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Starostwo Powiatowe w 
Wałbrzychu ogłosiło przetarg 
na budowę wieży widokowej 
wraz z systemem monitoringu 
na szczycie góry Dzikowiec.

- Powiat Wałbrzyski pozy-
skał do�nansowanie na przed-
miotowe zadanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład w kwo-
cie 6 300 000 zł. Na zadanie 
przeznaczono łącznie z przed-
miotowym do�nansowaniem 
kwotę 7 090 000 zł. W ramach 
zadania planowana jest budo-
wa stalowej wieży o wysokości 
29-30 m nad poziom terenu 
z wejściem bez schodowym, 
czyli platformy okalające wie-
żę oraz tarasem widokowym. 
Wstępna lokalizacja jest na 
właściwym Dzikowcu, czy-
li około 500 m od istniejącej 
drewnianej wieży przy wyciągu 
narciarskim. Wieża ma również 
zostać wyposażona w system 
monitoringu, będącego wspar-
ciem przeciwpożarowym dla 
obszarów leśnych – wyjaśniał 
w ubiegłym roku Tygodnikowi 
DB 2010 Andrzej Sokołowski – 
Naczelnik Wydziału Infrastruk-

tury Powiatu i Ochrony Środo-
wiska Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu.

Okazuje się jednak, że nowa 
wieża na Dzikowcu, której bu-
dowa ma się zakończyć w 2024 
roku, będzie większa niż pier-
wotnie zakładano i ma mieć 
wysokość około 38 – 39 me-
trów, a pomost widokowy ma 
być na wysokości około 32 – 33 
metrów nad ziemią.

Jeszcze droższa ma być 
wieża, którą Gmina Wałbrzych 
chce wybudować w parku So-
bieskiego w centrum miasta.

- W przetargu na budowę 
wieży widokowej w Parku im. 
Jana III Sobieskiego wpłynęły 
dwie oferty. Jedna z nich jest 
zbliżona do kosztorysu wyko-
nawczego jaki posiadamy. W 
budżecie na ten cel mamy ak-
tualnie przewidziane 6,7 mln zł, 
ale jesteśmy zdeterminowani, 
aby obiekt ten powstał. Szu-
kamy oszczędności na innych 
zadaniach, aby wieża wybudo-
wana została w planowanym 
terminie. Aktualnie trwa anali-
za ofert pod kątem formalnym. 

Warto przypomnieć, że budo-
wa wieży widokowej to trzeci 
etap rewitalizacji Parku im. 
Jana III Sobieskiego (razem z 
modernizacją ścieżek - 550 m). 
Na ten cel miasto pozyskało 4.5 
mln zł z rządowego programu 
inwestycyjnego na projekty 
inwestycyjne związane z tury-
styką. Śródmieście Wałbrzycha 
zyska nową atrakcję – wieżę 
widokową, która stanie w po-
bliżu schroniska Harcówka 
w parku Sobieskiego – mówi 
Prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej.

W 2022 roku został roz-
strzygnięty konkurs na kon-
cepcję architektoniczną wieży 
widokowej w Parku im. Jana 
III Sobieskiego w Wałbrzychu. 
Komisja konkursowa najwyżej 
oceniła koncepcję autorstwa 
�rmy ISBA Grupa Projektowa 
sp z o.o. z Wrocławia. Według 
projektu, stalowa wieża ma po-
wstać na jednym z tarasów bli-
sko PTTK Harcówka Wałbrzych 
i składać się będzie z dwóch 
integralnych elementów. 
Pierwszym jest dwupoziomo-

Dwie wieże
W parku Sobieskiego w Wałbrzychu i na szczycie góry Dzikowiec mają zostać zbudowane wieże 

widokowe. Obie inwestycje budzą kontrowersje, bo budowa pierwszej ma kosztować 
ponad 8 milionów złotych, a drugiej ponad 7 milionów złotych.

Wizualizacja wieży w parku Sobieskiego w Wałbrzychu.

Projekt wieży, która ma powstać na szczycie Dzikowca.

wa baza tworzona przez pierw-
szą platformę z obwodowym 
tarasem widokowym, drugim 
– posadowiona na platformie 
wieża. Obiekt został zaprojek-
towany w konstrukcji stalowej. 
Wewnętrzna część wieży oraz 
baza pozostawiona jest w na-
turalnym kolorze stali ocynko-
wanej, natomiast zewnętrzna 
powłoka wieży zaprojektowa-
na jest z siatki cięto-ciągnio-
nej wykonanej z blachy kor-
tenowskiej. Dzięki rdzawemu 
odcieniowi obiekt wtopi się w 
otaczający drzewostan harmo-
nizując z kolorystyką dachów 
otaczającego miasta. Budowa 
wieży wymaga jednak wycię-
cia drzew, co wynika zarówno 
z przyczyn funkcjonalnych, jak 
również z przepisów przeciw-
pożarowych. Wycinka powinna 
być minimalna i prowadzona 
głównie w promieniu 10 m od 
wieży. Prace projektowe zosta-
ną poprzedzone wykonaniem 
inwentaryzacji dendrologicz-
nej, określającej parametry 
istniejącego drzewostanu oraz 
warunki uzyskania decyzji na 
wycinkę.

Budowa obu wież budzi 
duże kontrowersje wśród 
mieszkańców miasta i powia-
tu wałbrzyskiego. W mediach 
społecznościowych i na forach 
internetowych przeważają 
głosy mieszkańców, którzy są 
przeciwni tym inwestycjom. W 
swoich wpisach argumentują, 
że w mieście i powiecie są waż-
niejsze potrzeby oraz w tym, że 
są już w okolicach Wałbrzycha 
takie obiekty, a budowa kolej-
nych będzie miała negatywny 
wpływ na okoliczną przyrodę.

– Teraz jest taki trend, wręcz 
moda na stawianie takich wież, 
ale budowa drugiej wieży w 
masywie Dzikowca to już jest 
przesada – powiedział Tygo-
dnikowi DB 2010 Krzysztof Żar-
kowski, ekolog i przyrodnik, a 
także fotograf specjalizujący się 
w zdjęciach przyrody. – Z przy-
rodniczego punktu widzenia to 
nie ma sensu. Nasilanie ruchu 
turystycznego będzie miało 
dramatyczny wpływ na cały eko-
system. Tłumy turystów, rowe-
rzystów, biegaczy, a wraz z nimi 
hałas i śmieci będą miały zgubny 
wpływ na przyrodę i dlatego je-

stem przeciwnikiem tej inwesty-
cji z punktu widzenia ochrony 
przyrody. Na szczęście wieża nie 
powstanie na Lesistej. Uważam, 
że powinny być enklawy wolne 
od wież, tym bardziej, że kolejne 
tego typu obiekty powstają w na 
Wzgórzu Gedymina w Szczaw-
nie-Zdroju, a wkrótce w parku 
Sobieskiego w Wałbrzychu.

Pomysł budowy wieży w 
centrum Wałbrzycha skomen-
tował także pisarz i fotograf 
Filip Springer:

- Tymczasem Wałbrzych - 
jedno z najpiękniejszych i naj-
ciekawszych miast Dolnego 
Śląska, jeśli nie całej Polski, po-
stanowiło sobie zepsuć pano-
ramę. I chce wydać na to 8 mln 
złotych. I to jest takie smutne, 
że aż się wyć chce. Panie Pre-
zydencie Roman Szełemej - nie 
róbcie tego. Proszę sobie prze-
czytać tekst Krzysztofa Żółtań-
skiego o znikaniu Wałbrzycha 
w „Szkicach Wałbrzyskich” - on 
tam naprawdę mądrze pisze 
o patrzeniu na to miasto – za-
apelował w mediach społecz-
nościowych.

Robert Radczak
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OKiS zaprasza:

3 marca 2023 r. (piątek) o 
godz. 18.00 w Galerii FOTO-
-GEN OKiS przy pl. Nankiera 
8 we Wrocławiu odbędzie się 
wernisaż wystawy „Między 
nami dobrze jest”. Oprowa-
dzanie autorsko-kuratorskie 
zostało zaplanowane na 
4 marca 2023 r. (sobota) o 
godz. 12.00.

- Wystawa zbiorowa fo-
tografów zrzeszonych w PIX.
HOUSE: Michała Adamskiego, 
Mariusza Foreckiego i Adriana 
Wykroty oraz Mariusza Stacho-
wiaka, jest pierwszym spojrze-
niem na ich archiwa w kontek-
ście skomplikowanych relacji 
społecznych. To także pierwsza 
próba połączenia różnych per-
spektyw i punktów widzenia. 
Tytuł wystawy nawiązuje do 
dramatu Doroty Masłowskiej 
– jednego z największych 
przebojów TR Warszawa, w re-
żyserii Grzegorza Jarzyny. Spo-
laryzowane społeczeństwo, 
przytłoczone ciężarem historii, 
zagubione jednostki, wiara, 
duma i uprzedzenia. To wszyst-
ko okraszone ciętym językiem 
autorki sztuki składa się na 
portret polskiego społeczeń-
stwa. To odniesienie zachęca 
do uważnego, ale też momen-
tami ironicznego spojrzenia 
na fotogra�e zaprezentowane 
na wystawie „Między nami do-
brze jest”. Gesty, symbole, wię-
zi, zależności – to wokół nich 
toczy się narracja. Na uwagę 
zasługuje sposób patrzenia fo-
tografów, a także jakie sytuacje 
z udziałem jednostek i grup 
zostały zatrzymane w kadrach. 
„Między nami dobrze jest” to 
wystawa o scenach z życia pol-
skiego społeczeństwa od po-
czątku lat 80. przez czas trans-
formacji i zmian aż do czasów 
współczesnych.

