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Policjanci z Wałbrzycha 
i powiatu wałbrzyskiego 
tylko jednego dnia przyjęli 
trzy zgłoszenia o oszustwach 
związanych z wykorzysta-
niem korespondencji mailo-
wej, komunikatorów interne-
towych oraz internetowych 
platform sprzedażowych. 
- Oszustwa nie dotyczą tyl-
ko seniorów, ale także osób 
młodych. W związku z ostat-
nimi zgłoszenia, ponownie 
przypominamy na co zwrócić 
uwagę, aby uniknąć utraty 
swoich oszczędności – prze-
strzega O�cer Prasowy Ko-
mendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu podkomisarz 
Marcin Świeży.

- Dwoje pokrzywdzonych: 
37-letnia wałbrzyszanka oraz 
63-letni boguszowianin, chcia-
ło sprzedać wystawione przez 
siebie na aukcjach przedmio-
ty, a przez kliknięcie w otrzy-
many od „kupującego” link i 
zalogowanie się do fałszywej 
strony banku, straciło łącznie 
ponad 29 tysięcy złotych. Po-
nad 9 tysięcy złotych zniknęło z 
konta 71-letniego mieszkańca 
Szczawna-Zdroju, który myślał, 
że koresponduje z pracowni-
kiem jednego z banków. Męż-
czyzna również kliknął w link i 
zalogował się do strony przy-
gotowanej przez oszustów. I w 
tej kwestii po raz kolejny ape-
lujemy o rozwagę i ostrożność, 
bo oszuści od dłuższego czasu 
w celu wyłudzenia danych z 
naszych kart płatniczych wy-
korzystują popularne portale 
sprzedażowe, telefoniczne ko-
munikatory internetowe oraz 
korespondencję mailową – 
podkreśla podkomisarz Marcin 
Świeży.

Dlatego policja przygoto-
wała poradnik, który pozwoli 
ustrzec się przed takimi kra-
dzieżami.

Jak działają oszuści?
Wystawiasz coś w sieci, np. 

na portalu olx, bądź vinted. 
Znajduje się kupiec, który ko-
munikuje się z tobą najczęściej 
za pośrednictwem aplikacji 

Wyłudzają pieniądze przez Internet

whatsapp (ale nie tylko). Twier-
dzi, że kupił przedmiot i za 
niego zapłacił, a pieniądze mo-
żesz odebrać po wejściu w link. 
Teraz oszust wysyła do ciebie 
linka. Klikasz i tra�asz na stronę 
łudząco podobną do strony na 
portalu np. olx. Na stronie jest 
formularz z prośbą o poda-
nie danych twojej karty i stan 
twojego konta. Wypełniasz 
formularz. Kolejno przychodzi 
do ciebie sms z banku, z kodem 
do autoryzacji. Ty nie czytasz 
go uważnie i wpisujesz kod do 
formularza. W SMS-ie jest jasno 
napisane, że autoryzujesz do-
danie Twojej karty do Google 
Pay lub Apple Pay. Oszust Cię 
okrada. Płaci Twoją kartą za 
pomocą aplikacji płatniczej lub 

na o�cjalnym blogu olx może-
my przeczytać „Pamiętaj, że olx 
nie generuje linków do opła-
cenia zakupu, czy do podania 
danych do otrzymania płatno-
ści za oferowany przez ciebie 
przedmiot. Jedyną stroną, do 
której przekierujemy Cię pod-
czas �nalizacji Płatności olx, 
jest dotpay – za jej pośrednic-
twem realizowana jest wpłata”. 
Pamiętaj! Wery�kuj kto i co do 
Ciebie pisze. Nie wpisuj nigdzie 
numeru swojej karty. Nie klikaj 
w nieznajome linki do stron.

Policja apeluje o zachowa-
nie szczególnej ostrożności w 
każdym przypadku. Nie korzy-
stajmy nigdy z linków, które 
przychodzą w wiadomościach 
sms oraz mailowych. Najbez-
pieczniej jest wpisać samo-
dzielnie adres internetowy 
strony danego serwisu ogło-
szeniowego, czy też banku lub 
mieć go na stałe w zakładkach. 
Sprawdzajmy zawsze, czy wi-
tryna jest bezpieczna. Jeśli 
korzystamy z kodów autoryza-

cyjnych przesłanych SMS-em 
przez bank lub inne instytucje 
sprawdzajmy zawsze, czy za-
wiera polskie znaki.

Trzeba też pamiętać, by 
przy podawaniu danych karty 
bankowej zachować szczegól-
ną ostrożność. Należy upewnić 
się, czy oszuści nie zastawili na 
nas pułapki. Przed potwierdze-
niem operacji zawsze sprawdź-
my też, czy zgadza się numer 
konta odbiorcy oraz kwota, 
jaką chcemy przelać. To może 
nas uratować przed utratą pie-
niędzy.

Co robić, gdy zostaniesz 
oszukany?

Koniecznie skontaktuj się ze 
swoim bankiem przez infolinię. 
Możesz od ręki zastrzec swoją 
kartę w bankowości lub apli-
kacji swojego banku. Karta w 
ten sposób przestanie działać 
również w Google Pay i Apple 
Pay. Poinformuj jak najszybciej 
policję.

(RED)

wypłaca nią gotówkę w banko-
macie. Koniec. Twoje konto po 
chwili jest puste.

Jak uniknąć oszustwa?
Czytaj dokładnie sms-y, 

które przychodzą do ciebie z 
banków. Zwróć uwagę na to, 
co autoryzujesz. Poznaj zasa-
dy bezpieczeństwa swojego 
banku i stosuj się do nich gdy 
korzystasz z portali aukcyjnych. 
Miej ograniczone zaufanie 
do potencjalnych kontrahen-
tów. Rozliczaj się pośrednio 
przez dany portal, np. poprzez 
payu. Unikaj bezpośrednich 

transakcji. Uważaj na próby 
nawiązania kontaktu poza 
portalem, np. przez Whatsapp 
czy Messenger. Zobacz instruk-
cje płatności danego portalu 
sprzedażowego. Oszuści mogą 
podrobić stronę portalu au-
kcyjnego – tak samo jak i każdą 
inną stronę. Dlatego zwracaj 
uwagę na adres widoczny w 
przeglądarce. Zobacz poradnik 
portalu sprzedażowego. Zwróć 
uwagę na poprawność języko-
wą strony, na której przekazu-
jesz dane karty. Fałszywe stro-
ny często zawierają błędy, są 
napisane niegramatycznie. Np. 
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ZAPRASZA

W poprzednim felietonie, 
który optymistycznie zatytu-
łowałem „Coś na rzeczy jest”, 
wyraziłem przekonanie, że w 
plotce, która zaczęła po Ko-
tlinie Kłodzkiej krążyć, musi 
tkwić jakieś ziarno prawdy, a 
więc istnieje szansa na pro-
cesowe ustalenie, kto w 1997 
r. dopuścił się zbrodni zabój-
stwa na Annie Kembrowskiej 
i Robercie Odżga na Naroż-
niku w Górach Stołowych. 
Wskazywały na to nie tylko 
nieoficjalne informacje, jakie 
zaczęły do mnie z tamtego te-
renu lawinowo napływać, ale 
także charakter czynności po-
dejmowanych przez krakow-
skich policjantów. Już sam 
fakt, że do Kudowy Zdroju 
przyjechała krakowska ekipa 
policyjna, która podjęła czyn-
ności określone w kodeksie 
postępowania karnego, wska-
zywał, że zostały one podjęte 
za wiedzą Prokuratury Kra-
jowej Oddział Zamiejscowy 
w Krakowie. Przypomnę, że 
wszystko to dotyczyło jedne-
go z mieszkańców Kudowy 
Zdroju, który został tymcza-
sowo aresztowany na wnio-
sek Prokuratury Okręgowej 
w Świdnicy w związku z tym, 
że dostarczył broń palną (nie-
legalnie zresztą posiadaną) 
dwóm kobietom, podejrza-
nym o dokonanie zabójstwa 
małżeństwa S. w Kudowie. 
Śledztwo w tej sprawie pro-
wadzi Prokuratura Okręgowa 

Przełomu nie ma
Janusz
Bartkiewicz

w Świdnicy, więc wydawa-
ło mi się czymś naturalnym, 
że w przypadku, kiedy „jej” 
podejrzany przyznaje się do 
zabójstwa popełnionego na 
obszarze jej terytorialnej wła-
ściwości, na dodatek dotyczą-
cego zabójstwa studentów, 
to siłą rzeczy, Prokuratura 
Krajowa Wydział Zamiejsco-
wy w Krakowie, winna sprawę 
tę z tzw. automatu zwrócić do 
Świdnicy.

Przypomnę, że od lat umo-
rzone śledztwo w tej sprawie, 
było bodajże od 2008 objęte 
działaniami tzw. Archiwum 
X w Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu, nad-
zorowanymi zresztą, o ile mi 
wiadomo, przez prokurato-
ra Prokuratury Okręgowej w 
Świdnicy Tomasza Orepuka. 
Niestety, wrocławskim poli-
cjantom z KWP nie udało się 
złamać „oporu materii” i w 
2019 roku śledztwo to przejął 
Wydział Zamiejscowy Proku-
ratury Krajowej w Krakowie, 
przy czym jego prowadza-
nie, w ramach określonych 
w k.p.k., powierzył wydzia-
łowi kryminalnemu KWP w 
tym mieście. W 2020 roku 
gruchnęła wieść, że kłodz-
cy i wrocławscy policjanci, 
29 czerwca tegoż roku, po 
rozbici grupy przestępczej z 
Trzebieszowic, zabezpieczy-
li - oprócz narkotyków - trzy 
tysiące sztuk amunicji oraz 
39 sztuk nielegalnie posiada-
nej broni palnej, wśród której 
znajdował się pistolet użyty 
w zabójstwie na Narożniku 
w 1997 r. Prokuratura zaprze-
czyła tym rewelacjom, a fakt, 
że nikomu z zatrzymanych 
nie postawiono zarzutu doty-
czącego zabójstwa na Naroż-

niku, pośrednio dowodzi, że 
raczej niczego nie ukrywała. 
Bo i po co? Natomiast, w Łę-
życach, Złotnie i Radkowie 
pojawili się policjanci z Kra-
kowa, którzy szukali czegoś 
również na Narożniku i oko-
licy, posługując się geora-
darem, a ponadto nurkowali 
w stawach w Złotnie i Kudo-
wie oraz przesłuchiwali kilka 
osób, przy czym u niektórych 
przeprowadzono przeszuka-
nia. Te przesłuchania i prze-
szukania wzbudziły nie tylko 
moje zdziwienie. Rozumiem, 
kopanie, nurkowanie itp. 
ale prawdę mówiąc śmieszy 
mnie przesłuchiwanie kogo-
kolwiek po ćwierć wieku od 
wydarzenia, bo wydaje mi 
się, że każdy prokurator i po-
licjant winien się orientować, 
jaką wagę mają takie przesłu-
chania. Wystarczy przeczytać 
kilka fachowych książek, aby 
sobie to darować. Albo mieć 
po prostu wiedzę o tym, że 
po tylu latach ludzie opowia-
dają nie o tym, czego faktycz-
nie byli świadkami, ale o tym, 
czego następnie dowiedzieli 
się z prasy, telewizji, radia, 
Internetu, albo w rozmowie z 
sąsiadami.

Minęły dwa lata, a w spra-
wie w dalszym ciągu zalegała 
cisza. Zdawało mi się, że może 
coś się ruszy po informacji, 
jaką podczas osobistej rozmo-
wy telefonicznej oraz w mailu 
przekazałem w kwietniu miłej 
policjantce z Wydziału Kry-
minalnego KWP w Krakowie. 
Chodziło o to, że na jednym z 
portali internetowych pojawi-
ła się oferta sprzedaży aparatu 
fotogra�cznego takiej samej 
marki i numerze fabrycznym, 
jak aparat Anny Kembrow-

skiej. I - co najważniejsze - moi 
młodzi „pomocnicy” szybko 
ustalili bardzo dokładne dane, 
pozwalające oferenta apara-
tu namierzyć. Minął miesiąc 
i cisza. A ponieważ pani po-
licjantka obiecała, że da mi 
znać, gdyby informacja się 
potwierdziła, uznałem, że - 
niestety - jest to kolejna „pu-
cha”, jak kiedyś mawialiśmy 
o nie udanym jakimś naszym 
przedsięwzięciu. Dlatego też 
bez specjalnych emocji przy-
jąłem wieści o tym, że Dariusz 
Z. z Kudowy przyznał się do 
zabójstwa studentów, wskazał 
miejsce ukrycia broni, z której 
strzelał do studentów, a także, 
że podczas przeszukania po 
ujawnieniu zwłok małżeństwa 
S. w jego mieszkaniu znale-
ziono nie tylko aparat foto-
gra�czny, ale też i fotogra�e 
zwłok Anny i Roberta, „jakich 
policjanci dotychczas nie wi-
dzieli”. Skontaktowałem się 
jednak z prokuratorem Toma-
szem Orepukiem, który tych 
rewelacji nie potwierdził. Przy-
jąłem to do wiadomości, ale 
też przecież dobrze wiedzia-
łem, że nie jest on rzecznikiem 
prasowym krakowskiego Za-
miejscowego Wydziału Proku-
ratury Krajowej, więc nie może 
informować o czymś, co nie 
leży w jego gestii. Dzięki temu 
jakiś umiarkowany optymizm 
jeszcze się we mnie tlił. Tym 
bardziej, że w Kudowie znów 
pojawili się (w sporej liczbie) 
krakowscy policjanci, którzy 
ponownie przeszukali dom 
Dariusza Z., kopali w ogródku 
oraz ponownie szukali czegoś 
w obrębie nieruchomości bę-
dących własnością przebywa-
jącego w areszcie „kolekcjo-
nera broni” z Trzebieszowic. 

Ponadto przy pomocy straży 
pożarnej oraz pracowników 
asenizacji miejscowych wo-
dociągów, wypompowali całą 
zawartość przydomowego 
szamba Dariusza Z., a także 
nocą, przy pomocy specjali-
stycznych urządzeń, spraw-
dzali mieszkanie małżeństwa 
S., tak jakby szukali w nim do-
wodów świadczących o tym, 
że to on dokonał zabójstwa 
studentów. Wiążę to z „Naroż-
nikiem” ponieważ w zasadzie 
czynności tego rodzaju były 
w kompetencji świdnickiej 
prokuratury. Pytanie tylko, czy 
25 lat temu Dariusz Z. był wła-
ścicielem lub lokatorem tego 
mieszkania? Może był. Nie 
wiem, ale jeżeli nie, to czyn-
ność ta była zupełnie pozba-
wiona sensu. Tak jak ta sprzed 
kilku lat, kiedy dokonano eks-
humacji zwłok Anny i Roberta, 
aby pobrać próbki ich DNA. 
A przecież DNA o�ar pobiera 
się po to, aby można było je 
porównać z DNA zabezpieczo-
nym na przedmiotach będą-
cych własnością studentów, a 
ujawnionych po latach u oso-
by (osób) podejrzewanych. 
Kolejność więc powinna być 
taka, że najpierw trzeba ta-
kie przedmioty zabezpieczyć, 
a następnie przeprowadzić 
ekshumację zwłok, aby nie-
potrzebnie nie ranić niczyich 
uczuć. No i zastanawiam się, 
co ze śladami biologicznymi 
o�ar, jakie (choć nieliczne) 
udało się nam zabezpieczyć. 
Czyżby już ich nie było?

