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Do połowy lat 90-tych XX 
wieku Wałbrzych był miastem 
węgla i porcelany. W mieście 
działały trzy kopalnie węgla 
kamiennego: Wałbrzych, Tho-
rez i Victoria oraz trzy fabryki 
porcelany: Wałbrzych, Krzysz-
tof i Książ. Przemian gospodar-
czych, które zaszły w Polsce po 
1989 roku, najpierw nie prze-

Koniec wałbrzyskiej 
porcelany

- Wszystko na to wskazuje, że Fabryka Porcelany Krzysztof kończy działalność, zamykając 
ważny etap historii naszego miasta. W „Krzyszto�e” od 192 lat praktycznie bez przerwy 

produkowano najwyższej klasy porcelanę – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

trwały zakłady wydobywcze 
oraz kooperujące z nimi zakła-
dy produkcyjne i przetwórcze 
(wyjątkiem pozostają Wałbrzy-
skie Zakłady Koksownicze Vic-
toria). Potem zaczęły upadać 
fabryki produkujące porcelanę 
stołową. Pierwsza zakończyła 
działalność Fabryka Porcelany 
Wałbrzych, której ruiny straszą 
wciąż w pobliżu stacji kolejo-
wej Wałbrzych Miasto. Potem, 
jej los podzieliła najmłodsza z 
wałbrzyskich fabryk „białego 
złota”, niegdyś największa w 
Europie - Fabryka Porcelany 
Książ przy ulicy Uczniowskiej. 
Pozostałością po niej jest biu-
rowiec, w którym od lat ma 
siedzibę Urząd Skarbowy w 
Wałbrzychu. Ostatni rozdział 
kilkusetletniej historii pro-
dukcji porcelany pod Chełm-
cem pisze Fabryka Porcelany 
Krzysztof, która swą nazwę 
wzięła od nazwiska założyciela 
- Karla Kristera.

- Porcelana Krzysztof produ-
kuje od ponad 180 lat najwyż-
szej jakości porcelanę stołową, 
białą i dekorowaną. Większość 
produkcji wałbrzyskiej �rmy 

tra�a za granicę, w tym na bar-
dzo wymagający pod wzglę-
dem jakości rynek skandynaw-
ski. W ostatnich latach �rma 
wprowadziła markę Kristo� 
i opracowała liczne kolekcje 
porcelany designerskiej stwo-
rzone we współpracy z młody-
mi polskimi artystami. Projekty 
spotkały się z entuzjastycznym 
przyjęciem specjalistów od de-
signu. Przyniosły �rmie kilka 
nagród MUST HAVE przyzna-
wanych podczas prestiżowego 
Łódź Design Festival – pisali-
śmy na łamach Tygodnika DB 
2010 pod koniec grudnia 2014 
roku z okazji jubileuszu 80-le-
cia wprowadzenia do produk-
cji legendarnego fasonu „Fry-
deryka”.

– Fryderyka jest wzorem 
ponadczasowym, czego dowo-
dzą zamówienia napływające 
nieustannie od osiemdziesię-
ciu lat – mówiła nam wówczas 
Dorota Serwadczak, która była 
prezesem zarządu Porcelany 
Krzysztof. – Fenomen Frydery-
ki leży m.in. w możliwościach 
jej zdobienia – wygląda pięk-
nie zarówno w dekoracjach 
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klasycznych i nowoczesnych, 
subtelnych i nasyconych prze-
pychem, złotych liniach i lśnią-
cych powłokach lustrowych. 
Niezwykle elegancka jest rów-
nież w klasycznie białej wersji.

Wśród innych znanych 
produktów Porcelany Krzysz-
tof jest Alaska, młodsza sio-
stra Fryderyki, która powę-
drowała na stół prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Bara-
ka Obamy. Do Białego Domu 
w Waszyngtonie trafiły ser-
wisy dla 36 osób: obiadowy i 
kawowy, wyprodukowane w 
wałbrzyskiej fabryce. Co cie-
kawe, w 2013 roku właśnie 
ta fabryka wyprodukowała 
szkatułkę dla syna księcia 
Williama (następcy tronu 
Wielkiej Brytanii), czyli dla 
księcia Jerzego. Mimo tych 
sukcesów, o których mówiły 
między innymi ogólnopolskie 
stacje telewizyjne, ostatniego 
zakładu produkującego por-
celanę stołową w Wałbrzychu 
nie udało się uratować. Powo-
dem zwolnień grupowych i 
planowanej likwidacji fabryki 
są ceny energii oraz gazu.

- Dziś robimy absolutnie 
wszystko, by zachować dzie-
dzictwo tej fabryki. Rozmawia-
my z właścicielami zakładu, 
by przejąć cenne historycznie 
wyposażenie. Chcielibyśmy, 
żeby wzorcownia, formy i do-
kumentacja techniczna zasiliły 
nową „Manufakturę Krzysztof”, 
która mogłaby na mniejszą ska-
lę kontynuować produkcję bia-
łego złota. Manufaktura, jako 
część istniejącego już Centrum 
Ceramiki Unikatowej, będzie 
łączyć walory edukacyjne mu-
zeum i wytwórcze w zakresie 
krótkich serii znanych na całym 
świecie modeli wałbrzyskiej 
porcelany – zapewnia prezy-
dent miasta Roman Szełemej.

(RED)
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Walim, 19.01.2023r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALIM
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. 
cz. II A i B, zatwierdzonego uchwałą nr VII/30/2011 Rady Gminy Walim z dnia 

30 maja 2011 r., z późn. zm.

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

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwały nr XLVI/409/2022 Rady Gminy Walim z dnia 
20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. 
cz. II A i B, zatwierdzonego uchwałą nr VII/30/2011 Rady Gminy Walim z dnia 30 maja 
2011 r., z późn. zm.
Zmiana uchwały dotyczy uzupełnienia ustalonego przeznaczenia dla terenów ozna-
czonych symbolem MN/U1 i Z1 o usługi publiczne w zakresie usług sportu i rekreacji.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim, 
ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres 
email: urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2023 roku. 

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania 
danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.walim.pl.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

R E K L A M A

Pies to najlepszy przyjaciel 
człowieka - w tym powiedze-
niu jest wiele prawdy. Kudłaty 
przyjaciel, radośnie merdają-
cy ogonem na widok rodziny, 
wśród której mieszka, to z całą 
pewnością pocieszny widok. 
Jednak pies to nie tylko kudłaty 
przyjaciel, pupil rodziny, dający 
radość. Pies to także obowiązki 
i odpowiedzialność.

Pies jest również strażni-
kiem domowego ogniska. 
Ochronę terytorium, w którym 
się porusza, oraz osób ze „swo-
jego stada”, psy mają - w mniej 
lub bardziej rozwiniętych - 
genach. Na posiadaczy psów 
przepisy nakładają szereg 
obowiązków, poczynając od 
obowiązku uiszczania podat-
ku od jego posiadania, przez 
obowiązek sprzątania po jego 
„spacerze”, aż do określania za-
sad poruszania się czworonoga 
w miejscach publicznych. Jakie 
są te zasady, kiedy i gdzie obo-
wiązują?

Jedną z naczelnych zasad, 
nagminnie zresztą łamaną, 
jest puszczanie psa luzem w 
lesie. Mało kto wie, że takie 
zachowanie jest legalne tylko 
w określonych przypadkach, 
do których należą: polowanie, 
specjalistyczne szkolenia psów 
oraz udział w akacjach ratow-

niczych, poszukiwawczych lub 
ochronnych. Las to jednak z 
reguły teren mało uczęszczany 
przez ludzi. Czy wobec tego w 
innych miejscach publicznych, 
bardziej zagęszczonych, psy 
mogą biegać luzem?

