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W 2023 roku termin skła-
dania w urzędzie skarbowym 
rocznego zeznania podatko-
wego upływa 2 maja, ponie-
waż 30 kwietnia wypada w 
niedzielę, a przypadający w 
poniedziałek 1 maja też jest 
dniem wolnym od pracy.

PIT z ZUS
Do końca lutego ZUS zakoń-

czy wysyłkę PIT-ów do swoich 
klientów. Otrzymają go zarów-
no emeryci, renciści, jak i oso-
by, które dostawały w minio-
nym roku zasiłki chorobowe, 
macierzyńskie czy opiekuńcze 
wypłacane przez ZUS. Deklara-
cje podatkowe PIT udostępnio-
ne są również w ZUS-owskim 
Portalu Usług Elektronicznych 
(PUE) w zakładce „świadczenio-
biorca - formularze PIT”. Klienci 
mają już możliwość podglądu i 
wydruku swoich deklaracji po-
datkowych. W szczególnych, 
uzasadnionych losowo oko-
licznościach ZUS może wydać 
świadczeniobiorcy duplikat 
deklaracji PIT wcześniej, przed 
dostarczeniem jej standardo-
wą drogą pocztową. Duplikat 
można otrzymać w każdej pla-
cówce ZUS.

- Nie każdy świadczenio-
biorca otrzyma taki sam doku-
ment PIT z ZUS – mówi Iwona 
Kowalska-Matis, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na Dol-
nym Śląsku. - ZUS rozsyła trzy 
rodzaje deklaracji PIT za 2022 
rok: PIT-40A, PIT 11A oraz PIT-
11. Roczne rozliczenie podatku 
robimy tylko dla podatników 
z kwotą niedopłaty podatku 
oraz dla podatników z saldem 
podatku równym 0. Osobom, 
które mają nadpłatę przypomi-
nam, że ZUS nie rozlicza nad-
płat podatku. Zwrotu nadpła-
ty dokonuje urząd skarbowy. 
Tylko jeżeli emeryt lub rencista 
otrzymał PIT 40A oznacza to, 
że jego PIT jest już całkowicie 
rozliczony przez ZUS i nie musi 
nic robić, chyba że chce sko-
rzystać z przysługujących dla 
niego odliczeń. Wówczas rozli-
cza się samodzielnie. Zeznania 
podatkowe powinni złożyć w 

urzędzie skarbowym emeryci 
i renciści, którzy swoje docho-
dy chcą rozliczyć wspólnie z 
małżonkiem lub dzieckiem, 
będą korzystać z odliczeń od 
podatku, posiadają inne źródło 
dochodu oprócz emerytury i 
renty oraz świadczeniobiorcy, 
którzy otrzymali PIT 11A.

Warto wspomnieć, że Kra-
jowa Administracja Skarbowa 
przygotowuje dla wszystkich 
podatników roczne rozliczenie 
podatkowe, które jest automa-
tycznie udostępnione w usłu-
dze Twój e-PIT dostępnej w 
e-Urzędzie Skarbowym na por-
talu podatki.gov.pl. Zeznania 
przygotowywane są na pod-
stawie danych przekazanych 
przez płatników - w tym także 
przez ZUS. Takie zeznanie każ-
dy może sprawdzić, zmienić 
dane lub po prostu zaakcep-
tować. Jeżeli podatnik tego 
nie zrobi, to roczne rozliczenie 
podatku zostanie przyjęte w 
takiej formie, w jakiej zostało 
przygotowane przez Krajową 
Administrację Skarbową.

Zostaw podatek tam 
gdzie mieszkasz

Ministerstwo Finansów in-
formuje, że udział gmin we 
wpływach z podatku docho-
dowego od osób �zycznych, 
ustalony zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 4 ust. 2, z 
zastrzeżeniem art. 89 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 38, z późn. zm.), w 2022 
r. wyniesie 38,34%, a więc bę-
dzie wyższy niż w 2021 r. o 0,11 
punktu procentowego.

– Jeśli chcesz żyć wygod-
niej i bezpieczniej, rozlicz PIT 
w swojej gminie – w ten spo-
sób przekażesz część podatku 
na jej rozwój. Nie musisz być 
zameldowany, by znaczna 
część twojego podatku zasiliła 
budżet gminny. Twój podatek 
ma wpływ na poprawę warun-
ków twojego życia: budowę 
dróg, kanalizacji, wodocią-
gów, unowocześnianie szkol-
nictwa, rozwój infrastruktury 

Zostaw podatek w swojej gminie 
i podaruj 1,5 procenta

Do 2 maja 2023 roku mamy czas na złożenie w urzędzie skarbowym rocznego zeznania 
podatkowego. Jak zawsze, większość z tym obowiązkiem zwleka do ostatniej chwili. 

Samorządowcy z gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz z powiatów kamiennogórskiego 
i świdnickiego apelują, żeby w deklaracjach wpisywać adres zamieszkania, by pieniądze 

pozostały w naszych gminach. Natomiast przedstawiciele organizacji pozarządowych proszą 
o przekazanie 1,5 procenta podatku osobom potrzebującym takiego wsparcia 

oraz organizacjom niosącym pomoc oraz działającym społecznie.
oraz wspieranie społeczeństwa 
obywatelskiego. Dlatego wy-
starczy na pierwszej stronie w 
części B zeznania podatkowe-
go wpisać faktyczny aktualny 
adres zamieszkania (nie zamel-
dowania). W ten sposób można 
wesprzeć okolicę, w której się 
mieszka i dzięki temu można 
mieć pośredni wpływ na ota-
czającą nas rzeczywistość – wy-
jaśniają włodarze gmin.

1,5 % podatku 
dla Organizacji Pożytku 
Publicznego

Z kolei przedstawiciele 
organizacji samorządowych 
przypominają o przekazaniu 
1,5 procenta podatku na rzecz 
osób potrzebujących oraz in-
stytucji pożytku publicznego.

– Każdy z nas musi zapłacić 
podatek, ale jego część można 
przekazać organizacjom po-
zarządowym. Przekażcie nam 
te 1,5 %! Znacie nas, bo wi-
dzicie naszą codzienną pracę. 
Jesteśmy blisko was i waszych 
spraw, dzięki czemu możemy 
być przydatni każdemu miesz-
kańcowi naszego miasta i po-
wiatu. Rozliczamy się rokrocz-
nie z każdego otrzymanego 
grosza i zawsze można spraw-
dzić, na co zostały wydane 
wasze pieniądze – zapewniają 
przedstawiciele instytucji dzia-
łających w tak zwanym trzecim 
sektorze.

Organizacje pożytku pu-
blicznego między innymi 
opiekują się dziećmi niepełno-
sprawnymi, propagują i wspie-
rają twórczość kulturalną, dba-
ją o interesy konsumentów, 
prowadzą domy dziecka, uczą 

tańczyć i śpiewać, organizują 
wyprawy do ciekawych za-
kątków dla tych, których nie 
stać na takie wojaże. A to tyl-
ko niektóre z dziedzin, jakimi 
się zajmują. Każdy może im 
pomóc, przekazując 1 pro-
cent podatku. Bez tych sto-
warzyszeń, związków, towa-
rzystw i fundacji, wiele osób 
pozostawałoby bez żadnego 
wsparcia, marnowałby się ta-
lenty, młodzież i starsi mieliby 
mocno ograniczone możliwo-

ści pożytecznego spędzania 
wolnego czasu. Na szczęście 
są kluby sportowe, piłkarskie, 
sztuk walki, kolarskie, górski i 
jaskiniowy, które – oprócz tre-
ningów z różnych dyscyplin – 
uczą wytrwałości, szlachetnej 
rywalizacji, aktywnego trybu 
życia. Co poczęłyby rodziny 
nieuleczalnie chorych ludzi, 
gdyby nie Polskie Towarzy-
stwo Opieki Paliatywnej i pro-
wadzone przez nie hospicjum 
stacjonarne w Wałbrzychu? 

