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Zlikwidują pomnik
czerwonoarmisty?
Bon turystyczny ciągle
do wzięcia
Bonem
turystycznym
nadal można płacić za turystyczne atrakcje na terenie Polski. Tylko na Dolnym Śląsku ponad 2 tys.
podmiotów turystycznych
przyjmuje zapłatę bonami.
Do tej pory do tych firm popłynęło z ZUS już 173,3 mln
zł.
Rodzice, którzy nie wykorzystali do tej pory bonu turystycznego, mogą to zrobić
jeszcze do końca września
2022 roku. Bonem można zapłacić za wycieczkę, pobyt w
hotelu, pensjonacie czy gospodarstwie agroturystycznym.
Bon turystyczny to 500
zł na jedno dziecko, a w
przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł.
Przysługuje rodzicom, którzy
mieli prawo do świadczenia
wychowawczego 500 plus w
momencie wejścia w życie
przepisów o bonie, a także,
jeśli nabyli do niego prawo
między 19 lipca 2020 roku a
31 grudnia 2021 roku.
- Bon można wykorzystać
tylko na terenie kraju gdyż to
jest wsparcie przewidziane
dla polskich firm. Z najnowszych naszych danych wynika, że już ponad 3,3 mln osób
aktywowało bony na łącznie
około 3 mld złotych - mówi
Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS
na Dolnym Śląsku.
Rodzice z województwa
dolnośląskiego aktywowali
do tej pory 247 729 bonów z
324 320 im przysługujących i

zrealizowali nimi płatności na
kwotę 162,9 mln zł.
- Do tej pory nadal nie zostało aktywowanych 76 tysięcy bonów przez naszych dolnośląskich rodziców – dodaje
Iwona Kowalska-Matis.
Płatności bonami turystycznymi przyjmuje około 28
tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego,
świadczących usługi hotelarskie lub oferujących imprezy
turystyczne w Polsce, w tym
2361 firmy na Dolnym Śląsku.
Lista podmiotów turystycznych, u których można zapłacić bonem, jest na stronie
internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej – www.pot.
gov.pl.
Realizacja tego świadczenia odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS, z której korzysta
już ponad 10 mln osób. Od 1
sierpnia 2020 r. rodzic dziecka
do 18. roku życia może aktywować bon. Wystarczy, że po
wejściu na PUE ZUS uzupełni swoje dane kontaktowe,
a następnie aktywuje bon.
Następnie rodzic otrzymuje
kod, który należy pokazać
podmiotowi turystycznemu
podczas dokonywania płatności bonem. Każda płatność
będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS-ie.
Szczegółowe informacje
związane z bonem turystycznym można uzyskać dzwoniąc na specjalną infolinię
ZUS: 22 11 22 111).
(IKM)

Radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Wałbrzycha przygotowali projekt
uchwały, która jest apelem w sprawie zobowiązania prezydenta Wałbrzycha do podjęcia w
trybie pilnym działań dotyczących usunięcia z przestrzeni publicznej pomnika sowieckiego
żołnierza usytuowanego przy ul. Zacisze w Wałbrzychu.
Temat likwidacji pomnika, który stoi w dzielnicy Gaj,
w pobliżu nieczynnego szpitala dziecięcego, powrócił w
chwili ataku Rosji na Ukrainę.
Zwolennicy likwidacji obelisku najpierw postać żołnierza
radzieckiego oblali czerwoną
farbą i przymocowali do niego
ukraińską flagę poplamioną
czerwoną farbą, co ma symbolizować ofiary rosyjskiego
ataku na Ukrainę. W czasie
zorganizowanego przed monumentem happeningu, został
także spalony wózek dziecięcy,
symbolizujący śmierć ukraińskich dzieci. Temat usunięcia
pomnika podjęli także radni z
Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej, którzy powołując się na § 28 ust. 2 pkt
3 uchwały nr XLVI/441/13 Rady
Miejskiej Wałbrzycha z 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzycha
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 9
maja 2013 r., poz. 3027 z późn.
zm.) – przygotowali uchwałę,
która ma brzmieć:
„Przyjmuje się apel do
Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podjęcie w trybie pilnym działań dotyczących
usunięcia z przestrzeni publicznej pomnika sowieckiego
żołnierza usytuowanego przy
ul. Zacisze w Wałbrzychu, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.”
Wykonanie apelu radni powierzają prezydentowi
Wałbrzycha, a apel ma wejść
w życie z dniem podjęcia i ma
podlegać ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
A oto treść apelu, który
stanowi załącznik do proponowanej uchwały:

Rada Miejska Wałbrzycha w
oparciu o postanowienia art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia
2016 r. o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy,
budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz
pomniki (Dz.U. 2018 poz. 1103
z późn. zmianami), zobowiązuje Prezydenta Miasta do
podjęcia w trybie pilnym działań dotyczących usunięcia z
przestrzeni publicznej pomnika sowieckiego żołnierza usytuowanego przy ul. Zacisze w
Wałbrzychu.
Przedmiotowa
ustawa w sposób jednoznaczny definiuje m.in. jakie pomniki, obeliski, kolumny, rzeźby,
posągi, popiersia, kamienie
pamiątkowe, płyty i tablice
pamiątkowe, napisy i znaki
podlegają usunięciu z przestrzeni publicznej. Za podlegające usunięciu ustawodawca

uznał pomniki odwołujące się
do osób, organizacji, wydarzeń
lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób taki
ustrój propagujące. Ustawa
nie ma zastosowania wobec
pomników znajdujących się na
terenie cmentarzy albo innych
miejsc spoczynku.
Pomnik
sowieckiego
żołnierza został usytuowany
przy ul. Zacisze w latach siedemdziesiątych
ubiegłego
stulecia. W prawdzie pomnik
ten znajduje się w pobliżu
cmentarza radzieckiego, ale
nie jest usytuowany na jego
terenie. Oznacza to, że pomnik
ten powinien być zgodnie z
prawem usunięty z przestrzeni publicznej już do 31 marca
2018 roku.
Biorąc
powyższe
pod
uwagę, Rada Miejska zobowiązuje Prezydenta Miasta do
bezzwłocznego wywiązania się
z ustawowych obowiązków.

Jednak zdania na temat
usunięcia tego pomnika są
wśród mieszkańców miasta
podzielone.
- Ten pomnik już dawno
powinien być usunięty, tak jak
miało to miejsce w innych miastach, na przykład w Legnicy –
argumentuje jeden ze zwolenników likwidacji tej pamiątki.
- To jest gumkowanie historii – odparł kolejny z naszych
Czytelników pod postem informującym o apelu radnych.
- Nie ma potrzeby burzenia tego pomnika. Wystarczy
usunąć z niego czerwoną
gwiazdę i zmodyfikować
napis. Zamiast „Żołnierzom
radzieckim poległym w II
wojnie światowej” można
napisać „Żołnierzom polskim poległym w II wojnie
światowej” i po sprawie –
postuluje Robert Rozmuski,
były radny Rady Miejskiej
Wałbrzycha.
(RED)
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Willa Alfa

BOŻE CIAŁO 15 - 19.06

ZAPRASZA

WAKACJE

09 - 16.07 I 16 - 23.07

599 zł/os I ze śniadaniem + wycieczka

ostanie wolne terminy I 8 dni - 7 nocy

do Pragi lub Skalnego Miasta

PROMOCJA

679 zł/os I ze śniadaniem + obiadokolacja

949 zł/os I w pokoju standard

+ wycieczka do Pragi lub Skalnego Miasta

1049 zł/os I w pokoju de - lux

Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

Prawo w pigułce: kara administracyjna za brak
zgłoszenia zbycia pojazdu

Podziemny świat
w Starej Kopalni

Wielu
użytkowników
dróg najpierw nabywa, a
następnie - po dłuższym lub
krótszym czasie - sprzedaje
samochód lub motocykl. Zarówno na nabywcy, jak i na
zbywcy pojazdu spoczywają
jednak nie tylko obowiązki
fiskalne, takie jak odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych - o tym
obowiązku, też nie każdy pamięta. Innym obowiązkiem
jest konieczność poinformowania właściwego starosty o
nabyciu lub zbyciu pojazdu.
Obowiązek taki nakładają
na właścicieli pojazdów przepisy ustawy Prawo o ruchu
drogowym, a konkretnie art. 78
ust. 2 tejże ustawy. Czynności
zgłoszenia należy dokonać, we
właściwym starostwie, w terminie 30 dni od daty dokonania
czynności nabycia pojazdu.
Jeszcze do niedawna, a
konkretnie do początku 2020

