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O tej porze roku na 
pograniczu gmin: Wałbrzych, 
Jedlina-Zdrój i Walim oraz w 
innych miejscach powiatu 
wałbrzyskiego po raz kole-
jny pojawił się barszcz Sos-
nowskiego. Na przykład jadąc 
drogą z wałbrzyskiej dzielnicy 
Rusinowa w kierunku Olszyńca, 

Uważaj na parzący 
barszcz
W mediach społecznościowych coraz więcej osób publikuje zdjęcia z barszczem Sosnowskiego. 
Nie jest to danie zza wschodniej granicy, a niebezpieczna roślina, która jest trująca i wywołuje 

oparzenia. Niestety, na wielu fotogra�ach z barszczem Sosnowskiego pozują małe dzieci, 
skrywające się pod olbrzymimi kwietnymi parasolami.

parzący barszcz można spotkać 
nie tylko na okolicznych po-
lach, ale także nieopodal jezd-
ni. Występuje także w innych 
rejonach, choć od wielu lat jest 
konsekwentnie tępiony. Rośli-
na przyciąga uwagę swoim wy-
glądem, ale należy jej unikać 
jak… ognia, ponieważ także 
wywołuje objawy podobne do 
oparzenia skóry.

- Najlepiej unikać kontaktu z 
tą rośliną, bo ma ona działanie 
toksyczne i alergizujące. Włoski 
na łodygach i liściach wydzie-
lają parzącą substancję, która 
zawiera furokumaryny. Te sz-
kodliwe właściwości ujawniają 
się w wysokich temperaturach 
i przy dużej wilgotności pow-
ietrza. U zwierząt powoduje 
podrażnienie przewodu pokar-
mowego, biegunkę, nudności i 
krwotoki wewnętrzne. Natomi-
ast u ludzi może powodować 
zapalenie skóry (fotoderma-
tozę), powstawanie pęcherzy i 
zapalenie spojówek. Uczulenie 
skóry podobne jest do oparze-
nia, w wyniku którego powsta-

ją trudno gojące się rany – prz-
estrzegają lekarze, do których 
o tej porze roku tra�a wiele 
osób z objawami kontaktu z 
barszczem Sosnowskiego.

Roślina ta należy do sele-
rowatych i do Polski tra�ła z 
Kaukazu. Jej wysokość wynosi 
od 1 do nawet 4 metrów. Liście 
ma pierzastodzielne, składa-
jące się z dość szerokich i prze-
ważnie tępo zakończonych 
odcinków. Dolne liście są tró-
jkątne, z podzieloną blaszką. 
Po roztarciu wydzielają zapach 
kumaryny. Jego kwiaty są ze-
brane w gęsty i bardzo duży 
baldach. Kielich jest pięcioząb-
kowy, a korona ma 5 białych 
płatków i jeden słupek.

Barszcz Sosnowskiego zos-
tał do Polski sprowadzony jako 
roślina uprawna. Był użytkow-
any jako pasza do karmienia 
bydła. Do naszego kraju tra�ł 
w latach 50 XX wieku, jako 
dar radzieckich uczonych ze 
Wszechzwiązkowego Instytutu 
Uprawy Roślin w Leningradzie. 
W latach 70-tych dwudziestego 

wieku zaczęto go uprawiać jako 
roślinę paszową na skalę prze-
mysłową w Małopolsce. Jego 
uprawa szybko wymknęła się 
spod kontroli i rozprzestrzenił 
się samorzutnie w niektórych 
regionach Polski. Według In-
stytutu Ochrony Przyrody w 
Krakowie, był uprawiany w 
ogrodach botanicznych (m.in. 
w 1958 r. w Ogrodzie Roślin 
Leczniczych Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu) i roz-
przestrzenił się samorzutnie. 
Po raz pierwszy odnotowa-
no jego występowanie we 
florze Polski w Pradolinie 
Wrocławskiej w drugiej 
połowie XX w. Barszcz Sos-
nowskiego wywiera nie-
korzystny wpływ na gatunki 
rodzime. Z tego względu nie 
powinien być uprawiany na 
obszarach chronionych, a ist-
niejące tam jego stanowiska 
powinny być niszczone me-
chanicznie (wykopywanie lub 
koszenie przed okresem kwit-
nienia) oraz chemicznie.

(RED)
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Celem wydarzenia Sta-
te Of Glass jest tworzenie 
autorskich dzieł sztuki i de-
signu przez wybitnych spe-
cjalistów i twórców szkła, a 

także wymiana doświadczeń 
między artystami, hutmi-
strzami i technologami z Pol-
ski i Czech. Spotkania będą 
także formą prezentacji naj-

nowszych, ekologicznych 
technologii szkła artystycz-
nego, a zwieńczeniem całe-
go projektu będzie wystawa 
dzieł powstałych podczas 

Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła 
Artystycznego i Designu

Do�nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 
- podstawowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Współorganizator: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy: Stacja Turystyczna ORLE, Towarzystwo Izerskie, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Jaroš Glass
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski

PROGRAM
Leśna Huta, Kołłątaja 2, Szklarska Poręba

16–21.07.2022 r., godz. 10:00-14:00
Warsztaty i pokazy otwarte dla publiczności

Szkoła Rzemiosła Artystycznego, Smetanovo zátiší 470, Železný Brod (Czechy)
16–20.07.2022 r., godz. 10:00–14:00

Warsztaty i pokazy otwarte dla publiczności

Laboratorium Szkła, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Jana Matejki 28, Jelenia Góra
16–20.07.2022 r., godz. 10:00–18:00, przerwa 14:00-15:00

Warsztaty i pokazy otwarte dla publiczności

Stacja Turystyczna ORLE (dawna huta Karlsthal), Szklarska Poręba-Jakuszyce
Warsztaty specjalistyczne otwarte dla publiczności:

22.07.2022 r.
godz. 13:00–18:00 – podstawy tworzenia witrażu - prowadzenie: Joanna Bujak; 

obróbka szkła w ogniu palnika gazowego - prowadzenie: Kamila Mróz
od godz. 16:00 do późnych godzin wieczornych - dmuchanie i formowanie szkła na gorąco 

z masy szklanej wytopionej w hutniczym piecu plenerowym, prowadzenie: Henryk Łubkowski

Sympozjum
22 lipca, godz. 16:00–18:00 Stacja Turystyczna ORLE (dawna huta Karlsthal), Szklarska 

Poręba-Jakuszyce; prelegenci: Kamila Mróz, Oldrich Palata (Cz), dr Edyta Patro, Katarzyna Pilic,
 dr Mariusz Łabiński, Jiří Šuhájek (Cz)

Rajd Rowerowy
23.07.2022, start o godz. 8:00 - otwarty przejazd na zabytkowych rowerach z byłej huty 

Karlsthal (Orle) do byłej huty Josefa Riedela (Izerka, CZ).

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w programie.

Dyrektor Festiwalu: Igor Wójcik
Kierownik artystyczny Festiwalu: Mariusz Łabiński

Kurator artystyczny warsztatów i sympozjum: Andrzej Mazur 

warsztatów, której otwarcie 
planowane jest w grudniu 
2022 roku w Muzeum Karko-
noskim w Jeleniej Górze.

Wpisując się w Międzyna-
rodowy Rok Szkła, ogłoszony 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, działania re-
alizowane w ramach cyklu 
wydarzeń pozwolą zaprezen-
tować wszechstronne moż-
liwości tego materiału, czyli 
technologiczną, naukową i 
ekonomiczną rolę szkła oraz 
jego znaczenie dla poprawy ja-
kości i rozwoju nowoczesnych 
technologii. „State of Glass” 
jest także formą promocji tzw. 
„kulturowego złota” Dolnego 
Śląska, z jego unikatowym w 
skali ogólnopolskiej szlakiem 
hutnictwa i niezwykle bogatej 
tradycji artystycznej w tym za-
kresie.

Oprócz działań artystycz-
nych oraz edukacyjnych pro-
jekt obejmie również działania 
o charakterze integracyjnym, 
jak przejazd uczestników na 
starych rowerach z huty Karl-
sthal (Stacja Turystyczna Orle 
w Szklarskiej Porębie – Jaku-
szycach) do dawnej huty Josefa 
Riedela w czeskiej Izerce.