Dokąd poszliby rodzice okrut-
nie potraktowanych przez los 
chorych dzieci, gdyby nie Koło 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej? Wszystkie 
te organizacje, funkcjonujące 
głównie dzięki niezmordowa-
nym zapaleńcom, nie liczą-
cym godzin spędzanych na 
pracy, czekają też na wsparcie 
podatników, odprowadzają-
cych obowiązkowe kwoty do 
urzędu skarbowego. Wielkim 
wsparciem dla nich są wła-
śnie odpisy w wysokości 1 
procenta podatku, przekazy-
wane organizacjom pożytku 
publicznego, według wskazań 
indywidualnych osób.

Spis wszystkich organizacji, 
wraz z numerami KRS, można 
znaleźć na stronach interne-
towych. Czy każdy ma szansę 
odliczyć 1,5 proc.?

- Nie mają takiej możliwo-
ści świadczeniobiorcy, których 
dochód nie przekracza 30 000 
zł w skali roku. Jest to, bowiem 
kwota wolna od podatku, za-
tem emeryci i renciści z mie-
sięcznym dochodem do 2500 
zł nie odprowadzają podatku 
do urzędu skarbowego i nie 
odliczą 1,5 proc. na wsparcie 
OPP. Natomiast ci, którzy mają 
dochód przekraczający 30 000 
zł w skali roku mogą 1,5 proc. 
przekazać na rzecz organizacji 
pożytku publicznego. Należy 
w urzędzie skarbowym złożyć 
PIT - OP lub też w usłudze Twój 
e-PIT wskazać OPP, fundacje, 
czy też stowarzyszenie, na któ-
re chcemy przekazać 1,5 proc. 
podatku – dodaje Iwona Ko-
walska – Matis.

(RED)
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OKiS zaprasza:

Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu – Instytucja 
Kultury Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
wraz ze Stowarzyszeniem 
Teatr Maska zapraszają na 
spektakl „Paradox” w reżyse-
rii Krzysztofa Pulkowskiego, 
który odbędzie się 4 marca 
2023 o godz. 18.00 w Jelenio-
górskim Centrum Kultury.

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

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

Rogacewicz specjalizuje się 
w najtrudniejszej formie teatru 

spektakl Paradox

– monodramie. Po raz kolejny 
udowadnia, że robi to dosko-
nale – potra� skupić na sobie 
uwagę widowni. Śmieszy, 
wzrusza, drażni, każe słuchać i 
reagować. W tak trudnym tek-
ście ani na moment nie traci 
panowania nad nim, nad sobą 
i nad widownią. Wielkie gratu-
lacje! To rzadkie osiągnięcie. 
(Urszula Liksztet, Nowiny Jele-
niogórskie, nr 26, 29 czerwca 
2021)

Krzysztof Rogacewicz
Absolwent Państwowej 

Wyższej Szkoły Teatralnej we 
Wrocławiu (1991). W latach 
1992 – 98 grał na scenach Te-
atru Animacji oraz Teatru C.K. 
Norwida w Jeleniej Górze. Od 
1995 roku aktor niezależnego 
Teatru Maska w Jeleniej Górze. 
Od lat obecny na ekranie �l-
mowym i telewizyjnym (m.in. 
„Kurier”, „Safe Inside”, „Komor-
nik, „1”, „Klan”, „M jak Miłość”, 
„Na wspólnej”, „Pierwsza mi-
łość”, „Korona Królów”). Lau-
reat „Srebrnego Kluczyka”– 
nagrody przyznawanej przez 
redakcję Nowin Jeleniogór-
skich za kreację w spektaklu 
„Pastorałki”.

Od 1992 z monodramem 
„Kontrabasista” reprezentował 
Dolny Śląsk na kilkunastu mię-

dzynarodowych festiwalach i 
przeglądach teatralnych (USA, 
Kanada, Wielka Brytania, Niem-
cy, Włochy, Finlandia, Grecja, 
Chorwacja, Armenia, Czechy, 
Słowacja, Rosja, Ukraina, Al-
bania). Został  nagrodzony 
na: Best International Award – 
Nowy Jork – United Solo Festi-
va, 15. International Monodra-
ma Festival Albamono (Albania 
) 8. Międzynarodowy Festiwal 
Małych Form Teatralnych i Mo-
nodramów Ludi – Orel, Rosja, 
3. Interbalkan Theatre Festival 
(Ateny, Grecja).

„Paradox”
Scenariusz, reżyseria, scenogra�a: 
Krzysztof Pulkowski
Multimedia i oprawa muzyczna: Marek 
Oleksy
Występuje: Krzysztof Rogacewicz
Czas trwania 70 min.
Miejsce: Sala Nova Jeleniogórskiego 
Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, Jelenia 
Góra
Bilety: 40 zł - do nabycia w kasach JCK 
oraz na bilety.jck.pl
Producenci i współorganizatorzy: Sto-
warzyszenie Teatr Maska oraz Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Insty-
tucja Kultury Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego
Spektakl współ�nansowany z budżetu 
Samorządu Województwa Dolnoślą-
skiego

Przez ponad dwa tygo-
dnie wałbrzyszanki miały 
możliwość publikowania 
komentarzy pod wpisem na 
Facebooku na stronie Zamek 
Kobiet: „Które z dotychcza-
sowych spotkań Zamek Ko-
biet było Twoim ulubionym 
i dlaczego?” Najciekawsze i 
najbardziej kreatywne od-
powiedzi zostały wyróżnione 
zaproszeniem na warsztaty. 
Szczęśliwym zwyciężczy-
niom, zaproszenie zostało 
dostarczone mailowo.

Pielęgnacja skóry będąca fun-
damentem każdego makijażu, 
dobór kosmetyków, podstawy 
najważniejszych etapów maki-
jażu oraz omówienie najczęściej 
popełnianych błędów - to jedne 
z tematów, które zostaną poru-
szone podczas spotkania z Anną 
Galińską - makijażystką z wielo-
letnim doświadczeniem, współ-
pracującą m.in. z Sephora Polska 
oraz TVN Style. Uwaga - to nie 
będzie wykład! Każda z uczestni-
czek warsztatów otrzyma swoje 
stanowisko do wykonania maki-
jażu pod okiem profesjonalistki. 
Dobór podkładu, modelowanie 
twarzy, podkreślanie oka, od-
powiednie akcesoria do makija-
żu - te i wiele innych zagadnień 
przepracują wspólnie. Po warsz-
tatach uczestniczki same będą 

Zamek Kobiet: 4 marca 2023 roku 
warsztaty makijażu z Anną Galińską

potra�ły zrobić piękny, podkre-
ślający, kobiecy makijaż dopaso-
wany do nich. Makijaż w którym 
będą czuły się piękne. Warsztaty 
rozpoczną się w sobotę 4 marca 
w zamku Książ i potrwają około 
5 godzin.

Kalendarz spotkań z cyklu 
Zamek Kobiet w 2023 roku 
obejmuje duże wydarzenia dla 
szerokiej, kobiecej publiczno-
ści z Wałbrzycha, które będą 
odbywały się z udziałem sil-
nych i inspirujących kobiet roz-
poznawalnych w całej Polsce. 
W tym roku odbędą się także 
warsztaty dla mniejszych grup 
- do 30 wałbrzyszanek (kolejne 
już 20.03.2023 r.). Uczestniczki 
tych spotkań będą pracowały 
np. z mentorkami, czyli osoba-
mi, od których warto czerpać 
wiedzę, dobre praktyki oraz 

pozytywną energię. Do roli 
mentorów zaproszono osoby, 
które przez to czym się zajmują, 
co przeżyły, odkryły, osiągnęły 
oraz jakimi wartościami kierują 
się w życiu, mogą stać się dla 
kobiet autorytetami. Warsztaty 
mają być dla ich uczestniczek 
inspiracją oraz pomocą w od-
krywaniu własnego poten-
cjału. Organizatorki projektu 
chcą stworzyć przestrzeń do 
rozwoju, inspiracji i motywacji 
dla kobiet, gdzie będzie można 
poznać wspaniałe osoby. 

