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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77
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USUWANIE ZAĆMY

Wałbrzych, ul. Broniewskiego 28
(dawna restauracja Stylowa)

Zabieg opłacany przez NFZ

Możliwość transportu z domu pacjenta

Załatwiamy wszelkie formalności

792 030 769

ZABIEG WYKONUJE PROFESOR

W PRYWATNEJ CZESKIEJ KLINICE W NACHODZIE
50 KILOMETRÓW OD WAŁBRZYCHA

R E K L AMA

Utworzenie najciekawsze-
go w regionie Rodzinnego 
Parku Rekreacji zapropono-
wały Gminie Mieroszów Ko-
palnie Surowców Skalnych w 
Bartnicy. Obiekt miałby po-
wstać w ramach rekultywacji 
terenu, po zakończeniu wy-
dobycia w należącej do KSS 
Bartnica Kopalni Mela�ru w 
Rybnicy Leśnej.

Opracowany przez archi-
tektów projekt Rodzinnego 
Parku Rekreacji przewiduje 

Czy w Gminie Mieroszów powstanie 
Rodzinny Park Rekreacji?

wiele, całorocznych atrakcji, 
m.in. budowę w Rybnicy Le-
śnej basenów, zjeżdżalni, to-
rów pontonowych, centrum 
nurkowego, ścianek wspinacz-
kowych, skateparków, tyrolek, 
stoków rowerowych, stoków 
narciarskich, tras biegowych, 
lodowiska, torów saneczko-
wych. Dodatkowo na terenie 
parku zaplanowano utworze-
nie ośrodków edukacyjnych: 
geologicznego (złoże mela�ru 
w Rybnicy Leśnej jest cennym 
geostanowiskiem) oraz ekolo-
gicznego, gdzie można będzie 
z bliska zobaczyć m.in. możli-
wości przekształcania terenów 
poprzemysłowych.

Cd. na str. 5
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Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu – Instytucja 
Kultury Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
wraz ze Stowarzyszeniem 
Teatr Maska zapraszają na 
spektakl „Paradox” w reżyse-
rii Krzysztofa Pulkowskiego, 
który odbędzie się 25 listo-
pada 2022 o godzinie 19.00 
w Sali Teatru Laboratorium 
we Wrocławiu.

Autorski dramat inspirowa-
ny książkami Josepha Hellera 
„Paragraf 22” i „Closing Time”. 
Wizyjna opowieść pełna prze-
wrotnych akcji i napięcia dra-
maturgicznego, która zwraca 
się wprost do wrażliwości wi-
dza oraz wiedzie jego emocje 
na wyprawę… na groteskową 
wycieczkę szlakiem strachu o 
własne życie…

(…) Yosarian Rogacewicza-
-Pulkowskiego jest sam. Sam 
ze swoimi wspomnieniami, 
strachem, wątpliwościami. 
Jest sobą, swoim przyjacielem, 
towarzyszami, pułkownikiem, 
porucznikiem, generałem. 
Śmieje się, płacze, krzyczy, 
szepcze, jąka się. Skacze, klęka, 
pełza, biega. Pije, pali zioło. Jest 
sam z całym swoim strachem – 
wtedy i teraz. Bywa poważny, 
zrozpaczony, zdystansowany. 
Pokazuje zaskakującą skalę 
emocji swoich i postaci, które 
przed nami odgrywa. Jego ko-
stium, odwołujący się do wo-
jennego munduru, to pamię-
tające lepsze czasy, spodnie 
moro, kaftan z przedłużonymi 
rękawami – może to kaftan 
bezpieczeństwa(…), czapka 
pilotka(…), manierka i bajecz-
nie kolorowe buciory, których 
nie powstydziłyby się dzieci-
-kwiaty przełomu lat 60. i 70. 
Odniesień do tego okresu znaj-
dujemy w spektaklu znacznie 
więcej – w obrazach �lmowych 
i muzyce. Krzysztof Rogacewicz 
pokazuje całą skalę emocji, 
nastrojów, rozterek i wahań. 
Jest wewnątrz i na zewnątrz – 
nie tylko emocjonalnie, ale i w 
przestrzeni sceny, na której je-
dynym elementem scenogra-
�cznym są zwieszające się bia-
łe bryty materiału. One dzielą 
przestrzeń na tę część w głębi, 
która przenosi bohatera (ON) w 
przeszłość, i tę bliżej nas – do 
dzisiaj. Bywają też ekranem, na 
którym wyświetlane są rucho-
me obrazy pokazujące tło jego/
naszego życia.

Rogacewicz specjalizuje się 
w najtrudniejszej formie teatru 

„Paradox”
Scenariusz, reżyseria, scenogra�a: Krzysztof Pulkowski

Multimedia i oprawa muzyczna: Marek Oleksy
Występuje: Krzysztof Rogacewicz

Czas trwania 70 min.
25 listopada 2022, godz. 19.00 

Miejsce grania spektaklu:
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, 

Rynek-Ratusz 27, Wrocław
Liczba miejsc ograniczona

Bilety  w cenie 20 zł do nabycia na: ekobilet.pl oraz na godzinę przed spektaklem 
w Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, 

Rynek-Ratusz 27, Wrocław
Producenci i współorganizatorzy: Stowarzyszenie Teatr Maska oraz Ośrodek Kultury 

i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Partner: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Spektakl współ�nansowany z budżetu  Samorządu Województwa Dolnośląskiego

OKiS zaprasza na spektakl Paradox

– monodramie. Po raz kolejny 
udowadnia, że robi to dosko-
nale – potra� skupić na sobie 
uwagę widowni. Śmieszy, wzru-
sza, drażni, każe słuchać i re-
agować. W tak trudnym tekście 

ani na moment nie traci pano-
wania nad nim, nad sobą i nad 
widownią. Wielkie gratulacje! 
To rzadkie osiągnięcie. (Urszula 
Liksztet, Nowiny Jeleniogórskie, 
nr 26, 29 czerwca 2021)

Krzysztof Rogacewicz
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wro-
cławiu (1991). W latach 1992 – 98 grał na scenach Teatru 
Animacji oraz Teatru C.K. Norwida w Jeleniej Górze. Od 1995 
roku aktor niezależnego Teatru Maska w Jeleniej Górze. Od 
lat obecny na ekranie �lmowym i telewizyjnym (m.in. „Ku-
rier”, „Safe Inside”, „Komornik, „1”, „Klan”, „M jak Miłość”, 
„Na wspólnej”, „Pierwsza miłość”, „Korona Królów”). Laureat 
„Srebrnego Kluczyka”– nagrody przyznawanej przez redak-
cję Nowin Jeleniogórskich za kreację w spektaklu „Pastorał-
ki”.
Od 1992 z monodramem „Kontrabasista” reprezentował 
Dolny Śląsk na kilkunastu międzynarodowych festiwalach 
i przeglądach teatralnych (USA, Kanada, Wielka Brytania, 
Niemcy, Włochy, Finlandia, Grecja, Chorwacja, Armenia, 
Czechy, Słowacja, Rosja, Ukraina, Albania). Został  nagro-
dzony na: Best International Award – Nowy Jork – United 
Solo Festiva, 15. International Monodrama Festival Albamo-
no (Albania ) 8. Międzynarodowy Festiwal Małych Form Te-
atralnych i Monodramów Ludi – Orel, Rosja, 3. Interbalkan 
Theatre Festival (Ateny, Grecja).

W życiu zdarza się, że 
spadkodawca pozostawia 
majątek znacznej wartości, a 
między spadkobiercami ist-
nieje duży spór, kto ma dzie-
dziczyć lub w jaki sposób 
majątek ma zostać podzie-
lony. Tym majątkiem może 
być np. nieruchomość, czy 
nawet całe gospodarstwo, 
które w nieodpowiednich 
rękach może popaść w ruinę. 
Często postępowania spad-
kowe toczą się latami. Czy w 
takiej sytuacji można jakoś 
ochronić majątek spadkowy 
przed zmniejszeniem jego 
wartości, czy nawet jego 
utratą?

Okazuje się, że ustawodaw-
ca przewidział taką sytuację. 
Przepisy kodeksu postępo-
wania cywilnego przewidują 
możliwość sądowego zabez-
pieczenia spadku. Zabezpie-
czenie może mieć miejsce, 
jeżeli zostanie uprawdopo-
dobnione, że z jakiejkolwiek 
przyczyny grozi naruszenie 
rzeczy lub praw majątkowych, 
które w chwili otwarcia spad-
ku były we władaniu lub nale-
żały do spadkodawcy. Dotyczy 
to zwłaszcza zagrożenia ich 

Prawo w pigułce: 
zabezpieczenie spadku

spadkobiercy ustawowi lub 
testamentowi. Może go zło-
żyć także osoba uprawniona 
do zachowku, a nawet wierzy-
ciel, który miał roszczenia do 
spadkodawcy. Zabezpiecze-
nia spadku sąd może dokonać 
także działając z urzędu. Takie 
zabezpieczenie ma najczęściej 
miejsce w sytuacji, gdy spad-
kobierca jest nieznany.

Do wydania postanowienia 
w przedmiocie zabezpiecze-
nia spadku właściwy jest sąd, 
w którego okręgu znajdują 
się rzeczy będące w chwili 
otwarcia spadku (czyli śmierci 
spadkodawcy) we władaniu 
spadkodawcy. Wnioskodawca 
powinien nie tylko wykazać, że 
jest się osoba uprawnioną do 
złożenia wniosku, lecz także, 
że nie ma możliwości w inny 
sposób zabezpieczyć swoich 
praw do czasu działu spadku. 
Termin złożenia wniosku o 
udzielenie zabezpieczenia nie 
jest ograniczony czasowo, co 
oznacza, że można go złożyć 
zarówno przed, jak i w trakcie 
trwania postępowania sądo-
wego.

