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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

245 wolontariuszy będzie 
kwestowało 29 stycznia na 
ulicach Wałbrzycha w ra-
mach 31. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 
W większości gmin Aglome-
racji Wałbrzyskiej będą pro-
wadzone kwesty oraz orga-
nizowane imprezy, a zebrane 
pieniądze w tym roku Funda-
cja WOŚP przeznaczy na wal-
kę z sepsą.

Wałbrzych
W Wałbrzychu można już 

wspierać WOŚP w �rmach i 

31. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

instytucjach, które zdecydo-
wały się na wystawienie sta-
cjonarnych puszek. W sumie 
Wałbrzych ma przyznanych 65 
puszek na ten cel. W większości 
są one już wydane.

- Przygotowania do 31. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy trwają. 29 stycznia w 
godz. 14.00 – 20.00 odbędą się 
koncerty, będzie specjalna strefa 
zabaw dla dzieci i strefa zdro-
wia i urody. Nie zabraknie także 
akcji krwiodawstwa. Na scenie 
pojawią się uczestnicy konkursu 
„Wałbrzych ma Talent”. Zagra 
także grupa Miejskie Granie. 
Światełko do nieba przygotu-
je Grupa Ognia „Impuls”! Finał 
to tradycyjnie także licytacje 
fantów przekazywanych przez 
mieszkańców Wałbrzycha i re-
gionu – podkreślają organizato-
rzy �nału WOŚP w Wałbrzychu.

Kino Apollo dla WOŚP
- Jesteś kinomanem, a ty-

dzień bez wizyty w kinie jest 
dla Ciebie tygodniem straco-
nym? Jednym z Twoich no-
worocznych postanowień jest 
obejrzenie wszystkich znaczą-
cych �lmowych premier tego 
roku? A może bywasz u nas 
tak często, że od dawna masz 
swój ulubiony rząd i miejsce 
w sali kinowej a dzień rozpo-
czynasz od lektury naszego 
repertuaru? Mamy coś dla Cie-
bie! Zapraszamy do licytacji 
złotego biletu do kina Apollo: 
https://allegro.pl/oferta/zlo-
ty-bilet-do-kina-apollo-wal-
brzych-13157039755 - mówi 
Jarosław Perduta, dyrektor 
Dolnośląskiego Centrum Fil-
mowego we Wrocławiu, które 
jest właścicielem Kina Apollo 
w Wałbrzychu.

Boguszów-Gorce
- Jacy artyści podczas nie-

dzielnego finału pojawią się 
na naszych scenach w Szybie 
Witold w Gorcach i sali wido-
wiskowej w centrali biblioteki 
Boguszowie? Zaprezentują 
się oczywiście przede wszyst-
kim mieszkańcy naszego mia-
sta. Ale pojawią się również 
goście specjalni z zewnątrz 
- zaprzyjaźnieni z naszym 
sztabem. W Boguszowie świa-
tełko do nieba zapali i oczywi-
ście zaśpiewa Zbyszek Stefań-
ski - ,,niekoronowany cesarz” 
polskiej piosenki z tekstem i 
piosenki poetyckiej – mówi 
Marek Dańczak, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
- Centrum Kultury w Boguszo-
wie-Gorcach.

Szczegółowy program 31. 
Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Boguszo-
wie-Gorcach na stronie 6.

Czarny Bór
Wolontariusze na Trójgar-

bie, złoty pociąg, złote serce, 
lot samolotem, kurs na sero-
wara, domowe wypieki, czar-
noborskie pierogi, wiejskie 
pyszności, czy wolontariusze ze 
„Skrzydlatej Ferajny” – to tylko 
niektóre z atrakcji przygotowa-
nych przez wielkoorkiestrowy 
sztab w Gminie Czarny Bór.

Już w sobotę (28 stycznia), 
od rana wolontariuszy spotkać 
będzie można na najbardziej 
obleganym turystycznym 
szlaku, pod Trójgarbem. A po 
górskich wędrówkach, wielkie 
orkiestrowe granie przeniesie 
się na scenę czarnoborskiego 
centrum kultury.

- 4 lokalne kapele, mnóstwo 
rockowego grania, fantastycz-
na atmosfera, fotobudka od 
Złotej Oprawy i czarnoborskie 
pyszności. Startujemy o godzi-
nie  16:00, a w programie moc-
ne uderzenie zespołów Hortus, 
The Light Street i nieco lżejsze 
brzmienie In The Rush oraz Jac-
ka Świderskiego z zespołem. 

Cd. na str. 2 i 3
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

Stare Bogaczowice 26.01.2023r.

RIG.PSM.6721.1.2022

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części 
tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie 
wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Stare Bogaczowice 
uchwały nr XXXIII/296/2022 Rady Gminy Stare Boga-
czowice z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gmina 
Stare Bogaczowice.
Przedmiotem opracowania będzie zmiana para-
metrów zabudowy w zakresie ustaleń dotyczących 
kształtu dachu, szerokości elewacji frontowej budyn-
ków oraz wskaźnika intensywności zabudowy.
Jednocześnie zawiadamiam o odstąpieniu od prze-
prowadzenia dla przedmiotowej zmiany planu, stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko wy-
maganej 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.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wy-
mienionego planu miejscowego.
Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta 
Gminy Stare Bogaczowice na adres Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice, przy ul. Głównej 132; 58-312 Sta-
re 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 nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 17 lutego 2023 r. 

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.stare-

bogaczowice.ug.gov.pl.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosław Lech

R E K L A M A

To wszystko w asyście wyjąt-
kowych, opierzonych wolonta-
riuszy ze „Skrzydlatej Ferajny”... 
Brzmi Zachęcająco? Nie można 
lepiej spędzić weekendu jak 
tylko ze Sztabem w gminie 
Czarny Bór”. W niedzielę (29 
stycznia) od samego rana, na 
terenie całej gminy kwestować 
będzie 20 wolontariuszy. Od 
godz. 12.00 sołectwo Jaczków, 
w tamtejszej świetlicy serwo-
wać będzie lokalne pyszności. 
Będzie i swojsko, i domowo, 
i wykwintnie. Jak przekonują 
organizatorzy każdy łasuch 
znajdzie coś dla siebie. A już 
o godz. 16:00 kolejna porcja 
rodzinnych, wielkoorkiestro-
wych atrakcji w czarnoborskim 
centrum kultury: grupy tanecz-
ne "Dzikie Densy" z Czarnego 
Boru, „Fraszka” z Kamiennej 
Góry, dziecięce popisy wokal-
ne, pokazy strażackie OSP Czar-
ny Bór, alpakowa zagroda, a na 
deser swoim głosem zaczaruje 
wszystkich Aneta Szewczyk z 
zespołem New Place. A jeśli o 
czarowaniu mowa, magii też 
nie zabraknie. Iluzjonista Paweł 
Kwiecień zabierze publiczność 
w pełen humoru i zdumienia 
świat magii. A jeśli ktoś przez te 
kilka godzin zgłodnieje to bę-
dzie miał okazję nasycić swój 
głód specjałami od koła go-
spodyń wiejskich i gminnych 
stowarzyszeń i organizacji. 
Oczywiście będą też licytacje 
podczas imprez w sobotę i nie-
dzielę oraz na Allegro  - mówi 
szefowa sztabu Anita Kałuziń-
ska.

Głuszyca
Sztab #6011 w Centrum 

Kultury-Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Głuszycy oraz 
Gmina Głuszyca przygotowali 
szereg atrakcji na dzień �nału. 
W niedzielę - 29 stycznia - od 
godzin porannych na ulicach 
Głuszycy pojawią się kwestu-
jący wolontariusze. Od godz. 
8.00 odbędzie się pokazowa 
kąpiel morsów na urokliwym 
trzecim stawie w Głuszycy, or-
ganizowana przez Klub Dobra 
Energia Głuszyca. W parku Jor-
danowskim o godz. 10.00 wraz 
z lokalnym pasjonatem historii 
Grzegorzem Czepilem będzie 
można pójść na rodzinny spa-
cer „szlakiem głuszyckich ta-
jemnic”, a po spacerze napić się 
aromatycznej kawy i herbaty, 
na którą zapraszają właściciele 
„Jadła”.