Na wystawę składają się 
pojedyncze prace i fragmenty 
cykli. Skonfrontowane zosta-
ły zdjęcia, teksty, ale także ich 
forma ekspozycji. Istotne są 
także książki, których zamknię-
ta forma jest dopełnieniem 
wypowiedzi fotografów. Pu-
blikacje zaprojektowane przez 
Andrzeja Dobosza koncentrują 
się wokół tematów istotnych 
z punktu widzenia polskiego 
społeczeństwa. Są też złożoną 
analizą zachowań i tendencji, 
które fotografowie bacznie ob-
serwują i dokumentują. Wśród 
prezentowanych prac można 
zobaczyć fragment cyklu „Bli-
sko ziemi, daleko do nieba”, 

Między nami dobrze jest
fotogra�e zrealizowane pod-
czas protestów kobiet Michała 
Adamskiego, a także zdjęcia z 
projektów „Nie”, „Nic ciekawe-
go”, „Wesele” Adriana Wykroty 
oraz „Mechanizm”, „Blue Box” 
Mariusza Foreckiego i „Bo żyję” 
Mariusza Stachowiaka (wyd. 
PIX.HOUSE) – mówi kuratorka 
wystawy Monika Szewczyk-
-Wittek.

Michał Adamski – ur. w 1976 r. w 
Poznaniu. Współtworzył Fundację i 
Galerię PIX.HOUSE. Jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Fotogra�-
ków oraz studentem Instytutu Twórczej 
Fotogra�i w Opawie (Czechy). Stypen-
dysta Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w 2017 r. oraz Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego w 2015 
r. Jego prace wystawiane były USA, 
Portugalii, Niemczech, Litwie oraz w 
Polsce. Głównie zajmuje się realizacją 
długoterminowych projektów doku-
mentalnych. Skupia się na tworzeniu 
szczerych historii, ale naznaczonych 
autorską interpretacją rzeczywistości. 
W swojej fotogra�i porusza tematy spo-
łeczne, w których ważny jest człowiek 
i jego życie we współczesnym świecie. 
Fotografuje dla Archiwum Protestów 
Publicznych.
Andrzej Dobosz – ur. w 1977 r. w 
Koszalinie, mieszka pod Poznaniem. 
Jest niezależnym polskim gra�kiem i 
fotografem. Założyciel Dobosz.Studio. 
Współpracuje z galerią fotogra�i PIX.
HOUSE. Zaprojektował kilkanaście pu-
blikacji PIX.HOUSE nagradzanych m.in. 
na: Picture of the Year International, 
Paris Photo, Międzynarodowych Tar-
gach Książki w Krakowie, Festiwalu w 
Bratysławie, Atenach, Madrycie, Grand 
Press Photo, Nagrodzie im. Józefa 
Łukaszewicza i Fotogra�cznej Publikacji 
Roku. W polu jego zainteresowania 
znajduje się fotogra�a dokumentalna 
i społeczna. W 2011 wydał album 
„Dobosz New Photography Book” 
nagrodzony m.in. na European Design 
Awards w Helsinkach.
Mariusz Forecki – ur. w 1962 r. w 
Poznaniu. Fotograf, dokumentalista. 
Absolwent Instytutu Twórczej Fotogra-
�i Uniwersytetu Śląskiego w Opawie 
(Czechy), autor wielu projektów reje-
strujących zmiany zachodzące w Polsce 
po 1989 roku. Intensywnie fotografuje 

też na terenach byłego ZSRR (Armenia, 
Białoruś, Czeczenia, Litwa, Rosja, 
Ukraina). Jest zdobywcą wielu nagród 
w konkursach fotogra�i prasowej oraz 
laureatem Medalu Młodej Sztuki (1993) 
i Nagrody Artystycznej Miasta Poznania 
(2010). W 2004 roku został wyróżniony 
przez Związek Polskich Artystów Fo-
togra�ków za osiągnięcia w fotogra�i 
dokumentalnej. W 2010 roku został 
stypendystą Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. W 2016 roku 
za książkę „Człowiek w ciemnych okula-
rach”, zaprojektowaną przez Andrzeja 
Dobosza, otrzymał nagrodę w kategorii: 
fotogra�a współczesna podczas Mie-
siąca Fotogra�i w Bratysławie, książka 
„Mechanizm” zdobyła tytuł książki 
roku Grand Press Photo (2020). Mariusz 
Forecki jest współzałożycielem Fun-
dacji PIX.HOUSE oraz wykładowcą we 
Wrocławskiej Szkole Fotogra�i. Do roku 
1991 pracował w tygodniku Wprost, 
później w tygodniku Poznaniak, 
Polskiej Agencji Prasowej, Redakcji 
Fotogra�cznej i Gazecie Wyborczej. Jest 
członkiem Związku Polskich Artystów 
Fotogra�ków.
Mariusz Stachowiak – ur. w 1956 
r. w Gnieźnie, zm. 2006 r. W latach 
1982-1990 pracował jako fotoreporter 
„Wprost”, tworząc w poważnym stopniu 
markę fotogra�i tego tygodnika. Póź-
niej przeszedł do Dziennika Poznańskie-
go (1991-1993). Od 1993 r. funkcjono-
wał jako fotograf niezależny i związał 
się z teatrem. Fotografując w teatrze 
imponował reżyserom rozwiązaniami 
formalnymi, wykazującymi wyczucie 
specy�ki, klimatu i języka poszczegól-
nych przedstawień. Zostawił po sobie 
olbrzymie, w większości nieprzebadane 
archiwum.
Adrian Wykrota – ur. w 1988 r. w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, mieszkający 
w Poznaniu. Fotograf, dokumentalista, 
pomysłodawca i współzałożyciel Funda-
cji PIX.HOUSE. Ukończył z wyróżnieniem 
Instytut Twórczej Fotogra�i Uniwersy-
tetu Śląskiego w czeskiej Opawie oraz 
kulturoznawstwo – medioznawstwo 
i �lologię angielską. Student studiów 
doktorskich ITF SU. Stypendysta 
Ministerstwa Kultury, ZAIKS, Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego i miasta 
Poznań. Uczestnik warsztatów agencji 
Magnum Photos w Birmingham i 
Belfaście. W 2014 roku wybrany jednym 
z 30 najlepszych na świecie fotogra-
fów przed 30 przez Magnum Photos. 
Zwycięzca i �nalista konkursów m.in. 
IPA, Grand Press Photo, BzWBK Press 
Photo, Lumix Festival, Leica Street 
Photo, Fotoreporter Roku. Prezentował 
swoje prace na wystawach w Polsce i 
na świecie. Jego książka „Nie” znalazła 
się w kolekcji londyńskiej Tate Modern 
kuratorowanej przez Martina Parra.

Walim, 02.03.2022r.
IT.6722.6.2022

OGŁOSZENIE WÓJTA 
GMINY WALIM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego 
w rejonie ul. Bystrzyckiej 

obr. wsi Dziećmorowice 2, gm. Walim

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) i art. 
54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 
1029 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie ul. Bystrzyckiej obr. wsi 
Dziećmorowice 2, gm. Walim, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko,

w dniach od 10 marca 2023 r. 
do 30 marca 2023 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocz-
nej 9; 58-320 Walim, od poniedziałku do piątku w 
godz. od 830 do 1400  oraz na Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Walim.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego rozwiązaniami odbę-
dzie się w dniu 23 marca 2023r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9; 58-
320 Walim, o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 
ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projektach planów miejscowych może 
wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta 
Gminy Walim na adres Gminy Walim, ul. Boczna 9, 
58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności za pomocą poczty elektronicznej 
na adres email: urzad@walim.pl lub przez plat-
formę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwiet-
nia 2023r.

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

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

R E K L AMA Teatr Zdrojowy 
zaprasza
Yanistan - Wysocki, Cohen, 
Osiecka, Kaczmarski - 3.03, 
godz. 19.00, bilety: 55 zł.
Raz Dwa Trzy. Koncert z Or-
kiestrą Kameralną - 08.03, 
godz. 19.00, bilety: 180 zł (par-
ter) i 160 zł (balkony).
Siła jest Kobietą - gramy 
dla Hospicjum - 11.03, godz. 
18.00, wstęp wolny.
Wyjątkowy Koncert Operet-
ki, Musicalu i Tańca - 18.03, 
godz. 19.00, bilety: 70 zł i 80 zł.
Martín García García - Z kla-
syką przez Polskę - 26.03, 
godz. 15.00, bilety: 40 zł.
Wolna Grupa Bukowina - 
31.03, godz. 19.00, bilety: 80 zł.
Spektakl „Niespodziewa-
ne wydarzenie” (Daniel Ol-
brychski i Tomasz Karolak) 
- 22.04, godz. 19.00, bilety: 120 
zł i 140 zł.

(RED)

W rytmie ABBy
8 marca 2023 r. o godzinie 
18.00 w sali widowiskowej 
Biblioteki + Centrum Kultury 
w Czarnym Borze zorganizo-
wane zostaną gminne obcho-
dy Dnia Kobiet. Jak zawsze 
będą kwiaty, słodki poczęstu-
nek oraz moc znanych i lubia-
nych muzycznych przebojów. 
Specjalnie dla Pań największe 
przeboje legendarnej szwedz-
kiej grupy ABBA wykona zespół 
S.O.S Abba Cover Band. Zespół 
występuje od 1999 roku. Ich 
koncerty to nie tylko świetne, 
znane wszystkim piosenki, ale 
także nowe aranżacje, efek-
towne stroje i widowiskowa 
choreogra�a. Bilety kosztują 25 
zł i są do nabycia w Bibliotece + 
Centrum Kultury przy ul. Spor-
towej 43 w Czarnym Borze.

(KB)

Góralskie ostatki
Ostatni dzień karnawału 
upłynął w Sołectwie Czarny 
Bór na biesiadowaniu na gó-
ralską nutę z Kapelą Janicki. 
Sołeckie ostatki były też oka-
zją do podziękowania osobom 
angażującym się w działalność 
sołectwa. Podziękowania wrę-
czyli gospodarze i organiza-
torzy biesiady: Wójt Gminy 
Czarny Bór Adam Górecki oraz 
Sołtys Czarnego Boru Bolesław 
Kalisz. Jak na ostatki przystało 
były tańce, wspólne śpiewy, 
tradycyjne, wiejskie przysmaki i 
wspaniała rodzinna atmosfera.

(KB)
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Szukasz mieszkania w ciekawej 
okolicy z widokiem na góry? W 
Kamiennej Górze powstają miesz-
kania z widokiem na panoramę 
Karkonoszy i Śnieżkę!