W razie zmiany okoliczno-
ści, sąd z urzędu lub na wnio-
sek może zmienić środek za-
bezpieczenia. Może też uchylić 
zabezpieczenie, jeżeli ustanie 
potrzeba jego stosowania.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

usunięcia, uszkodzenia, znisz-
czenia lub nieusprawiedliwio-
nego, jak i bezprawnego roz-
porządzenia nimi. Instytucja 
zabezpieczenia spadku ma 
więc na celu ochronę składni-
ków masy spadkowej, co czasu 
zakończenia sporów między 
spadkobiercami. Zabezpie-
czeniu podlegają ruchome 
składniki majątku, które łatwo 
ukryć, sprzedać czy zataić. Na-
leżą do nich np. gotówka oraz 
biżuteria. Oczywiście zabez-
pieczenie może także doty-
czyć nieruchomości.

Sąd, dokonując zabezpie-
czenia, określa jakie składniki 
majątku oraz w jaki sposób 
mają być zabezpieczone. Jeże-
li zaś nie jest możliwe określe-
nie sposobu zabezpieczenia w 
postanowieniu o zabezpiecze-
niu spadku, wybór sposobu 
zabezpieczenia należy do ko-
mornika, który zabezpieczenie 
będzie realizował. Środkiem 
(sposobem) zabezpieczenia 
jest np. ustanowienie dozoru 
nad nieruchomością, czy zło-
żenie ruchomości do depozy-
tu sądowego.

Wniosek o zabezpieczenie 
spadku mogą złożyć nie tylko 

R E K L AMA
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Trwa ogólnopolska ak-
cja Polska Zobacz Więcej 
– Weekend za pół ceny, w 
której udział biorą między 
innymi Podziemne Miasto 
Osówka, Sztolnie Walimskie, 
zamek Grodno w Zagórzu 
Śląskim oraz Stara Kopalnia, 
zamek Książ i Palmiarnia w 
Wałbrzychu. To wyjątko-
wa okazja do zwiedzenia 
najważniejszych zabytków 
regionu po wyjątkowo przy-
stępnej cenie.

W dniach 25-27 listopa-
da można zwiedzić z biletem 
tańszym o 50%: zamek Książ 
z systemem audioguide: bilet 
normalny kosztuje 24,50 zł, a 
bilet ulgowy 19,50 zł oraz pal-
miarnię w cenie: bilet normal-
ny za 9,50 zł, a ulgowy z 7,50 
zł. Bilety są dostępne w sprze-
daży na stronie www.ksiaz.
walbrzych.pl.

- To już ostatnia okazja aby 
wałbrzyską industrialną perłę 
zakładów przemysłu ciężkiego 
zobaczyć z przewodnikiem za 
bilet o 50% tańszy.  Za jedy-
ne 17 zł bilet normalny i 13 zł 
ulgowy zobaczą Państwo całą 
kopalnię od dołu, z góry i od 
wewnątrz. Pod opieką prze-
wodnika górnika zobaczyć 
można budynek łaźni, lam-
piarni, nadszybia, cenną ma-

szynownię, podziemne sztol-
nie oraz zerknąć na okolicę z 
wieży widokowej. Niemal dwie 
godziny górniczego świata w 
znacznie obniżonej cenie. A w 
sobotę tradycyjne Nocne Zwie-
dzanie z pracami górniczymi. 
Początek zabawy o godzinie 
19.00. Bilety są jeszcze dostęp-
ne – mówi Jan Jędrasik, dyrek-
tor Starej Kopalni.

Podziemne Miasto Osówka 
także zaprasza do zwiedzania 
za pół ceny w dniach od 25 
do 27 listopada 2022 r. A na 
26 listopada 2022 r. przygo-
towana została także wyjąt-
kowa oferta dla mieszkańców 
Gminy Głuszyca: bilet na tra-
sę historyczną w cenie 5 zł! 
Wystarczy okazać dokument 
tożsamości wydany przez 
Burmistrza Głuszycy. Obiekt 
można zwiedzać w godzinach 
od 10.00 do 15.00.

- Co powiecie na weekend 
za pół ceny w zamku Grodno? 
W dniach 25-27 listopada bile-
ty do naszego zamku kupicie 
w cenach: normalny – 13 zł, a 
ulgowy – 10 zł. Akcją „Week-
end za pół ceny” objęte są tak-
że Sztolnie Walimskie – mówi 
Wioletta Sowa, dyrektor Cen-
trum Kultury i Turystyki w Wa-
limiu.

(RED)

Weekend za pół ceny
104. rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości 
uczniowie I Liceum Ogólno-
kształcącego w Wałbrzychu 
uczcili spektaklem teatru 
szkolnego pt. „Fotogra�a z 
Kocka”.

Sztuka w reżyserii Sylwii 
Aftyki-Łody została wystawio-
na w Auli I LO im. Prof. Marty 
Gąsiorowskiej aż cztery razy.

- Kock to stare miasto. Lu-
dzie w Kocku znają się bar-
dzo dobrze, wiedzą o sobie 
niemal wszystko – nie, żeby 
tam od razu plotkowano, lu-
bią rozmawiać, a że o innych 
– to już inna sprawa. Mieszka 
to Sura Koza, Chajka Karo i 
Dawid Nowensztern, Mosze 
Karo też, Sara Ejsman, Jonasz, 
Szaweł, Edna, Hila, Lea, Nama, 
Raja, Ejtan,  Erez, Nina, Chaja. 
W Kocku jest dużo sklepów, 
znajduje się także Jesziwa, 
cmentarz, bożnica, jest i ca-
dyk – rebe Menachem Mendel 
Morgenstein. Kock to stare 
miasto. Ludzie w Kocku znali 
się bardzo dobrze… Idealny 
spektakl na obecne czasy i tyle 
ważnych kwestii: uprzedze-
nia, odrzucenie, wykluczenie, 
eksterminacja… Serdecznie 
gratulujemy pani reżyser, 
twórcom i aktorom spektaklu, 
który poruszył (ale nie przytło-

Fotogra�a z Kocka

czył pomimo niezwykle waż-
nej tematyki), uwrażliwił oraz 
zachęcił do głębokich re�eksji, 
stał się przyczynkiem do wie-
lu niezwykle ważnych dysku-
sji na lekcjach – mówi Beata 
Urbaniak, wicedyrektor I LO w 
Wałbrzychu.

Spektakl „Fotogra�a z Koc-
ka” przygotowali:
• scenariusz i reżyseria: Sylwia 

Aftyka-Łoda

• opracowanie muzyczne: 
Marcin Olkowski

• współpraca: Sylwia Sobie-
raj-Borowiec (scenogra�a), 
Roman Kuliniak (akcent), 
Rafał Wójcik (fotogra�a, 
oprawa multimedialna)

• dźwięk i światło: Nikola Po-
lit, Kacper Wieczorek, Maria 
Gumulak (muzyka, gra�ka)

• operator multimediów: Ka-
rol Ziubrzycki

• wystąpili: Jagoda Jaworek, 
Wiktoria Malinowska, Stella 
Mandziak, Julia Panek, Ma-
ciek Piechowiak, Wiktoria 
Sadłoń, Milena Staś, Wikto-
ria Szczawińska, Julia Tietz, 
Nadia Wątor, Aleksandra 
Wisz, Oliwia Wróblewska.

• pomoc: Martyna Chanysz-
kiewicz, Hania Szulc, Kacper 
Frąckowiak, Miłosz Żdżański.

(RED)
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Gmina Głuszyca 
zaprasza 
inwestorów
Rozpoczęła się procedura odbiorów wykonanych prac budowlanych 

oraz instalacyjnych w Stre� e Aktywności Gospodarczej w Głuszycy. Po 

ich zakończeniu do dyspozycji przedsiębiorców będzie 12 uzbrojonych 

działek o łącznej powierzchni około 3 hektarów.

- Dobiegają końca prace związane z przygotowaniem szczegółowej oferty 

dla inwestorów z podziałem na działki odpowiadające potrzebom przedsię-

biorców. Firmy zainteresowane inwestycją w Stre� e Aktywności Gospodar-

czej w Głuszycy już dziś zapraszam do kontaktu z działem inwestycji Urzędu 

Miejskiego w Głuszycy – mówi burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Koszt całego projektu wynosi około 2,4 miliona złotych, z czego do� nan-

sowanie dla Gminy Głuszyca, pochodzące ze środków Zintegrowanych Inwe-

stycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, wynosi 1,6 mln zł.

R E K L AMA

R E K L AMA

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

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

„Żyj zdrowo, kolorowo!”

Podsumowaniem działań na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami 
w ramach zadania publicznego 
„Żyj zdrowo, kolorowo!” było XVIII 
Forum Osób z Niepełnosprawno-
ściami, którego organizatorami 
byli: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Gmina 
Wałbrzych, Stowarzyszenie Dzieci 
i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej Specjalnej w Wałbrzychu 
oraz Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia, pod honorowym patro-
natem Prezydenta Wałbrzycha dr 
Romana Szełemeja, który jedno-
cześnie był gospodarzem forum.