Finałowe granie w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultu-
ry-MBP rozpocznie się o godz. 
15.00 hymnem Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, który 
wykona Głuszycka Orkiestra 
Dęta, a potem zagra swój kon-
cert. Około godz.15.30 druho-

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Cd. ze str. 1 wie z Ochotniczej 

Straży Pożarnej w 
Głuszycy Górnej 
zaprezentują jak 
fachowo i bez-
piecznie udzielić 
pierwszej pomocy 
poszkodowanym. 
Warto przyjść i zo-
baczyć, jak pomóc 
drugiemu czło-
wiekowi potrze-
bującemu pomo-
cy. Około godz. 16 
zobaczymy pokaz 
walk w wykona-
niu uczestników 
klubu Teakwon-
-do Taipan z Głu-
szycy, a ok. 16.30 
swoje niezwykłe 
umiejętności za-
prezentują tan-
cerze ze Szkoła 
Tańca Cordex w 
Wałbrzychu.

Gwiazda wie-
czoru pojawi się 
na scenie o godz. 17.00. Bę-
dzie to zespół ze Śląska – Ma-
ciej Lipina & Ścigani, którzy 
grają rock i bluesa. Zespół 
jest oddany temu brzmieniu 
i od 20 lat koncertuje po całej 
Polsce. Sekcja rytmiczna wraz 
z rasowym wokalem i gitarą 
zagwarantują niezapomniane 
wrażenia muzyczne. Muzyka 
„Ściganych” rozbudza emocje, 
energetyzując publiczność. Bę-
dzie się działo! W czasie �nału 
wystąpią także uczestnicy za-
jęć wokalnych prowadzonych 
przez Radosława Zychala, a 
także Maria Kuźma – zwycięż-
czyni konkursu „Wałbrzych na 
talent”. Będzie także „słodki ką-
cik” prowadzony przez panie z 
Rady Kobiet w Głuszycy.

- Na wszystkie wydarze-
nia wstęp wolny, ale wrzut 
do puszki wolontariuszy bar-
dzo mile widziany. Zaprasza-
my! Zagrajmy razem! „Chce-
my wygrać z sepsą! Finał dla 
wszystkich- dużych i małych”! 
– podkreślają wolontariusze ze 
sztabu WOŚP w Głuszycy.

Jedlina -Zdrój
Finałowe granie w Jedlinie 

- Zdroju rozpocznie się w nie-
dziele o godz. 16.00 w kom-
pleksie Active przy ul. Kłodz-
kiej. W programie: występy 
dzieci i młodzieży z sekcji mu-
zycznej przy Centrum Kultury 
w Jedlinie-Zdroju, ruszamy się 
z sekcją �tness Centrum Kultu-
ry w Jedlinie-Zdroju, zabawy na 
lodowisku, koncerty: Katarzyny 
Nowak, Celtica oraz Silentlive, 
mecz piłki nożnej: zawodnicy 
kontra rodzice, ognisko, licyta-
cje, światełko do nieba.

Mieroszów
Gmina Mieroszów rozpo-

czyna tegoroczny �nał WOŚP 

lodowatej wodzie, or-
ganizowanym razem z 
Morsy Mieroszów. Po 
orzeźwiających kąpie-
lach zapraszamy do mie-
roszowskiego Rynku (pl. 
Niepodległości), gdzie 
zarówno na dzieci jak 
i dorosłych, czekać bę-
dzie mnóstwo atrakcji i 
orkiestrowego szaleń-
stwa - występy, tańce, 
smakołyki, licytacje, 
niespodzianki, loteria 
fantowa i wiele, wiele 
innych.

Oprócz wydarzeń 
organizowanych w ra-
mach 31. Finału WOŚP w 
samym Mieroszowie, od-
będzie się szereg działań 
sztabowych przy współ-
pracy z niezawodnymi, 
wieloletnimi przyjaciół-
mi WOŚP, a niespodzian-
ki i swoje atrakcje oraz 
oddzielne wydarzenia 
szykują m.in. Schronisko 

PTTK Andrzejówka  w Rybnicy 
Leśnej, Centrum Pielęgnacyj-
no-Rehabilitacyjne Jantar-Med 
w Rybnicy Leśnej, Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Golińsku czy 
Stowarzyszenie Mieroszów w 
Górach z Mieroszowa.

- Zapraszamy bardzo ser-
decznie na wspólne świę-
towanie do naszej Gminy 
Mieroszów. Gminy być może 
niewielkiej, ale z pewnością 
gminy ludzi wielkich serc, dla 
których każdy Finał WOŚP 
jest niezwykłym świętem, co 
udowadniacie kochani swo-
im wsparciem co roku, za co 
ogromnie dziękujemy - pod-
kreślają wolontariusze z Miero-
szowskiego Sztabu WOŚP.

Stare Bogaczowice
- W Gminie Stare Bogaczo-

wice także będzie prowadzo-
na kwesta na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
5 wolontariuszy, we współ-
pracy ze Świebodzickim Szta-
bem WOŚP, dotrze z puszkami 
do każdego sołectwa naszej 
gminy. Wolontariuszy spotka-
my przy para�ach po mszach 
świętych oraz na parkingu przy 
sklepie Stokrotka w Starych 
Bogaczowicach – mówi Ilon a 
Bujalska, dyrektor Gminnego 
Centrum Biblioteczno – Kultu-
ralnego w Starych Bogaczowi-
cach.

Szczawno – Zdrój
- 29 stycznia w Uzdrowisko-

wej Gminie Miejskiej Szczaw-
no-Zdrój, w ramach 31. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy będzie można posłu-
chać muzyki w Teatrze Zdrojo-
wym, gdzie koncerty rozpocz-
ną się o godz. 15.45. W trakcie 
występów będzie można zjeść 
najsmaczniejsze ciasto, a ci, co 

Orkiestrowym Turniejem Piłki 
Siatkowej, który odbędzie się 
w piątek - 27 stycznia o godzi-
nie 17.00w hali sportowej przy 
ul. Hożej 4 w Mieroszowie, w 
którym - oprócz drużyn pol-
skich wezmą - udział drużyny 
z Czech. W sobotę - 28 stycznia 
o godz. 9.00 organizatorzy za-
praszają do hali przy ul. Hożej 4 
wszystkich miłośników poma-
rańczowej piłki na Orkiestrowy 
Turniej Trójek Koszykarskich, 
a o godz. 10.00 na Orliku przy 
ul. Sportowej 4 odbędzie się 
Orkiestrowy Turniej Piłki Noż-
nej organizowany przez Mie-
roszowski Sztab WOŚP wraz 
z Niespełnione talenty Miero-
szowskiego futbolu dla WOŚP. 
Będzie to turniej wyjątkowy, 
ponieważ wezmą w nim udział 
drużyny we wszystkich możli-
wych kon�guracjach: juniorzy, 
seniorzy, oldboje, dziewczę-
ta, chłopcy, Polacy i goście z 
Czech. A za ogrodzeniem - na 
mieroszowskim stadionie, na 
przepięknym niebieskim tar-
tanie, w Orkiestrowym Biegu 
po Zdrowie, na dwóch dystan-
sach - 3 km i 5 km - rywalizo-
wać będą ze sobą biegaczki i 
biegacze.

Sobotni wieczór będzie jak 
co roku w Mieroszowie, wie-
czorem koncertowym. Miłośni-
ków dobrego, ciężkiego grania 
i jednocześnie przewspania-
łej atmosfery zapraszamy do 
Piwnicy pod Zielonym Kotem 
(ul. Żeromskiego 28) od godz. 
19.00. Wystąpią zespoły: On 
Air (Mieroszów), Nic (Złotory-
ja), Radcurie (Złotoryja), Mu-
ruroa Attäck (Berlin) oraz In The 
Name Of God (Wałbrzych).

Niedziela, czyli główny 
dzień 31 Finału WOŚP, za-
cznie się - jak co roku - orkie-
strowym moczeniem się w 
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Nawet do 2400 zł premii może 
otrzymać przedsiębiorca, który zde-
cyduje się na otwarcie Konta Biznes 
w Credit Agricole. W nowej ofercie 
promocyjnej bank podwyższa pre-
mie o 20 proc. i zachęca nowych 
klientów do otwierania rachunków 
przez aplikację mobilną. 

