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31 sierpnia 2022 roku na 
bardzo długo zapadnie w 
mojej pamięci, ponieważ 
zdarzyło się coś, czego bym 
się nigdy nie spodział. Otóż w 
tym dniu, kilka minut po szó-
stej rano zapukała do drzwi 
mojego mieszkania grupa 
policjantów (jedna kobieta i 
trzech mężczyzn) z Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w 
Krakowie, którzy przedstawili 
mi prokuratorski nakaz wy-
dania rzeczy oraz przeszuka-
nia, w celu zabezpieczenia 
przedmiotów „wykazujących 
łączność z przedmiotem 
postępowania i mogących 
stanowić materiał dowodo-
wy w niniejszej sprawie. (…) 
Zachodzi uzasadnione przy-
puszczenie, iż w posiadaniu 
Janusza Bartkiewicza znaj-
duje się materiał dowodowy 
śledztwa oraz dane dotyczące 
innych osób mogących być 
związanymi z zabójstwem” 
(sic!). Chodzi oczywiście o za-
bójstwo Anny Kembrowskiej 
i Roberta Odżgi, dokonane w 
17 sierpnia 1997 r., które w la-
tach 1997-2003, jako kierują-
cy grupą operacyjno-śledczą, 
starałem się rozwiązać. Posta-
nowienie podpisał krakowski 
prokurator Piotr Krupiński, a z 
jego uzasadnienia wynikało, 
że uczynił to na wniosek na-
czelnika wydziału dochodze-
niowo-śledczego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kra-
kowie (z internetowej stro-
ny tej komendy wynika, że 
chodzi o mł. insp. Grzegorz 

Brawurowa akcja 
krakowskich policjantów

Janusz
Bartkiewicz

Grymka). Wychodzi na to, że 
jestem podejrzewany przez 
wyżej wymienionych panów 
o ukrywanie istotnych do-
wodów w tej sprawie, czyli 
utrudniam śledztwo i poma-
gam sprawcom uniknąć od-
powiedzialności.

Zastanawiam się: co może 
mieścić się w głowie tego, 
który to uzasadnienie wymy-
ślił? Wątku nie będę ciągnął, 
abym się nie naraził na jakiś 
równie absurdalny zarzut. 
Zastanawiam się jedynie, dla-
czego nie zostałem przesłu-
chany w charakterze świad-
ka, nie mówiąc już o statusie 
osoby podejrzewanej i raczej 
wiem dlaczego, o czym napi-
szę na końcu. Postanowienie 
to zostało tak sformułowane, 
że w zasadzie policjanci mo-
gli mnie i żonę z domu wy-
rzucić, mieszkanie zabezpie-
czyć w celu przeprowadzenia 
czynności procesowych, a do 
czasu ich wykonania zaplom-
bować, założyć sztaby żela-
zne i wystawić warty, abyśmy 
z żoną nie mogli dostać się do 
środka i usunąć znajdujących 
się w nim informacji zapisa-
nych na ścianie pod tapetą... 
Ktoś powie, że to absurd. Ow-
szem, ale taki sam jak treść 
uzasadnienia tego kuriozal-
nego postanowienia.

Przez 5 lat (1997-2003) 
starałem się ustalić spraw-
ców tego podwójnego 
mordu, a następnie - już na 
emeryturze - zajmowałem 
się nią prywatnie oraz jako 
reporter Tygodnika DB 2010, 
zbierając w formule opisanej 
w ustawie Prawo Prasowe (a 
więc w sposób jak najbar-
dziej legalny i o�cjalny) różne 
informacje, które traktowa-
łem jako materiał do pisanej 