Wszystkie spotkania orga-
nizowane w ramach projektu 
Zamek Kobiet są bezpłatne, a 
aktualne i szersze informacje 
o nich znajdują się zawsze na 
stronie https://www.facebook.
com/ZamekKobiet.

(KR)

- Najlepsza okazja, by 
nadrobić klasykę polskiej ki-
nematogra�i! Już od 26 lute-
go ruszamy z nowym cyklem 
�lmowym „Krótka historia 
polskiego kina”, organizo-
wanym przez Stowarzysze-
nie Kin Studyjnych – mówi 
Jarosław Perduta, dyrektor 
Dolnośląskiego Centrum Fil-
mowego we Wrocławiu.

- Polska kinematogra�a 
jest jedną z najciekawszych 
spośród wielkich narodowych 
kinematogra�i 2 połowy XX 
wieku. Mimo burzliwej historii, 
cenzury, kolejnych załamań 
ekonomicznych i społecznych 
nasi twórcy i twórczynie two-
rzyli dzieła wybitne i na stałe 
wpisane do światowego kano-
nu. Oglądając te �lmy, od klu-
czowych dla szkoły polskiej lat 
50. i 60. przez megaprodukcje 
lat 70. po kino moralnego nie-
pokoju lat 80., możemy przez 
ich pryzmat poznać zarówno 
kolejne prądy artystyczne jak 
i obraz zmieniającej się rze-
czywistości społeczno-ekono-
micznej i produkcyjnej pol-

skiego kina, i co za tym idzie 
zyskujemy wgląd w polskie 
imaginarium kolejnych dekad. 
Historia naszej kinematogra�i 
to także historia polskich reży-
serów i reżyserek. W przeglą-
dzie Krótka historia polskiego 
kina skupiliśmy się na prezen-
tacji wybranych tytułów naj-
większych twórców i twórczyń 
głównego nurtu. Jak zmieniała 
się wrażliwość �lmowców? Czy 
czerpali oni z europejskiego i 
światowego kina czy tworzyli 
nową jakość? Jak wpływały na 
nich zmiany społeczne i ge-
opolityczne? W końcu: jak pol-
skie kino rezonowało za grani-
cami naszego kraju? Przegląd 
jest unikatową możliwością 
przypomnienia najważniej-
szych, poddanych cyfrowej 
rekonstrukcji, dzieł powstałych 
nad Wisłą na dużych, kinowych 
ekranach i poprzez nie zajrze-
nia pod podszewkę zmian, 
jakie zachodziły w ciągu kolej-
nych dekad PRL-u.

Cykl 10 �lmów ze wstępami 
w formie wykładu wideo pre-
zentuje sylwetkę twórcy/twór-

czyni, wprowadza w tematykę 
dzieła, przybliża realia politycz-
no-społeczne jego powstania. 
Każdy wstęp zawiera też anali-
zę formalną dzieła z naciskiem 
na scenariusz, sztukę operator-
ską, grę aktorską, montaż, sce-
nogra�ę i kostiumy. Wskazuje 
też aktualny wymiar dzieła i 
proponuje możliwe tropy in-
terpretacyjne. Prologi zrealizo-
wane są w sposób przystępny, 
bardziej popularyzatorski niż 
akademicki, osadzając po-
szczególne �lmy w szerokim, 
kulturoznawczym kontekście.

Przez 10 miesięcy zaprezen-
tujemy dziesięć tytułów wyse-
lekcjonowanych przez Dyrek-
tora Artystycznego Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni Tomasza Kolankiewi-
cza. Pierwszym �lmem, który 
pokażemy, będzie „Popiół i 
diament” w reżyserii Andrzeja 
Wajdy. Seans w Kinie Apollo 
w Wałbrzychu rozpocznie się 
26 lutego o godz. 14.00, a za 
wstęp zapłacicie jedynie 13 zł – 
dodaje Jarosław Perduta.

(RED)

Krótka historia polskiego kina 
w kinie Apollo
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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

Osoby, które chcą za-
łatwić sprawę w Urzędzie 
Miejskim w Wałbrzychu mu-
sza umawiać się na wizytę w 
magistracie. Tym razem po-
wodem ograniczeń nie jest 
pandemia, a bezpieczeństwo 
urzędników.

- W związku z ponawiany-
mi od wielu miesięcy groź-
bami karalnymi kierowanymi 
pod adresem prezydenta oraz 
urzędników miejskich, a także 
groźbami dotyczącymi m.in. 
podłożenia ładunków wybu-
chowych, od pewnego czasu 
wprowadzono ograniczenia 
w swobodnym dostępie do 
urzędu.

Interesanci proszeni są o 
umawianie się wcześniej lub 
wskazywanie konkretnego 
pracownika celem załatwienia 
sprawy urzędowej. Porządku 
przy wejściu pilnuje strażnik 
miejski i pracownik portierni. 
W ten sposób chcemy uniknąć 
obecności w ratuszu osób przy-

Zarząd Dróg, Komunikacji 
i Utrzymania Miasta w Wał-
brzychu ogłosił przetarg na 
dostawę 20 fabrycznie no-
wych, niskopodłogowych, 
przyjaznych środowisku 
standardowych autobusów 
miejskich zasilanych ogniwa-
mi wodorowymi i długości w 
przedziale 11,8 – 12,2 m.

Na realizację projektu „Wał-
brzyski Autobus Wodorowy” 
Gmina Wałbrzych dostała do-
�nansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
formie dotacji i w formie ni-
skooprocentowanej pożyczki. 
Przewidywany całkowity koszt 
realizacji przedsięwzięcia wy-
nosi 79 950 000 zł brutto. Kwo-
ta dotacji wynosi 58 019 000 
zł, co stanowi 89,26% kosztów 
kwali�kowanych, a niskoopro-
centowana pożyczka wynosi 6 
981 000 zł, co stanowi 10,74% 
kosztów kwali�kowanych.

Autobusy z napędem wo-
dorowym produkowane są 
według najnowocześniejszych 
technologii w zakresie zarów-
no bezemisyjnego napędu, 
w skład którego wchodzi naj-
nowszej generacji ogniwo pa-

Ograniczenia w wałbrzyskim 
magistracie

padkowych, które mogłyby za-
kłócać pracę urzędu. 

Zasady te były stosowa-
ne do tej pory mało rygory-
styczne. Jednak w ostatnich 
dniach ponawiane były próby 
wtargnięcia do urzędu, któ-
re zmuszają nas do bardziej 
uważnego podejścia do tych 
ograniczeń. O tych wszyst-

kich incydentach informo-
wana jest na bieżąco Policja 
i Prokuratura. Przepraszamy 
za niedogodności. Podejmu-
jemy starania o szybki powrót 
do normalnego trybu pracy 
urzędu – informuje Andrzej 
Rąkowski z Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu.

(RED)

Wałbrzych kupi 20 autobusów 
wodorowych

liwowe wodorowe i magazyn 
energii elektrycznej, jak rów-
nież w zakresie wyposażenia 
autobusu w szereg systemów 
gwarantujących bezpieczeń-
stwo pasażerów. Między in-
nymi autobusy wyposażone 
będą w automatyczny system 
kontroli trzeźwości kierowcy. 
Wyposażenie autobusów w 
wydzieloną pełnowymiarową 
kabinę będzie gwarantowało 
bezpieczeństwo kierowcy. Po-
nadto autobusy będą wyposa-
żone w najnowszej generacji 
systemy: ogrzewania autobu-
su z wykorzystaniem pompy 
ciepła, klimatyzacji przedziału 
pasażerskiego i kabiny kierow-
cy, elektroniczne systemy in-
formacji pasażerskiej, system 

poboru opłat, system zliczania 
pasażerów i cyfrowy monito-
ring wizyjny.

Wymagana liczba miejsc do 
przewozu pasażerów (stoją-
cych i siedzących) będzie wy-
nosiła min. 85, przy czym liczba 
miejsc siedzących będzie nie 
mniejsza niż 25.

