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USUWANIE ZAĆMY

Wałbrzych, ul. Broniewskiego 28
(dawna restauracja Stylowa)

Zabieg opłacany przez NFZ

Możliwość transportu z domu pacjenta

Załatwiamy wszelkie formalności

792 030 769

ZABIEG WYKONUJE PROFESOR

W PRYWATNEJ CZESKIEJ KLINICE W NACHODZIE
50 KILOMETRÓW OD WAŁBRZYCHA

R E K L AMA

Dla policjantów to codzien-
ność: kontrole pojazdów, trzeź-
wości i uprawnień kierujących, 
stanu technicznego samocho-
dów i autokarów przewożą-
cych dzieci. To też patrolowa-
nie nartostrad – pilnowanie 
porządku oraz reagowanie na 
niebezpieczne i niezgodne z 
prawem zachowania. Wszystko 
w trosce o bezpieczeństwo na-

szych milusińskich. Wałbrzyska 
policja, jak co roku, przypomi-
na kilka zasad bezpiecznego 
wypoczynku zimowego.

– Większość dzieci pozo-
stanie w domach. W takich 
wypadkach nieodzowne staje 
się przypomnienie zasad bez-
pieczeństwa, którymi powin-
ny kierować się nasze dzieci 
podczas zabaw w domu i na 

Bezpieczne ferie

podwórku – mówi komisarz 
Marcin Świeży, O�cer Prasowy 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu. – Jedną z metod 
może być spisanie przez rodzi-
ców i dzieci reguł obowiązują-
cych w określonych sytuacjach, 
na przykład: rozmowy z obcym 
człowiekiem, nieznajomy przed 
drzwiami mieszkania podczas 
nieobecności rodziców, przyj-
mowanie słodyczy i prezentów 

od obcych, nieznanych osób, 
zabawa w lekarza prawdzi-
wymi tabletkami z domowej 
apteczki. Musimy pamiętać, 
że zasady te obowiązują nie 
tylko maluchy, ale również na-
stolatków. Gdy aura zachęca 
do spędzania czasu w domu, 
przed komputerem, zwracaj-
my uwagę na to, jakie strony 
odwiedzają nasze pociechy i z 
kim nawiązują komputerowe 
znajomości. Pamiętajmy aby 
przypomnieć naszym dzieciom 
zasady bezpieczeństwa zabaw 
zimowych. Warto przypomnieć 
dzieciom podstawowe zasady 
poruszania się pieszych po dro-

gach w warunkach złej widocz-
ności oraz gdy drogi są śliskie i 
zaśnieżone. Dzieci muszą mieć 
świadomość, że piesi o zmroku 
są przez kierowców słabiej do-
strzegani. Droga hamowania 
na śliskiej nawierzchni wydłu-
ża się. Zatem przechodzenie 
przez ulicę w porze jesienno-zi-
mowej powinno być wykony-
wane przez dziecko ze szcze-
gólną ostrożnością, nawet na 
oznakowanym przejściu dla 
pieszych, czy przy zapalonym 
zielonym świetle dla ruchu 
pieszego. Należy pamiętać 
również o tym, że każdy pieszy, 
który porusza się po zmierz-

chu po drodze poza obszarem 
zabudowanym, musi mieć od-
blask umieszczony w sposób 
widoczny dla kierujących. Za 
brak elementu odblaskowego 
grozi mandat. Elementami od-
blaskowymi mogą być przed-
mioty doczepiane do ubrania, 
opaski, kamizelki oraz smycze. 
Ważne jest ich umieszczenie: 
odblaski zaleca się umieszczać 
na wysokości kolan, dłoni, w 
okolicy środka klatki piersiowej 
i pleców – wówczas będziemy 
mieli pewność, że są dobrze 
widoczne dla innych uczestni-
ków ruchu drogowego. 

(RED)

W nadchodzący weekend rozpoczynają się ferie zimowe dla uczniów m.in. z Dolnego Śląska. Dla dzieci i młodzieży 
to wspaniały czas odpoczynku od obowiązków szkolnych i nauki, relaksu w domu i na świeżym powietrzu. Dla ich 

opiekunów to czas szczególnego zainteresowania się warunkami bezpieczeństwa podczas tego wypoczynku.
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Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu – Instytucja 
Kultury Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
oraz Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA zapraszją na 
wernisaż wystawy „She De-
vil” Alex Urban. Impreza roz-
pocznie się 10 lutego 2023 r. 
o godz. 18.00 w Galerii Cen-
trum Ceramiki Unikatowej 
przy ul. Wysockiego 29 w 
Wałbrzychu na terenie Starej 
Kopalni.

Diabeł w większości kultur i 
wyznań to postać płci męskiej. 
Lucyfer, upadły anioł, pan zła, 
władca piekieł, buntownik, de-
mon. Sieje zło, grozę, opętuje, 
panuje nad materią i zniewala 
umysły ludzkie. Powszechnie 
przyjęta męska supremacja w 
zakresie tej symboliki wyparła 
zupełnie wątek Lilith, pierwszej 
kobiety, którą Bóg stworzył na 
równi z Adamem: Jego z czyste-
go pyłu, ją natomiast z brudu. 
Pierwsza buntowniczka, która 
wybrała wolność i niezależność 
od narzuconego jej schematu 
podległości mężczyźnie. Zwa-
na matką demonów, panią 
smutku - istota niespotykanej 
urody i niezwykłego intelektu, 
która po ucieczce z raju poślu-
biła podobnego sobie Sama-
ela, stała się symbolem mroku, 
plugawej seksualności, demo-
nicą, złą siłą, diablicą.

Gdy próbujemy przywołać 
współczesne przykłady kobiet 
zła piastujących wyższej ran-
gi diabelskie funkcje, na myśl 
przychodzi bezkompromisowa 
postać Diamandy Galás, awan-
gardowej performerki, woka-
listki i kompozytorki, która w 
swej twórczości skupia się na 
tematach cierpienia, wyklucze-
nia, niesprawiedliwości i utraty 
godności. Czterooktawowym 
głosem, określanym często 
jako „głos piekieł”, potępia lu-
dobójstwo, wojny, handel ko-
bietami czy nadużycia Kościoła 
Katolickiego. Mocno angażuje 
się społecznie; jak sama mówi – 
„chce dodać odwagi umierają-
cym i cierpiącym”. Jest przykła-
dem kobiety wybitnej, w pełni 
świadomie wykorzystującej 
swój talent wokalny do walki 
z nikczemnościami naszego 
świata.

Sięgając po kolejne przykła-
dy z kultury popularnej, znaj-
dujemy - niestety - najczęściej 

OKiS zaprasza:

Alex Urban - She Devil
kobiety opętane, usługujące dia-
błu, jego córki lub co najwyżej 
kochanki. (…) Dalej znajdziemy 
już tylko Diablice ugrzecznione, 
kiczowate, co najwyżej kobiety 
niebezpieczne lub tylko diabel-
skie poprzez seksualność. (…) 
Analogicznie sprawa wygląda 
z pornogra�ą, pełną diabliczek 
przebranych w czerwone, kuse 
wdzianka, ogony i rogi. Diablica 
nie brzmi dziś ani groźnie, ani 
poważnie. Diablica to kobieta 
upadła, porno i lateks.

Alex Urban swoją opowie-
ścią o kobietach usiłuje odcza-
rować złogi fallocentrycznej, 

zanurzonej w religii kultury i 
aberracyjne odarcie ich z po-
wagi i właściwej im roli. Diabli-
com z jej obrazów za sprawą 
ich mądrości bliżej do Lilith, a 
bijące z nich spokój, skupienie 
i uważność oraz zjednoczenie 
z naturą przywodzą na myśl 
słowiańskie przewodniczki du-
chowe, wiedźmy i czarownice, 
otaczające troską zarówno 
świat ludzi, jak i naturę. Powa-
ga i niezłomność widoczne w 
ich oczach to odwieczna mą-
drość i świadomość naszej kon-
dycji, która nie powinna być 
dla nas powodem do radości.

Alex Urban (ur. 1978) – absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Swoje prace 
prezentowała na wystawach solowych i grupowych, m.in. w Stephen Roma-
no Gallery (Nowy Jork), IMT Gallery (Londyn), Platan Gallery (Budapeszt), 
Bestregards Gallery (Frankfurt nad Menem), Art Space Gallery (Edynburg), 
Muzeum Współczesnym Wrocław, Galerii LETO (Warszawa), Zachęcie Naro-
dowej Galerii Sztuki (Warszawa), Galerii Cellar (Kraków), Bałtyckiej Galerii 
Sztuki Współczesnej (Słupsk), BWA Awangarda (Wrocław) oraz w Mieszkaniu 
Gepperta (Wrocław).