Konta Biznes w banku Credit Agri-
cole to rodzina trzech rachunków fir-
mowych dostosowanych do potrzeb 
przedsiębiorców. Konto Solista Biznes 
przeznaczone jest przede wszystkim 
dla osób prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą, natomiast 
konta Sonata Biznes i Symfonia Biznes 
przeznaczone są dla małych i średnich 
firm. Wszystkie pakiety Konta Biznes 
wyposażone są w szereg udogodnień 
ułatwiających zarządzanie finansami: 
nowoczesny e-bank, aplikację mobilną 
CA24 Mobile do zarządzania kontem 
firmowym, płatnościami, oszczędno-
ściami i kredytami, a także płatności 
mobilne Apple Pay, Google Pay, Garmin 
Pay, Fitbit Pay i Swatch Pay

Klienci, którzy do 30 czerwca zde-
cydują się na założenie rachunku wraz 
z kartą płatniczą oraz dostępem do 
serwisów CA24 (CA24 eBank, CA24 

Mobile), mogą skorzystać ze specjalnej 
oferty i zyskać nawet 2400 zł premii 
na swoje konto. W ramach promocji 
bank oferuje: 1) zwolnienie z opłaty za 
prowadzenie rachunku bieżącego na 
12 miesięcy; 2) zwolnienie z opłaty za 
przelewy Elixir (w tym do ZUS/US oraz 
Split Payment) zlecone w CA24 eBank 
i CA24 Mobile przez 12 miesięcy; 3) 
możliwość otrzymania następujących 
premii:
• 100 zł dla  klientów, którzy otworzą 

konto w aplikacji mobilnej CA24 Mo-
bile Otwórz Konto Biznes i zapewnią 
co najmniej 500 zł wpływu w pierw-
szym miesiącu po jego otwarciu;

• 1800 zł dla aktywnych klientów:
- do 300 zł za przelewy do ZUS lub 

US (25 zł miesięcznie przez 12 
miesięcy)

- do 1500 zł premii moneyback 
za płatności kartą debetową (3 
proc. max 125 zł miesięcznie 
przez 12 miesięcy), pod warun-
kiem wykonania przez klienta 
minimum 3 płatności kartą w 
każdym miesiącu;

• 500 zł za podpisanie pierwszej 
umowy kredytowej dla MŚP lub 
umowy na korzystanie z terminala 

POS/SoftPOS w okresie 12 miesię-
cy od otwarcia konta. W przypadku 
premii za POS/SoftPOS klient musi 
dodatkowo spełnić warunek regu-
larnych wpływów z transakcji POS 
w wysokości minimum 500 zł mie-
sięcznie przez kolejne trzy miesiące.

- Jesteśmy bankiem, który skupia 
się na potrzebach swoich klientów i 
stale dostarcza im nowych korzyści. 
Oferta, którą proponujemy od stycznia 
należy do najbardziej atrakcyjnych na 
rynku i jestem przekonany, że przy-
ciągnie uwagę wielu przedsiębiorców 
– mówi Marcin Jagodziński, dyrektor 
Departamentu Zarządzania Segmen-
tami, Daily Banking oraz Produktami 
Oszczędnościowymi w Credit Agricole.

Przez aplikację mobilną CA24 
Otwórz Konto Biznes rachunek mogą 
otworzyć przedsiębiorcy prowadzący 
jednoosobową działalność gospodar-
czą oraz rolnicy indywidualni, którzy 
posiadają aktualne dane w bazach 
rejestrowych CEIDG i GUS. Do urucho-
mienia konta wystarczy smartfon z 
aparatem fotograficznym, dowód oso-
bisty i połączenie z Internetem. Bank 
wykorzystuje technologię umożliwiają-

Do 2400 zł premii za otwarcie Konta Biznes 
w Credit Agricole

cą potwierdzenie tożsamości użytkow-
nika za pomocą biometrii twarzy oraz 
weryfikację autentyczności dowodu 
osobistego.

- Możliwość otwarcia konta bizne-
sowego zdalnie, bez obowiązku wizyty 
w oddziale, to odpowiedź na potrzeby 
naszych klientów. To także korzystanie 
z możliwości, jakie daje świetnie roz-
wijający się rynek nowych technologii. 
Biometria, którą stosujemy, nie tylko 
przyśpiesza procesy, ale jednocześnie 
zapewnia bezpieczeństwo dostępu do 
naszych usług - mówi Anna Grecho-
wicz-Dorosz, dyrektor Departamentu 

Rozwoju MŚP i Agrobiznesu w banku 
Credit Agricole.

Klienci firmowi, którzy założą Konto 
Biznes, od pierwszego dnia współpracy 
z bankiem mogą liczyć także na propo-
zycje finansowania swojej działalności. 
Bank oferuje na przykład Zielony Kre-
dyt Inwestycyjny z obniżoną marżą, 
okresem kredytowania do 15 lat i kwo-
tą do 10 mln zł. Dzięki niemu można 
sfinansować m.in. zakup lub budowę 
energooszczędnych budynków, zakup i 
wymianę maszyn i urządzeń na energo-
oszczędne lub na instalację odnawial-
nych źródeł energii. 

R E K L A M A

Pomocy
wolą ruch mogą wziąć udział w 
zawodach pływackich dla do-
rosłych i dzieci w krytej pływal-
ni Del�nek. W każdym miejscu 
szczawieńskiego �nału będą 
wystawione puszki WOŚP – za-
pewniają organizatorzy.

Walim
- Dotarły do nas super ga-

dżety z Głównego Sztabu 
WOŚP: koszulki, kalendarze, 
magnesy i wiele innych gadże-
tów będzie można wylicytować 
u nas w dniu �nału. Szykujcie 
się! Serdecznie zachęcamy do 
przekazywania przedmiotów, 
voucherów i innych fantów na 
licytacje – mówi Wioletta Sowa, 
dyrektor Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Walimiu, w którym �-
nałowa licytacje rozpoczną się 
29 stycznia o godz. 18.00, a o 
godz. 20.00 odbędzie się pokaz 
światełko do nieba.

Z kolei MotoOrkiestra Świą-
tecznej Pomocy Walim będzie 
grała w niedzielę w godz.13.00 
– 16.30 na parkingu Centrum 
Kultury i Turystyki ul. Kościuszki 
1 w Walimiu.

- Już tylko kilka dni pozostało 
do motoimprezy, podczas któ-
rej mnóstwo koni mechanicz-
nych będzie napędzać Wasze 
wielkie serducha! Po raz kolejny 

już Walim Rajdowy łączy siły z 
WOŚP oraz Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu, aby dzięki 
naszej pasji do sportów motoro-
wych uzbierać jak najwięcej pie-
niędzy i wygrać z sepsą. Bo 31. 
Finał WOŚP zagra 29 stycznia 
2023 roku pod hasłem: Chce-
my wygrać z sepsą! Gramy dla 
wszystkich - małych i dużych! 
Na Parkingu Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu będzie 
czekać na Was mnóstwo rajdo-
wych emocji. Jak co roku, przy 
współudziale naszych wspania-
łych przyjaciół, będziemy orga-
nizować przejazdy z kierowca-
mi rajdowymi! A będą z nami: 
Bartłomiej Madziara – Subaru 
Impreza, Maciej Majczyna – Mit-
subishi Evo VI, Jarosław Niedź-
wiecki – BMW, Mariusz Żurawek 
– Mitsubishi Evo, Agnieszka i 
Aleksander Ćwirko – Renault 
Clio,  Arkadiusz Błażejewski – 
Subaru Impreza. Do zobaczenia 
29 stycznia o godzinie 13.00 w 
Walimiu! Więcej informacji na 
http://walimskiehoryzonty.pl/ 
- zachęcają przedstawiciele gru-
py Walim Rajdowy.

Szczegółowy program 31. 
Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Gminie Wa-
lim na stronie 8.

(RED)

Film Jerzego Skolimow-
skiego „IO” otrzymał od Ame-
rykańskiej Akademii Filmo-
wej nominację do nagrody 
Oscara w kategorii najlepszy 
�lm międzynarodowy. Zdję-
cia były realizowane między 
innymi przy zaporze w Zagó-
rzu Śląskim, a produkcję �l-
mu wsparła Gmina Walim.

Film Jerzego Skolimowskie-
go otrzymał już nagrodę jury 

podczas ubiegłorocznego fe-
stiwalu w Cannes. Historia „IO” 
za sprawą niezwykłego zwie-
rzęcego bohatera wykracza 
poza ludzką perspektywę, ale 
to przede wszystkim �lm głę-
boko humanistyczny – manifest 
w obronie tego, co pozostało 
w nas niewinne. Podróż, w jaką 
zabiera nas Skolimowski, wie-
dzie przez całą Europę: od cyr-
ku przez stadiony i parkingi dla 

tirów, po pałace. Od głupoty, 
przez przemoc, po przebłyski 
dobra i solidarności. Ten portret 
zbiorowy, który jednak nie traci 
z oczu pojedynczej mrówki, łą-
czy realistyczne i wizjonerskie, 
przyziemne i meta�zyczne, 
krytyczne i empatyczne. Swo-
im rozmachem przypomina 
najwspanialsze obrazy Hiero-
nima Boscha i Pietera Bruegla. 
Za ekspresyjną, kreacyjną stro-

nę „IO” odpowiadają operator 
Michał Dymek i wybitna mon-
tażystka, Agnieszka Glińska. 
Monumentalną, uwznioślającą 
każdy oddech osiołka muzykę 
skomponował Paweł Mykietyn, 
a w podróży towarzyszą boha-
terowi m.in. Sandra Drzymalska, 
Mateusz Kościukiewicz i Isabelle 
Huppert (źródło https://www.
kino-apollo.pl/repertuar/).

