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Stowarzyszenie Miłośni-
ków Jedliny-Zdroju skie-
rowało do Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
petycję wzywającą do pod-
jęcia natychmiastowych 
działań zmierzających do 
zaprzestania degradacji ma-
jątku Uzdrowiska Szczawno-
-Jedlina S.A. w Jedlinie-Zdro-
ju. Pod petycją podpisało się 
1309 osób.

- W dwa tygodnie zebrali-
śmy aż 1309 podpisów popie-
rających petycję, z czego: 972 
od mieszkańców Jedliny-Zdro-
ju, 271 od mieszkańców powia-
tu wałbrzyskiego i Wałbrzycha, 
52 od mieszkańców wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz 14 od 
mieszkańców pozostałych za-
kątków Polski – wylicza Kamil 
Orpel, prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Jedliny-Zdroju. - 
Dlaczego zdecydowaliśmy się 
na petycję? Ponieważ spółka 
Uzdrowisko Szczawno-Jedli-
na od wielu lat, pomimo pu-
blicznie składanych obietnic, 
nic nie robi, żeby zwiększyć 
liczbę miejsc sanatoryjnych w 
Jedlinie. Jest wręcz odwrotnie: 
kiedy spółka była własnością 
Skarbu Państwa to miejsc w 
Jedlinie było 150, a gdy spół-
kę przejął Samorząd Woje-
wództwa Dolnolośląskiego 
ich ilość spadła do 30. Ponie-
waż spółka, zamiast otwierać 
nowe obiekty, jak np. Teresa II 
w zakupionym 8 lat temu bu-
dynku, zamyka kolejne sana-
toria: Warszawiankę, Helenę, a 
Dom Zdrojowy wydzierżawia 
prywatnemu podmiotowi. Po-
nieważ w przyszłym roku ob-
chodzimy 300-lecie powstania 
uzdrowiska w Jedlinie, a ono 
zamiast się rozwijać, zwija się, 
zdecydowaliśmy się na petycję, 
bo mamy uzdrowisko w ruinie.

Jakich działań oczekują 
członkowie Stowarzyszenia 
Miłośników Jedliny-Zdroju od 
właścicieli spółki Uzdrowisko 
Szczawno-Jedlina?

- Przywrócenia w trybie pil-
nym zakładu przyrodoleczni-
czego (zamkniętemu prawie 
2 lata temu po wydzierżawie-

niu domu zdrojowego), który 
świadczył usługi ambulato-
ryjne, m.in. dla mieszkańców 
jedliny-zdroju i powiatu wał-
brzyskiego. kontynuowania 
remontu teresy ii, żeby jak 
najszybciej uruchomić nowe 
miejsca sanatoryjne oraz za-
bezpieczenia w budżecie 
województwa środków �nan-
sowych na ten cel. doprowa-
dzenia do stałego funkcjono-
wania pijalni wód mineralnych 
oraz odrestaurowania terenu 
wokół pijalni, a także Białej 
Sali. Zobowiązania przez sej-
mik zarządu województwa do 
utworzenia i przyjęcia w for-
mie uchwały walnego zebrania 
akcjonariuszy „Planu rozwoju 
działalności spółki na terenie 
Jedliny-Zdroju”, żeby prezes 
spółki Uzdrowisko Szczawno-
-Jedlina miał zatwierdzony i 
jasno określony plan działania, 
na podstawie którego będzie 
mógł podejmować decyzje 
inwestycyjne. Przy budżecie 
województwa wynoszącym 
ponad 2,2 mld zł, przekazanie 
na inwestycje spółki w Jedlinie 
kwoty 10-20 mln zł (co stanowi 
mniej niż 1% budżetu), żeby 
mogła przywrócić do życia sy-
piące się budynki sanatoryjne, 
nie jest wielkim wyzwaniem. 
Spółka i województwo (jako 
właściciel) nie inwestowały 
w ostatnich latach żadnych 
środków w majątek spółki w 
Jedlinie (poza drobnymi re-
montami, żeby zabezpieczyć 
go przed popadnięciem w 
kompletną ruinę), a zamiast 
tego spółka zamknęła sanato-
ria Warszawianka oraz Halina i 
wydzierżawiła dom zdrojowy – 
wylicza Kamil Orpel.

Przedstawiciele stowarzy-
szenia dodają, że Gmina Jedli-
na-Zdrój w ostatnich 10 latach 
przeprowadziła wiele inwesty-
cji, także na użyczonym mająt-
ku spółki: wybudowała pijalnię 
wody mineralnej, wyremonto-
wała plac Zdrojowy (z fontanną 
i rzeźbą Charlotty – założycielki 
jedlińskiego uzdrowiska); wy-
budowała pawilon zdrojowy, 
w którym obecnie mieści się bi-

Jedlina walczy 
o uzdrowisko
blioteka miejska; kompleksowo 
zrewitalizowała park Zdrojowy, 
wraz z multimedialnymi fon-
tannami, nowym am�teatrem 
i odrestaurowanymi alejkami.

- Ten kontrast w działaniach 
samorządu wojewódzkiego 
oraz samorządu miejskiego 
jest porażający. Te ponad 1300 
podpisów pod petycją to wy-
raz oburzenia mieszkańców 
Jedliny-Zdroju (i nie tylko) tym 
stanem rzeczy, tym że uzdrowi-
sko w Jedlinie popada w ruinę 
i nikogo z władz wojewódzkich 
to nie obchodzi – grzmi prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Je-
dliny-Zdroju.

40 mln zł 
dla Uzdrowiska 
Szczawno – Jedlina

O komentarz do wystąpie-
nia Stowarzyszenia Miłośników 
Jedliny-Zdroju poprosiliśmy 
Biuro Prasowe Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dol-
nośląskiego we Wrocławiu.

- Uzdrowiska są atutem Dol-
nego Śląska. Samorząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego pro-
wadzi trzydzieści podmiotów 
leczniczych w całym regionie, 
takich jak szpitale wojewódzkie, 
jednostki pogotowia ratunko-
wego, ale również trzy spółki 
uzdrowiskowe - między innymi 
Uzdrowisko Szczawno – Jedlina. 
O dolnośląskie uzdrowiska sa-
morząd dba, dotując je corocz-
nie z budżetu województwa. Na 
rozwój uzdrowiska Szczawno – 
Jedlina, które łączy dwa miasta 
o historycznej tradycji uzdrowi-
skowej: Szczawno Zdrój i Jedlinę 
Zdrój, samorząd województwa 
od 2014 roku przekazał ponad 
40 mln zł, które wykorzystane zo-
stały na prace modernizacyjne, 
remontowe oraz doposażenie 
bazy leczniczo-uzdrowiskowej. 
W tym roku to kwota blisko 12 
mln zł, która została zapewniona 
dla Uzdrowiska Szczawno-Jedli-
na w budżecie Województwa 
Dolnośląskiego, która pomoże 

kontynuować odbudowę znisz-
czonego w pożarze Zakładu 
Przyrodoleczniczego w Szczaw-
nie Zdroju.

Uzdrowisko Szczawno - Je-
dlina jest jednocześnie zna-
czącym pracodawcą, zapew-
niającym miejsca pracy wielu 
mieszkańcom Jedliny Zdrój 
i subregionu wałbrzyskiego. 
Samorządowi województwa 
zależy na tym, aby uzdrowisko 
jak najlepiej funkcjonowało. 
Samorząd Województwa Dol-

nośląskiego przykłada dużą 
uwagę i troskę o rozwój uzdro-
wiska, aby pełniło swoje funk-
cje zarówno dla kuracjuszy z 
całej Polski, korzystających z 
obiektów sanatoryjnych, ale 
również jako miejsce pracy dla 
wielu mieszkańców tej części 
Dolnego Śląska – napisał Mi-
chał Nowakowski, Rzecznik 
Prasowy Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolno-
śląskiego we Wrocławiu.