o tym wydarzeniu książki. 
Nie ukrywałem tego i nawet 
kilka razy o tym zabójstwie i 
moich nowych „ustaleniach” 
na łamach Tygodnika DB 
2010 pisałem. Zdarzało się 
też, że o ciekawszych ustale-
niach dokonanych po 2018 
roku informowałem Proku-
raturę Generalną, Komendę 
Główną Policji i Prokuraturę 
Okręgową w Świdnicy oraz 
Komendę Wojewódzką Po-
licji we Wrocławiu. Chodzi 
o informacje takie jak ta, 
że przy pomocy jednego z 
uczestników forum mojej 
strony internetowej poświę-
conej temu tragicznemu wy-
darzeniu, ustaliłem, że w ma-
teriałach śledztwa podany 
został niewłaściwy numer fa-
bryczny aparatu fotogra�cz-
nego, który został zabrany 
przez sprawców zabójstwa. 
Ponadto informacje jakie 
uzyskałem o osobach, które 
mogły być sprawcami zabój-
stwa, czy informacje doty-
czące oferty sprzedaży apa-
ratu fotogra�cznego Anny 
Kembrowskiej, wystawionej 
w portalu OLX z prawidłowo 
podanym numerem fabrycz-
nym. A tu masz! Wpadają do 
mnie policjanci z Krakowa, 
którzy od ponad dwóch lat 
zajmują się umorzonym w 
1998 roku śledztwem, prze-
jętym przez prokuratora 
Krupińskiego, i wynoszą mi 
z mieszkania kilkanaście du-
żych pakunków, zawierają-
cych tzw. rzeczy zatrzymane, 
przede wszystkim komputer 
stacjonarny, dwa laptopy i 
dwa tablety (w tym jeden 
zepsuty) oraz wszystkie ze-
wnętrzne nośniki cyfrowe 
(6 dysków zewnętrznych 
o pojemności od jeden do 

czterech TB i dyski typu pen-
drive o pojemności od 30 do 
500 MB). Na dyskach tych 
znajduje się dokumentacja, 
która absolutnie nie może 
stanowić żadnego dowodu 
czy informacji o sprawcach 
zabójstwa na Narożniku, bo 
przede wszystkim w prze-
ważającej liczbie (zakładam 
że w ponad 95%) są to do-
kumenty zawierające m.in. 
tzw. dane wrażliwe osób 
szukających u mnie pomo-
cy, której - na zasadzie pro 
publico bono - udzielałem w 
różnych sprawach o charak-
terze prawnym, o czym czę-
sto pisałem też na łamach 
Tygodnika DB 2010. Osoby 
te zawierzyły mi i takie doku-
menty przekazały do wyko-
rzystania w podejmowanych 
przeze mnie działaniach. 
Ponadto została mi zabrana 
cała legalnie posiadana do-
kumentacja procesowa osób 
skazanych za zabójstwa lub 
inne czyny nie mające nic 
wspólnego z „Narożnikiem” 
(pisałem o tym na łamach ty-
godnika), korespondencja z 
adwokatami i dziennikarza-
mi, dokumentacja faktogra-
�czna dotycząca pisanych 
przeze mnie trzech książek 
i dwóch planowanych, któ-
rych nie mogę dokończyć 
lub napisać, ponieważ zabra-
no mi nie tylko wspomnianą 
dokumentację, ale też napi-
sane już rozdziały. I tylko jed-
na z nich dotyczy zabójstwa 
studentów na Narożniku w 
1997 roku. Pisałem ją w opar-
ciu nie tylko o własną pa-
mięć, ale przede wszystkim 
na podstawie dokumentacji 
procesowej, przekazanej mi 
legalnie (chyba w 2018 roku) 
postanowieniem Prokura-

tora Okręgowego w Świdni-
cy. Z tego wynika logiczny 
wniosek, że dokumentację 
tą Prokuratura Krajowa po-
siada i to w całości, gdy 
tymczasem ja posiadałem 
tylko jej część, w rozmiarze 
niezbędnym do napisania 
książki. Czyżby Prokuratura 
Krajowa zabrane ze Świdnicy 
akta zagubiła, bo jeżeli nie, 
to po co jej dokumentacja, 
którą posiada?