Tematem XVIII Forum Osób 
z Niepełnosprawnościami były 
„Standardy dostępności w funk-
cjonowaniu osób z niepełno-
sprawnościami w Gminie Wał-
brzych – dobre praktyki”. Jednym 
z punktów programu była debata, 
podczas której zaproszeni goście 

ze środowiska osób z niepełno-
sprawnościami pracowali metodą 
warsztatową nad standardami 
w obszarach: edukacja, kultura i 
sport, rynek pracy – zatrudnienie, 
wspomaganie i inicjowanie zmian 
społeczno-socjalnych, autonomia 
życia w przestrzeni publicznej. Z 
wniosków wysuniętych podczas 
debaty powstanie katalog do-
brych praktyk, zawierający stan-
dardy dostępności miasta Wał-
brzych oraz plan dalszych działań 
na rzecz poprawy zapewnienia do-
stępności osób z niepełnospraw-
nościami.

Podczas forum były także wy-
stępy artystyczne, prezentacja 
wyrobów rzemiosła artystycznego 
oraz prezentacja oferty zakładów 
aktywności zawodowej. Osoby, fi r-
my i instytucje działające na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami zo-
stały uhonorowane za szczególny 

XVIII Forum Osób z Niepełnosprawnościami

wkład w zatrudnianie i wspieranie 
osób z niepełnosprawnościami.

Celem zadania publicznego „Żyj 
zdrowo, kolorowo!”, realizowanego 
przez Stowarzyszenie Dzieci i Ro-
dzin Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej Specjalnej w Wałbrzychu, była 
aktywizacja społeczna oraz reha-

bilitacja osób z niepełnosprawno-
ścią, wspieranie ich aktywności w 
dziedzinie kultury, sportu, turysty-
ki i rekreacji. Działania, które były 
współfi nansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych, 
otrzymanych z budżetu Woje-

wództwa Dolnośląskiego, skiero-
wane były do młodzieży oraz osób 
dorosłych posiadających aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności, 
będących mieszkańcami dwóch 
powiatów: grodzkiego, czyli miasta 
Wałbrzych i ziemskiego powiatu 
wałbrzyskiego.
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Czy w Gminie Mieroszów powstanie 
Rodzinny Park Rekreacji?
Cd. ze str. 1

Radni nie są przekonani
Z inicjatywą utworzenia Ro-

dzinnego Parku Rekreacji, który 
byłby atrakcją na miarę Europy, 
wpłynął na rozwój turystyki w 
regionie i zapewniał wpływy do 
budżetu gminy, wystąpiła do 
samorządu Mieroszowa spółka 
Kopalnie Surowców Skalnych 
w Bartnicy. Inwestycja miałaby 
powstać w miejscu, które do-
datkowo podniosłoby atrak-
cyjność przedsięwzięcia: na te-
renie obecnej Kopalni Mela�ru 
w Rybnicy Leśnej, w ramach jej 
rekultywacji, po zakończeniu 
wydobycia, czyli w 2047 roku. 
W związku z tym KSS Bartni-
ca zwróciła się do samorządu 
Mieroszowa o wprowadzenie 
zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Dlaczego już teraz, skoro 
park ma powstać za 25 lat? 

- Termin jest odległy, ale 
część prac zostałaby wykonana 
etapami dużo wcześniej. Cho-
dzi m.in. o budowę parkingów, 
czy niezbędne dla inwestycji 
formowanie terenu wydoby-
cia tak, aby po zakończeniu 
eksploatacji był on gotowy na 
utworzenie tam zbiorników 
wodnych, czy stoków narciar-
skich - wyjaśnia Jakub Madej, 
prezes Kopalń Surowców Skal-
nych w Bartnicy.

Radni Mieroszowa podczas 
jednej z ostatnich sesji odrzuci-
li jednak projekt uchwały, któ-
ry przewidywał przystąpienie 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego, umożliwiającego 
realizację Rodzinnego Parku 
Rekreacji w Rybnicy Leśnej. 

Radni mieli bowiem wątpliwo-
ści, czy projekt parku nie jest je-
dynie „przykrywką” dla planów 
KSS Bartnica, dotyczących po-
szerzenia obszaru wydobycia, 
poza tereny przewidziane kon-
cesją obowiązującą do 2047 r. 
Formowanie terenu pod przy-
szłe stoki, czy zbiorniki wodne, 
rzeczywiście wiąże się bowiem 
z powiększeniem obszaru, 
gdzie obecnie wydobywany 
jest mela�r w Rybnicy Leśnej.

- To niewątpliwie najbar-
dziej urokliwy zakątek Sude-
tów Środkowych. Coraz lepiej 
rozwija się tu turystyka piesza. 
Poszerzenie wyrobiska kopal-
ni zawęzi teren szlaków tury-
stycznych, a przecież zależy 
nam, aby przyjeżdżało do nas 
jak najwięcej turystów. Dla 
mnie, po zakończeniu wydo-
bycia, teren kopalni powinien 
być zostawiony sam sobie, bez 
sztucznego kształtowania, za-
lesiania, odtwarzania. Pozosta-
wione wyrobisko będzie samo 
w sobie stanowić bowiem 
atrakcję turystyczną - mówiła 
podczas sesji Violetta Kopka, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Mieroszowa, głosując przeciw 
projektowi uchwały.

Wśród radnych pojawiły się 
też obawy, czy poszerzając ob-
szar wydobycia, KSS Bartnica 
nie naruszy grani gór Bukowiec 
i Graniczna. Radni mieli też 
inne wątpliwości.

- Musimy zadać sobie py-
tanie: czy chcemy teren obok 
Andrzejówki zamienić w park 
rozrywki, gdzie będą zjeżdżać 
setki aut i ludzi? Czy chcemy 
tego hałasu, rejwachu? Taki 
park rozrywki niesie ze sobą 
wiele niedogodności, a jakie 

obecnie korzyści dla gminy? 
Przecież wpływy do budżetu 
od kopalni i tak będą zapew-
nione przez 25 najbliższych lat 
- mówił radny Mariusz Mync.

Jednak nie wszyscy radni 
byli przeciwko.

 - Do mnie tra�ają argumen-
ty KSS Bartnica, że aby zbudo-
wać w przyszłości w gminie 
centrum rekreacji, trzeba już 
dziś zacząć kształtować teren 
pod stoki narciarskie, czy zbior-
niki wodne. Prawda jest taka, 
że jakiejkolwiek inwestycji się 
nie planuje, zawsze jest jakiś 
koszt, który trzeba ponieść. 
Wszystkim się nie dogodzi. 
Kopalnia, po zakończeniu wy-

kosztów. Szkoda, że nie wszy-
scy to rozumieją. Tak jak nie 
dostrzegają ile kopalnia robi 
dobrego dla mieszkańców i re-
gionu – podkreśla radna Kami-
la Milewska, która głosowała za 
projektem uchwały.

Bukowiec i Graniczna 
będą bezpieczne

Prezes KSS Bartnica Jakub 
Madej zwraca uwagę, że Ro-
dzinny Park Rekreacji nie dość, 
że wpisuje się w Strategię Roz-
woju Gminy Mieroszów na 
lata 2020-2025, której jednym 
z punktów jest opracowanie 
koncepcji produktów turystycz-
nych wyróżniających gminę, to 

dobycia w Rybnicy Leśnej i 
tak będzie musiała dokonać 
rekultywacji tego terenu, bo to 
wynika z przepisów. Żal byłoby 
więc z tego nie skorzystać, sko-
ro gmina może mieć w przy-
szłości atrakcję turystyczną na 
miarę Polski, a nawet Europy. I 
to bez ponoszenia przez gminę 

realizacja inwestycji zapewni 
też wpływy do budżetu Miero-
szowa na wiele lat po tym, jak 
kopalnia przestanie działać.

- Jeśli bowiem rekultywacja 
terenu pokopalnianego zosta-
nie przeprowadzona w kierun-
ku leśnym, to zalesione tereny 
będą zwolnione z podatku od 
nieruchomości. Budżet gmi-
ny zostanie więc pozbawiony 
wpływów z tego miejsca na 
bardzo długi czas – zaznacza 
prezes KSS Bartnica i dodaje: - Z 
ekologicznego punktu widze-
nia lepsze jest eksploatowa-
nie już otwartych kopalń, niż 
otwieranie nowych. Duża część 
złoża mela�ru w Rybnicy Le-
śnej znajduje się pod obecnym 
zakładem przeróbczym. Przy 
takim poziomie wydobycia jak 
obecne, gdzie ze względu na 
dynamiczny rozwój sieci dróg 
w Polsce popyt na kruszywa 
od lat nie spada, za około 3 - 4 
lata trzeba będzie rozebrać za-
kład, by sięgnąć po znajdujące 
się pod nim złoże. Okoliczni 
mieszkańcy to odczują, choćby 
z tego powodu, że złoże pod 
zakładem znajduje się w pobli-
żu ich domostw. Tymczasem 
przy eksploatowanym obec-
nie złożu są miejsca nie objęte 

koncesją, z których można wy-
dobywać mela�r bez zbliżania 
się do domów. Dlatego uwa-
żamy za lepsze - dla mieszkań-
ców i środowiska - wystąpienie 
o nową koncesję, która obo-
wiązywałaby również do 2047 
roku i umożliwiała eksploatację 
tych złóż, przy jednoczesnym 
przygotowywaniu terenu pod 
Rodzinny Park Rekreacji.

Lesław Kowalczyk - Dyrektor 
Techniki Górniczej KSS Bartnica 
zapewnia, że ewentualne po-
większenie wyrobiska w Rybni-
cy Leśnej w żaden sposób nie 
naruszy grani gór Bukowiec i 
Granicznej.

- Wydobycie będzie się od-
bywało poza siedliskami Na-
tura 2000. Dodatkowo zapis w 
decyzji środowiskowej wyda-
nej przez Burmistrza Mieroszo-
wa, przewiduje zakaz prowa-
dzenia jakichkolwiek prac na 
obszarze przełęczy, w stronę 
Sokołowska. I tego absolutnie 
będziemy się trzymać - mówi 
dyr. Lesław Kowalczyk.

