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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

- Szukasz pomocy lub 
wsparcia prawnego w trud-
nej sprawie? Nie stać się na 
skorzystanie z usług kance-
larii prawnej i nie masz się 
do kogo zwrócić o pomoc? 
Jesteśmy po to, aby Cię 
wesprzeć! Zapraszamy do 
korzystania z punktów nie-
odpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego i nieodpłat-
nej mediacji na terenie po-
wiatu wałbrzyskiego. Znaj-
dziesz tam profesjonalną 
i darmową pomoc radców 
prawnych, adwokatów, me-

diatorów oraz osób zajmu-
jących się poradnictwem 
obywatelskim – mówi Marcin 
Kałużny ze Stowarzyszenia 
Sursum Corda.

Punkty nieodpłatnej po-
mocy prawnej i mediacji:
• Miejska Biblioteka Publicz-

na - Centrum Kultury w 
Boguszowie-Gorcach, pl. 
Odrodzenia 4, czynny w: po-
niedziałek, wtorek i czwar-
tek w godz. 12.00-16.00,

• Starostwo Powiatowe w 
Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 
24, czynny w środę i piątek 
w godz. 09.00-13.00.

Bezpłatna pomoc prawna
stowska 11, w każdy piątek 
w godz. 12.00-15.00.
Rejestracja na wizyty odby-

wa się pod numerem telefo-
nu: 74 846 05 48 (poniedziałki, 
środy i czwartki w godz. 7.30 – 
15.30, we wtorki w godz.: 7.30 
– 16.30 oraz piątki w godz. 7.30 
– 14.30) oraz e-mailowo na 
adres poradyprawne@powia-
twalbrzyski.pl.

Z nieodpłatnej pomocy sko-
rzystać może każda osoba �-
zyczna, po złożeniu oświadcze-
nia (dostępnego w punkcie), 
że nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy 

prawnej. Jeśli wnioskodawcą 
jest osoba prowadząca jedno-
osobową działalność gospo-
darczą, to warunkiem skorzy-
stania z pomocy jest złożenie 
dodatkowego oświadczenia, 
że w ciągu ostatniego roku nie 
zatrudniała innych osób oraz 
zaświadczenia dotyczącego 
pomocy de minimis.

Co obejmuje 
nieodpłatna pomoc 
prawna?
• informację o stanie praw-

nym lub obowiązkach i 
uprawnieniach,

• wskazanie sposobów roz-
wiązania problemu praw-
nego,

• sporządzenie projektu pi-
sma (z wyłączeniem spraw 
w toczących się już postę-
powaniach), w tym o zwol-
nienie z kosztów sądowych 
lub o ustanowienie pełno-
mocnika,

• poinformowanie o kosz-
tach i ryzyku �nansowym 
skierowania sprawy do 
sądu,

• nieodpłatną mediację.
(RED)

Punkt nieodpłatnej pomo-
cy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
i mediacji:
• Teatr Zdrojowy w Szczaw-

nie Zdroju, ul. T. Kościuszki 
19, w każdy poniedziałek w 
godz. 09.00-13.00 – porad-
nictwo obywatelskie,

• Biblioteka + Centrum Kul-
tury w Czarnym Borze, ul. 
Sportowa 44, w każdy wto-
rek w godz. 10.00-14.00 – 
poradnictwo obywatelskie,

• Urząd Miejski w Głuszycy, ul. 
Parkowa 9, w każdą środę w 
godz. 11.00-15.00,

• Starostwo Powiatowe w 
Wałbrzychu, al. Wyzwole-
nia 24, w każdy czwartek w 
godz. 7.30-11.30,

• Centrum Usług Socjalnych 
w Jedlinie-Zdrój, ul. Pia-
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ne szyby – wylicza Sylwia Dą-
browska, burmistrz Boguszowa 
- Gorc. - Wiaty przy ul. Kamie-
niogórskiej oraz Głównej zosta-
ły zniszczone także w zeszłym 
roku. Wtedy o�arą wandali 
padły boczne szyby, których 
wymiana kosztowała gminę 
ponad 6 tys. złotych. Tego 
typu naprawy są czasochłonne 

i kosztowne, ponieważ szyby 
wykonywane są na zamówie-
nie. Tym razem przywrócenie 
trzem przystankom ich daw-
nego wyglądu pochłonie łącz-
nie około 22 tysiące złotych, a 
koszty naprawy ponownie po-
niesie gmina, czyli wszyscy jej 
mieszkańcy. Straż miejska jest 
w posiadaniu zapisu monito-

Jolanta Poważyńska z 
Koła Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich w Wałbrzy-
chu jest autorką hasła „Moja, 
Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA”, 
które będzie promowało XX 
Tydzień Bibliotek w 2023 
roku.

- Biblioteka jest miejscem 
do którego chętnie zaglądamy, 
czy to przychodząc osobiście, 
czy tylko przeglądając stronę 
internetową lub facebooka. 
Biblioteka jest jak przyjaciel, z 
którym dobrze spędza się czas. 
Jest otwarta na wszystkich. Za-
wsze można znaleźć w Niej coś 
ciekawego dla siebie. Może to 
być naukowa odpowiedź na 
jakieś zawiłe pytanie z dowol-
nej dziedziny lub odwrotnie 
– wciągnięcie w fantazyjny i 
nieoczywisty świat zawarty w 
książce lub w grze. Oferta bi-
blioteki jest tak różnorodna i 

Akty wandalizmu na przy-
stankach autobusowych 
przybrały na sile – policja 
poszukuje sprawców znisz-
czenia kolejnych wiat w Bo-
guszowie-Gorcach.

Straż Miejska w Boguszo-
wie-Gorcach otrzymała zgło-
szenie o rozbitych szybach w 
wiacie przystankowej przy ul. 

Kamieniogórskiej. - Niestety, 
informacja potwierdziła się. 
Patrol, który udał się na miej-
sce sprawdził także pobliski 
przystanek przy ulicy Głównej 
38, gdzie ujawniono kolej-
ne zniszczenia. Wandale nie 
oszczędzili również wiaty na 
pętli przy ul. Kosynierów i Bocz-
nej, w której rozbito dwie bocz-

Wandale atakują wiaty

ringu z miejsca zdarzenia. Pro-
simy także świadków zdarze-
nia o kontakt ze Strażą Miejską 
w Boguszowie-Gorcach pod nr 
tel. 74 844 92 93 lub tutejszym 
Komisariatem Policji w Bogu-

szowie – Gorcach pod nr tel. 
47 875 71 20. Sprawca dewa-
stacji odpowie za zniszczenie 
mienia na szkodę Gminy Bo-
guszów-Gorce.

(JCF)

Gmina Lubawka, we 
współpracy z czeskim mia-
stem Zaclerz, realizuje pro-
jekt „Wspólne wędrówki 
szlakiem polsko-czeskie-
go pogranicza”. Głównym 
działaniem w projekcie jest 
przeprowadzenie pieszego 
rajdu polsko-czeskim pogra-
niczem, na dystansie 24 i 60 
km.

- Projekt ma na celu oży-
wienie ruchu turystycznego 
na polsko-czeskim pograniczu, 
wzmocnienie więzi pomiędzy 
partnerami oraz ukazanie pięk-
na naszych terenów. W ramach 
projektu wyprodukowany zo-
stanie �lm promujący walory 
turystyczno- krajoznawcze po-
granicza oraz wydana zostanie 
mapa turystyczna z opisem 
atrakcji, miejsc godnych uwagi 
i wartych obejrzenia, znajdują-

cych się na terenach obu part-
nerów. Głównym działaniem w 
projekcie jest przeprowadzenie 
pieszego rajdu polsko-czeskim 
pograniczem, na dystansie 24 
i 60 km. Rajd odbędzie się dnia 
14 stycznia 2023 roku ze star-
tem i metą na stadionie miej-
skim w Lubawce.  Informujemy, 
że uruchomiliśmy zapisy na 
styczniowy rajd. Szczegóły w 
regulaminie. Serdecznie zapra-
szam do udziału – mówi Ewa 
Kocemba, burmistrz Lubawki.