Ale na tym nie koniec! 
Zabrano mi całą dokumen-
tację dotyczącą osobistych 
spraw (w tym tzw. informa-
cje wrażliwe) moich, mojej 
żony i dzieci, a także naszej 
bliższej oraz dalszej rodziny, 
w tym całą ważną dla mnie 
dokumentację archiwalną, 
moje kalendarze i notatniki 
z prywatnymi zapiskami po-
cząwszy od… 1967 do 2022 
roku, zawierającą też pliki 
tworzone od 2000 roku z in-
formacjami historycznymi, 
politycznymi, tekstami napi-
sanych publikacji prasowych 
i inne, 64 kasety magneto-
fonowe nagrywane w latach 
1970-1980, kasety VHS z 
nagraniami rożnych progra-
mów telewizyjnych, orygi-
nalne płyty CD z muzyką z lat 
1960-2022 (zakupionych w 
sklepach muzycznych), takie 
same kasety z �lmami fabu-
larnymi z lat 90-tych (jakie zo-
stały mi po zmarłej siostrze), 
a także nagrania i fotogra�e 
oraz klisze (w sumie kilka ty-
sięcy) z różnych prywatnych 
imprez, domowych i towa-
rzyskich (w tym śluby, wesela, 
chrzciny, urodziny, rocznice, 
itp., itd.), a nawet niezapisane 
płyty CD i wiele innych przed-
miotów, których już opisać tu 
nie mogę, bo zajęłoby to kil-

ka stron gazety. Ponadto zo-
stałem zdaktyloskopowany i 
pobrano ode mnie wymazy 
na ustalenie pro�lu DNA. Nie 
żartuję!

Ktoś zapyta: po co to 
wszystko? Po co prokuraturze 
te wszystkie „przedmioty”, 
których i tak nikt nie odczyta 
i nie przeanalizuje, bo tylko 
na samych dyskach znajduje 
się w sumie około 3-4 mln – 
tak, tak miliony – plików. Jest 
tak, ponieważ na 6 dyskach 
zewnętrznych znajdują się 
te same pliki i foldery, jako 
zabezpieczenie przed awarią 
dysku głównego. Więc odpo-
wiem z całą odpowiedzialno-
ścią, że podjęte wobec mnie 
działania mają charakter szy-
kany i zastraszenia, abym o 
sprawie „Narożnika” już nie 
pisał (więcej o tym w kolejnej 
odsłonie tego tematu), ale 
przede wszystkim chodzi o 
to, że krakowskie organa ści-
gania za wszelką cenę chcą 
ustalić źródła moich infor-
macji, więc osoby chronione 
- tak jak i ja - prawem praso-
wym! I dlatego posłużono 
się metodą łamiącą wszelkie 
prawa konstytucyjne zarów-
no moje, jak i wszystkich 
osób, których dane wrażliwe 
znajdują się na zabezpieczo-
nych przedmiotach. I dlatego 
krakowscy policjanci prze-
prowadzili zaiste brawurową 
akcję. Ciąg dalszy nastąpi…

***

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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W ramach projektu „Z kla-
syką przez Polskę” 18 wrze-
śnia 2022 r. o godz. 19.00 - 
Teatr Zdrojowy im. Henryka 
Wieniawskiego w Szczawnie-
-Zdroju wystąpi Piotr Palecz-
ny.

Projekt „Z klasyką przez 
Polskę” jest realizowany przez 
Narodowy Instytut Muzyki i 
Tańca, a na Dolnym Śląsku 
współorganizowany jest przez 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego z 
inicjatywy Członka Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego 
Krzysztofa Maja. Operatorem 
jest Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu, a projekt �nanso-
wany jest ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz budżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego.

Założeniem podstawowym 
podjętej inicjatywy jest pre-
zentacja zjawisk artystycznych 
na najwyższym poziomie w 
dolnośląskich miasteczkach, 
wsiach, na lokalnych scenach, 
w am�teatrach i innych prze-
strzeniach plenerowych. Pro-
jekt „Z klasyką przez Polskę” 
przełamuje bariery w obco-
waniu ze sztuką, nie tylko na 
poziomie �nansowym czy or-
ganizacyjno-logistycznym, ale 
i psychologicznym. Dzięki nie-
mu muzyka klasyczna i jazzowa 
dociera do publiczności, która 
– często po raz pierwszy – ma 
okazję zapoznać się ze wspa-
niałym repertuarem i poznać 
wybitnych wykonawców.

Artyści występujący w naj-
ważniejszych polskich i euro-
pejskich salach koncertowych, 
dostępni zazwyczaj jedynie w 
zinstytucjonalizowanych prze-
strzeniach, wystąpią w kame-
ralnej odsłonie poza większymi 
miastami i w niekonwencjonal-
nej scenerii.