- Zarząd Koła Związku 
Sybiraków w Wałbrzychu 
zaprasza uczniów ze szkół 
w Wałbrzychu i powie-
cie oraz mieszkańców do 
udziału w uroczystości zło-
żenia kwiatów i zapalenia 
zniczy z okazji 83. rocznicy 
pierwszej masowej depor-
tacji na Sybir – mówi Wa-
cław Kwieciński, sekretarz 
wałbrzyskiego koła Związ-
ku Sybiraków.

- Uroczystość odbędzie się 
9 lutego 2023 r. (czwartek) o 
godz. 11.45 przed pomnikiem 
„O�ar Golgoty Wschodu”, 
który znajduje się na pose-
sji Kościoła pod wezwaniem 
Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Marii Panny przy ul. 
Wyszyńskiego w Wałbrzychu 
(Piaskowa Góra). Uroczysta 
msza święta w powyższej in-
tencji zostanie odprawiona 
w kościele obok pomnika o 
godz. 12.00.

- Bądźmy razem na tej 
szczególnej modlitwie. Po 
nabożeństwie serdecznie za-
praszamy na dalszy ciąg uro-
czystości do Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego nr 7, czyli 
do dawnego Gimnazjum nr 

6 przy ul. Głównej 2 w Wał-
brzychu. Szkoły zamierzające 
wysłać delegacje na dalsze 
uroczystości w ZSP nr 7, prosi-
my o potwierdzenie przybycia 
do 8 lutego w sekretariacie 
szkoły pod telefonem 74 664 
48 60 – dodaje w imieniu wał-
brzyskich Sybiraków Wacław 
Kwieciński.

Wystawa w Lubawce
7 lutego 2023 r. delegacja 

Związku Sybiraków w Wał-
brzychu wzięła udział w uro-
czystym otwarciu wystawy 
„Sybir. Utrwalone w kadrze, 
zapamiętane w obrazach”, 
które odbyło się w Szkole 
Podstawowej im. Żołnierzy 
Sybiru w Lubawce. Repre-
zentację koła stanowili: Sy-
biraczka Raisa Podhorodecka, 
Sybiraczka Maria Kujawa i se-
kretarz koła Wacław Kwieciń-
ski. W dużej, nowo oddanej 
do użytku sali gimnastycznej, 
szkoła przygotowała apel po-
ległych, odśpiewano hymn 
państwowy, hymn Sybiraków 
i hymn szkoły.

- Dyrektor szkoły Ewa Te-
lega przywitała zebranych 
przybyłych gości, mieszkań-

ców Lubawki i uczniów tej 
szkoły. Następnie głos zabrali: 
burmistrz Lubawki Ewa Ko-
cemba, Jarosław Trościanko 
- Prezes Oddziału Związku Sy-
biraków w Jeleniej Górze oraz 
Wacław Kwieciński koordyna-
tor wystawy z ramienia Cen-
trum Dokumentacji Zsyłek, 
Wypędzeń i Przesiedleń przy 
Uniwersytecie Pedagogicz-
nym w Krakowie, przybliżając 
tematykę wystawy. Ponadto 
obecni na wystawie byli: Pre-
zes Koła Związku Sybiraków 
w Kamiennej Górze Zenon 
Wilkaniec, dyrektor Szkoły 
im. Zesłańców Sybiru w Sza-
rocinie Barbara Stanek, dele-
gacja Szkoły Podstawowej w 
Chełmsku Śląskim oraz senio-
rzy z Uniwersytetu III Wieku 
w Lubawce. Po obejrzeniu 
wystawy i szeregu różnych 
dyskusji w małych grupach, 
goście zostali zaproszeni na 
kawę i słodki poczęstunek. 
Wystawa dostępna będzie dla 
zwiedzających bezpłatnie, w 
godzinach pracy szkoły do 22 
lutego – relacjonuje sekretarz 
wałbrzyskiego koła Związku 
Sybiraków.

(WK)

83 rocznica pierwszej masowej 
deportacji na Sybir
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Ogłoszenie
BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA  

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.) 
oraz zgodnie z art. 39, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Kamienna Góra:
• Uchwały Nr LXV/429/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przy-

stąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w obszarze Starego Miasta, w rejonie ul. S. Staszica i rzeki 
Bóbr w Kamiennej Górze.

• Uchwały Nr LXV/430/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przy-
stąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w obszarze Starego Miasta, w rejonie ul. Nadrzecznej i rzeki 
Bóbr w Kamiennej Górze.

• Uchwały Nr LXV/431/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przy-
stąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w obszarze ul. Nadrzecznej i Jeleniogórskiej w Kamiennej 
Górze.

Granice obszarów objętych opracowaniami przedstawiono na kopiach 
map zasadniczych, stanowiących załączniki nr 1 do poszczególnych 
uchwał. Każdy może składać wnioski dotyczące ww. opracowania w 
terminie do dnia 10 marca 2023 r. Wnioski należy składać na piśmie, 
ustnie do protokołu w siedzibie urzędu miasta lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym (poczta elektroniczna: architekt@
kamiennagora.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Burmistrz Miasta Kamienna Góra. Wniosek powinien zawierać: nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski, które wpłyną po wyzna-
czonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ka-
mienna Góra jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra. Administrator wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres 
e-mail: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z 
przepisów prawa, tj. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym za-
kresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Każda osoba, 
z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość dostępu do da-
nych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ogra-
niczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarza-
nia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z Administra-
torem można się skontaktować poprzez adres email: iod@kamiennagora.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora. Pełna treść klauzuli informacyjnej 
została umieszczona na stronie internetowe www.kamiennagora.pl lub www.
bip.kamiennagora.pl w zakładce pn.: Ochrona danych osobowych. 
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W siedzibie Dolnośląskiej 
Agencji Rozwoju Regional-
nego w Szczawnie Zdroju 23 
gminy byłego województwa 
wałbrzyskiego podpisały 
umowy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu na do�-
nansowanie wymiany źródeł 
ciepła mieszkań w zabudow-
ie wielorodzinnej. Z pro-
gramu „Ciepłe Mieszkanie” 
Gmina Boguszów-Gorce 
otrzymała rekordową kwotę 
19 250 000 zł!

- Do�nansowanie obejmie 
zastosowanie nowych źródeł 
ciepła: kotła gazowego kon-
densacyjnego, kotła na pellet 
drzewny o podwyższonym 
standardzie, ogrzewania elek-
trycznego, pompy ciepła albo 
podłączenie lokalu do wspól-
nego, efektywnego źródła 
ciepła. Dodatkowo możliwe 
będzie wykonanie instalac-
ji centralnego ogrzewania i 
ciepłej wody użytkowej, wymi-
ana okien i drzwi, wykonanie 
wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła. Przeciętna 

wysokość dotacji przypadają-
ca na jeden lokal mieszkalny 
będzie uzależniona od do-
chodów bene�cjenta i może 
wynosić od 15 tys. zł do nawet 
37,5 tys. zł wyjaśnia Sylwia 
Dąbrowska, Burmistrz Bo-
guszowa - Gorc.

W Aglomeracji Wałbrzyskiej 
do�nansowanie dostały także: 
Gmina Wałbrzych - 24 062 500 
zł, Gmina Czarny Bór - 565 000 
zł, Gmina Stare Bogaczowice 
- 575 000 zł oraz Gmina Świe-
bodzice - 3 800 000 zł.

(JCF)

Poprawi się stan dróg lo-
kalnych w gminach Aglome-
racji Wałbrzyskiej. Gminy: 
Boguszów – Gorce, Czarny 
Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, 
Mieroszów, Walim i Wał-
brzych otrzymały do�nan-
sowania na remonty dróg 
lokalnych z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg.

- W tym roku samorządy z 
Województwa Dolnośląskiego 
na nowe zadania otrzymały 
ponad 139 milionów złotych. 
W ramach tej kwoty do gmin i 
powiatów z powiatów: dzier-
żoniowskiego, kłodzkiego, 
świdnickiego, ząbkowickiego 
i wałbrzyskiego tra�ło ponad 
76 milionów złotych, co stano-
wi połowę środków dla całego 
województwa. Samorządy po-
wiatowe otrzymały blisko 20 
milionów - najwięcej powiat 
świdnicki – 8,9 mln zł, natomiast 
do gmin popłynęło ponad 57 
milionów - najwięcej Miasto 
Świdnica – 9,5 mln zł. Dwa wy-
żej wymienione samorządy 
mogą pochwalić się również 
największym do�nansowaniem 
w skali województwa. Jeśli po-
dzielimy wartości tegorocznych 
do�nansowań przez liczbę 
mieszkańców poszczególnych 

okręgów, to wynik będą wy-
glądały następująco – okręg 
legnicki 42 zł; okręg wałbrzyski 
119 zł; okręg wrocławski 17 zł – 
podkreślał – powiedział Michał 
Dworczyk, poseł na Sejm ziemi 
wałbrzyskiej.