(RED)
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WALIM, 16.03.2023R.
IT.6722.4.2022

OGŁOSZENIE WÓJTA 
GMINY WALIM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie wsi Rzeczka, 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 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), 
w nawiązaniu do uchwały nr XXXIX/360/2022 Rady 
Gminy Walim z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim, wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 24 marca 2023 r. 
do 17 kwietnia 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 projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 30 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 za-
gospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jektach 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 platformę 
ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 5 maja 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

Ośrodek Kultury i 
Sztuki we Wrocławiu 
– Instytucja Kultury 
Samorządu Woje-
wództwa Dolnoślą-
skiego zaprasza na 
trzy koncerty piani-
sty Waldemara Malic-
kiego z cyklu „Z kla-
syką przez Polskę”. 
Artysta, znany m.in. 
z udziału w telewi-
zyjnych programach, 
m.in. „Filharmonia 
dowcipu” w Złoto-
ryi, w Pałacu Brunów 
oraz w Olszynie za-
gra utwory: Mozar-
ta, Griega, Wagnera, 
Pucciniego, Piazzolli, 
Debussyego, Ger-
shwina, Addinsella.

Waldemar Malic-
ki wystąpi 24 marca 
2023 r. o godz. 18.00 
w Złotoryjskim Ośrod-
ku Kultury i Rekreacji, 
25 marca 2023 r. o 
godz. 18.00 w Pałacu 
Brunów oraz 26 marca 
2023 r. o godz. 17.00 
w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Olszynie.

Projekt „Z klasy-
ką przez Polskę” re-
alizowany jest przez 
Narodowy Instytut 
Muzyki i Tańca, a na 
Dolnym Śląsku współ-
organizowany jest przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego z inicjatywy 
Członka Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Krzysztofa 
Maja. Operatorem jest Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 
a projekt �nansowany ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz budżetu 
Samorządu Województwa Dol-
nośląskiego.

Założeniem podstawowym 
podjętej inicjatywy jest pre-
zentacja zjawisk artystycznych 
na najwyższym poziomie w 
dolnośląskich miasteczkach, 
wsiach, na lokalnych scenach, 
w am�teatrach i innych prze-
strzeniach plenerowych. Pro-
jekt „Z klasyką przez Polskę” 
przełamuje bariery w obco-
waniu ze sztuką, nie tylko na 
poziomie �nansowym czy or-
ganizacyjno-logistycznym, ale 
i psychologicznym. Dzięki nie-
mu muzyka klasyczna i jazzowa 

OKiS zaprasza:

Z klasyką przez Polskę - 
Waldemar Malicki

dociera do publiczności, która 
– często po raz pierwszy – ma 
okazję zapoznać się ze wspa-
niałym repertuarem i poznać 
wybitnych wykonawców. Arty-
ści występujący w najważniej-
szych polskich i europejskich 
salach koncertowych, dostępni 
zazwyczaj jedynie w zinsty-
tucjonalizowanych przestrze-
niach, wystąpią w kameralnej 
odsłonie poza większymi mia-
stami i w niekonwencjonalnej 
scenerii.

Bezpośrednio za organi-
zację koncertów na terenie 
Dolnego Śląska odpowiada 
nowo utworzona komórka or-
ganizacyjna Ośrodka Kultury i 
Sztuki we Wrocławiu: Dolno-
śląskie Laboratorium Kultury, 
we współpracy i pod nadzo-
rem merytorycznym Narodo-
wego Instytutu Muzyki i Tań-
ca. Do włączenia się w projekt 
zapraszani są także przedsta-
wiciele dolnośląskich samo-
rządów.

Organizatorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Polski Impresariat Muzyczny
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury 

Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Partnerzy:

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
Pałac Brunów

Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie
Do�nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz z budżetu Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego

Wystawa psów 
rasowych
Jubileuszowa Wystawa 
Psów Rasowych „Duże 
CWC” odbędzie się w Hali 
Widowiskowo-Sportowej 
OSiR Świebodzice Spółka 
z o.o. Piękne, rasowe psy 
będzie można podziwiać w 
dniach 18-19 marca (sobota, 
niedziela). Impreza startuje 
o godz. 10:00, a �nały zapla-
nowane są na godz. 15:30. 
Bilet ulgowy kosztuje 10 zł, 
a bilet normalny 15 zł.

(RED)

Skarb w Starej 
Kopalni
- Srebrne grosze praskie z 
XIV i XV wieku przetrwały 
w ziemi niemal 700 lat, w 
sumie ponad 1300 monet 
ukrytych w glinianych 
naczyniach - od 10 marca 
2023 r. można zobaczyć w 
Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu. Dziś skarb ma ogromną 
- wręcz bezcenną wartość 
dla archeologów. Wystawa 
monet została wzbogaco-
na o ekspozycję zabytków 
archeologicznych z regio-
nu wałbrzyskiego, od epoki 
lodowcowej do współcze-
sności. Wystawę można 
oglądać w Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia w 
Wałbrzychu - budynek B10 
na III piętrze – mówi Marta 
Wróbel, zastępca dyrektora 
Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu.

(RED)

Teatr Zdrojowy 
w Szczawnie 
zaprasza
Koncert Operetki, Musi-
calu i Tańca - 18.03, godz. 
19.00, bilety: 70 zł /80 zł.
Martín García García - Z 
klasyką przez Polskę - 
26.03, godz. 15.00, bilety: 
40 zł.
Wolna Grupa Bukowina 
- 31.03, godz. 19.00, bilety: 
80 zł.
Rewia Burleski - 15.04, 
godz. 19.00, bilety: 
89/99/119/139 zł
Spektakl „Niespodziewa-
ne wydarzenie” (Daniel 
Olbrychski i Tomasz Ka-
rolak) - 22.04, godz. 19.00, 
bilety: 120 zł/140 zł.
Edith i Marlene. Spektakl 
Evy Pataki - 29.04, godz. 
19.00, bilety: 80 zł.

(RED)
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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

Gmina Wałbrzych ogłosi-
ła przetarg na przebudowę 
zrujnowanego stadionu spor-
towego w dzielnicy Nowe 
Miasto. Na I etap prac gmina 
dostała 39,6 mln zł z drugiej 
edycji Programu Inwestycji 
Strategicznych – Polski Ład.

- Budujemy stadion na No-
wym Mieście! – ogłosił 10 mar-
ca 2023 r. Prezydent Wałbrzy-
cha Roman Szełemej. - Zgodnie 
z zapowiedziami podpisałem 
dokumenty dotyczące wyło-
nienia wykonawcy przebudo-
wy stadionu przy ul. Chopina. 
Jeszcze dzisiaj na stronach 
urzędu pojawi się ogłoszenie 
o przetargu. Powstanie sta-
dion wielofunkcyjny zarówno 
dla lekkoatletów jak i piłkarzy. 
Przebudowa obejmie m.in.:

- modernizację boiska głów-
nego trawiastego wraz z 
areną lekkoatletyczną (wy-
konanie nowej murawy, 
systemu nawadniania i od-
wodnienia, wykonanie na-
wierzchni sportowych bież-
ni wraz z malaturą),

- wykonanie widowni w po-
staci stalowych trybun z 
pełnym zadaszeniem (z 
możliwością rozbudowy),

- budowę budynku zaplecza 
sportowego wraz z wyposa-
żeniem, budynku kasowego 
oraz budynku pomiaru czasu.
Zgodnie z umową jaką pod-

piszemy z wykonawcą roboty 
budowlane potrwają maksy-
malnie 24 miesiące – podkreśla 
prezydent miasta.

(RED)

Rekordowy 
�nał WOŚP 
w Wałbrzychu
Poznaliśmy ostateczne roz-
liczenie 31. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Wałbrzychu. Przy-
pomnijmy, w styczniu na 
ulicach miasta kwestowało 
ponad 200 wolontariuszy. 
Finał z koncertami i licyta-
cjami został zorganizowany 
w Wałbrzyskim Ośrodku 
Kultury na terenie Starej 
Kopalni i nie zabrakło nie-
spodzianek. Wycieczka do 
Gruzji wylicytowana została 
za 3 tysiące euro, jedno ze 
złotych serduszek wylicyto-
wano za 3,5 tysiąca złotych, 
drugie za 8,6 tysiąca zło-
tych! Ostatecznie zebrana 
kwota w Wałbrzychu wyno-
si 268 tysięcy 917 złotych i 
25 groszy.
- Dziękujemy za zaangażo-
wanie na rzecz 31. Finału 
WOSP. Sztab zostaje rozli-
czony. Zebrana kwota roz-
liczona 226 151,25 zł + 42 
766 zł (eskarbonki) zasiliła 
cel zbiorki – poinformowała 
Fundacja WOŚP.