Korzystają z dobrych 
praktyk

Nie wiadomo, jak potoczą 
się dalsze rozmowy KSS Bartni-
ca z samorządem i mieszkańca-
mi Gminy Mieroszów, na temat 
planów utworzenia Rodzinne-
go Parku Rekreacji w Rybnicy 
Leśnej. 

- Chcę tylko podkreślić, że 
nasz pomysł wzorujemy na 
innych, udanych przykładach 
zagospodarowania poprzemy-
słowych terenów w Polsce. Jest 
ich wiele: m.in. w Zakrzówku 
koło Krakowa, gdzie dawny ka-

mieniołom wapieni został zala-
ny i przekształcony w ośrodek 
nurkowania z plażą, dawny ka-
mieniołom Glinka w powiecie 
żywieckim, który został zamie-
niony w teren rekreacyjny, ofe-
rujący ścianki wspinaczkowe i 
ścieżki spacerowo – widokowe, 
czy dawna kopalnia wapieni w 
Krasiejowie koło Opola, która zo-
stała przekształcona w Park Di-
nozaurów, obiekt o charakterze 
naukowo - rozrywkowym. Przy-
kłady dobrych praktyk można 
mnożyć. Liczę, że Rodzinny Park 
Rekreacji w Gminie Mieroszów 
będzie kiedyś jednym z nich - 
dodaje prezes KSS Bartnica.

Szukają kompromisu
- Zapewniam, że nasza gmi-

na będzie szukać w tej ważnej 
sprawie najlepszego kompro-
misu. KSS Bartnica jest dla nas 
bezcennym partnerem, nie 
tylko ze względu na miejsca 
pracy i wpływające do budżetu 
podatki, ale możemy też liczyć 
na wsparcie Kopalń Surowców 
Skalnych w Bartnicy, jeśli chodzi 
np. o zapewnienie bezpłatnego 
kruszywa, czy pomoc �nanso-
wą na różne cele. Współpraca 
gminy i KSS Bartnica układa się 
bardzo dobrze. Jednak teren 
Gminy Mieroszów, leżący m.in. 
na obszarze Natura 2000 i pełen 
parków krajobrazowych, jest 
wyjątkowo cenny przyrodni-
czo i z tym się bardzo liczymy. 
To właśnie troska o środowisko 
była głównym powodem decy-
zji radnych. Koncepcja zmiany 
planu zagospodarowania prze-
strzennego wzbudziła bowiem 
niepokój mieszkańców i organi-
zacji ekologicznych. Pojawiły się 
obawy, że delikatne poszerzenie 
obszaru wydobycia spowoduje 
dalsze naruszanie ekosystemu 
góry Bukowiec. Przedstawiciele 
KSS Bartnica wyjaśniali podczas 
sesji, że grań góry nie zostanie 
naruszona, ale radnych to nie 
przekonało. Tym bardziej, że 
chodzi o inwestycję, która ma 
zostać zrealizowana dopiero za 
25 lat. Myślę jednak, że kiedy rad-
ni i mieszkańcy otrzymają więcej 
kompleksowych informacji na 
temat projektu, to uda się wspól-
nie z KSS Bartnica wypracować 
dobre rozwiązanie – mówi Se-
kretarz Gminy Mieroszów Ewa 
Kisztelińska.

(EG)
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1. Nieruchomość składająca się z działki nr 318 o powierzchni 1306 m2 zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej o pow. 980,95 m2 położonej przy ul. Bocznej 
13 w Lubawce oraz działki nr 483/1 o pow. 482 m2  położonej w obrębie III Lubawka gmina Lubawka, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie. Dla nieruchomości 
prowadzone są księgi wieczyste nr JG1K/00027309/0 i nr JG1K/00012718/2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obie nieruchomości nr 318 i 483/1 
oznaczone są symbolem A1-2 na terenie AUC/MW/U przeznaczenie lub zasady zagospodarowania: usługi ogólnomiejskie centro twórcze, mieszkalnictwo wielorodzinne wysokiej 
intensywności, usługi elementarne i ponadpodstawowe, ogólnomiejskie. Działka nr 318 zabudowana jest budynkiem dawnej szkoły podstawowej (rok budowy 1880). Obiekt 
częściowo podpiwniczony, posiada cztery kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowane. Obiekt wyposażony w ogrzewanie c.o. gazowe. Na obszarze usytuowane jest 
asfaltowe boisko szkolne oraz asfaltowy plac przed budynkiem, teren posesji jest ogrodzony. Obszar o pełnym uzbrojeniu.  Działki oddzielone są od siebie przepływającym ciekiem 
wodnym. Nieruchomość wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków i leży w strefie A ochrony konserwatorskiej.

I PRZETARG ODBYŁ SIĘ W DNIU 09 WRZEŚNIA 2022 r
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 753.800,00 złotych. W tym: cena gruntu zabudowanego  728.400,00 złotych co stanowi 96,63 % ceny wywoławczej, a cena gruntu 
niezabudowanego 25.400,00 złotych co stanowi 3,37 % ceny wywoławczej plus należny podatek VAT. 
Do ceny osiągniętej w drodze przetargu w zakresie ceny gruntu niezabudowanego zostanie doliczony należny podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 07 lutego 2023 roku  o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 (sala posiedzeń pokój nr 10).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu.
Wadium w wysokości 10% tj. 75.380,00 złotych winno być wpłacone najpóźniej w dniu 31 stycznia 2023 roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 
0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.
Za datę wniesienia wadium uznajemy  datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Miasta i Gminy Lubawka.
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

/-/ Ewa Kocemba

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
ogłasza II przetarg nieograniczony (licytację ustną) 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej w zasobach  mienia komunalnego.

WM.3.6840.48.2022 Lubawka dnia, 21 listopada 2022 r.

R E K L AMA

30.11.2022 r. o godzinie 19.00 w 
Fitness Road w Świebodzicach od-
będzie się „Turbo Spalanie dla An-
tosia”. To kolejne wydarzenie, któ-
rego celem jest zbiórka pieniędzy na 
operację serca 2-letniego Antoniego 
Sobeckiego ze Świebodzic.

- 27 listopada wyjeżdżamy z Ant-
kiem do Genewy, na pierwszą z dwóch 
operacji, które mają uratować naszego 
synka – mówi Łukasz Sobecki, ojciec 
Antosia.

Tymczasem rodzina, przyjaciele i 
setki osób w Aglomeracji Wałbrzyskiej 
angażują się w zbiórkę kolejnej ogrom-
nej kwoty – 1 miliona złotych, która jest 
niezbędna do s�nansowania drugiej 
operacji chłopczyka, który urodził się 
z połową serca. Tę wielką sumę trzeba 
zebrać do końca 2022 roku, dlatego 
coraz więcej osób z całego regionu an-
gażuje się w akację pomocy. Między in-
nymi: prezes Dolnośląskiego Związku 
Piłki Nożnej Andrzej Padewski przeka-
zał na licytacje koszulkę reprezentacji 
Polski, KGHM Zagłębie Lubin podaruje 
koszulkę meczową z autografami pił-
karzy rywalizujących w ekstraklasie, 
klubowe gadżety przekażą też mistrzy-
nie Polski w piłce ręcznej kobiet z Za-
głębia Lubin. Poza tym organizowane 
są kolejne akcje, podczas których zbie-
rane są pieniądze na ten cel.

- Zapraszamy serdecznie 30.11.2022 
r. na godzinę 19.00 do Fitness Road w 
Świebodzicach wszystkich, którzy chcą 
dla naszego wojownika Antosia spalić 

W ramach projektu „Edukacja 
przez inspiracje na lata 2019-2024” 
uczniowie szkół z gmin Boguszów-
-Gorce, Głuszyca, Walim oraz Mło-
dzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Walimiu wzięli udział w wyjeź-
dzie do Warszawy.

Program wycieczki obejmował 
wjazd na taras widokowy Pałacu 
Kultury i Nauki, zwiedzanie Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, 
przejazd metrem oraz nocny spacer 
po Warszawie z uwzględnieniem 
m.in. placu Zamkowego, Grobu 
Nieznanego Żołnierza, parku Sa-
skiego oraz siedziby Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polski. Uczniowie 
mieli również możliwość wejścia 
do stacji telewizyjnej TVN, gdzie 
reporterka TVN24 Arleta Zalewska 
odsłoniła kulisy swojej codziennej 
pracy, a przy okazji sprawdziła pre-
dyspozycje dziennikarskie uczniów, 
zlecając im przygotowanie krótkiej 

relacji z meczu piłkarskiego. Było 
dużo zabawy, emocji i wrażeń.

Wycieczka możliwa była dzięki 
współpracy gmin: Boguszów Gorce, 
Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczo-
wice, Szczawno Zdrój i Walim oraz po-
mocy �nansowej na ten cel udzielonej 
przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego. 
Był to pierwszy wyjazd w ramach pro-
gramu. W tym roku planowana jest 
jeszcze jedna eskapada do Warszawy 
dla młodzieży z gmin: Mieroszów, Sta-
re Bogaczowice i Szczawno Zdrój.

- Składamy serdeczne podzięko-
wania organizatorom za możliwość 
uczestniczenia w wyprawie do stolicy, 
a radnemu Rady Powiatu Wałbrzyskie-
go Łukaszowi Kazkowi za interesujące 
i rzeczowe opowieści o Warszawie i 
jej historii. To był wspaniale spędzo-
ny czas, który z pewnością na długo 
pozostanie w pamięci – podkreślają 
uczestnicy wycieczki.