Autobusy z napędem wodo-
rowym gwarantują wykonanie 
przez autobus, przy jednorazo-
wym tankowaniu wodoru, mi-
nimum 300 - 350 km przebiegu 
dziennie, co zapewnia realizację 
rozkładu jazdy na liniach komu-
nikacyjnych tak, jak by była ona 
wykonywana autobusem z kla-
sycznym układem napędowym 
(spalinowym) Diesla.

(AR)
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Zbiórka krwi 
w Świebodzicach
- W trosce o zdrowie osób 
chorych, potrzebujących or-
ganizujemy wraz z Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Wał-
brzychu oraz Klubem HDK 
mobilną akcję poboru krwi. 
Ambulans w Rynku w Świebo-
dzicach stanie 27 lutego (po-
niedziałek) w godz. 9.00-13.00. 
Prosimy naszych wspaniałych, 
empatycznych krwiodawców 
o pomoc. Za ten piękny dar już 
teraz bardzo dziękujemy. I za 
to, że zawsze można na Was li-
czyć. Potwierdzają to poprzed-
nie zbiórki krwi, na których 
frekwencja zawsze dopisywała, 
a jak wynika ze statystyk Re-
gionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu, jesteśmy jednym 
z liderów w ilości oddanej krwi. 
A całoroczny harmonogram 
zbiórek przedstawia się nastę-
pująco: 27 lutego, 2 maja, 4 
lipca, 5 września, 7 listopada 
– podkreślają organizatorzy 
akcji krwiodawstwa w Świebo-
dzicach.

(RED)

Budżet 
Obywatelski 2023
Do 28 lutego 2023 r. trwa 
zgłaszanie projektów w ra-
mach Budżetu Obywatelskie-
go 2023 r. w Świebodzicach. 
Zgodnie z zapisami uchwały 
Rady Miejskiej Świebodzic z 
23 stycznia 2020 r. w sprawie 
określenia wymagań, jakie 
powinien spełniać projekt bu-
dżetu obywatelskiego Gminy 
Świebodzice, propozycje za-
dań mogą być realizowane 
wyłącznie na terenie będącym 
własnością Gminy Świebodzice 
oraz muszą należeć do katalo-
gu zadań własnych gminy. Do 
zgłaszania projektów upraw-
nieni są mieszkańcy Gminy 
Świebodzice, którzy w chwili 
składania formularza mają 
pełną zdolność do czynności 
prawnych. Wypełniony formu-
larz wraz z listą osób popie-
rających (min. 3) wraz z pod-
pisaną klauzulą informacyjną 
należy złożyć w: sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Świebo-
dzicach (Rynek 1) lub Biurze 
Podawczym Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach przy ul. St. 
Żeromskiego 27, albo wysłać 
pocztą na adres: Urząd Miejski, 
Rynek 1, 58-160 Świebodzice z 
dopiskiem „Budżet Obywatel-
ski”.

(RED)

- Z wielkim entuzja-
zmem, w imieniu organiza-
torów i wszystkich, którzy 
przyczynili się do powsta-
nia tego wydarzenia, ser-
decznie zapraszamy na 
koncert „Siła jest Kobietą 
- Gramy dla Hospicjum”. 
Naszym celem jest wspar-
cie hospicjum w Wałbrzy-
chu, a także celebrowanie 
Międzynarodowego Dnia 
Kobiet -– mówią Ramona 
Bukowska i Anna Kopytko.

- Zapewniamy piękną 
dawkę emocji, a także sa-
tysfakcję z niesiania pomocy 
tym, którzy jej potrzebują. 
Warto pomagać, bo dobro 
wraca! Zapraszamy 11 mar-
ca 2023 r. na godzinę 18.00 

do Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie-Zdroju, gdzie dla 
Państwa wystąpią: Atsuko 
Seta – fortepian, Łucja Kę-
dzia – sopran, Simona Mon-
te – sopran, Anna Kopytko – 
mezzosopran, Karolina Wahl 
– fortepian oraz Chór Filhar-
monii Sudeckiej prowadzo-
ny przez Ewę Gądek-Rosiak. 
Wstęp jest bezpłatny, ale 
prosimy o dowolny datek do 
puszki (sugerowana wartość 
cegiełki to 30 - 50 zł) – do-
dają organizatorzy koncertu 
„Siła jest Kobietą - Gramy dla 
Hospicjum”: Ramona Bukow-
ska, Anna Kopytko i Hospi-
cjum im. św. Jana Pawła II w 
Wałbrzychu.

(RED)

Siła jest Kobietą - 
gramy dla Hospicjum

• Arek Zawliński 
w Lubawce
5 marca o godz. 18.00 w 
Miejsko – Gminnym Domu 
Kultury w Lubawce wystąpi 
Arek Zawliński. Bilety na kon-
cert z okazji Dnia Kobiet są w 
sprzedaży w cenie 30 zł, a na 
wszystkie kobiety, które chcą 
wziąć udział w tym wydarze-
niu, czekają bezpłatne zapro-
szenia, które można odebrać 
w lubawskim domu kultury.

• Miasto monitorowane
- W związku z wprowadze-
niem regulaminu monitorin-
gu wizyjnego, określającego 
zasady jego funkcjonowania, 
obsługi i eksploatacji na te-
renie Urzędu Miasta Lubaw-
ka oraz obszarze miasta, na 
drogach wjazdowych do 
Lubawki zamieszczone zosta-
ły tablice informacyjne o tre-
ści „Miasto Monitorowane”. 
Regulamin wprowadzony zo-
stał Zarządzeniem nr 31/2023 
Burmistrza Miasta Lubawka 
z 2 lutego 2023 r. Jednocze-
śnie informuję, że zgodnie z 

art. 15-21 RODO oraz art. 9 a 
Ustawy o Samorządzie Gmin-
nym, takie tablice zostaną 
zamieszczone w najbliższym 
czasie na wszystkich obiek-
tach, na których znajduje się 
monitoring, którego admini-
stratorem jest Urząd Miasta 
Lubawka – informuje Ewa 
Kocemba, Burmistrz Lubawki.
Zarządzenie nr 31/2023 z 
dnia 2 lutego 2023 r. dostęp-
ne pod na stronie http://bip.
lubawka.eu/site/ordinance/
show/29494

• Zmiana godzin 
w bibliotece
Od 27 lutego 2023 r. zmianie 
ulegną godziny pracy biblio-
teki w Lubawce. W czasie ferii 
i wakacji biblioteka będzie 
czynna w godzinach 8.00 - 
16.00, a w pozostałym okre-
sie: w poniedziałki w godz. 
12.00 - 16.00, we wtorki w 
godz. 11.30 - 17.00, we śro-
dy w godz. 8.00 - 16.00, we 
czwartki w godz. 8.00 - 16.00, 
w piątki w godz. 12.00 - 17.00.

(RED)

Raport z Gminy
Lubawka
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Tradycyjnie w tłusty 
czwartek panie z całego re-
gionu tłumnie stawiły się w 
Szybie Witold w Boguszo-
wie - Gorcach na tradycyjnej 
Babskiej Biesiadzie Combro-
wej.

25 edycji imprezy przyświe-
cała tematyka weselna, więc na 

sali zaroiło się od panien mło-
dych i druhen.