(RED)

Ścieżka wiodąca śladami 
legend polskiej muzyki, nie 
tylko dla turystów, ma szan-
sę powstać w Wałbrzychu. 
Opracowuje ją Stowarzy-
szenie Muzyczne Legendy 
Wałbrzycha „MULWA”, a 
pomysłodawcą projektu jest 
wieloletni animator wałbrzy-
skiej kultury muzycznej - Le-
szek Grodziński.

Choć stowarzyszenie dzia-
ła od niedawna, nie próżnuje. 
Chce jak najszerzej populary-
zować wiedzę o Wałbrzychu, 
jako mieście, z którym przez 
dekady związane były znako-
mitości ze świata muzyki.

- Pragniemy badać i upo-
wszechniać losy gwiazd mu-
zycznych, które związały 
swoje życie na dłużej, bądź 
tylko incydentalnie, z naszym 
miastem. Chcemy przywrócić 
pamięć o nich, o ich przygo-
dzie z Wałbrzychem. Jednym z 
naszych piorytetowych celów 
jest przygotowanie turystycz-
nej ścieżki muzycznej „Ślada-
mi Legend Muzyki Polski w 
Wałbrzychu” – mówi prezes 

Śladami legend muzyki
kacyjne, ma szansę stać się 
obowiązkowym punktem pro-
gramu dla turystów i wszyst-
kich gości odwiedzających 
Wałbrzych. Bardzo atrakcyjną 
częścią całego projektu będzie 
gra edukacyjna. Jej uczestnik 
pozna sekrety danego miejsca. 
Na końcu trasy na odkrywców 
czekać będzie pamiątkowa pie-
czątka i księga questu. Odcisk 
pieczęci i wpis do księgi po-
twierdzą przebycie trasy.

- W naszym odczuciu reali-
zacja tej inicjatywy jeszcze bar-
dziej uatrakcyjni pobyt w na-
szym mieście stale wzrastającej 
liczby osób chcących poznać 
jego bogatą historię i dyna-
miczną teraźniejszość – dodaje 
Leszek Grodziński.

Zainteresowanych i chęt-
nych do współpracy i dziele-
nia się swoimi pomysłami i 
informacjami stowarzyszenie 
zaprasza do kontaktu pod nu-
merem telefonu 660 356 520 
oraz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: stowarzyszenie.
mulwa2501@gmail.com.

(JB)

stowarzyszenia Leszek Gro-
dziński.

Powstanie folder informa-
cyjny, ilustrowany obrazami i 
opisami losów artystów. Sto-
warzyszenie umieści tablice pa-
miątkowe w miejscach pobytu 
legend muzyki. Ścieżka będzie 
miała walory poznawcze i edu-

Odbudują stadion 
Nowe Miasto
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 13.03.2023 r. 

do dnia 04.04.2023 r. w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl

został umieszczony wykaz nr 2/2023 dotyczący 

pomieszczeń biurowych przeznaczonych 

do wynajmu.

R E K L AMA

Zarówno bójka, jak i po-
bicie kojarzą się potocznie 
ze zdarzeniem zwykle gwał-
townym i szybkim, w którym 
borą udział przynajmniej 
dwie osoby. W przestrzeni 
publicznej często można spo-
tkać się nawet z zamiennym 
używaniem tychże sformu-
łowań. Bójka od razu kojarzy 
się z pobiciem, ale czy każde 
pobicie również można okre-
ślić jako bójkę? Prawnokarne 
znaczenie bójki i pobicia nie 
do końca odpowiada potocz-
nemu rozumieniu tych zda-
rzeń.

W rozumieniu prawa kar-
nego, za udział w bójce uzna-
je się uczestnictwo w starciu 
pomiędzy co najmniej trzema 
osobami, które wzajemnie się 
atakują. Każda z tych osób wy-
stępuje więc zarówno w roli 
napastnika, jak i osoby bronią-
cej się przed napaścią. Z tego 
powodu wszyscy uczestnicy ta-
kiego zdarzenia są uznawani za 
sprawców czynu zabronione-
go. Za pobicie uważa się z ko-
lei czynną napaść, co najmniej 
dwóch osób, na inną osobę lub 
osoby. W tym wypadku rozróż-
nia się wyraźny podział ról. Są 
osoby atakujące - napastnicy, 
którzy są sprawcami tego prze-
stępstwa, oraz jest osoba (lub 

osoby) odpierające atak, które 
są jego o�arami.

Warto wiedzieć, że sama 
obecność na miejscu zdarze-
nia, nie wystarcza do uznania, 
iż dana osoba brała udział w 
bójce lub pobiciu. Udział ten 
musi polegać na umyślnym, 
aktywnym zaangażowaniu w 
zdarzenie, przy czym nie musi 
mieć on formy �zycznej - zada-
wania ciosów. Udział ten może 
przybrać każdą formę świado-
mego zachowania, nakierowa-
nego wolą udziału w zdarze-
niu. Zachowania takie muszą 
być powiązane ze stosowaną 
w zdarzeniu przemocą, uzu-
pełniając ją np. zachęcaniem 
uczestników zdarzenia okrzy-
kami lub gestami do podej-
mowania działań. Rozmaitość 
możliwych form zachowania 
uczestników, ich liczba, aktyw-
ność każdego z nich i skutki 
działań, mają oczywiście zna-
czenie dla oceny stopnia winy 
każdego z nich, a tym samym 
dla wymiaru kary.

Istotnym znamieniem, któ-
re musi być wypełnione dla 
przypisania odpowiedzialno-
ści karnej sprawcy bójki lub 
pobicia, jest stworzenie, w 
wyniku danego zdarzenia, nie-
bezpieczeństwa utraty życia 
człowieka lub wystąpienia u 

Prawo w pigułce: bójka a pobicie

niego średniego bądź ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu. I 
to właśnie od skutku, jaki jest 
wynikiem zdarzenia, uzależnio-
na jest wysokość potencjalnej 
kary, jaką może wymierzyć sąd. 
Najsurowsza odpowiedzial-
ność za udział w bójce lub po-
biciu przewidziana jest oczy-
wiście w przypadku skutku w 
postaci śmierci o�ary. Aktual-
nie za taki czyn sprawca podle-
ga karze pozbawienia wolności 
od 1 roku do 10 lat. Noweliza-
cja kodeksu karnego, która ma 
wejść w życie 1 października 
2023 r. umożliwi wymierzenie 
kary za taki czyn od 2 do 15 lat 
pozbawienia wolności.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Utrudnienia w ruchu
18 marca 2023 r. w godzi-
nach od 12.00 do 14.00 kie-
rowcy muszą spodziewać się 
utrudnień w ruchu na ulicach 
Kamiennej Góry. Powodem 
ograniczeń w ruchu będzie 
bieg Runpark Kamienna Góra, 
którego trasa będzie przebie-
gała po ulicach: Nowej, Sło-
wackiego, Piastowskiej, placu 
Kościelnym, Parkowej, Świer-
kowej, Modrzewiowej, Wrzoso-
wej oraz Cegielnianej. Więcej o 
biegu na stronie 9.

(RED)

Przebudują drogi
Wójt Gminy Kamienna Góra 
Patryk Straus podpisał umo-
wę na przebudowę 3 dróg 
gminnych w Ptaszkowie, Do-
bromyślu i Raszkowie. Prace 
o wartości 3,34 mln zł będą 
prowadzone przez �rmę A.J.M 
Artur Gawłowski z Czadrowa do 
6 września 2023 r. Na realizację 
tej inwestycji Gmina Kamienna 
Góra dostała do�nansowanie 
z rządowego programu Polski 
Ład w wysokości 95 procent 
wartości całego zadania.

(RED)

Opaski dla seniorów
W ramach programu Korpus 
Wsparcia Seniorów, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kamiennej Górze kupił 100 
opasek bezpieczeństwa, które 
połączone są z usługą operato-
ra pomocy medycznej. Pomoc 
kierowana jest do mieszkańców 
Gmina Kamienna Góra w wieku 
65+, którzy mają problemy z sa-
modzielnym funkcjonowaniem 
ze względu na stan zdrowia. 
Osoby zainteresowane opaską 
proszone są o kontakt z GOPS: 
al. Wojska Polskiego 10 w Ka-
miennej Górze lub telefonicz-
nie: 75 610 62 53.