(RED)

Zwiedzają Warszawę Turbo spalanie dla Antosia

kilka kalorii pod okiem profesjonalne-
go trenera. A sam Antoś w tym dniu 
będzie już w Genewie oczekiwał na 
zabieg serduszka! Cały dochód z tego 
wydarzenia zostanie przekazany na 
drugi etap operacji dla naszego synka. 
Zapisy prowadzone są u trenera Jaku-
ba Pawiłojć pod numerem telefonu 
531 970 048 – dodaje Łukasz Sobecki.

Więcej informacji na temat dziel-
nego Antosia znaleźć można na o�-
cjalnej stronie zbiórki www.siepo-
maga.pl/antos-serduszko oraz na 
Facebooku:www.facebook.com/pro�-
le.php?id=100086269291677.

(RED)

Edyta Geppert
w Szczawnie
4 grudnia o godz. 19.00 na 
scenie Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie-Zdroju wystąpi Edyta 
Geppert. Piosenkarka znana jest 
z tego, że z wielką starannością 
buduje swój repertuar. Jej precy-
zyjnie wyreżyserowane recitale są 
rzadką okazją usłyszenia prawdzi-
wych perełek polskiej piosenki li-
terackiej. Wśród autorów tekstów 
odnajdujemy: Magdę Czapińską, 
Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, 
Marka Dagnana, Jerzego Ficow-
skiego, Jonasza Koftę, Wojciecha 
Młynarskiego, Andrzeja Ponie-
dzielskiego, Jana Kazimierza Siwka 
, a wśród kompozytorów: Henryka 
Albera, Włodzimierza Korcza, Se-
weryna Krajewskiego, Andrzeja 
Rybińskiego. Recital Edyty Geppert 
to interpretatorski kunszt i niezwy-
kła umiejętność budowania ostro 
skontrastowanych nastrojów: pio-
senki liryczne zderzone są z drama-
tycznymi, a dramatyczne z zabaw-
nymi, a nawet kabaretowymi - te 
ostatnie z tekstami klasyka gatun-
ku - Mariana Hemara. To wreszcie 
niezwykła okazja przeżycia emocji, 
jakich mogą dostarczyć publiczno-
ści tylko nieliczni, obdarzeni praw-
dziwą charyzmą artyści.
Bilety kosztują: 129 zł oraz 90 zł.

(RED)
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Ty też masz wpływ na środowisko

neczną. Dzięki tym działaniom, przemierzając 
Gminę Głuszyca, każdy zauważy, jak wiele do-
mów jest już wyposażonych np. w panele foto-
woltaiczne – wyjaśnia burmistrz Głuszycy 
Roman Głód.

W kształtowaniu właściwych postaw 
ważna jest rola rodziców, którzy swoimi 
działaniami od najmłodszych lat uczą ko-
lejne pokolenia szacunku dla energii i śro-
dowiska.

- Gdy tylko pojawiły się energooszczęd-
ne żarówki, od razu zamontowaliśmy je we 
wszystkich pomieszczeniach w domu. Wymie-
niliśmy okna na nowoczesne, a piec węglowy 
zastąpiliśmy gazowym. Gdy stare urządzenia 
gospodarstwa domowego odmawiały posłu-
szeństwa, kupowaliśmy nowe z najwyższą 
klasą energooszczędności. Kupiliśmy zmywar-
kę, by zaoszczędzić wodę i energię podczas 
zmywania naczyń. Zrezygnowaliśmy z wanny 

i zamontowaliśmy kabinę prysznicową, co tak-
że daje wymierne oszczędności wody i energii. 
Zmniejszyliśmy temperaturę w domu z 21 do 
19 stopni Celsjusza, dzięki czemu lepiej nam 
się funkcjonuje w domu. Od najmłodszych lat 
uczyliśmy dzieci racjonalnego korzystania z 
oświetlenia, wody oraz ogrzewania i dziś, gdy 
są już dorosłe w ten sam sposób wychowują 
swoje pociechy – podsumowuje swoje działa-
nia pan Ryszard z Boguszowa – Gorc.

Transformacja energetyczna to z jednej 
strony tak zwane twarde zadania inwe-
stycyjne, które pochłaniają znaczną część 
środków, a z drugiej strony to także dzia-
ła miękkie, czyli edukacja ekologiczna 
i działania społeczne, które powodują, 
że zmienia się świadomość mieszkańców 
naszego regionu oraz kraju. Dlatego, jako 
Samorząd Województwa Dolnośląskie-
go, w ramach środków europejskich, które 
pozostają w naszej dyspozycji, chcemy 
realizować cykl działań związanych 
z edukacją w zakresie oszczędzania 
energii i wszystkich innych działań zwią-
zanych z szeroko pojętą ochroną środo-
wiska. Chcemy również promować ideę 
prosumeryzmu, czyli nie tylko konsumo-
wania energii, ale też stworzenia warun-
ków, w których każdy z nas będzie mógł 
produkować energię przy wykorzystaniu 
np. przez instalacje fotowoltaiczne czy in-
nego rodzaju źródła zielonej energii.

Grzegorz Macko – Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego

Z badania opinii publicznej „Raport 
Klimat tworzą ludzie - zachowania eko-
logiczne Polaków”, przygotowanego w 
ramach kampanii informacyjno-eduka-
cyjnej „Nasz Klimat”, realizowanej przez 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska wy-
nika, że 81 proc. osób w naszym kraju 
ocenia swoją postawę ekologiczną „zde-
cydowanie dobrze” lub „raczej dobrze”. 
Jesteśmy świadomi postępujących zmian 
klimatu, jednak czy deklaratywna troska 
o środowisko jest potwierdzona indywi-
dualnymi działaniami na rzecz ochrony 
środowiska?

Z raportu przygotowanego przez resort 
wynika, że w 2020 r. całkowite zużycie energii 
elektrycznej w Polsce wyniosło 157,1 TWh.

- Dane te dotyczą zarówno sektora prze-
mysłu i rolnictwa, ale również gospodarstw 
domowych – 46,1 proc. Podczas przygotowy-
wania raportu respondenci otrzymali pyta-
nia dotyczące tego aspektu ochrony klimatu. 
Jedno z nich dotyczyło stosowania w domach 
żarówek LED, które pozwalają na znaczną 
oszczędność energii elektrycznej. Używanie tej 
formy oświetlenia zadeklarowało 95 proc. Po-
laków – warto zaznaczyć, że 47 proc. respon-
dentów korzysta wyłącznie z żarówek LED. 
Co ciekawe, największą grupą wiekową całko-
wicie korzystającą z oświetlenia LED są osoby 
w wieku 45-54 lat (59 proc. odpowiedzi), a 
najmniej liczną – 18-24 lata (22 proc. wska-
zań). Warte uwagi są również dane związane 
z odłączaniem z gniazdek ładowarek do telefo-
nów komórkowych, tabletów czy komputerów. 
Ponad 60 proc. badanych wskazało, że moty-
wacją do tego nawyku jest chęć oszczędności 
pieniędzy. Tylko 42 proc. osób uznało, że to 
właśnie troska o ekologię jest głównym powo-
dem tego działania. Niepokojący jest jednak 
fakt, że aż 17 proc. ankietowanych w ogóle nie 
zwraca uwagi na pozostawienie ładowarki w 
kontaktach, podczas, gdy w ten sposób mogliby 
zaoszczędzić energię – komentują zebrane w 
raporcie dane eksperci Ministerstwa Kli-
matu i Środowiska (źródło: h� ps://www.
gov.pl/web/klimat).

To jednak tylko dwa przykłady możli-
wości związanych z oszczędzaniem energii 
i odnoszące się do nich deklaracje Polaków. 
Do innych działań w tym obszarze można 
zaliczyć m.in.:
-  wybór sprzętu gospodarstwa domowe-

go, który ma najwyższą klasę energe-
tyczną (np. lodówka, pralka, suszarka, 
zmywarka);

-  wyłączanie oświetlenia w pomieszcze-
niach, z których wychodzimy;

-  korzystanie ze światła dziennego (natu-
ralnego) gdy jest ono wystarczające do 
wykonywanych czynności;

-  wyłączanie urządzeń pobierających 
prąd, które w danym momencie nie są 
użytkowane;

-  wybór programów eko w zmywarkach 
i pralkach oraz ich uruchamianie, tylko 
gdy są pełne;

-  gotowanie w czajniku tylko takiej ilości 
wody, która w danym momencie jest 
nam potrzebna,

-  gotowanie pod przykryciem, co nie tyl-
ko skraca proces gotowania, ale także 
wymiernie zmniejsza zużycie prądu lub 
gazu,

-  unikanie otwierania piekarnika w trak-
cie pieczenia.