- Zgodnie z weselnym oby-
czajem, gospodarze przywitali 
gości chlebem i solą. Jak na 
polskie wesele przystało były 
oczywiście tańce do upadłego 
z Bartkiem Combrem (com-
brową kukłą), wspólne śpiewy, 

biesiadowanie przy suto zasta-
wionym stole i złocistym napo-
ju. Nowo przybyłe damy, jak co 
roku musiały złożyć uroczyste 
ślubowanie, odtańczyć spe-
cjalny układ choreogra�czny i 
skrupulatnie stosować się po-
leceń wodzirejki Marysi. Za nie-
przestrzeganie combrowych 

Wielkie combrowe wesele zasad groziło m.in. klęczenie 
na grochu, zakuwanie w dyby i 
dotkliwe razy „dupochlastem”. 
Spokoju nie zaznali zaproszeni 
na biesiadę nieliczni mężczyź-
ni, którym - jak tradycja karze 
- obcięto zwisy męskie oraz 
przymuszono do złożenia przy-
sięgi bezwzględnego posłu-
szeństwa wobec zebranych na 
imprezie dam. Profesjonalny 
zespół, tradycyjny scenariusz 
oraz doświadczona ekipa re-

alizatorów sprawiły, że panie 
bawiły się znakomicie i dekla-
rowały udział w kolejnej edycji, 
która już za rok odbędzie się 
pod hasłem „Anioły i Demo-

ny” – relacjonuje Katarzyna 
Gotowała, Kierownik MBP-CK 
Filia nr 4 Witold w Boguszowie 
- Gorcach.

(KG)

Komenda Miejska Policji 
w Wałbrzychu, w trosce o 
bezpieczeństwo dzieci i mło-
dzieży podczas trwających w 
naszym regionie ferii zimo-
wych, zorganizowała festyn 
„Wałbrzyskie zimowisko”. 
Masa atrakcji z Komisarzem 
Lwem na czele, czekała na 
tych, którzy przybyli w mi-
niony piątek na stok u pod-
nóża góry Dzikowiec w Bo-
guszowie - Gorcach.

- W województwie dolno-
śląskim dobiegają końca ferie 
zimowe, a na ich półmetku Ko-
menda Miejska Policji w Wał-
brzychu, wspólnie z wałbrzy-
skim GOPR-em i Ochotniczą 
Strażą Pożarną z Boguszowa-
-Gorc zorganizowała działa-
nia pro�laktyczne, aby przy-
pomnieć dzieciom i dorosłym 
o tym, że ich zdrowie i życie 
jest najważniejsze. Policjanci 
i ratownicy górscy omówili z 

dziećmi zasady zachowania w 
razie wypadku na stoku nar-
ciarskim. Edukacja przeplata-
na była z zabawą. Najwięcej 
frajdy sprawił najmłodszym 
rozgrzewający taniec z Komi-
sarzem Lwem. Oprócz zabawy, 
podczas festynu odbyły się 
także pokazy sprzętu ratow-
niczego, wozu strażackiego, 
policyjnych radiowozów oraz 
quada wykorzystywanego 
w trakcie działań w trudnym 
terenie. Najmłodsi mogli spo-
tkać na stoku przyjaciela dzie-
ci - policyjną maskotkę Komi-
sarza Lwa - który częstował 
dzieci słodkościami, rozdawał 
odblaski i z chęcią pozwał do 
wspólnych zdjęć – relacjonuje 
aspirant sztabowy Agnieszka 
Głowacka-Kijek z Zespółu Ko-
munikacji Społecznej Komen-
dy Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu.

(RED, fot. KMP)

Bezpieczne ferie 
pod Dzikowcem
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Do Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg tra�ły wnioski o 
do�nansowanie remontu ulic: 
Hallera, Cegielnianej i Nowej 
oraz ul. Lompy wraz z mostem 
nad rzeką Bóbr w Kamiennej 
Górze. Miasto Kamienna Góra 
potrzebuje na te zadania pra-
wie 3 milionów złotych.

Rządowemu wsparcie ma 
pokryć od 60 do 80 proc. kosz-
tów tych inwestycji. - Poprawa 
stanu dróg w naszym mieście 
to jeden z moich priorytetów. 
Co roku staram się pozyskiwać 
zewnętrzne dotacje, aby re-
montować lub modernizować 
kolejne ulice. W Rządowym 

Funduszu Rozwoju Dróg ubie-
gamy się także o do�nansowa-
nie przebudowy ulic Słowac-
kiego i Traugutta. Oba projekty 
są na liście rezerwowej - mówi 
burmistrz Janusz Chodasewicz.

W listopadzie ubiegłego 
roku została podpisana umo-
wa na przebudowę ponad 

Mieszkańcy Kamiennej 
Góry w wieku od 65 roku ży-
cia po raz kolejny otrzymają 
od samorządu miasta bez-
płatne karnety „Herbatka dla 
seniora”.

Seniorzy mogą karnety od-
bierać osobiście w Wydziale 
Promocji i Polityki Społecznej 
w kamiennogórskim ratuszu 
(pokój 301) w godzinach od 
8.00 do 15.00. Każda osoba 
otrzyma talony, które są ważne 
do 30 czerwca 2023 r. Będzie 
je można wykorzystać w: Ka-

wiarni i Galerii „Lotos” przy ul. 
Broniewskiego 6, Restauracji 
„Swojak” przy ul. Broniewskie-
go 18, Cukierni Przydrożna 
przy pl. Grunwaldzkim 3, Po-
marańczce Cafe przy ul. Że-
romskiego 1, Zajeździe „Zachę-
ta” przy ul. Jeleniogórskiej 41, 
Barze „Skerco” przy ul. Wolno-
ści 15 oraz w Barze „Luz & Blus” 
przy ul. Kościuszki 22.

Kontakt z wydziałem pro-
mocji i polityki społecznej tel. 
75 64 55 128.

(RED)

Herbatka dla seniora

Cmentarz Komunalny 
przy ul. Wałbrzyskiej w Ka-
miennej Górze zostanie po-
większony i zostanie tam wy-
budowany nowoczesny dom 
pogrzebowy.

Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa przekazał nieodpłat-
nie gminie miejskiej ze swoich 
zasobów działkę o powierzchni 
około półtora hektara. Kolejne 
działki samorząd nabywa od 
prywatnych właścicieli gruntów, 
by po zakończeniu tego proce-
su cmentarz miał powierzchnię 
dwukrotnie większą. Włączenie 

nowych działek do nekropoli bę-
dzie wiązało się ze zniwelowa-
niem oraz ogrodzeniem terenu 
oraz wytyczeniem kwater.

Na tym jednak nie koniec 
inwestycji na cmentarzu, po-
nieważ Miasto Kamienna Góra 
ma już projekt budowlany i 
pozwolenie na budowę domu. 
Poza tym na cmentarz są do-
prowadzane rury wodociągo-
we, ponieważ brak bieżącej 
wody utrudnia odwiedzającym 
utrzymanie grobów. Prace 
mają zakończyć się wiosną.

(RED)

Powiększą cmentarz

Szukają pieniędzy na remonty dróg 2-kilometrowego odcinka ul. 
Lubawskiej. Prace, które wkrót-
ce ruszą, będą kosztowały pra-
wie 12,9 mln zł. Z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg mia-
sto otrzymało na tę inwestycje 
prawie 8 mln zł. Wkrótce roz-
poczną się też modernizacje 
ulic: Różanej, Śląskiej i Leśnej. 
Także na te zadania miasto 
zdobyło zewnętrzne fundusze.

W ciągu ostatnich czterech 
lat poprawił się stan 14 ulic w Ka-

miennej Górze. Przebudowane 
zostały ulice: Jana Pawła II; Kor-
czaka, ul. Sportowa, Cegielniana, 
Jedwabna, Towarowa, Ściegien-
nego, Jesionowa oraz droga 
dojazdowa do ul. Waryńskiego, 
a także ulica Parkowa. Zbudo-
wane zostały parkingi przy ul. 

Lubawskiej i Fornalskiej oraz: 
droga wewnętrzna łącząca ul. 
Księcia Bolka I z ul. Wałbrzyską, 
chodnik przy ulicy Bohaterów 
Getta i ul. Wrzosową. Poza tym 
wyremontowana została ul. Fa-
bryczna.

(RED)
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Raport 
z Gminy Mieroszów
• Dzień Kobiet z Elvisem
Burmistrz Mieroszowa Andrzej 
Lipiński, Mieroszowskie Cen-
trum Kultury ora radni Rady 
Miejskiej Mieroszowa zaprasza-
ją na koncert Elvis Live. Impre-
za z okazji Dnia Kobiet rozpocz-
nie się 8 marca o godz. 17.00 w 
Sali im. Włodka Szomańskiego 
przy ul. Żeromskiego 28 w Mie-
roszowie. Wstęp wolny.