Projekt pn. „Wspólne wę-
drówki szlakiem polsko-cze-
skiego pogranicza” jest współ-
�nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz środków 
budżetu państwa za pośred-
nictwem Euroregionu Nysa.

(MZ)

Wspólne wędrówki

Moja, Twoja, Nasza – 
BIBLIOTEKA

dostosowana do potrzeb użyt-
kowników, że każdy znajdzie 
coś w niej interesującego. To 
dlatego bibliotekę można na-
zwać Moją, Twoją, Naszą i się 
z nią utożsamiać – czytamy w 
uzasadnieniu wyboru hasła, 
opublikowanym przez Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich.

(RED)
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- Informacja o zwolnieniach grupowych 
w dwóch wałbrzyskich fabrykach spra-
wiły, że postanowiliśmy dać wymierne 
wsparcie osobom w tak trudnej sytuacji. 
W ramach pomocy rodzinom, samotnym 
matkom, ojcom, opiekunom zastępczym 
poszukującym pracy lub będącym w trak-
cie zwolnień grupowych, proponujemy 10 
darmowych miejsc w Żłobku u Mikołajka 
w Strudze na pół roku, a za kolejne 6 mie-
sięcy naliczymy 50 % czesnego – mówi 
Ramona Bukowska, dyrektor Żłobka w 
Strudze.

- Oferta, którą kierujemy do osób znajdu-
jących się w trudnej sytuacji na rynku pra-
cy, obejmuje między innymi: naukę języka 
angielskiego metodą Helen Doronn, zajęcia 

z sensoplastyki, teatrzyki oraz zabawy te-
matyczne kreowane przez empatyczne na-
sze ciocie. Jedyny koszt, który jednorazowo 
będą musieli ponieść rodzice lub opiekuno-
wie, to 300 zł na tak zwaną wyprawkę – pod-
kreśla Ramona Bukowska.

Dużym atutem Żłobka u Mikołajka w 
Strudze jest jego lokalizacja w malowniczej 
i spokojnej okolicy, otoczonej widokiem gór 
oraz pięknej zieleni pól i łąk.

- Takie położenie placówki stwarza do-
skonałe warunki do częstych spacerów i pro-
wadzenia obserwacji przyrody, zmieniającej 
się pod wpływem następujących po sobie 
pór roku. Sam budynek, w który działa także 
przedszkole, jest piętrowy, posiada 4 prze-
strzenne i nasłonecznione sale dydaktyczne 

Za darmo przyjmą dzieci do żłobka!

dostosowane do potrzeb rozwojowych dzie-
ci, 2 szatnie, 2 toalety, sypialnie dla najmłod-
szych, zaplecze kuchenne spełniające wyso-
kie wymagania higieniczne systemu HACCP 
oraz pomieszczenie kancelaryjno-admini-
stracyjne. Obiekt otacza ogrodzenie, umoż-
liwiające bezpieczny pobyt dzieci na placu 
zabaw, który jest wyposażony w urządzenia 
ogrodowe rozwijające sprawność i zwinność 
naszych wychowanków, a także piaskowni-
cę, w której dzieci rozwijają zdolności inter-
personalne i zawierają przyjaźnie. To także 
miejsce, które bardzo korzystnie wpływa na 
ogólny rozwój dziecka, a w trakcie zabawy 
w piasku dziecko doskonali swoje zdolności 

manualne, w tym głównie precyzję ruchów, 
a także zręczność i koordynację. A najmłod-
sze dzieci są zabierane na przejażdżki w bar-
dzo wygodnym atestowanym wózku – wyja-
śnia dyrektor Żłobka w Strudze.

Dziećmi zajmują się wykwalifi kowane 
opiekunki, położna i zespół pedagogów, któ-
rych pomysły i charakter przekładają się na 
indywidualność tego miejsca.

- „Pszczółki”, bo tak nazywamy nasze ma-
luchy, mogą przebywać u nas w godzinach 
od 6.00 do 17.00. W tym samym budynku 
znajduje się przedszkole, możemy zatem 
opiekować się rodzeństwem, dziećmi w wie-
ku do 6 lat – podkreśla Ramona Bukowska.

R E K L AMA

- Mamy jednego z naj-
lepszych chirurgów w wo-
jewództwie i najlepszą 
pielęgniarkę w regionie! – 
informuje Specjalistyczny 
Szpital im. dra Alfreda Soko-
łowskiego.

Wśród nagrodzonych w 
plebiscycie medycznym Hipo-
krates jest dwoje pracowników 
Specjalistycznego Szpitala im. 
dra A. Sokołowskiego w Wał-
brzychu.

- W kategorii wojewódzkiej 
„Chirurg roku” na 2. miejscu 
sklasy�kowany został dr Paweł 

Pyka, a w kategorii „Pielęgniar-
ka roku” w mieście Wałbrzych 
bezkonkurencyjna okazała się 
Danuta Jurczyńska-Job, któ-
ra zajęła 1. miejsce. Podczas 
uroczystej gali we Wrocławiu 
nagrodzono pracowników 
ochrony zdrowia, którzy zostali 
nazwani najlepszymi w swoim 
fachu w 2022 roku przez sa-
mych pacjentów, a to najważ-
niejsza ocena wiedzy, profesjo-
nalizmu oraz człowieczeństwa 
– podkreśla kierownictwo wał-
brzyskiej lecznicy.

(RED)

Teatralną Galą z Daisy w 
teatrze dramatycznym za-
inaugurowany zostanie 13 
stycznia Rok Księżnej Daisy 
von Pless w Wałbrzychu. 
Artyści wystąpią na przebu-
dowanej dużej scenie, a pu-
bliczność zasiądzie na prze-
budowanej widowni.

- W I etapie przebudowali-
śmy balkon dużej sceny, korzy-
stając z przyznanych środków 
�nansowych Ministra Kultury 
w Programie „Infrastruktura 
Kultury” (300 tysięcy złotych) 
oraz budżetu Samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
i udziału teatru (ponad 900 
tysięcy złotych). W 2022 roku 
wykonana została komplek-
sowa modernizacja widowni 
dużej sceny, w całości �nan-
sowana z funduszy i budżetu 
Województwa Dolnośląskiego. 
Na przełomie kwietnia i maja 
teatr zaskakująco znalazł się 
bezradny wobec gwałtownie 
rosnących cen i faktycznych 
potrzeb na przeprowadzenie 
planowanej modernizacji. Fun-
dusze na 2022 rok, przyznane 
i posiadane w budżecie teatru 
okazały się dużo niewystarcza-
jące, skutkiem czego wszyst-
kie plany inwestycyjne stanęły 
pod znakiem zapytania. Teatr 
poprosił swego organizato-

Pacjenci ich doceniliInauguracja sceny i roku Daisy

ra – Urząd Marszałkowski we 
Wrocławiu – o pomoc w roz-
wiązaniu tego nader istotne-
go problemu. Cieszymy się 
ogromnie, że udało się i dzięki 
dodatkowym środkom w kwo-
cie 1 188 007 złotych, przy-
znanym przez Samorząd Wo-
jewództwa na posiedzeniu 14 
lipca 2022 r. mogliśmy konty-
nuować przebudowę widow-
ni dużej sceny. Modernizacja 
kosztowała ponad 2 300 000 
złotych – informuje Teatr Dra-
matyczny im. Jerzego Szaniaw-
skiego w Wałbrzychu.