Komunikacja 
w wakacje
Od 1 lipca zmieniły się roz-
kłady jazdy komunikacji 
miejskiej w Wałbrzychu. 
Zmianie uległo także funkcjo-
nowanie punktów sprzedaży 
biletów. - Od 1 lipca do 31 
sierpnia 2022 roku zawieszo-
ne zostało kursowanie auto-
busów linii komunikacyjnej 
numer 4. Zmianie uległy roz-
kłady jazdy autobusów linii: A, 
C, 5. 1 lipca trasa autobusów 
linii nr 2 na terenie Boguszo-
wa-Gorc powróciła do swo-
jego pierwotnego układu. 
Autobusy znów kursują przez 
ulicę Krakowską zamiast ulicą 
Zachodnią. Przypominamy 
również, że w wakacje uru-
chomione zostały kursy linii 
15 do Mezimesti. Prosimy o 
zapoznanie się z nowymi go-
dzinami odjazdów – apelują 
pracownicy Działu Komunika-
cji Zbiorowej Zarządu Dróg, 
Komunikacji i Utrzymania 
Miasta w Wałbrzychu.
Zmieniła się także sieć punk-
tów sprzedaży biletów. - 
Punkt sprzedaży biletów na 
Piaskowej Górze przy ulicy 
Głównej oraz na Podzamczu 
na przystanku autobusowym 
przy skrzyżowaniu alei Pod-

wale z ulicą Kasztelańską w 
Wałbrzychu do 31.07.2022 r. 
będą nieczynne. Pozostałe 
punkty sprzedaży biletów: na 
Placu Grunwaldzkim 1 w bu-
dynku ZUS oraz na ul. Matejki 
1 w Wałbrzychu w czasie wa-
kacji funkcjonują bez zmian 
– informuje Zarządu Dróg, 
Komunikacji i Utrzymania 
Miasta w Wałbrzychu.

(RED)

Kino pod 
chmurką i nocne 
zwiedzanie
W piątek - 8 lipca o godz. 
21.30 rozpocznie się pierwszy 
seans w ramach tegoroczne-
go Kina Open Air w Wałbrzy-
chu. Bezpłatnie na placu przy 
restauracji Coolturalna Mon-
townia zobaczyć będzie moż-
na �lm „Zakochany kundel”. W 
sobotę wieczorem odbędą się 
kolejne górnicze prace w ra-
mach nocnego zwiedzania, a w 
niedzielę fedrować będą dzieci 
i ich opiekunowie w ramach 
Rodzinnych Niedziel. Bilety na 
rodzinne niedziele, nocne zwie-
dzanie oraz standardową trasę 
turystyczną można zakupić na 
www.starakopalnia.pl.

(SK)
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Aby otrzymać bonus w formie „Zwrotu za prąd” na konto rozliczeniowe, zarejestruj zakup w Programie klienckim w Moim TAURONIE na tauron.pl/moj-tauron.
Gwarantujemy montaż do 14 dni roboczych od podpisania umowy i wpłacenia zaliczki.
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Burmistrz Boguszowa – 
Gorc Sylwia Dąbrowska, jako 
jedyny włodarz w powiecie 
wałbrzyskim, nie dostała od 
radnych absolutorium oraz 
wotum zaufania. Stało się tak 
pomimo pozytywnej opinii 
na temat realizacji budżetu 
gminy, którą wydały Regio-
nalna Izba Obrachunkowa 
i… Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej Boguszowa – Gorc.

Podczas głosowania w spra-
wie udzielenia absolutorium 
Sylwii Dąbrowskiej, za głosowa-
ło 5 radnych, 8 wstrzymało się, a 
jeden radny był przeciw. Takim 
samym wynikiem zakończyło się 
głosowanie w sprawie udziele-
nia burmistrzowi miasta wotum 
zaufania. W obu przypadkach 
przeciwko głosował Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Bo-
guszowa – Gorc Marceli Lorenc.

- Moje zdanie pozostanie 
niezmienne, dopóki nie zmie-
ni się podejście pani burmistrz 
– powiedział Tygodnikowi DB 
2010 wiceprzewodniczący rady. 

- Z wydanego przez nią oświad-
czenia wynika, że tylko ona ma 
monopol na wiedzę. A przez pół 
roku od objęcia stanowiska nie 
zrobiła w mieście nic poza tym, 
że obsadziła swojego męża na 
stanowisku w Zakładzie Go-
spodarki Mieszkaniowej. Oczy-
wiście pani burmistrz twierdzi, 
że to nie ona zatrudniła męża, 
tylko ówczesna prezes tej spół-
ki, ale przecież gmina jest jedy-
nym właścicielem ZGM sp. z o.o. 
Zgadzam się, że z niektórych 
projektów trzeba było w ubie-
głym roku zrezygnować, jak na 
przykład z remontu ulicy Szy-
bowej, ale pieniądze z wkładu 
własnego na te inwestycje trze-
ba było przeznaczyć na inne, 
ważne cele, np., na remont ul. 
Kochanowskiego w Gorcach, na 
który był przygotowany wcze-
śniej projekt przez poprzednie 
władze.

Brak absolutorium dla bur-
mistrza jest podstawą do zor-
ganizowania referendum o 
odwołanie urzędującego wło-

darza gminy. Ale w tym przy-
padku rada nie podjęła uchwa-
ły absolutoryjnej. Czy zatem 
mieszkańcy Boguszowa – Gorc 
znów będą musieli wziąć udział 
w takim głosowaniu?

- We wtorek będzie sesja 
rady miejskiej, będą spotkania 
z radnymi i rozmowy co dalej. 
Moim zdaniem referendum nie 
wchodzi w grę, bo nie warto 
narażać naszej gminy na duże 
koszty związane z organizacją 
głosowania. Uważam, że pani 
burmistrz powinna wyciągnąć 
wnioski oraz zacząć rozmawiać 
i współpracować z całą radą – 
dodaje Marceli Lorenc.

Oświadczenie Sylwii 
Dąbrowskiej

Wyniki głosowania nad ab-
solutorium i wotum zaufania 
burmistrz Boguszowa – Gorc 
skomentowała w oświadcze-
niu przesłanym do redakcji Ty-
godnika DB 2010:

Idę swoją drogą od lat, choć 
ci, którzy mnie znają wiedzą, że 

Nie ma absolutorium, 
będzie referendum?

bardziej lubię biegać niż chodzić. 
Kandydując na stanowisko bur-
mistrza Boguszowa-Gorc wie-
działam, że w naszej gminie jest 
bałagan. Nie spodziewałam się 
jednak, że skala zaniedbań jest 
tak ogromna. Po tych wszystkich 
zawirowaniach, aresztowaniach, 
braku budżetu, nierozliczonych 
projektach unijnych, doprowa-
dzaniu spółki miejskiej do dna 
i innych działaniach na szkodę 
nas wszystkich, liczyłam na jakąś 
re�eksję części radnych rady mia-
sta. Sesje rady z lat obecnych i 
poprzednich można obejrzeć, zo-
baczyć jak bezwiednie podnosili 
ręce w ubiegłych latach. Ostatnia 
sesja Rady Miejskiej w Boguszo-
wie-Gorcach potwierdziła z kim 
przyszło się mierzyć i w jakiej rze-
czywistości ci państwo żyją.

Podczas sesji absolutoryjnej 
okazało się, że budżet zrealizo-
wany za 2021 rok ( przypomnę, że 
konstruowany i w części realizo-
wany przez komisarza rządowego) 
został zrealizowany prawidłowo, 
zgodnie z zasadami: celowości, 

oszczędności i innym zasadami 
�nansowymi. To też potwierdziła 
w swojej opinii komisja rewizyjna 
tejże rady z Panem Ryszardem Sy-
nosiem na czele. Przy czym w gło-
sowaniach nad wotum zaufania i 
absolutorium te same osoby , które 
w swojej opinii pozytywnie ocenia-
ją wykonanie działań burmistrza, 
kierowników urzędu i jednostek 
organizacyjnych w tym wszystkich 
innych pracowników, wstrzymują 
się od głosu!

