach, 

Urząd Miejski w Głuszycy), ale 
także w budynki oświatowe, kul-
turalne i sportowo-rekreacyjne. 
Np. w budynku Wiejskiego 
Domu Kultury w Dziećmo-
rowicach została przeprowa-
dzona termomodernizacja, 
wymieniono schody, posadzki, 
instalacje sanitarne, kotłownie, 
całkowicie wyremontowano 
salę, dobudowano piętro, na 
którym zlokalizowano biblio-
tekę i czytelnię, powstała kli-
matyzowana pracownia kom-
puterowa. W budynku tym, na 
piętrze, mieszczą się już wcze-
śniej oddane do użytku 3 lokale 
komunalne. Kolejne 2 powstały 
na parterze, w pomieszczeniach 
po byłej świetlicy. Zadnie to 
było całkowicie s� nansowane z 
budżetu gminy i wykonywane 
we własnym zakresie.

Termomodernizację prze-
szła także Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Mieroszowie. 
Pierwszy etap prac obejmował 
m.in. poprawę efektywności 
energetycznej budynku po-
przez działania termomoder-
nizacyjne, zmniejszenie emisji 
CO2 oraz zmniejszenie roczne-
go zużycia energii pierwotnej 
budynku. Zmodernizowano 
systemy grzewcze, zarządzania 
energią cieplną i elektryczną, 
wymieniono oświetlenie we-
wnętrzne, okna, zmodernizo-
wano kotłownię. W drugim 
etapie docieplone zostały ścia-
ny zewnętrzne i dach. Prace 
objęły też renowację drzwi i 
wykonanie elewacji. Wartość 
całej inwestycji to ponad 2 mi-
liony złotych, a projekt został 
do� nansowany z Regionalne-
go programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020.Gmina Walim z własnych środków s� nansowała termomodernizację budynku mieszkalnego przy ulicy 

Różanej 21 w Walimiu.
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LODOWISKO (czynne od 11 listopada)
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny 
„Active Jedlina” • ul. Kłodzka/Sportowa
Czynne codziennie:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK godz. 12.00 - 21.00
Ostatnie wejście o godzinie 20.15
Przerwa techniczna godz. 14.30 - 15.30

SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIĘTA godz. 10.00 - 21.00
Ostatnie wejście o godzinie 20.15
Przerwa techniczna godz. 14.30 - 15.30

Wypożyczalnia łyżew, kasków i miśków/pchaczy

MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA JAZDY NOCNEJ!

PARK AKTYWNOŚCI
CZARODZIEJSKA GÓRA
ul. Poznańska
Czynne WTOREK – NIEDZIELA godz. 10.00 - 17.00
• wieża wspinaczkowa • trasy linowe • strzelnica
• wyciąg orczykowy • tor pontonowy
Atrakcje dostępne w zależności od pogody

Szczegóły na ckjedlina.pl
ZNIŻKI dla grup zorganizowanych i wycieczek!

W sprzedaży bony upominkowe (20, 25 i 50 zł)

BĄDŹ AKTYWNY
w JEDLINIE-ZDROJU

R E K L AMA

• Będzie węgiel
- Zgodnie z art. 34 ustawy z 27 
października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego 
dla gospodarstw domowych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) in-
formuje, że Gmina Stare Bo-
gaczowice przystępuje do 
zakupu paliwa stałego z prze-
znaczeniem dla gospodarstw 
domowych do dnia 31 grud-
nia 2022 r. Po załatwieniu nie-
zbędnych formalności, Gmina 
Stare Bogaczowice przystąpi 
do przyjmowania wniosków 
– informuje wójt Gminy Stare 
Bogaczowice Mirosław Lech.

• Dodatkowe kursy
Ważna informacja dla pasaże-
rów bezpłatnej komunikacji 
w Gminie Stare Bogaczowice. 
Dodatkowy kurs na linii ko-
munikacyjnej Świebodzice – 

Cieszów – Chwaliszów – Stare 
Bogaczowice o godzinie 16.15 
oraz kursy na linii Stare Boga-
czowice – Nowe Bogaczowi-
ce – Gostków zostały na stałe 
wprowadzone do rozkładu 
jazdy.