(RED)

Oskarowa produkcja w Gminie Walim?

Gmina Wałbrzych oraz 
angielska giełdowa spół-
ka Hydrogen Utopia Int. za 
pośrednictwem jej polskiej 
spółki Hydropolis, podpiszą 
list intencyjny dotyczący 
analizy możliwości realizacji 
wspólnej inwestycji polega-
jącej na budowie zakładu 
przekształcającego odpady 
plastikowe w wodór o czy-
stości 99,999%, energię elek-
tryczną lub cieplną.

- Technologia wykorzysta-
na w zakładzie to skojarzony 
proces pirolizy i reformingu 
parowego bazujący na tech-
nologii DMG® �rmy Powerho-
use. Surowcem do produkcji 

wodoru i energii są odpady 
plastikowe, które nie nadają 
się do recyklingu. Technologia 
�rmy Hydrogen Utopia Int. 
jest przyjazna dla środowiska, 
bo niskoemisyjna i na żadnym 
etapie nie wykorzystuje pro-
cesu spalania odpadów. Sta-
nowi ona przykład technologii 
opartej o gospodarkę w obie-
gu zamkniętym (GOZ), która z 
dotychczas bezwartościowych 
odpadów pozwoli na produk-
cję nowych źródeł energii ta-
kich jak bardzo czysty wodór. 
Rewolucja wodorowa, która 
właśnie się rozpoczęła w Euro-
pie oznacza dla mieszkańców 
Wałbrzycha i okolic całkowicie 

bezemisyjny transport publicz-
ny, tak autobusowy jak i kole-
jowy oraz perspektywicznie 
transport towarowy i przyczyni 
się do poprawy jakości powie-
trza w mieście. Dodatkowo 
instalacja wyprodukuje sporą 
ilość energii elektrycznej. W 
planach jest również powsta-
nie stanowiska do tankowania 
wodorem pojazdów dla miesz-
kańców miasta i �rm. Planowa-
na instalacja będzie miała zdol-
ność przetwarzania do 35 ton 
dziennie (czyli ok. 13 tys. ton 
rocznie, to jest mniej więcej 
tyle, ile odpadów plastikowych 
produkuje Wałbrzych) odpa-
dów plastikowych i produkcji 

Energia z plastikowych odpadów?

ok. 2,5-3 ton wodoru dziennie. 
Miasto Wałbrzych i �rma Hy-
dropolis wystąpią o do�nanso-
wanie tej inwestycji z funduszy 
europejskich, które szczególnie 
faworyzują technologie wodo-
rowe i związane z zagospoda-
rowaniem odpadów – mówi 
Roman Szełemej, prezydent 
Wałbrzycha.

(MB)
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Zamknęli basen 
w Świebodzicach
- W związku z modernizacją Wod-
nego Centrum Rekreacji OSiR Świe-
bodzice, obiekt będzie nieczynny 
w dniach 23-26 stycznia 2023 roku. 
Ponowne otwarcie planowane jest w 
piątek, 27 stycznia – informuje Bartosz 
Wesołowski, specjalista ds. marketingu 
OSiR Świebodzice sp. z o.o.

(RED)

Mozart w �lharmonii
Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu 
przygotowała dla swojej publiczno-
ści coś specjalnego na karnawał. W 
dwa najbliższe piątkowe wieczory za-
prasza na jedne z najsławniejszych oper 
Wolfganga Amadeusza Mozarta, które 
zaprezentuje w wersji koncertowej. 
Będą to: „Czarodziejski �et” oraz „Don 
Giovanni”. Okazja, by usłyszeć te dzie-
ła, jest w pewien sposób szczególna, 
gdyż pierwszy z koncertów odbędzie 
się w dniu urodzin Mozarta, 27 stycznia 
o godz. 19.00, a drugi został zaplano-
wany na 3 lutego o godz. 19.00. Bilety 
na koncert w cenie: 40/43 zł – normal-
ny, 30/32 zł – ulgowy dostępne są w 
Kasie Biletowej Filharmonii Sudeckiej 
(bilety@�lharmonia-sudecka.pl, 501-
674-397) oraz w bileterii online: www.
�lharmonia-sudecka.bilety24.pl.

(RED)

Teatr 
Zdrojowy 
zaprasza
Yanistan - Wysocki, 
Cohen, Kaczmarski - 
27.01, godz. 19.00, bile-
ty - 45 zł.
Kino nieme przy for-
tepianie - 10.02, godz. 
19.00, bilety - 69 zł i 59 zł.
Koncert Walentynko-
wy. Muzyka włoska o 
miłości. Banda Bo�elli 
- 14.02, godz. 19.00, bi-
lety - 70 zł.
Krzysztof Skiba - 
Stand Up - 21.02, godz. 
19.00, bilety - 60 zł.
Raz Dwa Trzy. Koncert 
z Orkiestrą Kameralną - 
08.03, godz. 19.00, bile-
ty - 180 zł parter, 160 zł 
balkony.
Spektakl „Niespodzie-
wane wydarzenie” 
(Daniel Olbrychski i To-
masz Karolak) - 22.04. 
godz. 19.00,  bilet: 120 zł 
i 140 zł.

(RED)

W przestrzeni publicznej, 
słuchając serwisów infor-
macyjnych, często można 
spotkać się z informacjami 
o rozbijaniu grup przestęp-
czych, o zatrzymaniach, czy 
o kon�skatach majątku. 
Niejednokrotnie działania 
organów ścigania byłyby 
bezskuteczne, gdyby nie 
tzw. „sześćdziesiątki”. Czym 
wobec tego jest owa „sześć-
dziesiątka”? 

Polskie przepisy przewidu-
ją instytucję świadka koronne-
go. Stosowna ustawa reguluje 
kto może zostać świadkiem 
koronnym i jakie są zasa-
dy funkcjonowania takiego 
świadka. Przepisy postępowa-
nia karnego zawierają także 
zapisy o tzw. „małym świadku 
koronnym”, i są zawarte w ar-
tykule 60§3 kodeksu karnego. 
Stąd też potocznie osoby ta-
kie nazywa się „sześćdziesiąt-
kami”.

Jak zostaje się „sześćdzie-
siątką”? Schemat działania 
tej instytucji jest stosunkowo 
prosty. Przestępca, które-
mu prokuratura przedstawia 
zarzuty, postanawia współ-
pracować z wymiarem spra-
wiedliwości. W zależności od 
okoliczności danej sprawy, 
taki przestępca może liczyć na 

złagodzenie grożącej 
mu kary lub nawet 
na praktyczne jej 
uniknięcie. Zgodnie 
bowiem z art. 60§3 
kk sąd ma obowiązek 
złagodzić karę prze-
stępcy, który spełni 
wszystkie przesłanki 
określone w niniej-
szym przepisie. Musi 
ujawnić informa-
cje dotyczące osób 
uczestniczących w 
popełnieniu prze-
stępstwa oraz podać 
istotne okoliczności 
jego popełnienia. 
Informacje te mu-
szą być całościowe. 
Niewystarczające bę-
dzie więc udzielenie 
informacji wybiór-
czych, szczątkowych 
lub taktycznie do-
zowanych, tj. w spo-
sób mający na celu 
ochronę własnych 
interesów procesowych lub 
współsprawców. Kolejnym 
warunkiem jest ujawnienie 
informacji nieznanych dotąd 
organom ścigania. Przyzna-
nie się przestępcy do winy i 
złożenie wyjaśnień obciążają-
cych współsprawców będzie 
niewystarczające, jeżeli fakty 

Prawo w pigułce: czym jest „sześćdziesiątka”?

ujawnione przez sprawcę zo-
stały już ustalone na podsta-
wie innych dowodów zebra-
nych w sprawie. Co więcej, 
informacje przekazane przez 
małego świadka koronnego 
muszą być istotne dla sprawy.