Pozytwną opinię, co do zre-
alizowanego budżetu przez cały 
zespół ludzi, wydał również organ 
nadzoru, czyli kontrolująca nas Re-
gionalna Izba Obrachunkowa. Ten 
organ nie ma również zastrzeżeń 
do realizacji wieloletniej prognozy 
�nansowej. Dla merytorycznych 
radnych są to ewidentnie przesłan-
ki świadczące o kompetencji pro-
wadzonych przeze mnie działań. 
Dla reszty, która nie podjęła nawet 
dyskusji nad „Raportem o stanie 
Miasta Boguszowa-Gorc” i zreali-
zowanym budżetem za rok 2021, 
to nie ma znaczenia. Nie, bo nie!

Dziękuje całemu zespołowi: 
pani skarbnik, wiceburmistrz, kie-
rownikom urzędu, jednostek orga-
nizacyjnych i wszystkim pracow-
nikom. dziękuje również radnym i 
mieszkańcom za ten rok wytężonej 
pracy. Pracujemy dalej, jeszcze 
mocniej i intensywniej, bo skoro 
fakty dla niektórych nie mają zna-
czenia to trudno. Świadczy to tylko 
o braku wiedzy i kompetencji…

Konsekwentnie będę 
wzmacniać strukturę naszej 
gminy, realizować inwestycje, 
na które pozyskujemy wielomi-
lionowe dotacje, będę organi-
zować wydarzenia kulturalne i 
sportowe. 

Mam dla państwa radnych 
złą wiadomość. Tak, będę dalej 
zmieniać obraz naszej gminy i jej 
rzeczywistość. Wiem, że dla wie-
lu z państwa to bardzo bolesne, 
ale nie zawrócę z tej drogi, bo to 
droga rozwoju gminy na której 
zależy mi i wielu osobom. Co do 
jej realizacji złożyłam mieszkań-
com przyrzeczenie.

Robert Radczak
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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

W Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia w Wałbrzychu 
została uroczyście odsłonię-
ta tablica poświęcona życiu 
i działalności Eufrozyny i Zy-
gfryda Piątków.

Działalność zawodowa i 
pasjonacka małżeństwa Eu-
frozyny i Zygfryda Piątków dla 
regionu i samego Wałbrzy-
cha jest niezwykle cenna. Po 
przyjeździe do Wałbrzycha w 
latach 50-tych poświęcili się 
badaniom rozwoju górnictwa 
kruszcowego w regionie Wał-
brzycha, Gór Sowich i Pogó-
rza Kaczawskiego. Efekty ich 
pracy do dziś wykorzystywane 
są przez wielu historyków, in-
żynierów i badaczy regionu. 
Pozostawili po sobie dziesiątki 
prac naukowych, wydanych w 

różnych językach, poświęco-
nych wałbrzyskiemu górnic-
twu i regionowi. Byli inicjatora-
mi powstania na terenie byłej 
Kopalni Węgla Kamiennego 
Thorez - Muzeum Przemysłu 
i Techniki, które powstało w 
1997 roku i działa do dziś.

Dr inż. Zygfryd Piątek w 
swojej zawodowej karierze na 
przestrzeni lat pełnił ważne 
funkcje w zakładach górni-
czych Victoria. Był wicedyrek-
torem w Okręgowym Urzędzie 
Górniczym oraz przez lata 
pełnił funkcję rzeczoznawcy 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w zakresie zabyt-
ków techniki. Za swoje osią-
gnięcia naukowo – badawcze 
otrzymał wiele nagród. W tym 
ministerialnych, m.in. Ministra 

Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki, czy Ministerstwa 
Przemysłu.

Dr inż. Eufrozyna Piątek była 
pomysłodawczynią i redak-
torem „Kroniki Wałbrzyskiej”- 
11 tomów zbioru wydarzeń 
historii Wałbrzycha. Autorka 
wielu naukowych opracowań 
z zakresu geologii złożowej i 
historii regionalnej, wydanych 
zarówno w kraju, jak i za grani-
cą. Dzięki niej powstało wiele 
opracowań dotyczących hi-
storii i znaczenia zabytkowych 
obiektów techniki, maszyn i 
urządzeń górniczych, które 
zostały wpisane na listę i do 
rejestru zabytków. Była współ-
autorką koncepcji utworzenia 
Ośrodka Dawnej i Nowej Tech-
niki Górniczej w  dzielnicy So-

Krew dla Damiana
- Wciąż bardzo pilnie potrzeb-
na jest krew grupy 0RH- dla 
naszego wiernego kibica Da-
miana, który uległ poważnemu 
wypadkowi i walczy o zdrowie 
oraz życie. Krew można oddać 
w Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa przy 
ulicy Bolesława Chrobrego 31 w 
Wałbrzychu. Nie wahaj się, jeże-
li twoja grupa krwi jest inna, bo 
każda może komuś uratować ży-
cie – apelują działacze, trenerzy i 
zawodnicy koszykarskiego Gór-
nika Wałbrzych.

(RED)

Wsparcie 
dla poszkodowanej
15 czerwca 2022 r. w mieszkankę 
Cierni w Świebodzicach, która 
wyszła wyrzucić śmieci, wjechał 
rozpędzonym samochodem pi-
jany kierowca. Sprawcę wypadku 
zatrzymali świadkowie zdarzenia 
i przekazali organom ścigania, 
gdzie usłyszał zarzuty umyślnego 
spowodowania wypadku drogo-
wego. Pani Elżbieta doznała bar-
dzo poważnych obrażeń, m.in. zła-
mania kręgosłupa i urazu głowy. 
Teraz czeka ją długa i ciężka walka 
o powrót do zdrowia i dwójki dzie-
ci, które czekają na nią w domu. 
Zbiórkę środków na rehabilitację 
rozpoczęło Stowarzyszenie na 
rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej na stronie: 
https://zrzutka.pl/cp29sf.

(WPK)

Podczas zjazdu PTTK Od-
dział Ziemi Wałbrzyskiej, zo-
stały wybrane nowe władze 
stowarzyszenia. Na kolejną 
kadencję został wybrany do-
tychczasowy prezes Roman 
Ludwiczuk.

Ponadto w skład Zarządu 
PTTK OZW zostali wybrani: Stani-

sław Junak – wiceprezes ds. tury-
styki, Artur Ciempa – wiceprezes 
ds. turystyki młodzieżowej, Jan 
Niewczas (wybrany ponownie 
do zarządu) – skarbnik, Tomasz 
Zagórski – sekretarz, Marek 
Stankiewicz – członek zarządu, 
Kazimierz Szymela – członek 
zarządu. Do Komisji Rewizyjnej 

PTTK Oddział Ziemi Wałbrzy-
skiej zostali wybrani: Maria 
Burzyńska – przewodnicząca, 
Krzysztof Teper – wiceprzewod-
niczący, Maria Grelewicz – sekre-
tarz, Alojzy Ziółkowski – członek 
komisji, Krzysztof Kinas – czło-
nek komisji.

(RED)

Nowe władze PTTK

Pamięci Eufrozyny i Zygfryda Piątków

bięcin, za co otrzymała nagro-
dę Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Za aktywne działa-
nia na rzecz ochrony zabytków 
otrzymała złotą odznakę Za 
Opiekę nad Zabytkami od Mi-
nisterstwa Kultury.

Eufrozyna i Zygfryd Piątko-
wie w 2018 roku decyzją Rady 
Miejskiej Wałbrzycha zostali 
uhonorowani tytułami Zasłu-
żony dla Miasta Wałbrzych, a 
do odsłonięcia i wykonania 

pamiątkowej tablicy doszło z 
inicjatywy Wałbrzyskich Sto-
warzyszeń Górniczych. W uro-
czystości w Starej Kopalni w 
Wałbrzychu wzięli udział m.in. 
prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej, wiceprezydent Sylwia 
Bielawska, kierownictwo Starej 
Kopalni, poseł na Sejm RP Iza-
bela Katarzyna Mrzygłocka oraz 
liczne delegacje wałbrzyskich 
stowarzyszeń górniczych.

(RED)
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 08.07.2022 r. 

do dnia 29.07.2022 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 10/2022 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

w trybie bezprzetargowym.