Niezwykłą, stałą ekspozycję zdjęć przygotowuje
Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia w Wałbrzychu. 13
maja zostanie otwarta wystawa zawierająca prawdziwe unikaty. Przedwojenne
negatywy dokumentujące
prace górników w wałbrzyskich zakładach są prawdziwym historycznym skarbem
i stanowią dużą wartość dla
kopalni.
- „Podziemny świat – górnicza praca na przedwojennych
fotografiach” to pierwsza odsłona wystawy z całej serii ponad 100 negatywów z okresu I
połowy XX wieku. Są to doskonale zachowane, oryginalne
fotografie miejsc, których w
tamtym okresie fotografować
nie można było. Oznacza to, że
pozyskane przez Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia prace z prywatnej kolekcji rodziny
z Niemiec to cały zbiór zdjęć,
wykonanych zapewne na zlecenie i ze specjalną przepustką,
dokumentujących prace podziemne w kopalni za czasów
niemieckiego Waldenburga. Ta
kolekcja, to perełka nie tylko dla
miłośników historii, przemysłu
i górnictwa. To również prawdziwe złoto dla pasjonatów
fotografii. Zaprezentowane na
wystawie zdjęcia są tak dobrze
zachowane, że udało się określić z jakiego okresu pochodzą,
jakim sprzętem zostały wykonane, rozpoznać miejsca, a nawet
odnaleźć zobrazowane przedmioty z dzisiejszej kolekcji zbiorów kopalni. Do tej pory, z tego
okresu znane były tylko pojedyncze zdjęcia dokumentujące

roku, przepisy nie przewidywały żadnej kary za niedopełnienie tego obowiązku. Oczywiście nabywca zgłaszał fakt
nabycia, jednak nic nie groziło
zbywcy pojazdu, za to, że nie
zgłosił jego zbycia. Dwa lata
temu parlament zmienił jednak przepisy. Aktualnie każdy,
kto, będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie zawiadamia starosty
o nabyciu lub zbyciu pojazdu
podlega karze pieniężnej w
wysokości od 200 do 1000 zł.
Co szczególnie istotne, nie
wystarczy by nowy nabywca
zgłosił nabycie określonego
pojazdu. Starosta nie będzie
przecież wiedział, bez odrębnego zgłoszenia dotychczasowego właściciela, że dany pojazd został sprzedany, mimo,
że zostało zgłoszone jego
nabycie. Takie już są absurdy
polskiej rzeczywistości.

Wysokość nakładanej kary
zależy od wielu czynników, a
decyzję o jej wysokości podejmuje starosta. Decyzja
taka podlega zaskarżeniu
w trybie administracyjnym.
Różne są bowiem przyczyny, przez które obowiązku
zgłoszenia nie dopełniono,
a starostowie bardzo często
podejmują decyzje nie wysłuchując nawet osoby, na którą
nakładają karę. Powinny być
one zaś brane pod uwagę
przy ustalaniu wysokości nakładanej kary.
Podsumowując: zgłoszenie
staroście zarówno nabycia jak
i sprzedaży samochodu jest
obowiązkowe i należy czynności tej dokonać w terminie 30
dni od dnia jej dokonania np.
zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Trzeba również liczyć
się z tym, że za przekroczenie
terminu lub brak zgłoszenia w
ogóle, przyjdzie zapłacić karę

administracyjną, którą nakłada
starosta.
Zgłoszenia można dokonać
osobiście w urzędzie, przez
platformę e-PUAP lub wysłać
je pocztą.
Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy

Filharmonicy zagrają dla Ukrainy
Muzycy
Filharmonii
Sudeckiej, w geście solidarności z walczącą Ukrainą, zagrają 15 maja 2022 r. koncert
charytatywny, któremu towarzyszyć będzie zbiórka na
rzecz Stowarzyszenia „Ukraina-Wałbrzych”. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.00
w Filharmonii Sudeckiej.
Udział w wydarzeniu jest
bezpłatny.
Muzycy w składzie kameralnym: Anna Osowska-

-Kud (skrzypce), Olga Malyk
(skrzypce), Olga Levchenko
(skrzypce), Zofia Kowalczyk
(altówka), Wojciech Kud (wiolonczela), Kamil Piotr Grabowski (fortepian) zaprezentują
repertuar przede wszystkim
polskich i ukraińskich kompozytorów. Usłyszymy „Krakowiaka fantastycznego H-dur,
Op. 14 Nr. 6” i „Melodię, Op.
16 Nr. 2” Ignacego Jana Paderewskiego oraz fragmenty
„Kwartetu
fortepianowego

d-moll op. 8” Zygmunta Noskowskiego. Z twórczości
kompozytorów ukraińskich
zagrane zostaną utwory Miroslava Skoryka „Carpathian
Rhapsody” i „Taniec Hiszpański” oraz „Melodia” Oleksandra Znosko-Borowskija.
Program dopełni „Arioso z
Kantaty BWV 156” Jana Sebastiana Bacha.
Koncert jest inicjatywą
samych muzyków, którzy
wystąpią w tym dniu cha-

rytatywnie. Również osoby
pracujące przy obsłudze
tego wydarzenia będą wykonywać swoje obowiązki w
formie wolontariatu. Zbiórkę
charytatywną poprowadzą
przedstawiciele
Fundacji
Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha. Organizatorzy gorąco zachęcają do
udziału w koncercie i finansowego wsparcia ofiar trwającej wojny.
(AF)

prace w wałbrzyskich zakładach
górniczych. Był zakaz fotografowania podziemnych zakładów.
Teraz Stara Kopalnia jest w posiadaniu całej kolekcji, której
wernisaż już w piątek 13 maja
o godzinie 18.00 w specjalnie
zaaranżowanym pomieszczeniu na terenie instytucji. Zdjęcia
trafiły do Wałbrzycha i stały się
własnością wałbrzyskiej górniczej atrakcji już w 2020 roku.
Okoliczności pandemii, dokładne badania nad zdjęciami oraz
użycie nowoczesnych technologii do zaprezentowania ich w
większym formacie z zachowaniem wysokiej jakości, sprawiły
że potrzeba było dwóch lat na
zaprezentowanie ich ich publiczności – mówi Jan Jędrasik,
dyrektor Starej Kopalni.
„Podziemny świat – górnicza praca na przedwojennych
fotografiach” to prezentacja
m.in. materiałów systemów
eksploatacji, obudowy wyrobisk, organizacji pracy, czy maszyn i sprzętu górniczego. To
prawdziwy wizualny dokument
historii górniczego trudu wałbrzyskich gwarków. Niezwykle
cenny dla miasta zbiór. Wystawę można oglądać w Starej
Kopalni od piątku - 13 maja, od
godziny 18:00. Tego dnia organizatorzy przygotowali jeszcze
jeden element programu. Od
godziny 19.00 w kawiarni Sztygarówka, odbędzie się prezentacja zdjęć przygotowana przez
górników, prelekcja na temat
techniki fotograficznej oraz odczytanie listu od byłych właścicieli kolekcji, od których Stara
Kopalnia nabyła zdjęcia.
(RED)
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Sztuka wałbrzyszanki
doceniona na Węgrzech

REKLAMA

Sztuka „Gary Rondel” napisana przez Karolinę Jefmańską
ukazała się w antologii „Mesék a boldogságról –
csöppségeknek és nagyobbaknak”. W wydanej na Węgrzech
publikacji znalazły się wybrane teksty z Polski. Wałbrzyszanka
znalazła się w gronie takich znanych nazwisk, jak Malina
Prześługa, Przemysław Laskowski, Michał Walczak czy
Katarzyna Mazur-Lejman. Karolina Jefmańska liczy, że jej
sztuka doczeka się realizacji na scenie.
„Gary Rondel” to sztuka o
małym rondelku, który czuje
się bezużyteczny, który nie ma
celu w życiu i myśli, że jest niepotrzebny. Rondelek wyrusza
w podróż, by odnaleźć sens, a
po drodze wykazuje się niesamowitą odwagą. To historia z
happy endem o poszukiwaniu
siebie. Do antologii dwunastu
bajek dla dzieci redakcja wybrała teksty teatralne o szczególnej

wartości literackiej. Jak czytamy
w opisie wydawnictwa, to teksty najlepszych, współczesnych
polskich autorów, które mają
uniwersalne przesłanie.
Sztuka, która znalazła się w
antologii, została napisana kilka
lat temu na konkurs na sztukę
dla dzieci, zorganizowany przez
Centrum Sztuki w Poznaniu.
Wówczas Karolina Jefmańska
otrzymała wyróżnienie, a jej