Jednocześnie jednak insty-
tucja ta bywa wykorzystywana 

i to zarówno przez 
śledczych, jak i przez 
przestępców. Od 
czasu do czasu wy-
pływają na światło 
dzienne informacje 
o pomawianiu przez 
„sześćdziesiątki” okre-
ślonych przez proku-
raturę osób, czy też o 
tym, że informacje po-
dawane przez „sześć-
dziesiątki” nie znalazły 
żadnego potwierdze-
nia. Z drugiej strony 
prawidłowe stosowa-
nie tej instytucji jest 
społecznie pożądane. 
Dzięki niej organy ści-
gania, przekonując do 
współpracy „skruszo-
nego” przestępcę, są 
w stanie zgromadzić 
dowody dotyczące 
działalności wielu in-
nych przestępców. 
Wyjaśnienia składane 
przez osoby objęte 

instytucją „małego świadka ko-
ronnego” powinny być jednak 
sprawdzane i wery�kowane 
przez organy ścigania, a następ-
nie przez sądy, ze szczególną 
ostrożnością.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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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 A M A

- Zapraszam osoby �zycz-
ne i wspólnoty mieszkanio-
we do składania wniosków 
na do�nansowanie budowy 
przydomowych oczyszczal-
ni ścieków (o przepustowo-
ści do 7,5 m3 na dobę) lub 
szczelnych zbiorników bez-
odpływowych na ścieki byto-
we, czyli szamb – mówi Miro-
sław Lech, wótj Gminy Stare 
Bogaczowice.

- Dotacje mają na celu upo-
rządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej, przez stworzenie 

alternatywy dla zagospodaro-
wania ścieków bytowych na 
obszarach, dla których budowa 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej 
jest technicznie i  ekonomicznie 
nieuzasadniona. Wnioski wraz z 
załącznikami należy składać w 
Urzędzie Gminy Stare Bogaczo-
wice: w sekretariacie (pok. nr 21) 
w godzinach pracy urzędu, oraz 
pocztą (decyduje data nadania 
w urzędzie pocztowym) lub 
za pośrednictwem platformy 
e-PUAP w od 30 stycznia do 28 
lutego 2023 r. Regulamin udzie-

lania dotacji oraz niezbędne 
formularze wniosków są do po-
brania na stronie internetowej 
http://www.starebogaczowice.
ug.gov.pl/ w zakładce aktualno-
ści jak również w pokoju nr 14 
Urzędu Gminy Stare Bogaczo-
wice. Dodatkowe informacje 
można uzyskać także kierując 
pytania na adres e-mail: rig@
starebogaczowice.ug.gov.pl 
lub telefonicznie: 74 8452 718 
lub 74 8452 165 – dodaje wójt 
Mirosław Lech.

(IL)

Wkrótce rozpoczną się 
prace związane z przebudo-
wą mostu na drodze woje-
wódzkiej nr 381 na skrzyżo-
waniu ul. Sienkiewicza z ul. 
Ogrodową i ul. B. Chrobrego 
w Głuszycy.

- Będzie to jeden z najtrud-
niejszych remontów w ostat-
nim czasie, który znacząco 
przyczyni się do poprawy bez-
pieczeństwa. Na czas moder-
nizacji zostanie wprowadzona 
zastępcza organizacja ruchu. 
Mieszkańców, kierowców oraz 
pieszych prosimy o zachowa-

- Gmina Głuszyca wystą-
pi do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu z wnioskiem o 
pozyskanie środków na re-
alizację zadania związanego 
z usuwaniem azbestu i wy-
robów zawierających azbest 
z terenu Gminy Głuszyca. Po 
otrzymaniu dotacji z WFOŚi-
GW gmina przystąpi do reali-
zacji tego zadania – informu-
je Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód.

- Mieszkańcy Gminy Głu-
szyca, którzy wyrażają chęć 
usunięcia wyrobów azbesto-
wych ze swoich nieruchomo-
ści w 2023 roku, na których nie 
jest prowadzona działalność 
gospodarcza, zobowiązani są 
do złożenia wniosku o udział 
w programie do�nansowania. 
Warunkiem zakwali�kowania 
wniosku do realizacji tego za-
dania jest fakt ujęcia nierucho-
mości, dla której składana jest 
deklaracja w „Inwentaryzacji 
azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest sporządzonej 

Usuń azbest z dopłatą
dla Gminy Głuszyca”. 
Wniosek należy złożyć 
w nieprzekraczalnym 
terminie do 3 lutego 
2023 roku w Urzędzie 
Miejskim w Głuszycy 
przy ul. Parkowej 9 - w 
Biurze Obsługi Klienta 
lub wysyłając na adres 
e-mail: bok@gluszyca.
pl. Do�nansowaniu 
podlegają wyłącznie 
koszty demontażu, 
transportu i unieszko-
dliwienia wyrobów za-
wierających azbest. Wniosko-
dawca ponosi koszty związane 
z zakupem nowych materia-
łów budowlanych oraz kosz-
tów ich wbudowania, zwią-
zanych z wykonaniem nowej 
konstrukcji i pokrycia dachu. 
W przypadku konieczności 
wykonania robót budowla-
nych, na Wnioskodawcy ciąży 
obowiązek zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowla-
nych lub uzyskania stosownej 
ostatecznej decyzji w trybie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 2351, z późn. 
zm.). Realizacja zadania będzie 
możliwa wyłącznie w przy-
padku uzyskania przez Gminę 
Głuszyca do�nansowania oraz 
zakwali�kowania do realizacji 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.

Więcej informacji można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu: 74 660 46 75, a wniosek jest 
do pobrania ze strony https://
www.gluszyca.pl.

(AMAL)

Dopłacą do oczyszczalni i szamb

Utrudnienia w Głuszycy

nie szczególnej ostrożności. 
Prosimy o wyrozumiałość. In-
westycję przeprowadzi �rma 
Detalmost pod nadzorem Dol-

nośląskiej Służby Dróg i Kolei 
we Wrocławiu – informuje Ro-
man Głód, Burmistrz Głuszycy.

(AMAL)
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Trwa rozbudowa systemu 
monitoringu w Boguszowie 
- Gorcach. Nowe kamery zo-
stały zamontowane w sze-
ściu miejscach.

Nowe urządzenia monito-
rujące pojawiły się przy przy-
stankach autobusowych przy 
ul. Krakowskiej, na placu za-
baw przy ul. Kosynierów, na 
placu zabaw przy ul. Józefa 

Bema, na skwerze przy skrzy-
żowaniu ulic Sienkiewicza i 
Racławickiej, na terenie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 5 w dzielnicy Gorce oraz na 
skrzyżowaniu ulic Strażackiej i 
Szkolnej. Dodatkowo zamon-
towane zostały lampy doświe-
tlające przejście dla pieszych 
w ciągu drogi wojewódzkiej 
na ulicy Traugutta.

Żłobek Miejski nr 1 w Bo-
guszowie-Gorcach został 
powiększony i może przyjąć 
dodatkowo 29 dzieci.

- Przebudowa i remont łącz-
nika sprawiły, że powstały dwie 
bawialnie oraz dwie sypialnie, 
dzięki czemu żłobek zyskał 29 
dodatkowych miejsc dla naj-
młodszych mieszkańców Gmi-
ny – mówi Sylwia Dąbrowska, 
Burmistrz Boguszowa-Gorc. 

- Gmina na realizację tej inwe-
stycji pozyskała do�nansowa-
nie z resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „Ma-
luch +” w kwocie 918 720,00 zł 
oraz ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 323 479,11 zł. Całko-
wita wartość inwestycji wynio-
sła 1 367 734,62 zł.

(JCF)

Przybywa kamer
Koszt realizacji zadania 

wyniósł 94 439,40 zł, z czego 
prawie 89 tys. złotych po-
kryło dofinansowanie w ra-
mach rządowego programu 
ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań 
„Razem bezpieczniej” im. 
Władysława Stasiaka na lata 
2022-2024.

(JCF)

Powiększyli żłobek

• 25 Babska Biesiada 
Combrowa
- Wracamy do Was z nową 
energią oraz głową pełną szalo-
nych pomysłów. Zatem Drogie 
„Babeczki”  będziecie mogły 
wyszaleć się do woli i znakomi-
cie bawić na jedynej w swoim 
rodzaju biesiadzie piwnej. Już 
planujemy scenariusz, piosen-
ki oraz oczywiście konkursy. 
Będziemy bawić się niezwykle 
hucznie na combrowym wese-
lu. Nie pozostaje Wam zatem 
nic innego, jak już myśleć o od-
powiednich „kieckach”. Zostały 
ostanie wolne miejsca, także 
dzwońcie i rezerwujcie! Bilety 
w cenie 80 zł, a szczegóły pod 
nr 74 8440 454 lub osobiście w 
siedzibie MBP-CK Filia nr 4 „Wi-
told” przy ul. Traugutta 12 g w 
Boguszowie – Gorcach – mówi 
Katarzyna Gotowała z MBP-CK.