Natomiast na pytanie: dla-
czego krakowscy policjanci 
szukający sprawców zabój-
stwa na Narożniku, poszuki-
wali dowodów w mieszkaniu 
o�ar zabójstwa w Kudowie - 

znalazłem odpowiedź. Bo być 
może krakowska prokuratura 
przejęła również i to śledztwo 
(co zlecić może Prokurator Kra-
jowy), bo chociaż nic nie wska-
zuje, że w „sprawie Narożnika” 
osiągnięto jakiś sukces, to po 
połączeniu śledztw, będzie 
można mówić o sukcesie w 
50%. Zawsze jest to lepsze niż 
nic. Oczywiście wyzłośliwiam 
się, ponieważ nie wiem dla-
czego Prokuratura Krajowa w 
sprawie Dariusza Z. nabrała 
wody w usta. Przecież chodzi 
o sprawę, która od 25 lat pra-
wie na stałe zadomowiła się 
w obiegu medialnym, można 
by więc powiedzieć „tak” albo 
„nie” i to by na razie wszystkim 
wystarczyło. Wszystko więc 
wskazuje na to, że chyba wró-
cę do dokończenia książki, po-
święconej tragedii na Naroż-
niku, co chwilowo zawiesiłem 
zakładając, że śledztwo na-
reszcie zbliża się do pozytyw-
nego zakończenia. Bo przecież 
o sprawie, która przestała być 
tajemnicą, mało kto będzie 
chciał czytać. Ale wydaje się, 
że ta ponura tajemnica nad 
szczytem Narożnika będzie 
wisiała tak długo, aż tylko ja-
kiś szczęśliwy traf pozwoli ją 
policjantom rozwiązać. I w 
zasadzie już tylko na to liczę, 
ponieważ przełomu nie ma, 
ale nadzieja umiera ostatnia.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i po-
glądów autora. Treści zawarte 
w artykule nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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ZAPRASZA

W poprzednim felietonie, 
który optymistycznie zatytu-
łowałem „Coś na rzeczy jest”, 
wyraziłem przekonanie, że w 
plotce, która zaczęła po Ko-
tlinie Kłodzkiej krążyć, musi 
tkwić jakieś ziarno prawdy, a 
więc istnieje szansa na pro-
cesowe ustalenie, kto w 1997 
r. dopuścił się zbrodni zabój-
stwa na Annie Kembrowskiej 
i Robercie Odżga na Naroż-
niku w Górach Stołowych. 
Wskazywały na to nie tylko 
nieoficjalne informacje, jakie 
zaczęły do mnie z tamtego te-
renu lawinowo napływać, ale 
także charakter czynności po-
dejmowanych przez krakow-
skich policjantów. Już sam 
fakt, że do Kudowy Zdroju 
przyjechała krakowska ekipa 
policyjna, która podjęła czyn-
ności określone w kodeksie 
postępowania karnego, wska-
zywał, że zostały one podjęte 
za wiedzą Prokuratury Kra-
jowej Oddział Zamiejscowy 
w Krakowie. Przypomnę, że 
wszystko to dotyczyło jedne-
go z mieszkańców Kudowy 
Zdroju, który został tymcza-
sowo aresztowany na wnio-
sek Prokuratury Okręgowej 
w Świdnicy w związku z tym, 
że dostarczył broń palną (nie-
legalnie zresztą posiadaną) 
dwóm kobietom, podejrza-
nym o dokonanie zabójstwa 
małżeństwa S. w Kudowie. 
Śledztwo w tej sprawie pro-
wadzi Prokuratura Okręgowa 

Przełomu nie ma
Janusz
Bartkiewicz

w Świdnicy, więc wydawa-
ło mi się czymś naturalnym, 
że w przypadku, kiedy „jej” 
podejrzany przyznaje się do 
zabójstwa popełnionego na 
obszarze jej terytorialnej wła-
ściwości, na dodatek dotyczą-
cego zabójstwa studentów, 
to siłą rzeczy, Prokuratura 
Krajowa Wydział Zamiejsco-
wy w Krakowie, winna sprawę 
tę z tzw. automatu zwrócić do 
Świdnicy.

Przypomnę, że od lat umo-
rzone śledztwo w tej sprawie, 
było bodajże od 2008 objęte 
działaniami tzw. Archiwum 
X w Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu, nad-
zorowanymi zresztą, o ile mi 
wiadomo, przez prokurato-
ra Prokuratury Okręgowej w 
Świdnicy Tomasza Orepuka. 
Niestety, wrocławskim poli-
cjantom z KWP nie udało się 
złamać „oporu materii” i w 
2019 roku śledztwo to przejął 
Wydział Zamiejscowy Proku-
ratury Krajowej w Krakowie, 
przy czym jego prowadza-
nie, w ramach określonych 
w k.p.k., powierzył wydzia-
łowi kryminalnemu KWP w 
tym mieście. W 2020 roku 
gruchnęła wieść, że kłodz-
cy i wrocławscy policjanci, 
29 czerwca tegoż roku, po 
rozbici grupy przestępczej z 
Trzebieszowic, zabezpieczy-
li - oprócz narkotyków - trzy 
tysiące sztuk amunicji oraz 
39 sztuk nielegalnie posiada-
nej broni palnej, wśród której 
znajdował się pistolet użyty 
w zabójstwie na Narożniku 
w 1997 r. Prokuratura zaprze-
czyła tym rewelacjom, a fakt, 
że nikomu z zatrzymanych 
nie postawiono zarzutu doty-
czącego zabójstwa na Naroż-

niku, pośrednio dowodzi, że 
raczej niczego nie ukrywała. 
Bo i po co? Natomiast, w Łę-
życach, Złotnie i Radkowie 
pojawili się policjanci z Kra-
kowa, którzy szukali czegoś 
również na Narożniku i oko-
licy, posługując się geora-
darem, a ponadto nurkowali 
w stawach w Złotnie i Kudo-
wie oraz przesłuchiwali kilka 
osób, przy czym u niektórych 
przeprowadzono przeszuka-
nia. Te przesłuchania i prze-
szukania wzbudziły nie tylko 
moje zdziwienie. Rozumiem, 
kopanie, nurkowanie itp. 
ale prawdę mówiąc śmieszy 
mnie przesłuchiwanie kogo-
kolwiek po ćwierć wieku od 
wydarzenia, bo wydaje mi 
się, że każdy prokurator i po-
licjant winien się orientować, 
jaką wagę mają takie przesłu-
chania. Wystarczy przeczytać 
kilka fachowych książek, aby 
sobie to darować. Albo mieć 
po prostu wiedzę o tym, że 
po tylu latach ludzie opowia-
dają nie o tym, czego faktycz-
nie byli świadkami, ale o tym, 
czego następnie dowiedzieli 
się z prasy, telewizji, radia, 
Internetu, albo w rozmowie z 
sąsiadami.

Minęły dwa lata, a w spra-
wie w dalszym ciągu zalegała 
cisza. Zdawało mi się, że może 
coś się ruszy po informacji, 
jaką podczas osobistej rozmo-
wy telefonicznej oraz w mailu 
przekazałem w kwietniu miłej 
policjantce z Wydziału Kry-
minalnego KWP w Krakowie. 
Chodziło o to, że na jednym z 
portali internetowych pojawi-
ła się oferta sprzedaży aparatu 
fotogra�cznego takiej samej 
marki i numerze fabrycznym, 
jak aparat Anny Kembrow-

skiej. I - co najważniejsze - moi 
młodzi „pomocnicy” szybko 
ustalili bardzo dokładne dane, 
pozwalające oferenta apara-
tu namierzyć. Minął miesiąc 
i cisza. A ponieważ pani po-
licjantka obiecała, że da mi 
znać, gdyby informacja się 
potwierdziła, uznałem, że - 
niestety - jest to kolejna „pu-
cha”, jak kiedyś mawialiśmy 
o nie udanym jakimś naszym 
przedsięwzięciu. Dlatego też 
bez specjalnych emocji przy-
jąłem wieści o tym, że Dariusz 
Z. z Kudowy przyznał się do 
zabójstwa studentów, wskazał 
miejsce ukrycia broni, z której 
strzelał do studentów, a także, 
że podczas przeszukania po 
ujawnieniu zwłok małżeństwa 
S. w jego mieszkaniu znale-
ziono nie tylko aparat foto-
gra�czny, ale też i fotogra�e 
zwłok Anny i Roberta, „jakich 
policjanci dotychczas nie wi-
dzieli”. Skontaktowałem się 
jednak z prokuratorem Toma-
szem Orepukiem, który tych 
rewelacji nie potwierdził. Przy-
jąłem to do wiadomości, ale 
też przecież dobrze wiedzia-
łem, że nie jest on rzecznikiem 
prasowym krakowskiego Za-
miejscowego Wydziału Proku-
ratury Krajowej, więc nie może 
informować o czymś, co nie 
leży w jego gestii. Dzięki temu 
jakiś umiarkowany optymizm 
jeszcze się we mnie tlił. Tym 
bardziej, że w Kudowie znów 
pojawili się (w sporej liczbie) 
krakowscy policjanci, którzy 
ponownie przeszukali dom 
Dariusza Z., kopali w ogródku 
oraz ponownie szukali czegoś 
w obrębie nieruchomości bę-
dących własnością przebywa-
jącego w areszcie „kolekcjo-
nera broni” z Trzebieszowic. 

Ponadto przy pomocy straży 
pożarnej oraz pracowników 
asenizacji miejscowych wo-
dociągów, wypompowali całą 
zawartość przydomowego 
szamba Dariusza Z., a także 
nocą, przy pomocy specjali-
stycznych urządzeń, spraw-
dzali mieszkanie małżeństwa 
S., tak jakby szukali w nim do-
wodów świadczących o tym, 
że to on dokonał zabójstwa 
studentów. Wiążę to z „Naroż-
nikiem” ponieważ w zasadzie 
czynności tego rodzaju były 
w kompetencji świdnickiej 
prokuratury. Pytanie tylko, czy 
25 lat temu Dariusz Z. był wła-
ścicielem lub lokatorem tego 
mieszkania? Może był. Nie 
wiem, ale jeżeli nie, to czyn-
ność ta była zupełnie pozba-
wiona sensu. Tak jak ta sprzed 
kilku lat, kiedy dokonano eks-
humacji zwłok Anny i Roberta, 
aby pobrać próbki ich DNA. 
A przecież DNA o�ar pobiera 
się po to, aby można było je 
porównać z DNA zabezpieczo-
nym na przedmiotach będą-
cych własnością studentów, a 
ujawnionych po latach u oso-
by (osób) podejrzewanych. 
Kolejność więc powinna być 
taka, że najpierw trzeba ta-
kie przedmioty zabezpieczyć, 
a następnie przeprowadzić 
ekshumację zwłok, aby nie-
potrzebnie nie ranić niczyich 
uczuć. No i zastanawiam się, 
co ze śladami biologicznymi 
o�ar, jakie (choć nieliczne) 
udało się nam zabezpieczyć. 
Czyżby już ich nie było?

Natomiast na pytanie: dla-
czego krakowscy policjanci 
szukający sprawców zabój-
stwa na Narożniku, poszuki-
wali dowodów w mieszkaniu 
o�ar zabójstwa w Kudowie - 

znalazłem odpowiedź. Bo być 
może krakowska prokuratura 
przejęła również i to śledztwo 
(co zlecić może Prokurator Kra-
jowy), bo chociaż nic nie wska-
zuje, że w „sprawie Narożnika” 
osiągnięto jakiś sukces, to po 
połączeniu śledztw, będzie 
można mówić o sukcesie w 
50%. Zawsze jest to lepsze niż 
nic. Oczywiście wyzłośliwiam 
się, ponieważ nie wiem dla-
czego Prokuratura Krajowa w 
sprawie Dariusza Z. nabrała 
wody w usta. Przecież chodzi 
o sprawę, która od 25 lat pra-
wie na stałe zadomowiła się 
w obiegu medialnym, można 
by więc powiedzieć „tak” albo 
„nie” i to by na razie wszystkim 
wystarczyło. Wszystko więc 
wskazuje na to, że chyba wró-
cę do dokończenia książki, po-
święconej tragedii na Naroż-
niku, co chwilowo zawiesiłem 
zakładając, że śledztwo na-
reszcie zbliża się do pozytyw-
nego zakończenia. Bo przecież 
o sprawie, która przestała być 
tajemnicą, mało kto będzie 
chciał czytać. Ale wydaje się, 
że ta ponura tajemnica nad 
szczytem Narożnika będzie 
wisiała tak długo, aż tylko ja-
kiś szczęśliwy traf pozwoli ją 
policjantom rozwiązać. I w 
zasadzie już tylko na to liczę, 
ponieważ przełomu nie ma, 
ale nadzieja umiera ostatnia.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i po-
glądów autora. Treści zawarte 
w artykule nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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Biblioteka pod Atlantami 
zaprasza na spotkanie pro-
mujące książkę „Jaworowi 
ludzie II. Rzecz o czasach 
księżnej Agnieszki”. Gościem 
spotkania, które odbędzie 
się 25 maja 2022 r. o godz. 
17.00 będzie autorka powie-
ści - Joanna Żak-Bucholc.

Premiera książki pt. „Jawo-
rowi ludzie II. Rzecz o czasach 
księżnej Agnieszki”, która jest 
kontynuacją cyklu, poświęco-
nego losom ludzi zamieszku-
jących Dolny Śląsk w epoce 
średniowiecza, odbyła się 18 
kwietnia 2022 r. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. C. K. 
Norwida w Świdnicy. Zaintere-
sowanie czytelników przeszło 
najśmielsze oczekiwania orga-
nizatorów spotkania z Joanna 
Żak-Bucholc, a uczestników 
było tak wielu, że część z nich 
musiała usiąść na… schodach!

Pierwsza część serii „Jawo-
rowi ludzie. Rzecz o czasach 
Bolka II świdnickiego” spotkała 
się ze spontanicznym przyję-
ciem czytelników oraz przy-
chylnymi opiniami zarówno w 
kwestiach historycznych jak i 
literackich. Została wyróżniona 
tytułem „Historycznej książki 
półrocza” i zajęła drugie miej-
sce w plebiscycie „Historyczna 
książka roku”.

Jaworowi ludzie pod Atlantami

wolnych mularzy. W powieści 
podjęte zostały również istotne 
wówczas problemy religijności, 
herezji czy prześladowań spo-
łeczności żydowskich. Sporo 
miejsca zajmuje opowiadanie 
o rzeczywistych - zapisanych w 
kronikach i klasztornych kapi-
tularzach - przeżytkach pogań-
skich, wierzeniach i zwyczajach 
ludowych. Wiele także, i to nie 
na ostatnim planie, dzieje się 
w dziedzinie symboliki średnio-
wiecznej, a wiadomo skądinąd, 
jak ludzie średniowiecza głębo-
ko przeżywali znaczenia sym-
boli czy metafor. A wszystkie te, 
odrębne, a przecież powiązane 
ze sobą elementy, składają się 
na powieściowy świat, nałożo-
ny niejako na miejsca dobrze 

znane, a nieraz bliskie sercom 
mieszkańcom nie tylko Dol-
nego Śląska; oprócz Świdnicy 
pojawi się zatem średniowiecz-
ny Strzegom, a nawet Legnica 
oraz mniej słynne miejsca, jak 
stara wieś Rybnica, Siedlęcin, 
Szczawno - Zdrój, Stanowice, 
Modliszów i wiele innych. Pier-
wowzorami zaś powieściowych 
bohaterów, poruszających się 
w scenerii wyżej wymienionych 
miejscowości, są ludzie znani 
z zapisków z epoki i niegdyś 
naprawdę zamieszkujący ten 
kawałek świata, któremu autor-
ka poświeciła swą powieść. I jak 
mówią recenzenci – po przeczy-
taniu tej książki podróż na Dolny 
Śląsk zapewne będzie już inna!