(RED)

Kino za Rogiem
Centrum Biblioteczno-Kultu-
ralne Gminy Kamienna Góra 
zaprasza na seans do Kina 
za Rogiem w Krzeszowie. 25 
marca o godz.18.00 zostanie 
wyświetlony �lm „IO” w reży-
serii Jerzego Skolimowskiego, 
który został nominowany w 
kategorii �lm międzynarodowy 
do nagrody Oscara. Zdjęcia do 
tej produkcji, którą do�nanso-
wała Gmina Walim, realizowa-
ne były m.in. na zaporze wod-
nej na jeziorze Bystrzyckim w 
Zagórzu Śląskim.

(RED)

Gmina Miejska Kamienna 
Góra wyłoni wykonawcę re-
witalizacji infrastruktury wo-
kół kamiennogórskiego zale-
wu. Miasto zabezpieczyło na 
ten cel 10 mln zł z rządowego 
funduszu Polski Ład.

Pierwotnie te pieniądze były 
przeznaczone na budowę kom-
pleksu basenów otwartych w 
OWŚ, ale na rozpoczęcie tego 
projektu nie zgodziła się Rada 
Miejska Kamiennej Góry. Udało 
się jednak zmienić zakres zada-
nia i pieniądze zostaną przezna-
czone na: przebudowę ścieżek 

rekreacyjnych wraz z zagospo-
darowaniem terenu; budowę 
placu zabaw, drewnianych wiat, 
schodów terenowych, tarasów, 
placów widokowych, ścian 
oporowych; przebudowę kładki 
dla pieszych, budowę drena-
żu wraz z pięcioma wylotami 
do czaszy zbiornika; remont 
mnicha piętrząco-upustowego 
(budowla hydrotechniczna słu-
żąca do regulowania przepływu 
wody); budowę linii zasilającej 
w prąd oraz budowę zbiornika 
retencyjnego.

(RED)

Rewitalizacja 
nad zalewem

Miasto Kamienna Góra 
uzupełnia system oświetle-
nia ulic o kolejne nowocze-
sne punkty świetlne. Ostat-
nio zostało zamontowanych 
25 opraw LED na ul. Księcia 
Bolka I. Zastąpiły one stare 
żarówki sodowe, które zuży-
wały znacznie więcej energii.

Lampami LED doświetla-
ne są również podwórka przy 
ul. Fabrycznej 1-3 oraz przy 
ul. Chopina 2-8. Miastom roz-
strzygnęło także postępowania 
dotyczące budowy oświetlenia 
(w formule zaprojektuj i wybu-
duj) na podwórkach przy ul. 
Jeleniogórskiej 57 i Lubawskiej 
21-39. Siedem latarni powinno 
zostać tam zamontowanych do 
końca sierpnia tego roku.

- Miasto Kamienna Góra po-
siada nowoczesne oświetlenie 
na większości ulic. W kwietniu 
2021 roku zakończyliśmy ol-

Jaśniej i oszczędnie

brzymi projekt jego wymiany 
i rozbudowy. Na ponad 80 uli-
cach pojawiło się prawie 1000 
nowych latarni – mówi Janusz 
Chodasewicz, burmistrz Ka-
miennej Góry. - Wymieniliśmy 
prawie 700 starych latarni. Zu-
pełnie nowe oświetlenie poja-
wiło się w ponad 300 punktach. 
Projekt kosztował ponad 5,7 
mln złotych, z czego 2,4 mln zł 
pochodziło ze źródeł zewnętrz-
nych.

(RED)
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19 marca - WROCŁAW, 21 marca - LUBIN i GŁOGÓW, 22 marca - ZIELONA GÓRA, 

23 marca - BOLESŁAWIEC, 24 marca - WAŁBRZYCH
tel. 503 613 852, 693 788 894, 784 609 208, 660 399 002

R E K L AMA

• Porady prawne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Marciszowie zaprasza do skorzysta-
nia z bezpłatnych porad prawnych. 
Porady będą udzielane: 22 marca w 
Świetlicy Wiejskiej w Sędzisławiu, 26 
kwietnia w Świetlicy Wiejskiej w Wie-
ściszowicach, 24 maja w Świetlicy 
Wiejskiej w Świdniku oraz 21 czerwca 
w Świetlicy Wiejskiej w Domanowie. Z 
bezpłatnego doradztwa będzie moż-
na skorzystać w godzinach od 9.00 
do 13.00. Więcej informacji można 
uzyskać pod numerem telefonu 75 74 
10 652.

• Jarmark wielkanocny
25 marca o godz. 16.00 w Domu 
Kultury w Marciszowie odbędzie się 
kiermasz wyrobów oraz ozdób świą-
tecznych. Wystawcy, którzy chcą 
uczestniczyć w kiermaszu, powinni 
zgłosić udział do 21 marca: telefonicz-
nie pod numerem 75 741 02 08 wew. 
24 lub pocztą elektroniczną: promo-
cja@marciszow.pl.

• Nowy sprzęt
W Urzędzie Gminy Marciszów instalo-
wany jest nowy sprzęt komputerowy, 
który został kupiony w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. Gmina otrzymała 
do�nansowanie w wysokości 134 490 
zł na zadania związane z cyfryzacją 
urzędu gminy, szkolenia pracowni-
ków, diagnozę cyberbezpieczeństwa 
oraz zakup sprzętu wraz z niezbęd-
nym oprogramowaniem.

• Zebranie wiejskie
- Sołtys i Rada Sołecka zaprasza miesz-
kańców Marciszowa na zebranie wiej-
skie, które odbędzie się w 20 marca 
2023 roku (poniedziałek) o godz. 
17.00 w Domu Kultury w Marciszowie. 
Porządek zebrania: powitanie zebra-
nych; sprawozdanie z działalności soł-
tysa i rady sołeckiej za rok 2022; plan 
pracy na rok 2023, sprawy różne, za-
mknięcie zebrania – mówi Sołtys Wsi 
Marciszów Adam Chronowski.

(RED)

Raport z Gminy Marciszów

Centrum Kultury w Kamiennej 
Górze zaprasza do wzięcia udziału 
w Konkursie Palm Wielkanocnych. 
Konkurs organizuje także Wiejski 
Dom Kultury w Chełmsku Śląskim.

Zgłoszenia będą przyjmowane w 
siedzibie Centrum Kultury w godzi-
nach 8.00 – 20.00 przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 4 w Kamiennej Górze do 
31.03.2023 r. Palmy należy dostarczyć 

i pozostawić do oceny 1 kwietnia w 
godz. 15.00 – 17.00 w Kościele Matki 
Bożej Różańcowej przy placu Kościel-
nym 2 w Kamiennej Górze. W innych 
przypadkach organizatorzy proszą o 
kontakt telefoniczny pod numerem 75 
744 28 75 w celu ustalenia warunków 
dostarczenia palm. Konkurs, którego 
uczestnikami mogą być osoby indywi-
dualne, rodziny, grupy (maksymalnie 

Nagrody za palmy

Burmistrz Lubawki Ewa Kocemba i zastępca burmistrza Sławomir Antoniewski 
przekazali dyrektorowi SP ZOZ Lubawka Jolancie Dyszewskiej -Kowalczyk voucher 
o wartości 400 000 zł. Jest to dotacja celowa na przebudowę schodów wejściowych 
oraz pochylni dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Lubawce. Pieniądze pochodzą z nagrody, którą Gmina Lubawka dostała 
za wysoki procent zaszczepionych mieszkańców gminy przeciwko COVID 19. Nagroda 
w wysokości 500 000 zł została rozdzielona, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce, 
pomiędzy SP ZOZ Lubawka (400 000 zł) i PCZ Szpital w Kamiennej Górze (100 000 zł).

(RED)

8 osób), instytucje społeczne, szkoły 
(klasy I-III) oraz przedszkola, zostanie 
rozstrzygnięty 2 kwietnia 2023 roku 
po mszy o godz. 12:15 w Kościele pw. 
Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej 
Górze. Nagrody zostaną wręczone w 
siedzibie Centrum Kultury w terminie 
ustalonym z nagrodzonymi.

- Zapraszamy do zgłaszania swoich 
dzieł, wszystkie informacje dostępne 
są w regulaminie: bit.ly/palmychelm-
sko. Razem z palmami oceniać będzie-
my najpiękniejsze, tradycyjne jajka. 
Jeżeli jakaś grupa chciałaby wykonać 
palmę lub jajka, a nie ma miejsca do 
tworzenia, zapraszamy do kontaktu 

- z chęcią udostępnimy przestrzeń w 
Dom Kultury w Lubawce lub w na-
szym WDK. Uwaga - w tym roku pal-
my należy dostarczyć do WDK najpóź-
niej 31 marca – informują pracownicy 
Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku 
Śląskim.