Generalnie przepisy, ko-
deksu wykroczeń, nakazują, 
przy trzymaniu zwierzęcia, za-
chowanie zwykłych lub naka-
zanych środków ostrożności. 
Przez trzymanie zwierzęcia 
należy rozumieć sytuację, w 
której opiekun zwierzęcia jest 
w jego posiadaniu, sprawuje 
nad nim władztwo w danej 
chwili, niezależnie od tytułu 
prawnego. Nie musi być to 
właściciel zwierzęcia. Może 
to być także osoba, która np. 
grzecznościowo wyprowadza 
psa sąsiada na spacer. Co rozu-
mieć należy przez zachowanie 
środków ostrożności? Ogólnie 
pojęcie środków ostrożności 
obejmuje wszelkie środki, któ-
rych podejmowanie zapewnia 
bezpieczne trzymanie zwierzę-
cia i dzieli się je na zwykłe i na-
kazane. Zwykłe środki ostroż-
ności wynikają z zasad wiedzy 
ogólnej, doświadczenia życio-
wego, zwyczaju i rozsądku. Są 
one powszechnie przyjęte przy 
trzymaniu zwierząt w ogóle, a 
także zwierząt danego gatun-

ku, czy rasy. Nakazane środki 
ostrożności to takie, które wy-
nikają z obowiązujących prze-
pisów. Mogą to być przepisy 
rangi ustawowej, np. przepisy 
ustawy o ochronie zwierząt 
stanowią, że prowadzenie ho-
dowli lub utrzymywanie psa 
rasy uznawanej za agresywną 
wymaga zezwolenia wyda-
nego przez wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta. Mogą 
to być także przepisy prawa 
miejscowego. Te akty prawne 
podejmowane są przez rady 
miejskie i noszą nazwę „regu-
laminu utrzymania porządku 
i czystości na terenie gminy 
[…]”. Wiele gmin wprowadzi-
ło obowiązki trzymania psa, 
w miejscach publicznych, na 
smyczy lub w kagańcu. Inne z 
kolei określają ogólnie, że w 
miejscach publicznych nadzór 
nad psem musi być sprawowa-
ny w sposób zapewniający po-
czucie bezpieczeństwa innych 
ludzi i zwierząt. Warto spraw-
dzić przepisy obowiązujące w 
gminie, w której mieszkamy.

Co grozi za złamanie prze-
pisów o trzymaniu psów? W 
najlepszym wypadku będzie to 
mandat, którego wysokość w 
niektórych przypadkach może 
sięgnąć kwoty 5 000 zł. W naj-
gorszym, gdy pies zrobi komuś 

Prawo w pigułce: pies w miejscu publicznym

krzywdę, czyn taki może być 
zakwali�kowany jako przestęp-
stwo i w tym wypadku istnieje 
już potencjalne zagrożenie karą 
pozbawienia wolności. Warto, 
w szczególności, pamiętać, że 
właściciel zwierzęcia odpowia-
da za zachowanie zwierzęcia. 
Odpowiada więc za wyrządzone 
przez nie szkody. Nieodpowie-
dzialne zachowanie właściciela, 
połączone z nieodpowiednim 
zachowaniem zwierzęcia, może 
dodatkowo wywołać w portfe-
lu właściciela poważne konse-
kwencje �nansowe.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Włodarze Gminy Mie-
roszów uczestniczyli w zdal-
nym spotkaniu z partnerami 
z miast frydlandzkich.

- Rozmowy dotyczyły or-
ganizacji dni młodzieży oraz 
corocznego zjazdu przedstawi-
cieli Frydlandów, w tym roku w 
polskim Debrznie. Korfantów 
będzie organizatorem spo-
tkania młodzieży dziewięciu 
obecnie miast Frydlandzkich, 
czyli trzech Frydlandów nie-
mieckich: w Meklemburgi, 
Dolnej Saksonii i Dolnych Łu-
życach, dwóch Frydlandów 
czeskich: nad Ostravicą oraz 

Liberca, a także czterech Fry-
dlandów z Polski: Mieroszowa, 
Mirosławca, Korfantowa oraz 
Debrzna. Miasto Prawdińsk w 
Rosji - ze względu na agresję 
tego kraju na Ukrainę - nie jest 
już członkiem naszego part-
nerstwa. Podczas blisko tygo-
dniowego pobytu, młodzież 
będzie mogła poznać się wza-
jemnie, swoje zainteresowania, 
tradycje oraz uczestniczyć w 
różnego rodzaju zmaganiach 
sportowych – wyjaśnia zastęp-
ca burmistrza Mieroszowa Ma-
riusz Pawlak.

(RED)

Frydlandzkie 
partnerstwo
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Walim, 19.01.2023r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALIM

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. z 2022r.  poz. 503 ze zm.),

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwał nr:

• XLIV/394/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych 

w rejonie ul. Sienkiewicza w obrębie wsi Dziećmorowice 2, gm. Walim;

• XLVI/402/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Nowego 

Julianowa, obr. wsi Dziećmorowice 1, gm. Walim;

• XLVI/403/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w rejonie ul. Mickiewicza obręb wsi Walim, gm. Walim;

• XLVI/404/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w rejonie ul. Królowej Jadwigi obręb wsi Walim, gm. Walim;

• XLVI/405/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w rejonie ul. Górnośląskiej obręb wsi Walim, gm. Walim;

• XLVI/406/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w obrębie wsi Zagórze Śląskie i Niedźwiedzica, gm. Walim;

• XLVI/407/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

przy ul. Samorządowej w obrębie wsi Walim, gm. Walim;

• XLVI/408/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim;

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowych pla-

nów, 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 wymienionych planów.

Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim, 

ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komu-

nikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: 

urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2023 roku.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania 

danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.walim.pl.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

R E K L A M A

Grudzień 2022 roku 
upłynął w Wałbrzychu pod 
znakiem dwóch ważnych 
wydarzeń dobroczynnych: 
Mikołajkowego Biegu dla 
Hospicjum oraz o wigilii dla 
osób samotnych i potrzebu-
jących wsparcia.

„Radość w czerwonej czapce”
By jej nie poznać strój przyodziała
w czerwonej czapce nas przywitała,
szybko ją jednak zdemaskowano
i Panią Radość tak przywitano!!!
Do akcji ruszyły w mig Mikołaje
bieg się rozpoczął, bieg na przełaje.
Z radością w sercu z czapką na głowie
rozbiegli się nasi Mikołajowie.
Niezwykli, wspaniali, zawsze na czas
za rok na pewno odwiedzą nas!

- Za nami niezwykły III 
Bieg Mikołajowy dla Hospi-
cjum. Bieg, którym dowodzi-
ła radość we własnej osobie. 
Radość namalowana na twa-
rzach i sercach uczestników, 
organizatorów, wolontariu-
szy, pracowników, a przede 
wszystkim podopiecznych 
naszego wyjątkowego ho-
spicjum. Po raz kolejny było 
warto! Dziękujemy Wam 
wszystkim! Tym, których gło-
wy są pełne pomysłów oży-
wiających nasze hospicjum 
oraz tym, którzy te pomy-
sły potra�ą wcielić w życie. 
Szczególne podziękowania 
składamy pomysłodawcy 
biegu Wójtowi Gminy Stare 
Bogaczowice Mirosławowi 
Lechowi oraz wszystkim nie-
zastąpionym organizatorom, 
wolontariuszom i oczywiście 
uczestnikom, którzy już kolej-
ny rok stają na starcie naszego 
biegu, zapraszając do niego 
kolejne osoby. Dziękujemy za 
atmosferę współpracy, rado-