Kamienna Góra to ciekawe, hi-
storyczne miasto, leżące nad rze-
ką Bóbr pomiędzy Wałbrzychem 
a Jelenią Górą, w pobliżu granicy 
z Czechami. Okolice Kamiennej 
Góry bogate są atrakcje turystycz-
ne, między innymi: podziemna tra-
sa turystyczna w Kamiennej Gó-
rze, dawne Opactwo Cystersów 
w Krzeszowie, Domy Tkaczy w 
Chełmsku Śląskim, średniowiecz-
ne zamki w Bolkowie i Świnach, 
Głazy Krasnoludków w Gorzeszo-
wie, Kolorowe Jeziorka w Gminie 
Marciszów czy Karkonosze ze 
słynnym Karpaczem. I właśnie w 
tym mieście budowane są miesz-
kania z widokiem na najwyższy 
szczyt Karkonoszy – Śnieżkę.

- Każde mieszkanie oferuje 
nowoczesne wnętrza, które mak-
symalizują światło, przestrzeń i 
komfort, zachowując jednocze-
śnie najważniejszą praktyczność. 

Panorama Karkonoszy - nowa 
inwestycja mieszkaniowa w Kamiennej Górze

Balkony z widokiem na przyrodę 
Kamiennej Góry pozwalają cie-
szyć się okolicą tej pięknej, gór-
skiej miejscowość. Ze szczyto-
wych balkonów budynku rozciąga 
się widok na górę Śnieżka. Zróż-
nicowany metraż mieszkań – od 
41 do 65 metrów kwadratowych, 
pozwoli każdemu wybrać coś ide-

alnego. Mieszkanie, które stanie 
się ukochanym domem. Budynki, 
jako jedyne w Kamiennej Górze, 
wyposażone będą w windy, któ-
re stanowią znaczne udogodnie-
nie dla wszystkich mieszkańców. 
Układ budynku jest prosty - dwu-
klatkowy. W każdej klatce na 
każdej kondygnacji dostępne są 

trzy mieszkania o zróżnicowanej 
powierzchni użytkowej. Balkony 
zostały zlokalizowane od strony 
zachodniej, zapewniając nie tyl-
ko odpowiednie nasłonecznienie, 
ale również widok z wyższych 
kondygnacji na panoramę miasta, 
a zwłaszcza na rekreacyjny teren 
z zalewem. W ofercie są także 
komórki lokatorskie oraz gara-
że, wokół których nie zabraknie 
miejsc parkingowych. Inwestycja 
realizowana jest przy ulicy Krze-
szowskiej w Kamiennej Górze. W 
promieniu 2 kilometrów znajdują 
się między innymi: szkoła podsta-
wowa, liceum ogólnokształcące, 
zespół szkół zawodowych i ogól-

nokształcących, a także Medycz-
ne Studium Zawodowe dla Mło-
dzieży i Dorosłych w Kamiennej 
Górze. W okolicy funkcjonują 
apteki, gabinety stomatologiczne 
oraz przychodnie. Więcej infor-
macji na temat naszej inwesty-
cji udzielamy telefonicznie, pod 
numerami 797 500 969 i 502 
324 746 oraz za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: kamienna-
gora@roplast.com.pl. Zapraszam 
także na nasza stronę interneto-
wą www.roplast.com.pl – pod-
kreśla właściciel fi rmy Roplast, 
która realizuje inwestycję „Pano-
rama Karkonoszy” w Kamiennej 
Górze.

R E K L AMA

Burmistrz Miasta Kamienna Góra 
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony 

na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 35,80 m2, położonego 
w budynku nr 66 przy ul. Tadeusza Kościuszki w Kamiennej 

Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 493/1, obręb nr 6 
o pow. 1113 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze 

prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00028826/7. Przetarg 
odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta 

Kamienna Góra, sala nr 211.
Cena wywoławcza ww. lokalu z 15,9% udziałem w częściach 
wspólnych budynku i w gruncie wynosi 49 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić 
wadium w wysokości 4 900,00 zł do dnia 5 kwietnia 2023 r. na konto 
nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA. W tytule przelewu 
należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz 
nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamien-
nagora.pl i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobo-
wych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 
133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

R E K L AMAWałbrzyski Klaster 
Energii i Wodoru
- Podczas wtorkowej sesji, 
Rada Miejska w Boguszowie-
-Gorcach podjęła uchwałę 
w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia Gminy Bogu-
szów-Gorce do Wałbrzyskie-
go Klastra Energii i Wodoru, 
który skupi jeszcze 3 gminy z 
terenu powiatu wałbrzyskiego: 
Czarny Bór, Stare Bogaczowi-
ce i Mieroszów oraz Starostwo 
Powiatowe w Wałbrzychu. Na-
stępnym krokiem będzie opra-
cowanie strategii, dzięki której 
możliwe będzie pozyskanie do-
tacji, które w przyszłości mogą 
przyczynić się do uzyskania 
przez naszą gminę niezależno-
ści energetycznej – mówi Sylwia 
Dąbrowska, Burmistrz Boguszo-
wa – Gorc. Uchwałę w tej spra-
wie podjęła także Rada Powiatu 
Wałbrzyskiego. - Liderem klastra 
będzie nasz powiat, a uchwałę 
zawiązującą klaster podjęliśmy 
na ostatniej sesji pady powiatu. 
Klaster ma szanse na pozyska-
nie dotacji w wysokości do 1 
mln zł, a dzięki temu w szybkiej 
perspektywie powstaną elek-
trownie fotowoltaiczne i wia-
trowe oraz bateryjne magazyny 
energii. Będzie także możliwa 
produkcja zielonego wodoru – 
dodaje radny powiatowy Jaro-
sław Buzarewicz.

(RED)

- W ciągu blisko 6,5 roku 
w naszym regionie internau-
ci zgłosili poprzez Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa blisko 11350 zagrożeń. 
Dzięki wielomiesięcznej 
analizie zgłoszeń lokalnej 
społeczności naniesionych 
na aplikację wiemy już, że 
spełnia ona swoje zadanie, a 
policjantom pozwala szybko 
i trafnie diagnozować oraz 
eliminować zagrożenia, co 
realnie wpływa na poprawę 
bezpieczeństwa wałbrzyszan 
oraz mieszkańców powiatu 
wałbrzyskiego – mówi ko-
misarz Marcin Świeży, O�cer 
Prasowy Komendanta Miej-
skiego Policji w Wałbrzychu.

Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa na terenie 
województwa dolnośląskiego 
zaczęła działać 5 października 
2016 roku. Od tego czasu do 
końca lutego 2023 r. Komenda 
Miejska Policji w Wałbrzychu 
odnotowała 11340 zgłoszeń 
naniesionych przez obywateli 
na mapę. Po zwery�kowaniu 
ich przez funkcjonariuszy po-
twierdzonych zostało 6325 
zagrożeń. Najwięcej naniesio-
nych w tym okresie zagrożeń, 
które mieszkańcy uznali za naj-
bardziej uciążliwe dotyczyło: 
miejsc, w których przekraczana 
jest prędkość (3958), spożywa-

Informują o zagrożeniach

nia alkoholu w miejscach nie-
dozwolonych (2216), niepra-
widłowego parkowania (1714), 
dzikich wysypisk śmieci (736), 
miejsc zagrożonych przestęp-
czością narkotykową (558).

- Przez dwa miesiące 2023 
roku mieszkańcy Wałbrzycha 
oraz powiatu wałbrzyskiego 
nanieśli na mapę zagrożeń naj-
więcej zgłoszeń dotyczących: 
nieprawidłowego parkowania 
(56), miejsc, w których przekra-

czana jest prędkość (25); dzi-
kich wysypisk śmieci (17), spo-
żywania alkoholu w miejscach 
niedozwolonych (14) oraz 
miejsc zagrożonych przestęp-
czością narkotykową (8). W tym 
miejscu należy przypomnieć 
zasadę działania Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. Funkcjonariusze dokład-
nie sprawdzają każde zgło-
szone zagrożenie. Następnie 
dokonywana jest pełna analiza 

ilości zgłoszeń w danym miej-
scu. W przypadku wielokrotne-
go ich potwierdzenia, patrole 
otrzymują do zadań stałych 
wytypowane rejony służbowe. 
Głównym celem działania po-
licjantów w każdym przypad-
ku jest całkowite wyelimino-
wanie zagrożeń dotyczących 
zakłócania bezpieczeństwa 
oraz porządku publicznego na 
terenie naszego miasta oraz 

całego powiatu wałbrzyskie-
go. Zachęcamy do korzysta-
nia z Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, jednocześnie 
przypominamy, że zgłoszenia 
dokonywane poprzez KMZB 
nie zastępują potrzeby pilnej 
interwencji Policji. W tego typu 
przypadkach należy korzystać z 
numeru alarmowego 112 – do-
daje Marcin Świeży.

(RED)
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 02.03.2023 r. 

do dnia 23.03.2023 r. w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl

 zostanie wywieszony wykaz nr 1/2023 nieruchomości 

niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargowym. 

R E K L AMA

Wykład 
i koncert
Z okazji nadchodzące-
go Dnia Kobiet, Zarząd 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Głuszycy zapra-
sza do sali widowiskowej 
Centrum Kultury - Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Głuszycy na wykład pt. 
„Instrukcja obsługi kobiety”. 
Wykład - zaplanowany na 
7 marca o godz. 11.00 - po-
prowadzi mgr Agnieszka 
Żak. - Z tej okazji zapraszamy 
wszystkie panie także na wy-
jątkowy wieczór z pięknymi 
dźwiękami zespołu Póki Co. 
Koncert zaplanowany zo-
stał na niedzielę 12 marca o 
godzinie 17.00 w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury 
- Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Głuszycy. Wstęp wolny 
- zapraszają Burmistrz Głu-
szycy Roman Głód oraz Cen-
trum Kultury-Miejska Biblio-
teka Publiczna w Głuszycy.

(AMAL)

MDK dla pań
Miejski Dom Kultury w 
Świebodzicach zaprasza 
na dwa ciekawe wyda-
rzenia, które odbędą się 8 
marca w siedzibie MDK przy 
ul. Wolności 13 w Świebo-
dzicach. Główną atrakcją 
będzie koncert muzyki ir-
landzkiej, podczas którego 
wystąpi Celtica Music Band. 
Wstęp na koncert kosztuje 
10 zł. Dodatkową atrakcją, 
towarzyszącą temu wyda-
rzeniu, będą warsztaty pie-
lęgnacyjne dla kobiet z �rmą 
Mary Kay (zabiegi na dłonie, 
diagnoza skóry, dobór sche-
matu pielęgnacyjnego, do-
bór podkładu i kosmetyków 
kolorowych, pokaz makijażu 
dziennego oraz losowanie 
zabiegów na twarz). Atrakcje 
towarzyszące odbędą się w 
godz. 16.00-20.00.