• Targi żywności
– 20 listopada 2022 roku zo-
staną zorganizowane kolejne 
targi żywności w Gminie Stare 
Bogaczowice. Tym razem spo-
tkamy się w godzinach 11.00 
– 14.00 nie jak dotąd przy pa-
łacu w Strudze, a w Starych 
Bogaczowicach – na parkingu 
przy Szkole Podstawowej przy 
ul. Głównej 172 – mówi Miro-
sław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice. Kolejne targi 
zostały zaplanowane na 18 
grudnia.

(RED)

Raport z Gminy 
Stare Bogaczowice

Gmina Boguszów-Gorce, 
we współpracy z Fundacją 
Familylab Polska, organizuje 
w Szybie Witold cykl 7 semi-
nariów inspirujących dla ro-
dziców.

Rodzice mogą uczestniczyć 
we wszystkich seminariach, 
które się uzupełniają, albo 
wziąć udział w wybranych po-
jedynczych spotkaniach, które 
będą odbywały się w ponie-
działki w godz. 17.00 - 19.00. 

Tematy seminariów:
14.11.2022 r. - jakiego przy-
wództwa potrzebują dzieci?

21.11.2022 r. - jak dzieci rozwi-
jają zdrowe poczucie własnej 
wartości?
28.11.2022 r. - sztuka mówienia 
nie z czystym sumieniem,
05.12.2022 r. – agresja - niebez-
pieczne tabu?
12.12.2022 r. - rodzice jako 
para,
19.12.2022 r. - dziecko w szkole,
09.01.2023 r. - nastolatek - kie-
dy kończy się wychowanie?

Więcej szczegółów dot. po-
szczególnych tematów szukaj 
na: https://katarzynakubiczek.
pl/ i http://www.family-lab.pl/.

(RED)

Inspirują rodziców

Po latach nieobecności, 
w zeszłym roku powrócił 
teatrzyk Trele Morele z Bo-
guszowa-Gorc. W tym roku 
mali aktorzy przygotowali 
dla publiczności prawdziwą 
teatralną ucztę.

7 i 8 listopada w Szybie Wi-
told w Boguszowie-Gorcach 
należały do teatru Trele Morele. 
Scenę opanowali tytułowi „Pira-
ci” oraz straszni ludożercy (sce-

nariusz: Elżbieta Gorzka Kmieć, 
reżyseria: Katarzyna Bernaś, 
przygotowanie wokalne: Kata-
rzyna Gotowała, oprawa mu-
zyczna: Marek Dańczak). Z ener-
gią huraganu scenę opanowali: 
Zo�a Bilakiewicz, Amelia Gwoź-
dziowska, Hanna Jakubowska, 
Pola Janiak, Michalina Jeleń, 
Oskar Kosiński, Antonina Ko-
walska, Weronika Kurzeja, Szy-
mon Olejniczak, Amelia Płonka, 

Piraci w Szybie Witold Milena Przybył, Anna Rudzińska, 
Marysia Słomińska, Liwia Sobań, 
Dominik Stanicki, Jagoda Szcze-
pańska i Franek Wieczorek.

Była eksplozja radości i 
pokaz teatralnego kunsztu. 
Było śmiesznie, choć pewnie 
niejednemu łezka wzruszenia 
zakręciła się w oku. Dwa po-
kazy przedpremierowe oraz 
premiera przyciągnęły wierną 
i - jak zawsze - zachwyconą wy-
stępem widownię. Były owa-
cje na stojąco, niespodzianki i 
słodkości oraz moc gratulacji. 
Po wtorkowej premierze mło-

dym artystom wspaniałego 
występu gratulowała burmistrz 
Boguszowa-Gorc- Sylwia Dą-
browska, zapowiadając jedno-
cześnie, że w przyszłym roku 
teatr obchodzić będzie swój 
ważny jubileusz.