ści i poczucia sensu wysilania 
się za cenę choćby jednego 
uśmiechu! Dzięki biegowi 
na pomoc dzieciom oraz pa-
cjentom będącym pod opie-
ką wałbrzyskiego hospicjum 
przekazana została kwota 
55794,44 zł! Dlatego dzięku-
jemy także tym, którzy wsparli 
nasz pomysł, pomagając �-
nansowo lub organizacyjnie. 
Wśród nich są między inny-
mi: Gerresheimer Bolesławiec 
S.A., Aktiw Sp. z o. o. Stare 
Bogaczowice, Fundacja Agen-
cja Rozwoju Przemysłu, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, Janina Maria 
Gruchot, Starostwo Powiato-
we w Wałbrzychu, Krzysztof 
Kwiatkowski, Rada Wspólno-
ty Samorządowej Piaskowa 
Góra, Invest – Park Develop-
ment Sp. z o. o., Leonard Gór-
ski, Nadleśnictwo Wałbrzych, 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Invest Park, Ko-
pelnie Surowców Skalnych 
Bartnica, Nadleśnictwo Świd-
nica, Gmina Stare Bogaczo-
wice, Ilona Bujalska, Robert 
Radczak, Piotr Wojtyczka, 
Uzdrowiska Kłodzkie S.A „Sta-
ropolanka”, Cukiernia K. M. 
Świerczyńscy, Jarosław Ko-
walczyk, Piekarnia - Cukiernia 
Frąckowiak, Zakład Złotniczy 
Bogusław Goliński, Wałbrzy-
skie Zakłady Koksownicze 
„Victoria” S.A., Sunset Suits, 
Toyota Motor Manufacturing 
Poland Sp. z o.o., Bogusław 
Uchmanowicz – podkreśla za-
rząd Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej w Wałbrzy-
chu.

Wyjazdowa wigilia
- W imieniu własnym oraz 

pozostałych organizatorów: 

księdza Stanisława Wójci-
ka, radnego Anatola Szpura, 
Doroty Barańskiej oraz Da-
niela Sipa dziękuję wszyst-
kim, którzy po raz czternasty 
włączyli się w przygotowanie 
wigilii dla osób samotnych i 
potrzebujących wsparcia w 
Wałbrzychu. Dziękujemy tym 
wszystkim pięknym ludziom, 
dzięki wewnętrznemu dobru 
i pasji działania na rzecz in-
nych, za Waszą gotowość, za 
Wasze odruchy serca, które 
uskrzydlają i dają nadzieję 
tym, dla których ona każdego 
dnia gaśnie. Dziękujemy za 
inicjatywę, hojność i bezin-
teresowność. Za poświęcony 
czas i wysiłki, które stworzyły 
atmosferę pełną ciepła, spo-
koju i wytchnienia dla tych, 
którzy są samotni, ubodzy 
lub całymi rodzinami boryka-
ją się z wieloma problemami, 
o których choć przez chwilę 
mogli zapomnieć. Szczegól-
nie podziękowania kieruje-
my w stronę: KGHM Polska 
Miedź w Lubinie, Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej 
S.A. w Wałbrzychu, Nadle-
śnictwa Świdnica, Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu, 
Wałbrzyskich Zakładów Kok-
sowniczych Victoria S.A., Pie-
karni - Cukierni Frąckowiak, 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Invest – Park, 
Hotelu Maria wraz z jego 
pracownikami, osób prywat-
nych, wolontariuszy z Toyota 
Motor Manufacturing Poland, 
wolontariuszy z wałbrzyskich 
szkół, Firmy Cossini Faroe 
Islands Denmark – mówi w 
imieniu organizatorów wyjaz-
dowej wigilii Renata Wierzbic-
ka.

(RED)

Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Wałbrzychu zapra-
sza do udziału w akcji „Liczy 
się każda kropla”. - Dołącz 
do programu, zbieraj krople 
i odbieraj nagrody. Daj sobie 
podziękować! – podkreślają 
pracownicy wałbrzyskiej sta-
cji krwiodawstwa.

Jak wziąć udział w progra-
mie lojalnościowym dedyko-
wanym honorowym dawcom 
krwi? - Wypełnij deklarację 
w rejestracji w Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Wałbrzy-
chu. Uczestnicy, którzy brali 

udział w poprzedniej edycji 
programu 2015-2020, a wy-
rażają chęć uczestnictwa w 
nowym, są zobowiązani do 
wypełnienia aktualnych do-
kumentów. Przystąpienie do 
nowego programu wiąże się 
z akceptacją aktualnego regu-
laminu. Pierwsza odsłona pro-
gramu lojalnościowego „Każda 
kropla jest cenna” nie łączy 
się z aktualnym programem. 
Zebrane podczas pierwszej 
edycji niewykorzystane pie-
czątki nie mogą zostać prze-
pisane do nowej edycji. Jak to 
się odbywa? Oddaj krew lub jej 
składniki. Odbierz w rejestracji 

pakiet startowy – broszurę oraz 
kupon do zbierania pieczątek. 
Zbieraj pieczątki po każdej 
donacji. Zachęcaj znajomych 
do oddawania krwi – za każdą 
zaproszoną przez siebie osobę 
otrzymasz dodatkową kroplę. 
Wybierz nagrodę i sprawdź, 
ile kropli potrzebujesz, by ją 
odebrać. Wymień pieczątki na 
nagrodę. Poznaj szczegóły i 
sprawdź, jakie nagrody na Cie-
bie czekają – zobacz broszurę 
programu lojalnościowego, a 
regulamin akcji dostępny jest 
w RCKiK – dodają organizato-
rzy akcji Liczy się każda kropla.

(RED)

Liczy się każda kropla

Podziękowania za dobro
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Walim, 19.01.2023r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALIM
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. 
cz. I A i B,zatwierdzonego uchwałą Nr X/52/2011 Rady Gminy Walim 

z dnia 28 września 2011 r.

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

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwały nr XLIV/395/2022 Rady Gminy Walim z dnia 
29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. 
cz. I A i B, zatwierdzonego uchwałą Nr X/52/2011 Rady Gminy Walim z dnia 28 września 
2011 r.
Przedmiot zmiany uchwały dotyczy:
1) terenu oznaczonego symbolem K w zakresie dopuszczenia elementów budowla-
nych mogących przekroczyć wyznaczoną nieprzekraczalną linię zabudowy;
2) terenów oznaczanych symbolem MN, MN1 14, MN16 w zakresie zasad kształto-
wania zabudowy odnoszących się do szerokości elewacji frontowej i kształtu dachu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim, 
ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres 
email: urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2023 roku.
W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania 
danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.walim.pl.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

R E K L A M A

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

zawiadamia, że w okresie od 13.01.2023 r.

do dnia 02.02.2023 r. w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl

został umieszczony wykaz nr 1/2023 dotyczący lokalu 

użytkowego przeznaczonego do najmu 

R E K L A M A

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Mieroszowie zapra-
sza na warsztaty psycholo-
giczne „SAD - Samorozwój, 
Aktywizacja, Dobrostan” 
adresowane do seniorów i 
dotyczące szeroko pojętego 
dobrostanu psychicznego.

- Podczas naszych spotkań 
uczestnicy będą mieli oka-
zję do pracy nad poczuciem 
własnej wartości, praktyki 

wdzięczności, a także zdobędą 
umiejętności dotyczące kształ-
towania w sobie pozytywnych 
nawyków i przekonań. Czekam 
na Was już 19 stycznia (czwar-
tek), o godzinie 10.00 w Sali 
Wystawowej w Mieroszowskie 
Centrum Kultury. Zapraszam 
również osoby, które nie są 
słuchaczami UTW – mówi mgr 
Martyna Sadzawiec.

(RED)

- Hurrra hurrra! - za-
brzmiało na scenie i widow-
ni Teatru Dramatycznego 
w Wałbrzychu w radosnym 
okrzyku po zakończonym 
remoncie widowni i balkonu 
dużej sceny – mówi Krzysztof 
Maj, członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Na 
uroczystej inauguracji sceny 
po remoncie teatr wystawi 
musical „Daisy” w reżyserii 
Konrada Imieli.

Prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej i burmistrz 
Pszczyny Dariusz Skrobol 13 
stycznia 2023 r. zainauguro-
wali uroczyście Rok Księżnej 
Daisy von Pless w Wałbrzy-
chu i Pszczynie podczas Gali 
teatralnej z Daisy w Teatrze 
Dramatycznym w Wałbrzychu. 
Z tej okazji wystawiono mu-
sical „Daisy”, który powrócił 
na scenę po kilkumiesięcznej 
przerwie. Cieszący się ogrom-
ną popularnością i zbierający 
świetne recenzje musical jest 
koprodukcją Teatru Drama-
tycznego w Wałbrzychu, Gmi-
ny Wałbrzych i spółki Zamek 
Książ w Wałbrzychu.

Gala zbiegła się z zakończe-
niem remontu dużej sceny i wi-
downi w wałbrzyskim teatrze. 

Teatralne święto

Budynki działającego od 1964 
roku Teatru Dramatycznego w 
Wałbrzychu były adaptowane 
do potrzeb instytucji kultury 
w latach 60. XX wieku. Moder-
nizacja obiektów, przeprowa-
dzona w latach 2007 – 2011 
ze środków unijnych, z uwagi 
na ograniczone zasoby �nan-
sowe, musiała pominąć cał-

kowicie przestrzeń widowni i 
balkonu dużej sceny, skupiając 
się na potrzebach najpilniej-
szych. Stare klepki podłogowe 
na widowni zostały wówczas 
przeszlifowane i pomalowane, 
a fotele teatralne zyskały nową 
tapicerkę. Mimo zmian, brak 
„przewyżki” ostatnich rzędów 
widowni powodował, że wi-

dzowie siedzący na końcu sali 
nie widzieli akcji scenicznej, a 
ewentualne wyjście w czasie 
spektaklu było utrudnione. 
Dziś w teatrze jest nowa, od-
powiednio nachylona podłoga, 
bezpieczne oświetlenie oraz 
komfortowe fotele. Przebu-
dowa dostosowała obiekt do 
aktualnych wymogów bezpie-
czeństwa, a nowe instalacje 
elektryczne i akustyczne po-
prawią jakość odbioru spek-
taklu przez widzów. Umożliwi 
także szybki i bezpieczny de-
montaż urządzeń scenicznych 
oraz dowolne ich kon�gurowa-
nie w zależności od artystycz-
nych potrzeb i wizji realizato-
rów spektakli.

Remont wałbrzyskiego Te-
atru Dramatycznego rozpoczął 
się 3 lata temu. W ubiegłym 
roku, ze względu na gwałtow-
ny wzrost cen na rynku mate-
riałów i robót budowlanych, 
prace zatrzymały się a plany 
inwestycyjne stanęły pod zna-
kiem zapytania. Z pomocą 
przyszedł Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, 
który jest organizatorem tej 
instytucji kultury. Dzięki do-
datkowym pieniądzom przy-
znanym przez samorząd woje-

Warsztaty psychologiczne

wództwa remont mógł zostać 
dokończony. Prace kosztowały 
łącznie ponad 3,5 miliona zło-
tych i zostały podzielone na 
dwa etapy. Pierwszy obejmo-
wał warty 1,2 miliona złotych 
remont balkonu - 300 tysięcy 
złotych do�nansowania po-
chodziło ze środków �nanso-
wych Ministra Kultury w Pro-
gramie „Infrastruktura Kultury”, 
a 900 tysięcy złotych z budże-
tu Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego i udziału wła-
snego. Drugi etap obejmował 
remont widowni Dużej Sceny 
warty 2,3 miliona złotych. Ten 
został zrealizowany w całości 
z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

- Remontu nie udało by się 
zrealizować bez zaangażowa-
nia urzędu marszałkowskiego. 
Z ogromną radością oddaje-
my do użytku piękną, pachną-
cą nowością widownię, która 
poprawi komfort widzów na 
długie lata. Dodatkowo dota-
cje dla teatru, przekazywane 
przez samorząd województwa, 
pozwalają na przygotowanie 
coraz ciekawszej oferty kultu-
ralnej dla naszych widzów. W 
imieniu zespołu naszego teatru 
dziękuje wszystkim, dzięki któ-
rym możemy cieszyć się wspól-

nym sukcesem. Szczególne 
podziękowania należą się rad-
nym Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego, Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego 
i wszystkim tym dzięki którym 
to przedsięwzięcie zakończy-
ło się sukcesem – powiedziała 
podczas piątkowej Gali z Daisy 
Danuta Marosz, dyrektor Te-
atru Dramatycznego im. Sza-
niawskiego w Wałbrzychu.

- Czuć ogrom włożonej 
pracy oraz wysiłku w to, żeby 
to przedsięwzięcie doprowa-
dzić do końca. Gratuluję pani 
dyrektor Danucie Marosz i Se-
bastianowi Majewskiemu oraz 
radnym Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego, którzy za-
decydowali o dodatkowych 
środkach na dokończenie tego 
remontu w krytycznym mo-
mencie. Życzę, żeby widownia 
w „Szaniawskim” zawsze była 
pełna aż do ostatniego miejsca, 
tak jak na specjalnym pokazie 
musicalu „Daisy”. Spektakl jest 
fantastyczny i cieszę się, że w 
taki sposób mogliśmy zain-
augurować rok Księżnej Daisy 
tak ważny dla tożsamości Wał-
brzycha i jego mieszkańców – 
powiedział podczas piątkowej 
gali Krzysztof Maj.

(RED)
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Poświąteczna zbiórka 
choinek
- Gmina Boguszów - Gorce or-
ganizuje poświąteczną zbiórkę 
choinek. Choinki należy wysta-
wić przy pojemnikach na odpa-
dy komunalne. Zbierane będą 
tylko naturalne drzewka, bez 
żadnych ozdób. Akcja będzie 
prowadzona w dniach: 19 i 26 
stycznia oraz 2 lutego – mówi 
Sylwia Dąbrowska, burmistrz 
Boguszowa – Gorc.

Warsztaty dla seniorów
- Miejska Biblioteka Publiczna 
- Centrum Kultury w Bogu-
szowie Gorcach ma kolejną 
propozycję warsztatową dla 
seniorów. Jeśli macie ochotę 
spędzić miło czas, a przy tym 
nauczyć się czegoś nowego 
to zapraszamy do  udziału w 
zajęciach, podczas których 
uczestnicy będą wykonywali 
zimowe lampiony. Warsztaty 
odbędą się w dwóch grupach: 
6 lutego 2023 r. w Filii nr 2 przy 
ul. Reymonta 4 o godz. 17.00 

oraz 8 lutego 2023 r. w Filii nr 
4 Witold przy ul. Traugutta 12 
g o godz. 17.00. Wpisowe 15 
złotych od osoby, płatne do 31 
stycznia. Zapisy i informacje 
pod nr 74 8449 272 (Kuźnice), 
74 8440 454 (Gorce) – mówi 
Katarzyna Gotowała z Filii nr 4 
Witold.

Flaga na maszt
13 stycznia 2023 r. odbyło się 
uroczyste wciągnięcie �agi 
Rzeczypospolitej Polskiej na 
maszt na placu Odrodzenia w 
Boguszowie - Gorcach.
- Zakup masztu oraz �agi zo-
stał s�nansowany w ramach 
projektu „Pod Biało-czerwo-
ną” pod honorowym patrona-
tem prezesa rady ministrów. 
Dziękujemy mieszkańcom za 
wsparcie tej inicjatywy, bo to 
dzięki oddanym przez Was gło-
som możliwa była jej realizacja 
w naszej gminie – podkreśla 
Sylwia Dąbrowska, burmistrz 
Boguszowa – Gorc.