(WPK)

Jak to kobieta
Gminne Centrum Biblio-
teczno -Kulturalne w 
Starych Bogaczowicach 
zaprasza na spotkanie 
autorskie z malarstwem 
i poezją Barbary M. Mali-
nowskiej. Spotkanie „Jak 
to kobieta” rozpocznie się 
9 marca o godzinie 17.00 
w siedzibie Gminnego Cen-
trum Biblioteczno -Kultural-
nego przy ul. Głównej 148 w 
Starych Bogaczowicach. Dla 
uczestników będzie rów-
nież słodka niespodzianka.

(IL)

Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód oraz Skarbnik 
Gminy Głuszyca Agnieszka 
Świędrych podpisali umowę 
z �rmą Algeo Sp. z o.o. na 
wykonanie badawczego od-
wiertu geotermalnego. War-
tość umowy to opiewa na 17 
629 590 zł.

Zadanie zostało do�nanso-
wane z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej kwotą 15 500 000 zł.

- Dzięki odwiertowi dowie-
my się, czy Głuszyca może w 
niedalekiej przyszłości stać się 
pierwszą w Aglomeracji Wał-
brzyskiej gminą z wodami ter-

malnymi i liczyć na ogrzewanie 
budynków energią z wnętrza 
Ziemi – mówi Burmistrz Głuszy-
cy Roman Głód. – Jeśli wyniki 
badań dokonane za pomocą 
tego odwiertu będą zadowa-
lające, potrzebny będzie drugi 
odwiert. Prowadzimy już roz-
mowy na ten temat z Narodo-
wym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz z Geotermią Polska. Celem 
tych rozmów jest utworzenie 
spółki celowej, która przejmie 
zasadnicze prace związane z 
drugim odwiertem i przygoto-
waniem magistrali ciepłociągo-
wej na terenie Gminy Głuszy-

ca. I to może być przełomowa 
inwestycja nie tylko dla Gminy 
Głuszyca. Projekt zakłada wy-
budowanie dedykowanej in-
frastruktury do pozyskiwania i 
dystrybucji ciepła, ale najpierw 
należy sprawdzić, czy parame-
try wód podziemnych pozwolą 
na ich wykorzystanie. Pierwszy 
etap badań, czyli próbny od-
wiert, pochłonie ponad 17,5 
mln zł. Mała gmina nie mogłaby 
sobie pozwolić na taki wydatek, 
ale udało się pozyskać na ten cel 
do�nansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

(RED)

Szukają gorących źródeł

Wycieczki wyjazdowe do 
okolicznych atrakcji, kre-
atywne warsztaty, konkursy 
z nagrodami, zajęcia biblio-
terapeutyczne i integracyjne 
oraz radosna atmosfera spo-
tkań towarzyszyły dzieciom, 
uczestniczącym w półkolo-
niach organizowanych przez 
Centrum Kultury-Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Głu-
szycy.

- W czasie minionych ferii 
dzieci odwiedziły SOWĘ- Stre-
fę Odrywania  Wyobraźni i Ak-
tywności w Starej Kopalni w 
Wałbrzychu oraz Zagrodę Edu-
kacyjną Marianówek, w której 
czekały na przybyłych ciekawe 
warsztaty pieczenia chleba. 
Nie zabrakło także spotkań z 
ulubionymi bohaterami: „Anią 
z Zielonego Wzgórza” podczas 
spektaklu w Teatrze Lalki i Akto-
ra w Wałbrzychu, z „Kotem Mau-
rycym” w Cinema City w Wał-
brzychu oraz z Minionkami przy 
okazji wizyty w Głuszycy Teatru 
Edukacji i Pro�laktyki „Maska” z 
Krakowa. Uczestnicy półkolonii 
wybrali się także do Burmistrza 
Głuszycy Romana Głoda, który 
oprowadził młodych głuszy-

czan po nowej siedzibie Urzędu 
Miejskiego i przedstawił wiele 
ciekawych informacji o gmi-
nie. Dzieci wybrały się także na 
wycieczkę do Manufaktury Cu-
kierków „Słodkie Czary Mary” 
we Wrocławiu, gdzie podczas 
warsztatów samodzielnie wy-
konały ulubione słodkości. Fe-
rie zakończyły się zwiedzaniem 
Muzeum Zabawek w Karpaczu. 
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim dzieciom za mile spędzony 
czas, a także paniom, które z 
zaangażowaniem i uśmiechem 
opiekowały się uczestnikami 
półkolonii: Klaudii Chętkow-
skiej, Dominice Zajączkowskiej, 
Danucie Jabłońskiej i Ewelinie 
Borensztajn. Zadanie „OdLOT-
TOwe spotkanie z bajką- pół-
kolonie w czasie ferii zimowych 
2023 w Głuszycy” realizowane 
przez Centrum Kultury-Miejska 
Bibliotekę Publiczną w Głu-
szycy zostało do�nansowane 
przez Fundację LOTTO im. Ha-
liny Konopackiej w Warszawie 
– mówi Sabina Jelewska, dy-
rektor Centrum Kultury-Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Głuszycy.

(AMAL)

Odlotowe ferie
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W koncercie z okazji Dnia 
Kobiet i Mężczyzn, który od-
będzie się 10 marca o godz. 
17.00 w Szybie Witold w 
Boguszowie – Gorcach, wy-
stąpią Jadwiga Tomczyńska 
i Maksymilian Ambroziak. 
Muzycy zaprezentują nie-
zwykle oryginalne połącze-

nie dwóch współczesnych 
instrumentów: harfy elek-
trycznej i gitary basowej.

- Harfa elektryczna to rzad-
ko spotykany instrument. 
Elektronika pozwala znacz-
nie poszerzyć jej możliwości 
brzmieniowe, a co za tym idzie, 
zwiększyć pole kreatywności 

w muzycznym przekazie Ja-
dwigi i Maksymiliana. Dodając 
do występu ciepłe, doskonale 
uzupełniające się głosy arty-
stów, otrzymamy niezwykle 
intrygujący i niekonwencjonal-
ny duet wokalno – instrumen-
talny. Jadwiga i Maksymilian 
wywodzą się z całkiem różnych 

środowisk muzycznych. Mimo 
odmiennych źródeł artystycz-
nej inspiracji, z powodzeniem 
znajdują swój wspólny język, 
koncertując wspólnie od pra-
wie 10 lat. Jadwiga Tomczyń-
ska jest absolwentką Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskie-
go we Wrocławiu. Na dużej 

Dzień kobiet i mężczyzn w Szybie Witold scenie debiutowała już 
jako dziecko, występu-
jąc podczas 21 Przeglą-
du Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu. Jako har-
�stka brała udział w pro-
jektach Piotra Rubika, 
koncertowała z Polsko-
-Niemiecką Młodą Fil-
harmonią Dolny Śląsk, a 
także występowała pod-
czas Świdnickich Nocy 
Jazzowych. Jako jedna z 
niewielu har�stek w Eu-
ropie ma na swoim kon-
cercie serię występów 
klubowych, stanowią-
cych połączenie współ-
czesnej muzyki house z 
lirycznym brzmieniem 
harfy. Do nowych pro-
jektów Jadwigi należy cykl 
koncertów realizowanych wraz 
z Michałem Zatorem, na dwa 
wokale i dwie harfy – celtycką 
(Michał Zator) i elektryczną (Ja-
dwiga Tomczyńska). Maksymi-
lian Ambroziak to wokalista, gi-
tarzysta i basista. Bez przeszkód 
odnajduje się w wielu różnych 
gatunkach muzycznych. Do 
swoich głównych inspiracji za-
licza rock, blues, country i folk. 
Od ponad dekady jest miesz-
kańcem Wrocławia i udziela się 
na lokalnej scenie muzycznej. 
Współpracował z ikonami pol-
skiej muzyki rockowej, takimi 

• Turniej tańca
Stowarzyszenie Polskie To-
warzystwo Taneczne, Polskie 
Towarzystwo Taneczne Za-
rząd Okręgu Dolnośląskiego, 
Centrum Kultury w Kamiennej 
Górze, Miasto Kamienna Góra 
oraz Klub Tańca Towarzyskie-
go Fraszka w Kamiennej Górze 
zapraszają na Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskiego o 
Puchar Burmistrza Kamiennej 
Góry. Turniej dobędzie się 5 
marca w sali sportowej Zespołu 
Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących przy ul. Traugutta 
2 w Kamiennej Górze. Tanecz-
na rywalizacja rozpocznie się o 
godz. 10.00.

• Ławeczka na Dzień 
Kobiet
- W imieniu Wójta Gminy Ka-
mienna Góra Patryka Strausa, 
Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Kamienna Góra Piotra Paw-
lika i sołtysa Krzeszowa Kazi-
mierza Ogorzałka zapraszamy 
Panie z Gminy Kamienna Góra 
na obchody Dnia Kobiet do sali 
widowiskowej Centrum Biblio-
teczno-Kulturalnego Gminy 
Kamienna Góra w Krzeszowie. 
W Piątek - 3 marca 2023 r. o 
godz. 18.00 wystawiony będzie 
spektakl „Ławeczka” w wyko-
naniu aktorów Teatru Maska z 
Jeleniej Góry (Honorata Mag-
deczko-Capote, Krzysztof Ro-
gacewicz, reżyseria Krzysztof 

Pulkowski), po nim rozpocz-
nie się koncert akustyczny 
znanego i lubianego zespołu 
Rock Tube, będzie także słod-
ki poczęstunek - mówi Aldo-
na Słupska-Czerniak, dyrektor 
Centrum Biblioteczno- Kultu-
ralnego Gminy Kamienna Góra 
w Krzeszowie.