NOWE KURSY STACJONARNE:

16, 17 i 19 maja

REKLAMA

tekst znalazł się w specjalnym
wydawnictwie „Nowe sztuki dla
dzieci i młodzieży”.
– Od dawna chciałam wziąć
udział w tym konkursie. Miałam
pomysł na sztukę. Wcześniej
pisałam sztuki dla mojego „Małego Teatru Frędzle”, który teraz
jest już duży i nie występuje,
i pomyślałam, że napiszę i po
prostu wyślę – wspomina Karolina Jefmańska.
Tekst otrzymał nagrodę specjalną za komizm w sztuce. Po
kilku latach sztuka znów została
zauważona. Z Karoliną Jefmańską skontaktowała się Patrícia
Pászt, która sztukę chciała przetłumaczyć i umieścić w antologii „Bajki o szczęściu” i tak też
się stało.
– Moim kolejnym marzeniem jest to, żeby ta sztuka zaistniała na scenie profesjonalnego teatru. Była czytanie „Garego
Rondla” w czasie Festiwalu Małych Prapremier w Wałbrzychu,
ale reżyserka zmieniła nieco zakończenie – przyznaje Karolina
Jefmańska.
Za wydawnictwo, które ukazało się na Węgrzech, odpowiada polonistka i historyk dramatu
Patrícia Pászt. Antologia została
wydana z inicjatywy Centrum
Węgierskiego w Krakowie, przy
wsparciu Ambasady Polskiej,
Fundacji Wacława Felczaka,
Narodowego Funduszu Współpracy oraz Programu Translatorskiego Instytutu Książki.
Karolina Jefmańska jest nie
tylko autorką teatralnych scenariuszy, ale także animatorem
kultury i na co dzień można ją
spotkać w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury.
(WOK)

Wygrała ogólnopolski
konkurs
Paulina Jankiewicz
z klasy VIII b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana
Kochanowskiego w
Wałbrzychu, zajęła I
miejsce w III Ogólnopolskim i Polonijnym
Konkursie Plastycznym na projekt kartki
pocztowej o tematyce
patriotycznej „Prawdy Polaków spod
Znaku Rodła Katechizmem Narodowym
Polaków w XXI w.”.
Konkurs
organizowany był przez
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Stowarzyszenie
Oświaty i Wychowania
we Wrocławiu oraz Rodzina Rodła – Wrocław. Jego
celem było:
– popularyzowanie Pięciu
Prawd Polaków spod Znaku
Rodła ogłoszonych 6 marca
1938 r. w Berlinie,
– kształtowanie wartości
i postaw patriotycznych
wśród dzieci i młodzieży,
– budowanie świadomości
lokalnej, zwłaszcza wśród

dzieci i młodzieży szkolnej
z terenów polskich Ziem
Zachodnich i Północnych,
– rozwijanie umiejętności
oraz zainteresowań plastycznych wśród dzieci i
młodzieży szkolnej.
Paulina Jankiewicz zwyciężyła w kategorii uczniów
szkół podstawowych klasy
IV-VIII. Laureaci pierwszych
trzech miejsc otrzymali dyplomy i nagrody niespodzianki.
W konkursie wzięło udział 24
uczniów PSP nr 15 z klas VI
– VIII. Opiekunami na etapie
szkolnym byli nauczyciele historii: Joanna Jankowska i Elżbieta Pławsiuk.
Wirtualną wystawę prac
można obejrzeć na stronie
https://muzeum.wroclaw.pl/
wpis/wyniki-konkursu-4/6552/.
(SP15)
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Strażacy świętowali

W Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury
w Boguszowie - Gorcach odbyły się uroczyste obchody
Dnia Strażaka.
Była to doskonała okazja,
aby podziękować i wyrazić
uznanie dla służby, którą na
co dzień w mieście pełnią jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszów oraz Gorce.
Świętowanie rozpoczął przejazd pojazdów ratowniczych
przez ulice miasta. W sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki
Publicznej - Centrum Kultury
w Boguszowie - Gorcach uroczyste ślubowanie złożyła młodzieżowa drużyna pożarnicza,
wyróżniono także najlepszych
ochotników.
W uroczystości, poza rodzinami oraz bliskimi strażaków,

Ciekawie
w Świebodzicach

udział wzięli m.in. burmistrz
miasta Sylwia Dąbrowska,
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Paweł
Kaliński, Naczelnik Wydziału
Operacyjno-Szkoleniowego
Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu Tomasz Kwiatkowski,
Komendant Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach
Marcin Ziach oraz jego zastępca Arkadiusz Rusiecki,
Komendant Straży Miejskiej
Marcin Danieliszyn, ksiądz
kaninik Andrzej Bajak, radni
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, przedstawiciele boguszowskich jednostek
organizacyjnych oraz szkół, a
także zaprzyjaźnieni „hasiči” z
miasta partnerskiego Smiřice.
(JCF)

- 12 maja (czwartek) w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach odbędzie się wernisaż
wystawy Jagody Stączek „Gabinet Osobliwości”. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy
do odwiedzenia Galerii Kominkowej o godzinie 18.00. Dzień
później (13 maja) razem z MDK
zapraszamy do udziału w niezwykłych warsztatach artystycznych Inspiracje na jedwabiu,
które poprowadzi utalentowana
świebodzicka artystka, właścicielka galerii sztuki Arttess, Teresa Anniuk-Gulak. Warsztaty
stanowią doskonałą okazję do
oderwania się od codziennego
pędu, odkrycia nowych talentów
i rozwijania pasji. Ilość miejsc jest
ograniczona, obowiązują zapisy.
Wstęp płatny: 30 zł. Jednak nie
samą sztuką człowiek żyje, dlatego w sobotę i niedzielę (14-15
maja) na płycie świebodzickiego
Rynku zaparkują różnorodne
food trucki, jakich w Świebodzicach jeszcze nie było, serwujące
dania kuchni z najdalszych zakątków globu. Przed nami dwudniowy, weekendowy Festiwal
Smaków Świata, organizowany
z nową firmą. Każdy amator street foodu znajdzie coś dla siebie.
Będzie można smacznie zjeść,
posłuchać muzyki i odpocząć
od codziennych spraw. Na najmłodszych czekać będzie strefa
zabaw. Serdecznie zapraszam
do udziału w planowanych wydarzeniach – mówi Paweł Ozga,
burmistrz Świebodzic.
(WPK)

Bezpłatna
mammografia
W Boguszowie – Gorcach
będzie można wykonać bezpłatne badania mammograficzne. Są one przeznaczone
dla pań w wieku 50-69 lat
finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki
Raka Piersi. Po raz pierwszy
w 2022 roku mogą wykonać
je kobiety, które urodziły się
w 1972 roku.
Mobilna pracownia mammograficzna będzie stacjonowała 16 maja 2022 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w
Rynku w Boguszowie –Gorcach.
- Zachęcamy, aby nie zwlekać z
realizacją badań – systematyczna mammografia umożliwia
wykrycie zmian w piersiach na
bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli
piersi lub badań palpacyjnych.
Wczesna diagnoza i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia
daje niemal 100% gwarancję
powrotu do zdrowia. W badaniach mogą uczestniczyć Panie
w wieku od 50 do 69 lat, które
są ubezpieczone, a także: nie
miały wykonanej mammografii
w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka (rak
piersi w rodzinie u marki, siostry
lub córki lub mutacje w obrębie
genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w
roku poprzedzającym otrzyma-

Budżet
obywatelski

ły w ramach realizacji programu
pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii
po upływie 12 miesięcy. Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o
charakterze złośliwym w piersi.
Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego i można je
wykonać w dowolnym miejscu
w Polsce niezależnie od miejsca zamieszkania. Prosimy o
wcześniejszą rejestrację pod nr
tel. 58 666 24 44 lub na http://
www.mammo.pl/formularz. W
celu weryfikacji uprawnień do
badania przed połączeniem
telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na
badanie prosimy zabrać ze sobą
zdjęcia lub płyty CD z poprzednich mammografii, o ile nie były
one wykonane w pracowni LUX
MED. W związku z epidemią
Covid-19, w trosce o zdrowie i
bezpieczeństwo pań oraz personelu medycznego, prosimy
o zrozumienie dla podjętych
środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce
ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji. Więcej
informacji na temat mammografii można znaleźć na stronie
www.mammo.pl – podkreślają
organizatorzy badań.
(RED)
REKLAMA