- Duże środki rządowe, któ-
re płyną do naszego regionu 
na modernizację dróg gmin-
nych i powiatowych są świet-
nym uzupełnieniem rozwija-
jącej się sieci dróg krajowych i 
wojewódzkich. Takie inwesty-
cje jak obwodnica Wałbrzycha, 
obwodnica Dzierżoniowa czy 
serpentyny wraz z obejściem 
Boguszowa-Gorc są niezwykle 
istotne i tworzą zupełnie nowe, 
komfortowe rozwiązania ko-
munikacyjne, a zapowiedzia-
ne środki, które już niebawem 
tra�ą na inwestycje drogowe 
na południu województwa, 
również przyczynią się do sys-
tematycznej poprawy jakości 
dróg w naszym regionie. Dol-
nośląskie samorządy korzysta-
ją z tych środków i jesteśmy 
wdzięczni za to, że płyną one 
do naszego województwa tak 
szerokim strumieniem – dodał 
wicemarszałek województwa 
Grzegorz Macko.

(RED)

Miliony na lokalne drogi
Lista do�nansowanych zadań:
• Gmina Wałbrzych - przebudowa 

drogi powiatowej nr 3401 D ( ul. 
Matejki) i drogi powiatowej nr 3361 
D (ul. Moniuszki) - 2 755 800 zł

• Gmina Czarny Bór - przebudowa 
drogi gminnej nr 114780D - ul. Leśna 
w Czarnym Borze - 1 236 567 zł

• Gmina Boguszów-Gorce - prze-
budowa dróg gminnych ul. Jana 
Kochanowskiego oraz fragmentu ul. 
Władysława Broniewskiego w Bo-
guszowie-Gorcach wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną - 3 784 
514,40 zł

• Gmina Jedlina Zdrój - przebudowa 
drogi gminnej - działki nr 133, 135, 
136/2 obręb Glinica w Jedlinie-Zdro-
ju - 1 058 408,80 zł

• Gmina Mieroszów - remont drogi nr 
116277 D w Rybnicy Leśnej - 661 200 zł

• Gmina Głuszyca - poprawa bezpie-
czeństwa ruchu drogowego przez 
remont drogi gminnej ul. Włókniarzy 
w Głuszycy - 521 554,40 zł

• Gmina Głuszyca - poprawa bezpie-
czeństwa ruchu drogowego przez 
remont dróg gminnych ul. Pionierów 
i ul. Łukasiewicza w Głuszycy - 3 950 
404,80 zł

• Gmina Walim - przebudowa drogi 
gminnej ul. Osiedle Słoneczne w 
Dziećmorowicach - 477 774 zł.

Ciepłe mieszkanie 
i czyste powietrze
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Korzystanie z nierucho-
mości związane jest z realiza-
cją określnego prawa. Może 
to być realizacja swojego 
prawa własności lub prawa 
do posiadania nieruchomo-
ści np. na podstawie umowy 
najmu, użyczenia, dzierża-
wy. Często właśnie na pod-
stawie umów, właściciel de-
cyduje się ograniczyć swoje 
prawo do nieruchomości na 
rzecz osób trzecich. Może się 
jednak zdarzyć, że właściciel 
nie chce ograniczać swojego 
prawa do korzystania z nie-
ruchomości, a mimo wszyst-
ko osoby trzecie będą z niej 
korzystać.

Bezumowne korzystanie z 
nieruchomości to sytuacja, kiedy 
ktoś, kto nie ma tytułu prawne-
go lub przynajmniej zgody wła-
ściciela, korzysta z nie należącej 
do niego nieruchomości, np. z 
mieszkania lub działki. Takie ko-
rzystanie może być świadome, 
nawet złośliwe, ale również nie-
świadome. Najczęściej taka sytu-
acja zachodzi, gdy: 1) dotychcza-
sowy najemca lub dzierżawca 
nie opuszcza nieruchomości po-
mimo wygaśnięcia umowy, 2) 
osoba nieuprawniona zajmuje 

cudzą nieruchomość świa-
domie w złej wierze, np. 
w przypadku zasiedzenia, 
3) osoba nieuprawniona 
zajmuje nieruchomość nie 
wiedząc, że nie przysługu-
je jej tytuł prawny do nie-
ruchomości - ta sytuacja 
często ma miejsce w przy-
padku nieuregulowanych 
spraw spadkowych. Co w 
takiej sytuacji może zrobić 
właściciel i jakie roszczenia 
mu przysługują?

Możliwości podjęcia 
działań prawnych przez 
właściciela nieruchomo-
ści, zależą w dużej mierze 
od konkretnej sytuacji. 
Do działań tych należy 
prawo żądania od użyt-
kownika jej wydania, 
zaniechania naruszeń 
oraz przywrócenia sta-
nu zgodnego z prawem. 
Prawem właściciela jest także 
ubieganie się o wypłacenie wy-
nagrodzenia za bezumowne 
korzystanie z nieruchomości i 
odszkodowania za jej zużycie, 
pogorszenie stanu lub utratę. 
Właścicielowi może przysłu-
giwać także prawo zażądania 
zwrotu pobranych i niewyko-

O pączkach w muzeum
Karnawałowe ostatki w Mu-
zeum Tkactwa w Kamiennej 
Górze. 9 lutego o godz. 17.00, 
na tydzień przed tłustym czwart-
kiem, w muzeum odbędzie się 
prelekcja połączona z degustacją 
pączków. Gościem spotkania bę-
dzie regionalista Gabriel Jaczew-
ski, który opowie o debiutach 
towarzyskich, osiemnastowiecz-
nych przewodnikach kulinar-
nych, wrocławskich jurkach, 
manewrach matrymonialnych 
urządzanych przez stare ciotki, 
polonezach pączkowych, daw-
nych zabawach towarzyskich czy 
legendarnej hrabinie s�ksowanej 
na punkcie pączków. Na gości 
czekać będą m.in. pączki wie-
deńskie, berlińskie, wrocławskie i 
holenderskie. Na spotkanie obo-
wiązują zapisy pod numerem te-
lefonu: 75 744 22 75.

(RED)

Weekend 
w Wałbrzychu
- Zapraszamy na imprezę 
ostatkową w Klubie Vegas Sta-
ra Piwnica przy ul. Niskiej 4 w 
Wałbrzychu. Imprezę nakręca 
G-DJ. Startujemy 18 lutego o 
godzinie 21.00. Bilety już od 70 
zł, a po więcej informacji można 
otrzymać telefonicznie, dzwo-
niąc pod numer: 883 555 072 
– informują organizatorzy impre-
zy, która jest przeznaczona dla 
osób od 21 roku życia.

(RED)

Teatr Zdrojowy 
zaprasza
Kino nieme przy fortepianie 
- 10.02, godz. 19.00, bilety - 69 
zł i 59 zł.
Pierwszy raz w historii zda-
rza się, że w murach Teatru 
Zdrojowego im. H. Wieniaw-
skiego zostaną wyświetlone 
dwa nieme �lmy z legendar-
nym Charlie Chaplinem w roli 
głównej. Podczas obu sean-
sów będzie można wysłuchać 
wirtuozerskich kompozycji 
Sebastiana Łobosa. Wydarze-
nie poprowadzi dyrektor ar-
tystyczny Sceny pod Regałem 
i Festiwalu Kultury Europej-
skiej - Michał Hadasik.
Koncert Walentynkowy. 
Muzyka włoska o miłości. 
Banda Bo�elli - 14.02, godz. 
19.00, bilety - 70 zł.
Krzysztof Skiba - Stand Up - 
21.02, godz. 19.00, bilety - 60 
zł.
Raz Dwa Trzy. Koncert z Or-
kiestrą Kameralną - 08.03, 
godz. 19.00, bilety - 180 zł 
parter, 160 zł balkony.
Spektakl „Niespodziewane 
wydarzenie” (Daniel Ol-
brychski i Tomasz Karolak) 
- 22.04. godz. 19.00,  bilet: 120 
zł i 140 zł.