R E K L AMA

USUWANIE ZAĆMY

Wałbrzych, ul. Broniewskiego 28
(dawna restauracja Stylowa)

Zabieg opłacany przez NFZ

Możliwość transportu z domu pacjenta

Załatwiamy wszelkie formalności

792 030 769

ZABIEG WYKONUJE PROFESOR

W PRYWATNEJ CZESKIEJ KLINICE W NACHODZIE
50 KILOMETRÓW OD WAŁBRZYCHA

R E K L AMA 9 lipca 2022 roku o godz. 
18.00 w O�cynie Pałacowej 
przy ul. Wiejskiej 3 w Stru-
dze, odbędzie się spotkanie z 
Dawidem Golikiem i Jarosła-
wem Kryską, autorami książ-
ki „Adelsbach 1762. Zapo-
mniana porażka Fryderyka 
Wielkiego”.

Dawid Golik i Jarosław Kry-
ska, podczas spotkania z czy-
telnikami opowiedzą o prze-
biegu i znaczeniu tak zwanej 
pierwszej bitwy pod Strugą, 
która odbyła się 6 lipca 1762 r.

- To szczególne w dzie-
jach toczonej wówczas woj-

ny siedmioletniej starcie, za-
kończone dotkliwą porażką 
pruskiego króla Fryderyka II, 
przez wiele lat przyćmione 
było inną potyczką rozegra-
ną w tej okolicy, czyli tzw. bi-
twą na Czerwonym Wzgórzu 
z 15 maja 1807 r. z udziałem 
służących w wojskach napo-
leońskich polskich ułanów. 
Czy słusznie? O tym i o innych 
wątkach związanych z bitwą 
opowiedzą podczas dyskusji 
historycy i regionaliści – mówi 
Mirosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowice.

(IL)

O bitwie pod Strugą

Jednym z często pojawia-
jących się pytań, w sprawach 
spadkowych, jest pytanie o 
to, jak sprawdzić czy spad-
kodawca pozostawił jakieś 
długi. Z punktu widzenia wie-
rzycieli udzielanie takich in-
formacji, potencjalnym spad-
kobiercom, jest sprzeczne z 
ich interesem. Jeżeli spad-
kobierca spadek już przyjął 
to wierzyciel ma możliwość 
dochodzenia od niego długu, 
który wszedł do spadku.

Wcześniejsza wiedza o dłu-
gach, może spowodować, że 
spadkobierca odrzuci spadek, 
co utrudnić może wyegze-
kwowanie wierzytelności wie-
rzycielowi. Z drugiej strony, 
zdarza się również, że spad-
kobiercy wiedzą, że spadko-
dawca dysponował majątkiem 
np. działkami rolnymi, ale nie 
wiedzą gdzie są one położo-
ne. Spadkobiercom może więc 
zależeć nie tylko na ustaleniu 
wysokości długów, ale również 
pozostawionego przez spad-

kodawcę majątku. I właśnie 
ustaleniu faktycznego składu 
spadku, zarówno aktywów, jak 
i pasywów, służy instytucja spi-
su inwentarza.

Aktualnie takiego spisu 
dokonuje komornik. Wniosek 
w tej sprawie może do niego 
złożyć osoba, która uprawdo-
podobni, że jest spadkobiercą, 
zapisobiercą, wykonawcą te-
stamentu, jest uprawniona do 
zachowku lub też jest wierzy-
cielem spadkodawcy. Komor-
nik dokonuje szeregu czyn-
ności w celu ustalenia stanu 
spadku. Kieruje zapytania do 
banków, do urzędów skarbo-
wych, do starostw powiato-
wych, ZUS itd.

Po uzyskaniu wszystkich 
potrzebnych mu informacji, ko-
mornik sporządza właściwy spis 
inwentarza, w którym ujawnia 
wszystkie ustalone przez niego 
aktywa i pasywa (długi), wraz 
ze wskazaniem ich wysokości. 
Czasami do dokonania wyceny 
majątku pozostawionego przez 

Prawo w pigułce: spis inwentarza
spadkodawcę, komornik 
musi powoływać biegłych 
rzeczoznawców. Dzieje się 
tak zawsze w przypadku nie-
ruchomości oraz bardzo czę-
sto w przypadku ruchomości, 
które ciężko oszacować np. 
zegarki, obrazy. Warto wie-
dzieć, że wysokość długów 
oraz wartość przedmiotów 
wchodzących do spadku 
ustala się według ich stanu i 
cen z chwili otwarcia spadku.

Po sporządzeniu spisu in-
wentarza, komornik przesyła 
akta sprawy do sądu. Jeżeli 
w przyszłości okaże się, że 
odnajdzie się przedmiot na-
leżący do spadku lub dług 
spadkowy, który nie był uję-
ty w spisie inwentarza, to sąd 
wyda postanowienie o sporzą-
dzeniu uzupełniającego spisu 
inwentarza.

Spis inwentarza jest bardzo 
przydatny spadkobiercom, 
którzy dziedziczą spadek z do-
brodziejstwem inwentarza. W 
takim wypadku spadkobierca 

ponosi odpowiedzialność za 
długi spadkowe wyłącznie do 
wartości ustalonego w spisie 
inwentarza stanu czynnego 
spadku, czyli wchodzących w 
skład spadku aktywów.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Otwarcie wieży
9 lipca 2022 r. godz. 14.00 
na Wzgórzu Gedymina w 
Szczawnie – Zdroju zostanie 
otwarta nowa wieża wido-
kowa. Uroczystość będzie jed-
nym z wydarzeń �nałowego 
weekendu Festiwalu Kultury 
Europejskiej. O�cjalne Otwar-
cie Finałowego weekendu Fe-
stiwalu Kultury Europejskiej 
odbędzie się 8.7.2022 o godz. 
19.00, potem odbędzie się kon-
cert gwiazd �amenco, a o godz. 
21.00 rozpocznie się zdrojowa 
noc rock’n&roll’a. 9 i 10 lipca 
będą odbywały się warsztaty, 
animacje i zabawy dla dzieci 
oraz zawody sportowe i kon-
certy. Program festiwalu jest na 
stronie http://www.teatr-zdro-
jowy.pl/.

(RED)

Joga w parku
Rozpoczęły się wakacje, a 
wraz z nimi przyszedł czas 
na jogę w Parku Miejskim w 
Świebodzicach, którą trady-
cyjnie poprowadzi instruktorka 
Karolina. Ćwiczenia na macie w 
okresie wakacyjnym to już tra-
dycja i odbywają się regularnie 
od 2016 roku. Wszystkich, któ-
rzy czekają na jogową aktyw-
ność w parku, organizatorzy 
zapraszają w każdy czwartek 
lipca oraz sierpnia o godzinie 
18.30. Zajęcia, jak co roku, są 
bezpłatne i uczestniczyć mogą 
w nich wszyscy, wystarczą chę-
ci i mata. W przypadku inten-
sywnego deszczu zajęcia będą 
odwołane.

(WPK)
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1. Nieruchomość składająca się z działki nr 318 o powierzchni 1306 m2 zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej o pow. 980,95 m2 położonej przy ul. 
Bocznej 13 w Lubawce oraz działki nr 483/1 o pow. 482 m2 położonej w obrębie III Lubawka. Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste nr JG1K/00027309/0 
i nr JG1K/00012718/2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obie nieruchomości nr 318 i 483/1 oznaczone są symbolem A1-2 na terenie AUC/MW/U 
przeznaczenie lub zasady zagospodarowania: usługi ogólnomiejskie centro twórcze, mieszkalnictwo wielorodzinne wysokiej intensywności, usługi elementarne i 
ponadpodstawowe, ogólnomiejskie. Działka nr 318 zabudowana jest budynkiem dawnej szkoły podstawowej (rok budowy 1880). Obiekt częściowo podpiwniczony, posiada 
cztery kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowane. Obiekt wyposażony w ogrzewanie c.o. gazowe. Na obszarze usytuowane jest asfaltowe boisko szkolne oraz 
asfaltowy plac przed budynkiem, teren posesji jest ogrodzony. Obszar o pełnym uzbrojeniu. Działki oddzielone są od siebie przepływającym ciekiem wodnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 753.800,00 złotych. W tym: cena gruntu zabudowanego 728.400,00 złotych co stanowi 96,63 % ceny wywoławczej, a cena 
gruntu niezabudowanego 25.400,00 złotych co stanowi 3,37 % ceny wywoławczej plus należny podatek VAT. 

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu w zakresie ceny gruntu niezabudowanego zostanie doliczony należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 września 2022 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 (sala posiedzeń pokój nr 10).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu.