Z klasyką przez Polskę 
w Szczawnie - Zdroju

Bezpośrednio za organi-
zację koncertów na terenie 
Dolnego Śląska odpowiadać 
będzie nowo utworzona ko-
mórka organizacyjna Ośrodka 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu: 
Dolnośląskie Laboratorium 
Kultury we współpracy i pod 
nadzorem merytorycznym Na-
rodowego Instytutu Muzyki i 
Tańca. Do włączenia się w pro-
jekt zaproszeni zostaną także 
przedstawiciele dolnośląskich 
samorządów.

Najbliższe koncerty w ra-
mach projektu „Z klasyką przez 
Polskę” Piotra Palecznego:

- 16 września 2022 r,. godz. 
18.00 - Pałac Pakoszów, Pie-
chowice

- 17 września 2022 r., godz. 
17.30 - Artystyczna Stodoła 
w Ornamental Farm Buko-
wiec

- 18 września 2022 r., godz. 
19.00 - Teatr Zdrojowy im. 
Henryka Wieniawskiego w 
Szczawnie-Zdroju.

Wstęp na koncerty jest bez-
płatny. Darmowe wejściówki w 
formie zaproszenia można od-
bierać w miejscach koncertów.

(JP)

Piotr Paleczny należy do grona najwybitniejszych pianistów polskich. Laureat pięciu 
międzynarodowych konkursów pianistycznych. Studia pianistyczne ukończył na Uni-
wersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie profesora Jana Ekiera. 
Olbrzymi wpływ na ostateczne ukształtowanie jego osobowości artystycznej wywarła 
również możliwość kontaktu artystycznego z Arturem Rubinsteinem i Witoldem Luto-
sławskim. Sukces odniesiony na VIII Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopi-
na otworzył przed Piotrem Palecznym drzwi wielu prestiżowych sal koncertowych na 
świecie.

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Polski Impresariat Muzyczny, 
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Do�nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

• Warsztaty wokalne
W nowym roku szkolnym 
Centrum Kultury - Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszycy 
zaprasza dzieci od 7 roku życia 
oraz młodzież do uczestnictwa 
w warsztatach wokalnych, któ-
re prowadzi Radosław Zychal 
- trener wokalny, nauczyciel 
muzyki, korepetytor śpiewu, 
chórmistrz i wokalista. Zaję-
cia odbywają się indywidual-
nie - w poniedziałki, środy lub 
czwartki. Więcej informacji i 
zapisy pod numerami tel. 503 
102 817 lub 74 8456334 w.14 
lub w siedzibie Centrum Kultu-
ry - Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Głuszycy.

• Akademia małego 
brzdąca
- Zapraszamy dzieci cztero- i 
pięcioletnie lat do Akademii 
Małego Brzdąca w Centrum 

Kultury - Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Głuszycy. Dla 
naszych milusińskich przygo-
towaliśmy zajęcia ruchowe, 
muzyczne, czytelnicze, ma-
nualne połączone z dobrą za-
bawą. Będziemy się spotykać 
dwa razy w miesiącu – w środy 
o godz. 15.30. Pierwsze zajęcia 
odbędą się 5 października. Za-
pisy przyjmujemy w CK-MBP 
w Głuszycy do końca września 
lub pod nr tel. 503 102 817, 512 
041 027 albo 74 84 56 334 w. 
12 lub 14 – mówi Sabina Jelew-
ska, dyrektor Centrum Kultury 
- Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Głuszycy.

• Budują tor rolkowy
Rozpoczął się pierwszy etap 
prac związanych z realizacją 
budowy toru rolkowego przy 
ul. Dolnej w Głuszycy. Inwesty-
cja obejmie wykonanie trasy 

dla rolkarzy o długości ok. 240 
m i szerokości toru min. 2,5 m, 
a także strefy dla użytkowni-
ków wykonujących ewolucje 
na rolkach, hulajnogach, czy 
deskorolkach. Obiekt będzie 
ogrodzony, aby zapewnić bez-
pieczeństwo użytkownikom 
i zabezpieczyć przed niekon-
trolowanym wyjazdem na ul. 
Dolną. Trasa zostanie wyko-
nana w sposób zapewniający 
szybkie i efektywne odprowa-
dzenie wody. Zamontowana 
zostanie również infrastruktu-
ra towarzysząca, m.in. ławki z 
oparciem, stojaki na rowery, 
kosze na śmieci oraz tablica 
z regulaminem użytkowania 
toru rolkowego. Projekt jest 
współ�nansowany w ramach 
Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych.