- Cieszę się, że otwarciem 
Dużej Sceny Teatru Drama-
tycznego im. Jerzego Sza-
niawskiego w Wałbrzychu 
inaugurujemy wałbrzyski rok 
księżnej Daisy. Po pierwsze 
cieszę się, że po wielu trudach 
ta inwestycja się udała, a po 

drugie to wspaniale, że insty-
tucja wojewódzka wpisuje się 
w lokalne działania i wspiera 
samorząd miejski – podkreśla 
Krzysztof Maj, Członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego, 
który wspierał wałbrzyski teatr 
w staraniach o dodatkowe pie-
niądze na remont.

Gala Daisy rozpocznie się 
w piątek, 13 stycznia o godz. 
19.00 musicalem „Daisy” reży-
serii Konrada Imieli i muzyką 
Grzegorz Rdzaka.

- Na wniosek Komisji Kultu-
ry Rady Miejskiej Wałbrzycha, 
spółki Zamek Książ oraz Fun-
dacji Księżnej Daisy von Pless, 
Rada Miejska Wałbrzycha pod-
jęła uchwałę o ogłoszeniu roku 
2023 Rokiem Księżnej Daisy von 
Pless – mówi Mateusz Myky-
tyszyn, rzecznik spółki Zamek 
Książ. - W tym roku przypada 

150 rocznica urodzin najsłyn-
niejszej w historii mieszkan-
ki miasta oraz 80 rocznica jej 
śmierci w Wałbrzychu. Przez 
najbliższe dwanaście miesięcy 
postać księżnej Daisy von Pless 
(1873-1943) upamiętniana bę-
dzie także w partnerskim mie-
ście Wałbrzycha, czyli górno-
śląskiej Pszczynie, gdzie radni 
podjęli analogiczną uchwałę. 
Miasta, które łączy wspólna hi-
storia, a w przeszłości unia per-
sonalna w osobie panujących 
książąt z rodu Hochberg von 
Pless podpisały umowę o part-
nerstwie w 2014 roku. A musical 
o Daisy jest o wielkiej osobie 
oraz o wielkiej historii, na której 
tle toczyło się jej niebanalne ży-
cie. Jest też o cierpieniu i nadziei, 
ale przede wszystkim o świecie, 
do którego już nie ma powrotu. 
Arystokracja, bale i podróże sa-
lonką są przebrzmiałym echem 
dawnego świata – patrzymy na 
nie z zazdrością, często też z lu-
dową wyższością. Ale to w tam-
tym świecie pielęgnowano hu-
manistyczne wartości – litość, 
wdzięczność, współczucie, któ-
rych dziś brakuje. Księżna Daisy 
ponad wszystkimi perypetiami 
reprezentuje właśnie dobro – to 
była jej supermoc i takiej boha-
terki dzisiaj nam potrzeba.

(RED)



Czwartek, 12 stycznia 2023 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMAR E K L AMA

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

Stare Bogaczowice, 12.01.2023r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie w obrębie wsi Chwaliszów, 
gmina Stare Bogaczowice

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

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Stare Bogaczowice uchwał nr: XXXIII/303/2022 z dnia 4 li-

stopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie w obrębie wsi Chwaliszów, gmina 
Stare Bogaczowice.

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46 pkt 1 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Stare Bogaczowice na adres: 

Urząd Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, lub w formie 
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za 
pomocą poczty elektronicznej na adres email: l.juchkiewicz@starebogaczowice.ug.gov.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 3 lutego 2023 roku.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Stare Bogaczowice informuje, iż ogólna klauzula in-
formacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Starte Bogaczowice dostępna jest 
na stronie bip.starebogaczowice.ug.gov.pl.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosław Lech

Często spotkać się można z ku-
powaniem nieruchomości „na kre-
dyt”. Zwykle okres kredytowania, 
tego rodzaju inwestycji, wynosi 25-
30 lat. Oczywiście każdy kredyto-
biorca, oprócz zobowiązania spłaty 
należności głównej wraz z odsetka-
mi, ponosi także inne koszty i opła-
ty związane z udzieleniem kredytu, 
w tym prowizję, czy koszty związa-
ne z ubezpieczeniem kredytu.

Zdarza się, że taki kredyt zostaje 
przez kredytobiorcę spłacony przed 
czasem. Na przykład, nie w 30 lat, 
a w 20. Wydawać by się mogło, że 
mniejsze odsetki to jedyne, co udało 
się kredytobiorcy uzyskać dokonując 
wcześniejszej spłaty kredytu. Otóż tak 
nie jest. Osoby, które spłaciły kredyt 
przed terminem powinny otrzymać 
zwrot części poniesionych kosztów 
kredytu. Jeżeli liczona była prowizja 
lub poniesione zostały jakiegoś rodza-
ju inne opłaty bankowe, to wówczas 
bank ma obowiązek zwrócić ich część. 
Część podlegającą zwrotowi oblicza 
się proporcjonalnie do okresu skróce-
nia spłaty kredytu.

Zarówno Rzecznik Finansowy jak i 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów wskazują jednoznacz-
nie, że wcześniejsza spłata kredytu 
powinna pociągać za sobą koniecz-
ność zwrotu proporcjonalnej części 

kosztów poniesionych w ramach 
prowizji przygotowawczej czy innych 
opłat administracyjnych. Swoje sta-
nowisko w tym zakresie opierają o 
interpretację art. 49 ustawy o kredycie 
konsumenckim. Zgodnie z tą inter-
pretacją, wskazany przepis obejmuje 
swoim zakresem całkowity koszt kre-
dytu, na który składają się: “odsetki, 
opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli 
są znane kredytodawcy oraz koszty 
usług dodatkowych w przypadku, 
gdy ich poniesienie jest niezbędne do 
uzyskania kredytu – z wyjątkiem kosz-
tów opłat notarialnych ponoszonych 
przez konsumenta”.

Prawo do zwrotu części poniesio-
nych opłat, w związku z wcześniejszą 
spłatą kredytu, obejmuje zarówno 
kredyty hipoteczne, jak i konsumenc-
kie. Warto przy tym pamiętać, że nie 
każdy kredyt gotówkowy jest kredy-
tem konsumenckim. Aby zostać uzna-
ny za kredyt konsumencki, powinien 
on być udzielony: konsumentowi, od-
płatnie, z przeznaczeniem na cele nie-
związane z działalnością gospodarczą 
oraz nie wyższy nić 255 550 zł. Uzyska-
nie zwrotu prowizji przy wcześniejszej 
spłacie kredytu, zwłaszcza kredytu 
gotówkowego, bywa jednak proble-
matyczne. Banki starają się przeko-
nywać, że nie ma związku pomiędzy 
kwotą pobranej prowizji, a okresem 

- W celu optymalizacji połączeń 
na trasie: Podzamcze – Piaskowa 
Góra – Dworzec Szczawienko – Wał-
brzyska Specjalna Strefa Ekono-
miczna przeorganizowana została 
sieć tras autobusowych – informuje 
Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzy-
mania Miasta w Wałbrzychu.

- 1 stycznia 2023 r. usunięta z roz-
kładów jazdy została linia nr 1, zmia-
nie uległa trasa kursowania linii nr 9 i 
uruchomiona została nowa linia nr 19. 
Przystankiem początkowym i końco-
wym linii nr 9 i 19 jest przystanek przy 
ulicy Stacyjnej (Dworzec Szczawien-
ko). Autobusy linii nr 9 po wyruszeniu 
z Dworca Szczawienko jadą ul. Wro-
cławską i Wyszyńskiego w kierunku 
Piaskowej Góry, i dalej na Podzamcze 
przez al. Podwale, Gagarina, Lelewela 

do Dworca Szczawienko. Linia nr 19 
kursuje w przeciwnym kierunku tj. z 
Dworca Szczawienko przez ul. Lele-
wela, Gagarina przez Podzamcze na 
Piaskową Górę i dalej przez ul. Wy-
szyńskiego, Wrocławską do Dworca 
Szczawienko. Linie nr 9 i 19 obsługują 
przystanki przy ul. Sokołowskiego oraz 
wybranymi kursami skierowane są w 
rejon Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej przez ul. Uczniowską 
do ul. Jachimowicza. Zmianie uległy 
także rozkłady jazdy linii: 4, 11 i 18. Uru-
chomiony został nowy przystanek „na 
żądanie” dla linii nr 18 położony na ul. 
Gałczyńskiego, przy skrzyżowaniu z ul. 
Wyszyńskiego – czytamy w komunika-
cie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzy-
mania Miasta w Wałbrzychu.