(RED)

W drugiej czę-
ści cyklu, autorka 
poświęca uwagę 
nie tylko kwestiom 
politycznym, zwią-
zanym ze zmianą 
władzy nad księ-
stwem świdnic-
ko-jaworskim po 
śmierci księcia Bol-
ka II, ale również 
wątkom przygo-
dowym, znanym z 
pierwszej powieści 
cyklu. Czytelnik 
zapozna się z kolej-
nymi zdarzeniami z życia wio-
dącej postaci pierwszej części, 
rycerza Nickela Bolcze z zamku 
Cisy, a także pozna nowych 
bohaterów, uwikłanych w roz-
wiązywanie zagadek i tajemnic 
z przeszłości. W powieści nie 
brakuje opisów burzliwych wy-
darzeń, mających swój pierwo-
wzór w faktach historycznych, 
ale też rycerskich pojedynków 
i romansów. Jednym z wio-
dących wątków powieści jest 
ukazanie rozwoju rzemiosła i 
sztuki na ówczesnych ziemiach 
śląskich. Poznajemy zatem bu-
downiczych kościołów i katedr, 
prawdziwych mistrzów i ich 
świat, a jedną z głównych ról 
pełni postać niemal archetypo-
wa – kamieniarz, członek cechu 

W Łowisku „Złota Woda” 
w Łomnicy w Gminie Głu-
szyca zostało otwarte Ple-
nerowe Eksperymentarium 
Wodne. Projekt umożliwia 
prowadzenie edukacji do-
świadczalnej w terenie. W 
tym celu wykonanych zo-
stało 5 stanowisk edukacyj-
nych:

Przerwana tama - czyli spię-
trzenie cieku wodnego do 24 
cm, z szybko usuwaną zasuwą 
oraz makietą zabudowań poni-
żej. Eksperyment ma unaocz-
nić, jakie konsekwencje miało 
by przerwanie tamy.

Otoczakowe koło wod-
ne - ma uświadomić jaką ilo-
ści energii dysponują nawet 
małe cieki wodne. Koło bę-
dzie miało średnicę 1 metra i 
raz na tydzień będzie w nim 
wymieniany wkład kruszywa 
ostrokrawędzistego. Pracujące 
w systemie 24/7 koło będzie 
przerabiać kruszywo na oto-
czaki. Różnorodność stosowa-
nego wsadu będzie pokazywać 
takie własności skał jak twar-
dość, ścieralność czy łupliwość. 
Tablica z obliczeniami ma una-
oczniać potencjał małych elek-
trowni, młynów czy tartaków 
wodnych.

Magia wiru - czyli prze-
źroczysty cylinder z turbiną 

w dolnej części, napędzany 
korbą przez zwiedzających. In-
stalacja ma pokazać zjawiska 
odbywające się wewnątrz wi-
rującego ośrodka np. podczas 
tornada.

Niezwykła siła bąbli - po-
dobne do opisanego wyżej sta-
nowiska, ale z instalacją gene-
rującą pęcherzyki powietrza w 
wodzie, zasilana kompresorem 
uruchamianym przez ekspe-
rymentatora. Lżejsze od wody 
elementy, w wyniku interakcji z 
powietrzem, zaczną opadać na 
dno. Doświadczenie ma poka-
zać proces �otacji, wykorzysty-
wany w wielu technologiach 
przemysłowych (np przeróbka 
rud metali), czy w ochronie 
środowiska (oczyszczalnie ście-
ków).

Fascynujący mechanizm 
różnicowy czyli ekspery-
ment nie związany bezpo-
średnio z wodą, ale bardzo 
popularny i sprawdzony w 
innych programach dydak-
tycznych. Most samochodu, 
gdzie napęd jest generowa-
ny korbą przez jednego z 
uczestników przekazywany 
jest na dwa drewniane koła. 
Zahamowanie jednego z 
nich powoduje rozpędzanie 
się przeciwnego.

(AGM)

Wodne eksperymenty
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 20.05.2022 r. 

do dnia 10.06.2022 r. w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 

zostanie wywieszony wykaz nr 8/2022 nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży użytkownikowi 

wieczystemu oraz wykaz nr 9/2022  nieruchomości 

niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży  w 

trybie przetargu ograniczonego.

R E K L AMA

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 18.05.2022 r. 

do dnia 29.06.2022 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 4/2022 dotyczący 

bezpłatnego użyczenia  nieruchomości 

R E K L AMA

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

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka przy pl. Wolności  1, 
został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie   
stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz nr 05/2022 
wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do dnia 30 
czerwca 2022 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w 
Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka.

Wyróżnili 
włókienników
Po dwuletniej przerwie do 
Głuszycy powróciło Święto 
Włókiennika. To przemysł 
włókienniczy sprawił, że Głu-
szyca wiele lat temu mogła za-
cząć bardzo prężnie się rozwi-
jać. Wielu mieszkańców Gminy 
właśnie w zakładach włókien-
niczych miało swoje miejsce 
zatrudnienia. - Musimy pamię-
tać o swojej tożsamości. O tym, 
kto i w jaki sposób budował na-
szą Głuszycę. Wszyscy Państwo 
dzisiaj będziecie uhonorowani 
statuetką „Zasłużony dla Włó-
kiennictwa”. Bez Was, bez Wa-
szej ciężkiej pracy tego miasta 
by nie było – powiedział bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód. 
Uroczystość zorganizowaną 
przez głuszyckie Centrum Kul-
tury uświetniły występy wo-
kalne Joanny Surmy, Jadwigi i 
Daniela Klameckiego z zespołu 
JA-RE-DA oraz Chóru Seniorów 
Renoma. Historię głuszyckiego 
włókiennictwa w ciekawy spo-
sób przybliżył lokalny miłośnik 
historii Grzegorz Czepil.

(AGM)

Turniej tańca
21 maja o godz.9.00 w hali 
OSiR Świebodzice startuje 
Finał Turnieju Tańca Nowo-
czesnego w kategoriach: hip 
hop, modern jazz, show dance 
i bitwy taneczne open. Zapre-
zentują się duety, tancerze 
solo i formacje. A wszystko pod 
okiem profesjonalnego jury w 
składzie: Max Mazurek, Iwona 
Styczeń, Iga Franczak, Martyna 
Andrzejczak. Podczas turnieju 
zagrają: DJ Markowy & DJ Lazy 
Slice. Wstęp 5zł, a dla dzieci 
bezpłatny.

(KL)

Millennium Docs Aga-
inst Gravity to największy 
w Polsce festiwal �lmów 
dokumentalnych, który od 
początku swojego istnienia 
stawia na kino dokumental-
ne najwyższej próby oraz 
pogłębioną dyskusję na te-
mat współczesnego świata. 
Wałbrzyska odsłona 19. edy-
cji festiwalu odbędzie się w 
kinie Apollo w dniach 20-22 
maja.

W programie znajdzie się 
osiem wybranych hitów te-
gorocznej edycji, m.in. o te-
matyce nowych technologii, 
polityki, społeczeństwa oraz 
o najwybitniejszych świato-
wych artystach, a także pokazy 
specjalne, w których wezmą 
udział wyjątkowi goście. Bilety 
16-18 zł.

Program Festiwalu MDAG 
2022 w Kinie Apollo:

20.05, godz. 16.00 - Rzeka, 
reż. Jennifer Peedom

20.05, godz. 18.00 - Poznali-
śmy się w wirtualnej rzeczywi-
stości, reż. Joe Hunting

Rewolucyjny �lm, który po-
wstał w całości w wirtualnej 
rzeczywistości i dokumentuje 
emocje uczestników oraz za-
żyłość tworzonych w tym świe-
cie związków, w nowym ruchu 
s p o ł e c z -
nym, wy-
rosłym z 
komunika-
cji online. 
R e ż y s e r 
przez dwa 
lata doku-
mentował 
podróż po 
VRChacie, 

Festiwal �lmowy 
w kinie Apollo

który jest społeczną platformą 
wirtualnej rzeczywistości.

Po pokazie �lmowym zapra-
szamy na spotkanie z psycho-
logiem Markiem Gawroniem, 
które poprowadzi dziennikarz 
Robert Radczak.

20.05, godz. 20.30 - Dom z 
drzazg, reż. Simon Lereng Wil-
mont

21.05, godz. 16.00. - Krowa, 
reż. Andrea Arnold

21.05, godz. 18.00 - Pod-
wodne życie Jacques’a Couste-
au, reż. Liz Garbus

21.05, godz. 20.30 - Pisklaki, 
reż. Lidia Duda

22.05, godz. 16.00 - Simona, 
reż. Natalia Koryncka-Gruz

Simona była postacią wyjąt-
kową. Zajmowała się między 
innymi ekologią behawioralną 
ssaków. Określała siebie mia-
nem zoopsychologa. Słynęła z 
bezkompromisowych poglą-
dów, wrażliwości na los zwie-
rząt i działań na rzecz ochrony 
przyrody, zwłaszcza Puszczy 
Białowieskiej. Po pokazie �lmo-
wym zapraszamy na spotkanie 
z reżyserką Natalią Koryncką-
-Gruz, które poprowadzi dzien-
nikarz Robert Radczak.

22.05, godz. 19.00 - Anioły z 
Sindżaru, reż. Hanna Polak.

(KP)

W dniach 
21-31.05. oraz 
4-5.06.2022 r. 
odbędzie się 
XXXI Międzyna-
rodowy Festiwal 
„Maj z Muzką 
Dawną”.

- Zapraszamy 
na kolejną edycję 
festiwalu muzyki 
dawnej, podczas którego wo-
kalno-instrumentalne utwory od 
średniowiecza do baroku pre-
zentowane są w wyjątkowych 
pod względem architektonicz-
nym i akustycznym wnętrzach 
sal w różnych miejscowościach 
na Dolnym Śląsku - we Wro-
cławiu, Kłodzku, Lądku-Zdro-
ju, Żórawinie, Zawonii – mówi 
Krzysztof Maj, członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego. 
- Tegoroczny Festiwal obejmu-
je koncerty Wrocław Baroque 
Ensemble pod kierunkiem An-
drzeja Kosendiaka z NFM we 
Wrocławiu, koncert XIII-wiecznej 
poezji francuskiej, barokowych 
arii operowych oraz oratoryj-
nych w wykonaniu artystów z 
Czech, a przede wszystkim wy-
stępy gości z Gruzji - Narodowe-
go Chóru Adżarii BATUMI, który 
zaprezentuje dolnośląskiej pu-
bliczności gruzińskie tańce, pie-
śni sakralne i folklorystyczne. Fe-
stiwal „Maj z Muzyką Dawną” to 
jedyne wydarzenie kulturalne w 
zachodniej części Polski, którego 
głównym celem jest promocja 
muzyki dawnej wykonywanej 
według oryginalnych tabulatur 
i partytur na oryginalnych, bądź 
na kopiach instrumentów po-
chodzących z epoki. Festiwal 
jest ważnym przedsięwzięciem 
w kontekście kultury całego re-
gionu, otwartym dla szerokie-
go grona odbiorców. Koncerty 

Maj z muzką dawną
odbywają się 
nie tylko w 
różnych miej-
scowościach 
na Dolnym 
Śląsku w za-
b y t k o w y c h 
salach „pereł” 
architektonicz-
nych regionu, 
ale również w 

sposób szczególny promują lo-
kalnych artystów, zarówno pro-
fesjonalistów, jak i zespoły mło-
dzieżowe specjalizujące się w 
wykonawstwie muzyki dawnej.

Szczegółowy program do-
stępny jest na stronie www.okis.
pl i na stronie festiwalu na Face-
booku.

Organizatorami festiwalu 
są: Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu – Instytucja Kultury 
Samorządu Województwa Dolno-
śląskiego i Akademickie Stowarzy-
szenie Kultury „Wagant”. Patronat 
honorowy: Wiceminister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Wanda 
Zwinogrodzka, Senator Rzecz-
pospolitej Polskiej Aleksander 
Szwed, Poseł na Sejm Rzeczpo-
spolitej Polskiej Michał Dworczyk, 
Marszałek Województwa Dolno-
śląskiego Cezary Przybylski.

Festiwal został do�nanso-
wany ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury, uzyskanych z 
dopłat ustanowionych w grach 
objętych monopolem państwa, 
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych, w ramach 
programu „Muzyka”, realizo-
wanego przez Instytut Muzyki i 
Tańca. Projekt jest współ�nan-
sowany z budżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego.

(JP)

W Teatrze Zdrojowym
Arie i pieśni w Teatrze Zdrojo-
wym - 20.05, godz. 19.00. Wystą-
pią: śpiew - Łucka Kędzia, forte-
pian - Renata Mieszkiełło. Bilety 
w cenie 40 zł. Śpiąca Królewna 
- 1.06, godz. 19.00. - przedsta-
wienie baletowe w wykonaniu 
artystów Teatru Wielkiego. Bi-
lety w cenie 50 zł (parter) i 40 zł 
(balkony) dostępne są w biurze 
teatru, Kawiarni Bohema, recep-
cji Domu Zdrojowego oraz na 
www.kupbilecik.pl.

(RED)

Zmiana godzin pracy
Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Czarny Bór z 13 
maja 2022 r., zmianie ulegną 
godziny pracy magistratu. Od 
16 czerwca 2022 r. Urząd Gminy 
Czarny Bór będzie czynny: w po-
niedziałki w godzinach od 7.00 
do 15.00, we wtorki w godz. 
7.00 – 16.00, we środy i czwartki 
w godz. 7.00 – 15.30, a w piątki 
w godzinach od 7.00 do 13.00.

(RED)

Na Dzień Matki
- Jeśli nie macie jeszcze po-
mysłu na prezent na Dzień 
Matki, to zapraszamy na ar-
tystyczno - pachnąco-kosme-
tyczne warsztaty. Do udziału 
zapraszamy dzieci razem ze 
swoimi mamusiami. Gwaran-
tujemy wspaniałą zabawę, pre-
zent dla mamy i super relaks. 
Zapraszamy: 20.05. do świetlicy 
w Witkowie, 23.05. do bibliote-
ki w Czarnym Borze, 24.05. do 
świetlicy w Jaczkowie, 25.05. 
do świetlicy w Grzędach oraz 
2 czerwca do świetlicy w Bo-
równie. Zajęcia rozpoczną się o 
godz. 16.00, a koszt uczestnic-
twa wynosi 25 zł – mówi Kata-
rzyna Bernaś z Biblioteki + Cen-
trum Kultury w Czarnym Borze.

(RED)
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 20.05.2022 r. 

do dnia 10.06.2022 r. w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 

zostanie wywieszony wykaz nr 8/2022 nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży użytkownikowi 

wieczystemu oraz wykaz nr 9/2022  nieruchomości 

niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży  w 

trybie przetargu ograniczonego.