Teatr Trele Morele już bli-
sko 20 lat działa w MBP-CK 
pod kierunkiem Katarzyny 
Bernaś - opiekunki grupy, re-
żyserki teatru dziecięcego. Od 
lat wzrusza, edukuje, śmieszy, 
zmusza do re�eksji i sprawia, 

że dzieci rozwijają się, kwitną, 
zachwycają i zadziwiają - ener-
gią, odwagą oraz talentem. 
Te dwadzieścia lat to historia 
kilkuset artystów - młodych 
mieszańców Boguszowa-Gorc, 
to mnóstwo spektakli i kilka-
dziesiąt nagród na festiwalach 
ogólnopolskich, dolnośląskich 
i regionalnych, to odkrywanie 
talentów, budowanie poczucia 
własnej wartości i spełnione 
dziecięce marzenia.

(JCF)
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4 listopada 2022 r. odbyło 
się uroczyste otwarcie boiska 
w Golińsku. Budowa nowego 
obiektu została s�nansowa-
na z Funduszu Toyoty „Do-
bre Pomysły Zmieniają Nasz 
Świat”.

Realizacja projektu Koła Go-
spodyń Wiejskich z Golińska, 
polegająca na budowie boiska 
do plażowej piłki ręcznej, noż-
nej oraz siatkowej wraz z try-
bunami i lampa solarną, która 
oświetla obiekt po zmroku, 
została wsparta z Funduszu To-

yoty kwotą 20 000 zł. - Gratula-
cję Kołu Gospodyń Wiejskich, 
sołtysowi Arturowi Wielguso-
wi i Radzie Sołeckiej Golińska 
oraz mieszkańcom Sołectwa 
Golińsk. Dziękuję wszystkim, 
którzy wsparli ten projekt w 
trakcie głosowania i podczas 
realizacji. To kolejne ważne 
przedsięwzięcie dla społecz-
ności lokalnej w tym sołectwie 
– podkreślił podczas otwarcia 
boiska Andrzej Lipiński, bur-
mistrz Mieroszowa.

(RED, fot. Natalia Grzeszuk)

Uczniowie klas siódmych 
i ósmych Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Walimiu oraz 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Jugowicach uczestni-
czyli w programie pro�lak-
tycznym „Debata”.

- Jest to program, które-
go zadaniem jest opóźnienie 
inicjacji alkoholowej wśród 
młodzieży i uświadomienie 
młodym ludziom zagrożenia 
wynikającego z korzystania ze 
środków psychoaktywnych. 
Program pro�laktyczno-edu-
kacyjny DEBATA jest progra-
mem rekomendowanym przez 
Krajowe Centrum Przeciwdzia-
łania Uzależnieniom, Ośrodek 

Rozwoju Edukacji oraz Insty-
tut Psychiatrii i Neurologii. W 
naszych szkołach program 
prowadził trener Dominik Dut-
ka z Centrum Pro�laktyki i Re-
edukacji Atelier w Krakowie, 
któremu dziękujemy za bardzo 
ciekawe warsztaty. Program 
s�nansowany został ze środ-
ków pochodzących z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholo-
wych, zgodnie z Programem 
Pro�laktyki i Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym na 
terenie Gminy Walim – wyja-
śnia Adam Hausman, wójt Gmi-
ny Walim.

(AM)

Państwowe Gospodarstwo 
Wodne „Wody Polskie” Nad-
zór Wodny w Kłodzku  reali-
zuje kolejny etap udrożnienia 
koryta rzeki Ścinawki. Prace 
obejmują także zabudowę 
wyrw i remont zniszczonych 
umocnień w Mieroszowie.

- W tym zakresie jest jeszcze 
bardzo dużo do zrobienia, ale 
dziękujemy za kolejne prace, 
które poprawiają bezpieczeń-
stwo mieszkańców – mówi 
Mariusz Pawlak, zastępca bur-
mistrza Mieroszowa.

(RED)

Golińsk ma boisko Pro�laktyczna debata Udrażniają Ścinawkę
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• Cenne zwycięstwo
W 6 kolejce rozgrywek 3 grupy 
II ligi siatkarek Chełmiec Wał-
brzych pokonał w Hali Wał-
brzyskich Mistrzów MUKS Sari 
Żory 3:1 (25:18, 21:25, 25:14, 
25:23). MVP spotkania została 
wybrana wałbrzyska atakują-
ca Nicole Jochym, a u jej boku 
zadebiutowała Marie Górska 
z grup młodzieżowych. Kolej-
ne spotkanie ligowe siatkarki 
Chełmca rozegrają 19 listopa-
da w Nysie z AZS-em.