(RED)

Prawo w pigułce: bezumowne korzystanie 
z nieruchomości

rzystanych pożytków albo za-
płaty za nie.

Osobną kwestią, jest także 
możliwość ukarania, w zależ-
ności od konkretnego stanu 
faktycznego sprawy, nawet 
właściciela lub osoby narusza-
jącej prawo własności, w dro-
dze postępowania karnego. 

Jednym z zabronionych 
prawem karnym zacho-
wań jest tak zwane naru-
szenie miru domowego. 
Pierwsze skojarzenie tej 
nazwy może wskazywać, 
że celem tego przepi-
su jest ochrona mienia 
i prawa własności z tym 
mieniem związanego. 
Tak jednak nie jest. Fak-
tycznym przedmiotem 
ochrony jest wolność 
człowieka, a konkretnie 
jego prywatność, w tym 
prawo do swobodnego i 
wyłącznego korzystania 
z nieruchomości. Może 
się więc zdarzyć, że od-
powiedzialność karną 
poniesie właściciel, któ-
ry będzie chciał jedynie 
odzyskać przysługującą 
mu własność, a odpowie-
dzialności tej nie ponie-

sie osoba naruszająca cudze 
prawo własności. Taka sytuacja 
zachodzi, gdy właściciel ogra-
niczył swoje prawo do nieru-
chomości np. poprzez jej wy-
dzierżawienie lub wynajęcie. 

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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BURMISTRZ MIASTA 
KAMIENNA GÓRA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze 
zm.), zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/236/13 z dnia 13 listopada 2013 r., 
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Wałbrzyskiej (cmen-
tarz) i J. Korczaka (DCR) w Kamiennej Górze, 

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic: Wałbrzyskiej (cmentarz) i J. Korczaka (DCR) 
w Kamiennej Górze,

przy czym przedmiotem opracowania planu miejscowego jest obszar 
w rejonie ul. J. Korczaka (DCR, obecnie DCRiO);

w dniach od 17 lutego 2023 r. do 24 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Kamiennej Górze, w godz. od 800 

do 1500 (Biuro Architekta Miasta, pok. 310) oraz na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta pod adresem: http://www.bip.kamiennagora.pl/, w 
zakładce: Gospodarka Przestrzenna / Opracowania planistyczne w toku. 
Obwieszczenia. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r. o godz. 1300 w Sali Witrażowej 
Urzędu Miasta.
Osoby prawne i � zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą zapoznać się z wyłożonymi do publicznego 
wglądu dokumentami oraz uzyskanymi w toku prac nad projektem pla-
nu uzgodnieniami. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionu-
je ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi mogą być wniesione:
• w formie papierowej do Burmistrza Miasta Kamienna Góra, na adres: 

Urząd Miasta Kamienna Góra, Biuro Architekta Miasta, Pl. Grun-
waldzki 1, 58-400 Kamienna Góra,

• w formie elektronicznej na adres: architekt@kamiennagora.pl,
• za pomocą platformy ePUAP, podczas dyskusji publicznej,
• ustnie do protokołu. 
Uwagi należy wnieść z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 
adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 
2023 r. Właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ka-
mienna Góra.

Informuję ponadto, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie 
Miasta Kamienna Góra jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra. Administrator wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: 
iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Dane osobowe 
są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Administrator przetwarza dane 
osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o 
którym mowa powyżej. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma 
możliwość dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwa-
rzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z Administratorem 
można się skontaktować poprzez adres email: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na 
adres siedziby Administratora. Pełna treść klauzuli informacyjnej została umieszczona 
na stronie internetowe www.kamiennagora.pl lub www.bip.kamiennagora.pl w zakładce 
pn.: Ochrona danych osobowych.

R E K L AMA

Rozmowa z Romanem 
Ludwiczukiem, zastępcą 
prezydenta Wałbrzycha w 
latach 2002 – 2005 oraz se-
natorem VI i VII kadencji.

W listopadzie 2002 r. minę-
ło 20 lat od objęcia przez 
pana funkcji zastępcy pre-
zydenta Wałbrzycha. Jak 
wspomina pan ten okres?

Roman Ludwiczuk: - To była 
inna Polska. Po raz pierwszy 
wybieraliśmy w wyborach 
bezpośrednich prezydentów 
miast, burmistrzów i wójtów. 
W Wałbrzychu, w II turze, 
wygrał Piotr Kruczkowski, co 
– w mieście zdominowanym 
wówczas przez lewicę – wy-
dawało się niemożliwe. A jed-
nak dokonaliśmy tego i roz-
poczęliśmy niezwykle trudny 
proces zmian.

Co było największym pro-
blemem Wałbrzycha w 
2002 r.?

 - Bez przesady można powie-
dzieć, że były same problemy. 
Przypomnę, że Wałbrzych i 
powiat wałbrzyski zmaga-
ły się wtedy z rekordowym 
bezrobociem i z wieloma 
problemami społecznymi 
wynikających z transformacji 
gospodarczej. Do tego trzeba 
dodać, że 1.01.2003 r. Wał-
brzych przestał być miastem 
na prawach powiatu, co w 
znacznym stopniu zachwiało 
�nansami miasta.

Dziś trudno sobie wyobra-
zić, że wówczas bez pracy 
był co trzeci mieszkaniec 
miasta i powiatu…

 - Rabunkowa likwidacja ko-
palń, a wraz z nią przemysłu 
ciężkiego sprawiły, że w Wał-
brzychu stopa bezrobocia 
wynosiła 29 proc. w Wałbrzy-
cha, w powiecie 39 proc. i ro-
sła. Dopiero w 2007 r. wyraź-
nie spadła poniżej 20 proc. 
w powiecie. Pamiętajmy, że 
upadały też inne zakłady 
pracy w mieście i okolicach: 
włókiennicze, porcelany, a 
strefa ekonomiczna dopiero 
rozwijała swoją działalność. 
Bieda zmusiła ludzi do szu-
kania alternatyw, stąd wzięło 
się nielegalne wydobywanie 
węgla w biedaszybach, które 
kosztowało utratą zdrowia i 
życia wiele osób. Były wielo-
tysięczne protesty przeciwko 
zakazowi takiego wydoby-
cia. Rozmowy w minister-
stwie dały nam możliwość 
utworzenia 500 miejsc pracy. 
Przygotowałem program, 
który pozwolił dać zatrud-
nienie w miejskich spółkach 
osobom najbardziej potrze-
bującym wsparcia.

Nie tylko biedaszyby były 
wówczas alternatywą.

- Oczywiście! Np. nielegal-
ne targowisko Manhattan 
na Piaskowej Górze, które 
dawało zatrudnienie i byt 
kilkuset osobom. Dzięki pod-
jętym przez nas rozmowom 
udało się to ucywilizować i 
powstały hale targowe, któ-
re działają do dziś. Byli także 
prywatni przewoźnicy, którzy 
regularnie organizowali pro-
testy gdy podejmowane były 
próby uregulowania ich dzia-
łalności. I tu znów podjęliśmy 
rozmowy, dzięki którym ci, 
którzy jeździli nielegalnie, 
zorganizowali się w przedsię-
biorstwa, które dostały licen-
cje na przewozy pasażerskie i 
sytuacja unormowała się.

Wspomniał pan o katastro-
falnej sytuacji �nansowej 
miasta w 2002 roku. Z cze-
go to wynikało?

- Pustki w miejskiej kasie i 
zadłużenie zostały spotęgo-
wane decyzją naszych po-
przedników o rezygnacji z 
statusu miasta na prawach 
powiatu. Jednego dnia Wał-
brzych stracił około 100 mi-
lionów złotych oraz wpływ 
na szkoły, drogi i instytucje, 
które do tej pory �nansował i 
które nadal w mieście działa-
ły. Wywołało to wielki chaos 
i zamiata skupić się na roz-
wiązywaniu tych najważniej-
szych problemów społecz-
nych, musieliśmy przez wiele 
miesięcy opanowywać ba-
łagan organizacyjny i pustki 
w kasie zafundowane przez 
naszych poprzedników, któ-
rym marzyło się rządzenie i 
miastem, i powiatem. Gdy 
w listopadzie 2002 r. objęli-
śmy z Piotrem Kruczkowskim 
urząd, to w miejskiej kasie 
było zaledwie kilkanaście 
tysięcy złotych. Wisiało nad 
miastem zagrożenie przekro-
czenia bariery 60 proce. za-
dłużenia w stosunku do bu-
dżetu, co mogło skutkować 
wprowadzeniem zarządu 
komisarycznego w mieście, 
o czym marzyli przegrani w 
wyborach. Szukaliśmy roz-
wiązań, które pozwolą nam 
w pierwszej kolejności roz-
wiązać problemy społeczne, 
a także związane z funkcjo-
nowaniem i rozwojem mia-
sta. W tym czasie powstały 
koncepcje m.in. Aqua Zdroju 
i Wałbrzyskiego Centrum 
Zatrudnienia Socjalnego. 
Oglądaliśmy każdą złotówkę 
przed wydaniem jej.