R E K L AMA

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 18.05.2022 r. 

do dnia 29.06.2022 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 4/2022 dotyczący 

bezpłatnego użyczenia  nieruchomości 

R E K L AMA

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

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka przy pl. Wolności  1, 
został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie   
stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz nr 05/2022 
wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do dnia 30 
czerwca 2022 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w 
Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka.

Wyróżnili 
włókienników
Po dwuletniej przerwie do 
Głuszycy powróciło Święto 
Włókiennika. To przemysł 
włókienniczy sprawił, że Głu-
szyca wiele lat temu mogła za-
cząć bardzo prężnie się rozwi-
jać. Wielu mieszkańców Gminy 
właśnie w zakładach włókien-
niczych miało swoje miejsce 
zatrudnienia. - Musimy pamię-
tać o swojej tożsamości. O tym, 
kto i w jaki sposób budował na-
szą Głuszycę. Wszyscy Państwo 
dzisiaj będziecie uhonorowani 
statuetką „Zasłużony dla Włó-
kiennictwa”. Bez Was, bez Wa-
szej ciężkiej pracy tego miasta 
by nie było – powiedział bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód. 
Uroczystość zorganizowaną 
przez głuszyckie Centrum Kul-
tury uświetniły występy wo-
kalne Joanny Surmy, Jadwigi i 
Daniela Klameckiego z zespołu 
JA-RE-DA oraz Chóru Seniorów 
Renoma. Historię głuszyckiego 
włókiennictwa w ciekawy spo-
sób przybliżył lokalny miłośnik 
historii Grzegorz Czepil.

(AGM)

Turniej tańca
21 maja o godz.9.00 w hali 
OSiR Świebodzice startuje 
Finał Turnieju Tańca Nowo-
czesnego w kategoriach: hip 
hop, modern jazz, show dance 
i bitwy taneczne open. Zapre-
zentują się duety, tancerze 
solo i formacje. A wszystko pod 
okiem profesjonalnego jury w 
składzie: Max Mazurek, Iwona 
Styczeń, Iga Franczak, Martyna 
Andrzejczak. Podczas turnieju 
zagrają: DJ Markowy & DJ Lazy 
Slice. Wstęp 5zł, a dla dzieci 
bezpłatny.

(KL)

Millennium Docs Aga-
inst Gravity to największy 
w Polsce festiwal �lmów 
dokumentalnych, który od 
początku swojego istnienia 
stawia na kino dokumental-
ne najwyższej próby oraz 
pogłębioną dyskusję na te-
mat współczesnego świata. 
Wałbrzyska odsłona 19. edy-
cji festiwalu odbędzie się w 
kinie Apollo w dniach 20-22 
maja.

W programie znajdzie się 
osiem wybranych hitów te-
gorocznej edycji, m.in. o te-
matyce nowych technologii, 
polityki, społeczeństwa oraz 
o najwybitniejszych świato-
wych artystach, a także pokazy 
specjalne, w których wezmą 
udział wyjątkowi goście. Bilety 
16-18 zł.

Program Festiwalu MDAG 
2022 w Kinie Apollo:

20.05, godz. 16.00 - Rzeka, 
reż. Jennifer Peedom

20.05, godz. 18.00 - Poznali-
śmy się w wirtualnej rzeczywi-
stości, reż. Joe Hunting

Rewolucyjny �lm, który po-
wstał w całości w wirtualnej 
rzeczywistości i dokumentuje 
emocje uczestników oraz za-
żyłość tworzonych w tym świe-
cie związków, w nowym ruchu 
s p o ł e c z -
nym, wy-
rosłym z 
komunika-
cji online. 
R e ż y s e r 
przez dwa 
lata doku-
mentował 
podróż po 
VRChacie, 

Festiwal �lmowy 
w kinie Apollo

który jest społeczną platformą 
wirtualnej rzeczywistości.

Po pokazie �lmowym zapra-
szamy na spotkanie z psycho-
logiem Markiem Gawroniem, 
które poprowadzi dziennikarz 
Robert Radczak.

20.05, godz. 20.30 - Dom z 
drzazg, reż. Simon Lereng Wil-
mont

21.05, godz. 16.00. - Krowa, 
reż. Andrea Arnold

21.05, godz. 18.00 - Pod-
wodne życie Jacques’a Couste-
au, reż. Liz Garbus

21.05, godz. 20.30 - Pisklaki, 
reż. Lidia Duda

22.05, godz. 16.00 - Simona, 
reż. Natalia Koryncka-Gruz

Simona była postacią wyjąt-
kową. Zajmowała się między 
innymi ekologią behawioralną 
ssaków. Określała siebie mia-
nem zoopsychologa. Słynęła z 
bezkompromisowych poglą-
dów, wrażliwości na los zwie-
rząt i działań na rzecz ochrony 
przyrody, zwłaszcza Puszczy 
Białowieskiej. Po pokazie �lmo-
wym zapraszamy na spotkanie 
z reżyserką Natalią Koryncką-
-Gruz, które poprowadzi dzien-
nikarz Robert Radczak.

22.05, godz. 19.00 - Anioły z 
Sindżaru, reż. Hanna Polak.

(KP)

W dniach 
21-31.05. oraz 
4-5.06.2022 r. 
odbędzie się 
XXXI Międzyna-
rodowy Festiwal 
„Maj z Muzką 
Dawną”.

- Zapraszamy 
na kolejną edycję 
festiwalu muzyki 
dawnej, podczas którego wo-
kalno-instrumentalne utwory od 
średniowiecza do baroku pre-
zentowane są w wyjątkowych 
pod względem architektonicz-
nym i akustycznym wnętrzach 
sal w różnych miejscowościach 
na Dolnym Śląsku - we Wro-
cławiu, Kłodzku, Lądku-Zdro-
ju, Żórawinie, Zawonii – mówi 
Krzysztof Maj, członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego. 
- Tegoroczny Festiwal obejmu-
je koncerty Wrocław Baroque 
Ensemble pod kierunkiem An-
drzeja Kosendiaka z NFM we 
Wrocławiu, koncert XIII-wiecznej 
poezji francuskiej, barokowych 
arii operowych oraz oratoryj-
nych w wykonaniu artystów z 
Czech, a przede wszystkim wy-
stępy gości z Gruzji - Narodowe-
go Chóru Adżarii BATUMI, który 
zaprezentuje dolnośląskiej pu-
bliczności gruzińskie tańce, pie-
śni sakralne i folklorystyczne. Fe-
stiwal „Maj z Muzyką Dawną” to 
jedyne wydarzenie kulturalne w 
zachodniej części Polski, którego 
głównym celem jest promocja 
muzyki dawnej wykonywanej 
według oryginalnych tabulatur 
i partytur na oryginalnych, bądź 
na kopiach instrumentów po-
chodzących z epoki. Festiwal 
jest ważnym przedsięwzięciem 
w kontekście kultury całego re-
gionu, otwartym dla szerokie-
go grona odbiorców. Koncerty 

Maj z muzką dawną
odbywają się 
nie tylko w 
różnych miej-
scowościach 
na Dolnym 
Śląsku w za-
b y t k o w y c h 
salach „pereł” 
architektonicz-
nych regionu, 
ale również w 

sposób szczególny promują lo-
kalnych artystów, zarówno pro-
fesjonalistów, jak i zespoły mło-
dzieżowe specjalizujące się w 
wykonawstwie muzyki dawnej.

Szczegółowy program do-
stępny jest na stronie www.okis.
pl i na stronie festiwalu na Face-
booku.

Organizatorami festiwalu 
są: Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu – Instytucja Kultury 
Samorządu Województwa Dolno-
śląskiego i Akademickie Stowarzy-
szenie Kultury „Wagant”. Patronat 
honorowy: Wiceminister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Wanda 
Zwinogrodzka, Senator Rzecz-
pospolitej Polskiej Aleksander 
Szwed, Poseł na Sejm Rzeczpo-
spolitej Polskiej Michał Dworczyk, 
Marszałek Województwa Dolno-
śląskiego Cezary Przybylski.

Festiwal został do�nanso-
wany ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury, uzyskanych z 
dopłat ustanowionych w grach 
objętych monopolem państwa, 
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych, w ramach 
programu „Muzyka”, realizo-
wanego przez Instytut Muzyki i 
Tańca. Projekt jest współ�nan-
sowany z budżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego.

(JP)

W Teatrze Zdrojowym
Arie i pieśni w Teatrze Zdrojo-
wym - 20.05, godz. 19.00. Wystą-
pią: śpiew - Łucka Kędzia, forte-
pian - Renata Mieszkiełło. Bilety 
w cenie 40 zł. Śpiąca Królewna 
- 1.06, godz. 19.00. - przedsta-
wienie baletowe w wykonaniu 
artystów Teatru Wielkiego. Bi-
lety w cenie 50 zł (parter) i 40 zł 
(balkony) dostępne są w biurze 
teatru, Kawiarni Bohema, recep-
cji Domu Zdrojowego oraz na 
www.kupbilecik.pl.

(RED)

Zmiana godzin pracy
Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Czarny Bór z 13 
maja 2022 r., zmianie ulegną 
godziny pracy magistratu. Od 
16 czerwca 2022 r. Urząd Gminy 
Czarny Bór będzie czynny: w po-
niedziałki w godzinach od 7.00 
do 15.00, we wtorki w godz. 
7.00 – 16.00, we środy i czwartki 
w godz. 7.00 – 15.30, a w piątki 
w godzinach od 7.00 do 13.00.

(RED)

Na Dzień Matki
- Jeśli nie macie jeszcze po-
mysłu na prezent na Dzień 
Matki, to zapraszamy na ar-
tystyczno - pachnąco-kosme-
tyczne warsztaty. Do udziału 
zapraszamy dzieci razem ze 
swoimi mamusiami. Gwaran-
tujemy wspaniałą zabawę, pre-
zent dla mamy i super relaks. 
Zapraszamy: 20.05. do świetlicy 
w Witkowie, 23.05. do bibliote-
ki w Czarnym Borze, 24.05. do 
świetlicy w Jaczkowie, 25.05. 
do świetlicy w Grzędach oraz 
2 czerwca do świetlicy w Bo-
równie. Zajęcia rozpoczną się o 
godz. 16.00, a koszt uczestnic-
twa wynosi 25 zł – mówi Kata-
rzyna Bernaś z Biblioteki + Cen-
trum Kultury w Czarnym Borze.

(RED)
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Zaprasza na:
 karczek sudecki
 kiełbaskę sudecką
 kiełbasę „ducha gór”
 grillowane grzanki z pesto i pomidorem
 grillowane warzywa
 zimne i gorące napoje
 lane czeskie piwo
 butelkowane piwo z lokalnego browaru

GRILLOWNIA 

          w JEDLINIE-ZDROJU
          przy Willi Kwiaty Polskie

Zapraszamy w pogodne weekendy
w godzinach od 12.00 do 18.00
ul. Sienkiewicza 5, Jedlina – Zdrój
tel. 575 930 291, grillowniajedlina@gmail.com

Miłośnicy dań z grilla, tak mię-
snych jak i wegetariańskich, mają 
nowe miejsce na kulinarnej mapie 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Grillow-
nia przy Willi Kwiaty Polskie w Je-
dlinie - Zdroju zaprasza smakoszy 
w każdy pogodny weekend w go-
dzinach od 12.00 do 18.00.

Jedlina – Zdrój kusi wieloma 
atrakcjami. Jest doskonałą bazą wy-
padową w góry, tak dla turystów pie-
szych, jak i dla miłośników kolarstwa 
górskiego. Ci ostatni mają także do 
dyspozycji szereg specjalnie przygo-
towanych tras rowerowych, znanych 
single trackami oraz innych szlaków 
rowerowych wchodzących w skład 
Rowerowej 500. Wiele z nich prze-
biega w pobliżu Willi Kwiaty Polskie, 
która położona jest przy ulicy Sien-
kiewicza 5 – tuż przy parku linowym 
i całorocznym torze saneczkowym. A 
Willa Kwiaty Polskie oferuje nie tyl-
ko komfortowe noclegi w pokojach 
kwiatowych, ale od tego sezonu tak-
że znakomite dania z grilla.

- Planując rodzinny, koleżeński 
czy samotny wypad, można go roz-
począć i zakończyć właśnie u nas 
– mówi Marzena Mroczkowska, wła-
ścicielka Willi Kwiaty Polskie. - W 
pobliżu są miejsca postojowe, na 
których można bezpiecznie zostawić 
pojazd. Od nas jest dogodne dojście 

GRILLOWNIA w Jedlinie-Zdroju

do wszystkich jedlińskich atrakcji 
i łatwy dojazd rowerem do single 
tracków oraz innych tras. A po wysił-
ku można się zregenerować i posilić 
w naszej Grillowni. Do dyspozycji na-
szych gości jest taras z widokiem na 
góry i wszystko co najlepsze z nasze-
go grilla oraz baru. Mile widziani są 
u nas właściciele psów, a do ich dys-
pozycji jest specjalnie przygotowany 
wybieg dla czworonogów.

W menu Grillowni przy Willi Kwia-
ty Polskie w Jedlinie – Zdroju są nie 
tylko dania mięsne, ale także wege-
tariańskie oraz piwa z lokalnych bro-
warów z Polski i Czech.

- Serwujemy naszym gościom 
tradycyjne potrawy mięsne, czyli 
karczek sudecki, kiełbaskę sudecką 

i kiełbasę "ducha gór". Dla jaroszy 
mamy grillowane grzanki z pesto i 
pomidorem oraz grillowane warzy-
wa. Nasza fi rmowa grzanka Char-
lotty to przekąska, która zachwyci 
każdego smakosza wykwintnych 
dań w wersji vege. Są to dwie pod-
piekane na grillu grzanki: jedna z 
włoskimi pomidorami, a druga z pe-
sto z bakłażana - obie na bazie orygi-
nalnych włoskich składników. Krążą 
pogłoski, że właśnie takimi przeką-
skami raczyła się podczas śniadań 
sama założycielka Jedliny - hrabina 
Charlotta. Pragnienie można ugasić 
czeskim lanym piwem z browaru Pri-
mator lub polskim piwem butelko-
wanym z lokalnego browaru Sowie, 
a także różnymi chłodnymi napojami 

bezalkoholowymi. Serwujemy także 
aromatyczną kawę i herbatę. Zapra-
szamy w pogodne weekendy w go-
dzinach od 12.00 do 18.00. Bieżące 
informacje można znaleźć na stronie 
Grillownia w Jedlinie na Facebooku 

oraz pod numerem i za pośrednic-
twem poczty elektronicznej gril-
lowniajedlina@gmail.com – dodaje 
telefonu 575 930 291 właścicielka 
Grillowni w Jedlinie-Zdroju.

(TS)

R E K L AMA

Jazda samochodem, 
zwłaszcza przez tereny zale-
sione, związana jest z ryzy-
kiem potrącenia zwierzęcia. 
Artykuł 25 ustawy o ochronie 
zwierząt nakłada, na kierow-
cę, który potrącił zwierzę, 
obowiązek - w miarę możli-
wości - zapewnienia mu sto-
sownej pomocy lub zawiado-
mienia jednej ze służb.