Dwa stopnie dla ludzkości
- Niezwykle ważna dziś wydaje się nie tyl-

ko termomodernizacja budynków, która jest 
jednym z narzędzi oszczędzania energii, ale nie 
mniej istotne jest nauczenie ludzi oszczędzania 
energii – podkreśla Jolanta Suława, prezes 
spółki DZT Service, która zajmuje się do-
starczaniem energii cieplnej w subregionie 
wałbrzyskim. - Podam prosty przykład: gdy w 
sezonie grzewczym wietrzymy mieszkanie, to 
– zanim otworzymy okno – powinniśmy wyłą-
czyć grzejnik. A to nie jest przecież powszechne 
działanie. Podobnie jest w sytuacji, gdy wy-
chodzimy z domu do pracy lub wyjeżdżamy 
na kilka dni: należy przed wyjściem z domu 
przykręcić grzejnik. Przecież opuszczając ja-
kieś pomieszczenie na dłużej praktycznie nigdy 
nie zostawiamy w nim włączonego światła, a 
w przypadku ogrzewania nie mamy takiego 
nawyku… Program propagowany przez Izbę 
Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, pod ha-
słem „Dwa stopnie dla ludzkości” zakłada ob-
niżenie temperatury w mieszkaniach np. z 23 
do 21 stopni Celsjusza. Tak niewielkie poświę-
cenie z naszej strony daje ogromne oszczęd-
ności w zużyciu węgla i gazu oraz znaczące 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery. Kolejne oszczędności można poczy-
nić przy korzystaniu z ciepłej wody. Udało nam 
się przekonać wielu naszych odbiorców ciepłej 
wody użytkowej do tego, by nie korzystali z 
niej w godzinach nocnych. Dlaczego? Bo w tym 
czasie, gdy znikoma liczba osób z niej korzy-
sta, straty wynikające z cyrkulacji ciepłej wody 
w sieci są olbrzymie. Do tego dochodzi także 
zmywanie naczyń pod bieżącą wodą, zamiast 
w zmywarkach, które oszczędzają nie tylko 
wodę, ale także energię.

Przykład idzie z góry
- Gmina Głuszyca stawia na oszczędza-

nie energii i na odnawialne źródła energii. Na 
budynkach szkół i urzędu miejskiego zostały 
zamontowane instalacje fotowoltaiczne oraz 
dostaliśmy grant na zbadanie źródeł wód geo-
termalnych. Ale na tym nie poprzestaliśmy. 
W ramach projektu „Eko Gminy – montaż 
instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i By-
strzyca”, mieszkańcy Gminy Głuszyca mogli 
skorzystać z do� nansowania na montaż od-
nawialnych źródeł energii, a także zorganizo-
waliśmy spotkania z przedstawicielami � rm, 
by pomóc mieszkańcom w poznaniu aktualnej 
oferty producentów i instalatorów paneli foto-
woltaicznych, kotłów na biomasę czy pomp 
ciepła. W ramach tego projektu, w budynkach 
użyteczności publicznej zostały zainstalowane 
liczniki, które pokazują efektywność instalacji 
fotowoltaicznych, co stanowi ważny element 
edukacyjny dla mieszkańców. Dużym zainte-
resowaniem cieszy się także program „Czyste 
powietrze”, a w trakcie realizacji jest projekt 
„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w 
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie 
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, 
w którym uczestniczymy wraz z 14 innymi 
gminami. Ponadto, w ramach edukacji ekolo-
gicznej najmłodszych mieszkańców, powstaje 
wiata do ładowania rowerów elektrycznych i 
ławeczka umożliwiająca ładowanie telefonów 
– oba urządzenia będą zasilane z energią sło-

Bądź EKO w swoim domu
 kupuj sprzęt gospodarstwa 

domowego, który ma najwyższą 
klasę energetyczną (lodówka, 
pralka, suszarka, zmywarka)

 używaj oświetlenia 
w technologii LED

 wyłączaj oświetlenie 
w pomieszczeniach, 
z których wychodzisz

 korzystaj ze światła dziennego 
(naturalnego) gdy jest ono 

wystarczające do wykonywanych 
czynności

 wyłączaj urządzenia pobierające 
prąd, których w danym momencie 

nie używasz

 wybieraj programy eko 
w zmywarkach i pralkach 
oraz uruchamiaj je tylko 

gdy są pełne

 gotuj w czajniku tylko taką ilości 
wody, która w danym momencie 

jest potrzebna

 gotuj pod przykryciem, co nie 
tylko skraca proces gotowania, 
ale także wymiernie zmniejsza 

zużycie prądu lub gazu

 unikaj otwierania piekarnika 
w trakcie pieczenia

 unikaj „wietrzenia” lodówki 
oraz wkładania do niej gorącego 

jedzenia do lodówki

 zmniejsz temperaturę w domu 
do 19 stopni Celsjusza

 zmniejsz temperaturę 
w sypialni oraz w całym domu 

gdy wychodzisz do pracy

 wyłącz grzejnik podczas 
wietrzenia

 korzystaj z prysznica 
zamiast wanny

 nie zmywaj ręcznie – 
kup zmywarkę

 ucz dzieci oszczędzania energii

 przeprowadź termomodernizację 
domu

 zastosuj odnawialne źródła 
energii (fotowoltaika, pompa 

ciepła)

R E K L AMA
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W trakcie Uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej Mieroszowa 
nadano pośmiertnie tytuł 
Honorowego Obywatela 
Gminy Mieroszów Pavlovi 
Hečko. Akt nadania tytułu 
odebrała z rąk burmistrza 
Mieroszowa wdowa Dana 
Hečkova, a gala nadania 
tytułu odbyła się w Miero-
szowskie Centrum Kultury w 
obecności wielu znamieni-
tych gości z Czech i Polski.

- Pavel Hečko swoją pracę 
samorządową rozpoczął w 
2002 roku i przez szesnaście 
lat sprawował funkcję wicesta-
rosty Meziměstí, równolegle w 
latach 2016-2021 był wiceprze-
wodniczącym Wojewódzkiej 
Rady w Hradec Králové i zaj-
mował się rozwojem regionu 
oraz przygraniczną współpracą 
polsko-czeską. W roku 2018 
został Starostą Miasta Mezime-
sti. Przez te wszystkie lata jego 
ścisłe i nieustające kontakty z 
sąsiadującymi samorządami i 
organizacjami w euroregionie 
zaowocowały wieloma wspól-
nymi projektami w dziedzi-
nie sportu, kultury, rekreacji i 
edukacji. Dzięki pozyskanym 
środkom z Uinii Europejskiej 
powstały boiska, basen, hala 
sportowa, ścieżka rowero-
wa, które służą mieszkańcom 
Mieroszowa i Mezimesti. Jako 
Starosta Mezimesti wspierał 
wspólne działania dotyczące 

uruchomienia komunikacji 
kolejowej i autobusowej w 
celu uatrakcyjnienia turystyki 
między Polską, a Czeską Re-
publiką. Wieloletnia przyjazna 
współpraca zaowocowała po-
rozumieniem o partnerstwie 
naszych miast – mówi Andrzej 
Lipiński, burmistrz Mieroszowa, 
który dzień wcześniej spotkał 
się z Pavlíną Jarešovą - nową 
Starostką Meziměstí, która 
została wybrana na to stano-
wisko w wyborach samorzą-
dowych, przeprowadzonych 
w Czechach we wrześniu 2022 
r. Podczas spotkania burmistrz 
złożył gratulacje starostce z 
okazji objęcia tego stanowi-
ska, a potem samorządow-
cy dokonali podsumowania 
dotychczasowej współpracy 
i omówili znaczenie partner-
stwa sąsiadujących przygra-
nicznych gmin.

- Wizyta odbyła się w bar-
dzo przyjacielskiej atmosferze 
dwóch zaprzyjaźnionych sa-
morządów i dobrze rokuje dla 
dalszego rozwoju wzajemnej 
współpracy. Kontynuacją wizy-
ty będą spotkania grup robo-
czych, związane z dalszą reali-
zacją wspólnych przedsięwzięć 
w zakresie uzyskanych dotacji i 
w ramach współpracy sąsiedz-
kiej, która jest prowadzona na 
bieżąco przez obie gminy – do-
daje Andrzej Lipiński.

(RED)

Delegacja Związku Sy-
biraków w Wałbrzychu wzię-
ła udział w międzypokole-
niowej lekcji żywej historii, w 
której uczestniczyli ucznio-
wie VII i VIII klas Szkoły Pod-
stawowej w Mieroszowie 
oraz słuchacze Uniwersytetu 
III Wieku w Mieroszowie.

W spotkaniu uczestniczyli 
także burmistrz Mieroszowa 
Andrzej Lipiński, dyrektor MCK 
Igor Ho�man, dyrektor Szkoły 
Podstawowej Katarzyna Tudry 
wraz z nauczycielami i mło-
dzieżą szkolną oraz słuchacze 
Uniwersytetu III Wieku. Zwią-
zek Sybiraków reprezentowali: 

Adam Mitelsztet - prezes od-
działu w Wałbrzychu, prezes 
koła w Wałbrzychu Joanna 
Baniukiewicz, członek zarządu 
koła Raisa Podhorodecka oraz 
prowadzący spotkanie Wacław 
Kwieciński - sekretarz Koła ZS 
w Wałbrzychu. Zebrani wysłu-
chali i obejrzeli przygotowaną 

prezentację multimedialną 
„Sybiracy-Pamiętamy” oraz 
wysłuchali wspomnień obec-
nych na spotkaniu Sybiraków. 
Młodzież szkolna uświetniła 
spotkanie wierszami sybirac-
kimi autorstwa Wacława Kwie-
cińskiego i została nagrodzona 
książkami „Antosia w bezkre-

Żywa lekcja historii

sie” Marcina Szczygielskiego. 
Starszych wyróżniono książ-
kami Danuty Komorowskiej 
„Upragniona kromka chleba”.

- Na zakończenie tego nie-
zwykle wzruszającego spotka-
nia burmistrz miasta Andrzej Li-
piński serdecznie podziękował 
uczestnikom tej wyjątkowej lek-

cji i zapewnił, że gmina poczyni 
starania, by w szczególny spo-
sób okazać pamięć o mieszkań-
cach Mieroszowa, których już 
brak wśród nas, a którzy prze-
byli taką właśnie Golgotę, jaką 
widzieliśmy podczas tej lekcji – 
mówi Wacław Kwieciński.