Wielu ludzi powtarza, że w 
tym czasie nie było inwe-
stycji…

- Kiedy nie było pieniędzy, 
oszczędzaliśmy i pozyskiwa-
liśmy środki wojewódzkie, 
krajowe, a w końcu unijne. 
Tych ostatnich aż 283 milio-

ny zł, które wsparły projekty 
szacowane na koniec 2010 
r. na 672 miliony zł. Remont 
domu rozpoczyna się od 
dachu i z naszej inicjatywy 
wyremontowanych zosta-
ło około 500 w budynkach 
komunalnych, na co wielu 
nie zwróciło uwagi. Do tego: 
rewitalizacja zamku Książ i 
wałbrzyskiej starówki, w tym 
palcu Kościelnego i Teatral-
nego oraz około 40 kamie-
nic. Szkoły zostały poddane 
termomodernizacji, przy 
wielu z nich zostały wybudo-
wane nowoczesne obiekty 
sportowe. To także 60 wyre-
montowanych nawierzch-
ni dróg na Podzamczu, na 
Piaskowej Górze oraz szereg 
dróg kluczowych dla całego 
Wałbrzycha, m.in. Andersa, 
Wieniawskiego, Noworudz-
ka oraz budowa obwodnicy 
wschodniej. Została zbudo-
wana infrastruktura parku 
przemysłowego, na którym 
dziś strefa ekonomiczna sta-
wia kolejną halę. Potem roz-
poczęliśmy realizację przygo-
towanego przez mój zespół 
kompleksu Aqua-Zdrój, roz-
poczęła się także rewitali-
zacja Starej Kopalni. To my 
rozpoczęliśmy proces zmian 
w Wałbrzychu.

Jak podsumuje Pan ten 
okres?

- Cieszę się, że mogłem mieć 
wpływ na te wszystkie pozy-
tywne zmiany, które zaszły 
i nadal zachodzą w moim 
mieście. To były bardzo trud-
ne czasy i trzeba było mieć 
bardzo dużą odporność psy-
chiczną na biedę i problemy 
mieszkańców. To był ogrom 
pracy – najpierw jako za-
stępcy prezydenta, a potem 
senatora - której na co dzień 
nie było widać, ale szybko 
przyniosła efekty we wszyst-
kich dziecinach życia. Zna-
cząco spadło bezrobocie, in-
westycje poprawiały komfort 
życia mieszkańców, zaczął 
zmieniać się obraz miasta. 
Nawet sport w mieście – dla 
niektórych najmniej waż-
ny – udało się odbudować, 
m.in. koszykarze awansowali 
do ekstraklasy, piłkarze do 
II ligi oraz organizowaliśmy 
imprezy rangi mistrzostw 
Europy. Mamy za mało miej-
sca, by przypomnieć wszyst-
ko, z czym przyszło się nam 
zmierzyć. Podejmując się z 
Piotrem Kruczkowskim tego 
zadania, nie mieliśmy pełnej 
wiedzy w jak trudnej sytuacji 
był Wałbrzych. Dziś jest zde-
cydowanie łatwiej i jak słyszę, 
że w tamtych latach nic się 
nie działo, to zastanawiam 
się, czy byliby tacy kozacy, 
którzy by tego dokonali.

Rozmawiał Robert Radczak

Zmieniliśmy oblicze miasta
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Mieszkańcy oraz liczni go-
ście uczestniczyli w otwarciu 
Klub Senior+ w Sokołowsku.

Klubu powstał przy ulicy 
Głównej 25C. Lokal ma po-
wierzchnię 50 m2 i został wy-
posażony w kuchnię z jadalnią, 
salę spotkań, szatnię, łazienka 
i wc. Wszystkie pomieszcze-
nia zostały przystosowane dla 

osób z niepełnosprawnościa-
mi. Wartość tej inwestycji to 
blisko 300 000 zł, a do�nanso-
wanie z Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu Senior + 
wyniosło 200 000 zł.

Uczestnikami Klubu Senior + 
mogą być osoby nieaktywne za-
wodowo, które ukończyły 60 lat 

i są mieszkańcami Gminy Mie-
roszów, w szczególności Sołec-
twa Sokołowsko. Uczestnictwo 
w zajęciach klubu jest bezpłatne. 
Celem klubu jest rozpoznawanie 
potrzeb seniorów oraz rozwi-
janie ich zainteresowań przez 
organizację atrakcyjnych form 
spędzania czasu wolnego w bez-
piecznej i przyjaznej przestrzeni. 

Sokołowsko ma Klub Senior+
Ponadto seniorzy będą mogli 
uczestniczyć w spotkaniach te-
matycznych, zajęciach kulinar-
nych, edukacyjnych, kultural-
nych, plastycznych i ruchowych. 
Dzięki tym działaniom seniorzy 
są zabezpieczeni przed wyklu-
czeniem społecznym, co zapo-
biega procesom marginalizacji. 
W Klubie Senior + uczestnicy mają możliwość podtrzymywać 

więzi rodzinne oraz sąsiedzkie, 
co z kolei zapobiega odizolo-

waniu społecznemu tej grupy 
wiekowej.

(KK)

Gmina Mieroszów skierowała ciężki sprzęt do usuwania śniegu z ulic. 
W Sokołowsku pracowała koparko – ładowarka, traktor z pługiem 
śnieżnym oraz wywrotka, która wywoziła śnieg poza obszar 
miejscowości.

(RED)

Wywożą śnieg

W Mieroszowie zostanie 
zbudowany nowy budynek 
mieszkalny, a w gminie wy-
mienione i rozbudowane zo-
stanie uliczne oświetlenie.

Burmistrz Mieroszowa An-
drzej Lipiński podpisał umowę 
z Prezesem Zarządu SIM Sudety 
Sp. z o.o. w Kołodzku Zbignie-
wem Kierasem w sprawie reali-
zacji budowy wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego przy ul. 
Sportowej w Mieroszowie. Pro-
jekt zakłada, że w budynku po-
wstanie 28 lokali mieszkalnych.

Z kolei z Prezesem Zarządu 
EL-Mar Spółka z o.o Dariuszem 
Tokarzem została podpisana 
umowa na realizację moderni-
zacji oświetlenia ulicznego w 
Gminie Mieroszów.

- Zadanie zostało podzielo-
ne na trzy części. I etap obej-

muje modernizację oświetle-
nia ulicznego na terenie gminy, 
wymianę sodowych 359 opraw 
na oprawy LED z inteligentnym 
systemem zarządzania oświe-
tlenia. II etap to budowa oświe-
tlenia przy drodze powiatowej 
nr 3362 D w Rybnica Leśnej, w 
tym na końcowym odcinku do-
jazdowym do Schroniska PTTK 
Andrzejówka wraz z oświetle-
niem dróg turystycznych w 
okolicy schroniska. Powstanie 
w sumie 20 nowych punktów 
oświetleniowych. III etap zakła-
da budowę 11 punktów oświe-
tleniowych na ul. Radosnej w 
Sokołowsku. Gmina Mieroszów 
pozyskała na ten cel 990 000 zł 
z Programu Inwestycji Strate-
gicznych Polski Ład – wylicza 
Andrzej Lipiński.

(KK)

Nowe mieszkania 
i oświetlenie
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Mieszkańcy Gminy Głuszy-
ca, parlamentarzyści oraz sa-
morządowcy wzięli udział w 
noworocznym spotkaniu zor-
ganizowanym przez burmi-
strza oraz przewodniczącego 
Rady Miejskiej Głuszycy.