W dniach od 16.05.2022
r. do 27.05.2022 r. odbędzie się głosowanie na
pozytywnie zweryfikowane projekty, które zostały
złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy
Miasto Boguszów-Gorce
na rok 2022. Szczegóły
dotyczące głosowania dostępne są na stronie https://
boguszow-gorce.pl/budzet-obywatelski-boguszowa-gorc-2022-,a3525.
(RED)

Daniec i Pudzian
na Dniach
Boguszowa-Gorc
Na 21 i 22 maja zostały
zaplanowane tegoroczne
Dni Boguszowa – Gorc.
Pierwszego dnia impreza
zostanie zorganizowana w
Centrum Kulturalno – Kongresowym Witold przy ul.
Traugutta. O godz. 15.00
rozpoczną się artystyczne
prezentacje mieszkańców, o
godz. 19.00 wystąpi gwiazda wieczoru, czyli Marcin
Daniec, a po nim zagrają i
zaśpiewają: Angelo Ciureja i Romano Drom, Hortus
oraz Tequila Band. Na 22
maja została zaplanowana
część rekreacyjna, która rozpocznie się o godz. 16.00 w
Ośrodku Sportowo – Rekreacyjny Dzikowiec. Zostaną
tam rozegrane zawody Pucharu Polski Strongman, a
gościem specjalnym będzie
Mariusz Pudzianowski.
(RED)

Eleni na Dzień
Matki
- Zapraszam na wyjątkowy koncert z okazji Dnia
Matki w wykonaniu Eleni
z zespołem. Podczas koncertu usłyszymy największe
przeboje takie jak: „Miłość
jak wino”, „Troszeczkę ziemi
troszeczkę słońca”, „Tylko w
Twoich dłoniach”, „Na wielka miłość” oraz najnowsze
kompozycje z płyty „Statek
do Pireusu”. Piosenkarce
będą towarzyszyli muzycy:
Kostas Dzokas i Aleksander
Białous – mówi Mirosław
Kowalik, dyrektor Teatru
Zdrojowego w Szczawnie
– Zdroju. Koncert Eleni z
okazji Dnia Matki odbędzie
się w szczawieńskim teatrze
18.05.2022 r. o godz. 19.00.
Bilety kosztują 80 zł.
(RED)
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Wysprzątali góry
Kilkudziesięciu wolontariuszy, w tym samorządowcy
i parlamentarzyści, sprzątali
góry w okolicach Mieroszowa. – Niestety, plon naszej
pracy to mnóstwo worków
wypełnionych
odpadami
pozostawionymi w naszych
pięknych górach – podsumowują organizatorzy akcji
„Czyste Góry” w Gminie Mieroszów.
W sobotnie przedpołudnie,
z mieroszowskiego Rynku oraz
sprzed szkoły w Sokołowsku,
wyruszyli w teren uczestnicy akcji „Czyste Góry”. W tym
gronie byli: senator Agnieszka
Kołacz – Leszczyńska, poseł na
Sejm Izabela Katarzyna Mrzygłocka, radny Rady Miejskiej
Wałbrzycha Piotr Kraczkowski,
burmistrz Mieroszowa Andrzej
Lipiński wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie i radnymi rady miejskiej,
pracownicy spółki ZGKiM oraz
innych instytucji gminnych,
w tym Sołectwa Sokołowsko.
Nie zabrakło także przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentujący między
innymi: Koło Łowieckie Knieja
w Lubawce, Mieroszów w Górach, 1 Sudecką Drużynę Harcerek „Galaktyka”, Klub Senior+
w Unisławiu Śląskim, Fundacji
Polska Górom oraz druhowie
z OSP Mieroszów i Sokołowsko
i Ryszard Malesza - GOT z Polskiego Towarzystwa Tatrzanskiego. Liczna grupę stanowili
także Ukraińcy, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie w Gminie Mieroszów.
Do posprzątania były: okolice
szybowiska w Mieroszowie, Zawory, Góry Suche, Stożek Wielki oraz Przełęcz Trzech Dolin.
- Udaliśmy się na Rogowiec i
- ku naszemu miłemu zaskoczeniu - było w miarę czysto. Przez
około 10 km marszu zebraliśmy
jeden około 100- litrowy worek
śmieci. Pod koniec naszej drogi
nie było już tak „różowo”, bo
drugi taki wór uzbieraliśmy na
około 200 metrowym odcinku
przy parkingu obok schroniska
Andrzejówka. Wniosek z tego
taki, że prawdziwi turyści, zdobywający szczyty Gór Suchych,

REKLAMA

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice,
powiat wałbrzyski.

potrafią się zachować i śmieci
zabierają ze sobą. Ci pseudoturyści, dojeżdżający jedynie
do schroniska lub na okoliczne
łąki, wyrzucają wszystko gdzie
popadnie. A plagą są wyrzucane wszędzie nawilżające chusteczki oraz maseczki ochronne
– relacjonują członkowie grupy
wolontariuszy, która wyruszyła
spod Schronisko PTTK Andrzejówka.
- Zasłużone kiełbaski i piwo
bezalkoholowe w Schronisku
PTTK Andrzejówka, a wcześniej
kilogramy śmieci sprzątnięte ze szlaku na Stożek Wielki,
znalezione polskie 20 zł na leśnym parkingu i niesamowite
widoki Kotliny Sokołowskiej.

Takie soboty to my lubimy!
Braliśmy udział w akcji sprzątania szlaków i równocześnie po
raz pierwszy testowaliśmy w
terenie naszą aplikację „Zmieć
śmieć”. Mamy sporo materiału do analizy, ale ogólnie: to
działa! Dziękujemy wszystkim
testującym i naszym wolontariuszom: Monice i Tomkowi
– dodają przedstawiciele Fundacji Polska Górom.
Organizatorami akcji Czyste
Góry byli: Gmina Mieroszów,
KSS Bartnica, Nadleśnictwo
Wałbrzych,
Mieroszowskie
Centrum Kultury oraz Schronisko PTTK Andrzejówka w Rybnicy Leśnej.

Posprzątaj po swoim psie
- Miłośnikom czworonogów przypominamy o
konieczności sprzątania odchodów po swoich psich przyjaciołach – apeluje burmistrz
Mieroszowa Andrzej Lipiński.
W ubiegłym roku Zakład
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Mieroszowie, w porozumieniu z Gminą
Mieroszów, zamontował pojemniki służące do wyrzucania

psich odchodów. Pojemniki
wyposażone są w podajniki z
torebkami papierowymi, które
w każdy piątek i poniedziałek
są uzupełniane przez pracowników ZGKiM Mieroszów.
- Bardzo prosimy o korzystanie z pojemników. Zadbajmy wspólnie o czystość naszej
gminy – apeluje burmistrz Mieroszowa.
(RED)

(RED)

Podstawowe informacje o nieruchomości :
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Strudze w granicach działki nr 52/6 o powierzchni 0,09 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B. Dla nieruchomości
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00087855/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł. Wadium: 6 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną (zagrodową,
mieszkaniową, usługową itp.).
2. Nieruchomość niezabudowana położona w Strudze w granicach działki nr 52/10 o powierzchni 0,09 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem ŁV. Dla nieruchomości
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00095449/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł. Wadium: 6 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną (zagrodową,
mieszkaniową, usługową itp.).
W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargu organizowanym w dniu 06.04.2022 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2022 r. o godz. 11.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy w
Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 10.06.2022 r.
Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można
uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 126 lub pod numerem
telefonu (74) 84-52-163 lub (74) 84-52-718.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie
prawo odwołania przetargu.
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice,
ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Strudze, na stronie internetowej
urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od
12.05.2022r. do 15.06.2022 r.
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Coś na rzeczy jest…
Janusz
Bartkiewicz