(RED)

Uczcili Pavla Hecko
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W Gminie Czarny Bór 
mieszkańcy uczą się, dbają 
o formę i bawią się podczas 
wspólnych imprez. A przed 
nimi kolejne wspólne działa-
nia.

Kolejny pracowity weekend 
za słuchaczami Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Czarnym 
Borze. Na początek był wykład 
dr Jerzego Tutaja i moc infor-
macji o zarządzaniu marką oraz 
powitanie kolejnego nowego 
słuchacza. A w sobotę - jak zwy-
kle – były ćwiczenia z rehabili-
tantką Magdą Florian. A kolejne 
atrakcje przed nimi: 25 listopa-
da Andrzejkowy Bal Seniora;, a 
13 grudnia wyjazd do Wrocła-
wia i podziwianie Panoramy 
Racławickiej.

Z kolei w Witkowie odbył się 
bal seniora. Była to okazja do 
sprawdzenia nowego sprzętu 
nagłośnieniowego, który senio-

rzy otrzymali od Gminy Czarny 
Bór. O�cjalnego przekazania 
sprzętu dokonał wójt Adam 
Górecki wraz z przewodniczą-
cą rady gminy Marzeną Łatką. 
Zabawie towarzyszyła świetna 
atmosfera i wspaniała muzy-
ka dzięki Zespołowi Radość na 
czele z prowadzącym Maria-
nem Kramarczykiem. A imprezę 
poprowadziła Ewa Kramarczyk.

Na tym jednak nie koniec: 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Czarnym Borze i Kapel Góral-
ska Janicki zapraszają głodnych 
śpiewów i dobrej zabawy do 
wspólnego biesiadowania, któ-
re będzie zakończeniem pro-
jektu "Czarnoborskie warsztaty 
folkloru i rękodzieła". Biesiada z 
piosenką odbędzie się 30 listo-
pada o godzinie 18.00 w sali wi-
dowiskowej w Biblioteki +Cen-
trum Kultury w Czarnym Borze.

(RED)

Uczą i bawią

- Zapraszamy dzieci do 
udziału w animacjach i atrak-
cjach podczas zabawy miko-
łajkowej: w sobotę 3 grud-
nia w godz.16.00 – 19.00 w 
sali widowiskowej Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy oraz 6 
grudnia w godz. 16.00 – 19.00 
w świetlicy wiejskiej w Kol-

cach – mówi Sabina Jelewska, 
dyrektor CK-MBP w Głuszycy.

- Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc prosimy rodziców 
o zgłaszanie udziału dzieci w 
mikołajkach poprzez kontakt 
pod nr tel. 503 102 817. Zgłosze-
nia przyjmujemy do 30.11.2022 
w dni powszednie, tj. od ponie-
działku do piątku w godz. 9.00-

15.00. Warunkiem koniecznym 
udziału dziecka zabawie jest 
wypełnienie, podpisanie i do-
starczenie formularza zgłosze-
niowego dziecka przez rodzica 
lub opiekuna prawnego. For-
mularz jest do pobrania ze stro-
ny internetowej CK-MBP w Głu-
szycy, będzie dostępny także w 
dniu wydarzenia. Dzieci poniżej 

6 roku życia muszą przebywać 
pod opieką osoby dorosłej. 
Wstęp na zabawę mikołajkową 
jest bezpłatny. Zadanie jest do-
�nansowane z budżetu Gminy 
Głuszyca ze środków Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych – dodaje 
Sabina Jelewska.

(MC)

Zabawa mikołajkowa
Kino w Boguszowie
Bezgotówkowe kino objazdo-
we po raz pierwszy zagości w 
Boguszowie-Gorcach. Nowości 
kinowe będzie można obejrzeć 
24 listopada w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej - Centrum Kul-
tury w Boguszowie-Gorcach. O 
godz. 15.50 wyświetlony zosta-
nie �lm. „Kopciuszek i kamień 
życia”, o gpodz. 17.45 „Johny”, 
a o gpodz. 21.10 „Listy do M. 
5”. Cennik biletów: normalny 
- 18 zł, ulgowy - 16 zł, grupo-
wy - 14 zł (seanse dla grup zor-
ganizowanych - minimum 15 
osób, rezerwacja grupowa pod 
numerem telefonu: 22 357 85 
00). Przedsprzedaż biletów pro-
wadzona jest online: https://�l-
mowobezgotowkowo.pl/trasa_
kina/szczegoly/534, natomiast 
kasa kina otworzy się 60 min 
przed startem pierwszego sean-
su. Wszyscy widzowie, którzy za 
bilety na seanse weekendowe 
lub popołudniowe zapłacą bez-
gotówkowo - przy użyciu karty, 
telefonu lub przez internet - (za-
równo w przedsprzedaży, jak 
i w kasie tuż przed seansem) 
otrzymają bezpłatnie popcorn - 
nieodłączny element kinowych 
emocji.

• Dla rodziców
Gmina Boguszów-Gorce, we 
współpracy z Fundacją Family-
lab Polska, organizuje w Szy-
bie Witold cykl 7 seminariów 
inspirujących dla rodziców. 
Rodzice mogą uczestniczyć we 
wszystkich seminariach, któ-
re się uzupełniają, albo wziąć 
udział w wybranych pojedyn-
czych spotkaniach, które będą 
odbywały się w poniedziałki w 
godz. 17.00 - 19.00. Temat ko-
lejnego spotkania: 28.11.2022 r. 

- sztuka mówienia nie z czystym 
sumieniem. Więcej szczegółów 
dot. poszczególnych tematów 
szukaj na: https://katarzynaku-
biczek.pl/ i http://www.family-
-lab.pl/.

• Świąteczne warsztaty
- Zapraszamy chętnych se-
niorów do wzięcia udziału w 
świątecznych warsztatach ar-
tystycznych, które odbędą się 
7 grudnia o godz. 14.00. Koszt 
udziału wynosi 10 złotych od 
osoby, a zapisy trwają do 29 
listopada. Informacji o warsz-
tatach udziela Sandra Ciempa 
pod nr telefonu 74 8440 454 – 
zachęcają organizatorzy.

• Babski comber
- Mamy zaszczyt ogłosić, że wra-
camy do Was z nową energią 
oraz głową pełną szalonych po-
mysłów. Zatem Drogie „Babecz-
ki” będziecie mogły wyszaleć 
się do woli i znakomicie bawić 
na jedynej w swoim rodzaju 
biesiadzie piwnej – zapowiada 
Katarzyna Gotowała, kierownik 
Filii nr 4 „Witold” Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej – Centrum 
Kultury w Boguszowie – Gor-
cach. - Już planujemy scena-
riusz, piosenki oraz oczywiście 
konkursy. Będziemy bawić się w 
tłusty czwartek – 16 lutego 2023 
r. - niezwykle hucznie na com-
browym weselu. Nie pozostaje 
Wam zatem nic innego, jak już 
myśleć o odpowiednich „kiec-
kach”: zapisy ruszają 1 grudnia 
2022 r., koszt biletu wynosi 80 
zł, a sprzedaż biletów ruszy 15 
stycznia 2023 r. Szczegóły i in-
formacje pod nr 74 8440 454 
lub osobiście w siedzibie MBP-
-CK Filia nr 4 „Witold.

(RED)

Raport z Boguszowa Gorc
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• Pomóż w rozwoju
- Zapraszam do wypełnienia 
ankiety dotyczącej opra-
cowania Strategii Rozwoju 
Gminy Stare Bogaczowice 
na lata 2022 -2030 – mówi 
wójt gminy Mirosław Lech. 
- Strategia rozwoju gminy 
jest dokumentem strate-
gicznym, stanowi oś roz-
woju gminy, dokumentem 
spójnym ze strategią roz-
woju województwa, bądź 
innym dokumentem roz-
woju ponadlokalnego obej-
mującego daną gminę. Na 
każdym etapie tworzenia 
strategii podstawowym 
warunkiem jej trafności i 
komplementarności jest 
partycypacja społeczna, dla-
tego proszę mieszkańców o 
wypełnienie ankiety, która 
ma charakter poglądowy i 
anonimowy - https://docs.
google.com/forms/d/e/1FA-
IpQLSdeunOZXW6cVQD-
m t h M t v Z a m X d Y Z D y 1 k -
B - l 5 J u E D E r l b k A h p 6 Q /
viewform?usp=share_link

• Zadbani finansowo
Gminne Centrum Bibliotecz-
no -Kulturalne w Starych 
Bogaczowicach zaprasza na 
spotkanie z Katarzyną Budzis, 
która jest autorką książki „Za-
dbani �nansowo”. - Autorka 
w przystępny sposób przed-
stawia jak gospodarować do-
mowym budżetem oraz zdra-
dzi sposoby na zmniejszenie 
codziennych wydatków. Na 
spotkaniu będzie możliwość 
zakupu książki „Zadbani �-
nansowo”. Zapraszamy 25 
listopada o godzinie 17:30 – 
mówi Ilona Bujalska, dyrektor 
Gminnego Centrum Biblio-
teczno -Kulturalne w Starych 
Bogaczowicach.

• Warsztaty 
florystyczne
W Gminnym Centrum Biblio-
teczno -Kulturalnym w Starych 
Bogaczowicach odbędę się ko-
lejne warsztaty florystyczne. 16 
grudnia o godz. 16.00 uczestnicy 
zajęć wykonają świąteczny stroik.