(AGM)

Raport z Gminy Głuszyca

Wydarzenie wysokich lo-
tów - tak można powiedzieć 
o X Pikniku Lotniczym, któ-
ry w weekend odbył się na 
lądowisku gminnym w Świe-
bodzicach. Imprezie towa-
rzyszyła akcja charytatywna 
na rzecz Antosia Sobeckiego.

Piknik Lotniczy to jedna z 
najbardziej rozpoznawalnych 
imprez tego rodzaju w regio-
nie. Organizatorzy wydarzenia 
z Towarzystwa Lotniczego w 
Świebodzicach dbają o cią-
głe rozwijanie scenariusza i 
urozmaicanie atrakcji, przy 
jednoczesnym zachowaniu 
najwyższych standardów bez-
pieczeństwa. Wśród licznych 
atrakcji jubileuszowej edycji 
pikniku, największym zaintere-
sowaniem cieszyły się podnieb-
ne pokazy Grupy Akrobacyjnej 
Żelazny. Pętle, świece i de�lady 
nagradzano gromkimi brawa-
mi, jednak największe owacje 
piloci otrzymali za utworzenie 
na niebie serca dla świebodzi-

czan. Wiele osób zaintereso-
wanych było również lotem 
Antkiem Wiedeńczykiem. Ten 
zabytkowy An-2, o numerze 
burtowym 7447, wyproduko-
wany został w 1967 roku w 
Mielcu, a sławę zyskał dzięki 
brawurowej ucieczce grupy 
lotników z komunistycznej Pol-
ski do Wiednia w 1982 r. Nie-
małą popularnością cieszyły się 
również przejazdy czołgiem, 
strzelanie do celu, czy przygo-
towane dla najmłodszych zaję-
cia plastyczno-sprawnościowe 
w kolorowej stre�e zabaw, pro-
wadzonej przez niezawodnych 
harcerzy ze szczepu IMAGO 
pod dowództwem komendan-
ta Karola Marcyniuka.

Podczas pikniku odbyła się 
akcja charytatywna, z której 
dochód przeznaczony jest na 
leczenie małego Antosia, któ-
ry urodził się z połową serca. 
Jest to bardzo poważna wada, 
a pomóc chłopczykowi w po-
wrocie do zdrowia może jedy-

nie kosztowne leczenie za gra-
nicą. W akcję wsparcia włączyli 
się liczni wolontariusze, którzy 
spacerowali z puszkami po 
lotnisku oraz pasjonaci moto-
ryzacji, którzy wozili chętnych 
swoimi maszynami (quadami, 
motocyklami i samochodami) 
za symboliczną opłatą. Za da-
tek można było również poma-
lować buzię lub zapleść warko-
czyk na stoisku prowadzonym 
przez młodzież z Zespołu Szkół 
w Świebodzicach pod wodzą 
dyrektor Magdaleny Pawiłojć 
oraz nauczycielki Anety Kąsiel, 
wybrać kolorowego pluszaka, 
czy spróbować pysznych ciast 
przygotowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Bolesła-
wicach, serwowanych z uśmie-
chem przez Kierowniczkę Klu-
bu Senior + Agatę Koperską. W 
koordynowaniu akcji pomagał 
również niezawodny kurator 
sądowy i działacz sportowy 
Maciej Więcek.

(WPK)

Latali i pomagali
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- W 2023 Fundusz Toyoty 
obejmuje swoim wsparciem 
gminy leżące na obszarze 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, 3 
gminy powiatu oławskiego 
(Oława, Jelcz-Laskowice i Do-
maniów) oraz Gminę Czerni-
ca w powiecie wrocławskim. 
Budżet konkursu wynosi 225 
000 zł, a maksymalna wy-
sokości dotacji dla jednego 
projektu wynosi 25 000 zł. 
Dla Aglomeracji Wałbrzyskiej 
zaplanowanych jest od 5 do 
6 dotacji, natomiast dla po-
wiatu oławskiego i Gminy 
Czernica od 4 do 5 dotacji. 
Przyznane dotacje będą prze-
kazywane wnioskodawcom 
w 2 transzach: 80% wartość 
przyznanej dotacji w terminie 
do 3 dni od podpisania umo-

wy wsparcia, 20% wartość 
przyznanej dotacji w terminie 
do 5 dni po akceptacji przez 
operatora funduszu raportu 
końcowego z realizacji pro-
jektu – wyjaśnia Grzegorz 
Kruszyński.