(RED)

Prawo w pigułce: bank musi zwrócić część opłat 
i prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

�nansowania, a co za tym idzie zwrot 
nie przysługuje.

W tej sprawie wypowiedział się 
również Trybunał Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej. W wyroku z 
19 września 2019 roku TSUE orzekł, 
że jeśli kredytobiorca spłaca kredyt 
przed terminem, to koszty uzyskania 
kredytu powinny zostać zmniejszo-
ne proporcjonalnie do czasu spłaty. 
Trybunał wprost odniósł się przy tym 
do całkowitych kosztów kredytu, nie 
tylko do jego oprocentowania (wyso-
kości odsetek). Zasadniczo orzeczenie 
TSUE jest zgodne z ogólnym, nie tyl-
ko polskim ale i europejskim trendem 
prowadzącym do lepszej ochrony kre-
dytobiorców.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Zmiany w komunikacji 
miejskiej
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Akacjowa 15, 58-330 Jedlina-Zdrój

513 958 505

Pokoje Gościnne
NA AKACJOWYM WZGÓRZU
Danuta Biegun-Naumowicz ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ 

na

Pokoje Gościnne na Akacjowym Wzgórzu 
w Jedlinie-Zdroju

W najbliższej okolicy jest wiele atrakcji:
• całoroczny tor saneczkowy
• wyciąg narciarski na Czarodziejskiej Górze
• park linowy, ścianka wspinaczkowa, park śnie-

gowy z możliwością snowtubingu,
• Park Zdrojowy z fontann a multimedialną,

• wieża widokowa na Borowej,
• Sztolnie Walimskie,
• Podziemne Miasto Osówka,
• zamek Grodno,
• zamek Książ z palmiarnią i stadniną koni,
• Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

… to atrakcyjne miejsce z pokojami gościnnymi w centrum uzdrowiskowego miasteczka.
- Oferujemy Państwu pokoje 2, 3 i 4 -osobowe z TV i dostępem do Internetu. Pokoje 2 osobowe wypo-
sażone są w prywatną łazienkę, natomiast pokój 3 i 4 osobowy posiada dostęp do wspólnej łazienki. 
Goście mają dostęp do aneksu kuchennego. Na terenie obiektu możliwe jest rozpalenie grilla – wyliczają 
właściciele Pokoi Gościnnych na Akacjowym Wzgórzu w Jedlinie-Zdroju.

Gmina Mieroszów w 2023 
roku upamiętnia serial tele-
wizyjny „Gruby”, do którego 
zdjęcia były realizowane w 
wielu miejscach tej gminy. 
Premiera serialu odbyła się 
50 lat temu i z tej okazji sa-
morząd wydał okoliczno-
ściowy kalendarz ścienny, 
którego nakład rozszedł się 
błyskawicznie.

Polski serial fabularny „Gru-
by” wyprodukowany został w 
1972 roku, a swoją premierę 
miał 11 stycznia 1973 r. Siedem 
odcinków tego czarno-białe-
go �lmu przygodowego dla 
dzieci i młodzieży powstało 
między innymi w Mieroszowie. 
Producentem była Wytwórnia 
Filmów Oświatowych  w Łodzi. 
Serial został wyreżyserowany 
przez Wojciecha Fiwka i Barba-
rę Bartman-Czecz, a tytułową 
rolę „Grubego” grał Maciej Ła-
zanek. W 1973 roku �lm otrzy-
mał Nagrodę Ministra Oświaty 
i Wychowania podczas Między-
narodowego Festiwali Filmów 
Młodego Widza „Ale Kino” w 
Poznaniu, a także był nagro-
dzony w 3 Ogólnopolskim 
Festiwalu Filmów dla Dzieci i 
Młodzieży.

Bohaterami opowieści są 
uczniowie siódmej klasy, roz-
poczynający naukę tuż po 

- 3 lutego zapraszamy mieszkańców Gminy Mieroszów na uroczyste 
otwarcie Klubu Senior+ w Sokołowsku! Inwestycja jest już zakończona 
i niebawem klub rozpocznie swą działalność. Koszt wykonania prac 
dostosowujących obiekt na potrzeby Klubu Senior+ oraz wyposażenia 
tej plecówki wynosi 300 000 zł. Gmina Mieroszów na ten cel dostała 
dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 200 
000 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny, pochodzący ze 
środków Gminy Mieroszów – wyjaśnia Ewa Kisztelińska, Sekretarz Gminy 
Mieroszów.

(RED)

Klub Senior+ 
w Sokołowsku

50 lat od premiery Grubego

II wojnie światowej na Zie-
miach Odzyskanych. W przy-
gody bohaterów wplecione 
są echa działań wojennych, 
asymilacja polskich osadni-
ków, czy działania dywersyj-
ne działającego jeszcze po 
wojnie Werwolfu.

- Mieszkańcy Mieroszowa 
pamiętają, że wiele scen było 
kręconych na ulicach ich mia-
sta, u ich znajomych lub rodzin 
gościła ekipa �lmowa. Dziś na 
ulicach miasta można znaleźć 
ślady tej produkcji, np. Skwer 
Grubego, który otwarty został 
w lipcu 2020 roku. Mural z ław-

kami upamiętnia głównego 
bohatera, a w ścianę wmuro-
wany jest rower podobny do 
tego, którym jeździł �lmowy 
„Gruby” – mówi Andrzej Lipiń-
ski, burmistrz Mieroszowa.

Zdjęcia były kręcone przez 
pięć miesięcy, a serial zyskał 
popularność i do dziś, od cza-
su do czasu, jest emitowany 
na różnych kanałach telewi-
zyjnych, został wydany na pły-
cie DVD, a w serwisie Youtube 
można znaleźć nawet jego 
koloryzowane wersje. - Ten 
rok w Mieroszowie przyniesie 
nam jeszcze jedno bardzo cie-

kawe wydarzenie artystyczne 
związane z tym �lmem. Będzie 
to I Festiwal Grubego, którego 
realizacja planowana jest na 
połowę 2023 roku. Już dzisiaj 
od organizatorów nieo�cjalnie 
dowiedzieliśmy się, że w cza-
sie festiwalu planowanych jest 
dużo bardzo różnych wyda-
rzeń (nie tylko artystycznych) 
i nie zabraknie też osób zwią-
zanych z tym �lmem. Uliczki 
Mieroszowa będą pełne ludzi, 
wśród których z pewnością 
warto być – podkreśla Andrzej 
Lipiński.

(KK, fot. Tomasz Tracewski)
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Styczeń
• Orszak Trzech Króli zorganizowany we współpracy 

Kościoła Para�alnego i gminnych instytucji publicz-
nych

• Rozstrzygnięcie gminnego konkursu na najładniej-
sza dekoracją świąteczną wraz z wręczeniem na-
gród

Luty
• Otwarcie Klubu „Senior +”- , który został utworzony 

w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspa-
kajania potrzeb kulturalnych środowiska osób star-
szych w Gminie Stare Bogaczowice.

• Dyktando Gminne i wyłonienie mistrza ortogra�i
• Start akcji społecznej „Mieszkańcy Starych Boga-

czowicach solidarni z Ukrainą”
• Warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe i wycieczki 

dla dzieci w ramach zadania „Ferie zimowe

Marzec
• Gminne obchody Dnia Kobiet
• Zorganizowany wyjazd na Kabaret Neo-Nówka

• Rada Gminy Stare Bogaczowice nadała tytuł „Zasłu-
żony Obywatel Gminy Stare Bogaczowice” Urszuli 
Puskarz (lekarz rodzinny ze Starych Bogaczowice) 
oraz Adrianowi Wyrwińskiemu (prezes �rmy Aktiw 
sp. z o.o. w Starych Bogaczowicach).