• Zwycięski tie-break 
Gwardia Wilczyce uległa 
Chełmcowi Wałbrzych 2:3 
(25:21, 25:20, 15:25, 22:25, 
12:15) w 6 serii spotkań w 3 
grupie II ligi siatkarzy. Następ-
ne spotkanie Chełmiec rozegra 
13 listopada o godz. 16.00 w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów z 
ZAKSA Strzelce Opolskie.

• Przerwana passa
W 13 kolejce rozgrywek gru-
py wschodniej IV ligi, piłkarze 

Górnika Wałbrzych przegrali na 
własnym boisku z Lechią Dzier-
żoniów 2:3. Dwa gole dla wał-
brzyszan zdobył Roland Eme-
ka, a dla Lechii tra�ali: Kamil 
Juraszek, Wiktor Galuba i Mar-
cin Orłowski. Następne spotka-
nie wałbrzyszanie rozegrają 13 
listopada o godz. 13.00 z Biela-
wianką w Bielawie.

• Waligóra Run 
Cross 2023
Stowarzyszenie Walim na 
Żądanie rozpoczęło przyjmo-
wanie zapisów na przyszło-
roczny Waligóra Run Cross. 
Biegi zostały zaplanowane 
na 15.04.2023 r. w Głuszycy. 
Rywalizacja będzie toczyła 
się na dystansie Half, czyli 
27 km z sumą przewyższeń 
1324 m oraz Ultra, czyli 52 
km z sumą przewyższeń 2896. 
Zapisy prowadzone są na 
stronie https://www.zmie-
rzymyczas.pl/1564/waligora-
-run-cross-2023.html.

(RED)

Sportowy raport
Koszykarze Górnika Wałbrzych w 

8 kolejce rozgrywek I ligi pokonali 
na własnym parkiecie Basket Poznań 
87:81 (15:18, 19:17, 18:23, 25:23).

Górnik: Durski 19, Walski 17, Niedź-
wiedzki 16, Stopierzyński 12, Sobkowiak 
9, Kruszczyński 7, Ratajczak 6, Majewski 1.

Basket: Nowicki 17, Dymała 15, Ciecho-
ciński 13, Fraś 13, Tomaszewski 11, Fiszer 
6, Wielechowski 4, Stankowski 2, Andrze-
jewski 0, Simon 0.

13 listopada od godz. 18.00 Górnik 
będzie podejmował w hali Aqua – Zdrój 
WKK Wrocław.

(RED, fot. D.Wójcikowski)

Kolejne derby

W Boguszowie – Gorcach 
rozegrany został turniej 
showdown w ramach pro-
jektu „Czas na Integrację - 
Showdown pod Mniszkiem 
2022”.

Działanie było skierowane 
do osób z niepełnospraw-
nością spowodowaną utratą 
wzroku, z niepełnosprawno-
ścią ruchową oraz intelektu-
alną. W rozgrywkach udział 
wzięło 20 zawodników w 3 
kategoriach: kobiet, mężczyzn 
i w deblu. Projekt był do�nan-
sowany ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, 
przekazanych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego.
Wyniki
kobiety:
1. Weronika Wall
2. Paulina Nowak
3. Agnieszka Wołczyńska
mężczyźni: 
1. Tadeusz Sypień
2. Adam Wołczyński
3. Paweł Marecki
debel:
1. Weronika Wall, Paulina 
Nowak
2. Robert Trawiński, Ewa 
Sera�n
3. Tadeusz Sypień, Agnieszka 
Wołczyńska

(RED)

Showdown 
pod Mniszkiem



Czwartek, 10 listopada 2022 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

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

(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. 

PRACA

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(11) 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

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

Burmistrz Miasta Lubawka 
że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka przy placu Wolności 1, został 

wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania 

w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie, stanowiących własność 

Gminy Lubawka. Wykaz nr 10/2022 wywiesza się na okres 21 dni. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta Lubawka.