• Joga w MCK
- Wznawiamy zajęcia jogi. Zapi-
sy prowadzimy pod numerem 
telefonu: 606 693 311. O dacie 
pierwszego spotkania poinfor-
mujemy jak tylko zbierze się gru-
pa chętnych. Zajęcia będą odby-
wały się w poniedziałki i środy o 
godz. 17.00 w sali MCK przy ul. 
Żeromskiego 28 w Mieroszowie 
– informują pracownicy Miero-
szowskiego Centrum Kultury.

• Dotacje dla klubów
Gmina Mieroszów przyznała, w 
ramach konkursu na zadania pu-
bliczne w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury �zycz-
nej w 2023 roku 96 000 zł orga-
nizacjom pożytku publicznego. 
Wsparcie dostały: Akademia 
Piłkarska Mieroszów – 25 700 
zł, UKS Sokołowsko – 17 500 zł, 
UKS Mieroszów – 18 800 zł, Klub 
Piłkarski Mieroszów – 30 000 zł, 
PZW Koło Mieroszów – 4 000 zł.
- Teraz będziemy czekamy na 
wnioski z przeznaczeniem na 
działania w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr dziedzic-
twa narodowego i turystyki 
oraz w zakresie działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Li-
czymy na zaangażowanie i 
bardzo cieszymy się, że realizu-
jecie swoje pasje w tych obsza-
rach. Cieszymy się, że pomimo 
trudnej sytuacji w wyniku skut-
ków wojny na Ukrainie, nadal 
możemy Was w tym wspierać. 
Dziękujemy za Państwa zaan-
gażowanie w przedsięwzięcia 
i pracę na rzecz mieszkańców 
– podkreśla Andrzej Lipiński, 
Burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki ogłosiło wyniki ostat-
niej transzy przyznanych 
środków w ramach programu 
rozwoju lokalnej infrastruk-
tury sportowej - ,,Sportowa 
Polska 2022”. W ramach na-
boru do samorządów subre-
gionu wałbrzyskiego tra�ło 
ponad 9 mln złotych. 

Gmina Mieroszów na moder-
nizację boiska piłkarskiego i wie-
lofunkcyjnego przy ul. Sportowej 
w Mieroszowie dostała 403 800 zł. 
Z kolei Gmina Wałbrzych dostała 
do�nansowanie na trzy zadania: 
309 600 zł na modernizację bo-
iska wielofunkcyjnego Orlik przy 
Zespole Szkolno- Przedszkolnym 
nr 5 w Wałbrzychu, 355 700 zł na 

Modernizację boiska Orlik przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 4 w Wałbrzychu oraz - 2 472 
400 zł na modernizację sali gim-
nastycznej w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 1 w Wałbrzy-
chu.

Z kolei Gmina Głuszyca do-
stała do�nansowanie w wyso-
kości 293 500 zł na moderni-

Zmodernizują obiekty sportowe

8 marca 2023 r. o godz. 
18.00 w sali widowiskowa Bi-
blioteki+Centrum Kultury w 
Czarnym Borze zorganizowa-
ne zostaną gminne obchody 
Dnia Kobiet. W tym roku wy-
stąpi z tej okazji S.O.S Abba 
Cover Band.

 - Drogie Panie! Marzec tuż, 
tuż, a to oznacza, że wielkimi 
krokami zbliża się Wasze świę-
to, więc tradycyjnie Wójt Gmi-
ny Czarny Bór 8 marca 2023 
r. zaprasza do 
czarnoborskie-
go Centrum Kul-
tury na gminne 
obchody Dnia 
Kobiet. Będą 
oczywiście kwia-
ty, słodki poczę-
stunek oraz moc 
znanych i lubia-
nych muzycz-
nych przebojów. 
Specjalnie dla 
Pań największe 
przeboje legen-
darnej szwedz-
kiej grupy ABBA 
zagra zespół 
S.O.S Abba Co-
ver Band. Zespół 
występuje od 
1999 roku. Ich 
koncerty to nie 
tylko świetne, 
znane wszyst-
kim piosenki, 

zację kompleksu Orlik przy ul. 
Dolnej w Głuszycy. Do�nan-
sowanie, w ramach programu 
modernizacji kompleksów 
sportowych „Moje Boisko - OR-
LIK 2012”, pochodzi ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej. Głuszycki kompleks 
Orlik znalazł się na liście 170 
zakwali�kowanych wniosków. 
Przebudowa kompleksu to ko-
lejny etap modernizacji obiek-
tów sportowych przy ul. Dolnej.

(RED)

Dzień Kobiet 
w Gminie Czarny Bór

ale także nowe aranżacje, efek-
towne stroje i widowiskowa 
choreogra�a. Zespół z sukce-
sami występuje w całej Polsce, 
a także w Europie – mówi Kata-
rzyna Bernaś, dyrektor Bibliote-
ki+Centrum Kultury w Czarnym 
Borze.

Bilety kosztują 25 zł i są do 
nabycia w Bibliotece+Centrum 
Kultury przy ul. Sportowej 43 w 
Czarnym Borze.

(KB)
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W sali narad Urzędu Gmi-
ny w Marciszowie odbyło 
się zebranie sprawozdaw-
cze OSP Marciszów. Podczas 
spotkania wręczone zostały 
wyróżnienia członkom OSP 
oraz osobom, które w sposób 
szczególny zaangażowały się 
w rozwój jednostki.

Odznakami za 30 lat służby 
odznaczeni zostali druhowie: 
Marian Smoleń i Jerzy Skiba,– 
odznaką za wysługę 25 lat - Ja-
nusz Frasiak, a za wysługę 10 
lat: Marcin Gotowt i Tomasz 
Sokół. Za zaangażowanie oraz 
największą ilość wyjazdów do 
działań ratowniczych w roku 

Wyróżnili strażaków

2022 pamiątkowymi dyploma-
mi wyróżnieni zostali: druhna 
Marta Figura oraz druhowie 

Daniel Szarata i Adrian Dul. W 
uznaniu za wspieranie działal-
ności Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Marciszowie, zarząd 
jednostki postanowił wyróżnić 
wójta Wiesława Cepielika, se-
kretarz gminy Martę Kwiecień, 
właściciela �rmy Gaja Daniela 
Gajewskiego, właściciela �r-
my Kari Wiesława Plutę oraz 
osobę wspierającą jednostkę 
w rozliczeniach �nansowych 
- Krzysztofa Tabakę. W trakcie 
obrad przyjęto również ślubo-
wanie nowego członka OSP 
Marciszów.

(RED, fot. RelacjeRegionalne.pl)

Legendarne hity, gorąca 
atmosfera i niezapomniane 
emocje! 15 kwietnia 2023 r. 
o godz. 19.00 na koncercie w 
Centrum Biblioteczno- Kul-
turalnym Gminy Kamienna 
Góra w Krzeszowie wystąpi 
zespół Another Pink Floyd, 
uznawany za jeden z najlep-
szych zespołów grających 
muzykę Floydów na żywo. 
Zespół dwukrotnie gościł już 
na koncertach w Wałbrzychu.

- Usłyszymy koncertowe wer-
sje najsłynniejszych utworów 
Pink Floyd zagrane na żywo: 
“Shine On You Crazy Diamond”, 
„Wish You Were Here” , „Another 
Brick in The Wall”, “Sorrow, What 
Do You Want From Me” czy 
“High Hopes” a także te z począt-
ku okresu działalności zespołu. 
To nie wszystko co przygoto-
waliśmy. Znakomitym uzupeł-
nieniem naszego wieczornego 
grania będzie występ zespołu 
Another Queen. Muzyka Queen 
jest nadal żywa i nadal przez 
wielu z was uwielbiana. Widzo-
wie usłyszą największe hity Qu-
een, takie jak: „Radio Gaga”, „We 
Are The Champions”, „I Want 

18 lutego 2023 r. delega-
cja z Gminy Marciszów wzięła 
udział w czeskich ostatkach, 
zwanych Masopust, w part-
nerskiej Viteznej.