(IL)

Pod kontrolą
Koszykarze Górnika wygrali 
dwa kolejne spotkania I ligi 
i awansowali na 2 miejsce w 
tabeli.
W środowym spotkaniu Gór-
nik pokonał AZS AGH Kraków 
86:70 (23:20, 30:14, 18:23, 
15:13) w meczu 10 kolejki roz-
grywek I ligi.
Górnik: Niedźwiedzki 30, Ma-
jewski 13, Sobkowiak 9, Walski 
9, Stopierzyński 7, Durski 5, Ra-
tajczak 5, Kordalski 4, Kabała 2, 
Kruszczyński 2.
AZS AGH: Leszczyński 15, Szmit 
10, Wydra 10, Lis 9, Rojek 9, So-
biech 6, Zmarlak 6, Abdelaal 5, 
Dyrda 0, Hościłowicz 0, Leśniak 
0, Orłowski 0.
A w sobotnim meczu w Lubli-
nie rezerwy Startu uległy Gór-
nikowi aż 62:114 (11:31, 16:33, 
12:21, 23:29).
Start: Kępka 23, Majchrowicz 
12, Grzesiak 11, Ziółko 7, Walda 
5, Nojszewski 4, Cherepanov 0, 
Kirwiel 0, Lewandowski 0, Świ-
tacz 0, Turewicz 0, Ziółkowski 0.
Górnik: Stopierzyński 19, Ma-
jewski 16, Ratajczak 15, Niedź-
wiedzki 14, Kruszczyński 13, 
Walski 10, Sobkowiak 9, Kordal-
ski 8, Durski 6, Kabała 4.
Kolejne spotkanie wałbrzysza-
nie rozegrają 26 listopada o 
godz. 18.00 w Koszalinie z re-
zerwami Żakiem.

(RED)

• Bieg dla hospicjum
Wciąż trwają zapisy na III Bieg 
Mikołajkowy dla Hospicjum 
w Wałbrzychu, który został 
zaplanowany na 4 grudnia 
2022 r. Start z siedziby hospi-
cjum przy ul. Krasińskiego 8 
w Wałbrzychu o godz. 12.00, 
a zapisy prowadzone są przez 
stronę https://formularz.ulti-
masport.pl/45. Biuro zawo-
dów czynne będzie w godz. 
9.00 – 11.00 w budynku hospi-
cjum. Aby pobiec 5 km w ra-
dosnej atmosferze, wystarczy 
się zapisać i wpłacić darowi-
znę 50 zł na konto Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatyw-
nej w Wałbrzychu: 51 1090 
2271 0000 0001 4245 4045 z 
dopiskiem „darowizna”. Bieg 
organizuje Polskie Towarzy-
stwo Opieki Paliatywnej wraz 
z LKS Unia Bogaczowice i OSP 
Stare Bogaczowice.

• Victoria nad Śląskiem
W 8 kolejce rozgrywek grupy B 
I ligi piłkarek ręcznych Victoria 
Świebodzice pokonała na wła-
snym parkiecie Śląsk Wrocław 
Handball 35:29 (13:12). W na-
stępnej serii spotkań benia-

minek ze Świebodzic zagra 28 
listopada o godz. 19.00 ze Star-
tem w  Pietrowicach Wielkich.

• Przerwą złą passę?
WKS Wieluń pokonał Cheł-
miec Wałbrzych 3:0 (25:17, 
25:19, 26:24) w spotkaniu 8 
kolejki w 3 grupie II ligi siat-
karzy. 26 listopada w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów przy 
ul. Wysockiego 11a o godz. 
13.00 w rozgrywkach I Ligi 
Dolnośląskiej (dawna III liga) 
rezerwy Chełmca będą podej-
mowały Faraona Ziębice, a od 
godz. 16.00 pierwszy zespół w 
rozgrywkach II ligi będzie w 
tej samej hali grał ze Startem 
Namysłów. Wstęp na oba me-
cze bezpłatny.

• Te opolskie dziouchy
Siatkarki AZS Nysa pokona-
ły Chełmiec Wałbrzych 3:1 
(26:24, 25:17, 20:25, 25:23) w 
7 kolejce rozgrywek 3 grupy 
II ligi. W kolejnym spotkaniu 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
dziewczęta z Chełmca będą 
podejmowały UNI II Opole. 
Mecz zostanie rozegrany 26 
listopada o godz. 19.00.

• Kurzawiński 
wiceprezesem
Fabian Kurzawiński – trener 
drugoligowych siatkarzy KPS 
Chełmiec Wałbrzych został 
wybrany do Zarządu Dolno-
śląskiego Związku Piłki Siat-
kowej. Będzie w nim pełnił 
funkcję wiceprezesa do spraw 
marketingu.

• Odrobią zaległości
W ostatnim występie w run-
dzie jesiennej w Wałbrzychu, 
piłkarze Górnika ulegli Orłowi 
Ząbkowice Śl. 1:4 (0:1), a ho-
norową bramkę zdobył Da-
mian Chajewski w 65 min.
Górnik: Stec, Mazanka, 
Orzech, Michalak, Rosicki (88 
Kak), Niedźwiedzki Sobiesier-
ski, Chajewski, Emeka, Daniel 
(46 Korba), Smutek (66 No-
wak).
Ostatni mecz w tym roku 
Górnik rozegra 26 listopada 
o godz. 11.00 w Trzebnicy 
z Polonią. Będzie to zaległe 
spotkanie z 3 kolejki grupy 
wschodniej IV ligi.

(RED)

Sportowy raportRaport z Gminy 
Stare Bogaczowice
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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.

DB2010 .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

USŁUGI

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

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

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

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

PRACA

(5) Praca Opieka Niemcy Legalnie 
725248935 

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(9) 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 
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lubawce. Oferty należy składać do dnia 15 grudnia  
2022 roku, do godz. 15:00 w biurze podawczym Urzędu Miasta Lubawka, 
pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka (parter, pokój nr 1) lub przesłać listownie 
na adres Urzędu Miasta Lubawka (za datę złożenia oferty uważa się datę 
wpływu do biura podawczego Urzędu Miasta Lubawka). Szczegóły dot. 
konkursu znajdują się na stronie internetowej bip.lubawka.eu w zakładce 
„praca” lub na stronie głównej www.lubawka.eu.

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 25.11.2022 r. 

do dnia 16.12.2022 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 19/2022 nieruchomości 

niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargu ograniczonego.
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Dołącz do #CyklSzkoleńWSSE - 
#BHPwInnymUjęciu

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekono-
miczna „INVEST-PARK”, we współpracy 
z Kancelarią Sendero Tax & Legal, przy-
gotowała cykl bezpłatnych wydarzeń 
pt. „BHP w innym ujęciu – perspektywa 
kancelarii prawnej Sendero Tax & Legal”. 
Spotkania będą poświęcone bezpieczeń-
stwu i higienie pracy.

W ich trakcie specjaliści z kancelarii 
Sendero omówią wybrane zagadnienia 
dotyczące jednej z kluczowych sfer dzia-
łania każdej fi rmy – BHP. Cykliczne spo-
tkania zaplanowane są do czerwca 2023 
roku.

- Stacjonarną konferencją pt. „Za co 
PIP bije najchętniej, czyli sprawozdanie z 
działalności Państwowej Inspekcji Pracy 
za 2021 rok” otwieramy cykl wydarzeń 
związanych z bezpieczeństwem i higieną 
pracy. Spotykamy się 2 grudnia 2022 r. 
w Wałbrzychu. Udział jest bezpłatny, ale 
liczba miejsc jest ograniczona. Dołącz do 
nas już dziś! Konieczna jest rejestracja za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: 
p.pawlak@invest-park.com.pl. Więcej in-
formacji na stronie internetowej h� ps://
bit.ly/3OrXK2l - zapraszają organizatorzy 
spotkania.

Bezpieczeństwo Pracy -
 Wspólna Sprawa

15 listopada w siedzibie Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” odbyła się konferencja 
„Bezpieczeństwo Pracy - Wspólna Spra-
wa”. Wydarzenie zorganizowane zostało 
we współpracy z CIOP-PIB, Faurecia Wał-
brzych S.A. oraz Ogólnopolskim Stowa-
rzyszeniem Służby BHP.

Była to świetna okazja do wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk, rozmo-
wy z przedstawicielami instytucji pu-
blicznych i przede wszystkim spotkania 
w gronie specjalistów BHP. Uczestnicy 
wydarzenia mogli przekonać się, że bu-
dowanie kultury bezpieczeństwa nie 
zawsze jest związane z koniecznością 
wydania dużych pieniędzy.

- W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 
uczestników co utwierdziło nas w przeko-
naniu, że szkolenia dla służb BHP powinny 
być na stałe wpisane do kalendarza, dla-
tego raz jeszcze serdecznie zapraszamy 
na kolejną konferencję „Za co PIP bije 
najchętniej? Sprawozdanie Państwowej 
Inspekcji Pracy za 2021 rok”, która odbę-
dzie się 2 grudnia 2022 roku w Wałbrzychu 
– podkreślają organizatorzy konferencji z 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „INVEST-PARK”.

Anioł Hospicjum 
dla WSSE 
„INVEST-PARK”

Anioły Hospicjum to coroczne na-
grody przyznawane osobom i in-
stytucjom, które w ostatnim roku 
bezinteresownie działały na rzecz 
podopiecznych Hospicjum im. św. 
Jana Pawła II w Wałbrzychu. Wyróż-
nienia wręczane są od 2013 roku. 
W tym roku uroczystość wręcze-
nia statuetek odbyła się w Teatrze 
Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju, a 
wśród wyróżnionych znalazła się 
Wałbrzyska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna „INVEST-PARK”. Anioła 
Hospicjum z rak Prezes Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatywnej 
Oddział w Wałbrzychu Renaty 
Wierzbickiej odebrał Prezes Za-
rządu WSSE „INVEST-PARK” Piotr 
Wojtyczka.