• Zbiórka choinek
- Gmina Boguszów - Gorce or-
ganizuje poświąteczną zbiórkę 
choinek. Choinki należy wy-

stawić przy pojemnikach na 
odpady komunalne. Zbierane 
będą tylko naturalne drzewka, 
bez żadnych ozdób. Akcja bę-
dzie prowadzona w dniach: 26 
stycznia oraz 2 lutego – mówi 
Sylwia Dąbrowska, burmistrz 
Boguszowa – Gorc.

• Warsztaty dla seniorów
Miejska Biblioteka Publiczna 
- Centrum Kultury w Bogu-
szowie Gorcach zaprasza na 
warsztaty dla seniorów, pod-
czas których uczestnicy będą 
wykonywali zimowe lampiony. 
Warsztaty odbędą się w dwóch 
grupach: 6 lutego 2023 r. w Fi-
lii 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.

(RED)

Raport 
z Boguszowa - Gorc
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Burmistrz Mieroszowa 
Andrzej Lipiński odwiedził 
czeską spółkę leśną Lesní 
společnost Broumov Hol-
ding, która w grudniu 2022 
roku przekazała Gminie Mie-
roszów darowiznę w wyso-
kości 10 000 zł na działalność 
sportową i kulturalną.

Podczas spotkania Burmistrz 
Mieroszowa złożył na ręce pre-
zes spółki Jitki Kozákovej i jej za-
stępcy Bohuslava Šulca dyplom z 
podziękowaniami. - Spółka, dzia-
łając częściowo także na terenie 
Gminy Mieroszów, pomaga tak-
że w innych przedsięwzięciach 
skierowanych do mieszkańców 

i turystów odwiedzających zie-
mię mieroszowską. Jednym z 
działań, których dotyczyły roz-
mowy przy okazji tej wizyty, 
była też współpraca, w ramach 
której Mieroszów nieodpłatnie 
otrzyma od spółki materiały na 
wybudowanie wiaty turystycz-
nej. Bardzo cieszymy się z tego 

Współpraca na pograniczu wsparcia, które jest przykładem 
zainteresowania przedsiębiorcy 
nie tylko dobrym wynikiem eko-
nomicznym swojej działalności, 
ale także społecznością lokalną 
w swoim otoczeniu. To niezwy-
kle miły gest, za co jesteśmy 
wdzięczni i wierzymy, że sprawi 
to radość wszystkim, którzy z tej 
wiaty będą korzystali już w poło-
wie 2023  roku – mówi burmistrz 
Andrzej Lipiński.

(RED)

26 stycznia o godz. 18.00 
w Bibliotece + Centrum Kul-
tury w Czarnym Borze odbę-
dzie się Koncert Noworoczny 
z Chilla Quartet.

 - Cztery fantastyczne, ży-
wiołowe kobiety, cztery klasycz-
ne instrumenty, nowoczesne 
brzmienia, nietuzinkowe aran-
żacje, a do tego elektryzujący 
wokal. Tak najprościej można 
opisać charakter żeńskiego 
kwartetu smyczkowego Chil-
la Quartet w składzie: Joanna 
Zagajewska – skrzypce, Mag-
dalena Środula (Mavi Violin) – 
skrzypce, Paulina Lulek-Zieliń-
ska – altówka / wokal, Katarzyna 
Wrona – wiolonczela. Na scenie 
dominuje nowoczesność, która 
pozwala słuchaczom poznać 
na nowo ulubione utwory, ale 
też pokazuje, że współczesna 

muzyka może brzmieć dobrze 
również dla konesera klasycz-
nych brzmień. Nietypowe 
aranżacje, to nie jedyne, czym 
zespół potra� zaskoczyć. Kwar-
tet na scenie przeobraża się w 
trio smyczkowe, które tworzy 
tło dla głębokiego głosu Pau-
liny Lulek - uczestniczki pro-
gramu „The Voice of Poland”, 
członkini zwycięskiej drużyny 
Kamila Bednarka w programie 
„Bitwa na głosy” oraz laureatki 
koncertu „Debiuty” podczas 
Jubileuszowego 50. Festiwalu 
Polskiej Piosenki w Opolu. Bi-
lety nabycia w B+CK, w cenie 
25 zł, a ulgowe dla studentów 
czarnoborskiego UTW kosztują 
15 zł – mówi Katarzyna Bernaś, 
dyrektor Biblioteki + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze.

(RED)

Koncert noworoczny

Uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Mieroszowie przygotowali 
jasełkowy spektakl, a mie-
roszowskie przedszkolaki 
zostały wyróżnione w kon-
kursie kolęd.

W niedzielę, w Kościele p.w. 
Świętego Michała Archanio-
ła w Mieroszowa uczniowie z 
mieroszowskiej szkoły zamieni-
li się w kolędników i zaprezen-

towali wiernym przygotowane 
przedstawienie.

Z kolei Przedszkole Miejskie 
w Mieroszowie dostało wy-
różnienie w XXX Świdnickim 
Przeglądzie Zespołów Kolędni-
czych. Dzieci z grupy Niezapo-
minajki zostały wyróżnione za 
dobre przygotowanie wokalne 
i aktorskie oraz poprawność 
dykcji.

(RED)

Mieroszowskie 
kolędowanie
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Wbrew zapowiedziom i 
oznakowaniu, remont prze-
jazdu kolejowego na drodze 
Zagórze Śląskie – Świdnica, 
został przełożony. Powodem 
są warunki atmosferyczne.

Zgodnie z planem, prace 
miały rozpocząć się 23 stycz-
nia, a ich termin wyznaczo-
ny był na 31 stycznia 2023 r. 
Przygotowana została nowa 
organizacja ruchu na skrzyżo-
waniu kolejowo - drogowym 

na ul. Głównej w Zagórzu Ślą-
skim, która zakłada całkowite 
zamknięcie przejazdu oraz 
objazd na trasie Lubachów 
- Jugowice przez: Złoty Las, 
Dziećmorowice do Zagórza 
Śląskiego. Atak zimy i ob�-
te opady śniegu sprawiły, że 
wykonawca prac przesunął 
termin ich rozpoczęcia. Nowy 
termin zostanie podany w 
osobnym komunikacie.

(RED)

Remont przejazdu 
przełożony

- W związku z rosnącymi 
kosztami odbioru i zago-
spodarowania odpadów 
komunalnych, zdecydowa-
liśmy się na wprowadzenie 
nowych rozwiązań dotyczą-
cych odbioru śmieci z nieru-
chomości. Dla mieszkańców 
gminy wprowadzone zmia-
ny będą się wiązać z wymia-
ną pojemników na odpady 

komunalne. Do tej pory 
pojemniki były własnością 
�rmy odbierającej odpady. 
Po zmianie pojemniki będą 
własnością gminy - tłumaczy 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.

Oznaczone logiem gminy 
pojemniki będą rozstawiane 
etapami w poszczególnych 
miejscowościach w lutym. Od 

01.03.2023 roku z nierucho-
mości zamieszkałych, budyn-
ków użyteczności publicznej, 
letniskowych oraz tzw. mie-
szanych, odpady komunalne 
będą odbierane wyłącznie z 
nowych pojemników oznaczo-
nych logiem gminy. Istnieje 
możliwość, że nastąpi zmiana 
ilości i wielkości pojemników 
na poszczególnych nierucho-

mościach. Wielkość pojemni-
ków zostanie dostosowana do 
liczby osób zadeklarowanych 
do wysokości opłaty za odpa-
dy. Nieruchomości jednoro-
dzinne nadal będą korzystać z 
worków na frakcje odpadów: 
papier, szkło, plastik i metal. 
Jak dotychczas worki dostar-
czy �rma odbierająca odpady 
komunalne. - Prosimy o zapo-

Nowe pojemniki na odpady w Gminie Walim znanie się z informacją umiesz-
czoną na każdym pojemniku, 
która dotyczy terminu od kiedy 
mieszkańcy gminy powinni za-
cząć używać poszczególnych 

pojemników. Te informacje 
można już dziś znaleźć na na-
szej stronie walim.pl  - dodaje 
Adam Hausman.

(RED)

23 stycznia 2023 r. minę-
ło 28 lat od udostępnienia 
do zwiedzania Sztolni Wa-
limskich. - Dziś możemy się 
pochwalić, że w tym czasie 
odwiedziło nas ponad 2,5 
miliona turystów – mówi 
Wójt Gminy Walim Adama 
Hausman.