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 10.11.2022 r. 

do dnia 01.12.2022 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 18/2022 nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży użytkownikowi 

wieczystemu.
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INVEST – PARK 
10. Górski Bieg Niepodległości

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST – PARK 
zaprasza na INVEST – PARK 10. Górski Bieg Niepodległości. 
Listopadowe, świąteczne bieganie w Świerkach w Gminie 
Nowa Ruda zostało zaplanowane na 11 listopada 2022 r.. Start 
o godzinie 11.00.

INVEST – PARK 10. Górski Bieg Niepodległości to niezwy-
kle malownicza i widokowa trasa, poprowadzona przez Wzgó-
rza Włodzickie, które - między innymi dzięki temu biegowi 
- zostały krajoznawczo odkryte na nowo, stając się bardzo po-
pularnym celem spacerów i wycieczek (również biegowych).

Zapisy online prowadzone są na stronie h� ps://online.
datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6663?-
dark=0.

Jeśli ktoś nie zdąży – będzie mógł się również zapisać w 
dniu zawodów. Baza zawodów znajdować się będzie w Świe-
tlicy Wiejskiej w Świerkach przy drodze Wałbrzych – Nowa 
Ruda – Kłodzko.Więcej informacji na stronach: h� ps://bie-
gajwgorachsowich.pl oraz na h� ps://www.facebook.com/
BiegajWGorachSowich.

Organizatorami są Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mie-
rzejewska i Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda z Ludwikowic 
Kłodzkich. Sponsorem tytularnym jest Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna INVEST – PARK.

Sudecki Super Kryształ 
dla WSSE „INVEST-PARK”
Prezes Zarządu Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” wziął udział w IX 
Dolnośląskiej Gali Plebiscytu Go-
spodarczego ”Sudeckie Kryształy”. 
Jest to wydarzenie, którego głów-
nym celem jest promocja przedsię-
biorczości oraz wyróżnienie działa-
jących w regionie fi rm, instytucji, 
stowarzyszeń i organizacji, które 
odniosły sukces i mogą być przy-
kładem sprawności działania, wzo-
rem solidności i rzetelności.

Podczas IX Dolnośląskiej Gali 
Plebiscytu Gospodarczego ”Sudec-
kie Kryształy”, nagroda specjalna: 
Sudecki Super Kryształ trafi ł w 
ręce Prezesa Zarządu Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” Piotra Wojtyczki.

- W 1997 roku, gdy WSSE 
„INVEST-PARK” została powołana 
do działania na rzecz rozwoju regio-
nalnego, zasięg strefy obejmował 4 
lokalizacje z gruntami pod inwesty-
cje o sumarycznej powierzchni 600 
ha. Obecnie WSSE może wspierać in-
westycje w 174 gminach, a obszarem 
działania obejmuje 29 powiatów w 3 
województwach, co stanowi około 
6,6% powierzchni kraju. Wszyscy 
nasi inwestorzy strefowi zmieniali 
puste pola, niezagospodarowane 
przestrzenie, nienazwane ulice. To 
Państwo zagospodarowaliście te 
terany, ulicom nadaliście nazwy i ja 

za to Wam bardzo dziękuję. Gdy-
by nie Państwo, gdyby nie nasi 
inwestorzy, nie byłoby WSSE, 
nie rozwijalibyśmy się tak jak 
rozwijamy się od 25 lat. Bardzo 
dziękuję kapitule tego wspania-
łego wydarzenia za nagrodzenie 
naszych działań. Chciałbym tę 
nagrodę dedykować wszystkim 
naszym inwestorom, bo ona się 
Państwu po prostu należy - po-
wiedział prezes Piotr Wojtyczk, 
który miał również możliwość 
wręczenia dwóch wyróżnień w 

kategorii Najlepsza Firma Od-
powiedzialnego Biznesu dla lau-
reatów, czyli fi rmy Galwanizer z 
Dzierżoniowa oraz Wielobranżo-
wej Spółdzielni Socjalnej Arte z 
Bielawy.

Podczas gali, członek Za-
rządu Województwa Dolnoślą-
skiego Krzysztof Maj wręczył 
prezesowi Piotrowi Wojtyczce 
specjalne wyróżnienie z okazji 
25-lecia istnienia Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK”.