Kwiecień

• Rajd samochodowy - pierwsza edycja Rajdu Natury
• Wyścig MTB organizowany w ramach Ligii Aglome-

racji Wałbrzyskiej

Maj
• Półmaraton Górski z Flagą na Trójgarbie
• Zwycięzca Master Chef Junior w Starych Bogaczowi-

cach – spotkanie w szkole podstawowej
• Spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim oraz roz-

strzygnięcie konkursu na najbardziej aktywnego 
czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej

• Gminne obchody Dnia Matki-wyjazd do Wojsławic

• Finał WLV Run – zawodów biegów dla dzieci

Czerwiec
• Otwarcie sezonu w wypożyczalni rowerów elek-

trycznych
• Gminne obchody Dnia Dziecka – Teatr dla najmłod-

szych
• Spektakl Teatralny „Boży Lew”
• VII Dni Gminy Stare Bogaczowice, których gwiazdą 

był Jerzy Kryszak

• Absolutorium dla Wójta Gminy Stare Bogaczowice
• Klaudia Pszczółkowska z Gostkowa została wybrana 

II Wicemiss Nastolatek Województwa Dolnośląskie-
go 2022.

Lipiec
• Rozpoczęcie projektu „Nasza siostra Ukraina” re-

alizowanego w ramach do�nansowania programu 
„Działaj Lokalnie”

• Turniej Rycerski pod Zamkiem Cisy

• Warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe i wycieczki 
dla dzieci w ramach zadania „Wakacje w Gminie Sta-
re Bogaczowice”

Sierpień
• Rozpoczęcie naboru wniosków o przydział lokali 

mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku po-
łożonym w Strudze przy ul. Szkolnej.

• Dożynki Gminne

• Warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe i wycieczki 
dla dzieci w ramach zadania „Wakacje w Gminie Sta-
re Bogaczowice”

• Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Stare Boga-
czowice

Podsumowanie 2022 roku w 
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Gminie Stare Bogaczowice
Wrzesień

• Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze drużyn 
OSP Ziemi Wałbrzyskiej

• Podpisanie umowy na „Budowę dwóch świetlic w 
miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice” 
przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice i �rmę Solid-
ne Budowanie Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego

• Uroczyste zakończenie projektu „Nasza siostra 
Ukraina” realizowanego w ramach do�nansowania 
programu „Działaj Lokalnie”

• Uroczyste obchody 15-lecia Hufca Wrocław podczas 
biwaku w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczo-
wicach

• Fundacja Pałac Struga otrzymała nagrodę Marszał-
ka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osią-
gnięcia w dziecinie kultury-w zakresie konserwacji 
zabytków

Październik
• Zorganizowana wycieczka dla seniorów do Pszczyny

• Gminne senioralia

• Mroczny bal przebierańców dla dzieci z terenu całej 
Gminy

• Rozpoczęcie roku akademickiego UTW Stare Boga-
czowice

• Otwarcie pierwszego marketu spożywczego w Gmi-
nie Stare Bogaczowice-Stokrotki

• II Maraton Górski im. Wiesława Ślawskiego w Sta-
rych Bogaczowicach

Listopad
• Wystawa prac plastycznych powiatowych artystów 

„Forma a osobowość”
• Obchody 11-go listopada – koncert w Operze Wro-

cławskiej, wyjazd zorganizowany
• Spotkanie autorskie z Katarzyną Budzis

• Kolejny Anioł Hospicjum przekazany na ręce Miro-
sława Lecha, Wójta Gminy Stare Bogaczowice

• Ruszyła inwestycja pn. „Budowa dwóch świetlic 
wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Boga-
czowice, gmina Stare Bogaczowice”, w wyniku któ-
rego powstaną 2 nowoczesne obiekty jednokondy-
gnacyjne o konstrukcji murowanej, z drewnianym 
dachem dwuspadowym krytym blachodachówką

Grudzień
• Mikołajkowe wyjazdy do kina zorganizowane dla 

dzieci i młodzieży oraz sołeckie spotkania z Mikoła-
jem

• Gmina Stare Bogaczowice współorganizuje Bieg Mi-
kołajkowy dla Hospicjum w Wałbrzychu

• Uroczyste oddanie inwestycji pn. „Budowa budyn-
ku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondy-
gnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w 
miejscowości Struga na działce nr 170/1, powiat 
wałbrzyski” w wyniku, której powstało 30 mieszkań, 
2 pomieszczenia techniczne (kotłownia i rozdzielnia 
elektryczna) oraz pomieszczenie gospodarcze. Poza 
budynkiem mieszkalnym zaprojektowano pełną in-
frastrukturę towarzyszącą, w tym dojazd do budyn-
ku wraz z miejscami postojowymi, zieleń, chodniki 
oraz obiekty małej architektury (śmietnik, ławki, ko-
sze na śmieci oraz obszar wydzielony pod podziem-
ny zbiornik na paliwo dla potrzeb lokalnej kotłow-
ni). Wartość zadania to ponad 8 500 000 zł brutto.

• Świąteczny koncert charytatywny w wykonaniu or-
kiestry policyjnej KWP we Wrocławiu na rzecz ho-
spicjum w Wałbrzychu. Koncert odbył się w Kościele 
Para�alnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sta-
rych Bogaczowicach.

• Podpisanie umowy na budowę drugiego bliźniacze-
go budynku wielorodzinnego w Strudze przy ulicy 
Szkolnej, przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice 
i Pana Tomasza Olszówka członka zarządu Grupy 
TWS Sp. z o.o.
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Młodzi sportowcy z Gmi-
ny Głuszyca: medaliści mi-
strzostw Europy, mistrzostw 
Polski oraz Dolnego Śląska w 
sportach walki, spotkali się z 
włodarzami Głuszycy.

- Jesteście dla nas wzorem 
determinacji, ciężkiej pracy 
i odwagi. Jesteście przykła-
dem tego, że z pasją i zaan-
gażowaniem można osiągnąć 
wiele – powiedział Burmistrz 
Głuszycy Roman Głód, który 
wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Głuszycy Grzego-
rzem Milczarkiem uhonorowali 
nagrodami oraz dyplomami 
wszystkich sportowców upra-

wiających: karate, taekwondo 
i boks. Włodarze podziękowali 
także obecnym na spotkaniu 
rodzicom zawodników oraz ka-
drze trenerskiej. - Zachęcam do 
skorzystania z przyznawanego 
corocznie stypendium sporto-
wego. O stypendium sportowe 
w Gminie Głuszyca może ubie-
gać się młodzież szkolna, która 
osiąga wysokie wyniki w swojej 
dyscyplinie sportowej. Stypen-
dium może pomóc m.in. po-
kryć wydatki związane z zaku-
pem sprzętu oraz opłaceniem 
transportu na zawody – dodał 
burmistrz Roman Głód.

(AMAL)

• Zabawa karnawałowa
- Zabawa karnawałowa to czas, 
na który czekają wszystkie dzie-
ci. Wróżki, księżniczki, rycerze, 
Anny i Elzy przybywajcie, bo 
szykuje się najlepsza zabawa 
karnawałowa w Głuszycy! Za-
praszamy do Centrum Kultury 
- Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Głuszycy w sobotę, 14 stycz-
nia w godzinach 16.00 -18.00 
dzieci od 4 do 10 lat. Warun-
kiem uczestnictwa jest wypisa-
nie deklaracji przez rodzica lub 
opiekuna prawnego dostępnej 
na stronie www.ckmbp-gluszy-
ca.pl. Liczba miejsc jest ogra-
niczona, a zapisy prowadzone 
są pod numerem telefonu 503 
102 817. Zapraszamy dzieci w 
dowolnym przebraniu – pod-
kreśla Sabina Jelewska, dyrek-
tor Centrum Kultury – MBP w 
Głuszycy.