Sprawą zabójstwa dwojga
studentów Akademii Rolniczej
we Wrocławiu, do którego doszło na stoku Narożnika w Parku Narodowym Gór Stołowych,
którego 25 rocznica przypada
17 sierpnia br., zajmowałem się
od zawsze. Najpierw z zawodowego obowiązku, jako kierujący grupą operacyjną wydziału
kryminalnego byłej Komendy
Wojewódzkiej Policji w Wałbrzychu, a następnie po przejściu na emeryturę, ponieważ
ta właśnie sprawa z pewnych
powodów nie dawała i nie daje
mi do dziś spokoju. Być może
dlatego, a raczej na pewno, że
jest to jedyna sprawa w mojej
„kryminalnej” karierze, w której
do dziś ani mnie, ani nikomu
innemu, nie udało się przedstawić jakiegoś spójnego (nie
budzącego jakichkolwiek wątpliwości) motywu, którym kierował się sprawca. Wprawdzie
historia kryminalistyki zna tzw.
zabójstwa bez motywu i być
może z takim czymś mieliśmy
do czynienia (była to zresztą
jedna z przyjętych wówczas
przez nas wersji), ale nawet
gdyby tak było, to również z takim przypadkiem wcześniej się
nie spotkałem, więc sprawa ta
nurtuje mnie do dziś. Od razu
wyjaśniam, że czym innym jest
umyślne zabójstwo bez motywu, a czymś innym zabójstwo
przypadkowe, czyli czyn nieumyślny, z czym się oczywiście
kilkakrotnie zetknąłem.
Dlaczego znów teraz do tej
sprawy powracam? Otóż dlatego, że ze wszystkich spraw
dotyczących zabójstw, którymi osobiście zajmowałem się,
tylko ta jedna jest stałym tematem nie tylko mediów głównego nurtu, ale też społecznościowych, przez co pozostaje w
nieustającym zainteresowaniu
wielu, a zwłaszcza tych, których w 1997 r. jeszcze nie było
na świecie, albo byli w tzw.
pacholęcym wieku. A jest tak,
ponieważ od ponad 18 lat robiłem i robię nadal wszystko, aby
o zabójstwie Anny Kembrowskiej i Roberta Odżgi świat nie
zapomniał, a już szczególnie
organa ścigania. I udało mi się
to, ponieważ po serii publikacji i chyba dwóch reportażach
telewizyjnych, sprawą w 2007
roku ponownie zainteresował
się wydział kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, przez przekorę chyba nazwany przez dziennikarzy
Archiwum X. Niestety bez wyników. Ponieważ zabójstwo na

Narożniku bez przerwy pojawiało się w mediach, śledztwo
zostało w pierwszej połowie
2020 r. przejęte do prowadzenia przez Prokuraturę Krajową
Wydział Zamiejscowy w Krakowie, która prowadzi je do
dziś. Również, co muszę z wielkim żalem skonstatować, bez
widocznych efektów, mimo
przeprowadzenia kilku bardzo
spektakularnych, ale - moim
zdaniem - w dwóch przypadkach absolutnie niepotrzebnych, działań. Ktoś na pewno
zarzuci mi (domyślam się już
kto), że wyolbrzymiam swoją
rolę w podtrzymywaniu ciągłego medialnego zainteresowania się tym zabójstwem. Otóż
nie wyolbrzymiam i nie kreuję
się na kogoś, kim nie jestem, a
wszystkim ewentualnym malkontentom pragnę zwrócić
uwagę, że nie tylko ta zbrodnia
z tamtych czasów, popełniona
na terenie byłego województwa wałbrzyskiego, nie została
wyjaśniona, jak choćby zabójstwo Edwarda R. w garażu na
Podzamczu, czy księdza z parafii w Ludwikowicach Kłodzkich
koło Nowej Rudy (obydwa w
1995 r.), ale jakimś trafem media o nich milczą, a Archiwum X
nimi się nie zajmuje. Dlaczego?
Powiem nieskromnie, że chyba
dlatego, iż nikt nie nadał i nie
nadaje im takiego medialnego
rozgłosu, jaki ja nadałem sprawie niewykrytego zabójstwa
studentów.
I oto nagle w Kudowie Zdroju i okolicznych miejscowościach pojawia się informacja,
że sprawca dwóch zabójstw
na Narożniku jest już w rękach
policji, że się przyznał, i że w
jego mieszkaniu znaleziono
dowody wskazujące na to, że
faktycznie mógł być ich sprawcą. Zwróciłem się więc do
rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Świdnicy z
zapytaniem, czy krążące o tym
wieści są prawdziwe, ale usłyszałem, że jest to tylko plotka,
a ja - jako były doświadczony
policjant kryminalny - plotkami
nie powinienem się zajmować,
a tym bardziej nagłaśniać. Muszę więc z przykrością wielką
stwierdzić, że tym razem z panem prokuratorem nie mogę
się zgodzić i postaram się rzecz
tu dokładnie wyłuszczyć.
Zacznę od starego polskiego przysłowia, że w każdej plotce znajduje się ziarno
prawdy, co należy rozumieć
w ten sposób, że aby powstało coś, co uważamy za plotkę,
musi zaistnieć jakieś zjawisko,
do którego się ona odnosi, ponieważ żadna plotka nie bierze
się z niczego. Jednym słowem
jest to cząstka prawdy, obudowana ludzkimi domysłami, co
powoduje, że zawiera w sobie
również informacje nie mają-

REKLAMA

Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza konkurs
na stanowisko DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce

Oferty należy składać do dnia 7 czerwca 2022 roku, do godz. 15:00
w biurze podawczym Urzędu Miasta Lubawka, Pl. Wolności 1,
58-420 Lubawka (parter, pokój nr 1), lub przesłać listownie na adres
Urzędu Miasta Lubawka (za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu
do biura podawczego Urzędu Miasta Lubawka). Szczegóły dot. konkursu
znajdują się na stronie internetowej bip.lubawka.eu w zakładce praca
lub na stronie głównej www.lubawka.eu.

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
Zawiadamia, że w okresie od 06.05.2022 r.
do dnia 18.06.2022 r. w Urzędzie Gminy w Starych
Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy
ogłoszeń oraz stronie internetowej
www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl
został wywieszony wykaz nr 3/2022 dotyczący najmu
socjalnego lokalu

ce pokrycia w rzeczywistości. I
właśnie w Kudowie taka plotka
pojawiła się w związku z zatrzymaniem dwóch kobiet, którym
postawiono zarzut zastrzelenia
rodziców jednej z nich. Zdarzenie miało miejsce 18 stycznia
2022 r., zwłoki ofiar ujawniono

aparat Anny i fotografie przedstawiające zwłoki studentów,
których „policja jeszcze nie
znała”, czyli nie były to fotografie wykonane przez naszych kryminalistyków w dniu
ujawnienia ich ciał. Na pytanie
o broń, z której ich zastrzelił,

szczątkowych informacji, jakie
do niektórych osób przeciekły
od policjantów wykonujących
niekiedy nawet proste czynności procesowe, podjętych przez
policję i prokuraturę. Zawsze o
czymś usłyszą, coś nawet mimochodem dojrzą, w jakimś

20 kwietnia 2022 r. i bardzo
szybko zatrzymano obydwie
podejrzane, a zaraz po tym
53-letniego mieszkańca Kudowy Dariusza Z., który - jak się
okazało - dostarczył im pistolet.
Po jego zatrzymaniu w Kudowie bardzo szybko pojawiła się
w obiegu publicznym informacja, że tenże Dariusz przyznał
się do zabójstwa Anny Kembrowskiej i Roberta Odżgi, ponieważ w trakcie przeszukania
w jego mieszkaniu znaleziono

miał powiedzieć „broń jest, ale
sami sobie szukajcie”, a więc
plotka ta zawiera pewne informacje, których treść wskazuje,
że mogą wywodzić się z prowadzonych czynności procesowych w sprawie zabójstwa z 18
stycznia br. Chodzi więc o to, że
takich szczegółów jakaś „pani
Basia z mięsnego” wymyślić sobie nie mogła, a ponieważ - jak
wspomniałem - w każdej plotce tkwi ziarno prawdy, to mogę
założyć, że są one efektem

fragmencie działań uczestniczą, albo o czymś dowiedzą się
od kolegów. Zabójstwo, i to na
dodatek podwójne, nie często
w maleńkiej Kudowie się zdarza, zawsze stanowi sensację,
więc miejscowi stróże prawa
mają okazję, aby w towarzystwie (czy choćby w rodzinie)
brylować z tą wiedzą szczególną, a tajemną, co następnie ich
słuchacze wynoszą „w miasto”.
Wydaje mi się, że słuszność
takiego rozumowania wspie-