Wadium w wysokości 10% tj. 75.380,00 złotych winno być wpłacone najpóźniej w dniu 02 września 2022 roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 
8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Za datę wniesienia wadium uznajemy datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Miasta i Gminy Lubawka.

Z regulaminem przetargu można się zapoznać oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 
1 pokój nr 7, kom. 516 318 126, 516 318 335. Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
Ewa Kocemba

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
ogłasza I przetarg nieograniczony (licytację ustną) 

na sprzedaż gruntu będącego w zasobach mienia komunalnego.

WM.3.6840.29.2022 

R E K L AMA

Zmiany w komunikacji
- Z uwagi na ciągłe problemy 
z wykonawcami transportu 
przez Zagórze Śląskie, Gmina 
Walim tworzy linię komuni-
kacyjną we własnym zakresie 
– mówi Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim. - Trasa Rzeczka 
– Walim - Zagórze Śląskie - 
Świdnica będzie obsługiwana 
przez Administrację Budyn-
ków Komunalnych. Obecnie 
czekamy na niezbędne po-
zwolenia - busy powinny za-
cząć kursować w ciągu kilku 
dni. Przepraszamy za ewentu-
alne utrudnienia.

Na wycieczkę 
do Zagórza
Trwa kolejna edycja sobotnich 
wycieczek z przewodnikiem 
po atrakcjach Zagórza Śląskie-
go pod hasłem „Dzień dobry 
Gmino Walim”. Spacery odby-
wają się w każdą sobotę do 27 
sierpnia 2022 roku. Udział w 
nich jest bezpłatny (bilet na 
zamek Grodno we własnym 
zakresie). Zbiórka odbywa się 
na placu przed Centrum Ob-
sługi Ruchu Turystycznego 
„Akwarium” w Zagórzu Ślą-
skim o godz. 11.00. Czas trwa-
nia wycieczki wynosi około 2,5 
godziny (kontakt do przewod-
nika 693 771 391).

– Jeżeli macie ochotę na ak-
tywną sobotę i chcecie poznać 
ciekawe miejsca, to serdecznie 
zapraszamy na rodzinne wy-
cieczki z przewodnikiem, który 
oprowadzi Was po atrakcjach 
turystycznych w Zagórzu Ślą-
skim. Nie zabraknie historii o 
powstaniu Jeziora Bystrzyc-
kiego, nowoczesnych roz-
wiązaniach multimedialnych 
zastosowanych na najdłuższej 
w Polsce kładce wstęgowej 
oraz średniowiecznym zamku 
Grodno, legend z Gór Sowich, 
a także ciekawostek przyrod-
niczych i nie tylko – zachęca 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.

Świerzno partnerem 
Walimia
Gmina Walim podpisała umo-
wę partnerską o współpracy z 
Gminą Świerzno z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. 
Współpraca odbywać się bę-
dzie na podstawie wzajemnie 
uzgodnionych planów, które 
mają prowadzić do nawiązania 
kontaktów w następujących 
dziedzinach: historii, kultu-
ry, turystyki, sportu, rekreacji, 
walorów krajobrazowych i 
przyrodniczych partnerów, a 
przede wszystkich w obszarze 
społecznym, przez poznanie 

mieszkańców gmin, a w szcze-
gólności, tych najmłodszych: 
dzieci i młodzieży.

Przyjaciele z Łotwy
W Gminie Walim gościła dele-
gacja pedagogów z Plavnie-
kkalna Sakumskola w Keka-
wie na Łotwie. Placówka jest 
partnerem Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Polskich No-
blistów w Walimiu. Walimscy 
uczniowie i nauczyciele współ-
pracują z Łotyszami od kilku lat. 
W 2019 roku razem realizowali 
projekt „SPA marzeń”. Mło-
dzież rozwijała swe umiejętno-
ści posługiwania się językiem 
angielskim, poznała sposoby 
na rozwijanie przedsiębiorczo-
ści oraz nauczyła się, jak łączyć 
wiedzę, umiejętności i kształ-
tować postawy gotowości do 
rozwiązywania problemów w 
nowych, często trudnych sytu-
acjach. Finałem programu był 
tygodniowy wyjazd na Łotwę. 
Obecnie obie placówki reali-
zują projekt „Zielona szkoła”, 
który zakłada szereg działań 
związanych z ekologią. Pod-
czas wizyty łotewscy partnerzy 
przyglądali się „zielonym” roz-
wiązaniom funkcjonującym na 
terenie walimskiej szkoły oraz 
całej gminy.

(AM)

Raport z Gminy Walim
Stowarzyszenie Jedlińska 

Werwa zaprasza na spacer z 
przewodnikiem. Organizato-
rzy proponują około pięcio-
kilometrową trasę po malow-
niczych jedlińskich szlakach.

- Przyjdź 10 lipca o godz. 
11.00 na stację kolejową Je-
dlina Górna i wyrusz w wy-
pełniony ciekawostkami spa-
cer – mówi Ilona Bujalska, 
prezes Stowarzyszenia Jedliń-
ska Werwa.

Na wydarzenie nie trzeba 
się zapisywać. b- Wystarczy 
przyjść w wygodnym stroju, z 
dobrym towarzystwem i sze-
rokim uśmiechem. Zapraszamy 
całymi rodzinami. Z planowaną 
trasą poradzą sobie także dzie-
ci - mówi przewodnik górski 
Jacek Pielich, który poprowadzi 
niedzielną wycieczkę. 

Spacer zakończy się wspól-
nym ogniskiem przy Oberży 
PRL w Kamieńsku. Będzie to 
odpoczynek w piknikowym 
stylu. Tam też członkowie Sto-
warzyszenia Jedlińska Werwa 
wręczą uczestnikom mapki z 
najciekawszymi miejscami w 
powiecie wałbrzyskim i wta-
jemniczą wszystkich w związa-
ny z nimi projekt.

- Akcja ma na celu zachęce-
nie mieszkańców powiatu do 
aktywnego spędzania wakacji. 

Na osoby, które skorzystają z 
mapek zgodnie z instrukcją i 
zwiedzą między innymi sześć 
z dziesięciu proponowanych 
miejsc, czekają cenne nagrody. 

Zakończenie akcji i wręczenie 
nagród odbędzie się na przeło-
mie sierpnia i września – doda-
je Ilona Bujalska.

(RED)

Spacer z Werwą
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W najbliższy piątek - 8 lip-
ca o godz. 20.30 - w Głuszy-
cy rozpoczyna się Sudeckie 
Forum Inicjatyw. Wydarze-
nie otworzy koncert inau-
guracyjny zespołu Feel oraz 
artystów zaprzyjaźnionych 
z Głuszycą. Sudeckie Forum 
Inicjatyw potrwa do 12 lipca 

i każdego dnia zaprezentują 
się gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej: Łzy, Rafał Brzo-
zowski, Marcin Wyrostek, 
Magdalena Steczkowska i 
Beata Kozidrak.

W trakcie Sudeckiego Fo-
rum Inicjatyw - od 9 lipca do 
12 lipca - odbywać się będą 

panele dyskusyjne z udzia-
łem zaproszonych gości oraz 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, samorządow-
ców, seniorów, osób niepeł-
nosprawnych oraz młodzieży. 
Jest to wydarzenie organizo-
wane w celu wymiany poglą-
dów, doświadczeń, działań, a 

przede wszystkim propozycji 
współpracy w obszarze wiary, 
kultury i ekonomii terenu wo-
jewództwa dolnośląskiego. 

Na zakończenie każdego 
dnia na placu przy kościele 
pw. Chrystusa Króla ul. B. Chro-
brego 4a odbywać się będą 
koncerty gwiazd. W tym roku 

Gwiazdy wystąpią w Głuszycy

na głuszyckiej scenie oprócz 
zespołu Feel wystąpią: zespoły 
Łzy oraz Pogwizdani, a także 
Rafał Brzozowski, Marcin Wy-
rostek z zespołem Corazon, 
Marta Wilk, Marcin i  Zuzanna 
Jajkiewicz, Michał Borkowski, 
Sylwia Banasik-Smulska, Karol 
Smulski, Orkiestra Mieczysła-
wa Smydy, Vita Kazmirova, 
Magdalena Steczkowska, Mar-
cin Staszek. Na zakończenie 
Sudeckiego Forum Inicjatyw 
zobaczymy i posłuchamy Pol-
skiej Orkiestry Muzyki Filmo-
wej Przemysława Pasternaka 
oraz Beatę Kozidrak. Koncerty 
poprowadzi Conrado Moreno. 