• Ferie w CK-MBP
Centrum Kultury - Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszycy 
16 stycznia rozpoczyna zapisy 
na zajęcia organizowane w 
czasie ferii zimowych. Zapisy 
będą prowadzone pod nume-
rem telefonu 503 102 817 od 
godz. 9.00 do 18.00 do wyczer-
pania limitu miejsc.

• Nowa siedziba OPS
Siedziba Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz Zespołu do sspraw 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie została przeniesio-
na na ul. Grunwaldzką 55 w 
Głuszycy, do dawnej siedziby 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy. 
Działają także numery telefo-
nu do: działu pracy socjalnej, 
świadczeń z pomocy społecz-
nej i wspierania rodzin - 74 
8456 343 oraz działu świad-
czeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego - 74 8456 448.

• Małżeńskie jubileusze
Do 31 maja 2023 r. przyjmowa-
ne są zgłoszenia do udziału w 
uroczystości „Jubileusze Mał-
żeństw 2023 w Głuszycy”. Or-
ganizatorzy zapraszają wszyst-
kie pary małżeńskie świętujące 
w bieżącym roku: 25, 30, 35, 40, 
45, 55, 60, 65 i 70 rocznicę za-
warcia związku małżeńskiego i 
mając zameldowanie na pobyt 
stały w Gminie Głuszyca. Zgło-
szenia przyjmuje Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Anna 
Kabat w pokoju nr 5 Urzędu 
Miejskiego w Głuszycy przy ul. 
Parkowej 9. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerem 
telefonu 74 660 46 71.

(RED)

Podziękowania 
dla sportowców

Raport z Gminy Głuszyca
- Uchwaliliśmy rekordo-

wy, wynoszący prawie 50 
milionów zł budżet miasta z 
wielkimi wyzwaniami – mówi 
Leszek Orpel, Burmistrz Je-
dliny-Zdroju.

- Oprócz utrzymania jedno-
stek organizacyjnych miasta: 
szkoły, przedszkola, żłobka, 

biblioteki, ośrodka pomocy 
społecznej z klubem seniora, 
centrum kultury i urzędu mia-
sta oraz infrastruktury miasta: 
zimowego i letniego utrzyma-
nia dróg, terenów zielonych, 
oświetlenia ulic, dowozu dzieci 
do szkoły, linii autobusowej nr 
5, ochrony środowiska, utrzy-

Rekordowy budżet mania kilkuset lokali miesz-
kalnych, będziemy realizować 
inwestycje na kwotę około 25 
milionów zł. W tegorocznym 
budżecie miasta zapisaliśmy 
wydatki na: modernizację dróg, 
zakup autobusu elektrycznego, 
budowę najnowocześniejsze-
go toru saneczkowego oraz 
budowę parku wodnego. Przed 
nami moc wyzwań – podkreśla 
burmistrz Jedliny-Zdroju.

(RED)
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Raport z Gminy 
Czarny Bór
•Stypendia 
dla sportowców
- Przypominam, że 31 stycz-
nia 2023 r. upływa termin 
składnia wniosków o przy-
znanie stypendiów sporto-
wych za osiągnięte wyniki 
sportowe w roku 2022 dla 
zawodników z Gminy Czar-
ny Bór. Szczegółowe kryte-
ria oraz zasady przyznawa-
nia stypendiów sportowych 
określone zostały w uchwa-
le nr XXVII/124/2013 z dnia 
6 marca 2013 r. w sprawie 
ustanowienia stypendiów 
sportowych dla osób �zycz-
nych za osiągnięte wyniki 
sportowe, szczegółowych 
zasad oraz trybu ich przy-
znawania i pozbawiania, 
zmienionej uchwałą nr 
XXVI/146/2016 z dnia 28 li-
stopada 2016 r. Szczegóły 
na stronie BIP Gminy Czarny 
Bór – mówi Adam Górecki, 
wójt Gminy Czarny Bór.

(RED)

• Dofinansują 
remonty zabytków
Trwa nabór wniosków o 
udzielenie w 2023 roku 
dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub uję-
tych w Gminnej Ewidencji 
Zabytków dla Gminy Czarny 
Bór. Wniosek może złożyć 
podmiot, który posiada ty-
tuł prawny do zabytku wy-
nikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, 
trwałego zarządu, ograni-
czonego prawa rzeczowego 
lub stosunku zobowiązanio-
wego. Dotacje mogą być 
udzielane na prace, które 
zostaną przeprowadzone 
w roku 2023. Kwota zapla-
nowana w budżecie Gminy 
Czarny Bór w roku 2023 z 
przeznaczaniem na dotacje 
na ochronę zabytków wy-
nosi 50 000 zł. Termin skła-
dania wniosków upływa 31 
stycznia br. Szczegóły na 
stronie BIP Gminy Czarny 
Bór.

(RED)

Zajęcia dla dzieci
- Przypominam i zapraszam 
na zajęcia taneczne oraz pla-
styczne do Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu – mówi 
Wioletta Sowa, dyrektor walim-
skiego Centrum Kultury. – We 
czwartek zajęcia plastyczne 
rozpocznie grupa starsza o 
godz. 15.00, a grupa młodsza 
o godz. 16.00. Zajęcia tanecz-
ne zainauguruje grupa „Sówka 
Dance” o godz. 15.00, a grupa 
„Sowa Dance” o godz. 16.00.

Finał WOŚP w Walimiu
Centrum Kultury i Turysty-
ki w Walimiu zaprasza do 
współtworzenia sztabu, któ-
ry przygotuje i poprowadzi 
Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Walimiu. - 
Jak co roku liczymy na Państwa 
piękne serce i podzielenie się 
gadżetami, rękodziełem i in-
nymi cudami na licytację, która 
odbędzie się w walimskim szta-
bie 29 stycznia 2023 r. o godzi-
nie 18.00 – podkreślają przed-
stawiciele walimskiego sztabu 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

(RED)

W szybkim tempie reali-
zowana jest budowa nowych 
świetlic w Gostkowie i No-
wych Bogaczowicach w Gmi-
nie Stare Bogaczowice.

- Warunki pogodowe są na 
tyle sprzyjające, że możliwa 
jest praca, w Gostkowie widać 
już fundamenty a w Nowych 
Bogaczowicach wylewane są 
ławy fundamentowe – mówi 
Mirosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowice. - Będą to 
budynki jednokondygnacyj-
ne o konstrukcji murowanej 
z drewnianym dachem dwu-
spadowym krytym blacho-

dachówką. W świetlicach zo-
stały zaprojektowane pełne 
zaplecza socjalno-sanitarne, 
na które składają się: kuchnia, 
sanitariaty, pomieszczenie 
pomocnicze i magazyn oraz 
pomieszczenia techniczne. 
Termin realizacji obu świe-
tlic został zaplanowany na 14 
miesięcy od dnia podpisania 
umowy. Wartość umowy wy-
nosi około 4 miliony złotych, a 
85 procent tej kwoty stanowi 
do�nansowanie z programu 
Polski Ład – edycja I – wyjaśnia 
wójt Mirosław Lech.

(IL)

Świetlice rosną 
w oczach

Na Skwerze Olimpijczy-
ków w Czarnym Borze odby-
ło się wspaniałe widowisko 
plenerowe z 4 metrowymi 
kukłami. Kanwą przedsta-
wienia była historia Marii i 
Józefa oraz narodzin Jezusa.

7 stycznia na Skwerze Olim-
pijczyków przy ulicy Górniczej 
w Czarnym Borze legendar-
ny teatr uliczny Teatr Formy 
z Wrocławia, którego zespół 
składa się z aktorów z Polski, 
Niemiec, Ukrainy i Białorusi, 
zaprezentował rodzinne wido-
wisko plenerowe pt. „Historia z 
Betlejem - Die Weihnachtsgesi-
chte”.