(RED)

Wsparcie dla przychodni 
i szpitala
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Niedzielny wieczór 12 
marca wypełniły w Głuszy-
cy piękne dźwięki zespołu 
„Póki Co”. Koncert zorgani-
zowany w centrum kultury 
z okazji Dnia Kobiet zgro-
madził liczną publiczność. 
Miłą niespodziankę sprawili 
uczniowie głuszyckich szkół, 
którzy obradowali uczest-
niczki własnoręcznie przygo-
towane laurki z życzeniami.

Zespół „Póki Co” przeniósł 
zebranych do „krainy łagod-
ności”, pełnej przyjaznych 
dźwięków, pozytywnej energii 
i lirycznych, emocjonalnych 
tekstów. Na głuszyckiej scenie 
wystąpili: Ela Rojek (śpiew, uku-
lele, przeszkadzajki), Jarek Bie-
liński (gitary), Marcin Świdziń-
ski (pianino), Mateusz Dwornik 
(kontrabas, gitara basowa), 
Bartosz Naumowicz (perkusja 
oraz instrumenty perkusyjne). 
Gościnnie z zespołem śpiewała 

głuszyczanka Joanna Surma. 
Zespół „Póki Co” nagrał już 
dwie płyty: Piosenki snuja” w 
2019 r. oraz „Szafran i pistacje” 
w 2022 r. Są laureatami wielu 
festiwali. Występowali obok ta-
kich artystów jak: Wolna Grupa 
Bukowina czy Kwiat Jabłoni, a 
jako laureaci krakowskiego Fe-
stiwalu Piosenkarnia zagrali w 
Studiu im. Agnieszki Osieckiej 
Programu Trzeciego Polskiego 
Radia. 

- Serdecznie dziękujemy 
zespołowi za pełen radości i 
ciepła muzyczny przekaz. Kie-
rujemy także gorące podzięko-
wania do uczniów i nauczycieli 
ze Szkoły Podstawowej nr 2, 
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz 
dzieci z kółka plastycznego w 
świetlicy wiejskiej w Sierpnicy 
za wyjątkowe kartki z życzenia-
mi z okazji Dnia Kobiet – pod-
kreślają organizatorzy imprezy.

(AMAL)

Dzień Kobiet 
z zespołem Póki Co

16 kwietnia 2023 r. o godz. 
17.00 w sali widowiskowej 
Centrum Kultury-Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Głu-
szycy odbędą się obchody 
Święta Włókiennika 2023.

W 2022 r., po dwuletniej 
przerwie, do Głuszycy powró-
ciło Święto Włókiennika, które 
jest ważne dla kultywowania 
pamięci o historii Gminy Głu-
szyca.

- To przemysł włókienni-
czy sprawił, że Głuszyca wiele 
lat temu mogła zacząć bardzo 
prężnie się rozwijać. Wielu 
mieszkańców gminy właśnie 
w zakładach włókienniczych 
miało swoje miejsce zatrudnie-
nia. Musimy pamiętać o swojej 
tożsamości. O tym, kto i w jaki 
sposób budował naszą Głuszy-
cę. Bez Was, bez Waszej ciężkiej 
pracy tego miasta by nie było 
– podkreśla Burmistrz Głuszycy 
Roman Głód.

Ukonstytuowała się nowa 
Rada Seniorów Gminy Mie-
roszów III kadencji. Na jej 
czele ponownie stanie Maria 
Chmielnicka.

Do Rady Seniorów Gminy 
Mieroszów na lata 2023 – 2027 
zostali wybrani: Maria Chmiel-
nicka, Gabriela Brzęcka, Barbara 
Jankowska, Mariola Sarnecka, 

Krystyna Łozowska, Władysław 
Rudnicki, Ryszard Wypych, Bar-
bara Owsianecka, Teresa Witko, 
Jadwiga Tęcza oraz Teresa Lesz-
ko. 14 marca odbyły się pierwsze 
obrady nowej rady seniorów, w 
trakcie których wyłoniony został 
zarząd. Przewodniczącą Rady 
Seniorów Gminy Mieroszów 
została Maria Chmielnicka, za-

Seniorzy wybrali radę stępcą przewodniczącej Gabrie-
la Brzęcka, a sekretarzem rady 
Mariola Sarnecka.

Przypomnijmy, że zadaniem 
gminnej rady seniorów jest 
przede wszystkim komunikowa-
nie potrzeb osób starszych przez 
opiniowanie i konsultowanie do-
tyczących ich decyzji lokalnych 
władz. Może również podejmo-
wać również wiele innych działań 
na rzecz poprawy sytuacji senio-
rów i seniorek w gminie.

(RED)

Święto 
Włókiennika 2023

W czasie uroczystości kolej-
nej grupie osób zostaną wrę-
czone pamiątkowe statuetki 
„Zasłużonych dla głuszyckiego 
włókiennictwa”. Uroczystość 
uświetni koncert - niespo-
dzianka.

(AMAL)
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• Zombie w Szybie 
Witold
17 marca o godz. 18.00 na de-
skach naszej sceny w Szybie 
Witold przy ul. Traugutta 12g 
w Boguszowie-Gorcach wystą-
pią Krewni i Znajomi Królika 
ze swoim najnowszym spek-
taklem „Zombie”. Wstęp jest 
bezpłatny, ale spektakl adre-
sowany jest tylko do widzów 
dorosłych!

• Przetarg na zakup 
autobusu elektrycznego
Gmina Boguszów-Gorce ogło-
siła przetarg na zakup auto-
busu elektrycznego wraz z 
wykonaniem niezbędnej infra-
struktury do jego ładowania. 
Przypomnijmy, że na ten cel 
gmina otrzymała do�nanso-
wanie w wysokości ponad 1 
mln 300 tys. zł z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Przewi-
dywany koszt realizacji przed-
sięwzięcia to ponad 1 mln 700 
tys. zł.

• Remonty ulic
Trwa przyjmowanie ofert w 
przetargu na modernizację 
części ul. Kościuszki oraz ul. 
Górnej. Obie ulice zyskają nową 
nawierzchnię jezdni, zjazdów, 
skrzyżowań oraz chodników, 
wykonane zostanie odwod-

nienie, a w przypadku ulicy 
Górnej, także oświetlenie. Na 
modernizację ulicy Kościuszki 
gmina dostała 8 milionów zł 
do�nansowania, a na remont 
ul. Górnej – 2 miliony zł. Pie-
niądze pochodzą z Funduszu 
Polski Ład.

• Zmodernizują stadiony
Został ogłoszony przetarg na 
modernizację dwóch stadio-
nów na terenie miasta, na któ-
rą gmina pozyskała 4,5 mln 
złotych do�nansowania z Fun-
duszu Polski Ład. Na stadionie 
przy ul. Kusocińskiego zostanie 
wykonana nowa nawierzch-
nia boiska ze sztucznej trawy, 
oświetlenie i odwodnienie, 
zostanie przeprowadzona mo-
dernizacja budynku socjalne-
go, postawione zostaną nowe 
wiaty dla zawodników, bramki, 
piłko chwyty oraz ogrodze-
nie i monitoring. Obiekt przy 
ul. Olimpijskiej wzbogaci się o 
bieżnię wokół boiska oraz urzą-
dzenia lekkoatletyczne, zosta-
nie wymieniona nawierzchni 
trawiasta boiska, zostaną wyko-
nane: system nawadniania bo-
iska, zbiornik retencyjny i stud-
nia głębinowa oraz oświetlenie. 
Zostaną zamontowane także 
nowe wiaty dla zawodników 
oraz piłkochwyty i monitoring.

(RED)

Raport 
z Boguszowa - Gorc

Gmina Czarny Bór gościła 
ponad 100 osób na uroczy-
stości z okazji Powiatowego 
Dnia Samorządu Wiejskiego.

W spotkaniu uczestniczyli 
między innymi: wójtowie, rad-
ni gmin, sołtysi, członkowie rad 
sołeckich oraz kół gospodyń 
wiejskich, organizacji pozarzą-

dowych i stowarzyszeń. Z oka-
zji obchodzonego 11 marca 
Dnia Sołtysa, do tej grupy sa-
morządowców płynęły życze-
nia i podziękowania.