- Na imprezę zaproszeni zo-
staliśmy przez wójta, Petra Hru-
bý. Imprezę otworzył pochód 
przez miasto z pięknie prze-

branymi mieszkańcami. Potem, 
przy występach tanecznych i 
śpiewie, wspólnie biesiadowa-
liśmy z naszymi czeskimi przy-
jaciółmi. Nie zabrakło lokalnych 
czeskich wyrobów i specjałów 
– relacjonuje Wójt Gminy Mar-
ciszów Wiesław Cepielik.

(UGM)

Muzyka Pink Floyd 
i Queen w Krzeszowie

to Break Free”, „Don’t Stop Me 
Now” i wiele innych. W role Fred-
diego wcieli się Norman Power, 
a towarzyszyć mu będą muzycy 
znani z zespołu Another Pink 
Floyd, co gwarantuje: energię, 
klimat, emocje i dobrą zabawę 
oraz muzykę na żywo na najwyż-
szym poziomie. Do zobaczenia 
w Krzeszowie! - mówi Aldona 
Słupska-Czerniak, dyrektor Cen-
trum Biblioteczno- Kulturalnego 
Gminy Kamienna Góra w Krze-
szowie.

(RED)

Ostatki w Viteznej
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Rozpoczął się remont 
przejazdu kolejowego na 
drodze Zagórze Śląskie – 
Świdnica. Prace mają zakoń-
czyć się 25 lutego 2023 r.

Przypomnijmy: zgodnie z 
planem, prace miały rozpocząć 
się 23 stycznia, a termin ich za-
kończenia wyznaczony był na 
31 stycznia 2023 r., Jednak - ze 
względu na atak zimy - prace 

zostały przełożone i rozpoczęły 
się dopiero 16 lutego. Przygo-
towana została nowa organi-
zacja ruchu na skrzyżowaniu 
kolejowo – drogowym na ul. 
Głównej w Zagórzu Śląskim, 
która zakłada objazd na trasie 
Lubachów – Jugowice przez: 
Złoty Las, Dziećmorowice do 
Zagórza Śląskiego.

(RED)

Zamknięty przejazd 
w Zagórzu Śląskim

W 2022 r. w Parku Zdrojowym w Jedlinie - Zdroju zostały zamontowane 
cztery rzeźby parkowe. Są to bryły przestrzenne w kształcie: ostrosłupa, 
prostopadłościanu, kuli oraz elipsy. Bryły wykonane są ze stali 
nierdzewnej polerowanej na lustro. Tworzą one tzw. kalejdoskop 
przewidziany w projekcie rewitalizacji Parku Zdrojowego. Autorem 
rzeźb jest krakowski architekt Marek Solarz i jego firma M-AR.

(KS)

Atrakcje Jedliny: �gury 
w parku zdrojowym

Młodzież szkolna z za-
przyjaźnionej Gminy Świerz-
no po raz pierwszy spędziła 
ferie zimowe w Gminie Wa-
lim. Ponad 30 osób mieszka-
ło i stołowało się w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w 
Walimiu.

W trakcie pobytu młodzież 
z województwa zachodnio-
pomorskiego zwiedziła mię-
dzy innymi: zamek Grodno 
w Zagórzu Śląskim, Sztolnie 
Walimskie oraz zamek Książ. 
Gości cieplą herbatą i prze-
pysznymi naleśnikami po-
witali właściciele Karczmy 
Rycerskiej w zamku Grodno. 
Amatorzy zimowego szaleń-

Z Pomorza w góry
stwa uczyli się jazdy na 
nartach pod wprawnym 
okiem instruktorów 
Szkoły Narciarskiej i 
Snowboardowej SkiSo-
wa, a dyrektor Centrum 
Kultury i Turystyki w 
Walimiu Wioletta Sowa 
zaprosiła naszych gości 
do spędzenia wolne-
go czasu przy grach i 
zabawach. Młodzież z 
Gminy Świerzno odwie-
dziła również Sekretarz 
Gminy Walim Aleksan-
dra Ignaszak, wręczając 
wszystkim upominki w 
postaci gadżetów gmin-
nych oraz słodyczy.

- Zimowa aura dopisała, mo-
gliśmy skorzystać z jej uroków, 
ucząc się jeździć na nartach. 
Zwiedzaliśmy urokliwą Gminę 
Walim, poznaliśmy jej zabytki, 
byliśmy także w zamku Książ 
oraz ZOO i Hydropolis we Wro-
cławiu. Noclegi w waszej szkole i 
smakowite posiłki przygotowa-
ne dla nas na długo zostaną w 
naszej pamięci. Mieliśmy sporo 

atrakcji, spędzaliśmy aktywnie 
czas, było bardzo miło.  To były 
udane ferie – oceniają zgodnie 
uczestnicy wypoczynku.

- A my dziękujemy wszyst-
kim, którzy pomogli nam stwo-
rzyć tę wspaniałą atmosferę 
dla naszych gości – odpowiada 
Adam Hausman, Wójt Gminy 
Walim.

(AM)
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• Zwycięskie derby
Koszykarze Górnika wygrali 7 
mecz z rzędu i awansowali na 
pozycję lidera I ligi.
WKK Wrocław - Górnik Wał-
brzych 74:96 (16:24, 17:22, 
14:24, 27:26)
WKK: Ochońko 16, Koelner 12, 
Rutkowski 12, Kiwilsza 11 (10 
zb.), Gabiński 10, Kowalczyk 7, 
Wilczek 6, Matusiak 0, Nowak 0, 
Rosołowski 0.
Górnik: Sitnik 16, Durski 14, 
Niedźwiedzki 13, Chidom 12, 
Kruszczyński 9, Majewski 9, 
Stopierzyński 7, Kordalski 4, 
Sobkowiak 4, Kabała 3, Rataj-
czak 3, Walski 2.
Kolejne spotkanie wałbrzysza-
nie rozegrają 26 lutego o godz. 
18.00 w Krakowie z AZS AGH.

• Cenne zwycięstwo
Rywalizujące w grupie B I ligi 
piłkarki ręczne Victorii Świebo-
dzice wygrały kolejne spotka-
nie na własnym parkiecie. W 
hali sportowej przy ul. Miesz-
ka Starego w Świebodzicach 
Victoria pokonała Szczypiorno 
Kalisz 28:22 (13:13). Kolejna 
seria gier została zaplanowana 
na 12 marca, a świebodziczanki 
w tym terminie mają zagrać w 
Gliwicach z Sośnicą.

• Zagrają z liderem
W 3 grupie II ligi siatkarek MKS 
Chełmiec Wałbrzych będzie 
poodejmował AZS Nysa. Mecz 
zostanie rozegrany 25 lutego 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów. 
Początek o godz. 17.00. Z kolei 
siatkarze KPS Chełmiec Wał-
brzych, w meczu 17 kolejki w 3 
grupie II ligi, zagrają 25 lutego z 
ZAKSĄ w Strzelcach Opolskich.

• Turniej tenisa 
stołowego
OSiR Boguszów-Gorce zapra-
sza na 5. Otwarty Turniej Teni-
sa Stołowego adresowany do 
wszystkich miłośników ping 
ponga. Zawody zostaną roze-
grane 4 marca (sobota) w hali 
sportowej przy ul. Waryńskie-
go 10 w Boguszowie – Gor-
cach. Rywalizacja rozpocznie 
się o godz. 9.15.