- Kanwą do przedstawienia 
są wydarzenia związane naro-
dzinami Jezusa oraz historia 
Józefa i Maryi. Biblijna historia, 
klezmerska muzyka, a do tego 
oryginalna, spektakularna for-
ma gdyż historia przedstawio-
na zostanie za pomocą gigan-
tycznych, 4 metrowych lalek 
animowanych przez 11 akto-
rów. Wydarzenie przyciągnęło 

Betlejem w Czarnym 
Borze

nie tylko dużą liczbę mieszkań-
ców Gminy Czarny Bór, ale tak-
że z sąsiednich miejscowości. 
Mamy nadzieję, że spotkanie z 
twórcą Teatru Formy Józefem  
Markockim i jego aktorami nie 
było ostatnim i wkrótce znów 
będziemy mogli coś zapropo-
nować – mówi Katarzyna Ber-
naś, dyrektor Biblioteki + Cen-
trum Kultury w Czarnym Borze.

Projekt został do�nansowa-
ny ze środków Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Niemiec 
za pośrednictwem Fundacji 
Polsko Niemieckiej w Warsza-
wie, w ramach programu dota-
cyjnego „4Ukraine”.

(KB)
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• Derbowa środa
W I lidze koszykarzy Górnik 
Wałbrzych pokonał Deckę Pel-
plin 72:60 (17:11, 17:15, 18:18, 
20:16). Górnik: Niedźwiedzki 
16, Kordalski 14, Chidom 11, 
Majewski 10, Sitnik 9, Stopie-
rzyński 9, Walski 3, Kruszczyń-
ski 0. Decka: Davis 16, Obarek 9, 
Ciesielski 6, Janik 6, Konopatzki 
6, Kulis 6, Tyszka 5, Kopycki 4, 
Żebrok 2, Dzierżak 0, Sączewski 
0. Górnik zajmuje 4 miejsce w 
tabeli z bilansem 13 zwycięstw 
i 5 porażek i traci 2 punkty do 
prowadzącego HydroTrucka 
Radom. Kolejne spotkanie wał-
brzyszanie rozegrają 15 stycz-
nia o godz. 18.00 w Krośnie z 
Miastem Szkła. A we środę (18 
stycznia) o godz. 18.00 mecz 
sezonu w Wałbrzychu: Górnik - 
Śląsk II Wrocław.

• Zagrają ze Scyzorami
W pierwszy meczu w nowym 
roku w hicie kolejki rozgrywek 
o mistrzostwo Polski koszyka-
rzy na wózkach Górnik Toyota 
Wałbrzych będzie podejmo-
wał Scyzory Kielce. Rywal jest 
zdobywcą Pucharu Polski i 
wicemistrzem Polski. - Gorąco 
zapraszamy na trybuny hali 
Aqua - Zdrój Wałbrzych w naj-
bliższą sobotę, 14.01.2023 r. o 
godzinie 14.00. Wstęp wolny – 

mówi w imieniu wałbrzyskiego 
zespołu grający trener Marcin 
Balcerowski.

• Kochają tie-breaki
W drugiej lidze siatkarzy Cheł-
miec Wałbrzych pokonał KS Ru-
dziniec 3:2 (25:22, 32:30, 23:25, 
22:25, 15:13). Wałbrzyszanie 
w 13 meczach zgromadzili 23 
punkty i zajmują 5 miejsce w 3 
grupie. Kolejny mecz Chełmiec 
rozegra 14 stycznia z Hetma-
nem we Włoszczowej.

• Siatkarki znów zagrają
Po świąteczno – noworocznej 
przerwie do gry powrócą ze-
społy rywalizujące w 3 grupie 
drugiej ligi siatkarek. Chełmiec 
Wałbrzych, który jest wicelide-
rem rozgrywek, 14 stycznia w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów bę-
dzie podejmował w meczu na 
szczycie Silesię Volley Mysłowi-
ce (3 miejsce).

• Czekają na Karkonosze
Piłkarki ręczne Victorii Świebo-
dzice, korzystając z przerwy w 
rozgrywkach, przygotowują się 
do derbowego starcia z Karko-
noszami Jelenia Góra. Mecze 
12 kolejki grupy B I ligi zosta-
ną rozegrane w dniach 21-22 
stycznia.

(RED)

Sportowy raport
- Sylwestrowe zawody w 

wyciskaniu sztangi leżąc za 
nami. Ależ to były emocje! 
Rekordowa liczba uczestni-
ków: aż 62 osoby, w tym 14 
kobiet – mówi Maciej Więcek 
ze Stowarzyszenia Bona Fide 
Świebodzice.

- W zawodach jako tata, tre-
ner i kibic udział wziął Tyberiusz 
Kowalczyk , którego mogliśmy 
podziwiać jak rywalizował w 
zawodach strongman oraz gdy 
walczył z Mariuszem Pudzia-
nowskim w KSW. Tyberiusz na-
mówił do startu swojego syna 
Igora, dla którego był to debiut 
w wyciskaniu sztangi, albo-
wiem Igor trenuje piłkę nożną. 
Zawody odbyły się dzięki dota-
cji przyznanej Stowarzyszeniu 
Bona Fide Świebodzice przez 
Gminę Świebodzice z progra-
mu Upowszechniania Kultury 
Fizycznej i Sportu oraz wsparciu 

partnerów. W imieniu swoim i 
Mateusza Brzuchacza oraz OSiR 
Świebodzice dziękujemy za 
udział w zawodach, kibicom za 
tak liczne przybycie. Wasze ko-
mentarze, że czujecie się u nas 
doceniani, że czekacie cały rok 
na zawody powodują, że nam 
się chce! A hala OSiR Świebodzi-
ce była areną zmagań zawodni-
czek i zawodników z różnych re-
gionów Polski. Wiele pobitych 
własnych rekordów i ogromnie 
cieszymy się, że to właśnie u 
nas, w naszych zawodach, po-
konaliście samych siebie. Ab-
solutnym zwycięzcą zawodów 
został Łukasz Gajdulewicz, który 
przy wadze ciała 89 kg wycisnął 
aż 215 kg, a rok temu Łukasz 
w naszych zawodach wycisnął 
202,5 kg -to ogromny postęp 
zawodnika reprezentujące-
go Sudety Międzylesie Bench 
Press & Powerllifting. Katego-

Sylwestrowe wyciskanie

Wyniki
kobiety open (o zwycięstwie decydował 
współczynnik Wilksa):
1. Daria Zielińska- 90,75 (80 kg)
2. Bettina Razzouki Korkis - 85,30 (72,5)
3. Monika Czarnecka - 79,20 (85 kg)

Junior 14-16 lat ( decydował o zwycię-
stwie współczynnik Wilksa):
1. Jakub Hordyński- 79,12 (110 kg)
2. Szymon Kowalczuk- 73,00
3. Jakub Smaga- 71,37 (115 kg)

Junior 17-20 lat (o zwycięstwie decydo-
wał współczynnik Wilksa):
1. Arkadiusz Rutka- 95,46 (142,5)
2. Alan Rzeźnik - 90,43 (152,5 kg)
3. Sebastian Kot - 89,38 (140kg)

Senior do 75 kg
1. Łukasz Wółkiewicz- 170 kg
2. Damian Lisowik - 170 kg
3. Tomek Bujak - 107,5 kg

Senior do 90 kg
1. Łukasz Gajdulewicz - 215 kg
2. Zbigniew Boczar - 180 kg
3. Grzegorz Pisalski- 175 kg

Senior +90 kg
1.  Bałys Krzysztof - 215 kg
2. Konrad Michalak - 210 kg
3. Andrzej Stęcel - 202,5 kg