rają informacje, w wiarygodność których nie mam podstaw
nie wierzyć: 5 maja 2022 r. od
bardzo wczesnego ranka na
posesji i w mieszkaniu Dariusza
Z. trwały intensywne poszukiwania czegoś, czego mogę
się jedynie domyślać. Prowadzili je policjanci z Krakowa,
przy pomocy miejscowej straży pożarnej i pracowników
miejscowych wodociągów,
którzy „przekopali” ogródek i
opróżnili szambo Dariusza Z.,
a jeden z policjantów wszedł
do niego, ale prawdopodobnie nic nie znalazł. Jednakże
najważniejsze w tej informacji
(jej źródło chroni tajemnica
prasowa) jest to, że policjanci z Krakowa „usunęli” z okolicy wykonywanych działań
wszystkich obecnych tam
policjantów z kudowskiego
komisariatu. Rozumiem, że
aby się zabezpieczyć przed
wyciekiem wiedzy o tym, czego tam szukali i co znaleźli.
Konkludując to co tu napisałem, muszę stwierdzić, że
sytuacja jest taka, że gdyby
nie było podstaw do powiązania Dariusza Z. z zabójstwem
na Narożniku, to do Kudowy
nie przyjechałaby krakowska
ekipa i nie wywracałaby „do
góry nogami” jego mieszkania i posesji. Tak więc, wbrew
temu co głosi oficjalne stanowisko organów ścigania, coś
jest na rzeczy i w związku z tym
do tematu powrócę w najbliższym czasie.
http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
artykule nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.
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Dojazd do stacji
kolejowej

Dobiegła końca przebudowa drogi gminnej w Zagórzu Śląskim. Jest to dojazd do
znajdujących się tam posesji
oraz do remontowanej stacji
kolejowej.
Trasa jest łącznikiem od
drogi powiatowej nr 2876D
do dworca kolejowego w Zagórzu Śląskim, który będzie
stanowić przystanek na rewitalizowanej linii kolejowej nr
285. Obecnie trwa remont ele-

Biblioteczne święto

wacji budynku stacji oraz zagospodarowywany jest plac,
na którym powstaną miejsca
parkingowe wraz ze stojakami
na rowery. Cała inwestycja ma
służyć poprawie infrastruktury
turystycznej w Zagórzu Śląskim.
Łączny koszt budowy drogi
to ponad 420 tysięcy złotych.
Gmina pozyskała na ten cel
ćwierć miliona złotych.
(AM)

Od 1985 roku, 8
maja obchodzony jest
Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
Święto zainicjowane
zostało przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i od wielu
lat inauguruje Tydzień
Bibliotek.
Ogólnopolski Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek jest także okazją do
przeróżnych
czytelniczych akcji, warsztatów
i spotkań autorskich oraz
do podsumowania działalności instytucji kultury
i docenienia ich pracowników.
- Świątecznie i uroczyście
było też w Bibliotece+Centrum
Kultury w Czarnym Borze. 6
maja z zespołem B+CK spotkał się wójt Gminy Czarny Bór
Adam Górecki oraz przewodnicząca rady gminy Marzena
Łatka. Były serdecznie życzenia,
kwiaty i podziękowania za pracę na rzecz upowszechniania
kultury, kreatywność i ciekawe
inicjatywy. Były też listy gratulacyjne i nagrody za wzorową
pracę od dyrektor czarnobor-

Jedlińska
Werwa
Rodzinna gra terenowa
z okazji dnia matki i dnia
dziecka – to propozycja
Stowarzyszenia Jedlińska
Werwa dla mieszkańców
Jedliny – Zdroju.

skiej książnicy. Ze świąteczną
wizytą do B+CK zawitali też
kierownik OPS, Sołtys Czarnego Boru i członkowie rady
sołeckiej, a także szefowa Koła
Gospodyń Wiejskich i Starościna Uniwersytetu III Wieku.
Tego samego dnia w B+CK z
czytelnikami i fanami spotkał
się Alek Rogoziński - wyjątkowo twórczy i obdarzony olbrzymim poczuciem humoru
autor komedii kryminalnych. A
w kolejnych dniach do 15 maja

w planach są warsztaty biblioteczne dla dzieci, wykłady dla
Uniwersytetu III Wieku i spotkanie autorskie z warsztatami
komiksowymi dla młodzieży.
Te ostatnie, na zakończenie Tygodnia Bibliotek, poprowadzi
Zbigniew Masternak - prozaik,
autor komiksów, scenariuszy filmowych, reportażysta i piłkarz
– relacjonuje Katarzyna Bernaś,
dyrektor Biblioteki + Centrum
Kultury w Czarnym Borze.
(KB)
REKLAMA

- W Jedlinie - Zdroju powstało nowe stowarzyszenie. Nazwa nawiązuje nie
tylko do miejscowości, z
której się wywodzi, ale także do głównej cechy grupy.
Jedlińska Werwa powstała
pod koniec kwietnia 2022
r., a już 29 maja organizuje
pierwsze wydarzenie. Stowarzyszenie zainspirowały
dwa zbliżające się święta dzień matki i dzień dziecka.
Najlepszy prezentem dla
rodziny jest wspólnie spędzony czas, stąd pomysł na
rodzinną grę terenową połączoną z piknikiem rodzinnym. Gra terenowa odbędzie się 29 maja na terenach
leśnych przy Przełęczy Koziej (Kamieńsk) w Jedlinie-Zdroju. Po przebytej trasie
organizatorzy
zapraszają
na piknik rodzinny na teren
restauracji Zacisze Trzech
Gór (ul. Pokrzywianka 10,
Kamieńsk). Każda drużyna
otrzyma pamiątkowy medal i dyplom. Dla każdego
zawodnika kiełbaska z pieczywem, wspólne ognisko
oraz animacje. Zapisy przez
formularz internetowy dostępny pod linkiem: https://
forms.gle/b1Noxj3wiUxCeiZp - mówi Ilona Bujalska
ze Stowarzyszenia Jedlińska
Werwa.
(IL)
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Narodowy Dzień Zwycięstwa w Głuszycy
8 maja - w 77. rocznicę
zakończenia II wojny światowej - Powiat Wałbrzyski wraz
z Gminą Głuszyca zorganizował Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa
w Głuszycy.
Uroczystość rozpoczęła się
mszą św. w intencji Ojczyzny
w kościele pw. Chrystusa Króla
z udziałem Honorowej Asysty

Wojskowej. Następnie kompania honorowa 10. Brygady
Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, wszyscy przybyli goście oraz mieszkańcy udali się
przed Pomnik Niepodległości
w Głuszycy. Apel poległych odczytała mjr Katarzyna Sawicka,
pełniąca obowiązki dowódcy
10. Brygady Kawalerii Pancernej. Oddano hołd walczącym

za wolność w czasie II wojny
światowej na różnych frontach
oraz wspomniano osoby, które
zginęły z powodu okrucieństw
totalitarnych systemów. Delegacje złożyły pod pomnikiem
kwiaty oraz zapalono znicze.
Na cześć poległych za wolność
ojczyzny oddana została salwa honorowa przez żołnierzy
z kompanii honorowej, którzy

defiladą wojskową zakończyli
oficjalną część uroczystości.
Następnie wszyscy udali się
na piknik militarny z licznymi
atrakcjami, który został zorganizowany w parku przy nowej
siedzibie Urzędu Miejskiego w
Głuszycy. Goście mogli wziąć
udział w pokazach strzeleckich
prowadzonych przez Sowiogórskie Stowarzyszenie StrzelecREKLAMA

kie oraz 10. Brygadę Kawalerii
Pancernej, którzy dysponowali
trenażerem Cyklop. Można było
obejrzeć i wejść do pojazdów
Komendy Miejskiej Policji z
Wałbrzycha i wozów bojowych
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Głuszycy Górnej oraz zobaczyć z bliska nie lada atrakcję

- bojowy wóz piechoty BWP-1.
Ponadto na najmłodszych czekali animatorzy kreatywnych i
radosnych zabaw, dmuchany
zamek i pole paintbalowe. Jak
na piknik militarny przystało,
serwowano grochówkę żołnierską i inne plenerowe przysmaki.
(AGM)

Budują strefę

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Głuszycy
nie zwalnia tempa. Z każdym
dniem, bez względu na warunki atmosferyczne, widać
coraz większe postępy w prowadzonych pracach.
- Aktualnie trwają prace
związane z dostosowaniem
terenu na potrzeby przyszłych
przedsiębiorców, którzy - jak
szczerze wierzymy - zdecydują
się na otwarcie i prowadzenie
swoich firm, takich jak np. magazyny, czy stolarnie. Głuszycka Strefa Aktywności Gospodarczej stanowi odpowiedź na
liczne zapytania przedsiębiorców o dostępność terenów inwestycyjnych w naszej gminie.