Do służb tych należą m.in. 
policja, straże gminne i miej-
skie, Straż Graniczna, Straż 
Ochrony Kolei, służby leśne 
czy Państwowa Straż Łowiecka. 
Ustawa nie rozróżnia przy tym, 
czy chodzi o zwierzęta dzi-
kie, czy domowe. Obowiązek 
udzielenia pomocy i zawiado-
mienia służb dotyczy więc za-
równo psa czy kota, jak i sarny 
czy też dzika. Oczywistym jest, 
że ranne zwierzę bywa bardzo 
niebezpieczne, w związku z 
czym, zapewnienie pomocy 
takiemu zwierzęciu może ogra-
niczyć się do zawiadomienia 
odpowiednich służb o zdarze-
niu. Nie ma prawnego wymo-
gu bezpośredniego sprawdze-
nia, w jakim potrącone zwierzę 
jest stanie. Niemniej warto 
pamiętać o ogólnych zasadach 

bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym i odpowiednio zabez-
pieczyć miejsce zdarzenia np. 
trójkątem ostrzegawczym. 

Naturalnie pojawia się py-
tanie: czy za potrącenie zwie-
rzęcia grozi odpowiedzialność 
karna? Odpowiedź na nie jest 
przecząca. Kolizja ze zwierzę-
ciem nie stanowi wykroczenia i 
nie grozi za nią mandat. Karze 
grzywny lub aresztu podlega 
za to fakt nie zgłoszenia potrą-
cenia zwierzęcia odpowiednim 
służbom. W takim wypadku 
może zostać również nałożona 
na sprawcę nawiązka pieniężna 
w wysokości do 1000 zł na cel 
związany z ochroną zwierząt.

Praktycznie każde potrą-
cenie zwierzęcia wiąże się nie 
tylko z jego cierpieniem lub 
nawet śmiercią, ale również z 
uszkodzeniami w pojeździe. 
Nie można jednoznacznie 
stwierdzić, czy istnieje szansa 
na uzyskanie odszkodowania 
za zniszczenia spowodowane 
kolizją. Każdy przypadek jest 
inny i wymaga indywidualnej 
oceny. W przypadku posiada-
nia ubezpieczenia autocasco 
(AC), należy zgłosić sprawę 
ubezpieczycielowi. Jeżeli wy-

Zdobycie prawa jazdy nie 
jest ani łatwe, ani tanie, ale 
posiadanie uprawnień do 
kierowania samochodem 
osobowym jest dziś jednym 
z najważniejszych wymo-
gów na rynku pracy. Dlatego 
niezwykle ważny jest wybór 
odpowiedniego ośrodka 
szkolenia kierowców oraz in-
struktora.

Pierwszym i najważniejszym 
krokiem na drodze do uzyska-
nia prawa jazdy jest odbycie 
szkolenia w ośrodku szkolenia 
kierowców.

 – Nie powinna to być decy-
zja podjęta bez namysłu. Decy-
dując się na wybór szkołę nauki 
jazdy, warto sprawdzić kwali�-
kacje, a przede wszystkim sku-
teczność w przygotowaniu do 
egzaminu – radzą pracownicy 
Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Wałbrzychu.

Na podstawie wyników eg-
zaminów teoretycznych i prak-
tycznych, co rok sporządzony 
jest ranking ośrodków szkole-
nia kierowców w Wałbrzychu, 
odzwierciedlający zdawalność 
wśród osób egzaminowanych. 
Rankingi dotyczą nie tylko 
najbardziej popularnej kate-
gorii prawa jazdy, czyli B, ale 
także pozostałych uprawnień 
do kierowania pojazdami. Ze-

Prawo w pigułce: 
potrącenie zwierzęcia

kupiona polisa zawiera, a wcale 
nie musi, odpowiednie zapisy, 
to najpewniej odszkodowanie 
zostanie przyznane. W gorszej 
sytuacji są osoby nie posiadają-
ce ubezpieczenia AC. Mogą się 
one ubiegać o odszkodowanie 
od zarządcy drogi. Tutaj jednak 
istnieje szereg przeszkód w 
dochodzeniu odszkodowania, 
począwszy od trudności w zna-
lezieniu właściwego zarządcy 
drogi, skończywszy na tym, czy 
miejsce kolizji było oznakowa-
ne ostrzeżeniem o zwierzynie 
leśnej, czy też nie. Każdy szcze-
gół w takiej sytuacji ma ogrom-
ne znaczenie i może zdecydo-
wać o wypłacie lub odmowie 
wypłaty odszkodowania.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Dobra szkoła to podstawa
kierowców działających w 
Wałbrzychu ranking został po-
dzielony na kategorie, zgodnie 
z klasy�kacją uprawnień dla 
kierowców. W kategorii praw 
jazdy AM, A1, A2, A najlepszy 
wynik osiągnęła Motolandia 
Katarzyna Jurkowska–Pacioch 
- 85,71 proc.; w kategoriach 
C, CE: OSK Łukasz Sztymala – 
67,46 proc.; w kategorii D: OSK 
Grzegorz Drzewiecki – 61,11 
proc. W najbardziej popularnej 
kategorii B ranking szkół jazdy 
został podzielony na ośrodki 
szkolenia kierowców, które 
kierują na egzamin państwo-
wy do 20 osób oraz powyżej 
20 osób. W klasy�kacji poniżej 
20 egzaminów najlepszy wynik 
osiągnął OSK Janina Warmiłło 
- 57,89 proc., a w klasy�kacji 
powyżej 20 egzaminów: OSK 
Leszek Faryna – 51,49 proc., 
OSK Paweł Gonera 46,3 proc., 
OSK Auto Stop Piotr Stokłosa 
– 43,41 proc., OSK Łukasz Szty-
mala – 37,9 proc.

Na podium w klasy�kacji in-
struktorów za 2021 rok znaleźli 
się: Łukasz Kurleto - 85,71 proc., 
Łukasz Sztymala - 67,49 proc., 
Marian Michalczak - 64,38 
proc., Leszek Faryna - 60,37 
proc., Grzegorz Drzewiecki - 60 
proc., Tomasz Zając - 60 proc.

(RED)

stawienia publikują wydziały 
komunikacyjne urzędów nad-
zorujących działalność szkół 
jazdy na danym terenie, czyli 
starostwa powiatowe lub urzę-
dy miejskie miast na prawach 
powiatu grodzkiego (np. dla 
szkół jazdy w samym Wałbrzy-
chu jest to Wydział Komu-
nikacji Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu, a dla szkół jazdy z 
gmin powiatu wałbrzyskiego – 
Wydział Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu).

W Powiecie Wałbrzyskim od 
lat prym wiedzie Nauka Jazdy 
Krzysztofa Machowskiego, a 
w wśród ośrodków szkolenia 
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Liczba godzin na kursach prawa jazdy:
Kat. B 32 godziny zajęć teoretycznych,
 30 godzin zajęć praktycznych – 2800 zł;
Kat. BE 0 godzin zajęć teoretycznych
 15 godzin zajęć praktycznych – 1900 zł;
Kat. CzB 20 godzin zajęć teoretycznych
 30 godzin zajęć praktycznych – 3600 zł;
Kat. CzD 20 godzin zajęć teoretycznych
 20 godzin zajęć praktycznych – 2600 zł;
Kat. CE 0 godzin zajęć teoretycznych
 25 godzin zajęć praktycznych– 3000 zł;
Kat. DzB 20 godzin zajęć teoretycznych
 60 godzin zajęć praktycznych - 7200 zł;
Kat. DzC 20 godzin zajęć teoretycznych
 40 zajęć praktycznych – 4800 zł.

Jazdy dodatkowe:
Kat. B – godzina jazdy – 90 zł, Kat. C – godzina jazdy – 120 zł,
Kat. CE – godzina jazdy  – 140 zł, Kat. D – godzina jazdy – 140 zł.

Zapraszamy:  poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do 12.00
  poniedziałek – czwartek od godz. 15.30 do 18.00
pozostałe dni i godziny po uprzednim umówieniu telefonicznym

ul. Broniewskiego 65B, 58-309 Wałbrzych, 
tel./fax (74) 666 42 44, tel. kom. 602 155 841

Doświadczenie procentuje
Ośrodek Szkolenia Kierowców Grzego-

rza Drzewieckiego zajął pierwsze miejsce w 
rankingu szkół jazdy szkolących kandyda-
tów do uzyskania prawa jazdy kategorii D 
oraz trzecie miejsce w rankingu zdawalności 
na prawo jazdy kategorii C oraz CE. Instruk-
torzy nauki jazdy z tego ośrodka: Grzegorz 
Drzewiecki, Marian Michalczak, Tomasz 
Zając i Adam Piątkowski także są w ścisłej 
czołówce osób, których kursanci zdają eg-
zamin państwowy za pierwszym razem.

- Firma powstała w 1994 roku, ale szko-
leniem kierowców zajmuję się od 1975 roku 
– mówi Grzegorz Drzewiceki. - Nasza szkoła 
jazdy ma siedzibę w Wałbrzychu przy ul. Bro-
niewskiego 65 B. Prowadzimy szkolenia na kur-
sach prawa jazdy w kategoriach: BE, C, CE, D.

Kadrę szkoleniową tworzą doświadczeni 
instruktorzy, a o ich klasie najlepiej świad-
czy wysoka pozycja w rankingu skuteczności 
szkolenia: Grzegorz Drzewicki (5 miejsce w 
rankingu instruktorów w Wałbrzychu - 60 
proc. zdawalności), Marian Michalczak (3 
miejsce - 64,38 proc. zdawalności), Zbigniew 
Koniuch, Artur Łakomy, Adam Piątkowski (11 
miejsce - 51,95 proc.), Mariusz Skorupski, 
Tomasz Zając (6 miejsce - 60 proc. zdawal-
ności).

Ośrodek Szkolenia Kierowców Grzegorza 
Drzewieckiego posiada w pełni wyposażoną salę 
wykładową, spełniającą najwyższe standardy. Do 
dyspozycji przyszłych kierowców jest kilkanaście 
stanowisk komputerowych do pracy indywidu-
alnej, a sprzęt do praktycznej nauki jazdy jest 
zawsze sprawny technicznie i wymieniany regu-
larnie co kilka lat. Doświadczona kadra instruk-
torska jest gwarancją wysokiego poziomu szko-
lenia, co potwierdzają wysokie lokaty zajmowane 
w corocznych rankingach zdawalności.

- Nasz ośrodek jest niepubliczną placów-
ką kształcenia ustawicznego i praktycznego. 
Posiadamy wpis w Bazie Usług Rozwojowych 

i prowadzimy szkolenia: kandydatów na kie-
rowców, dokształcające kierowców wykonu-
jących transport drogowy, kierowców naru-
szających przepisy ruchu drogowego oraz 
osób wielokrotnie zdających egzamin. Ofe-
rujemy: kwalifikację wstępną przewozu osób 
lub rzeczy – 6600 zł; kwalifikację wstępną 
uzupełniającą przewozu osób lub rzeczy- 
1700 zł; kwalifikację wstępną przyspieszo-
ną przewozu osób lub rzeczy – 3300 zł;
 kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspie-
szoną przewozu osób lub rzeczy – 1500 zł; 
szkolenie okresowe przewozu osób lub rze-
czy – 1000 zł.

Szkoła Jazdy Warmiłło zdobyła 
najwyższą pozycję, zajmując 
pierwsze miejsce w rankingach 
zdawalności w Wałbrzychu wśród 
kilkudziesięciu ośrodków szkolą-
cych osoby ubiegające się o prawo 
jazdy kategorii B.

Szkoła Jazdy Warmiłło w katego-
rii ośrodków szkolenia kierowców, 
które przeprowadzają do 20 eg-
zaminów, w wynikach zdawalności 
za 2021 rok zajęła pierwsze mie-
jsce. Ale wynik na poziomie 57,89 
proc. jest najlepszy nie tylko w tym 
zestawieniu, ale także jest najlepszy 
wśród wszystkich szkół jazdy, które 
zajmują się szkoleniem kandydatów 
ubiegających się o prawo jazdy w 
najpopularniejszej kategorii – B.

- Ten wynika jest dla nas i dla 
naszych klientów najlepszym 
potwierdzeniem, że Szkoła Jazdy 
Warmiłło oferuje najwyższą jakość 
prowadzonych szkoleń. Decydu-
jąc się na kurs prawa jazdy kate-
gorii B w naszej szkole wybieracie 
państwo najlepszą szkołę jazdy w 
Wałbrzychu i okolicach – podkreśla 
instruktor Piotr Warmiłło.

Szkoła Jazdy Warmiłło to nie ty-
lko wysoka skuteczność szkolenia 
przyszłych kierowców, ale także 
dbałość komfort osób, które ubie-
gają się o prawo jazdy.

- Mamy świadomość, że drasty-
czne podwyżki cen dotykają nas 
w każdej dziedzinie życia. Dlate-
go staramy się oferować osobom 
korzystającym z naszych usług 
możliwie najlepsze warunki fi -
nansowania kursu. Proponujemy 
bardzo atrakcyjne zasady płat-
ności. Dla tych z Państwa, którzy 
zdecydują się wybrać płatności w 
ratach, przygotowaliśmy elastyczny 
program spłaty w nieoprocentow-
anych ratach 0%! Wysokość i liczbę 
wpłat zawsze dostosowujemy do 
możliwości fi nansowych naszych 
kursantów. Serdecznie zapraszamy 
Państwa do skorzystania z naszej 
oferty – mówi Piotr Warmiłło.

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać na stronie interne-
towej www.dobranaukajazdy.com
oraz pod numerem telefonu: 
574 401 408.

(TS)

Szkoła Jazdy Warmiłło 
- numer 1 w rankingach zdawalności

R E K L AMA

R E K L AMA
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jazdy kategorii B.

Szkoła Jazdy Warmiłło w katego-
rii ośrodków szkolenia kierowców, 
które przeprowadzają do 20 eg-
zaminów, w wynikach zdawalności 
za 2021 rok zajęła pierwsze mie-
jsce. Ale wynik na poziomie 57,89 
proc. jest najlepszy nie tylko w tym 
zestawieniu, ale także jest najlepszy 
wśród wszystkich szkół jazdy, które 
zajmują się szkoleniem kandydatów 
ubiegających się o prawo jazdy w 
najpopularniejszej kategorii – B.

- Ten wynika jest dla nas i dla 
naszych klientów najlepszym 
potwierdzeniem, że Szkoła Jazdy 
Warmiłło oferuje najwyższą jakość 
prowadzonych szkoleń. Decydu-
jąc się na kurs prawa jazdy kate-
gorii B w naszej szkole wybieracie 
państwo najlepszą szkołę jazdy w 
Wałbrzychu i okolicach – podkreśla 
instruktor Piotr Warmiłło.

Szkoła Jazdy Warmiłło to nie ty-
lko wysoka skuteczność szkolenia 
przyszłych kierowców, ale także 
dbałość komfort osób, które ubie-
gają się o prawo jazdy.

- Mamy świadomość, że drasty-
czne podwyżki cen dotykają nas 
w każdej dziedzinie życia. Dlate-
go staramy się oferować osobom 
korzystającym z naszych usług 
możliwie najlepsze warunki fi -
nansowania kursu. Proponujemy 
bardzo atrakcyjne zasady płat-
ności. Dla tych z Państwa, którzy 
zdecydują się wybrać płatności w 
ratach, przygotowaliśmy elastyczny 
program spłaty w nieoprocentow-
anych ratach 0%! Wysokość i liczbę 
wpłat zawsze dostosowujemy do 
możliwości fi nansowych naszych 
kursantów. Serdecznie zapraszamy 
Państwa do skorzystania z naszej 
oferty – mówi Piotr Warmiłło.

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać na stronie interne-
towej www.dobranaukajazdy.com
oraz pod numerem telefonu: 
574 401 408.