Dotacje mogą być prze-
znaczone na realizację zadań 
obejmujących 5 obszarów/
priorytetów:
- ekologia: np. ścieżki i ogro-

dy dydaktyczne, ogródki 
warzywne, zielarskie, „hote-
le” dla owadów itp.,

- edukacja techniczna: np. 
doświadczalne mini-parki 
nauki itp.,

- sport i promocja zdrowe-
go trybu życia: np. obiek-
ty sportowe i rekreacyjne, 
ścieżki zdrowia itp.,

- bezpieczeństwo na dro-
gach: np. obiekty popra-
wiające bezpieczeństwo 
(ogrodzenia, sygnalizatory, 
znaki itp.) , tory nauki jazdy 
na rowerze itp.,

- mobilność/swoboda poru-
szania się: np. obiekty ma-
łej architektury związanej 
z środkami poruszania się 
(wiaty, stojaki, punkty łado-
wania) itp.
Wnioskodawcami mogą 

być organizacje non-pro�t z 
obszaru gmin należących do 
Aglomeracji Wałbrzyskiej i po-
wiatu oławskiego oraz inne 
podmioty realizujące inicja-
tywy dla dobra społeczności 
lokalnej, które nie nastawione 
na osiąganie zysku (np. fun-
dacje, stowarzyszenia, szkoły, 

Fundusz Toyoty 2023
15 września 2022 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 
5 przy ul. Ogrodowej 2b w Wałbrzychu zorganizowane zostanie spotkanie 
organizacyjne dla podmiotów ubiegających się o grant z Funduszu Toyoty 
„Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. - Podczas spotkania szczegółowo 
omówimy zasady ubiegania się o dotację i jej późniejszego rozliczania – 

mówi Grzegorz Kruszyński, wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej, która 
jest operatorem Funduszu Toyoty.

wspólnoty samorządowe, klu-
by sportowe itp.).

Termin składania wniosków 
do I etapu konkursu upływa  
5 grudnia 2022 r. o godzinie 
23:59:59, natomiast termin 
składania wniosków do II etap 
konkursu upłynie 20 marca 
2023 r. Głosowanie na najlep-
sze projekty będzie prowadzo-
ne za pośrednictwem mediów 
społecznościowych od 27.03 
do 09.04.2023 r. do godziny 
23:59:59. Ogłoszenie wyników 

zostało zaplanowane na 12 
kwietnia 2023 r. Podpisanie 
umów z laureatami konkur-
su odbędzie się miedzy 13 a 
17.04.2023 r. Podmioty, które 
uzyskają wsparcie będą musiały 
zrealizować projekty między 13 
kwietnia a 31 października 2023 
r., a termin złożenia raportu 
końcowego został wyznaczony 
na 17 listopada 2023 r.

Fundusz Toyoty „Dobre 
pomysły zmieniają nasz świat” 
tworzą:

- Toyota Motor Manufac-
turing Poland w Wałbrzy-
chu, która przekazuje środki 
�nansowe na realizację kon-
kursu;

- Fundacja Edukacji Europej-
skiej w Wałbrzychu, która 
jest operatorem konkursu;

- Zespół Szkół Zawodowych 
nr 5 im. M. Tytusa Hubera 
w Wałbrzychu - uczniowie 
kierunku technik architek-
tury krajobrazu pod opieką 
nauczyciela, opracowują 
koncepcję/wizual izację 
projektu we współpracy z 
wnioskodawcą z Aglomera-
cji Wałbrzyskiej;

- Zespół Szkół im. J. Kaspro-
wicza w Jelczu - Laskowi-
cach - uczniowie kierunku 
technik informatyk pod 
opieką nauczyciela, opra-
cowują koncepcję/wizuali-
zację projektu we współ-
pracy z wnioskodawcą z 
powiatu oławskiego i Gmi-
na Czernica.
Szczegółowe informacje 

oraz dokumentacja dotyczą-
ca konkursu znajdują się na 
stronach: www.fundusztoyoty.
pl oraz http://fee.org.pl/ w za-
kładce „Fundusz Toyoty”.