Jest to również próba dywersyfikacji kierunku, w jakim zmierza Głuszyca. Budowa tego
miejsca to nie tylko korzyści
finansowe dla samej gminy. To
także wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców Głuszycy i jej okolic – informuje burmistrz Głuszycy Roman Głód.
Na ponad trzyhektarowej
działce wykonano już drogi
dojazdowe. Trwają też prace
związane z budową kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków.
Koszt całego projektu to 2,4 mln
złotych, z czego dofinansowanie
dla Gminy Głuszyca wynosi 1,6
mln złotych ze środków ZIT AW.
(AGM)

Wystawy obrazów
i karykatur
12 maja 2022 r. o
godz.18.00 w kościele przy
ul. Jana Pawła II w Jedlinie –
Zdroju zostanie otwarta wystawa obrazów i karykatur
Zygmunta Żyłaka.
- W imieniu organizatorów
wystawy obrazów i karykatur
Zygmunta Żyłaka, która powstała w rocznicę jego śmierci,
przygotowaliśmy wystawę Jego
prac, na którą serdecznie zapraszamy. Pierwsza część wystawy

pod hasłem „Nie chodzi o to by
ośmieszać tylko rozśmieszać”
rozpocznie się o godz. 18.00 w
byłym kościele ewangelickim,
a druga część rozpocznie sie o
godz. 18.30 w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Zygmunt
Żyłak był mieszkańcem Jedliny
- Zdroju i wieloletnim radnym
Rady Miejskiej Jedliny – Zdroju
– mówi Leszek Orpel, burmistrz
Jedliny-Zdroju.
(RED)
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Głuszyczanie najlepsi!
W hali szkoły podstawowej nr 2 w Głuszycy, odbyły
się pierwsze finały wojewódzkie turnieju Kinder Joy
of Moving w mini siatkówce
chłopców. UKS Kinder Volleball Głuszyca w składzie:
Wojciech Bielawny, Antoni
Motyl, Nikodem Gwizdała
wygrał zawody i awansował
do mistrzostw Polski.
Do gry stanęli chłopcy w
kategorii siatkarskich „dwójek”(rocznik 2011 i młodsi). W
ścisłym finale, w którym zagrało
8 najlepszych zespołów z wcześniejszych eliminacji, klub UKS
Kinder Volleyball wprowadził
rekordową ilość, aż 4 drużyn.

Wielki finał toczył się systemem każdy z każdym. Wszystkie zespoły zagrały z każdym
przeciwnikiem, a ponad czterogodzinne zawody stały na
fantastycznym poziomie sportowym. Nowym mistrzem Dolnego Śląska został UKS Kinder
Volleyball Głuszyca, który wygrał wszystkie swoje spotkania.
O drugim miejscu decydował
stosunek zdobytych i przegranych setów. 3 zespoły - Koral
Wrocław I, UKS Kinder Volleyball Wałbrzych I i Dwójka Milicz zdobyły taką samą liczbę
punktów - 15. Najlepszy bilans
setów padł łupem wrocławian
(11/4), wałbrzyszanie byli o jed-

Końcowa klasyfikacja:
1. UKS Kinder Volleball Głuszyca i awans na mistrzostwa Polski. Zespół w składzie
Wojciech Bielawny, Antoni Motyl, Nikodem Gwizdała
2. UKS Koral Wrocław I i awans na mistrzostwa Polski
3. UKS Kinder Volleyball Wałbrzych I w składzie Dawid Włodarski, Dominik Wojnowski,
Jakub Wierzbicki
4. UKS „ Dwójka” Milicz
5. UKS Koral Wrocław II
6. Akademia Siatkówki Zenit Wrocław
7. UKS Kinder Volleyball Wałbrzych II w składzie Karol Prokopowicz, Mikołaj Adamczyk, Julian Fortuna
8. UKS Kinder Volleyball Świebodzice w składzie Aleks Bochenek, Marcel Bochenek, Kacper Jaz

nego seta gorsi(11/5), a zespól
z Milicza zakończył zmagania
bez medalu (11/6). W końcowym rozrachunku podopieczni
trenera Bartosza Wesołowskiego zakończyli zmagania ze złotym i brązowym medalem oraz

7 i 8 miejscem w klasyfikacji
generalnej.
W turnieju funkcję sędziów
sprawowali zawodnicy drugoligowego KPS Chełmiec Wałbrzych.
(BW)
REKLAMA
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W MAJU ZAPRASZAMY
do PARKU AKTYWNOŚCI
CZARODZIEJSKA GÓRA
od wtorku do niedzieli
w godz. 10.00-19.00
Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska

Wycieczki szkolne

Chełmiec walczy
o medal
Siatkarze KPS Chełmiec
Wałbrzych rozpoczęli w środę w Krakowie rywalizację
w turnieju finałowym mistrzostw Polski juniorów
młodszych.
Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniach 1115 maja 2022 r. w Krakowie.
Uczestnicy zostali podzieleni
na dwie grupy, a wałbrzyszanie zmierzą się:
11 maja o godz. 13.00 z MOS
WOLA Warszawa
12 maja o godz. 13.00 z Akademią Talentów Jastrzębskiego
Węgla
13 maja o godz. 10.00 z Lechią
Tomaszów Mazowiecki.

W drugiej grupie zagrają:
AZS Stoelzle Częstochowa,
Energetyk Poznań, Chemik
Bydgoszcz oraz Metro Warszawa. Zwycięzcy grup zagrają o
złote medale, a zespoły z drugich miejsc o brązowe.
Juniorzy młodsi KPS Chełmiec
Wałbrzych pojechali do Krakowa
w składzie: Oskar Bogdański, Kacper Słowik, Bartosz Jurga, Oskar
Kukie, Oliwier Misiak, Bartłomiej
Nackowski, Michał Sulanowski,
Grzegorz Tchorowski, Jan Wiernicki, Natan Wojtasik, Daniel Wojtasik, Oliwier Zych, Antoni Zieliński, Maciej Stawarz oraz trener
Tomasz Botwina.
(RED)

Z Górnika
na mistrzostwa Europy?

(grupy zorganizowane)

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!

• Park linowy (4 trasy),
• Wieża wspinaczkowa
(3 stopnie trudności),
• Letni tor saneczkowy,
• Paintball.
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ODDZWONIMY

Lekkoatletka Amelia Kielar z LKS Górnik Wałbrzych
wypełniła minimum na mistrzostwa Europy do lat 18,
które zostaną rozegrane w
Izraelu.
- W pierwszym starcie tego
sezonu w Zgorzelcu Amelia
pokonała 100 m przez płotki
z rewelacyjnym czasem 13,91
sek. Minimum na mistrzostwa
Europy wynosi 13.95 sek. Amelia ciężko trenuje pod okiem
trenera Grzegorza Banaszka. Są
doskonałym duetem. Ttrzymamy kciuki za powołanie Amelii
na mistrzostwa Europy. Mamy
nadzieję, że Polski Związek
Lekkiej Atletyki dostrzeże nasz

diament i powołanie dla niej
to tylko kwestia czasu. Przypomnę, że Maja Olszak także
wypełniła minimum - 2 lata
temu. Niestety w czasie pandemii mistrzostwa nie odbyły
się – mówi Natalia Jońska z LKS
Górnik Wałbrzych.
Przypomnijmy, że w lutym,
w rozegranych w Rzeszowie
halowych mistrzostwach Polski
do lat 18 i 20 w lekkiej atletyce,
Amelia Kielar zdobyła srebrny
medal w biegu na 60 m przez
płotki w kategorii do lat 18. Podczas zawodów w rzeszowskiej
hali Amelia pobiła rekord życiowy, uzyskując czas 8.37 sek.
(RED, fot. LKS)
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Dla kogo finał?