(TS)

Szkoła Jazdy Warmiłło 
- numer 1 w rankingach zdawalności
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NOWE KURSY STACJONARNE:

16, 17 i 19 maja

Rozmowa z Krzysztofem 
Machowskim, 
właścicielem najlepszego 
ośrodka szkolenia 
kierowców w powiecie 
wałbrzyskim.

Dwa lata pracy w pande-
mii miały wpływ na szko-
lenie kierowców?
Krzysztof Machowski: - 
Przez pandemię zmuszeni 
byliśmy wprowadzić kursy 
teoretyczne w trybie on-
-line. Po kilku miesiącach 
okazało się, że cieszą się 
one dużym zainteresowa-
niem, dlatego wciąż mamy 
taki rodzaj szkolenia w na-
szej ofercie.

Czy pandemia, a teraz 
drastyczny wzrost cen 
paliw, mają jakiś wpływ 
na  liczbę osób, które 

zgłaszają się na kursy na-
uki jazdy?
- Pandemia w pewnym 
stopniu przyczyniła się do 
wzrostu cen kursów nauki 
jazdy. Jednak drastyczny 
wzrost cen paliwa jeszcze 
bardziej tę sytuację pogor-
szył i w rezultacie ośrodki 
szkolenia kierowców zmu-
szone zostały do kolejnych 
podwyżek co - niestety - 
przełożyło się na niewielki 
spadek zainteresowani na-
szymi usługami.

Trudniej było utrzymać w 
tych warunkach pozycję 
lidera szkolenia kierow-
ców w powiecie wałbrzy-
skim?
 - Warunki wszystkie szkoły 
miały podobne, a pozycja 
lidera zawsze zobowiązuje 
i robimy wszystko, żeby w 

tej czołówce się utrzymać. 
Dla nas jednak od bycia li-
derem ważniejsza zawsze 
jest satysfakcja klienta i 
nad tym głównie się kon-
centrujemy.

Czy nadal jest zwiększo-
ne zainteresowanie na-
uką jazdy samochodem 
z automatyczną skrzynia 
biegów?
- Jesteśmy jednym z nie-
licznych ośrodków szkolenia 
kierowców w Wałbrzychu i 
powiecie wałbrzyskim, który 
ma w swojej ofercie szkole-
nie przy użyciu samochodu z 
automatyczną skrzynią bie-
gów. Na brak chętnych nie 
narzekamy, bo na ten rodzaj 
kursu decydują się nie tylko 
osoby w średnim wieku, ale 
również młodzież. Wszystkie 
obecnie produkowane auta z 

napędem hybrydowym, czy 
elektrycznym, są wyposażo-
ne w automatyczne skrzynie 
biegów, zatem spodziewamy 
się, że zainteresowanych bę-
dzie przybywało.

Zmiany w przepisach o 
ruchu drogowym zwięk-
szają trudność szkolenia 
kandydatów na kierow-
ców oraz egzaminu?
 - Można w ostatnim czasie 
zaobserwować, że spora 
część kursantów podczas 
szkolenia, czy egzaminu, 
ma problem z odpowied-
nim zachowaniem się w 
okolicach przejść dla pie-
szych. A - jak wiemy - prze-
pisy wobec pieszych dość 
mocno się zmieniły.

Sprawdziły się zmiany 
w kodeksie drogowym, 

Najlepsza od lat szkoła jazdy 
w powiecie wałbrzyskim

które weszły w życie 
1 czerwca 2021 r.?
 - Myślę, że tak. Najbardziej 
widać jak kierowcy zmienili 
swoje zachowanie wobec 
pieszych. Idzie to chyba w 
dobrym kierunku, ale po-
trzeba trochę lat, aby men-
talność i kultura polskich 

kierowców uległa popra-
wie. Ograniczenie prędko-
ści w obszarze zabudowa-
nym w godzinach nocnych, 
czy jazda na tak zwany su-
wak też przynoszą oczeki-
waną poprawę bezpieczeń-
stwa na drogach.

Rozmawiał Robert Radczak

Szkoła Jazdy Sztymala jak zawsze w czołówce
Łukasz Sztymala – z wynikiem 

67,49 % - zajął drugie miejsce w 
rankingu wałbrzyskich instruk-
torów nauki jazdy, których pod-
opieczni najczęściej zdają egza-
min państwowy za pierwszym 
razem. A prowadzona przez niego 
Szkoła Jazdy Sztymala ponownie 
zajęła pierwsze miejsce w rankin-
gu zdawalności na prawo jazdy 
kategorii C i CE oraz czwartą loka-
tę w kategorii B wśród szkół jazdy, 
które mają ponad 20 egzaminów.

Szkoła Jazdy Sztymala to wykwa-
li� kowana kadra instruktorów i wy-
kładowców, która za cel stawia sobie 
jak najlepsze przygotowanie osób 
ubiegających się o prawo jazdy.

 – Nasze doświadczenie zawo-
dowe jest naszym dużym atutem i 
procentuje kolejnymi bardzo dobrze 
wyszkolonymi adeptami oraz jest 
nagradzane za bardzo dobre wyniki 
w szkoleniu kandydatów na przy-
szłych kierowców – podkreśla Łu-
kasz Sztymala, który sam rokrocznie 
zajmuje czołowe lokaty w rankingu 
instruktorów nauki jazdy w Wałbrzy-
chu.

Czołowe lokaty, zajmowane co 
rok przez Szkołę Jazdy Sztymala w 
rankingach zdawalności ośrodków 
szkolenia kierowców oraz w indy-
widualnych rankingach przez jej 

instruktorów, to efekt wieloletniej, 
konsekwentnej pracy.

– Regularnie uczestniczymy w 
szkoleniach i kursach, aby pogłę-
biać wiedzę i podnosić swoje kwa-
li� kacje, co pozwala nam na jeszcze 
lepsze szkolenie kandydatów na kie-
rowców – wyjaśnia Łukasz Sztymala. 
– Dzięki dużemu zaangażowaniu i 
pasji kadry instruktorskiej oraz su-
mienności naszych kursantów osią-
gamy coraz lepsze wyniki.

O wysokiej zdawalności świad-
czą liczne nagrody i wyróżnienia, 
przyznawane między innymi przez 
prezydenta Wałbrzycha, starostę 
powiatu wałbrzyskiego, czy dyrek-
tora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Wałbrzychu.

– Naszym atutem są także sa-
mochody, które są przystosowane 
do zdawania egzaminów państwo-
wych. W związku z tym – ucząc się 
na aucie ośrodka – możemy przy-
stąpić na nim do swojego egzaminu, 
co z pewnością ułatwi opanowanie 
stresu i pomoże w osiągnięciu po-
zytywnego wyniku. Dysponujemy 
6 takimi pojazdami, w tym dwoma 
najnowszymi modelami Toyoty. Je-
śli myślisz o karierze zawodowego 
kierowcy, również się na nas nie za-
wiedziesz. Nasza wiedza, która zo-
stanie Ci przekazana, nie jest oparta 

jedynie na suchej teorii, lecz na bo-
gatych doświadczeniach i praktyce. 
Po ukończonych kursach na wyższe 
kategorie pomożemy Ci w otrzyma-
niu potrzebnych świadectw kwali� -
kacji do przewozu osób lub rzeczy, 
abyś stał się pełnoprawnym kierow-
cą zawodowym. Jeżeli wykonujesz 
już zawodowo przewóz drogowy, 
zapraszamy na szkolenia okreso-
we obowiązkowe co 5 lat. W naszej 
szkole w cenie kursu otrzyma się 
gwarancję profesjonalizmu. Z nami 
nie tylko zdasz egzamin, ale również 
uzyskasz wiedzę i umiejętność bycia 
dobrym kierowcą – podkreśla Łu-
kasz Sztymala.

W grudniu 2020 roku Szkoła Jaz-
dy Sztymala otrzymała nagrodę Orły 
Konsumenta.

– Jest to wyjątkowa nagroda, 
którą mogą pochwalić się tylko naj-
lepsze � rmy, które cechują się profe-
sjonalizmem i zapewniają najwyższą 
jakość usług. Tutaj najważniejsze 
są głosy konsumentów, którzy re-
komendują uczestników w Inter-
necie. To nasi klienci są jedynym w 
swoim rodzaju jury. Dziękujemy za 
tak wspaniałe wyróżnienie! Jest to 
olbrzymi zastrzyk dobrej energii do 
dalszej pracy – podkreśla Łukasz 
Sztymala.

(RED)
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WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Podstawowe informacje o nieruchomości: 
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie 
w granicach działki nr 175/6 o powierzchni 0,1232 ha. W 
ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. 
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób 
trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 125 000,00 zł.
Wadium: 12 500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny 
sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie 
w granicach działki nr 175/7 o powierzchni 0,1018 ha. W 
ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. 
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób 
trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł.
Wadium: 10 500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny 
sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie 
w granicach działki nr 175/8 o powierzchni 0,1232 ha. W 
ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. 
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób 
trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 125 000,00 zł.
Wadium: 12 500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny 
sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie 
w granicach działki nr 175/9 o powierzchni 0,1018 ha. W 
ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. 
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób 
trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł.
Wadium: 10 500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny 
sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Jabłowie przy ul. 
Głównej 36 o powierzchni 58,81 m2, zlokalizowany na 

działce nr geod. 121/2 o pow. 2301 m2. Dla nieruchomości 
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga 
wieczysta nr SW1W/00063371/9. Nieruchomość wolna jest 
od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000,00 zł. 
Wadium: 7 000,00 zł.
Opis lokalu:
Lokal mieszkalny nr 6 znajduje się na poddaszu i składa się z: 
1. pokój 1 – pow. 22,39 m2

2. pokój 2 – pow. 10,43 m2

3. pokój 3 – pow. 18,14 m2

4. kuchnia – pow. 4,48 m2

5. WC – 3,37 m2

razem powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 58,81 m2

Do lokalu przynależą: piwnica 1 – pow.5,66 m2, piwnica 
2 – pow. 0,81 m2, pom. strychowe - pow. 8,22 m2 i 
pomieszczenie gospodarcze na podwórzu - pow. 9,89 m2. 
Łączna powierzchnia pomieszczeń przynależnych - 24,58 m2

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-
kanalizacyjną, ogrzewanie na opał stały. Współwłasność 
w częściach wspólnych budynku oraz udział w prawie 
własności działki gruntu nr 121/2 obręb Jabłów wynosi 
1863/10000 = 18,63 %.
Budynek mieszkalny położony przy ul. Głównej 36 to 
obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, 
podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej 
wielofunkcyjnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2022 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 
17.06.2022 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 (074) 84-52-163 lub (074) 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 Cieszowie 
i Jabłowie, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) 
w dniach od 19.05.2022 r. do 22.06.2022 r. 

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

R E K L AMA

• Wiosną pozbywamy się 
rupieci
Gmina Walim organizuje wio-
senną akcję zbierania odpadów 
wielkogabarytowych z nieru-
chomości. Odpady będą od-
bierane w terminach: 4 czerwca 
– sobota: Dziećmorowice, Stary 
i Nowy Julianów, Nowa Wieś, 
Walim,  Rzeczka, Niedźwiedzica, 
Olszyniec, Podlesie; 6 czerwca – 
poniedziałek: Zagórze Śląskie, 
Jugowice, Michałkowa i Glin-
no. Odpady należy wystawić 
przed nieruchomością w miej-
scu widocznym dla podmiotu 
odbierającego odpady, w dniu 
poprzedzającym termin zbiór-
ki. Odpady podczas akcji będą 
zbierane tylko w wyznaczonym 
terminie. Zbiórką nie są objęte 
takie odpady jak: odpady bu-
dowlane (np. okna, gruz, papa, 
eternit), zużyte rozpuszczalniki, 
smary i inne substancje niebez-
pieczne, zderzaki samochodo-
we i inne części motoryzacyjne, 
zużyte opony od pojazdów cię-
żarowych i ciągnikowych.

• Zdrożeje odbiór śmieci
Rada Gminy Walim przyjęła 
nową stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi. Od 1.06.2022 r. stawka 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi wynosi 
31 zł miesięcznie od każdej oso-

by zamieszkującej daną nieru-
chomość, jeżeli właściciel nieru-
chomości wypełnia obowiązek 
zbierania odpadów w sposób 
selektywny. Stawka sankcyjna 
wynosi 70 zł miesięcznie, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów w sposób selektyw-
ny. Opłata od nieruchomości w 
części niezamieszkałej (na któ-
rej prowadzona jest działalność 
gospodarcza) za pojemniki o 
określonej objętości wynosi: 24 
zł – za każdy pojemnik o pojem-
ności 120 L, 48 zł – za każdy po-
jemnik o pojemności 240 L, 220 
zł – za każdy pojemnik o pojem-
ności 1100 L, 24 zł za każdy wo-
rek o pojemności 120 L. Stawki 
sankcyjne w przypadku braku 
segregacji odpadów wynoszą: 
72 zł – za każdy pojemnik o po-
jemności 120 L, 144 zł – za każ-
dy pojemnik o pojemności 240 
L, 660,00 zł – za każdy pojemnik 
o pojemności 1100 L, 72,00 zł 
za każdy worek o pojemności 
120 L. Nie ma możliwości zade-
klarowania pojemników 60 L. 
W związku ze zmianą wysoko-
ści opłat mieszkańcy nie mają 
obowiązku składania nowych 
deklaracji. Indywidualne  nume-
ry rachunków bankowych do 
opłaty za odpady komunalne 
również pozostają bez zmian.

(AM)

Raport z Gminy Walim

W maju 2022 roku na te-
renie Gminy Stare Bogaczo-
wice zakończy się montaż 
urządzeń umożliwiających 
bezpłatny dostęp do interne-
tu. Gmina Stare Bogaczowice 
uzyskała do�nansowanie z 
UE na budowę sieci WiFi4EU.

- Jest to ogólnoeuropejski 
projekt budowy darmowego 
dostępu do internetu na tere-
nie całej wspólnoty. W ramach 
projektu kilkanaście tysięcy 
gmin, ze wszystkich państw 
należących do UE, otrzymało 
15 000 euro na rzecz budowy 
sieci dostępowej. Gmina Stare 
Bogaczowice podjęła decyzję 
o budowie sieci dostępowej 
na terenie Gminy, wskazując 
13 lokalizacji, w których znajdą 
się HotSpoty – mówi Mirosław 
Lech, wójt Gminy Stare Boga-
czowice.

Urządzenia wewnętrzne zo-
stały zamontowane w Urzędzie 
Gminy Stare Bogaczowice przy 
ul. Głównej 132. Z kolei urzą-
dzenia zewnętrzne, pozwala-
jące na korzystanie z dostępu 
na otwartej przestrzeni, zosta-
ły zainstalowane w: Urzędzie 
Gminy Stare Bogaczowice (ul. 
Główna 132 – parking), Gmin-
nym Centrum Biblioteczno 
–Kulturalnym (ul. Główna 148 

– plac zabaw), szkoła podsta-
wowa (ul. Główna 172a – par-
king oraz am�teatr), stadion 
sportowy (ul. Główna 150c), 
orlik i plac zabaw przy OSP w 
Starych Bogaczowicach (ul. 
Główna 150b), Chwaliszów (ul. 
Słonecznikowa 5) – świetlica i 
orlik, Cieszów (ul. Główna 21c) 
– świetlica i orlik, Struga (ul. 
Szkolna 2a) – świetlica i plac za 
świetlicą, Lubomin (ul. Głów-
na 5) – świetlica i plac zabaw, 
Jabłów (ul Główna 37) – świe-
tlica i orlik, Nowe Bogaczowi-
ce (ul. Główna 10) – świetlica i 
orlik, Gostków (ul. Główna 42) 
– świetlica i orlik.