Zaproszenie przyjęli: mini-
ster w Kancelari Prezesa Rady 

Ministrów Michał Dworczyk, 
posłowie na Sejm RP Izabela 
Katarzyna Mrzygłocka i Mar-
cin Gwóźdź, Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
Grzegorz Macko, Prezydent 
Wałbrzycha Roman Szełemej 
oraz radni Rady Miejskiej w 
Głuszycy. Podczas swoich wy-

stąpień, goście pogratulowali 
włodarzom gminy wielu suk-
cesów w 2022 r. i dodawali, że 
liczą na dalszą dobrą współpra-
cę w kolejnych latach. - W 2022 
r. udało się zrealizować wiele 
ważnych inwestycji, między in-
nymi: przebudowę dróg gmin-
nych i chodników, moderniza-

Spotkanie noworoczne w Głuszycy

cja wielu budynków, pierwszy 
etap remontu boiska miejskie-
go, zakończenie modernizacji 
budyku dawnej szkoły na sie-
dzibę urzędu miejskiego oraz 
budowy Strefy Aktywności 
Gospodarczej. Bieżący rok bę-
dzie przełomowy w historii 
Gminy Głuszyca. Skala prac, 
które zaplanowane są na 2023 
r. jest ogromna. Są to między 
innymi: odwiert geotermalny, 
powiększenie bazy mieszkań 
komunalnych, budowa platfor-

my widokowej na Gomólniku 
Małym, pomostu widokowego 
nad dawnym kamieniołomem, 
remonty dróg gminnych – po-
wiedział burmistrz Roman Głód.

Uroczystość w Centrum 
Kultury-Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Głuszycy uświetniły 
muzyczne występy utalento-
wanej głuszyczanki Leny Stę-
pień oraz Joanny Surmy i Maria 
Kuźma, uczennic trenera wo-
kalnego Radosława Zychala.

(MC)

Rozpoczęła się przebudo-
wa mostu na drodze woje-
wódzkiej nr 381, na skrzyżo-
waniu ul. Sienkiewicza z ul. 
Ogrodową i ul. B. Chrobrego 
w Głuszycy.

– Jest to jeden z najtrudniej-
szych remontów w ostatnim 
czasie, który znacząco przyczy-
ni się do poprawy bezpieczeń-
stwa. Na czas modernizacji zo-
stała wprowadzona zastępcza 
organizacja ruchu. Mieszkań-
ców, kierowców oraz pieszych 

prosimy o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności. Prosimy 
o wyrozumiałość. Inwestycję 
przeprowadzi �rma Detalmost 
pod nadzorem Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei we Wro-
cławiu – przypomina Roman 
Głód, Burmistrz Głuszycy.

Umowa z wykonawcą zakła-
da, że prace zakończą się w cią-
gu 12 miesięcy. Kierowcy muszą 
się liczyć z korkami, zwłaszcza w 
godzinach szczytu.

(RED)

Utrudnienia w Głuszycy

Burmistrz Jedliny - Zdroju 
Leszek Orpel podpisał umo-
wę na budowę letniego par-
ku wodnego.

- Park powstanie w kom-
pleksie sportowo – rekreacyj-
nym Active Jedlina przy ul. 
Sportowej. I etap prac zakłada 
powstanie niecki wodnej z 
atrakcjami, budowę mini tężni, 
pomieszczeń socjalno-tech-

nicznych oraz przygotowanie 
infrastruktury pod kolejne eta-
py rozbudowy parku wodnego. 
Największa w historii naszego 
miasta inwestycja realizowana 
będzie przez �rmę DAM-BUD z 
Ludwikowic Kłodzkich. Przewi-
dywany termin zakończenia I 
etapu to kwiecień 2024 – mówi 
burmistrz Leszek Orpel.

(KS)

Zbudują letni park 
wodny
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• Kasztelan dla WOŚP
Honorowym Kasztelanem 
Zamku Grodno w roku 2023 
został Artur Kloczko z Kielc, 
który wylicytował ten tytuł już 
po raz trzeci. Licytacja zakoń-
czyła się kwotą 4250 zł, która 
w całości zasili konto Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

• Ferie w świetlicach
Gmina Walim zaprasza w 
dniach 13-24 lutego do udzia-
łu w zajęciach dla dzieci i mło-
dzieży. Godziny otwarcia świe-
tlic w czasie zimowych ferii: 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu 9.00 – 17.00, Świetlica 
Wiejska w Jugowicach 11.00 
-15.00, Świetlica Wiejska w 
Niedźwiedzicy 11.00 – 15.00, 
Wiejski Dom Kultury w Dzieć-

morowicach 13.00 – 19.00, 
Świetlica Zagórze Śląskie 10.00 
– 14.00. Więcej informacji moż-
na uzyskać w poszczególnych 
świetlicach.

• Zbiórka dla schroniska
Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu organizuje zbiór-
kę dla bezdomnych zwierząt 
ze Schroniska dla Zwierząt w 
Świdnicy.
- Zbieramy: koce, prześcieradła, 
poszewki - oczywiście wszyst-
ko używane. Miejscem zbiórki 
jest siedziba Centrum Kultury 
i Turystyki przy ul. Kościuszki 2 
w Walimiu. Zbiórka trwa do od-
wołania – mówi Wioletta Sowa, 
dyrektor Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Walimiu.

(RED)

Raport z Gminy Walim

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Czarnym Borze zapra-
sza osoby, które ukończył 
65 lat do skorzystania z tak 
zwanej „opaski bezpieczeń-
stwa” z przyciskiem SOS, któ-
ry umożliwia połączenie się z 
telecentrum i ratownikami 
medycznymi.

Celem programu jest popra-
wa poczucia bezpieczeństwa 
oraz możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu za-
mieszkania osób starszych, które 
ukończyły 65 lat przez dostęp do 
tzw. „opieki na odległość”. Wy-
brane w postępowaniu „opaski 
bezpieczeństwa” są produktami 
medycznymi, ładowanymi w 
sposób dogodny dla osób star-
szych, za pomocą ładowarek 
indukcyjnych, które zapewniają 

całodobową opiekę na odle-
głość przez centrum monitorin-
gu zatrudniające co ratowników 
medycznych, opiekunów me-
dycznych lub pielęgniarki. Zada-
nie jest �nansowane z Programu 
„Korpus Wsparcia Seniorów” 
na rok 2023 ogłoszonego przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej.

Osoby zainteresowane 
otrzymaniem takiej opaski 
muszą skontaktować się z pra-
cownikami socjalnymi Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czarnym 
Borze pod numerem telefonu 
74 845 03 67 lub osobiście w 
siedzibie ośrodka przy ul. Ka-
miennogórskiej 22. Zgłoszenia 
są przyjmowane w dni robocze 
w godz. 7.00 – 15.00.

(RED)

Opaski bezpieczeństwa

Projekt „Świetlicowo za-
programowani” dostał do-
�nansowanie Fundacji ARP 
w wysokości 9000,00 zł i 
już od marca w świetlicach 
wiejskich w Gmina Czarny 
Bór realizowany będzie cykl 
warsztatów z robotyki, pro-
gramowania, animacji po-
klatkowej itp.

W ramach zadania zrealizo-
wane zostaną: 
• warsztaty z robotyki (pod-

czas zajęć młodzi adepci in-
formatyki zgłębiają wiedzę 
o kodowaniu, nauczą się 
tworzyć gry, programować 
roboty, a nade wszystko 
rozwiną logiczne i kreatyw-
ne myślenie). 

• warsztaty z animacji poklat-
kowej (uczestnicy poznają 
możliwości własnoręcznego 
realizowania �lmów animo-

Robotyka w świetlicach

wanych metodą poklatko-
wą oraz dowiedzą się jak w 
sposób kreatywny i warto-
ściowy wykorzystać możli-
wości smatfona)

• warsztaty młodego na-
ukowca (nauka poprzez 
zabawę i eksperyment, 
podczas zajęć uczestnicy 
zgłębią tajniki podstawo-
wych zjawisk �zycznych i 
chemicznych.

(KB)

- Na części ul. Spół-
dzielczej w Marciszowie 
z rurociągu popłynie 
czysta woda, a miesz-
kańcy odetchną z wielką 
ulgą - zapowiada Wójt 
Gminy Marciszów Wie-
sław Cepielik.

Wszystko za sprawą 
nowej inwestycji realizo-
wanej przez gminę. Na od-
cinku około 300 metrów 
zbudowany został nowy 
odcinek wodociągu, któ-
ry umożliwia mieszkań-
com korzystanie z czystej 
wody.

- Problem był znany od 
kilkunastu lat, ponieważ 

starym i wysłużonym ruro-
ciągiem eksploatowanym 
przez WPWiK w Wałbrzy-
chu na końcowym odcin-
ku ul. Spółdzielczej płynę-
ła rdzawa woda, która nie 
nadawała się do użytku 
domowego. Mieszkań-
cy tej części Marciszowa 
wodę do picia zamiast z 
kranu… kupowali w skle-
pie. Nie było mowy także 
o zrobieniu prania odzieży 
w rdzawej wodzie. Zatem 
jest to inwestycja niewiel-
ka, ale niezwykle potrzeb-
na – dodaje wójt Wiesław 
Cepielik.