Piłkarze Górnika
awansowali do IV ligi

W półfinale play off I ligi koszykarzy, Kotwica Kołobrzeg wygrała
w weekend dwa mecze z Górnikiem
Wałbrzych we własnej hali i do wyłonienia finalisty z tej pary potrzebne było piąte spotkanie.
Znów dwie dogrywki były potrzebne do wyłonienia zwycięzcy trzeciego
meczu półfinału play off I ligi koszykarzy z udziałem Kotwicy i Górnika. Tym
razem w Kołobrzegu lepsi byli gospodarze (102:99) i w niedzielę stanęli
przed szansą doprowadzenia do remisu i piątego spotkania. I Czarodzieje z
Wydm okazji nie zmarnowali, wygrywając 79:71 i doprowadzili w rywalizacji play off do remisu 2:2. Ostatnie
spotkanie zostało rozegrane 11 maja
o godz. 18.00 w Wałbrzychu i zakońKotwica Kołobrzeg - Górnik Wałbrzych 102:99
(21:28, 23:21, 28:13, 9:19, d1 6:6, d2 15:12)
Kotwica: Nelson 25, Itrich 22, Pieloch 20,
Kowalenko 12, Śmigielski 11, Długosz 6, Kurpisz
4, Kutta 2, Jakubiak 0, Wieczorek 0.
Górnik: Dymała 26, Malesa 20, Niedźwiedzki 20,
Jakóbczyk 10, Zywert 10, Pabian 9, Cechniak 4,
Durski 0, Kruszczyński 0, Ratajczak 0.
Kotwica Kołobrzeg - Górnik Wałbrzych 79:71
(25:20, 14:12, 18:22, 22:17)
Kotwica: Długosz 16, Pieloch 12, Kutta 10,
Śmigielski 10, Jakubiak 9, Nelson 9, Kowalenko
7, Itrich 3, Kurpisz 3, Wieczorek 0.
Górnik: Niedźwiedzki 19, Malesa 15, Dymała
12, Pabian 8, Durski 5, Cechniak 4, Ratajczak 3,
Jakóbczyk 2, Kruszczyński 2, Zywert 1.

czyło się po zamknięciu tego wydania
(relacja na db2010.pl).
Zespół, który wygra 3 mecze awansuje do wielkiego finału, a rywalem
Górnika lub Kotwicy będzie Sokół
Łańcut. Zwycięzca sezonu regularnego trzy raz pokonał AZS Politechnika
Opole i w finale będzie miał przewagę
własnego parkietu w ewentualnym 5
meczu. Do wyłonienia mistrza I ligi,
który tym samym wywalczy awans do
ekstraklasy, potrzebne będą 3 zwycięstwa. W finale rywalizacja będzie toczyła na takich samych zasadach, jak

we wcześniejszych rundach. Pierwsze
dwa mecze zostaną rozegrane 14 i
15 maja w hali zespołu wyżej sklasyfikowanego po sezonie zasadniczym,
trzeci i ewentualnie czwarty mecz odbędą się 21 i 22 maja, a jeśli potrzebny będzie piąty mecz, to zostanie on
rozegrany 25 maja u wyżej rozstawionego przeciwnika. Zespół, który odpadnie w półfinale, w dniach 14 maja
i 18 maja rozegra dwumecz z AZS
Politechnika Opolska, którego stawką
będzie 3 miejsce.
(RED)

Na 5 kolejek przed zakończeniem rozgrywek piłkarskiej klasy
okręgowej, Górnik Wałbrzych wywalczył awans do IV ligi. Wałbrzyszanie wracają na piąty poziom po
3 latach od wycofania z tych rozgrywek.
Przypomnijmy: w lipcu 2019 r. do
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej
wpłynęło oficjalne pismo, w którym
Klub Piłkarski Górnik Wałbrzych potwierdził rezygnację z rywalizacji w
rozgrywkach grupy wschodniej IV
ligi w sezonie 2019/2020. Powodem
rezygnacji z gry na tym szczeblu był
brak pieniędzy i zadłużenie. Odbudowa klubu rozpoczęła się znów od
klasy A. W ubiegłym roku Górnik w
świetnym stylu wywalczył awans do
klasy okręgowej, z kompletem 27
zwycięstw (3 kolejki zostały odwołane z powodu pandemii) i bilansem
bramek 187:12 (!).
Jako beniaminek klasy okręgowej
w Podokręgu Wałbrzych, w 24 rozegranych do tej pory spotkaniach,
Górnik doznał tylko jednej porażki
(0:3 w Żarowie ze Zjednoczonymi),
3 mecze zremisował (1:1 z wycofaną
z rozgrywek Wenus Nowice u siebie,
1:1 w Kłodzku z Nysą i 2:2 z MKS-em
w Szczawnie), a pozostałe wygrał. A
zwycięstwo, odniesione 7 maja 2022
r. w Kamieńcu Ząbkowickim nad trze-

Kadra zespołu, który wywalczył awans:
Bramkarze: Szymon Stec (99), Sebastian Kubiak
(94), Kamil Gubała (05)
Obrońcy: Oktawian Koniec (04), Eryk Migacz (05),
Jakub Nowacki (04), Sławomir Orzech (93), Oskar
Pawłowski (95), Marcin Smoczyk (83), Marcel
Grudziński (02), Dariusz Michalak (90), Grzegorz
Michalak (83), Dawid Rosicki (93),
Pomocnicy: Patryk Rzeszotko (01), Bartłomiej Laskowski (05), Piotr Krawczyk (99), Norbert Zioła
(05), Mateusz Sobiesierski (97), Sebastian Domek
(05), Mateusz Szewczyk (04), Oskar Nowak (05),
Adam Niedźwiedzki (01), Konrad Korba (04),
Łukasz Kalka (92),Edwin Valencia Rodriguez (97),
Napastnicy: Marcin Kobylański (94), Michał
Bartkowiak (97), Dominik Janik (06), Damian
Chajewski (92), Mateusz Kopernicki (86), Krzysztof Michalak (80).
Trener: Marcin Domagała, kierownik drużyny –
Czesław Zapart.

cim w tabeli Zamkiem sprawiło, że na
5 kolejek przed zakończeniem zmagań wałbrzyszanie zapewnili sobie
awans do IV ligi (promocję otrzymują
2 najlepsze zespoły). Przewaga Górnika nad Zamkiem wynosi 15 punktów, biało – niebiescy mają też lepszy
bilans bezpośrednich spotkań z tym
zespołem, a do tego jeszcze zaległe
spotkanie z Kryształem Stronie Śląskie
(przełożone na 1 czerwca 2022 r.).
(RED)
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REKLAMA

Profesjonalny
montaż
nawiewników
do okien PCV.
Tel. 508 39 38 35.

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

(3) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(3) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie - w
najlepszej cenie i w najkrótszym
czasie. Tel. 606 937 229
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533

PRACA
(2) Pakowanie kosmetyków. 2
zmiany. Również osoby z niepełnosprawnością. Wałbrzych. 734
108 163

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

KUPIĘ
(20) Kupię starcie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, militaria, figurki i patery z
okresu PRL-u, szkło kolorowe,
komiksy i inne przedmioty. Tel.
604-574-501.

NIERUCHOMOŚCI

i inne...

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
cały proces zakupu lub sprzedaży,
aż do momentu umowy końcowej
związanej z jej nabyciem/zbyciem.
Pomożemy w określeniu stanu
mentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy,
3 pokoje. Pierwsze piętro do remontu 109,70 m2. Cena 169 tys. zł
Kupię mieszkanie w Wałbrzychu
ewentualnie powiat wałbrzyski
–parter lub I piętro w cenie do 120
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.
Sprzedam działkę budowlaną w
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny
teren o powierzchni 3544m² cena
210 tys.zł
Sprzedam działkę zabudowaną
(remiza strażacka) o pow. 1200m2

podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów

Oferujemy naszym Klientom bezpieczne i sprawne przejście przez

prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl.

MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

TANIE

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

UBEZPIECZENIA

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

ZATRUDNIĘ
DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695

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. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

w Sierpnicy. Cena 200 tys. zł.
Informacje dotyczące nierucho-

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS

ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem

ul. Kłodzka 29d
tel.: 781 454 045

prawnego i kompletowaniu doku-

mości zostały sporządzone na

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567
e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Jedlina-Zdrój

czynne: pn-pt 8:00-20:00, sob 8:00-14:00

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

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

KUPIĘ
KAŻDE
MIESZKANIE
ZA GOTÓWKĘ
TEL. 723 453 267

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

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

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 791 87 34 77

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu
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• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi

BIURO:

ul. Słowackiego 8
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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27,
58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl,
www.db2010.pl

w Tygodniku DB 2010,
Wydawca: PPHU Media-Plan

w portalu db2010.pl, na Facebooku

Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności

ATRAKCYJNE CENY!

Tel. 790 709 590
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Tekstów niezamówionych nie zwracamy.
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