- W każdym z tych miejsc 
można korzystać z internetu 
o prędkości do 30 Mbit/s, czas 
trwania sesji to 4 godziny (po 
czym konieczne jest ponowne 
logowanie). Aby zalogować 
się do sieci należy kliknąć iko-
nę WiFi w telefonie, wybrać 
sieć „wi�4eu”, a następnie za-
logować się do sieci. Zostanie 
otwarte okno przeglądarki, 
należy zaznaczyć „Akceptuję 
Regulamin” a następnie kliknąć 
„Zaloguj”. Sieć w Gminie Stare 
Bogaczowice wybudowała �r-
ma BudujemyWiFi.pl (Energo-
bilans) – dodaje wójt gminy.

(IL)

Bezpłatny Internet
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WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Podstawowe informacje o nieruchomości: 
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie 
w granicach działki nr 175/6 o powierzchni 0,1232 ha. W 
ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. 
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób 
trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 125 000,00 zł.
Wadium: 12 500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny 
sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie 
w granicach działki nr 175/7 o powierzchni 0,1018 ha. W 
ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. 
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób 
trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł.
Wadium: 10 500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny 
sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie 
w granicach działki nr 175/8 o powierzchni 0,1232 ha. W 
ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. 
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób 
trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 125 000,00 zł.
Wadium: 12 500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny 
sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie 
w granicach działki nr 175/9 o powierzchni 0,1018 ha. W 
ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. 
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób 
trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł.
Wadium: 10 500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny 
sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Jabłowie przy ul. 
Głównej 36 o powierzchni 58,81 m2, zlokalizowany na 

działce nr geod. 121/2 o pow. 2301 m2. Dla nieruchomości 
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga 
wieczysta nr SW1W/00063371/9. Nieruchomość wolna jest 
od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000,00 zł. 
Wadium: 7 000,00 zł.
Opis lokalu:
Lokal mieszkalny nr 6 znajduje się na poddaszu i składa się z: 
1. pokój 1 – pow. 22,39 m2

2. pokój 2 – pow. 10,43 m2

3. pokój 3 – pow. 18,14 m2

4. kuchnia – pow. 4,48 m2

5. WC – 3,37 m2

razem powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 58,81 m2

Do lokalu przynależą: piwnica 1 – pow.5,66 m2, piwnica 
2 – pow. 0,81 m2, pom. strychowe - pow. 8,22 m2 i 
pomieszczenie gospodarcze na podwórzu - pow. 9,89 m2. 
Łączna powierzchnia pomieszczeń przynależnych - 24,58 m2

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-
kanalizacyjną, ogrzewanie na opał stały. Współwłasność 
w częściach wspólnych budynku oraz udział w prawie 
własności działki gruntu nr 121/2 obręb Jabłów wynosi 
1863/10000 = 18,63 %.
Budynek mieszkalny położony przy ul. Głównej 36 to 
obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, 
podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej 
wielofunkcyjnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2022 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 
17.06.2022 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 (074) 84-52-163 lub (074) 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 Cieszowie 
i Jabłowie, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) 
w dniach od 19.05.2022 r. do 22.06.2022 r. 

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

R E K L AMA

• Wiosną pozbywamy się 
rupieci
Gmina Walim organizuje wio-
senną akcję zbierania odpadów 
wielkogabarytowych z nieru-
chomości. Odpady będą od-
bierane w terminach: 4 czerwca 
– sobota: Dziećmorowice, Stary 
i Nowy Julianów, Nowa Wieś, 
Walim,  Rzeczka, Niedźwiedzica, 
Olszyniec, Podlesie; 6 czerwca – 
poniedziałek: Zagórze Śląskie, 
Jugowice, Michałkowa i Glin-
no. Odpady należy wystawić 
przed nieruchomością w miej-
scu widocznym dla podmiotu 
odbierającego odpady, w dniu 
poprzedzającym termin zbiór-
ki. Odpady podczas akcji będą 
zbierane tylko w wyznaczonym 
terminie. Zbiórką nie są objęte 
takie odpady jak: odpady bu-
dowlane (np. okna, gruz, papa, 
eternit), zużyte rozpuszczalniki, 
smary i inne substancje niebez-
pieczne, zderzaki samochodo-
we i inne części motoryzacyjne, 
zużyte opony od pojazdów cię-
żarowych i ciągnikowych.

• Zdrożeje odbiór śmieci
Rada Gminy Walim przyjęła 
nową stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi. Od 1.06.2022 r. stawka 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi wynosi 
31 zł miesięcznie od każdej oso-

by zamieszkującej daną nieru-
chomość, jeżeli właściciel nieru-
chomości wypełnia obowiązek 
zbierania odpadów w sposób 
selektywny. Stawka sankcyjna 
wynosi 70 zł miesięcznie, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów w sposób selektyw-
ny. Opłata od nieruchomości w 
części niezamieszkałej (na któ-
rej prowadzona jest działalność 
gospodarcza) za pojemniki o 
określonej objętości wynosi: 24 
zł – za każdy pojemnik o pojem-
ności 120 L, 48 zł – za każdy po-
jemnik o pojemności 240 L, 220 
zł – za każdy pojemnik o pojem-
ności 1100 L, 24 zł za każdy wo-
rek o pojemności 120 L. Stawki 
sankcyjne w przypadku braku 
segregacji odpadów wynoszą: 
72 zł – za każdy pojemnik o po-
jemności 120 L, 144 zł – za każ-
dy pojemnik o pojemności 240 
L, 660,00 zł – za każdy pojemnik 
o pojemności 1100 L, 72,00 zł 
za każdy worek o pojemności 
120 L. Nie ma możliwości zade-
klarowania pojemników 60 L. 
W związku ze zmianą wysoko-
ści opłat mieszkańcy nie mają 
obowiązku składania nowych 
deklaracji. Indywidualne  nume-
ry rachunków bankowych do 
opłaty za odpady komunalne 
również pozostają bez zmian.

(AM)

Raport z Gminy Walim

W maju 2022 roku na te-
renie Gminy Stare Bogaczo-
wice zakończy się montaż 
urządzeń umożliwiających 
bezpłatny dostęp do interne-
tu. Gmina Stare Bogaczowice 
uzyskała do�nansowanie z 
UE na budowę sieci WiFi4EU.

- Jest to ogólnoeuropejski 
projekt budowy darmowego 
dostępu do internetu na tere-
nie całej wspólnoty. W ramach 
projektu kilkanaście tysięcy 
gmin, ze wszystkich państw 
należących do UE, otrzymało 
15 000 euro na rzecz budowy 
sieci dostępowej. Gmina Stare 
Bogaczowice podjęła decyzję 
o budowie sieci dostępowej 
na terenie Gminy, wskazując 
13 lokalizacji, w których znajdą 
się HotSpoty – mówi Mirosław 
Lech, wójt Gminy Stare Boga-
czowice.

Urządzenia wewnętrzne zo-
stały zamontowane w Urzędzie 
Gminy Stare Bogaczowice przy 
ul. Głównej 132. Z kolei urzą-
dzenia zewnętrzne, pozwala-
jące na korzystanie z dostępu 
na otwartej przestrzeni, zosta-
ły zainstalowane w: Urzędzie 
Gminy Stare Bogaczowice (ul. 
Główna 132 – parking), Gmin-
nym Centrum Biblioteczno 
–Kulturalnym (ul. Główna 148 

– plac zabaw), szkoła podsta-
wowa (ul. Główna 172a – par-
king oraz am�teatr), stadion 
sportowy (ul. Główna 150c), 
orlik i plac zabaw przy OSP w 
Starych Bogaczowicach (ul. 
Główna 150b), Chwaliszów (ul. 
Słonecznikowa 5) – świetlica i 
orlik, Cieszów (ul. Główna 21c) 
– świetlica i orlik, Struga (ul. 
Szkolna 2a) – świetlica i plac za 
świetlicą, Lubomin (ul. Głów-
na 5) – świetlica i plac zabaw, 
Jabłów (ul Główna 37) – świe-
tlica i orlik, Nowe Bogaczowi-
ce (ul. Główna 10) – świetlica i 
orlik, Gostków (ul. Główna 42) 
– świetlica i orlik.

- W każdym z tych miejsc 
można korzystać z internetu 
o prędkości do 30 Mbit/s, czas 
trwania sesji to 4 godziny (po 
czym konieczne jest ponowne 
logowanie). Aby zalogować 
się do sieci należy kliknąć iko-
nę WiFi w telefonie, wybrać 
sieć „wi�4eu”, a następnie za-
logować się do sieci. Zostanie 
otwarte okno przeglądarki, 
należy zaznaczyć „Akceptuję 
Regulamin” a następnie kliknąć 
„Zaloguj”. Sieć w Gminie Stare 
Bogaczowice wybudowała �r-
ma BudujemyWiFi.pl (Energo-
bilans) – dodaje wójt gminy.

(IL)
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Powiatowe Obchody Dnia 
Strażaka zgromadziły przy 
ulicy Żeromskiego 27 w Mie-
roszowie wielu gości.

 - Program uroczystości, 
przygotowanych i prowadzo-
nych przez Komendę Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Wałbrzych, wspólnie z Ochot-
niczą Strażą Pożarną w Miero-
szowie i Ochotniczą Strażą Po-
żarną w Sokołowsko, ob�tował 
w wydarzenia, dzięki którym 
Gmina Mieroszów ma szansę 
na znaczącą poprawę jakości 
pracy strażaków, a tym samym 
poprawę bezpieczeństwa 
wszystkich mieszkańców gmi-
ny – mówi Adrzej Lipiński, bur-
mistrz Mieroszowa. - Obchody 
rozpoczęliśmy mszą w koście-
le pod wezwaniem Świętego 
Michała Archanioła, następnie 
uczestniczyliśmy w poświęce-
niu nowego sztandaru Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Miero-
szowie oraz przekazaniu wozu 
dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Sokołowsku. Poznaliśmy 
odznaczonych i wyróżnionych 
strażaków i gratulowaliśmy im 
osiągnięć. Blisko 50 lat strażacy 
z Mieroszowa czekali na nową 
siedzibę i wszyscy zgodnie 
twierdzili, że spełnia ona ich 

oczekiwania. Nowa remiza jest 
nowoczesna, przestronna, w 
pełni wyposażona, funkcjonal-
na, ekonomiczna i ekologiczna. 
Wszystko to nie byłoby moż-
liwe gdyby Gmina Mieroszów 
nie pozyskała środków z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Wszystkim Druh-
nom i Druhom Strażakom ży-
czymy tylu powrotów, co wy-
jazdów.

Z okazji 75-lecia istnienia 
Ochotniczej Staży Pożarnej w 
Mieroszowie, jednostka została 
odznaczona Złotym Medalem 
ZOSP RP za zasługi dla pożar-
nictwa. Podczas uroczystości 
zostali odznaczeni również 
druhowie: Złotym Medalem 
ZOSP RP za zasługi dla pożar-
nictwa - Paweł Trzpis i Bogdan 
Sarnecki; Srebrnym Medalem 
ZOSP RP za zasługi dla po-
żarnictwa Tomasz Mordoń, a 
Brązowym Medalem ZOSP RP 
za zasługi dla pożarnictwa - Le-
szek Mirosz, Daniel Burak, An-
drzej Sarnecki, Tomasz Radzik, 
Marek Poręba, Piotr Burak, Ad-
rian Sarnecki, Krzysztof Szlan-
da. Odznakę Strażak Wzorowy 
otrzymali: Damian Świerk i Ro-
bert Rak.

(RED)

Bieg Pokoju – Sri Chinmoy 
Oneness-Home Peace Run, to 
niezwykły bieg z pochodnią, 
którą niosło setki tysięcy bie-
gaczy-wolontariuszy w po-
nad 140 krajach. Uczestnicy 
tej sztafety przebiegli także 
przez gminy Aglomeracji 
Wałbrzyskiej.

Podczas biegu jest niesiona 
pochodnia pokoju, którą każdy 
biegacz może przejąć i ponieść. 
Pochodnia symbolizuje wszyst-
ko, co nas łączy, niezależnie od 
naszej narodowości, kultury i 
wiary: przyjaźń, zrozumienie, po-
kój i harmonię. Każdy mógł do-
łączyć do sztafety, dołożyć swoją 

Bieg Pokoju
dobrą wolę i wysłać ją dalej, na 
cały świat. 17.05.2022 r. uczestni-
cy Biegu Pokoju przebiegli przez 
Gminę Mieroszów. Około godzi-
ny 15.00 pojawili się w Rynku w 
Mieroszowie, biegnąc do przej-
ścia granicznego na ul. Kwiato-
wej, skąd pobiegli dalej do Teplic.

(RED)

Świętowali w nowej 
remizie
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• Puchar na Chełmcu
21 maja br. w Boguszowie - 
Gorcach w Hali Sportowej przy 
ul. Waryńskiego 10 odbędzie się 
turniej karate Shinkyokushin o 
“Puchar na Chełmcu”. Uroczy-
ste otwarcie zaplanowano na 
godzinę 10:00. Turniej jest prze-
znaczony dla dzieci w wieku od 
7 do 18 lat i rozegrany zostanie 
w dwóch konkurencjach - kata 
oraz kumite. Organizatorem 
turnieju jest Uczniowski Klub 
Karate Shinkyokushinkai OBI, w 
którym na co dzień ćwiczą dzie-
ci pod okiem Sensei Tomasza 
Obuchowskiego w dojo przy 
ul. Grunwaldzkiej 1a w dzielnicy 
Gorce. Turniej będzie otwarty 
dla wszystkich chcących zoba-
czyć na czym polega ten sport 
i dla wszystkich chętnych, aby 
pokibicować dzieciom z UKKS 
OBI.

• Finał WLV Run
22 maja 2022 r. o 13.00 na Sta-
dionie Sportowym w Starych 
Bogaczowicach zapisane dzieci 
wystartują w Finale WLV RUN. 
Rywalizacja będzie toczyła się 
na dystansie 60 m dla dzieci 
urodzonych w latach 2015-
2018 oraz na 100 lub 400 m dla 
dzieci z roczników 2008 - 2014. 
Na wszystkich uczestników 
czekają dmuchańce, animacje, 
gry i zabawy, strefa gastrono-
miczna oraz nagrody na zakoń-
czenie syklu.

• Wyścigi kolarskie
W dniach 21 i 22 maja 2022 r. 
odbędą się eliminacje ogólno-
polskiej olimpiady młodzieżo-
wej w kolarstwie szosowym, 
Mistrzostwa Makroregionu 
Młodzików oraz Puchar Polski 
- III seria. W sobotę (21 maja 
2022 r.) Na trasie: Dobromierz 
- Chwaliszów – Dobromierz 
rozegrana zostanie jazda indy-
widualna na czas - start pierw-
szego zawodnika o godz. 9.30. 
Na niedzielę (22 maja 2022 r.) 
zaplanowany został wyścig ze 
startu wspólnego, który zosta-
nie rozegrany na trasie Dobro-
mierz - Chwaliszów - Cieszów 
- Świebodzice - Dobromierz.