W czasie forum organizowa-
ne będą także warsztaty rozwi-
jające umiejętności wokalne, 
teatralne czy kulinarne. Więcej 
informacji oraz szczegółowy 
program Sudeckiego Forum 
Inicjatyw na https://sudeckie-
foruminicjatyw.pl/

Organizatorami Sudeckie-
go Forum Inicjatyw są: Para�a 
pw. Chrystusa Króla w Głuszy-
cy, Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód, Fundacja Katolicka Inicja-
tywa Berit oraz Duszpasterstwo 
Parlamentarzystów i Samorzą-
dowców Diecezji Świdnickiej.

(AGM)

W siedzibie Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Miero-
szowie odbyło się uroczyste 
przekazanie seniorom z Gmi-
ny Mieroszów opasek tele-
medycznych.

Wsparciem, w ramach pro-
gramu Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej „Korpus 
wsparcia seniorów” na rok 
2022, �nansowanego z fun-
duszu przeciwdziałania CO-
VID-19, objęto 30 seniorów z 
Gminy Mieroszów.

- Opieka na odległość gwa-
rantuje szeroko pojęty system 
bieżącego monitorowania stanu 
zdrowia seniora z miejsca jego 
zamieszkania oraz pozwala na 
natychmiastową reakcję w sytu-
acji zagrożenia zdrowia lub życia. 
Celem wsparcia jest poprawa 
bezpieczeństwa oraz możliwość 
samodzielnego funkcjonowania 
w miejscu zamieszkania osób 
starszych – wyjaśnia Andrzej Li-
piński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Opaski dla seniorów
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SEZON DLA AKTYWNYCH

GRUPA ZORGANIZOWANA?
NAPISZ DO NAS:

kierownikpark@jedlinazdroj.eu

ODDZWONIMY Z PROPOZYCJĄ RABATU

ZAPRASZAMY
do PARKU AKTYWNOŚCI

CZARODZIEJSKA GÓRA
CODZIENNIE
w godz. 10.00-19.00
Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska

• Park linowy (4 trasy),
• Wieża wspinaczkowa 

(3 stopnie trudności),
• Letni tor saneczkowy,
• Paintball,
• Kule wodne,
• Dmuchaniec,
• Wypożyczalnia rowerów

 (tradycyjne i elektryczne).

R E K L AMA

16 medali UKN Mela�r 
Czarny Bór i 7 krążków UKS 
Mieroszów – z takim dorob-
kiem kluby z Aglomeracji 
Wałbrzyskiej zakończyły Mi-
strzostwa Polski w Biathlo-
nie Letnim w Czarnym Borze. 
Czarnoborzanie wygrali kla-
sy�kację medalową, a miero-
szowianie zajęli 6 miejsce!

Mistrzostwa Polski w 
biathlonie letnim na malowni-
czej nartorolkostradzie w Czar-
nym Borze koło Wałbrzycha 
rozpoczęły biegi indywidualne. 
W tej konkurencji zawodnicy 
z UKN Mela�r Czarny Bór wy-

walczyli 5 medali, a UKS Mie-
roszów – 4.

Rywalizację seniorów na 
dystansie 7 kilometrów z 4 
strzelaniami wygrał Marcin Za-
wół z Karkonoszy Jelenia Góra. 
Zawodnicy z Czarnego Boru: 
Wojciech Janik i Wojciech Filip 
zajęli odpowiednio 4 i 5 miej-
sce wśród seniorów. Wśród ju-
niorów 3 miejsce zajął Hubert 
Matusik, a 4 Kamil Cedzidło. 
Złoty medal w kategorii junior 
młodszy zdobyli Jakub Poto-
niec i Majka Germata, wśród 
młodzików wygrał Kajetan 
Urbaniak, a Konrad Matusik był 

trzeci. Wśród młodziczek świet-
nie spisały się zawodniczki UKS 
Mieroszów: najlepsza była Iga 
Wardzińska, a Lena Wojcie-
chowska zajęła 3 miejsce. Ich 
klubowy kolega Bartosz Dewi-
szek wywalczył brązowy krążek 
wśród młodzików młodszych, 
a Patryk Mucha z UKN Mela�r 
Czarny Bór był czwarty. Srebr-
ny krążek do dorobku UKS 
Mieroszów dołożyła Oliwia Zię-
cina w rywalizacji młodziczek 
młodszych. Rywalizację senio-
rek zdominowały zawodniczki 
BKS Kościelisko. Z dużą prze-
wagą złoty medal wywalczyła 

Zdominowali mistrzostwa
Anna Mąka, a pochodząca z 
Sokołowska Kamila Żuk zajęła 
4 miejsce.

Drugi dzień mistrzostw Pol-
ski przyniósł zmianę pogody 
i mnóstwo zmian na podium. 
W rywalizacji sprinterskiej se-
niorek zabrakło zawodniczek z 
kadry A bo taką decyzję podjął 
obecny na zawodach trener 
kobiecej kadry Tobias Torger-
sen. Skorzystała na tym Kamila 
Cichoń z Górnika Iwonicz Zdrój, 
która w biegu indywidualnym 
była dopiero dziewiąta. Sprint 
seniorów wygrał Wojciech Filip 
z AZS AWF Wrocław. Czarno-

borzanin na strzelnicy pomylił 
się tylko raz i zdobył złoty me-
dal z przewagą 14 sekund nad 
Andrzejem Nędza-Kubińcem 
z BKS Wojsko Polskie Koście-
lisko. Bohaterem gospodarzy 
był także junior młodszy Jakub 
Potoniec – siedemnastolatek z 
Mela�ru Czarny Bór zdobył na 
swoim obiekcie drugi złoty me-
dal, a jego klubowe koleżanki: 
Aleksandra Szajnowska i Majka 
Germata zajęły dwa pierwsze 
miejsca w zmaganiach junio-
rek młodszych. Na podium w 
sprintach stawali także: drugi 
wśród młodzików Kazimierz 
Siwa (Mela�r), młodziczki: dru-
ga Justyna Sinkiewicz (Mela�r) 
i trzecia Kamila Woźniak (UKS 
Mieroszów), drugie wśród mło-
dzików młodszych Patryk Mu-
cha (Mela�r) oraz trzecia wśród 
młodziczek młodszych Oliwia 
Zięcina (UKS Mieroszów).

W ostatnim dniu mistrzostw 
Polski na czarnoborskiej nar-
torolkostradzie, rozegrane zo-
stały biegi masowe seniorów 
oraz sztafetowe w młodszych 
kategoriach. Rywalizację senio-
rek po raz drugi zdominowały 
kadrowiczki z BKS-u Wojsko 
Polskie Kościelisko, a drugi złoty 

medal tych mistrzostw wywal-
czyła Anna Mąka. W rywalizacji 
seniorów po drugi złoty krążek 
sięgnął czarnoborzanin Woj-
ciech Filip. Prawie 22 sekundy 
stracił do zwycięzcy drugi na 
mecie Konrad Badacz z Karko-
noszy Jelenia Góra, a trzecie 
miejsce zajął Grzegorz Guzik z 
BLKS Żywiec. W stawce senio-
rów z dobrej strony pokazał się 
dwukrotny złoty medalista w 
rywalizacji juniorów młodszych 
Jakub Potoniec z Mela�ru Czar-
ny Bór, który zajął 11 miejsce. 
Sztafetę juniorów wygrała dru-
żyna Biathlonu Chorzów, przed 
Mela�rem Czarny Bór. Niestety, 
nie było biegu sztafetowego 
juniorek, a zespoły gospodarzy 
zawodów zajęły dwa pierwsze 
miejsca wśród juniorek młod-
szych. Kolejne złoto Mela�r zdo-
był w rywalizacji młodzików, a 
także srebro w sztafecie młodzi-
ków młodszych, w której trium-
fował Strzał Wodzisław Śląski. 
Drużynową rywalizację młodzi-
czek wygrał UKS Mieroszów, 
a ostatnie złote medale tych 
mistrzostw zawisły na szyjach 
młodziczek młodszych Lidera 
Katowice.