(UGM)

Czysta woda
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• Dziewiątka była lepsza
W grupie B I ligi piłkarek ręcz-
nych, w derbowym starciu w 
Legnicy, UKS Dziewiątka po-
konała Victorię Świebodzice 
31:29 (19:19.. Kolejny mecz 
we własnej hali świebodzi-
czanki rozegrają dwa tygo-
dnie później, a ich rywalkami 
będą zawodniczki Szczypior-
na Kalisz.

• Do Żor po zwycięstwo
W 3 grupie II ligi siatkarek 
Chełmiec Wałbrzych, który zaj-
muje 4 miejsce z dorobkiem 
26 punktów i bilansem setów 
31:17, kolejny mecz rozegra 
na wyjeździe. Podopieczne 
trenera Marka Olczyka zmierzą 
się 11 lutego w Żorach z ekipą 
miejscowego Sari.

• Dwumecz siatkarzy
Chełmiec Wałbrzych, który 
zajmuje 6 miejsce w 3 grupie 
II ligi siatkarzy z dorobkiem 
26 punktów i bilansem setów 
36:31, w kolejnej serii spotkań 
będzie podejmował 11 lute-
go od godz. 18.00 w Hali Wał-
brzyskich Mistrzów  Gwardię 
Wilczyce. O godz. 15.00 w tej 
samej hali drugi zespół Chełm-

ca w rozgrywkach III ligi będzie 
podejmował MUKS Milicz.

• Zimowa Wyrypa 
przełożona
- Mając na uwadze warunki 
panujące w lesie i górach oraz 
komunikaty z Nadleśnictwa 
Wałbrzych, w trosce o zdro-
wie i bezpieczeństwo uczest-
ników podjęliśmy decyzję o 
przeniesieniu rajdu 4 Zimo-
wa Wyrypa Gór Suchych na 
25.02.2023 r. Decyzja została 
podjęta w oparciu o rozmowy 
z nadleśnictwem, leśniczymi 
oraz GOPR i OSP w Gminie Mie-
roszów. Była to dla nas trudna 
decyzja, jednak wasze bezpie-
czeństwo - jak w każdej impre-
zie - jest dla nas priorytetem. 
Godzina, miejsce i trasa pozo-
stają bez zmian. Osoby, które 
nie będą mogły wziąć udziału 
w drugim terminie, mają moż-
liwość przeniesienia opłaty na 
kolejną edycję Zimowej Wy-
rypy w 2024 r. W tym celu na-
leży nas o tym poinformować 
drogą mailową mck@mck.pl 
do 22.02.2023 r. – mówi Igor 
Ho�man, dyrektor Mieroszow-
skiego Centrum Kultury.

(RED)

Sportowy raport

W 2022 roku po drogach Gminy Stare Bogaczowice przejechał pierwszy 
rajd samochodowy - był to I Rajd Natury. Głównym organizatorem 
wydarzenia była Grupa Walim Rajdowy, która w minioną sobotę, podczas 
uroczystej gali, podziękowała Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosławowi Lechowi, Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych 
Bogaczowicach Mieczysławowi Wawrzyszynowi i Dyrektor Gminnego 
Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Starych Bogaczowicach Ilonie 
Bujalskiej za owocną współpracę. Jarosław Dyszkiewicz z Walimia 
Rajdowego zaprasza na drugą edycję Rajdu Natury, który odbędzie 
się w dniach 15-16 kwietnia 2023 r. w Starych Bogaczowicach. Więcej 
informacji na www.walimskiehoryzonty.pl.

(IL)

20 trenerów petanque bierze 
udział w szkoleniu, które poprowa-
dzi znany i ceniony coach z Francji 
Jean Philippe Soricotti.

- W dniach 8-10 lutego, na zapro-
szenie Polskiej Federacji Petanque i 
z inicjatywy prezes Celiny Lichnow-
skiej, przy współpracy z Klubem 
Sportowym Petanque Jedlina-Zdrój, 

odbywa się trenerski camp, który po-
prowadzi nasz gość z Francji. W szko-
leniu bierze udział 20 szkoleniowców 
z Polski, w tym dwóch reprezentan-
tów naszego klubu: Jerzy Siara i Ka-
zimierz Urbaniak. Zawodnicy Klubu 
Sportowego Petanque Jedlina-Zdrój 
wzięli także udział w treningu, który 
poprowadził Jean Philippe Soricot-

ti. To nie koniec tego, co będzie się 
działo w Petanque Jedlina-Zdrój. Już 
25 lutego kolejne Grand Prix Jedli-
ny-Zdrój, a klub przygotowuje się 
do Międzynarodowego Turnieju Pe-
tanque z okazji 20-lecia KS Peatnque 
Jedlina-Zdrój – mówi prezes jedliń-
skiego klubu Beata Urbaniak.

(RED)

Rajdowe plany

Szkolenie trenerów w Jedlinie-Zdroju
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W meczu na szczycie I 
ligi koszykarzy HydroTruck 
przegrał w Radomiu Gór-
nikiem Wałbrzych 70:77 
(21:22, 17:20, 15:19, 17:16).

Początek meczu należał 
do HydroTrucka, który po 5 
minutach gry prowadził 13:6, 
lecz Górnik szybko opano-
wał sytuację, poprawił grę 

w obronie i szybko odrobił 
straty, dzięki czemu na dłu-
gą przerwę schodził na pro-
wadzeniu 42:38. Po zmianie 
stron wałbrzyszanom wystar-
czyły 3 minuty, by ich przewa-
ga wzrosła do 16 pkt. (54:38), 
ale przed ostatnią kwartą ra-
domianie zdołali zbić różni-
cę do 9 oczek. Na 4,5 minuty 

przed syreną kończącą mecz 
Zeguła doprowadził do remi-
su 68:68, ale najpierw Sitnik 
wykorzystał jeden rzut wol-
ny, a potem Durski z Majew-
skim rzutami za trzy punkty 
dali Górnikowi prowadzenie 
75:68, którego nie oddał już 
do końca.

(RED)

Górnik ograł lidera w Radomiu HydroTruck: Zegzuła 29, Formella 15, 
Zalewski 13, Patoka 4, Pietras 4, Sowa 
3, Sadło 2, Wall 0, Olender 0.
Górnik: Majewski 17, Chidom 16, 
Niedźwiedzki 13, Walski 11, Kordalski 
10, Sitnik 5, Durski 3, Kruszczyński 2, 
Sobkowiak 0.
Mecz z Polonią Bytom zakończył się 
po zamknięciu tego wydania – relacja 
na db2010.pl. Kolejne spotkanie wał-
brzyszanie rozegrają 12 lutego o godz. 
18.00 w Poznaniu z Basketem.

Miasto Kamienna Góra za-
prasza dorosłych i dzieci do 
udziału w biegu RUNPARK 
Kamienna Góra. Udział w 
zawodach jest bezpłatny. Za-
wody zostaną rozegrane 18 
marca 2023 r. o godz. 12.00 
na stadionie miejskim przy 
ul. Słowackiego 27 w Ka-
miennej Górze.

Uczestnicy będą mieli do 
pokonania 5 km (jedno okrąże-
nie) lub 10 km (dwa okrążenia). 
Biegacze wystartują ze stadio-
nu i przebiegną ulicami: Nową, 
J. Słowackiego, Piastowską do 
pl. Kościelnego i dalej Parkową, 
podziemiami „Projektu Arado”, 
ścieżką na Górze Parkowej, 
Świerkową, Modrzewiową, 
ścieżką rowerową, Wrzosową, 
Cegielnianą i Nową na stadion. 
W biegu mogą wystartować 
osoby, które ukończyły 18 lat. 
Zawodnicy będą klasy�kowani 
w kategorii open oraz w kate-
goriach wiekowych kobiet i 
mężczyzn na obu dystansach. 
Zapisy prowadzone są na stro-
nie https://online.datasport.pl. 
Pierwszych 75 osób zgłoszo-
nych do biegu na każdym dy-
stansie otrzyma zestaw starto-
wy oraz pamiątkową koszulkę.