(RED)

W Gminie Mieroszów 
rozpoczął się drugi rok 
kalendarzowy realizacji 
projektu pt „Mieroszów 
równa w kompetencjach - 
działania rozwijające ucznia 
szkoły podstawowej”, który 
jest współ�nansowany ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

- Obostrzenia i ograniczenia 
w funkcjonowaniu poszczegól-
nych sfer życia społecznego, w 
tym prowadzenie edukacji w 
formule zdalnej lub hybrydo-
wej, przełożyły się również na 
sytuację osób, które nie zostały 
bezpośrednio dotknięte samą 
chorobą, ale odczuły dotkliwe 
konsekwencje wystąpienia pan-
demii. Długotrwałe pozbawie-
nie bezpośrednich kontaktów 
rówieśniczych i bezpośrednie-
go kontaktu z nauczycielami 
może skutkować trudnościami 
w nauce, wzrostem zachowań 
ryzykownych czy nadużywa-
niem korzystania z mediów 
elektronicznych. Reagując na 
te problemy Gmina Mieroszów 
podjęła działania w zakresie 
wspierania rozwoju kompeten-
cji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych, które pośrednio 
wspierają kompetencje emocjo-
nalno-społeczne oraz integrację 
uczniów we wszystkich szkołach 
w gminie. W ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
realizowany jest projekt, któ-
ry zakłada również  udzielanie 
dzieciom bezpośredniej pomo-
cy psychologiczno-pedagogicz-
nej – mówi Andrzej Lipiński, bur-
mistrz Mieroszowa.

Projektem objęte zostały: 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Mieroszowie, Zespół Szkol-
no Przedszkolny im. J. Korczaka 
w Sokołowsku oraz Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Kowalo-
wej. W szkołach organizowane 
są zajęcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze oraz zajęcia rozwijające, 
zajęcia dla uczniów o specjal-
nych potrzebach rozwojowych 
i edukacyjnych, indywidualne 
zajęcia biofeedback, a także or-
ganizowane są wycieczki edu-
kacyjne. - Uczniowie uczestniczą 
w bezpłatnych zajęciach wyrów-
nawczych i rozwijających. Uczą 
się indywidualnej oraz grupowej 
odpowiedzialności za podej-
mowane przez siebie decyzje, 
kształtują partnerską relację z 
nauczycielem, opartą na wspar-
ciu, motywacji i konsultacji. A 
zaplanowane wycieczki do War-
szawy i Wrocławia przyczynią sie 
do integracji zespołów klaso-
wych, a także do  zbudowania 
zaufania i atmosfery sprzyjającej 
nauce – dodaje burmistrz An-
drzej Lipiński.

(RED)

Raport 
z Boguszowa - Gorc

Mieroszów równa 
w kompetencjach
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- Zapraszamy na kolejną 
edycję Aktywnych Ferii w Je-
dlinie-Zdróju – mówi Leszek 
Orpel, burmistrz Jedliny-
-Zdroju.

W programie aktywne za-
bawy w Park Aktywności Cza-
rodziejska Góra (zimowy tor 
pontonowy lub trasy linowe 
– w zależności od pogody) 
oraz na lodowisku miejskim. 
Dodatkowo zajęcia ruchowe 
i artystyczne prowadzone 
przez instruktorów z Kamayu 
Art.

Uczestnicy: dzieci 5-10 lat, 
turnusy: 13 lutego – 17 lutego 
2023 r. (poniedziałek – piątek, 5 
dni) oraz 20 lutego – 24 lutego 
2023 r. (poniedziałek – piątek, 5 
dni) w godzinach: 8.00 – 15.00. 
Posiłki: II śniadanie, dwuda-
niowy obiad. Koszt: 330 zł od 
osoby za każdy turnus. Zapi-
sy prowadzone są mailowo: 
ckksiegowa@jedlinazdroj.eu 
(należy podać imię, nazwisko i 
wiek dziecka, telefon kontakto-
wy oraz wskazać turnus).

(MS)

Ferie w Jedlinie

Jedlina – Zdrój ma wiele 
obiektów wartych uwagi tu-
rystów. Jednym z nich jest 
kompleks kolejowy.

Oprócz ciekawych archi-
tektonicznie budynków sta-
cyjnych, to przede wszystkim 
dwa najdłuższe, wydrążone 
w skale tunele kolejowe w 
Polsce. Powstały w masywie 
góry Mały Wołowiec w po-
łudniowo-wschodniej części 
Gór Wałbrzyskich w paśmie 
Gór Czarnych, między miej-
scowościami Wałbrzych i 

Jedlina-Zdrój na trasie kole-
jowej z Wałbrzycha do Kłodz-
ka. Pierwszy tunel o długości 
1560 m wydrążono w latach 
1876-1879. Drugi równoległy 
o rekordowej długości 1601 
m, wydrążono w latach 1907-
1912. Tunel o długości 1601 
metrów działa do dziś i kursują 
nim pociągi na linii kolejowej 
Wałbrzych - Kłodzko, uznawa-
nej za jedną z najpiękniejszych 
w Polsce. Warto zobaczyć to 
miejsce!

(KS)

Atrakcje Jedliny: 
tunele kolejowe

Jeśli lubisz wymyślać róż-
ne historie – napisz bajkę o 
Jedlinie-Zdroju. Na autorów 
najlepszych historii czeka-
ją nagrody. Organizatorem 
konkursu jest Centrum Kul-
tury w Jedlinie-Zdroju.

- Po raz pierwszy w naszym 
mieście organizujemy ogól-

nopolski konkurs literacki na 
bajkę o Jedlinie-Zdroju. Co bar-
dzo ważne, w historii musi po-
jawić się postać naszej lokalnej 
maskotki czyli Jedlinioka. Ser-
decznie zapraszam młodych i 
starszych autorów do udziału – 
mówi Leszek Orpel, burmistrz 
uzdrowiska.

Jedliniok najpierw był Do-
brohoczym, którego stworzył 
– nieżyjący już lokalny jedliński 
artysta i radny Zygmunt Żyłak. 
Podobizna stwora zdobiła znaj-
dujący się w mieście Park Ak-
tywności Czarodziejska Góra. 
W 2022 roku, za sprawą innej 
artystki ilustratorki - Katarzyny 

Nagrody za zmyślanie bajek
Rolbieckiej zyskał nowy wygląd 
i imię. Dziś jest maskotką Jedli-
ny-Zdroju. Katarzyna Rolbiecka 
jest m.in. laureatką Festiwau 
Wideoklipów Yach Film, autor-
ką wielu okładek płyt, ilustracji 
książek, animacji i wizualizacji 
(do utworów M. Kowalika, M. 

Szcześniaka, J. T. Tutki, Hyp-
notic Brass Ensemble).

- Praca konkursowa musi 
zawierać cechy charaktery-
styczne dla tego gatunku lite-
rackiego. Jury konkursu oceni 
bajki w dwóch kategoriach 
wiekowych: młodzież w wieku 
13 – 17 lat oraz osoby dorosłe. 

Pula nagród wynosi 3000 zło-
tych. Prace można nadsyłać do 
16 kwietnia 2023 roku. Szcze-
gółowy regulamin znajduje się 
na naszej stronie internetowej 
ckjedlina.pl – mówi Wiesław 
Zalas, dyrektor Centrum Kultu-
ry w Jedlinie-Zdroju.

(KS)



Czwartek, 19 stycznia 2023 r.

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

R E K L A M A

• Gimnastyka 
słowiańska
Rady Kobiet działająca przy 
Burmistrzu Głuszycy zaprasza 
na gimnastykę słowiańską. 
Kolejne zajęcia odbędą się 30 
stycznia (poniedziałek) o godz. 
18.00 w sali widowiskowej 
Centrum Kultury - MBP w Głu-
szycy. Gimnastykę słowiańską 
poprowadzi Anna Bryszewska.