(RED)

9 lipca 2022 r. Wałbrzy-
ski Klub Szachowy Hetman 
Wałbrzych organizuje turniej 
szachów szybkich.

Turniej rozpocznie się o 
godzinie 10.00 w sali przy ul. 1 
Maja 4 w Wałbrzychu i będzie 
rozgrywany tempem 10’+5’, 
systemem szwajcarskim w 7 
rundach.

- Zachęcamy do przyby-
cia już od godziny 9.00 w celu 
potwierdzenia zgłoszenia lub 
ewentualnego zapisu na im-
prezę. Przyjmowanie i potwier-
dzenie zgłoszeń od będziemy 
prowadzili w godz. 9.00 do 9.45. 
Początek I rundy o godz. 10.00, 
a zakończenie turnieju około 

godziny 14.00. Wpisowe do 
dnia 8 lipca 2022 r. wynosi 45 
zł, a w dniu zawodów płatność 
jedynie gotówką i wynosi 50 zł 
– wyjaśniają organizatorzy.

Zgłoszenia przyjmowane 
są trzema sposobami: przez 
formularz online na stronie: 
http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2022/ti_3781/; przez 
SMS na numer telefonu 604 
51 45 45, e-mail: marek.scisly@
vp.pl (należy podać imię i na-
zwisko zawodnika, datę uro-
dzenia oraz grupę startową) 
lub w dniu rozpoczęcia turnie-
ju, pod warunkiem wolnych 
miejsc.

(RED)

Turniej szachowy
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- Lubisz pływać? Chcesz 
sprawdzić swoje umiejętno-
ści i dobrze się bawić? Za-
praszamy dzieci i młodzież 
- mieszkańców powiatu wał-
brzyskiego - do udziału w 
Powiatowym Turnieju Pły-
wackim, który odbędzie się 
we wtorek - 12 lipca o godz. 
12.00 - na obiekcie kąpielo-
wym w Głuszycy przy ul. Dol-
nej – mówi Sabina Jelewska, 
dyrektor Centrum Kultury 
-Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Głuszycy.

Zgłoszenia można dokonać 
w siedzibie Centrum Kultu-
ry-MBP w Głuszycy, ul. Grun-
waldzka 26 (w bibliotece- w 
godzinach pracy instytucji) lub 
na obiekcie kąpielowym ( u ra-
towników), albo za pośrednic-
twem poczty elektronicznej na 
adres: ckmbp@gluszyca.pl.

- Prosimy o zapoznanie się 
z regulamin turnieju na stronie 
www.ckmbp-gluszyca.pl/sport/
obiekt kąpielowy. Warunkiem 
koniecznym udziału w turnie-
ju jest wypełnienie zgody na 
udział w turnieju przez rodzica/
opiekuna prawnego uczestnika. 

Piłkarze Miedzi Legnica 
rozpoczęli obóz przygoto-
wawczy w kompleksie Aqua 
– Zdrój w Wałbrzychu. Pod 
okiem sztabu szkoleniowe-
go beniaminka ekstraklasy 
trenować będzie 25 piłkarzy. 
Zgrupowanie pod Chełmcem 
potrwa do 9 lipca, gdy zespół 

zagra na wyjeździe z czeskim 
Slovanem Liberec.

- Chcemy maksymalnie wy-
korzystać spędzany wspólnie 
na zgrupowaniu czas. Czeka 
nas dużo spotkań, odpraw, 
pracy indywidualnej, rozmów 
i taktyki. W środku tygodnia 
mamy zaplanowaną wspól-

ną uroczystą kolację, podczas 
której przywitamy nowych za-
wodników – zapowiada trener 
Wojciech Łobodziński. 

Do Wałbrzycha wyruszyło 25 
piłkarzy, w tym aż 7 młodzieżow-
ców. W kadrze na zgrupowanie 
znalazł się także reprezentant 
Polski do lat 17 Dawid Drachal.

Miedź trenuje w Wałbrzychu

- Dziękujemy panu Wiesła-
wowi Wilczyńskiemu z Escola 
Varsovia, że na czas negocjacji 
transferowych wyraził zgodę 
na treningi zawodnika z ze-
społem Miedzi – mówi Tomasz 
Brusiło, prezes Miedzi.

Zwieńczeniem obozu przy-
gotowawczego będzie kon-
trolne spotkanie ze Slovanem 
Liberec. - Nie chciałbym zdra-

dzać szczegółów dotyczących 
tego meczu. Oczywiście będzie 
to już końcowy etap przygo-
towań. Będziemy szykować 
się do meczu ligowego, więc 
nie da się ukryć, że większość 
zawodników, którzy wystąpią 
w tym spotkaniu zagra z Rado-
miakiem – dodaje szkolenio-
wiec Miedzi. 

(ML)

Powiatowy Turniej 
Pływacki W Głuszycy

Uwaga! W przypadku nieko-
rzystnych warunków pogodo-
wych termin turnieju może ulec 
zmianie. W razie pytań prosimy 
dzwonić pod nr tel. 74 84 56 334 
w. 15 lub 500 011 575 – dodaje 
Sabina Jelewska.

Do udziału w Powiatowym 
Turnieju Pływackim zapraszają: 
Starosta Wałbrzyski Krzysztof 
Kwiatkowski, Burmistrz Głuszy-
cy Roman Głód  oraz Centrum 
Kultury-Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Głuszycy.

(AGM)

Kadra Miedzi na zgrupowanie w Wałbrzychu:

Bramkarze: 1. Paweł Lenarcik, 12. Alan Madaliński, 31. Mateusz Abramowicz, 33. 
Kacper Kapica. 

Obrońcy: 2. Carlos Julio Martinez Riva, 3. Hubert Matynia, 5. Levent Gülen, 13. Jon 
Aurtenetxe Borde, 17. Michael Kostka, 23. Jurich Carolina, 25. Nemanja Mijusković, 
28. Mateusz Letkiewicz, 99. Jens Martin Gammelby. 

Pomocnicy: 6. Szymon Matuszek, 8. Victor Moya Martinez „Chuca”, 10. Maxime Do-
minguez, 18. Kamil Zapolnik, 27. Bruno Garcia Marcate, 59. Mehdi Lehaire, 70. Maciej 
Śliwa, 80. Hamza Bahaid, 88. Igor Lewandowski, Dawid Drachal. 

Napastnicy: 7. Angelo Henriquez, 11. Koldo Obieta.
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Dzięki umowie sponsor-
skiej między spółką Zamek 
Książ i Stowarzyszeniem 
Górnik Wałbrzych 2010, naj-
ważniejszy zabytek Dolnego 
Śląska stał się sponsorem 
koszykarskiej drużyny Wał-
brzycha.

Podpisy pod umową złożyli 
- w obecności prezydenta Wał-
brzycha dra Romana Szełmeja 
- prezes Zamek Książ sp. z o.o. 
Anna Żabska i przedstawiciel 
zarządu Stowarzyszenia Gór-
nik Wałbrzych 2010 Arkadiusz 
Chlebda.

- Wspieramy stowarzy-
szenie Górnik Wałbrzych, nie 
tylko dlatego, że wynika to 
ze społecznej odpowiedzial-
ności biznesu i uwarunkowań 
historycznych. Nasze partner-
stwo trwa już od wielu lat, a na 
koszykarzy możemy zawsze 
liczyć. Wspierają nas regular-
nie podczas akcji społecznych 
i działań charytatywnych, jak 
chociażby podczas sprzątania 
świata czy Gali Ambasado-
rów. Cieszę się, że dołączy-

liśmy do sportowej rodziny 
Górnika - wyjaśnia Anna Żab-
ska. W ubiegłym roku miej-
ska spółka została jednym ze 
sponsorów drużyny, w tym 
związała się ze sportowcami 
umową partnerską. 

– Górnik od trzech lat po-
zostaje w czołówce I ligi ko-
szykarzy. Mamy nadzieję, że 
nasze wsparcie przyniesie 
oczekiwane efekty sportowe i 
pokładamy w tej współpracy 
duże nadzieje. Nasze działania 
wpisują się w krajową strate-
gię rozwoju turystyki poprzez 
wydarzenia sportowe – dodaje 
Anna Żabska. 