• Na podbój Europy
Decyzją Zarządu Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomicz-
na Invest-Park: prezesa Piotra 
Wojtyczki i wiceprezesa Pawła 
Kurtasza, do Invest Park Team 
dołączyła pochodząca z Bogu-
szowa-Gorc Edyta Wojewoda 
z koniem Hypatia. Edyta Woje-
woda startuje w zawodach We-
stern i Rodeo w konkurencjach 
szybkościowych Barrel Racing 
oraz Pole Bending. Jest wielo-
krotną championką na arenach 
czeskich w obu konkurencjach. 
Zdobyła w Czechach tytuł Ro-
okie of the Year 2020. Ponad-
to jest zdobywczynią tytułów: 
High Point Champion 4D w 
Barrel Racing 2021, Cham-
pion 1D Pole Bending Novice 
w Mistrzostwach Czech 2021, 
Champion 3D w Pole Bending 
Open 2021. Dzięki wsparciu 
�nansowemu, przekazanemu 
przez Wałbrzyską Specjalną 
Strefę Ekonomiczną Invest-
-Park, Edyta pojedzie reprezen-
tować Polskę w Mistrzostwach 
Europy we Włoszech, które od-
będą się w dniach 19-22 maja.

• Mini Setka
W piątek - 27 maja 2022 roku 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Boguszowie – Gorcach zapra-
sza na zawody biegowe dla 
małych i dużych, czyli 17 Mini 
Setkę oraz 7 Mini Setkę Rodzi-
ców i Dziadków. Regulamin i 
karty zgłoszeń do pobrania na 
stronie https://www.osir-bo-
guszow.eu/wydarzenia/17-mi-
ni-setka/. Zawody zostaną ro-
zegrane na stadionie na Górze 
Parkowej przy ul. Kusocińskie-
go. Zapisy będą prowadzone w 
biurze zawodów w godz. 9.00 
- 10.00. W godz. 10.30 - 13.10 
będą rozgrywane biegi w po-
szczególnych kategoriach, ok. 
godz. 11.45 odbędzie się deko-
racja zawodników z roczników 
2013 i młodszych oraz Mini 
Setki Rodziców i Dziadków, ok. 
godz. 13.30 została zaplano-
wana dekoracja w pozostałych 
kategoriach, na godz. 14.00 za-
kończenie imprezy.

(RED)

Pracowity weekend za 
zapaśnikami ZLKS Zagłębie 
Wałbrzych, którzy wywalczy-
li 4 medale.

- W Radomiu odbyły się XCII 
Mistrzostwa Polski seniorów, 
z których wracamy z brązo-
wym medalem Jakuba Misia 
w kategorii 55 kg. Na piątych 

miejscach uplasowali się Ma-
teusz Kaczor w kategorii 67 kg 
oraz Mateusz Ropiak w kate-
gorii 55 kg. Trójka naszych za-
wodników to jeszcze juniorzy 
i bardzo cieszy dobra postawa 
w zawodach seniorskich. Rów-
nież w ten weekend rozegrany 
został XCII Izery Cup w Starej 

Zapaśnicy z medalami Kamienicy, w którym walczyli 
nasi młodzicy. 3 miejsca zajęli 
Robert Szoma oraz Miłosz De-
reń, a na 2 miejscu zakończył 
rywalizację Bartłomiej Sadow-
ski. Tuż za podium uplasowali 
się: Filip Szoma, Borys Ratka, 
Kajetan Wiese, Krystian Schulz, 
Michał Kokoszko – relacjonują 
działacze ZLKS Zagłębie Wał-
brzych.

(RED, fot. ZLKS)

Sportowy raport
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• Puchar na Chełmcu
21 maja br. w Boguszowie - 
Gorcach w Hali Sportowej przy 
ul. Waryńskiego 10 odbędzie się 
turniej karate Shinkyokushin o 
“Puchar na Chełmcu”. Uroczy-
ste otwarcie zaplanowano na 
godzinę 10:00. Turniej jest prze-
znaczony dla dzieci w wieku od 
7 do 18 lat i rozegrany zostanie 
w dwóch konkurencjach - kata 
oraz kumite. Organizatorem 
turnieju jest Uczniowski Klub 
Karate Shinkyokushinkai OBI, w 
którym na co dzień ćwiczą dzie-
ci pod okiem Sensei Tomasza 
Obuchowskiego w dojo przy 
ul. Grunwaldzkiej 1a w dzielnicy 
Gorce. Turniej będzie otwarty 
dla wszystkich chcących zoba-
czyć na czym polega ten sport 
i dla wszystkich chętnych, aby 
pokibicować dzieciom z UKKS 
OBI.
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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 mieszkanie w Głuszycy, 
3 pokoje. Pierwsze piętro do re-
montu 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 
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.

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

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

Wydawca: PPHU Media-Plan

Redaktor naczelny: Robert Radczak

Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 

za treść ogłoszeń i reklam. 

Tekstów niezamówionych nie zwracamy.

R E K L AMA

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

ZATRUDNIĘ 
DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

USŁUGI

(2) Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytki, łazien-
ki, remonty mieszkań. Działalność 
jednoosobowa. Tel. 666 201 604

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

(2) ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy, ustawianie - w 
najlepszej cenie i w najkrótszym 
czasie. Tel. 606 937 229

(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO! www. 
meble-ibg. weebly. com Tel. 607-
218-533

PRACA

(1) Pakowanie kosmetyków. 2 
zmiany. Również osoby z niepeł-
nosprawnością. Wałbrzych. 734 
108 163 

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

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

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 

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...

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

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

tel.: 791 87 34 77

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!

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY

ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875

www.facebook.com/maximus.walbrzych
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• Ogłoszenia okolicznościowe 

• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, 

w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590
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Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest 
zdolny poprzez intensywna koncentracje wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich 
rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworo-
wych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, 
kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały 
schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa 
i zakończył sie problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że 
dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła sie mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły ba-
dania USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło 
pozbycie sie kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO 
wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.

Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało sie pomóc w cofnięciu lub całkowitym 
wyleczeniu. Cieszą sie oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to skromnej osobie 
Pana REYNALDO.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może 
osiągnąć pomoc. Wielu z nas boryka się z problemami zdrowotnymi, wobec których jesteśmy bezradni. 
Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale również umęczonej duszy.
Z pomocą poszukującym przychodzą znane od lat metody � lipińskiego uzdrowiciela. Uzdrawia-
nie przez bólu, operacje bez użycia skalpela stosowane są przez Filipińczyków, zwanych także 
wybrańcami dobrych duchów, od czasów starożytnych, jednak do tej pory fenomen i tajemnica 
wykonywania tych zabiegów pozostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak również nazywani są uzdro-
wiciele, podczas swoich praktyk nie używają żadnych środków znieczulających.
Zabiegi polegają na energetycznym wzmocnieniu chorych organów i tkanek, wzmocnieniu 
systemu odpornościowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jednym z najpopularniejszych i 
najskuteczniejszych haelerów, znanym w całej Europie jest Filipińczyk Reynaldo Litawen, który 
posiada wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę przezywaną w rodzinie z pokolenia na po-
kolenie. Filipińczyk podróżuje po całej Polsce, by pomagać ludziom szukającym pomocy w lecze-
niu najróżniejszych dolegliwości. Jego metody opierają się głównie na intensywnej koncentracji, 
poprzez to wytwarza się ogromna energia eteryczna wokół jego rąk.

 - Chociaż medycyna akademicka poczyniła wielkie postępy, to ciągle pewne obszary ludzkiego 
wnętrza są niezbadane. Nie wszystko można zbadać empirycznie. Moje ręce podczas zabiegów 
zachowują się jak bieguny elektryczne. Powodują kontrolowany przepływ energii przez organizm 
pacjenta – podkreśla uzdrowiciel.
Ogromna charyzma, modlitwa oraz medytacja sprawiają, że terapeuta wprowadza się w stan 
religijnej żarliwości. Emanuje z niego potężna, uzdrawiająca siła. Głęboka, duchowa postawa pa-
cjenta jest bardzo pomocna w uzdrawianiu. Filipiński uzdrowiciel działa na cały organizm. Znaj-
duje zaburzenia energetyczne różnych organów i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne 
siły obronne pacjenta, udrażnia kanały energetyczne i je oczyszcza. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u tysięcy ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel im-
munologicznie oddziaływują na schorowane i wycieńczone chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje 
ulgi w cierpieniu może się do niego zgłosić. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę. Każdy 
pacjent przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest dostosowane do potrzeb danej oso-
by, w zależności od tego jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich i jest otwarty na działania uzdrowiciela – 
zawsze może osiągnąć pożądany efekt i pomoc. 

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN 

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyka uzdrawiania 
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. 
Wywodzi sie ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach.

Przyjmujemy:  27 maja – WAŁBRZYCH, 28 maja – BOLESŁAWIEC,

  29 maja - WROCŁAW, 31 maja - LUBIN i GŁOGÓW

Zapisy i informacje: 

503 613 852, 784 609 208, 693 788 894 
Zachowujemy wszelkie środki ochrony przeciwwirusowej (maseczki oraz dezynfekcja po każdym pacjencie).

Chełmiec 
7 drużyną 
w Polsce
Siatkarze KPS Chełmiec Wał-
brzych w meczu o 7 miejsce 
mistrzostw Polski juniorów 
młodszych pokonali w Kra-
kowie Metro Warszawa 3:2 
(25:12, 25:21, 23:25, 23:25, 
15:9).
W turnieju �nałowym, który 
rozgrywany był pod Wawe-
lem, wałbrzyszanie przegrali 
wszystkie spotkania w swojej 
grupie: z MOS Wola Warszawa 
1:3 (19:25, 16:26, 26:24, 16:25), 
z Akademią Talentów Jastrzęb-
skiego Węgla 0:3 (14:25, 23:25, 
17:25) i Lechią Tomaszów 
Mazowiecki 0:3 (22:25, 26:28, 
20:25). 
Skład „szczęśliwej siódemki”: 
Bartłomiej Nackowski (kapi-
tan, MVP meczu z Metro), Jan 
Wiernicki, Bartosz Jurga, Oskar 
Kukie, Oliwier Misiak, Natan 
Wojtasik, Michał Sulanowski, 
Grzegorz Tchorowski, Kacper 
Słowik, Maciej Stawarz, Oskar 
Bogdański, Daniel Wojtasik, 
Antek Zieliński, Oliwier Zych; 
trenerzy: Tomasz Botwina i 
Mariusz Jerzyk, �zjoterapeuta 
Maciej Byra.

(RED)

Koszykarze Górnika Wał-
brzych w nadchodzący week-
end staną przed szansą wy-
walczenia mistrzostwa I ligi i 
prawa gry w ekstraklasie. Do 
tego potrzebne są dwa zwy-
cięstwa nad Sokołem Łańcut 
w meczach, które w sobotę i 
niedzielę zostaną rozegrane 
o godz. 18.00 w hali Aqua - 
Zdrój w Wałbrzychu.

Po pół�nałowej batalii z Ko-
twicą Kołobrzeg, zakończonej 
w minią środę w Wałbrzychu 
zwycięstwem w piątym meczu 
95:92, Górnik już w weekend 
musiał stawić się w Łańcucie na 
pierwsze dwa mecze wielkie-
go �nału z Sokołem. Zmęczeni 
pięciomeczową serią z koło-
brzeżanami, w której dwa spo-
tkania zakończyły się po dwóch 
dogrywkach, w pierwszym me-
czu z Sokołem (który pół�nał z 
AZS Politechnika Opolska wy-
grał 3:0) wałbrzyszanie zostali 
rozstrzelani przez gospodarzy 
z obwodu i zostali rozgromieni 
114:77. Ale w fazie play o� wy-
sokość zwycięstwa nie ma żad-
nego znaczenia, a każdy mecz 
to nowa szansa. I z tego skrzęt-
nie skorzystali podopieczni tre-
nera Łukasza Grudniewskiego, 
choć w niedzielnym meczu 
musieli sobie radzić bez skrzy-
dłowego Huberta Pabiana, 

Pół�nał: 
Górnik Wałbrzych – Kotwica Kołobrzeg 95:92 (20:23, 19:20, 32:20, 24:29)
Górnik: Dymała 19, Malesa 18, Jakóbczyk 14, Niedźwiedzki 12, Pabian 11, Zywert 10, 
Cechniak 6, Durski 5, Ratajczak 0, Kruszczyński 0.
Kotwica: Nelson 27, Kurpisz 26, Śmigielski 9, Kowalenko 8, , Kutta 7, Pieloch 7, Itrich 
5, Jakubiak 3Wieczorek 0.
Play o�: 3:2 dla Górnika.

Finał:
Sokół Łańcut - Górnik Wałbrzych 114:77 (21:21, 23:17, 33:22, 37:17)
Sokół: Struski 21, Pisarczyk 20, Szczypiński 18, Wrona 14, Nowakowski 9, Załucki 9, 
Bręk 8, Czerwonka 8, Lis 4, Kulikowski 2, Barciński 1, Formella 0.
Górnik: Pabian 26, Niedźwiedzki 11, Cechniak 7, Jakóbczyk 6, Malesa 6, Zywert 6, 
Dymała 5, Ratajczak 4, Durski 3, Kruszczyński 3, Jeziorowski 0.
Sokół Łańcut - Górnik Wałbrzych 78:88 (20:27, 16:26, 15:19, 27:16)
Sokół: Załucki 14, Szczypiński 13, Struski 10, Wrona 10, Lis 9, Pisarczyk 8, Nowakowski 
7, Czerwonka 3, Bręk 2, Formella 2, Barciński 0, Kulikowski 0.
Górnik: Malesa 22, Niedźwiedzki 18, Dymała 16, Jakóbczyk 14, Zywert 11, Durski 3, 
Cechniak 2, Kruszczyński 1, Ratajczak 1, Jeziorowski 0.
Play o�: 1:1.

W niedzielę Górnik wróci do ekstraklasy?

który w sobotnim meczu w 
Łańcucie zdobył 26 punktów. 
Tym razem to wałbrzyszanie 
tra�ali zza łuku i szybko budo-

wali przewagę, która po I poło-
wie wynosiła 53:36. Po zmianie 
stron biało – niebiescy, żywio-
łowo dopingowani przez gru-

pę swoich kibiców, zwiększyli 
prowadzenie do 24 pkt. (80:56) 
i choć w końcówce spotkania 
goście musieli sobie radzić bez 
Krzysztofa Jakóbczyka, Piotra 
Niedźwiedzkiego i Kamila Zy-
werta, którzy wypełnili limit 
przewinień, to rywale nie byli 
już w stanie zniwelować strat 
i drugie spotkanie zakończy-
ło się wygraną Górnika 88:78. 
Warto dodać, że było to pierw-
sze zwycięstwo biało – niebie-
skich w rywalizacji z Sokołem 
w tym sezonie. Dwie kolejne 

okazje do pokonania rywali z 
Podkarpacia nadarzą się już 
21 i 22 maja w Wałbrzychu. W 
hali Aqua –Zdrój zostaną ro-
zegrane dwa kolejne mecze 
wielkiego �nału. Jeśli której-
kolwiek z drużyn uda się wy-
grać dwa mecze, to rywalizacja 
dobiegnie końca, bo na tym 
etapie gra się do 3 zwycięstw. 
Jeśli każda z drużyn wygra po 
jednym spotkaniu, to piąte – 
decydujące spotkanie zostanie 
rozegrane 25 maja w Łańcucie.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)