• Tradycje Wielkanocne
Centrum Biblioteczno-Kultu-
ralne Gminy Kamienna Góra 
zaprasza do udziału w uroczy-
stości oraz konkursach związa-
nych z tradycjami wielkanoc-
nymi. Konkurs na Tradycyjną 
Palmę Wielkanocną zostanie 
zorganizowany 26 raz, a or-
ganizatorzy do udziału zapra-
szają dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych oraz dorosłych, 
stowarzyszenia, sołectwa oraz 
koła gospodyń wiejskich. Pod-
czas imprezy rozstrzygnięty zo-
stanie także konkurs „Kurczak 
w roli głównej„ na najsmacz-
niejszą i wykwintną potrawę z 
kurczaka. Warunki konkursów 
zostały określone w regula-
minie dostępnym na stronie 
https://www.cbkkrzeszow.pl/. 
W trakcie imprezy odbywać 
się będą warsztaty m.in. ozdób 
świątecznych, dekoracja jaj, 
tworzenie palmy wielkanoc-
nej oraz występy związane z 
obrzędami i tradycjami wielka-
nocnymi.

(RED)

Raport z Kamiennej Góry

jak między innymi Alek Mrożek, 
Ireneusz Nowacki, Włodzimierz 
Krakus. Jako duet współpracują 
także z Teatrem Piasku Tetiany 
Galitsyny, odbywając trasy kon-
certowe stanowiące połącze-
nie malowania piaskiem oraz 
światłem z improwizacją in-
strumentalno-wokalną – mówi 
Katarzyna Gotowała, kierownik 
MBP-CK Filia nr 4 „Witold” w 
Boguszowie – Gorcach.

Bilety w cenie 10 złotych do 
nabycia w bibliotece, a więcej 
informacji pod numerem tele-
fonu 74 8440 454.

(RED)
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Burmistrz Miasta Kamienna Góra 
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony 

na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 14,69 m2, położonego 
w budynku nr 10 przy ul. Adama Mickiewicza w Kamiennej Gó-

rze. Ww. budynek położony jest na działce nr 795, obręb nr 6 
o pow. 223 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze pro-

wadzi księgę wieczystą nr JG1K/00018134/6.
Przetarg odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 

w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.
Cena wywoławcza ww. lokalu z 4,8% udziałem w częściach 

wspólnych budynku i w gruncie wynosi 21 500,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić 
wadium w wysokości 2 200,00 zł do dnia 5 kwietnia 2023 r. na konto 
nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA. W tytule przelewu 
należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz 
nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamien-
nagora.pl i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobo-
wych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 
133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

R E K L AMA

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

zawiadamia, że w okresie od 28.02.2023 r. 

do dnia 29.03.2023 r. w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 

zostało umieszczone ogłoszenie o przetargu ustnym 

nieograniczonym na najem lokalu użytkowego.

R E K L AMA

Burmistrz Miasta Kamienna Góra 
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony 

na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 25,47 m2, położonego 
w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 36 w Kamiennej Górze. 

Ww. budynek położony jest na działce nr 162, obręb nr 6 
o pow. 372 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze 

prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00006036/2.
Przetarg odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie 
Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu 
z 4,5% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wyno-
si 99 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu 
zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 9 900,00 zł do dnia 
5 kwietnia 2023 r. na konto nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 
PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię 
i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, któ-
rej przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamien-
nagora.pl i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobo-
wych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 
133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

R E K L AMA

Spółdzielnia 
energetyczna
1 marca 2023 roku w sali kon-
ferencyjnej Inkubatora Przed-
siębiorczości Gminy Kamienna 
Góra w Czadrowie odbyło się 
spotkanie inaugurujące prace 
związane z utworzeniem spół-
dzielni energetycznej. Podczas 
spotkania zaprezentowany zo-
stał plan działań związanych z 
utworzeniem spółdzielni energe-
tycznej, został podpisany list in-
tencyjny, zostały przedstawione 
możliwości pozyskania �nasowa-
nia na działania w ramach spół-
dzielni energetycznej i odbyła się 
dyskusja na temat planowanych 
odnawialnych źródeł energii w 
spółdzielni energetycznej.

(RED)

Zmiana godzin w 
bibliotece
Przypominamy nowe godziny 
pracy �lii biblioteki gminnej 
w Chełmsku Śląskim. Książni-
ca czynna jest w poniedziałki w 
godz. 11.30 – 19.00, we wtorki 
w godz. 8.00 – 16.00, we środy w 
godz. 12.00 – 16.00, we czwartki 
w godz. 12.00 – 16.00, a w piątki 
w godz. 11.30 – 19.00.

(RED)

Dzień Misia Polarnego
Wiejski Dom Kultury w Cheł-
msku Śląskim zaprasza na 
warsztaty kreatywne dla naj-
młodszych. Z okazji Dnia Misia 
Polarnego organizatorzy zapra-
szają dzieci na edukacyjne zajęcia 
plastyczne, które odbędą się w bi-
bliotece w piątek – 3 marca o godz. 
15.30. Zapisy pod numerem tele-
fonu 75 742 21 97 wewnętrzny 3.

(RED)

Elvis Live
Burmistrz Mieroszowa Andrzej 
Lipiński, Mieroszowskie Cen-
trum Kultury ora radni Rady 
Miejskiej Mieroszowa zapra-
szają na koncert Elvis Live. 
Impreza z okazji Dnia Kobiet roz-
pocznie się 8 marca o godz. 17.00 
w Sali im. Włodka Szomańskiego 
przy ul. Żeromskiego 28 w Miero-
szowie. Wstęp wolny.

(RED)

Bezpłatne porady 
prawne
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Marciszowie zaprasza 
do skorzystania z bezpłatnych 
porad prawnych. Porady będą 
udzielane: 22 marca w Świetlicy 
Wiejskiej w Sędzisławiu, 26 kwietnia 
w Świetlicy Wiejskiej w Wieściszo-
wicach, 24 maja w Świetlicy Wiej-
skiej w Świdniku oraz 21 czerwca w 
Świetlicy Wiejskiej w Domanowie. 
Z bezpłatnego doradztwa będzie 
można skorzystać w godzinach od 
9.00 do 13.00. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerem tele-
fonu 75 74 10 652.

(RED)

Indywidualne konta
- W 2023 roku zostały uruchomio-
ne indywidualne rachunki banko-
we dla płatności z tytułu podatku 
od nieruchomości, leśnego, rol-
nego i środków transportowych. 
Wpłacanie zobowiązań na indywi-
dualny rachunek bankowy ułatwi 
szybki dostęp do informacji o stanie 
rozliczeń. Proszę o dokonywanie 
wpłat na indywidualny rachunek 
bankowy wskazany w decyzji usta-
lającej wysokość zobowiązania 
podatkowego – mówi Wójt Gminy 
Marciszów Wiesław Cepielik.

(RED)

Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego w Kamien-
nej Górze przekazało plac 
pod budowę budynku miesz-
kalnego przy ul. Staszica w 
Kamiennej Górze. Powstanie 
tam dom z 18 mieszkaniami. 
To wspólny projekt realizo-
wany przez TBS i Miasto Ka-
mienna Góra.

- Wspólnie przygotowali-
śmy montaż �nansowy tego 
przedsięwzięcia, a wykonawca 
ma je zrealizować w maksymal-
nie 24 miesiące. Koszt udziału 
miasta inwestycji to obecnie 
ponad 400 tys. zł. Resztę wy-
datków związanych z budową 
pokryją rządowe dotacje (pra-

wie 2,5 mln zł), kredyt zacią-
gnięty przez TBS i wpłaty od 
przyszłych najemców – mówi 
burmistrz Janusz Chodasewicz.

Na mieszkania w TBS w 
Kamiennej Górze oczekuje 
obecnie około 160 rodzin. TBS 
planuje też budowę budynku 
przy ul. Broniewskiego, gdzie 
ma powstać 29 mieszkań. W 
montaż finansowy tego pro-
jektu także jest zaangażowa-
ne Miasto Kamienna Góra. 
Składają się na nie również 
dotacje z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Mieszkalnictwa 
oraz Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

(RED)

28 lutego 2023 r. w 
Lubawce zostało podpisanie 
porozumienie o współpracy 
pomiędzy Gminą Lubaw-
ka, a czeską Gminą Tetín. 
Dokument zakłada szeroko 
rozumianą współpracę w 
szczególności przy realizacji 
polsko-czeskich projektów 
wspierających turystykę, 
dziedzictwo kulturowe i hi-
storyczne, jak również dzia-
łania w zakresie sportu.

- Pracujemy nad przygotowa-
niem wspólnego wniosku pro-
jektowego, który ma przyczynić 
się do ożywienia turystyki, a co 
za tym idzie, również biznesu 
w obszarze funkcjonowania 
partnerów. Wniosek o do�nan-
sowanie projektu zostanie zło-
żony w marcu, natomiast wynik 
powinien być już znany pod ko-
niec roku – mówi Ewa Kocemba, 
Burmistrz Lubawki. - W ramach 

projektu Gmina Lubawka pla-
nuje przeprowadzić generalny 
remont zabytkowych Domków 
Tkaczy „Dwunastu Apostołów” 
w Chełmsku Śląskim, polegają-
cy na pracach przy pokryciu da-
chowym, wymianie i renowacji 
drewnianych elementów oraz 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
jak również wymiany źródła 
ciepła na ekologiczne. Z kolei 
partner projektu zamierza zre-
alizować przebudowę budynku 
po miejskim pubie i stworzyć 
w nim centrum kulturalne oraz 
miejsce dostępne turystom. Nie 
są to jednak jedyne działanie. 
Na trasie z Lubawki do Tetína 
powstanie trasa turystyczna, na 
której pojawi się 10 elektronicz-
nych tablic z ciekawą historią 
powstawania drewnianych bu-
dynków oraz informacjami tury-
stycznymi.

(RED)

Zadbają o zabytki

Zbudują nowy dom

W sali Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalnego Gminy Ka-
mienna Góra w Krzeszowie 
odbyło się podsumowanie 
Programu Działaj Lokalnie, 
który jest realizowany przez 
Stowarzyszenie Granica w 
Lubawce od 2006 roku.