• Patriotyczny bieg 
w Głuszycy
Centrum Kultury - Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszycy 
zaprasza miłośników historii i 

czynnego wypoczynku, biega-
czy, chodziarzy, a także rodziny 
z dziećmi 5 marca 2023 r. do 
udziału w głuszyckim Biegu 
Tropem Wilczym. Zawodnicy 
wystartują z placu przy Cen-
trum Przesiadkowym przy ul. 
Łukasiewicza w Głuszycy o 
godz. 12.00. Meta 5,5-kilome-
trowego biegu będzie przy 
Agroturystyce Gościniec w 
Łomnicy. Opłata startowa wy-
nosi 25 zł. W pakiecie starto-
wym znajdzie się m.in. pamiąt-
kowy medal i koszulka, a na 
mecie na zawodników czekać 
będzie ciepła herbata i poczę-
stunek. Opłata startowa obej-
muje także zabezpieczenie me-
dyczne oraz OC. Ilość pakietów 
startowych jest ograniczona, a 
zapisy przyjmowane są telefo-
nicznie pod numerem 503 102 
817 lub w siedzibie Centrum 
Kultury Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Głuszycy. Przed zgło-
szeniem należy zapoznać się z 
regulaminem wydarzenia na 
stronie www.ckmbp-gluszyca.
pl.

• Runpark Kamienna 
Góra
Miasto Kamienna Góra zapra-
sza dorosłych i dzieci do udzia-
łu w biegu RUNPARK Kamienna 
Góra. Udział w zawodach jest 
bezpłatny. Zawody zostaną 
rozegrane 18 marca 2023 r. o 
godz. 12.00 na stadionie miej-
skim przy ul. Słowackiego 27 w 
Kamiennej Górze. Uczestnicy 
będą mieli do pokonania 5 km 
(jedno okrążenie) lub 10 km 
(dwa okrążenia). Zapisy pro-
wadzone są na stronie https://
online.datasport.pl. Pierw-
szych 75 osób zgłoszonych do 
biegu na każdym dystansie 
otrzyma zestaw startowy oraz 
pamiątkową koszulkę. Bieg 
dla dzieci w poszczególnych 
kategoriach wiekowych od-
będzie się 18 marca 2023 r. o 
godz. 11.00. Zgłoszenia dzie-
ci można dokonać poprzez 
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 zapi-
sanych dzieci przewidziane są 
zestawy startowe i koszulki.

(RED)

Sportowy raport

KKS Śnieżne Wrony Świd-
nica zorganizował zimowy 
obóz w Jedlinie-Zdroju. Mło-
dzi adepci koszykówki tre-
nowali pod okiem doświad-
czonego trenera Macieja 
Wodzińskiego.

Maciej Wodziński jest szkole-
niowcem z 30-letnim doświad-
czeniem, a obecnie trenuje 
drużynę Śnieżne Wrony Macieja 
Wodzińskiego w Świdnicy. Od 

trzech lat, wraz z małżonką, jest 
mieszkańcem Jedliny-Zdroju 
i właśnie w tej uzdrowiskowej 
miejscowości zorganizował dla 
swoich podopiecznych koszy-
karski obóz zimowy.

- Młodzież trenowała w 
dniach 13 - 17.02.2023 r. ko-
rzystając z bogatej bazy spor-
towej w Jedlinie-Zdroju. Ko-
szykarski obóz zimowy składał 
się z dwóch części. Pierwsza z 

Śnieżne Wrony w Jedlinie nich to półtoragodzinny spa-
cer uczestników zgrupowania 
z Agnieszką Zawiszą-Wodziń-
ską po jedlińskich ścieżkach 
Active. Po niej, w hali sporto-
wej przy budynku B Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego im. 
J. Korczaka w Jedlinie – Zdro-
ju odbywał się dwugodzinny 
trening koszykówki z trene-
rem Maciejem, dostosowany 
do umiejętności uczestników. 
W zajęciach uczestniczyło sze-
ścioro mieszkańców Jedliny 
w wieku od 8 do 15 lat. Jed-
nemu z nich - Kubie z 8 klasy 

- tak się spodobała przygoda 
z koszykówką, że uczestniczył 
także w porannych zajęciach 
KKS Śnieżne Wrony Świdnica. 
Wszyscy uczestnicy byli bar-
dzo zadowoleni z przeprowa-
dzonej formy zajęć. Natomiast 
Państwo Wodzińscy cieszyli się 
z takiego odzewu na ich zaję-
cia i obiecali zaangażować się 
w stworzenie stałych zajęć ko-
szykarskich w Jedlinie-Zdroju. 
Ich marzeniem jest stworzenie 
drużyny z jedlińskiej młodzieży 
– relacjonuje Kamila Hrabia.

(RED)
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Projekt współ�nansowany 

z budżetu Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego.

Uwaga! Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności 

za treść ogłoszeń i reklam. 
Tekstów niezamówionych nie zwracamy.
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Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

USŁUGI

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

(1) 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

(19) 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!

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

instal   STD
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH

projektowanie, kierowanie robotami oraz nadzór 
inwestorski we wszystkich branżach budowlanych
ul. Wysockiego 28, Wałbrzych
e-mail: instal_std@op.pl / tel. 501 292 469

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

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

tel.: 791 87 34 77

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

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

• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77

SKLEP i SERWIS 
ROWEROWY

ul. Mickiewicza 3b 
w Wałbrzychu

tel. (74) 847 15 14
lub 723 460 076

Zapraszam!
Radosław Romanik
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28 marca na Stadionie Tarczyń-
ski Arena Wrocław odbędzie się 
piąta edycja Business Mixera. 
Głównym celem wydarzenia jest 
kojarzenie inwestorów strefo-
wych z potencjalnymi poddo-
stawcami i kooperantami.

Przypomnijmy: idea Business 
Mixera zaczerpnięta została z 
formuły „speed dating” pocho-
dzącej ze Stanów Zjednoczo-
nych. Przedsiębiorcy spotykają 
się przy okrągłych stołach, każdy 
ma 2 minuty na prezentację swo-
jej fi rmy. Po tym jak wypowie-
dzą się wszyscy, przedsiębiorcy 
przesiadają się do następnych 
stołów, aby zaprezentować 
ofertę kolejnym uczestnikom. 
Więcej informacji na ofi cjalnej 
stronie wydarzenia www.busi-
nessmixerwsse.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)

Business Mixer z INVEST-PARKIEM

Trwają zapisy na tegoroczny na 
tegoroczny Bieg Tropem Wilczym 
– Wałbrzych 2023. Bieg zostanie 
rozegrany 5 marca 2023 r. godz. 
12.00 w Park Sobieskiego w Wał-
brzychu. Do tej pory zgłosiło się 
około 400 uczestników.

Organizatorem wydarzenia 
po raz kolejny jest Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” we współpracy z 
Gminą Wałbrzych. Organizatorzy 
zaplanowali:
• bieg dla dorosłych na dwóch 

dystansach: 1963 m i 5 km
• bezpłatny bieg dla dzieci
• świetne gadżety - w pakiecie 

startowym znajdzie się m.in. 
czapka termoaktywna i opaska 
LED

• wyśmienite jedzenie.
Zapisy do biegów dla doro-

słych na obu dystansach prowa-

dzone są elektronicznie: h� ps://
bit.ly/3Req5uq

Tak samo prowadzone są zapi-
sy do bieg dla dzieci (bezpłatny): 
h� ps://bit.ly/3wFJWZY

Bieg Tropem Wilczym po-
święcony jest pamięci Żołnierzy 
Wyklętych – żołnierzy polskiego 
podziemia działającego w latach 
1944-1963 w obrębie przedwojen-
nych granic RP. Jest to największy 
bieg pamięci w Polsce, który prze-
widuje do pokonania symboliczną 
liczbę ok. 1963 metrów. Długość 
trasy nawiązuje do roku, w którym 
zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – 
Józef Franczak pseudonim Lalek. 
Nie jest to bieg na czas. Główną 
ideą projektu Tropem Wilczym 
„Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych” jest zarówno oddanie hołdu 
polskim żołnierzom, jak i popula-
ryzacja wiedzy na ten temat.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” zaprasza na Bieg Tropem 
Wilczym – Wałbrzych 2023