(RED)
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Mieszkańcy mają głos
Do końca września mieszkańcy 
Wałbrzycha mogą oddać swój 
głos na wybrany projekt w 
Wałbrzyskim Budżecie Obywa-
telskim. Głosować może każdy 
mieszkaniec Wałbrzycha, który 
ukończył 14 lat. Opisy zgłoszo-
nych projektów oraz formularz 
głosowania są na stronie https://
wbo.walbrzych.eu/#header.

(RED)

Symfoniczne 
dziedzictwo
„Muzyka – dziedzictwo, które 
łączy” – pod takim hasłem Fil-
harmonia Sudecka im. Józefa 
Wiłkomirskiego w Wałbrzychu 
włącza się w obchody 30. Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa, które 
10 września 2022 r. odbędą się 
w siedzibie �lharmonii przy ul. 
Słowackiego 4 w Wałbrzychu. 
Wszystkich zainteresowanych 
dziedzictwem muzycznym Wał-
brzycha �lharmonia zaprasza w 
godzinach od 12.00 do 16.00. Bę-
dzie można bezpłatnie obejrzeć 
wystawę oraz salę koncertową i 
wnętrza �lharmonii na co dzień 
niedostępne dla publiczności. 
Koncert, jako wydarzenie towa-
rzyszące obchodom Europej-
skich Dni Dziedzictwa, rozpocz-
nie się o godzinie 18.00. Udział w 
nim jest odpłatny, bilety można 
kupić w kasie biletowej w cenie 
10 zł lub w bileterii online (�l-
harmonia-sudecka.bilety24.pl) w 
cenie 11 zł.

(AF)

Najbliższa sobota i niedzie-
la to w wałbrzyskim zabytku 
techniki Stara Kopalnia mię-
dzynarodowe obchody Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa. W 
Sali Łańcuszkowej w sobotę 
zobaczymy też porcelanowe i 
ceramiczne wyroby na specjal-
nie zorganizowanej giełdzie 
„Uroda kształtów i barw”.

W sobotę, 10 września, 
przy współudziale: Muzeum 
Porcelany, Wałbrzyskiej Gale-
rii Sztuki BWA, Starej Kopalni i 
urzędu miasta, Stowarzyszenie 
Ceramików Polskich zapra-
sza do bezpłatnego udziału w 
pierwszej Wałbrzyskiej Giełdzie 
Ceramiki i Porcelany „Uroda 
kształtów i barw”. Wystawę wy-
robów ceramicznych i porcela-
nowych będzie można oglądać 
w największej sali Starej Ko-
palni od godz. 11.00 do 16.00. 
Organizatorzy zapowiadają 
różnorodne stoiska wystawien-
nicze z kolekcjami porcelany, a 
dla wystawców przewidziano 
konkurs o Grand Prix dla naj-
ciekawszej kolekcji.

Ten weekend jest też jednym 
z najważniejszych w roku dla 
zabytków techniki w Europie. 
Jak co roku, na wrzesień przy-

24.09.2022 r. o godz.19.00 
w Filharmonii Sudeckiej przy 
ul. Słowackiego 4 w Wałbrzy-
chu odbędzie się Led Zeppe-
lin Show.

- Przed nami muzyka legen-
darnego Led Zeppelin w wyko-
naniu czterech wyśmienitych 
instrumentalistów i zjawisko-
wego wokalisty. Zapraszam 
na pełne energii, porywające 
przedstawienie. Największe 
utwory Led Zeppelin zabrzmią 
już 24 września w doskonałej 
akustycznie sali Filharmonii 
Sudeckiej w Wałbrzychu. Tym, 
którzy w minionych latach w 

radiowej Trójce słuchali audycji 
Piotra Kaczkowskiego, Tribute 
to Led Zeppelin – Zeppelinians 
przedstawiać nie trzeba. Jeśli 
jesteś fanem muzyki Led Zep-
pelin i chciałbyś usłyszeć ją na 
żywo, to nie możesz przegapić 
tego koncertu. Zapraszam na 
muzyczną ucztę! – mówi Ge-
rzegorz Kruczyński z Agencji 
Aplauz Planet, która jest orga-
nizatorem koncertu.