Galę rozpoczął pokaz �lmu 
„Skarb” na podstawie opo-
wiadania Olgi Tokarczuk. Po 
emisji �lmu odbył się panel z 
twórcami i aktorami ze Sto-
warzyszenia „Świdna” i Teatru 
„Lokomotywa” ze Świdnika. 
Przypominamy, że sceny do �l-
mu „Skarb” były kręcone m.in. 

na terenie Gminy Marciszów, 
a jego premiera - z udziałem 
Olgi Tokarczuk - odbyła się w 
wałbrzyskim kinie Apollo 21 
stycznia 2023 r. Realizacja �lmu 
była możliwa dzięki wsparciu 
darczyńców, wśród których 
byli m.in. Gmina Marciszów, 
Edyta i Aloiz Gillmaier oraz Pol-
sko - Amerykańska Fundacja 
Wolności z programu Działaj 
Lokalnie. Drugą część gali wy-
pełniło podsumowanie realiza-
cji Programu Działaj Lokalnie 
do 2022 roku i prezentacja zre-
alizowanych projektów.

(RelacjeRegionalne.pl)

Policjantka zajmująca się profilaktyką i przewodnik psa służbowego 
odwiedzili przedszkolaków z Marciszowa. Postanowili porozmawiać 
z maluchami o bezpiecznej zabawie. Zwrócili uwagę na odpowiedni 
ubiór, miejsce zabawy i jej sposób. Przypomnieli również dzieciom o 
numerze alarmowym 112. Niespodzianką, na którą wszyscy czekali, 
było spotkanie z policyjnym psem Brylantem, który wyszkolony jest do 
znajdowania narkotyków.

(RED, for. RelacjeRegionalne.pl)

Podsumowali lokalne 
działania

Policja w przedszkolu
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Burmistrz miasta Friedland w 
Dolnej Saksonii Andreas Friedrichs 
otrzymał tytuł Honorowego Oby-
watela Gminy Mieroszów.

- Wiem, że nie tylko ja, ale także 
moi poprzednicy i mieszkańcy bardzo 
doceniają przyjaźń i sentyment An-
dreasa Friedrichsa do naszego miasta 
i regionu, szczególnie, że ma to nie 
tylko wymiar osobisty, w ramach przy-
jacielskich spotkań, ale również niesie 
to ze sobą bardzo wymierną pomoc 
dla Gminy Mieroszów - przypomniał 
podczas uroczystej sesji Rady Miej-
skiej Mieroszowa burmistrz Andrzej Li-
piński. - Można tu choćby wspomnieć 
przekazany dla nas przez Friedland w 
2016 r. samochód dostawczy, który 
nadal służy, czy strażacki wóz bojowy 
przekazany w 2020 roku za symbo-
liczne jedno euro. Pamiętamy także 
zeszłoroczne zaangażowanie pana 
burmistrza w pomoc dla uchodźców 
z Ukrainy, kiedy zorganizował wyjazd 
i przyjechał do nas z pomocą po roz-
poczęciu wojny przez Rosję. Był wtedy 
u nas, zajmował się nawet rozładun-
kiem i był głęboko poruszony sytu-
acją, w której znaleźli się obywatele 
Ukrainy uciekający ze swojego kraju w 
obliczu wojny. Ta pomoc była ważna 
też dla nas, jako Gminy Mieroszów, 
ponieważ wówczas tra�ło do nas pół 
tysiąca uchodźców, którzy znaleźli 
tu schronienie i wsparcie. Dzisiejsze 
relacje między Mieroszowem i Frie-
dlandem z Dolnej Saksonii mają swo-

Mieszkańcy Gminy Mieroszów 
po raz kolejny przystąpili do wal-
ki o tytuł Mistrza Ortogra�i Gmina 
Mieroszów. VI Dyktando Gminne 
zostało zorganizowane w ramach 
obchodów Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego.

- Z radością ogłaszamy, że tytuł ten 
w kategorii klas IV - VIII zdobyła Maria 
Bochenek, drugie miejsce zajęła Oli-
wia Frąckowiak, a trzecie Maja Stus. 
Uczestnicy kategorii wiekowej 16+ 
mieli twardy orzech do zgryzienia, 
ponieważ dyktando wcale łatwe nie 
było. Ale i w tym gronie wyłoniliśmy 
nowego Mistrza Ortogra�i Gminy 
Mieroszów, którym została Dorota 
Kluczyńska. Drugie miejsce zajęła 
najmłodsza uczestniczka tej katego-
rii - Agata Woszczek, a trzecie miej-
sce przypadło w udziale Annie Słocie. 
Ogromne gratulacje dla zwycięzców, 
a także dla wszystkich uczestników 
dyktanda, ponieważ teksty były na-

prawdę trudne, zatem tytuły są jak 
najbardziej zasłużone, a sama obec-
ność wszystkich państwa jest godna 
uznania. Nad przebiegiem obu dyk-
tand czuwały wspaniałe polonistki: 
Małgorzata Kunikowska, Magdalena 
Borys i Elżbieta Urbanik z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Mieroszowie 
oraz Agnieszka Dobosz z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kowalowej. 
Dyktowały: Maria Chmielnicka - ini-
cjatorka dyktanda i Barbara Bukowska 
– Matusiewicz, a nagrody wręczali: 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Miero-
szowa Violetta Kopka, wiceprzewodni-
cząca rady Grażyna Majkowska (które 
także stanęły w szranki) oraz Zastępca 
Burmistrza Mieroszowa Mariusz Paw-
lak. Dziękujemy bardzo naszym przy-
jaciołom z ZGKiM Mieroszów, którzy 
jak zawsze wsparli nas nagrodami – 
podkreślają organizatorzy VI Dyktanda 
Gminnego w Mieroszowie.

(RED)

Friedlandzkie obywatelstwo

je korzenie we współpracy w ramach 
tzw. Miast Friedlandzkich, co zostało 
zapoczątkowane przez ówczesne-
go Burmistrza Mieroszowa Andrzeja 
Laszkiewicza już w maju 1996 roku, 
podczas wizyty we Friedlandzie (Land 
Mackleburg-Vorpommern). W sierp-
niu 1996 roku, podczas spotkania w 
Korfantowie, Mieroszów zadeklarował 
współpracę i dołączył do grupy miast, 
które nazywają się lub w swojej historii 
nosiły nazwę Friedland. Andreas Frie-
drichs w tę współpracę był włączony 
od samego początku, początkowo 
jako radny Rady Miejskiej Gminy Frie-
dland, a od 2001 roku jako burmistrz. 
Uroczysta sesja rady miejskiej nie skła-
nia do tego by mówić o bardziej oso-
bistych, przyjacielskich relacjach, ale 
zapewniam, że dotyczą one nie tylko 
mnie, moich poprzedników, pracow-
ników urzędów i jednostek, ale także 
wielu innych mieszkańców Gminy 
Mieroszów. Trzeba tu wspomnieć też 

o ogromnym wkładzie Aleksandra 
Friedrichsa w popularyzację naszego 
miasta i pięknego przyrodniczo regio-
nu wśród mieszkańców Dolnej Sakso-
nii, a nadanie mu tytułu Honorowego 
Obywatela Gminy Mieroszów z jednej 
strony jest o�cjalnym wyrazem uzna-
nia i szacunku dla postawy, będącej 
przykładem wzajemnej przyjaźni, 
współpracy, partnerstwa i wsparcia 
jako działań oddolnych na rzecz bu-
dowy silnej Europy. Wyrażam swoje 
wielkie uznanie dla Andreasa Frie-
drichsa i w imieniu Gminy Mieroszów 
bardzo dziękuję za wszelkie działania 
na rzecz naszego Friedlandu, a obec-
nie Mieroszowa. Cieszę się i jestem 
zaszczycony, że mogliśmy Cię - Drogi 
Przyjacielu - wpisać na karty naszej 
historii jako honorowego obywatela, 
aby w ten sposób docenić wsparcie i 
przyjaźń, jakich doświadczamy – do-
dał burmistrz Mieroszowa.

(KK, fot. Natalia Grzeszuk)

Mistrz Ortogra�i
Gminy Mieroszów
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Walim, 02.03.2023r.
IT.6722.1.2023        IT.6722.2.2023 

OGŁOSZENIE WÓJTA 
GMINY WALIM

o odstąpieniu od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko
Wójt Gminy Walim, działając na podstawie art. 48 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

informuje
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektów zmiany w części tekstowej:
• miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. 
Walim. cz. I A i B, zatwierdzonego uchwałą 
Nr X/52/2011 Rady Gminy Walim z dnia 28 
września 2011 r.

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

Zgodnie z art. 57 pkt. 2 i art. 58 pkt. 2, w związku z 
art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wro-
cławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Wałbrzychu z wnioskiem o zajęcie 
stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko dla ww. projektów zmian. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wał-
brzychu uzgodnił odstąpienie od wymogu prze-
prowadzania postępowania w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko dla  ww. 
projektów (znak pisma: ZNS.9022.1.3.2023 MB i 
ZNS.9022.1.4.2023.MB z dnia 24 lutego 2023r.)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wro-
cławiu wyraził zgodę na odstąpienie od przepro-
wadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla ww. projektów (WSI.410.2.6.2023.
HL i WSI.410.2.5.2023.HL z dnia 24 lutego 2023r.).
Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko organy uzgadniające stwier-
dziły, że przedmiotowa zmiana stanowi niewielką 
mody� kację obowiązującego dokumentu i nie 
spowoduje istotnych zmian w zakresie oddzia-
ływania ustaleń planu na środowisko, w tym nie 
zwiększy presji na środowisko przyrodnicze. 
Zatem uznano, że realizacja ustaleń projektów 
zmiany w części tekstowej planów nie powinna 
wpłynąć negatywnie na środowisko, w tym na 
środowisko przyrodnicze.
W związku z powyższym w świetle art. 48 ust.2 usta-
wy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

R E K L AMA

Utrudnienia 
na drogach
W Gminie Walim kierowców 
czekają kolejne utrudnienia 
w ruchu, które są związa-
ne z remontami obiektów 
drogowych. Co prawda 26 
lutego zakończył się remont 
przejazdu kolejowego na ul. 
Głównej w Zagórzu Śląskim 
i droga do Świdnicy została 
otwarta, ale od 27 lutego 
do 7 marca (wtorek) Dol-
nośląskie Przedsiębiorstwo 
Napraw Infrastruktury Ko-
munikacyjnej DOLKOM sp. z 
o.o. prowadzi przebudowę 
przejazdu kolejowego przy 
ul Leśnej w Zagórzu Ślą-
skim. W związku z tym ten 
przejazd jest zamknięty dla 
ruchu. A 1 marca rozpoczęła 
się przebudowa mostu na 
drodze powiatowej w Glin-
nie (obok kościoła). Na czas 
wykonania robót związa-
nych z wymianą konstrukcji 
nośnej mostu planowany 
jest objazd drogami powia-
towymi 3375D oraz 3376D. 
Ruch pieszy i rowerowy 
odbywać się będzie przez 
obiekt wytyczonymi trasa-
mi oraz kładką dla pieszych. 
Utrudnienia potrwają do 19 
listopada 2023 r.