Bieg dla dzieci w poszcze-
gólnych kategoriach wieko-
wych odbędzie się 18 marca 
2023 r. o godz. 11.00. Zgłosze-

nia dzieci można dokonać po-
przez wypełnienie formularza, 
lub przesłanie zgłoszenia na 
adres e-mail runpark@umkg.pl 
do 17.03.2023 r. do godz. 12.00 
lub w dniu zawodów w biurze 
zawodów w godz. od 8.00 do 
10.00. Dla pierwszych 60 za-
pisanych dzieci przewidziane 
są zestawy startowe i koszulki. 
Bieg dla dzieci odbędzie się na 
trzech dystansach 100 m, 200 
m oraz 400 m. Wszystkie biegi 
odbędą się na Stadionie Miej-
skim przy ul. J. Słowackiego 27 
w Kamiennej Górze. Kategorie 
wiekowe dzieci: 100 m – rocz-
niki od 2020 do 2019 (3-4 lata); 
200 m – roczniki od 2018 do 
2017 (5-6 lat); 400 m – roczniki 
od 2016 do 2015 (7-8 lat). Na-
grodzeni zostaną zawodnicy z 
6 pierwszych miejsc w każdej 
kategorii wiekowej. Dekoracja 
odbędzie się na stadionie po 
zakończeniu biegu wszystkich 
dzieci.

Projekt pn. „Zawody biego-
we – rozwijamy naszą współ-
pracę” jest współ�nansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
oraz środków z budżetu pań-
stwa za pośrednictwem Euro-
regionu Nysa. Realizowany jest 
z miastem Žacléř.

(RED)

Runpark 
Kamienna Góra
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www.db2010.pl
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Ośrodek Kultury i Sztuki 
– Instytucja Kultury Województwa 
Dolnośląskiego jest współwydawcą 

Tygodnika DB 2010 
i witryny internetowej db2010.pl

Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, 
tel. +48 71 344 28 64 www.okis.pl, 

sekretariat@okis.pl, 
Dyrektor – Igor Wójcik, 

Zastępca dyrektora – Alicja Cwyl. 
Projekt współ�nansowany 

z budżetu Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego.

Uwaga! Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności 

za treść ogłoszeń i reklam. 
Tekstów niezamówionych nie zwracamy.

R E K L AMA

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Mickiewicza 69 w Wałbrzychu
74 843 22 84, 605 430 006

USŁUGI

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(1) 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.

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77

Burmistrz Miasta 
Kamienna Góra informuje, 

że na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta został 
wywieszony wykaz z dnia 

6 lutego 2023 r. 
nieruchomości 

przeznaczonych 
do dzierżawy, najmu 

i użyczenia.
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R E K L AMA
INVEST-PARK najlepszą strefą w Polsce

Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
nie zwalnia tempa! 6 lutego 
2023 r. przy ulicy Villardczy-
ków w Wałbrzychu odbyła się 
uroczystość wbicia łopaty pod 
budowę Lokalnego Centrum 
Biznesu – hali przemysłowo-
-magazynowej na wynajem dla 
mikro, małych i średnich przed-
siębiorców. Warto wspomnieć, 
że to druga - bliźniacza hala, 
która powstanie w tym miejscu. 
Pierwsza została oddana do 
użytku w lutym 2022 roku.

W wydarzeniu udział wzięli 
m.in. Ireneusz Zyska - Sekretarz 
stanu, Pełnomocnik Rządu ds. 
Odnawialnych Źródeł Energii w 
Ministerstwie Klimatu i Środo-
wiska, Jarosław Kresa - Wice-
wojewoda Dolnośląski, Grzegorz 
Macko - Wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz 
Marcin Gwóźdź - Poseł na Sejm 
RP Ziemi Ząbkowickiej.

- Od początku naszej obec-
ności w strefi e priorytetem 
jest uwalnianie potencjału Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. I właśnie dzisiaj 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna stawia kolejny 
ważny krok! Blisko rok temu 
spotkaliśmy się tutaj, przy ulicy 
Villardczyków w Wałbrzychu, 
aby ofi cjalnie otworzyć pierwsze 

Wystartuj w Biegu Tropem 
Wilczym w Wałbrzychu

Trwają zapisy na tegoroczny na 
tegoroczny Bieg Tropem Wil-
czym w Wałbrzychu, którego 
organizatorem jest Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” we współpracy 
z Gminą Wałbrzych.
Bieg zostanie rozegrany 5 marca 
2023 r. godz. 12.00 w Park Sobie-
skiego w Wałbrzychu, a organizatorzy zaplanowali:
– bieg dla dorosłych na dwóch dystansach: 1963 m i 5 km
– bezpłatny bieg dla dzieci
– świetne gadżety
– wyśmienite jedzenie.
Zapisy do biegów dla dorosłych na obu dystansach prowadzone 
są elektronicznie: h� ps://bit.ly/3Req5uq.
Tak samo prowadzone są zapisy do bieg dla dzieci (bezpłatny): 
h� ps://bit.ly/3wFJWZY.

Business Mixer 
z INVEST-PARKIEM

28 marca na Stadionie Tarczyński Arena Wrocław odbędzie 
się piąta edycja Business Mixera. Głównym celem wydarzenia 
jest kojarzenie inwestorów strefowych z potencjalnymi poddo-
stawcami i kooperantami.
Przypomnijmy: idea Business Mixera zaczerpnięta została z formu-
ły „speed dating” pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych. Przed-
siębiorcy spotykają się przy okrągłych stołach, każdy ma 2 minuty 
na prezentację swojej fi rmy. Po tym jak wypowiedzą się wszyscy, 
przedsiębiorcy przesiadają się do następnych stołów, aby zapre-
zentować ofertę kolejnym uczestnikom. Więcej informacji na ofi -
cjalnej stronie wydarzenia www.businessmixerwsse.pl. 

Business Mixer 2023
Organizator: Wałbrzyska Specjalna 

Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”
Data: 28 marca 2023 roku

Godzina: 11:00 - 14:00
Miejsce: Tarczyński Arena Wrocław 

(aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, wejście W3)

W Wałbrzychu powstanie kolejne 
Lokalne Centrum Biznesu Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej!

z Wicemarszałkiem Grzegorzem 
Macko. Panie Marszałku - bardzo 
dziękuję za tę niezwykle owoc-
ną współpracę! – powiedział 
podczas ofi cjalnej uroczystości 
Prezes Zarządu WSSE „INVEST-
-PARK” Piotr Wojtyczka.

Hala będzie miała powierzch-
nię ponad 6 000 metrów kwadra-
towych z zapleczem biurowym 
i socjalnym oraz infrastrukturą 
otoczenia w postaci: parkingu, 
placów manewrowych i terenów 
zielonych. Inwestycja kosztować 
będzie blisko 26 mln zł bru� o, a 
jej zakończenie planowane jest 
na koniec września 2023 roku.

 - To bardzo ważny dzień we 
współczesnej historii gospodar-
czej subregionu wałbrzyskiego. 
Dzięki takim właśnie inicjaty-
wom powstają nowe miejsce 
pracy, a Wałbrzych wchodzi na 
jeszcze wyższy poziom rozwoju 
gospodarczego. Bardzo dziękuję 
prezesowi Piotrowi Wojtyczce 
za ten projekt - powiedział Ire-
neusz Zyska - Sekretarz stanu, 
Pełnomocnik Rządu ds. Odna-
wialnych Źródeł Energii w Mini-
sterstwie Klimatu i Środowiska.

Blisko rok temu odbyła się 
ofi cjalna inauguracja pierwsze-
go Lokalnego Centrum Biznesu 
Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. We wrześniu 
2023 roku przy ulicy Villardczy-
ków w Wałbrzychu obok siebie 
będą zatem funkcjonować już 
dwie hale magazynowo-przemy-
słowe. Jak podkreśla Grzegorz 
Macko - Wicemarszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego: to 
inwestycje, które sukcesywnie 
zwiększają atrakcyjność bizne-
sową i inwestycyjną Wałbrzycha.

 - Jakiś czas temu zastana-
wialiśmy się wspólnie co trzeba 
zrobić, aby pomóc naszym lokal-
nym przedsiębiorcom. Widać, że 
wówczas zostały podjęte słusz-
ne decyzje i postawiono na roz-
wój Lokalnych Centrów Biznesu. 
Dzisiaj ten projekt jest w pełni 
zmaterializowany i powstaje 
druga hala w Wałbrzychu. Wszy-
scy możemy czuć z tego powodu 
satysfakcję.

Lokalne Centrum Biznesu. Dzi-
siaj potwierdzamy, że sukcesyw-
nie realizujemy nasze obietnice i 
spotykamy się podczas uroczy-
stości symbolicznego wbicia ło-
paty pod kolejną, bliźniaczą halę, 
dedykowaną małym i średnim 
przedsiębiorcom. Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
nie rozwijałaby się tak szybko i 
tak dynamicznie, gdyby nie part-
nerzy i patroni polityczni w po-
staci samorządowców na czele 