• Nabór do komitetu 
rewitalizacji
Burmistrz Głuszycy ogłasza na-
bór członków komitetu rewita-
lizacji, zgodnie z procedurą za-
wartą w regulaminie przyjętym 
uchwałą nr LV/381/2022 Rady 
Miejskiej w Głuszycy w sprawie 
określenia zasad wyznaczania 
składu oraz zasad działania 
komitetu rewitalizacji. - Komi-
tet rewitalizacji stanowi forum 
współpracy i dialogu intere-
sariuszy z organami gminy w 
sprawach dotyczących przygo-
towania, prowadzenia i oceny 
Gminnego Programu Rewita-
lizacji dla Gminy Głuszyca na 

lata 2022-2027 oraz będzie 
pełnił funkcję opiniodawczo-
-doradczą Burmistrza Głuszycy 
w zakresie rewitalizacji – wyja-
śnia Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód. Treść ogłoszenia, regula-
min komitetu rewitalizacji oraz 
formularz zgłoszeniowy można 
pobrać ze strony gluszyca.pl.

• Paranoja zaprasza na 
premierę
- 4 lutego o godz. 18 zapra-
szamy na premierowy pokaz 
najnowszego teledysku zespo-
łu Paranoja – „Życie w tonacji 
moll”. Pokaz odbędzie się w 
sali widowiskowej Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Głuszycy. Spotkanie 
będzie okazją do ciekawych 
rozmów z zespołem, ekipą �l-
mową, aktorami i statystami 
biorącymi udział w niedawno 
nagrywanym teledysku oraz 
z przyjaciółmi zespołu. Wstęp 
wolny. Serdecznie zapraszamy 
– zachęcają członkowie zespo-
łu Paranoja.

(RED)

Raport z Gminy Głuszyca

W 2022 roku w Jedlinie-
-Zdroju pojawiła się...Werwa! 
Mowa o nowym Stowarzy-
szeniu Jedlińska Werwa, 
które zaczęło swoją działal-
ność w kwietniu. Na uwagę 
zasługuje fakt, że tej młodej 
organizacji udało się zrobić 
bardzo wiele w tak krótkim 
czasie.

- Już pierwsza inicjatywa Je-
dlińskiej Werwy, którą była gra 
plenerowa, pokazała jak duża jest 
potrzeba realizacji oddolnych 
inicjatyw, które integrują i aktywi-
zują lokalną społeczność – mówi 
Ilona Bujalska, prezes Stowarzy-
szenia Jedlińska Werwa.

Majowa rodzinna gra tere-
nowa przyciągnęła dziesiątki 

rodzin nie tylko z Jedliny-Zdro-
ju, ale też z innych miejsco-
wości powiatu wałbrzyskiego. 
Kolejnym wydarzeniem, które 
zaskoczyło organizatorów fre-
kwencją, był spacer po Jedli-
nie-Zdroju z przewodnikiem 
Jackiem Pielichem. Na wyciecz-
kę z Werwą wyruszyło ponad 
100 osób.

- W te sposób zainicjowa-
liśmy akcję „Powiat eksploru-
jesz, nagrody otrzymujesz”, 
do�nansowaną przez Powiat 
Wałbrzyski. Uczestnicy otrzy-
mali mapki, z którymi zwiedzali 
najciekawsze miejsca powia-
tu. W ramach zadania odbyła 
się także wycieczka dla dzieci 
do parku linowego i parku di-

Rok z Werwą

nozaurów w Lubinie. Był też 
kolejny spacer edukacyjny po 
lokalnych szlakach wraz z prze-
wodnikiem górskim. Projekt 
zakończył wspólny piknik ro-
dzinny. To były nasze pierwsze, 
wspólne wakacyjne inicjatywy. 
Wszystkie wydarzenia cieszyły 
się dużym zainteresowaniem, 
dodały nam wiatru w skrzydła 
i zmotywowały do dalszych 
działań - cieszy się Dorota Siko-
ra ze Stowarzyszenia Jedlińska 
Werwa.

A potem były kolejne ini-
cjatywy: wrześniowe grzy-
bobranie czy organizacja 
kolejnej rodzinnej gry tereno-
wej w ramach „Jedlińskiego 
dnia sportu” organizowanego 
przez Gminę Jedlina - Zdrój. 
Końcem roku, Jedlińska 
Werwa we współpracy z Fun-
dacją Kalejdoskop Autyzmu 
zorganizowała bal przebierań-
ców dla dzieci „Straszni - nie 
Straszni”, który do�nansował 
Powiat Wałbrzyski. Natomiast 
w grudniu stowarzyszenie 
zaprosiło do Jedliny-Zdroju 

Mikołaja oraz zorganizowa-
ło, wraz z Centrum Usług So-
cjalnych w Jedlinie-Zdroju i 
innymi podmiotami pożytku 
publicznego, warsztaty �ory-
styczne „Stroik świąteczny”. 
Zwieńczeniem roku była akcja 
„wigilijny posiłek”, podczas 
której członkowie stowarzy-
szenia wraz z jego sympatyka-
mi dostarczyli kolacje wigilijne 
dla samotnych i najbardziej 
potrzebujących mieszkańców 
Jedliny-Zdroju.

- Zarówno liczba akcji, jak 
i duże zainteresowanie tymi 
projektami wynika z zaanga-
żowania oraz doświadczenia 
osób, które tworzą Jedlińską 
Werwę. Naszym atutem jest 
także otwartość na dialog i 
współpracę z innymi podmio-
tami, z którymi pozostajemy w 
stałym kontakcie. I co najważ-
niejsze: słuchamy ludzi i reali-
zujemy ich potrzeby - dodaje 
Ilona Bujalska założycielka i 
prezes Stowarzyszenia Jedliń-
ska Werwa.

(RED)
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- Gmina Stare Bogaczo-
wice zaprasza do składania 
wniosków o do�nansowa-
nie przedsięwzięć służących 
ochronie powietrza przez 
trwałą likwidację ogrze-
wania opartego na paliwie 
stałym lub biomasie – mówi 
Mirosław Lech, Wójt Gminy 
Stare Bogaczowice.

- Wysokość dotacji celowej 
ze środków budżetu gminy 
wynosi do 50% kosztów kwa-
li�kowalnych, udokumento-
wanych fakturami lub rachun-
kami jednak nie więcej niż: dla 
domu jednorodzinnego - 10 
000 zł, dla mieszkania w bloku 
wielorodzinnym - 7 000 zł, dla 
kotłowni zasilającej w ciepło 

budynek wielorodzinny wy-
sokość dotacji dla takiej insta-
lacji to iloczyn liczby miesz-
kań obsługiwanych przez tę 
kotłownię i kwoty 4 000 zł. 
Wnioski wraz z załącznikami 
należy składać od 06.02.2023 
r. do 10.02.2023 r. w sekre-
tariacie Urzędu Gminy Stare 
Bogaczowice przy ul. Głównej 
132. Dodatkowe informacje, 
regulamin oraz formularze 
zgłoszeń, można uzyskać na 
stronie internetowej www.sta-
rebogaczowice.ug.gov.pl oraz 
w pokoju nr 7 urzędu Gminy 
oraz telefonicznie pod nume-
rem 74 845 25 50 – wyjaśnia 
wójt Mirosław Lech.

(IL)

Dopłacą 
do wymiany pieca

Wójt Gminy Walim ogła-
sza nabór wniosków na do-
�nansowanie usuwania wy-
robów zawierających azbest. 
Zadanie realizowane będzie 
pod warunkiem otrzymania 
przez Gminę Walim do�nan-
sowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu oraz wyłonienia 
specjalistycznej �rmy zajmu-
jącej się utylizacją odpadów 
niebezpiecznych.

Kosztami obejmującymi do-
�nansowanie będą wyłącznie 
koszty demontażu, zbierania, 
transportu i unieszkodliwia-
nia odpadów zawierających 
azbest. Do�nansowanie nie 
będzie obejmować kosztów 
związanych z zakupem i mon-
tażem nowych pokryć dacho-
wych. O do�nansowanie ubie-
gać się mogą: osoby �zyczne, 
rolnicy, kościoły i związki wy-
znaniowe, stowarzyszenia, 
wspólnoty mieszkaniowe itp. 
Do�nansowanie w formie do-
tacji wynosić będzie 70% war-

tości zadania, pozostałą kwotę 
wnioskodawca zobowiązany 
będzie s�nansować z własnych 
środków. Wzory wniosku i in-
formacje o wyrobach zawie-
rających azbest dostępne są 
w pokoju nr 13 Urzędu Gminy 
Walim oraz do pobrania ze 
strony walim.pl. Więcej infor-
macji można uzyskać pod nu-
merem telefonu 74 849 43 53.