Senior 40+
1. Andrzej Juraszek- 110,45 (180 kg)
2. Grzegorz Kantor - 105,64 (185 kg)
3. Krzysztof Halczyk -101,81 (180kg)

Senior Open
1. Łukasz Gajdulewicz-138,05
2. Konrad Michalak-127,81
3. Krzysztof Bałys-126,53

Konkurencja dla Środowiskowy Dom 
Samopomocy ze Świebodzic
1. Bartosz Bilski -70 kg
2. Łukasz Sokołowski- 50 kg
3. Krzysztof Marczak - 42,5 kg
4. Piotr Śmigielski - 40 kg
5. Artur Bąk - 40 kg
6. Adam Kędzierski - 32,5 kg

najsilniejsza świebodziczanka:
Wiktoria Kipek
najsilniejszy świebodziczanin
Łukasz Wółkiewicz

rię kobiet open wygrała Daria 
Zielińska, wyciskając sztangę o 
wadze 80 kg. Kolejny rok byli z 
nami podopieczni ze Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Świebodzicach wraz ze swo-
imi opiekunkami: Małgorzatą 

Jabcoń i Beatą Boguś. Przygoto-
waliśmy dla nich kategorię, aby 
mogli zmierzyć się ze sztangą. 
Za zdjęcia dziękujemy Roman 
Pod�gorny & Pod�gor Foto-Te-
am – mówi w imieniu organiza-
torów Maciej Więcek.
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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

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

(4) Usługi budowlane: malowa-
nie, tynkowanie, panele, płytki, 
łazienki, remonty mieszkań. 
Działalność jednoosobowa. Tel. 
666 201 604

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

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

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

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.

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

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

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, Longines, 
Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

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...

DB2010 .PL
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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

Kompleksowe 

usługi remontowo 

– wykończeniowe.

Wałbrzych, Świdnica 

i okolice.

Tel. 694 922 059.
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R E K L AMA

INVEST-PARK najlepszą strefą w Polsce

Weź udział w Strefowych 
Targach Pracy w Wałbrzychu! 

Szukasz pracy? A może myślisz o zmianie? Nowy rok to nowe 
potrzeby, nowe wyzwania, nowe możliwości… poznaj je na tar-
gach pracy, których organizatorem jest Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”.
20 styczna w Galerii Victoria (Centrum Handlowe Wałbrzych - 1 
Maja 64, 58-300 Wałbrzych, poziom 0) odbędą się Strefowe Tar-
gi Pracy. To wydarzenie adresowane do osób poszukujących pra-
cy na terenie Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego i okolic. W ich 
trakcie potencjalni kandydaci będą mogli nawiązać bezpośredni 
kontakt z pracodawcami, czy pod okiem specjalistów przygoto-
wać profesjonalne CV. Do tego organizatorzy przewidzieli bez-
płatne konsultacje z zakresu prawa pracy oraz warsztaty na te-
mat wsparcia fi nansowego na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej. Start wydarzanie zaplanowano na godzinę 10:00. 

Oferta Strefowych Targów Pracy:
• CV point,
• fotograf (możliwość wykonania profesjonalnego zdjęcia do CV),
• stoisko Urzędu Pracy Wałbrzych,
• stoisko Agencji Rozwoju Przemysłu,
• stoisko Państwowej Inspekcji Pracy,
• stoisko Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki (drukarka 3D),
• stoisko Centrum Edukacji STEAM KidsTech,
• stoisko VR (spawanie + szkolenie BHP w hali produkcyjnej),
• przestrzeń do networking,
• konkursy z nagrodami,
• darmowa kawa,
• atrakcje dla dzieci.

(JM)

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekono-
miczna INVEST-PARK pozyskała naj-
większe inwestycje w kraju. 2022 rok 
należał do Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. INVEST-PARK, 
pod względem wartości nakładów in-
westycyjnych i nowych miejsc pracy, 
stał się liderem wśród wszystkich Spe-
cjalnych stref ekonomicznych w Polsce.

WSSE w minionym roku pozyskała 
łącznie 27 inwestycji wartych przeszło 
7,16 mld zł. Mimo popandemicznego 
okresu, w czasie gwałtownych przemian 
geopolitycznych, toczącej się wojny na 
Ukrainie i braku stabilnych cen nośni-
ków energii, WSSE okazała się najlepszą 
strefą w Polsce pod względem deklaro-
wanych nakładów inwestycyjnych.

- Jubileusz WSSE zakończyliśmy re-
kordowym wynikiem w historii spółki: 
pozyskaliśmy łącznie 27 inwestycji war-
tych przeszło 7 miliardów zł. Przez ostat-
ni rok nasz zespół sprawił, że INVEST-
-PARK nie jest już tylko jedną z najlepszy 
stref w Polsce - staliśmy się numerem 

jeden w skali całego kraju - podkreśla 
prezes Zarządu WSSE INVEST-PARK 
Piotr Wojtyczka.

Kilkadziesiąt przyznanych decyzji 
oznacza nie tylko miliardowe nakłady, 
ale także 3249 nowych miejsc pracy 
na całym obszarze jej oddziaływania. 
Wśród nowych inwestorów znajduje się 
wielu liderów w dziedzinie zrównowa-
żonego rozwoju. Mowa m.in. o nowocze-
snych zakładach przetwarzania baterii 
litowo-jonowych, czy niskoemisyjnych 
producentach komponentów ułatwia-
jących recykling w branży automotive. 
Wśród nich są zarówno fi rmy polskie, jak 
i te z kapitałem zagranicznym. INVEST-
-PARK otwiera zestawienie stref z 
największą wartością inwestycji w mi-
nionym, 2022 roku, ale - co równie waż-
ne - blisko co trzecie miejsce pracy na 
terenie całej Polskiej Strefy Inwestycji 
powstanie właśnie na naszym obsza-
rze oddziaływania – dodaje wiceprezes 
WSSE INVEST-PARK Paweł Kurtasz.

(JM)

Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
wsparła młodzież z Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Mie-
roszów, przekazując 7,5 tys. 
złotych na zakup nowego kara-
binka sportowego Anschutz.

UKS Mieroszów to działający 
od 2008 roku Uczniowski Klub 
Sportowy, który specjalizuje 
się w biathlonie i narciarstwie 
biegowym. Każdego roku tre-
ningi w klubie podejmuje grupa 
kilkunastu uczniów szkół pod-
stawowych i wielu z nich z po-
wodzeniem kontynuuje karierę 
sportową. Wychowankowie klu-
bu zdobywają tytuły mistrzow-
skie w biathlonie i biathlonie 
letnim. Dwójka wychowanków 
klubu: Kamila Żuk i Łukasz Słoni-
na zostali olimpijczykami.

- To dzięki wsparciu spon-
sorskiemu przez Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną, 
a także wielu indywidualnym 
darczyńcom, możliwy był zakup 

Karabin dla kuźni 
olimpijczyków

nowoczesnego karabinka spor-
towego Anschutz. Posiadanie no-
woczesnego sprzętu sportowego 
znacząco poprawia możliwości 
rozwoju zawodników i pozytyw-
nie wpływa na osiągane przez 
nich wyniki. Dzięki przekazanym 
środkom fi nansowym, młodzież 
będzie w stanie jeszcze lepiej 
przygotować się do czekających 
ją wyzwań i jeszcze lepiej prezen-
tować się na arenach sportowych 
w powiecie, województwie i kra-

ju. Aktualne wyniki podopiecz-
nych klubu w zawodach Pucharu 
Polski w biathlonie letnim, gdzie 
zdobyli złote, srebrne i brązo-
we medale oraz bardzo wysokie 
wyniki naszych medalistów na 
mistrzostwach Polski w biathlo-
nie są argumentem przemawia-
jącym za tym, że warto wspierać 
małe kluby sportowe – podkreśla 
Sławomir Foryś, trener UKS Mie-
roszów.

(RED)