 - Region wałbrzyski kojarzo-
ny jest głównie z przemysłem, 
ale przecież na jego terenie 
działają Koła Gospodyń Wiej-

skich, różnego rodzaju orga-
nizacje, które związane są z 
rolnictwem czy wsią. Dlatego 
wspólnie z ministrem Michałem 
Dworczykiem i Wójtem Gminy 
Czarny Bór Adamem Góreckim 
stwierdziliśmy, że trzeba to do-
cenić oraz odczarować wizeru-
nek regionu przemysłowego. 

Dzień Samorządu Wiejskiego

Takie spotkania są okazją by 
się poznać, wymienić doświad-
czeniami, integrować oraz po-
dejmować kolejne, wspólne 
działania – podkreślił Grzegorz 
Macko, Wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Po części o�cjalnej była 
wspólna zabawa z Kapelą 
Góralską Janicki. Organizato-
rzy przeprowadzili również 
konkurs na najlepsze ciasto, 
który wygrało Koło Gospodyń 
Wiejskich w Czarnym Borze, 
ale nagrody otrzymali wszyscy 
uczestnicy.

Wśród uczestników była 
delegacja z Gminy Mieroszów, 
którą reprezentowali: Koło Go-
spodyń Wiejskich z Golińska 

wraz sołtysem oraz Koło Go-
spodyń Wiejskich z Unisławia 
Śląskiego.

- Jak zawsze w Czarnym 
Borze można było liczyć na 
wspaniały występ kapeli Ja-
nicki, który umilił wszystkim 
biesiadę góralskimi pieśniami, 
a uczestnicy mieli również oka-
zję do spróbowania lokalnych 
wyrobów m.in. pierogów, bi-
gosu oraz ciast. Podziękowa-
nia należą się naszym kołom 
gospodyń wiejskich za liczne 
uczestnictwo i przygotowanie 
przepysznych wypieków, za 
które otrzymały zasłużone wy-
różnienia – dodaje Andrzej Li-
piński, Burmistrz Mieroszowa.

(RED)
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• Utrudnienia w Glinnie
Rozpoczęła się przebudowa 
mostu na drodze powiatowej 
w Glinnie. Na czas wykonania 
robót związanych z wymia-
ną konstrukcji nośnej mostu, 
wytoczony został objazd dro-
gami powiatowymi 3375D 
oraz 3376D. Ruch pieszy i ro-
werowy odbywać się będzie 
przez obiekt wytyczonymi 
trasami oraz kładką dla pie-
szych. Utrudnienia potrwają do 
19.11.2023 r.

• Noc sów w Zagórzu 
Śląskim
Luty i marzec to najlepszy czas 
do obserwacji sów, ponieważ 
ich aktywność w tym okresie 
jest wzmożona. Dużo łatwiej 
je usłyszeć niż zobaczyć, ale 
wypatrzenie ptaka, od którego 
nazwę wzięły okoliczne góry, 
również jest możliwe. Zwłasz-
cza, gdy wyrusza się w teren z 
doświadczonym przewodni-
kiem. Niezwykłe wydarzenie 
- trzygodzinny spacer wokół 
jeziora Bystrzyckiego rozpocz-
nie się w sobotę - 18 marca o 
godzinie 17.00 przy Centrum 
Obsługi Ruchu Turystycznego 
Akwarium przy ul. Wodnej 1 
w Zagórzu Śląskim. Grupę pro-
wadzić będzie znakomity foto-
graf, doświadczony przyrodnik 
i miłośnik ptaków - Krzysztof 
Żarkowski. Szczegóły oraz zapi-
sy na stronie Centrum Obsługi 
Ruchu Turystycznego Akwa-
rium na Facebooku.

• III Mistrzostwa Gry 
w Kapsle
Wójt Gminy Walim Adam 
Hausman oraz Centrum Sportu 
i Rekreacji w Walimiu zapra-
szają na III Mistrzostwa Gry w 
Kapsle. Zawody odbędą się 18 

marca o godz. 11.00 w Cen-
trum Sportu i Rekreacji przy 
ul. Bocznej 8A w Walimiu. Za-
wody rozgrywane będą na 
specjalnym torze kapslowym, 
a organizatorzy przewidzieli 
możliwość treningu przed za-
wodami. Zapisy prowadzone 
będą tylko w dniu zawodów 
(liczba miejsc ograniczona), a 
udział w niech jest bez ograni-
czeń wiekowych. Zawody będą 
rozgrywane systemem pucha-
rowym (przegrywający odpa-
da), a każdy uczestnik gra tylko 
jednym (własnym) kapslem. 
Organizatorzy przygotowali 
dla uczestników puchary, me-
dale i nagrody rzeczowe.
 
• Dzień Sołtysa
11 marca obchodzony był 
Dzień Sołtysa. W Gminie Walim 
tę funkcję pełni 10 osób: 3 ko-
biety i 7 mężczyzn. Na osobie 
sprawującej funkcję sołtysa 
spoczywa wielka odpowie-
dzialność. Sołtys jest najbliżej 
lokalnej społeczności, najlepiej 
dostrzega jej potrzeby i przeka-
zuje je samorządowi gminne-
mu. Na spotkaniu z okazji ogól-
nopolskiego Dnia Sołtysa, Wójt 
Gminy Walim Adam Hausman 
podziękował sołtysom za ich 
trud i wysiłek w wykonywaniu 
zadań w sołectwach, dobrą 
współpracę oraz inicjatywy, 
które przekładają się na reali-
zację potrzeb mieszkańców. 
Złożył także życzenia realizacji 
dalszych zamierzeń w pracy 
na rzecz własnego środowiska 
i całej gminy, sukcesów i zado-
wolenia, pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym oraz 
satysfakcji z pełnienia funkcji 
społecznej, a także szacunku 
mieszkańców.

(AM)

Raport z Gminy Walim

Ponad 12 tysięcy złotych 
– to suma, która została ze-
brana podczas charytatyw-
nej imprezy „Bieg i Nordic 
Walking - Stawiamy Tymka 
na równe nóżki” w Starych 
Bogaczowicach.

- Jestem ogromnie wzruszo-
ny, że tak wiele osób połączyło 
siły aby pomóc małemu Tymko-

wi. Wydarzenie, na które składa-
ły się bieg i marsz nordic walking 
dla Tymka, które zorganizowali-
śmy w Starych Bogaczowicach 
pokazało, że łączy nas nie tylko 
sport, ale także wielkie serca – 
mówi Wójt Gminy Stare Boga-
czowice Mierosław Lech, który 
uczestniczył w imprezie jako wo-
lontariusz i zawodnik.

Pomagali Tymkowi

Organizatorami „Biegu i 
Nordic Walking - Stawiamy 
Tymka na równe nóżki” byli: 
Gminne Centrum Biblioteczno 
-Kulturalne w Starych Bogaczo-
wicach, Urząd Gminy w Starych 
Bogaczowicach oraz Ochot-
nicza Straż Pożarna w Starych 
Bogaczowicach. - Bez wsparcia 
tych instytucji i wspaniałych 

ludzi w nich pracujących nie 
udało by się nam zorganizo-
wać tego wydarzenia i zebrać 
na pomoc dziecku ponad 12 
tysięcy złotych. Z serca wszyst-
kim dziękuję – dodaje Ilona 
Bujalska, dyrektor Centrum 
Biblioteczno -Kulturalnego w 
Starych Bogaczowicach.

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

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

Bieg dla dzieci w poszcze-
gólnych kategoriach wieko-
wych odbędzie się 18 marca 
2023 r. o godz. 11.00. Zgłosze-
nia dzieci można dokonać po-
przez wypełnienie formularza, 

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

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

(RED)

Biegowa sobota

25 marca 2023 roku w Par-
ku Południowym we Wrocła-
wiu odbędzie się „Urodzinowy, 
charytatywny bieg i marsz Nor-
dic Walking dla Lenki”, który 
honorowym patronatem objął 
Prezydent Wrocławia.

- Zbieramy na pomoc mo-
jej córeczce Lence, która zma-

ga się z zespołem Retta. Jako 
biegająca mama organizuję 
bieg dla wszystkich chętnych 
osób, by w ten sposób uczcić 2 
urodziny Lenki oraz spędzić je 
w miły sposób w gronie przy-
jaznych ludzi. Każda wpłata 
będzie przeznaczona na za-
planowany w czerwcu tego 

Urodzinowy bieg Lenki roku wyjazd do USA i podjęcie 
terapii córeczki. Bardzo dzięku-
ję już zapisanym i zapraszam 
każdego biegacza do udziału. 
Dystans to tylko 4 km, który 
można również przejść – mówi 
Anna Szczepańska, mama ma-
łej Leny.