–  Zamek Książ w nazwie 
Górnik Wałbrzych daje wy-
raźny sygnał o jakości i kla-
sie, do jakiej dążymy jako 
klub. Jest marką samą w 
sobie. To dla nas ogromny 
zaszczyt, że tak ważny za-
bytek został naszym spon-
sorem tytularnym - wyjaśnia 
Arkadiusz Chlebda z Górnika 
Wałbrzych

(MM)

Hubert Pabian, Kamil Zy-
wert i Jan Malesa opuszczają 
ekipę koszykarskiego Górni-
ka Wałbrzych. W ich miejsce 
klub zakontraktował Adria-
na Kordalskiego i Mikołaja 
Stopierzyńskiego.

Nowy rozgrywający Górnika 
ma 185 cm wzrostu i od kilku 
sezonów jest czołowym za-
wodnikiem I ligi. W latach 2018 
– 2021 grał w Czarnych Słupsk, 
z którymi wywalczył awans do 
ekstraklasy, pokonując w 2021 
r. w �nale I ligi właśnie Górnika. 
Adrian Kordalski poprzedni se-
zon rozpoczął w ekipie benia-
minka ekstraklasy ze Słupska, 
ale w 8 spotkaniach rozegrał 
zaledwie 46 minut i zdecydo-
wał się na grę w beniaminku I 
ligi ze Zgorzelca. I z marszu stał 
się liderem Turowa, grając w 17 
spotkaniach średnio po 36:31 
min. i zdobywając średnio 18,9 
pkt. oraz notując 7 zbiórek i 7,4 
asyst.

Klub zakontraktował tak-
że Mikołaja Stopierzyńskiego, 
który może grać na pozycjach 
rozgrywającego, rzucającego 
obrońcy lub niskiego skrzy-
dłowego. 28-latek ma 190 cm 
wzrostu i w poprzednim sezo-
nie grał w Starcie Lublin tak w 
ekstraklasie, jak i w I lidze. Na 
parkietach I ligi rozegrał 22 

spotkania, w których występo-
wał średnio 26:36 min. i zdoby-
wał 15,8 pkt. oraz notował 3,5 
zbiórki i 2,7 asysty. Natomiast 
w ekstraklasie wystąpił w 12 
meczach, grając średnio 3:31 
min. i notując 2,1 pkt.

W Górniku na kolejny sezon 
zostaje wychowanek klubu – 
środkowy Piotr Niedźwiedzki.

Odchodzą 
do konkurencji

26 - letni Kamil Zywert w 
kolejnym sezonie zagra w WKK 
Wrocław. Odchodzący rozgry-
wający tra�ł do Górnika z So-
koła Łańcut, w którym spędził 
dwa sezony. W Górniku grał w 
latach 2019-2022, a w ostat-
nim wystąpił w 38 meczach, w 
których przebywał na parkiecie 
średnio 27:19 min., zdobywa-
jąc średnio 7,9 pkt. oraz notu-
jąc 3,6 zbiórek i 5,9 asyst. Od-
chodzący do AZS Politechnika 
Opole Hubert Pabian zagrał w 
poprzednim sezonie 42 me-
czach ligowych, w których zdo-
był łącznie 615 punktów, co 
daje średnią 14,6 pkt. na mecz. 
Był także skuteczny w walce na 
tablicach, notując średnio 8,7 
zbiórek na mecz. Natomiast 
22-letni Jan Malesa, który w mi-
nionych rozgrywkach notował 
średnio: 10,9 pkt., 3 zbiórki i 1.4 

Zamek Książ 
sponsorem tytularnym 
koszykarzy Górnika

Koszykarskie roszady

asysty na mecz, przeszedł do 
Tre�a Sopot.

Szmidt odchodzi
Z klubem pożegnał się także 

Janusz Szmidt - członek zarzą-
du Stowarzyszenia Górnik Wał-
brzych 2010, które prowadzi 
zespoły koszykarskie pod szyl-
dem Górnika Wałbrzych.

- To były jedne z najlepszych 
jedenastu lat mojego życia. 
Dziękuję wszystkim, z którymi 
przyszło mi pracować, śmiać się 
i smucić. Myślę, że nie przesa-
dzę jak dodam, iż stworzyliśmy 
super team... Kilku szaleńców, 
którzy zbudowali od jednej piłki 
nadającej się do gry klub aspiru-
jący do gry w ekstraklasie. Dzię-
kuję Damianowi Durskiemu, że 
mogłem oglądać jak się rozwija, 
a dziękuję w szczególności trój-
ce pozostałych szalonych ludzi: 
Ryszardowi Burdkowi, Arkadiu-
szowi Chlebdzie i Jarosławowi 
Krzymińskiemu. Bez Was nic 
by się nie wydarzyło. Dziękuję 
przede wszystkim Bartłomiejo-

wi Szmidtowi, bo to od niego 
wszystko się u mnie zaczęło. Bez 
niego tra�ł bym na tych wszyst-
kich wspaniałych ludzi: wolon-
tariuszy, zawodników i kibiców. 
Niech Wam wszystkim słońce 
świeci na biało - niebiesko – na-
pisał w mediach społecznościo-
wych Janusz Szmidt.

Do grona klubowych działa-
czy dołączył Mateusz Zborow-
ski, który był organizatorem 
kwietniowego meczu charyta-
tywnego dla Ukrainy, w którym 
wystąpiły gwiazdy polskiej ko-
szykówki.

- O�cjalnie mogę już ogłosić, 
że wzmacniam szeregi Górnika 
Wałbrzych. Czas znów pobawić 
się w koszykówkę na poważnie. 
Zadbam o to, żeby wizerunek i 
ekspozycja klubu była na po-
ziomie, na którym nie ma niko-
go, a i od strony sportowej po-
staram się dorzucić swoje, tak 
by gra biało-niebieskich cie-
szyła oko – ogłosił w mediach 
społecznościowych.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)
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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.
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Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

ZATRUDNIĘ 
DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

USŁUGI

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

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

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

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
3 pokoje. Pierwsze piętro do re-
montu 109,70 m2. Cena 169 tys. zł

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

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!

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

Zatrudnię MECHANIKA 

i WULKANIZATORA

z doświadczeniem

Tel. 534 723 808

Wyjazdy do opieki do Niemiec
Praca na umowę, zarobki 1400 - 2000 euro

Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń od 8.30 do 16.00! 
690-967-999, 533-202-626, 534-255-277

lub napisz: biuro@miranexagentur.pl

Możliwość pracy także w Polsce.

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

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka przy placu Wolności 1, został 

wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania 

w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie stanowiących własność 

Gminy Lubawka. Wykaz nr 07/2022 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, 

którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do 

dnia 18 sierpnia 2022 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać 

w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka.
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Wakacyjna Akademia 
Polskiego Ładu z KPMG
1 lipca w siedzibie Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” odbyło się in-
auguracyjne spotkanie z cyklu 
pn. „Wakacyjna Akademia Pol-
skiego Ładu z KPMG”- nowego 
projektu edukacyjnego skie-
rowanego do przedsiębiorców, 
przygotowanego przez WSSE 
„INVEST-PARK” we współpracy 
z KPMG Poland.

Spotkanie otworzył wicepre-
zes zarządu WSSE „INVEST-
-PARK” dr inż. Paweł Kurtasz, 
który przywitał prelegentów i 
uczestników spotkania infor-
mując jednocześnie o formule 

i celach „Wakacyjnej Akademii 
Polskiego Ładu z KPMG”. 

- Akademia ma na celu przy-
bliżenie najistotniejszych za-
gadnień podatkowych, wprowa-
dzonych przez pakiet zmian w 
przepisach od 1 stycznia oraz 1 
lipca 2022 r. Spotkania odbędą 
się w wersji stacjonarnej oraz 
webinarowej. Akademia zakoń-
czona zostanie wręczeniem 
certyfi katów uczestnictwa w 
„Wakacyjnej Akademii Polskie-
go Ładu z KPMG” oraz spotka-
niem warsztatowym, na którym 
w mniej formalnej atmosferze 
będzie można przedyskutować 

istotne zagadnienia 
– wyjaśnia dr inż. Pa-
weł Kurtasz.

Podczas piątko-
wego spotkania roz-
mawiano na temat 
Nowego Polskiego 
Ładu i zmian, które 
nastąpiły od 1 lipca 
2022 roku.