- Bardzo się cieszymy z 
tak dużego zainteresowania 
obiektem, który nie tylko upa-
miętnia wielkie cierpienie i mę-
czeństwo więźniów, ale także 
odkrywa nam karty trudnej 
wojennej historii – dodaje Ada-
ma Hausman.

W tę niezwykłą rocznicę 
Sztolnie Walimskie odwiedził 
Wicekonsul Węgier Adam 
Szesztay wraz swoim gościem 
kantorem Danielem Rosenfel-
dem z Budapesztu. Podczas wi-
zyty upamiętniono węgierskie 
o�ary Holocaustu i wszystkich, 
którzy ponieśli śmierć podczas 
katorżniczej pracy w niemiec-
kim obozie koncentracyjnym  
Gross Rosen. Konsulowi i kan-
torowi towarzyszyła delegacja 
z Towarzystwa Polsko - Wę-
gierskiego we Wrocławiu w 
składzie: Beata Stragierowicz, 
Lech Stefan, dr Marek Natu-

siewicz oraz Patricia Plander z 
Wicekonsulatu Węgier z Wro-
cławia. W uroczystościach ze 
strony Gminy Walim udział 
wzięli: przewodnicząca rady 
gminy Zuzanna Bodurka, wójt 
Adam Hausman, sekretarz 
Gminy Aleksandra Ignaszak 
oraz dyrektor Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu Wioletta 
Sowa.

- W Sztolniach Walimskich, 
przy gra�kach Imre Holló, do-
kumentujących życie więźniów 
podczas prac w Kompleksie 
Riese, delegacje złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze, a Rosenfeld 
Daniel Imre odmówił modlitwę 
w intencji poległych więźniów, 
wykonał kilka żydowskich pie-
śni religijnych i zagrał na szofa-
rze. Zgodnie z tradycją żydow-
ską ułożono również kamienie, 
symbolizujące trwałą, nieprze-
mijającą pamięć. Złożony zo-
stał również wieniec pamięci 
o�arom Holokaustu w Kwate-
rze O�ar Terroru Hitlerowskie-
go w Walimiu. Wizyta miała na 
celu uczczenie Międzynarodo-
wego Dnia Pamięci o O�arach 
Holokaustu – relacjonuje Wio-
letta Sowa.

(MM)

2,5 miliona turystów 
w Sztolniach Walimskich
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Aktywne
ferie

w Jedlinie-Zdroju

Uczestnicy:  dzieci 5-10 lat

Turnusy:  13 lutego – 17 lutego 2023 r. (poniedziałek – piątek, 5 dni)
 20 lutego – 24 lutego 2023 r. (poniedziałek – piątek, 5 dni)

Godziny:  8.00 – 15.00

Posiłki:  II śniadanie, dwudaniowy obiad

Koszty:  330 zł/turnus/osoba 

Zapisy: e-mail: ckksiegowa@jedlinazdroj.eu (prosimy podać imię, 
nazwisko i wiek dziecka, telefon kontaktowy oraz wskazać turnus)

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju zaprasza

W programie aktywne zabawy 
w Parku Aktywności „Czarodziejska 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.

R E K L A M A

Klub Sportowy Petanque 
Jedlina-Zdrój wkroczył w 
nowy sezon 2023 z przytu-
pem, nie tylko organizując 
Styczniowe Grand Prix Jedli-
ny-Zdrój jako turniej rankin-
gowy, ale też wygrywając te 
zawody.

Na podium Styczniowego 
Grand Prix Jedlina-Zdrój stanę-
li: I miejsce - KSP Jedlina-Zdrój 
w składzie: Beata Urbaniak, 
Kazimierz Urbaniak, Daniel 
Siara, II miejsce - OKS Sokół 
Wrocław w składzie: Kinga 
Cieślawska, Rafał Grzelczak, 
Tomasz Lipczyński, III miejsce 
- Błażej Twardowski (Myślenic-
ki KP), Paweł Pieprzyk (Sokół 
Wrocław), Jerzy Szwałek (UPKS 
Bula).

- Obsada była niesamowita, 
bo w Jedlinie zagrali utytuło-
wani zawodnicy: mistrzowie 

Polski i uczestnicy mistrzostw 
Europy oraz reprezentanci ka-
dry Polski, w tym wicemistrz 
świata w strzale precyzyjnym - 
Błażej Twardowski. Jako nowa 
prezeska KSP Jedlina-Zdrój z 
całego serca gratuluję wszyst-
kim uczestnikom turnieju ry-
walizacji na najwyższym pozio-
mie. Dziękuję też mojej nowej 
drużynie za zaufanie jakim 
mnie obdarzyła. Podziękowa-
nia kieruję także do Tadeusza 
Obuchowskiego i Jerzego Siary 
za sprawne przeprowadzenie 
turnieju. Już w lutym - jako 
klub, który ma najlepsze wa-
runki w Polsce do treningu 
petanque w zimie - KSP Jedli-
na-Zdrój będzie organizato-
rem kolejnych imprez – dodaje 
Beata Urbaniak, prezes KSP Je-
dlina-Zdrój.

(RED)

Grand Prix Jedliny
-Zdroju w Petanque

Poczta przy ul. Warszawskiej 6 w Jedlinie-Zdroju, została zbudowana 
w 1898 roku z użyciem form neorenesansowych, neobarokowych w 
tzw. niemieckim stylu narodowym. W detalach elewacji użyte zostały 
kamień i cegła. W latach 80-tych XX wieku został wykonany remont 
dachu, wnętrz i elewacji. Budynek, decyzją konserwatora zabytków z 
10.09.1984 r., wpisany został do rejestru zabytków.

(KS)

Centrum Pro�laktyki Ro-
dzinnej i Centrum Wolon-
tariatu w Jedlinie-Zdroju 
zapraszają na darmowy kurs 
samoobrony dla kobiet.

- Niestety, żyjemy w cza-
sach, w których nie możemy 
czuć się całkowicie bezpiecz-

ni i bezpieczne. Każdy z nas 
może doświadczyć różnych 
form zagrożeń. Kobiety na-
rażone są na „zaczepki” czy 
atak bezpośredni w celu np. 
dokonania kradzieży. Warto 
więc wyposażyć kobiety w 
wiedzę i umiejętności, które 

pozwolą im zareagować w 
kryzysowej sytuacji. Dzięki 
udziałowi w kursie uczest-
niczki poznają psycholo-
giczne aspekty związane z 
radzeniem sobie w sytuacji 
zagrożenia, prawne aspekty 
użycia technik samoobrony 

Bezpieczne dziewczyny z Jedliny oraz aspekt cyberprzemocy, 
toksyczności działań online 
i temat różnych form mole-
stowania i prześladowania w 
Internecie. W części praktycz-
nej udział weźmie cała grupa 
uczestniczek, czyli 30 osób. 
Zajęcia odbęda się 07.02.2023 
r. w godzinach 16.30 – 18.00. 
Część praktyczna szkolenia 
odbędzie się z podziałem na 
3 grupy po10 osób. Zakres 

zajęć praktycznych obejmie 
między innymi: naukę reakcji 
w sytuacji bezpośredniego 
zagrożenia, naukę postaw 
podczas ataku oraz technik 
atakowania, naukę uwalnia-
nia się z chwytów w rożnych 
kombinacjach, wprowadze-
nie do obrony przed atakiem 
z użyciem przyrządów takich 
jak np. nóż. Terminy zajęć: 
8 lutego (10 osób), 14 lute-

go (10 osób), 15 lutego (10 
osób) w godzinach od 16.30 
do 18.00. Na część praktycz-
ną prosimy zadbać o wygod-
ny, niekrępujący ruchy ubiór 
i obuwie sportowe. Zapisy 
prowadzone do 31.01.2023 
R. są pod numerem telefonu: 
720 801 833 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 – 
15.00.

(CUS)

Atrakcje Jedliny: 
zabytkowa poczta
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Kolejny zimowy sukces 
UKN Mela�r Czarny Bór 
- Jakub Potoniec zdobył 
srebrny medal w biathlono-
wym sprincie podczas 16. 
Zimowego Olimpijskiego 
Festiwalu Młodzieży Europy 
2023 we włoskim regionie 
Friuli-Wenecja Julijska 2023 
EYOF. 39 miejsce zajął ko-

lejny zawodnik UKN Mela�r 
- Dawid Filip.