Impreza skierowana jest do 
osób pełnoletnich (które do 
25.03.2023 r. ukończyły 18 lat), 
ale organizatorzy dopuszcza-
ją start osób niepełnoletnich 

(które do 25.03. 2023 r. ukoń-
czyły 16 lat) tylko za wiedzą i 
pisemną zgodą obojga rodzi-
ców lub opiekunów prawnych. 
Uczestnicy biegu oraz marszu 
nordic walking będą mieli do 
pokonania około 4 km, a limit 
czasu dla biegaczy wynosi 
60 min. od startu, natomiast 
dla uczestników marszu – 1,5 
godziny od startu. Podczas 
biegu nie będzie prowadzo-
ny pomiaru czasu, a numery 

startowe mają charakter sym-
boliczny. Bieg rozpocznie się 
o godz. 11.00, a marsz o godz. 
11.15. Biegacze oraz uczestnicy 
marszu wystartują w okolicy 
pomnika Fryderyka Chopina i 
pobiegną wzdłuż obrzeży par-
ku, zgodnie z oznaczoną pętlą. 
Bieg składa się z 2 pętli liczą-
cych po około 2 km każda (tra-
sa w wersji gra�cznej znajduje 
się na ostatniej stronie regula-
minu). Po biegu organizatorzy 
zapraszają na gorące napoje 
oraz owoce. Biuro zawodów 
będzie czynne 25.03.2023 r. w 
godz. 9.00 – 10.45 w oznako-
wanym namiocie na terenie 
Parku Południowego we Wro-
cławiu, zlokalizowanym przy 
ulicy Waligórskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są 
online przez formularz zgłosze-
niowy dostępny na stronie in-
ternetowej: https://formularz.
ultimasport.pl/163. Zgłoszenia 
online zostaną zamknięte 23 
marca 2023 r. Po tym termi-
nie zgłoszenie udziału będzie 
możliwe w dniu biegu w biu-
rze zawodów, w godz. 9.00-
1045. Zapisując się na bieg lub 
marsz, zawodnik automatycz-
nie oświadcza, że zapoznał się 
z regulaminem zawodów.

– Każdego biegacza prosimy 
o dokonanie darowizny do 25 
marca 2023 roku, nie później niż 
72 godziny po wypełnieniu for-
mularza na stronie ultimasport.
pl. Prosimy o dokonanie daro-
wizny w kwocie 50 zł. Przelew 

można wykonać na poniższe 
dane, koniecznie podając imię 
i nazwisko uczestnika (wpłaty 
anonimowe lub z niepełnymi 
danymi nie będą uwzględnia-
ne), a kwota wpłaty nie może 
być ukryta: https://www.siepo-
maga.pl/urodzinowy-bieg-len-
ki. Wery�kacja zawodników i 
wydawanie numerów starto-
wych odbędzie się 25 marca 
2023 r. w godz. 9.00 – 10.45 w 
biurze zawodów. W ramach da-
rowizny każdy zawodnik otrzy-
ma niespodziankę od Lenki oraz 
posiłek po zawodach i zabez-
pieczenie medyczne. Podczas 
biegu zostanie zorganizowania 
loteria, z której dochód zostanie 
przekazany na leczenie Lenki 
w USA. Będzie także koncert w 
wykonaniu muzyków zaprzyjaź-
nionych z rodziną Leny – dodaje 
Anna Szczepańska.

(RED)
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• Arizona przedłużył 
serię
AZS Politechnika Opolska 
przegrał z Górnikiem Książ 
Wałbrzych 79:80 (20:19, 27:16, 
18:27, 14:18), a rzut decydujący 
o zwycięstwie lidera I ligi oddał 
tuż przed syreną kończacą za-
wody Arinze Chidom.
AZS Politechnika: Kroczak 24, 
Jodłowski 12, Skiba 12, Kacz-
marzyk 11, Mielczarek 11, 

Kowalczyk 5, Kobel 4, Biała-
chowski 0, Kapuściński 0, Ra-
tajczak 0.
Górnik: Majewski 20, Chidom 
14, Kruszczyński 13, Niedź-
wiedzki 13, Durski 11, Sitnik 4, 
Sobkowiak 3, Walski 2.
Kolejny mecz Górnik rozegra 
w hali Aqua – Zdrój 18 marca. 
Od godz. 18.00 wałbrzyszanie 
będą podejmowali Polonię 
Warszawa.

Sportowy raport • Victoria w rozjazdach
Sośnica Gliwice pokonała we 
własnej hali Victorię Świebo-
dzice 34:23 (17:15) w meczu 
15 kolejki grupy B I ligi piłkarek 
ręcznych. Następny mecz be-
niaminek ze Świebodzic roze-
gra 19 marca o godz. 19.00 w 
Krakowie z Cracovią.

• Szczęśliwe Opole
Nie tylko koszykarze z Wałbrzy-
cha grali w miniony weekend w 
Opolu. W meczu 17 kolejki w 3 
grupie II ligi siatkarki MKS Cheł-
miec Wałbrzych pewnie po-

konały Uni II Opole 3:0 (25:15, 
25:22, 25:12)! Przed ekipa tre-
nera Marka Olczyka nami teraz 
przygotowania do ostatniego 
meczu sezonu 2022/2023, któ-
ry zagrają 25 marca w Hali Wał-
brzyskich Mistrzów z AZS AWF 
Wrocław.

• Lider im niestraszny
Siatkarze KPS Chełmiec Wał-
brzych pokonali po świetnym i 
zaciętym meczu byłego lidera 
3 grupy II ligi WKS Wieluń 3:1 
(25:19, 22:25, 25:20, 25:21). Sta-
tuetkę MVP spotkania otrzymał 

Bartłomiej Nackowski, ale bra-
wa należą się całej drużynie, 
która pokazała się z dobrej stro-
ny przed licznie zgromadzoną 
publicznością w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów. A 18 marca w 
tej samej hali kolejne siatkarskie 
emocje i dwumecz: o godz. 
11.00 mecz drugiej drużyny z 
rezerwami Gwardii Wrocław 
(1. liga dolnośląska), a o godz. 
14.00 pierwszy zespół rozegra 
mecz z KS Rudziniec (II liga).

• Najlepsi w regionie
- Wałbrzych może być dumny 
z młodych siatkarzy Chełmca. 
Zdobywamy upragnione złoto 
w Cutline Dolnośląskiej Lidze 
młodzików i będziemy gospo-
darzami turnieju 1/8 �nału mi-
strzostw Polski. Wielkie, wielkie 
brawa dla drużyny prowadzo-
nej przez duet trenerski Tomasz 
Korościk i Radosław Ostrow-
ski oraz wspaniałych kibiców, 
którzy głośnym dopingiem 
wspierali swoich ulubieńców 
przez cały sezon zasadniczy. 
Jesteśmy jedynym klubem mę-

skim w regionie, który w każ-
dej kategorii wiekowej zdobył 
medal (juniorzy starsi, juniorzy 
młodsi, młodzicy). Dokładając 
do tego 8 miejsce młodziczek 
oraz zbliżające się turnieje kin-
dera w „czwórkach” możemy 
stwierdzić: Wałbrzych jest mia-
stem siatkówki! Dodatkowo wy-
różnienie MVP otrzymał Oskar 
Hakert, stawiający pierwsze 
kroki w partnerskim klubie UKS 
Kinder Volleyball - współpraca 
ma sens i to widać – podkreśla 
Fabian Kurzawiński, wiceprezes 
KPS Chełmiec.
Na turniej w ramach 1/8 �nału 
mistrzostw Polski młodzików do 
Wałbrzycha przyjadą: Skra Beł-
chatów, ZAKSA Strzelce Opolskie 
i MKS Będzin. Harmonogram 
spotkań w hali IV LO w Wałbrzy-
chu: sobota (18.03) – godz. 17.00 
Chełmiec - ZAKSA, godz. 19.00 
Skra - MKS Będzin; niedziela 
(19.03) – 10.00 ZAKSA - MKS Bę-
dzin, godz. 11.30 Chełmiec – Skra, 
godz. 15.00 Skra – ZAKSA, godz. 
16.30 Chełmiec - MKS Będzin.