(AM)

PSZOK 
nieczynny
W dniach 1 marca – 8 marca 
Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów w Jugowicach 
będzie nieczynny. Przypo-
minamy, że standardowo 
PSZOK w Jugowicach czyn-
ny jest w poniedziałki w 
godzinach 8.00 – 12.00, we 
środy w godzinach 14.00 – 
18.00 oraz w soboty w go-
dzinach 8.00 – 12.00.

(RED)

Kino w Jedlinie
Centrum Kultury w Jedli-
nie-Zdroju zaprasza na 
seans kinowy nie tylko dla 
pań. – Z okazji Dnia Kobiet 
zapraszamy 8 marca do sali 
kinowej Centrum Kultury w 
Jedlinie-Zdroju na roman-
tyczny seans �lmowy. O go-
dzinie 17.50 rozpoicznie się 
projekcja �lmu „Purpurowe 
serca”. Wstęp jest bezpłat-
ny – mówi Wiesław Zalas, 
dyrektor Centrum Kultury w 
Jedlinie-Zdroju.

(RED)

Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego Akwarium w 
Zagórzu Śląskim zaprasza 4 
marca na wyjątkowe wyda-
rzenie - Noc Sów.

- Luty i marzec to najlepszy 
czas do obserwacji sów, po-
nieważ ich aktywność w tym 
okresie jest wzmożona. Oczy-
wiście dużo łatwiej je usłyszeć 
niż zobaczyć, ale wypatrze-
nie ptaka, od którego nazwę 
wzięły nasze góry, również jest 
możliwe. Zwłaszcza, gdy wyru-
sza się w teren z doświadczo-
nym przewodnikiem. Dlatego 
mamy dla Państwa wyjątko-
we wydarzenie: Noc Sów! Ten 
trzygodzinny spacer wokół 
Jeziora Bystrzyckiego rozpocz-
nie się w najbliższą sobotę - 4 
marca o godzinie 17.00 przy 
Centrum Obsługi Ruchu Tury-
stycznego Akwarium przy ulicy 
Wodnej 1 w Zagórzu Śląskim. 
Dwudziestoosobową grupę 
poprowadzi znakomity foto-
graf, doświadczony przyrodnik 
i miłośnik ptaków – Krzysztof 
Żarkowski. Podczas spaceru 
będzie się można dowiedzieć 
wielu ciekawych informacji 

Burmistrz Jedliny - Zdroju 
Leszek Orpel podpisał umo-
wę z �rmą Automet z Sanoka 
na dostawę autobusu elek-
trycznego. Podobne pojazdy 
tra�ą także do Boguszowa – 
Gorc i Świebodzic.

- Autobus będzie pojazdem 
niskopodłogowym i ma mie-
ścić minimum 22 pasażerów 
oraz ma mieć miejsce dla osób 
poruszających się na wózku in-
walidzkim. W pojeździe będzie 
klimatyzacja, ogrzewanie, a 
także kasowniki i elektronicz-
ne tablice informacyjne. Firma 
Automet dostarczy autobus do 
naszego miasta w maju 2023 
roku. Na tę inwestycję nasze 
miasto otrzymało do�nan-
sowanie z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w ramach 
programu „Zielony transport 
publiczny”. Zadaniem pro-
gramu jest przede wszystkim 
upowszechnianie zeroemisyj-
nego transportu publicznego. 
Ważnym celem jest nie tylko 
obniżanie wykorzystania paliw 
emisyjnych w zbiorowej ko-
munikacji miejskiej, ale także 
budowanie świadomości spo-
łecznej w zakresie korzyści pły-
nących z rozwoju elektromo-
bilności w Polsce – podkreśla 
burmistrz Leszek Orpel.

Zakupiony przez gminę au-
tobus będzie stanowił uzupeł-
nienie dla linii komunikacyjnej 
nr 5, której autobusy łączą Je-
dlinę – Zdrój z Wałbrzychem, 
Szczawnem – Zdrój, a także 
Walimiem, Rzeczką i Głuszycą.

Podobny pojazd będzie słu-
żył mieszkańcom Boguszowa 
- Gorc.

– W 2022 roku otrzymali-
śmy pozytywną wiadomość 
o zakwalifikowaniu się do do-
finansowania na zakup auto-
busu elektrycznego, który ma 
ułatwić mieszkańcom nasze-
go miasta przemieszczanie 
się pomiędzy jego dzielnica-
mi. Pozyskane środki w wyso-
kości niespełna 1 mln 320 tys. 
zł to blisko 80 procent pla-
nowanych kosztów zadania. 
Wraz ze współpracownikami 
przetestowaliśmy możliwości 
takiego pojazdu na naszym 
terenie – mówi Sylwia Dą-
browska, Burmistrz Boguszo-
wa – Gorc.

(KS)

Noc Sów w Zagórzu Śląskim

na temat sów - tajemniczych 
i skrytych ptaków. Aby wziąć 
udział w naszej Nocy Sów na-
leży wysłać zgłoszenie na adres 
akwarium@ckit.walim.pl. War-
to się pospieszyć, ponieważ 
ilość miejsc jest ograniczona! 
Za udział w tym wydarzeniu 
dorośli zapłacą 30 złotych, 
a młodzież w wieku od 8 do 
18 lat – 20 złotych. Ze wzglę-
du na charakter wydarzenia, 
młodsze dzieci nie będą mo-

gły wziąć w nim udziału. Płat-
ności można dokonać w CORT 
Akwarium każdego dnia w go-
dzinach 9.00- 17.00, również 
w dniu wydarzenia. Uwaga: 
płatność tylko gotówką! Dla 
uczestników parking gratis! 
Zachęcamy do wzięcia udziału 
w tym niecodziennym wyda-
rzeniu – mówi Wioletta Sowa, 
dyrektor Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Walimiu.

(RED)

Autobusy elektryczne w gminach
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W Grand Prix Jedliny–Zdro-
ju w Petanque, który został 
rozegrany w ostatni weekend 
lutego, najlepszymi okazali 
się ponownie zawodnicy KS 
Petanque Jedlina, a zwyciężył 
ten sam triplet co w styczniu: 
Beata Urbaniak, Kazimierz 
Urbaniak i Daniel Siara.

W jedlińskim turnieju pe-
tanque wzięli udział zawodnicy 

z klubów z całej Polski, m.in. 
Myślenicki KP, KSP Broen-Karo, 
SKF Sudety, Petanka Wrocław, 
KSP Oława, Puenta Szczecin. 
ŚKPP Buler, Dęby Wałbrzych. 
Startowali utytułowani zawod-
nicy mistrzostw Polski i Europy. 
1 miejsce zajęli: Beata Urba-
niak, Kazimierz Urbaniak, Da-
niel Siara; 2 miejsce wywalczyli: 
Błażej Twardowski, Kacper Teu-

Lekkoatleci Górnika 
Wałbrzych z halowych mi-
strzostw Polski do lat 18 i 20 
wracają z Rzeszowa z dwoma 
medalami: srebrnym Mai Ol-
szak i brązowym Kacpra Ku-
czaja.

- Maja Olszak wraca ze sto-
licy Podkarpacia ze srebrnym 
medalem halowych mistrzostw 
Polski do lat 20. Dystans 60 m 
przez płotki pokonała jeszcze 
szybciej niż w eliminacjach, 
ustanawiając swój rekord życio-

wy 8.63. Z kolei Kacper Kuczaj 
wrócił z Rzeszowa z brązowym 
medalem mistrzostw Polski do 
lat 18. W 4 próbie pchnięta przez 
Kacpra kula pokonała 16.63 m 
zapewniając mu miejsce na po-
dium. Kacper w ostatnim czasie 
w kilku ważnych imprezach zaj-
mował najbardziej nielubiane 
przez sportowca miejsce - 4. 
Dlatego ten medal ma tak słod-
ki smak – mówi Natalia Jońska z 
LKS Górnik Wałbrzych.

(RED, fot. LKS)

Nasi medaliści

Jedlińscy dominatorzy fel, Szymon Teufel, a na 3 miejscu zawo-
dy ukończyli: Ryszard Kowalski, Georges 
Burtin, Jerzy Krawczyk.

- Cieszymy się bardzo, że do gry po-
wrócił w wielkim stylu Burmistrz Jedliny-
-Zdrój Leszek Orpel, zajmując 5-te miej-
sce wraz Kazimierzem Jacakiem oraz 
Hubertem Maciejewskim – mówi Beata 
Urbaniak, prezes KSP Jedlina-Zdrój.

Pełne wyniki są na stronie Polskiej Fe-
deracji Petanque:

https://www.petanque.pl/asp/pl_
start.asp?typ=14&sub=0&subsub=0&-
menu=347&akcja=wyniki&turniej=1452

(BU)

Piłkarze KS Walim przy-
gotowują się do rundy wio-
sennej rozgrywek. Drużyna 
lidera I grupy klasy A dostała 
nowe dresy, których zakup 
wsparło Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu.

Podopieczni trenera Piotra 
Borka trenują rozgrywają me-
cze kontrolne, między innymi z 
Victorią Świebodzice.

- Rywal ze Świebodzic, wy-
stępujący w klasie okręgowej, 
był zespołem lepszym i zasłu-
żenie wygrał to spotkanie. Nasi 
zawodnicy, mimo niekorzyst-
nego wyniku 1:8, stworzyli wie-
le ciekawych akcji, a szansę gry 

dostali wszyscy zawodnicy z 
kadry meczowej. Podczas tego 
sparingu, piłkarze z Gminy Wa-
lim wystąpili po raz pierwszy w 
nowych, klubowych dresach, 
które otrzymaliśmy dzięki 
wsparciu sponsora - Centrum 
Kultury i Turystyki w Walimiu. 
Serdecznie dziękujemy za 
wsparcie i składamy obietni-
cę godnego reprezentowania 
barw naszej gminy – podkre-
ślają przedstawiciele KS Walim.