Wnioski można składać do 
10 lutego 2023 r. w kancelarii 
Urzędu Gminy Walim przy ul. 
Bocznej 9 lub drogą pocztową 
na adres: Urząd Gminy Walim 
ul. Boczna 9, 52-320 Walim.

Usunięcia i unieszkodliwie-
nia wyrobów zawierających 
azbest dokona wykonawca wy-
brany do realizacji tego zada-
nia zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
– Prawo zamówień publicz-
nych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710), z którym Gmina Walim 
podpisze stosowną umowę po 
przyznaniu gminie środków �-
nansowych z WFOŚiGW.

(AM)

Do�nansują likwidację 
azbestu

- Rok 2022 zapisał się w 
historii Gminy Walim jako re-
kordowy. Nasze turystyczne 
obiekty odwiedziło ponad 
130 tysięcy zwiedzających 
– cieszy się Adam Hausman, 
Wójt Gminy Walim.

- Gmina Walim może po-
szczycić się nietuzinkowymi 

atrakcjami turystycznymi. 
Najważniejsze z nich to: śre-
dniowieczny zamek Grod-
no przepięknie usytuowany 
na górze Choina w Zagórzu 
Śląskim, Sztolnie Walimskie - 
wchodzące w skład siedmiu 
kompleksów „Riese” wybu-
dowanych przez Niemców w 

Rekord w Gminie Walim czasie II wojny światowej w 
Górach Sowich, Centrum Ob-
sługi Ruchu Turystycznego 
Akwarium nad jeziorem By-
strzyckim w Zagórzu Śląskim. 
Jak pokazują nasze gminne 
statystyki, to miejsca chętnie 
odwiedzane przez turystów. 
Tak duża liczba odwiedza-
jących, to ogromne wyróż-
nienie i wielka radość dla 
turystycznej Gminy Walim. 
Podejmujemy wiele inicjatyw, 

aby było to wyjątkowo intere-
sujące miejsce dla turysty. Na 
bieżąco dbamy o dodatkowe 
atrakcje w naszych obiektach 
turystycznych, a przepiękne 
krajobrazy, malownicze góry, 
bogato zdobione barwami 
przyrody jezioro Bystrzyckie 
z najdłuższą w Polsce kład-
ką wstęgową, zachęcają do 
korzystania z mnogości tras 
turystycznych oraz rowero-
wych. To wspaniałe miejsce 

na odpoczynek w gronie ro-
dzinnym o każdej porze roku. 
Serdecznie zapraszamy do 

Gminy Walim – zachęca wójt 
Adam Hausman.

(AM)
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12 lutego 2023 r. otwieramy 
swoje serca i spotykamy się nad 
zalewem w Starych Bogaczo-
wicach by wziąć udział w biegu 
lub marszu dla Tymoteusza 
Gmyrka – mówi Ilona Bujalska, 
dyrektor Gminnego Centrum 
Biblioteczno – Kulturalnego w 
Starych Bogaczowicach.

- Co zrobić żeby pobiec lub 
pomaszerować? Należy zgłosić 
udział na stronie https://formu-
larz.ultimasport.pl/156. A po 
dokonaniu zgłoszenia prosimy 
o dokonanie darowizny do 10 
lutego 2023 roku, ale nie później 
niż 72 godziny po wypełnieniu 
formularza! Prosimy o doko-

Marsz i bieg dla Tymka

Na wałbrzyskim osiedlu 
Podzamcze rozegrany został 
XXIV Memoriał Stanisława 
Kaczmarka o Puchar Funda-
cja RECAL. Bieg, którego tra-
sa wyznaczona była w rejonie 
podzamczańskich ogródków 
działkowych, zorganizowany 
został przez Ośrodek Spo-
łeczno-Kulturalny Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Podzam-
cze w Wałbrzychu, Fundację 
na Rzecz Odzysku Aluminio-
wych Opakowań RECAL oraz 
TKKF w Wałbrzychu.

Bieg rozegrany został na 
trzech dystansach: 2200 m – 
dziewczęta i chłopcy do lat 18, 
M-70, M-80, VIP; 4400 m – K-20, 
K-30, K-40, K-50 oraz 6600 m – 
M-20, M-30, M-40, M-50 i M-60.

- W biegu wystartowało 60 
osób. We wszystkich dotąd ro-
zegranych biegach wystartowa-
li: Józef Żuk, Józef Jagodziński 
i Kazimierz Sawko. W XXIV Me-
moriale brali udział m.in. Miro-
sław Kaczuga z córką Magdą i 
bratem Januszem, Marek Kaczor 
z synem Janem, Bogumiła Wil-

czyńska z mężem Patrykiem i 
synami Patrykiem i Mateuszem. 
W ceremonii wręczania pucha-
rów, dyplomów i okoliczno-
ściowych medali uczestniczyli 
m.in. Janusz Kaczmarek – syn 
Stanisława Kaczmarka, Zdzisław 
Siwak – członek rady nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Po-
dzamcze oraz Tadeusz Choczaj 
– prezes SM Podzamcze. Wszy-
scy uczestnicy biegu otrzymali 
napoje izotoniczne oraz zostali 
poczęstowani bigosem. W trak-
cie imprezy przeprowadzona 
została akcja promującą zdro-
we odżywianie i prowadzenie 
aktywnego stylu życia, zorga-
nizowana przez Sekcję Oświaty 
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 
Powiatowej Stacji Sanitarno Epi-
demiologicznej w Wałbrzychu. 
Imprezie towarzyszyła wystawa 
dokumentująca wszystkie do-
tychczasowe Memorały – rela-
cjonuje Włodzimierz Palusko z 
Ośrodka Społeczno-Kulturalne-
go Spółdzielni Mieszkaniowej 
Podzamcze w Wałbrzychu.

(RED)

Memoriał Stanisława 
Kaczmarka

Wyniki
klasy�kacja generalna kobiet
1. Ewa Pastuszeńko
2. Magda Kaczuga
3. Joanna Blitek
klasy�kacja generalna mężczyzn
1. Jan Kaczor
2. Alan Dobrowolski
3. Bartłomiej Szargała
bieg na dystansie 2200 m
dziewczęta do 18 lat
1. Lena Rumijewska
2. Aniela Blitek
3. Wiktoria Plec
chłopcy do 18 lat
1. Patryk Wilczyński
2. Franciszek Kornaś
3. Jan Kornaś
4. Mateusz Wilczyński
M-70
1. Kazimierz Sawko
2. Józef Jagodziński
3. Wojciech Onoszko
VIP
1. Narcyz Jasiecki
2. Jan Dubarek
3. Wojciech Onoszko
bieg na dystansie 4400 m
K-20
1. Magda Kaczuga
2. Julita Plec

K-30
1. Joanna Blitek
2. Weronika Osińska
3. Karolina Świeboda
K-40
1. Ewa Pastuszeńko
2. Bogumiła Wilczyńska
3. Danuta Błaszkiewicz
K-50
1. Zenobia Kubielewicz
bieg na dystansie 6600 m
M-20
1. Jan Kaczor
2. Alan Dobrowolski
3. Bartłomiej Szpargała
M-30
1. Adam Sikora
2. Grzegorz Szczepański
3. Adrian Sarnecki
M-40
1. Andrzej Cukier
2. Grzegorz Dzieszuk
3. Marek Kaczor
M-50
1. Marek Leśnicki
2. Mirosław Budka
3. Piotr Puć
M-60
1. Mirosław Kaczuga
2. Ryszard Gurgul
3. Piotr Pawłowski

nanie darowizny w kwocie 50 
zł. Przelew można wykonać na 
stronie https://www.siepomaga.
pl/stawiamy-tymka-na-rowne-
-nozki-bieg-i-nordic-walking, 
koniecznie podając imię i nazwi-
sko uczestnika. Uwaga! Wpłaty 
anonimowe lub z niepełnymi 
danymi nie będą uwzględniane. 
Kwota wpłaty nie może być ukry-
ta – podkreśla Ilona Bujalska.