(RED)

IV liga
W 18 kolejce 18 grupy wschod-
niej IV ligi piłkarze Górnika 
będą podejmowali w Wałbrzy-
chu Polonię Trzebnica. Spotka-
nie zostanie rozegrane 18 mar-
ca o godz. 16.00 na boisku przy 
ul. Ratuszowej.

(RED)

Klasa okręgowa
W 16 kolejce rozgrywek klasy 
okręgowej w Podokręgu Wał-
brzych Victoria Świebodzice 
przegrała Górnikiem Nowe Mia-
sto Wałbrzych 0:1, a Włókniarz 
Kudowa Zdrój nie rozegrał me-
czu ze Zdrojem Jedlina Zdrój z 
powodu złego stanu boiska. W 
kolejnej serii spotkań zagrają: 
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 
- Cukrownik/Polonia Pszenno 
(18 marca, godz. 15.00), Zdrój 
Jedlina Zdrój - Kryształ Stronie 
Śląskie (18 marca, godz. 15.00), 
Grom Witków - Victoria Świebo-
dzice (godz. 15.00).

Klasa A
Z powodu opadów śniegu w 
16 kolejce grupy I klasy A w Po-
dokręgu Wałbrzych zostały roze-
grane tylko trzy spotkania: Zagłę-
bie Wałbrzych - AKS II Strzegom 
7:1, Zieloni Mokrzeszów - Sudety 
Dziećmorowice 4:1, Podgórze 
Wałbrzych - Czarni Wałbrzych 
0:2. Pozostałe spotkania zosta-
ną rozegrane w innym terminie. 
Program spotkań 18 kolejki: KS 
Walim - Szczyt Boguszów-Gor-
ce (18 marca, godz. 15.00), 
MKS Szczawno Zdrój - Zieloni 
Mokrzeszów (18 marca, godz. 
16.00), Sudety Dziećmorowice - 
Zagłębie Wałbrzych (18 marca, 
godz. 16.00), Czarni Wałbrzych 
- Herbapol Stanowice (19 marca, 

godz. 15.00), Iskra Witków Śląski 
- Podgórze Wałbrzych (19 marca, 
godz. 15.00), AKS II Strzegom - KP 
MCK Mieroszów (19 marca, godz. 
15.00), Wierzbianka Wierzbna - 
Górnik Boguszów-Gorce (19 mar-
ca, godz. 15.00), Klubokawiarnia 
Roztocznik - Włókniarz Głuszyca 
(19 marca, godz. 18.00).
Atak zimy spowodował, że z 
zaplanowanych spotkań w 16 
kolejce grupy I klasy A w Po-
dokręgu Jelenia Góra odbyły 
się dwa mecze: Mitex Podgó-
rzyn - Am�bolit Leszczyniec 0:4, 
KS Maciejowa - Karkonosze II 
Jelenia Góra 0:13, a pozostałe 
zostaną rozegrane 8 kwietnia o 
godz. 13.00. Program 17 kolejki: 
Halniak Miłków - Olimpia Ka-
mienna Góra (18 marca, godz. 
15.00), Orzeł Mysłakowice - Czar-
ni Strzyżowiec (18 marca, godz. 
16.00), Am�bolit Leszczyniec 
- Skalnik Czarny Bór (19 marca, 
godz. 11.00), Rudawy Janowice 
Wielkie - Pub Gol Jelenia Góra 
(19 marca, godz. 11.00), Orzeł 
Wojcieszów - Mitex Podgórzyn 
(19 marca, godz. 13.00), KS 1946 
Chełmsko Śląskie - Lechia Pie-
chowice (19 marca, godz. 14.00), 
Karkonosze II Jelenia Góra - Piast 
Bolków (19 marca, godz. 15.00), 
KS Maciejowa - Czarni Przedwo-
jów (19 marca, godz. 18.00).

SP Krzeszów mistrzem!
Piłkarze SP Krzeszów wygrali w 
Górze �nałowy turniej XXIV Dol-
nośląskich Igrzysk LZS. Na tym 
nie koniec sukcesów, ponieważ 
Bartosz Łojko z Lipienicy został 
wybrany przez trenerów i orga-
nizatorów najlepszym zawod-
nikiem wojewódzkiego turnieju 
�nałowego. 

(RED)

Z piłkarskich boisk
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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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(16) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegar-
ki, militaria, �gurki i patery z 
okresu PRL-u, szkło kolorowe, 
komiksy i inne przedmioty. Tel. 
604-574-501.

NIERUCHOMOŚCI

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam dom oraz zabudowania 
gospodarcze w Jedlinie- Zdrój. 
Działka o pow. 885m2. Cena 360 
tys. zł

Sprzedam dwie działki budowlane 
w Łomnicy o pow. około 30 arów 
każda. Cena 100 i 150 zł za m2.

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 45m2.

Sprzedam działkę zabudowaną 
(remiza strażacka) o pow. 1200m2 
w Sierpnicy. Cena 200 tys. zł. 

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.

Jedlina-Zdrój
ul. Kłodzka 29d
tel.: 781 454 045
czynne: pn-pt 8:00-20:00, sob 8:00-14:00

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

SPRZEDAM
Mitsubishi Lancer

Salon PL, 2009,
przebieg 213 500 km,

benzyna + gaz 143 KM, 
cena 22 500 zł 
do negocjacji,

TEL. 607 603 819 

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

instal   STD
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

SKLEP i SERWIS 
ROWEROWY

ul. Mickiewicza 3b 
w Wałbrzychu

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

Zapraszam!
Radosław Romanik

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

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

WSSE na targach nieruchomości 
w Cannes
W dniach 14-17 marca Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
weźmie udział w targach nieruchomości MIPIM w Cannes. Nasi eksperci promować 
będą szeroką ofertę inwestycyjną w Polsce.

 - W ofercie WSSE znajduje się ponad 600 ha atrakcyjnych terenów inwestycyjnych 
ulokowanych na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. WSSE posiada w swo-
jej ofercie również hale przemysłowe, które dostępne są dla inwestorów pod wynajem 
lub leasing. Obecnie realizowany jest program budowy nowych obiektów przemysłowo-
-magazynowych pod nazwą Lokalne Centrum Biznesu, które powstaną w Wałbrzychu, 
Jaworzynie Śląskiej, Ząbkowicach Śląskich, Nysie, Brzegu oraz Wrześni. Te wszystkie 
sprawdzone już rozwiązania chcemy prezentować m.in. podczas takich wydarzeń jak 
targi w Cannes - mówi Prezes Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Piotr Wojtyczka.

Polska Strefa Inwestycji
Do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „INVEST-PARK” dołączyła fi rma Mo-
dernTank, która produkuje rury z tworzyw 
sztucznych na potrzeby budowy sieci wodno-
-kanalizacyjnych.

Celem nowej inwestycji w Magnuszowicach 
w Gminie Niemodlin jest doposażenie hali pro-
dukcyjno-magazynowej w niezbędne maszyny i 

urządzenia dla uruchomienia produkcji do tej pory nieprodukowanych rur. Deklarowana 
wartość inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Gratulujemy i życzymy pomyślnego roz-
woju przedsiębiorstwa!

- Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem decyzji o wsparciu 
inwestycji, w ramach rządowego programu Polska Strefa Inwestycji, zapraszamy do za-
poznania się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej: h� ps://bit.
ly/3kFapkF i do kontaktu z ekspertami z Departamentu Obsługi Inwestora: tel. 74 664 
91 54/79, e-mail: doi@invest-park.com.pl .

Dołącz już dzisiaj do najlepszej strefy dla twojego biznesu! Razem możemy więcej! – 
zachęcają pracownicy Departamentu Obsługi Inwestora WSSE „INVEST – PARK”.

Na sprzedaż nieruchomość 
w Szczawnie-Zdroju

25 kwietnia 2023 r. o godzinie 10.00 w sie-
dzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „INVEST-PARK” przy ul. Uczniow-
skiej 16 w Wałbrzychu odbędzie się przetarg 
na nieruchomość w Szczawnie-Zdroju, poło-
żoną przy ulicy Szczawieńskiej.

Jest to działka o powierzchni 2,6280 ha, a jej 
cena wywoławcza wynosi 2 800 000 zł ne� o.

Szczegóły przetargu na stronie: h� ps://tiny.pl/wkgdj, Link do mapy: h� ps://tiny.pl/
wkg54.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: drb@invest-park.com.pl lub tel. 74 664 91 54.

Z życia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”