- Wysokie miejsce zawdzię-
czam bezbłędnemu strzelaniu, 
co do tej pory jeszcze mi się nie 
zdarzyło – powiedział Jakub 
Potoniec serwisowi Polskiego 
Związku Biathlonu. - Czułem 
się bardzo pewnie na strzel-
nicy, a to przełożyło się na 

czas strzelania. Co ważniejsze 
poszła za tym skuteczność. 
Strzelnica w Forni Avoltri 
bardzo mi odpowiada, od 
pierwszego treningu czułem, 
że jest to fajny obiekt. (…) O 
medalu pomyślałem po ostat-
nim strzale. Nie słyszałem ko-
munikatów spikera, byłem w 
stu procentach skupiony na 

• Dziki w Wałbrzychu
Po emocjonującym, środowym 
meczu 20 kolejki I ligi koszyka-
rzy, Górnik Wałbrzych pokonał 
na własnym parkiecie Śląsk II 
Wrocław 77:75 (15:19, 22:17, 
16:19, 24:20)
Górnik: Chidom 19, Kordalski 
13, Stopierzyński 13, Niedź-
wiedzki 10, Durski 9, Majewski 
5, Ratajczak 4, Walski 3, Sitnik 1.
Śląsk: Bożenko 20, Bender 13, 
Leńczuk 12, Góreńczyk 10, Hle-
bowicki 8, Siembiga 8, Bereszyń-
ski 2, Piśla 2, Jamiołkowski 0.
Z kolei w niedzielę Kotwica w 
Kołobrzegu uległa Górniko-
wi 72:85 (14:19, 21:12, 25:26, 
12:28)
Kotwica: Washington 21, Puł-
kotycki 19, Dzierżak 11, Pieloch 
10, Długosz 5, Kurpisz 3, Śmi-
gielski 2, Klawa 1, Kowalenko 0.
Górnik: Chidom 17, Niedź-
wiedzki 16, Majewski 13, Sitnik 
12, Durski 11, Kordalski 5, Sto-
pierzyński 5, Walski 4, Krusz-
czyński 2, Ratajczak 0.
Kolejne spotkanie Górnik roze-
gra z Dzikami Warszawa. Mecz 
w hali Aqua – Zdrój w Wałbrzy-
chu zostanie rozegrany 29.01. 
o godzinie 18.00.

• Porażka po karnych
W meczu 12 kolejki grupy B I 
ligi piłkarek ręcznych, Victoria 

Świebodzice w regulamino-
wym czasie zremisowała z Kar-
konoszami Jelenia Góra 27:27 
(17:14), ale w rzutach karnych 
przegrał 2:4. Mecze 13 kolej-
ki zostały zaplanowane na 4 
i 5 lutego, a świebodziczanki 
zagrają w Legnicy z UKS Dzie-
wiątka.

• Siatkarskie derby
W spotkaniu 13 kolejki roz-
grywek 3 grupy II ligi, siatkarki 
Silesii Częstochowa pokona-
ły Chełmiec Wałbrzych 3:1 
(25:19, 22:25, 25:23, 25:22). 
Wałbrzyszanki zajmują 5 miej-
sce z dorobkiem 23 punktów 
i bilansem setów 28:17. A 28 
stycznia od godz. 17.00 w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów Cheł-
miec będzie podejmował Vol-
ley Świdnica.

• Pokonali Tygrysy
KPS Chełmiec Wałbrzych po-
konał we własnej hali Tygry-
sy Strzelin 3:0 (25:11, 25:19, 
25:22) w meczu 15 kolejki spo-
tkań w 3 grupie II ligi siatkarzy. 
Chełmiec zajmuje 5 miejsce z 
dorobkiem 26 punktów i bi-
lansem setów 35:28. Kolejny 
mecz wałbrzyszanie rozegrają 
28 stycznia w Sieradzu Volley 
MOSiR.

(RED)

Sportowy raport

III Maraton Górski im. Wie-
sława Ślawskiego w Starych 
Bogaczowicach odbędzie się 
1 października ale zapisy ru-
szyły już w tym tygodniu.

 - To wyjątkowy bieg! Bli-
sko 42 kilometrowa trasa oraz 
przewyższenia na 1200 me-
trów. Zawsze jest też wyjąt-
kowa atmosfera, przepiękne 
krajobrazy i fenomenalna bli-
skość natury - zachęca pomy-
słodawca maratonu Mirosław 
Lech, Wójt Gminy Stare Boga-
czowice. - Trasa biegu przebie-
ga przez najpiękniejsze zakąt-
ki naszej Gminy, w tym przez 
czarny szlak, który powstał 

dzięki zaangażowaniu ś.p. 
Wiesława Ślawskiego - przyja-
ciela, lokalnego patrioty, miło-
śnika Gminy Stare Bogaczowi-
ce. Biegacze będą mieli okazję 
truchtać po szlakach, którymi 
niegdyś przechadzał się Wie-
sław Ślawski - dodaje współ-
organizatorka Maratonu Ilona 
Bujalska, dyrektor Gminnego 
Centrum Biblioteczno-Kultu-
ralnego w Starych Bogaczowi-
cach.

Zapisy na III Maraton Górski 
im. Wiesława Ślawskiego pro-
wadzone są na stronie https://
formularz.ultimasport.pl/155

(RED)

Zapisy na maraton

Srebrny medal Jakuba Potońca
swoich zadaniach. Wcześniej 
nie znałem też żadnego mię-
dzyczasu. Dopiero na ostatniej 
pętli dostałem informację od 
trenera Roberta Szczepania-
ka i naszych serwismenów, że 
walczę o najwyższe pozycje. 
Po przekroczeniu linii mety 
zobaczyłem cyfrę 1 przy swo-
im nazwisku i wtedy byłem już 

pewien, że wynik 
przerósł moje ocze-
kiwania.

Jakub Potoniec 
zdobył tym samym 
szósty medal biathlo-
nowej reprezenta-
cji Polski w historii 
startów w Zimowym 
Olimpijskim Festiwa-
lu Młodzieży Europy.

(RED, źródło https://
biathlon.com.pl/)
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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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(2) 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...
Kompleksowe 

usługi remontowo 

– wykończeniowe.

Wałbrzych, Świdnica 

i okolice.

Tel. 694 922 059.

Burmistrz Miasta Lubawka informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka (plac Wolności 1), został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania 
w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie  stanowiących własność 
Gminy Lubawka. Wykaz nr 1/2023 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do 
dnia 9 marca 2023 roku. S
zczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Lubawka.
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INVEST-PARK najlepszą strefą w Polsce

Z początkiem lutego rozpoczną się zapisy na tegoroczny Bieg Tropem Wilczym – Wałbrzych 2023. 
Bieg zostanie rozegrany 5 marca 2023 r. godz. 12.00 w Park Sobieskiego w Wałbrzychu.
Organizatorem wydarzenia po raz kolejny jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-
-PARK” we współpracy z Gminą Wałbrzych. I - jak co roku – przygo-
tujemy: 
• bieg dla dorosłych na dwóch dystansach: 1963 m i 5 km
• bezpłatny bieg dla dzieci
• świetne gadżety
• wyśmienite jedzenie
Już teraz zarezerwujcie termin w swoich kalendarzach i śledźcie 
uważnie nasz profi l na Facebooku. Więcej szczegółów już wkrótce. 
Razem możemy więcej!

Udane Strefowe Targi Pracy

WSSE INVEST – PARK zaprasza 
na Bieg Tropem Wilczym w Wałbrzychu

Niemal 30 wystawców, blisko 1000 zaintere-
sowanych pracą, ponad 500 zebranych CV i 
setki rozmów oraz konsultacji związanych 
z rozwojem zawodowym – tak w liczbach 
przedstawiają się Strefowe Targi Pracy, które 
20 stycznia 2023 r. odbyły się w Wałbrzychu.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” w piątek, w Galerii Victoria w 
Wałbrzych, zorganizowała specjalne wydarze-
nie dla osób poszukujących pracy na terenie 
Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego i okolic.

- Jako Wałbrzyska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna „INVEST-PARK” otrzymujemy 

informacje od firm, że poszukują pracow-
ników do swoich zakładów. I właśnie dlate-
go targi były naszą odpowiedzią na tę po-
trzebę oraz realizacją zadania wspierania 
przedsiębiorców. Z drugiej strony jest to 
realna pomoc osobom poszukującym pra-
cy w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów 
z przedstawicielami fabryk. Dziękujemy 
wszystkim za obecność, wspólne rozmowy 
i Działanie. Kolejne edycje już niebawem – 
zapowiada Piotr Wojtyczka, Prezes Zarządu 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK”.