Impreza rozpocznie się 12 lu-
tego o godz. 11.00 nad zalewem 

w Starych Bogaczowicach. Bie-
gacze będą mieli do pokonania 
trasę o długości 12 km, popro-
wadzoną w masywie Trójgarbu, 
a uczestnicy marszu nrodic wal-
king 5 km szlakiem turystycz-
nym. Na uczestników czekać 
będą pakiety startowe, medale 
oraz nagrody dla najlepszych. 
Imprezie będą towarzyszyły: 
kiermasz ciast, loteria fantowa 
oraz animacje dla dzieci.

(RED)



Czwartek, 19 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 A M A

• Nad morze po zwycięstwo
W meczu 19 kolejki I ligi koszykarzy Miasto 
Szkła Krosno pokonało po dogrywce Górnika 
Wałbrzych 95:93 (15:24, 15:23, 27:20, 25:15, d. 
13:11), mimo, że wałbrzyszanie prowadzili już 
40:18.
Miasto Szkła: Harris 20, Dubults 17, Jankowski 
14, Traczyk 13, Zagórski 9, Łałak 8, Oczkowicz 
6, Dawdo 5, Śpica 3, Heliński 0.
Górnik: Niedźwiedzki 23, Stopierzyński 15, 
Walski 13, Chidom 11, Sitnik 11, Kordalski 7, 
Majewski 4, Ratajczak 4, Durski 3, Sobkowiak 
2, Kruszczyński 0.
Środowe, derbowe starcie ze Śląskiem II 
Wrocław zakończyło się po zamknięciu tego 
wydania (relacja na db2010.pl). Kolejny mecz 
Górnik rozegra 22 stycznia o godz. 20.00 w 
Kołobrzegu z Kotwicą.

• Czekają na Karkonosze
Piłkarki ręczne Victorii Świebodzice odliczają 
godziny do derbowego starcia z Karkonosza-
mi Jelenia Góra. Mecz 12 kolejki grupy B I ligi 
zostanie rozegrany 20 stycznia o godz. 17.30.

• Powtórzą mecz
W drugiej lidze siatkarzy Chełmiec Wałbrzych 
pokonał KS Rudziniec 3:2 (25:22, 32:30, 23:25, 
22:25, 15:13), ale zespoły będą musiały spo-
tkać się ponownie.

- Decyzją Wydziału Rozgrywek PZPS wynik 
meczu z 7 stycznia br. przeciwko Klub Spor-
towy Rudziniec został anulowany. Ma to 
związek z błędną decyzją komisji sędziow-
skiej w punktacji w pierwszym secie - nad 
prawidłowym przebiegiem procedur me-
czowych czuwał wyznaczony przez PZPS 
kwali�kator. Nie komentujemy, wkrótce 
podamy nowy termin spotkania pomiędzy 
naszymi zespołami, które odbędzie się w 
Wałbrzychu – informuje KPS Chełmiec Wał-
brzych.
A w sobotę Hetman Włoszczowa pokonał 
Chełmiec 3:1 (21:25, 25:21, 25:23, 25:23). Ko-
lejny mecz podopieczni trenera Fabiana Ku-
rzawińskiego rozegrają w sobotę, 21 stycznia. 
Od godz. 18.00 w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
będą podejmowali Tygrysy Strzelin.

• Siatkarki z Silesią
Po świąteczno – noworocznej przerwie do 
gry powróciły zespoły rywalizujące w 3 gru-
pie drugiej ligi siatkarek. Chełmiec Wałbrzych 
14 stycznia miał w Hali Wałbrzyskich Mi-
strzów podejmować w meczu na szczycie Si-
lesię Volley Mysłowice, ale spotkanie zostało 
przełożone na 4 marca 2023 r. W sobotę, 21 
stycznia, wałbrzyszanki zagrają w Częstocho-
wie z Silesią.

(RED)

Noworoczny 
trening 
Waligóra 
Run Cross
- 22 stycznia 2023 r. o go-
dzinie 10.00 zapraszam 
na trening częścią nowej 
trasy WRC ULTRA. Spoty-
kamy się w Schronisku An-
drzejówka. Przewidywana 
długość trasy to około 18 
kilometrów w Górach Su-
chych. Po odbytym trenin-
gu mała niespodzianka i go-
rąca herbata ale bez prądu 
(niestety) – mówi Aleksan-
der Sobieraj, prezes Stowa-
rzyszenia Walim na Żądanie.
Przypominamy, że trwa 
przyjmowanie zapisów na 
Waligóra Run Cross. Biegi 
zostały zaplanowane na 
15.04.2023 r. w Głuszycy. 
Rywalizacja będzie toczyła 
się na dystansie Half, czyli 
27 km z sumą przewyższeń 
1324 m oraz Ultra, czyli 52 
km z sumą przewyższeń 
2896 m. Zapisy prowadzone 
są na stronie https://www.
zmierzymyczas.pl/1564/wa-
ligora-run-cross-2023.html.

(RED)

- Tych co już układają so-
bie plan treningów i startów 
na 2023 rok informujemy, że 
najstarszy nocny ultramara-
ton w Polsce, czyli 34 Sudec-
ka Setka wystartuje w Piątek 
- 23 czerwca 2023 r. tradycyj-
nie o godz. 22.00 z najwyżej 
położonego Rynku w Polsce 
w Boguszowie-Gorcach – in-
formują organizatorzy.

- Zapisy rozpoczęły się 1 
stycznia 2023 r. na stronie ht-
tps://online.datasport.pl/zapi-

sy/ gdzie znajdziecie również 
regulamin biegu. W kolejnej 
edycji biegu czeka na Was kilka 
ważnych nowości, m.in. zmiana 
przebiegu trasy oraz miejsce 
mety, która tym razem będzie 
na stadionie przy ul. Olimpij-
skiej w Boguszowie-Gorcach. 
Więcej informacji o wydarzeniu 
na Facebooku 34. Sudecka 100 
oraz na stronie www.sudec-
ka100.pl – informują organiza-
torzy Sudeckiej Setki.

(RED)

Zapisy na Sudecką 
Setkę

Sportowy raport
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R E K L A M A

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

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

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

MOTORYZACJA

(2) 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...
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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 A M A
INVEST-PARK najlepszą strefą w Polsce

20 styczna w Galerii Victoria w Wałbrzychu odbędą się Stre-
fowe Targi Pracy, czyli wydarzenie skierowane do osób szuka-
jących pracy w Wałbrzychu i okolicach.

- Szukasz pracy? A może myślisz o zmianie? Nowy rok to 
nowe potrzeby, nowe wyzwania, nowe możliwości… poznaj 
je na targach pracy – mówią organizatorzy wydarzenia z Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. - To 
wydarzenie adresowane jest do osób, które poszukują pracy 
na terenie Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego i okolic. W ich 
trakcie potencjalni kandydaci będą mogli nawiązać bezpo-
średni kontakt z pracodawcami, a także - pod okiem specjali-
stów - przygotować profesjonalne CV. Do tego podczas Stre-
fowych Targów Pracy zaplanowaliśmy bezpłatne konsultacje z 
zakresu prawa pracy, a także warsztaty na temat wsparcia fi -
nansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Strefowe Targi Pracy rozpoczną się o godzinie 10.00 na po-
ziomie 0 centrum handlowego przy ulicy 1 Maja 64 w Wałbrzy-
chu.

Weź udział w Strefowych Targach 
Pracy w Wałbrzychu! 

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.