W kolejnym meczu sparin-
gowym walimianie ulegli w 
Wałbrzychu juniorom Górni-
ka 2:4.

(RED)

CKiT wspiera KS Walim
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• Rozbiły lidera!
W 3 grupie II ligi siatkarek 
MKS Chełmiec Wałbrzych w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
pokonał prowadzący w roz-
grywkach AZS Nysa 3:0 (25:22, 
25:17, 25:18). 5 marca o godz. 
14.00 w tej samej hali Cheł-
miec rozegra zaległy mecz 
z Silesią Mysłowice, a w na-
stępnej serii gier, która zosta-
ła zaplanowana na 11 marca, 

wałbrzyszanki zmierzą się w 
Opolu z Uni II.

• ZAKSA za silna
Siatkarze KPS Chełmiec Wał-
brzych, w meczu 17 kolejki w 
3 grupie II ligi przegrali z ZAK-
SĄ w Strzelcach Opolskich 1:3 
(25:15, 18:25, 14:25, 24:26). Ko-
lejny ligowy mecz Chełmiec ro-
zegra 11 marca w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów z WKS Wieluń.

Sportowy raport

8 wygrana z rzędu!

• Turniej tenisa 
stołowego
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Boguszowie-Gorcach za-
prasza 4 marca 2023 r. na 
piątą edycję boguszowskie-
go otwartego turniej tenisa 
stołowego adresowanego do 
wszystkich miłośników ping 
ponga. Mogą w nim wziąć 
udział chłopcy i dziewczęta, 
panie oraz panowie. Udział 
w imprezie jest bezpłatny. 
Zawody zostaną rozegrane 4 
marca (sobota) w hali spor-
towej przy ul. Waryńskiego 

10 w Boguszowie – Gorcach. 
Rywalizacja rozpocznie się o 
godz. 9.15. Zapisy będą pro-
wadzone w dniu turnieju. 
Więcej informacji oraz regula-
min można znaleźć na stronie 
https://www.osir-boguszow.
eu/5-turniej-tenisa-stolowe-
go/ - mówi Maria Burzyńska z 
OSiR w Boguszowie-Gorcach. 
Organizatorami zawodów 
są: Gmina Miasto Boguszów-
-Gorce, OSiR w Boguszo-
wie-Gorcach, ULKS Jastrząb 
Boguszów-Gorce oraz COJ w 
Boguszowie-Gorcach.

• Tropem wilczym 
w Głuszycy
Centrum Kultury - Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszycy 
zaprasza 5 marca 2023 r. do 
udziału w Biegu Tropem Wil-
czym. Zawodnicy wystartują z 
placu przy Centrum Przesiad-
kowym przy ul. Łukasiewicza 
w Głuszycy o godz. 12.00, a 
meta 5,5-kilometrowego biegu 
będzie przy Agroturystyce Go-
ściniec w Łomnicy. Opłata star-
towa wynosi 25 zł. W pakiecie 
startowym znajdzie się m.in. 
pamiątkowy medal i koszulka, 
a na mecie na zawodników 
czekać będzie ciepła herbata i 
poczęstunek. Opłata startowa 
obejmuje także zabezpiecze-
nie medyczne oraz OC. Zapisy 
przyjmowane są telefonicznie 
pod numerem 503 102 817 lub 
w siedzibie Centrum Kultury 
Miejska Biblioteka Publiczna w 
Głuszycy.

• Bieg dla dużych 
i małych
18 marca 2023 r. o godz. 12.00 
na stadionie miejskim przy ul. 
Słowackiego 27 w Kamien-
nej Górze rozpocznie się bieg 
RUNPARK Kamienna Góra, 
którego uczestnicy będą mie-
li do pokonania 5 km (jedno 
okrążenie) lub 10 km (dwa 
okrążenia). Udział w zawo-
dach jest bezpłatny, a zapisy 
prowadzone są na stronie 
https://online.datasport.pl. 

Pierwszych 75 osób zgłoszo-
nych do biegu na każdym 
dystansie otrzyma zestaw 
startowy oraz pamiątkową ko-
szulkę. Z kolei bieg dla dzieci 
rozpoczną się o godz. 11.00, 
a zgłoszenia można dokonać 
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 zapi-
sanych dzieci przewidziane są 
zestawy startowe i koszulki.

• Turnieje na pograniczu
Akademia Piłkarska Mieroszów 
zaprasza na halowe turnieje 
piłkarskie, które będą rozgry-
wane w hali przy ul. Hożej w 
Mieroszowie. 4 marca rywali-
zować będą dzieci z rocznika 
2016 i młodsze, 5 marca z rocz-
nika 2011 i młodsze, a 12 mar-
ca z rocznika 2014 i młodsze. 
Początek każdego turnieju o 
godz. 9.00. W turniejach zagra-
ją: Sparta Upice (Czechy), Slo-
van Broumov (Czechy), Szczyt 
Boguszów – Gorce, Polonia 
Świdnica, Futball Academy 
Wałbrzych, Akademia Sportu 
Krzeszów, Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych, Victoria Świebodzi-
ce, Karolina Jaworzyna Śląska, 
Olimpijczyk Wałbrzych, Unia 
Stare  Bogaczowice oraz Aka-
demia Piłkarska Mieroszów.

(RED)

Koszykarze Górnika nie 
zwalniają tempa i mają już 
na koncie osiem zwycięstw z 
rzędu, dzięki czemu są samo-
dzielnym liderem rozgrywek 
o awans do ekstraklasy.

AZS AGH Kraków przegrał 
z Górnikiem Wałbrzych 88:95 
(22:25, 19:36, 14:18, 33:16) w 
meczu 27 kolejki I ligi koszy-
karzy.

AZS AGH: Leszczyński 25, 
Lis 11, Wydra 11, Abdelaal 10, 
Sobiech 8, Dyrda 7, Szymański 

7, Orłowski 6, Leśniak 3, Śmi-
glak 0.

Górnik: Niedźwiedzki 23, 
Chidom 15, Durski 11, Kordal-
ski 10, Kruszczyński 10, Majew-
ski 9, Sitnik 8, Walski 7, Sobko-
wiak 2, Kabała 0.

Środowy mecz ze Startem 
II Lublin zakończył się po za-
mknięciu tego wydania (rela-
cja na db2010.pl), a 4 marca 
o godz. 20.00 wałbrzyszanie 
zagrają w hali Aqua – Zdrój z 
MKKS Żak Koszalin.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)
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58-300 Wałbrzych
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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, 
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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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(18) 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
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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

SKLEP i SERWIS 
ROWEROWY

ul. Mickiewicza 3b 
w Wałbrzychu

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

Zapraszam!
Radosław Romanik



Czwartek, 2 marca 2023 r.

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

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

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 Jaworzynie Śląskiej 
powstanie Lokalne 
Centrum Biznesu!
Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, 
Brzeg, Nysa - to miasta, w któ-
rych Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna „INVEST-
-PARK” tworzy obecnie hale 
przemysłowo-magazynowe dla 
małych i średnich przedsię-
biorstw. Teraz do tego grona 
dołączyła Jaworzyna Śląska. 28 
lutego 2023 r. odbyło się sym-
boliczne wbicie łopaty pod bu-
dowę obiektu.

- Nowa hala przemysłowo-
-magazynowa to realna inwesty-
cja w przyszłość Jaworzyny Ślą-
skiej i okolicznych samorządów. 
Inwestycja w budowę tego cen-
trum biznesu to efekt synergii i 
zaangażowania wielu osób. Dzię-
kuje wszystkim, którzy przyczy-
nili się do zainicjowania progra-
mu budowy hal przemysłowych. 
Szczególne jednak podzięko-
wania kieruję w stronę naszych 
inwestorów i przedsiębiorców, 
którzy widząc potencjał regionu 
zdecydowali się na współpracę 
z Wałbrzyską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną - powiedział pod-
czas uroczystości Prezes Zarzą-
du WSSE „INVEST-PARK” Piotr 
Wojtyczka. 

Będzie to kolejna hala prze-
mysłowo-magazynowa, którą 
przedsiębiorcom zaproponuje 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK”. 

Podobnie jak inne hale, obiekt w 
Jaworzynie Śląskie będzie miał 
powierzchnię 6000 m2 prze-
strzeni przemysłowej, biurowej 
i socjalnej, a ponadto rozwiniętą 
infrastrukturę towarzyszącą.

- Cieszymy się, że na inwe-
stycje na Dolnym Śląsku decy-
dują się kolejne duże koncerny, 
ale pamiętamy, że solą polskiej 
i dolnośląskiej gospodarki są 
przede wszystkim małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Stąd właśnie 
program budowy hal, które prze-
znaczone mają być do użytko-
wania przez te fi rmy, których na 
tym etapie rozwoju nie stać na 

budowę własnej infrastruktury. 
Program ten jest odpowiedzią na 
potrzeby biznesu, o których czę-
sto - jako samorządowcy - słyszy-
my w bezpośrednich rozmowach 
z naszymi polskimi, dolnośląski-
mi przedsiębiorcami - podkreślił 
Grzegorz Macko, Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego.

- W końcu naszedł ten upra-
gniony dzień! Było wiele wątpli-
wości, ale ja mocno wierzyłem w 
to, że ta inwestycja powstanie. I 
w końcu mamy tę chwilę. Budo-
wa Lokalnego Centrum Biznesu 
będzie ogromnym impulsem 
dla całej Gminy i z pewnością 
skutecznie przyczyni się do po-
zyskania kolejnych inwestorów. 
Dziękuje Panu Prezesowi Piotro-
wi Wojtyczce, dziękuję pracow-
nikom Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej oraz parla-
mentarzystom za determinację 
w realizacji tego projektu – do-
dał Grzegorz Grzegorzewicz, 
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej.

Wykonawcą hali jest fi rma Pe-
kabex Bet S.A. Inwestycja kosz-
tować będzie blisko 26 milionów 
złotych bru� o, a zakończenie bu-
dowy planowane jest na koniec 
września 2023 roku.