Bilety można kupować za 
pośrednictwem strony https://
www.ticketmaster.pl/event/led-
-zeppelin-show-bilety/23905.

(RED)

Led Zeppelin Show 
w Wałbrzychu

Giełda ceramiki 
i Europejskie Dni Dziedzictwa

padają główne obchody Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa, które 
pod Chełmcem odbędą się pod 
hasłem „Górnictwem połączeni 
– Stara Kopalnia w Wałbrzychu”. 
Na 11 września Stara Kopalnia 
planuje kolejną edycję rodzinnej 
niedzieli. Tematyką zwiedzania 
specjalnie przygotowanej tra-
sy dla rodzin z dziećmi będzie 
„Wagonem w podziemia”, czyli 
kopalniany transport i środki 
lokomocji w kopalni. Oprócz 
dobrze znanych wszystkim wa-
goników i wózków, uczestnicy 
poznają również działanie suw-
nic i taśmociągów. Na koniec 
każdy wykona swój wagon, któ-
ry nie wyjedzie z kopalni pusty. 
Wejścia na specjalne zwiedza-
nie dla opiekunów z dziećmi w 
przedziale między 5-12 lat od-
będą się o godz. 10.30 i 12.30. 
Zajęcia potrwają około półtorej 
godziny. Wstęp jest bezpłatny, 
ale liczba miejsc jest ograniczo-
na. Obowiązują zapisy (adres: 
edukacja@starakopalnia.pl). Ko-
lejnym z elementów obchodów 
w niedzielę będzie kuratorskie 
oprowadzanie po wystawie 
„Podziemny świat – górnicza 
praca na przedwojennych foto-
gra�ach”. Wyjątkowa wycieczka 

wśród unikatowych zdjęć z pra-
cy kopalni sprzed niemal 100 
lat – dokumentujących pracę 
górników ówczesnego Wal-
denburga odbędzie się o 10.30, 
12.00 oraz 13.30. Udział jest bez-
płatny, obowiązuje jednak limit 
miejsc, a zapisać się można pod 
adresem muzeum3@starako-
palnia.pl. Niedziele wydarzenia 
zakończy bezpośrednia relacja 
na żywo w internecie z tańca 
dla dziedzictwa „Work it out”. O 
godzinie 15.00, za pomocą łączy 
internetowych, Stara Kopalnia 
połączy się z poprzemysłowy-
mi przestrzeniami na całym 
świecie, by wspólnie na żywo 
wykonać taniec dla dziedzictwa 
„Work it Out”. Jego inicjatorem 
jest Europejski Szlak Dziedzic-
twa i Przemysłu ERIH, na którym 
to szlaku znajduje się wałbrzyski 
zabytek. Tańczyć do wybrane-
go utworu w przygotowanym 
układzie będzie Wałbrzyska 
Szkoła Tańca Cordex, ale do 
tancerzy będzie mógł dołączyć 
każdy chętny. Udział jest bez-
płatny a organizatorzy zachęcają 
do podzielenia się wrażeniami 
z wydarzeń w internecie pod 
hasztagiem #erihworkitout.

(SK)
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Działka nr 378/6 o pow. 0,1037 ha niezabudowana położona w obrębie Miszkowice 
–zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem G-18 
MN/MR/MP. Przeznaczona jest pod mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne 
średniej i niskiej intensywności, zabudowę zagrodową, mieszkalnictwo pensjonatowe. 
Działka nieuzbrojona. Przez działkę przechodzi odnoga sieci kanalizacji sanitarnej
 i kanalizacji deszczowej. Wokół działki, przy jej granicach rosną okazałe drzewa. Na działce 
usytuowane są trzy studzienki kanalizacyjne. Dla nieruchomości tej urządzona jest KW Nr 
JG1K/00006977/0 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 
Nabywca winien odłączyć i urządzić nową księgę wieczystą dla nabytej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 107.250,00 złotych. Do ceny osiągniętej w drodze 
przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT. Wadium w wysokości 5% tj. 5.363,00 zł 
winno być wpłacone najpóźniej w dniu 04 października 2022 roku, na konto Gminy Lubawka 
Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2022 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka (I piętro pokój nr 10)

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.

Z up. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA

Sławomir Antoniewski

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
ogłasza I przetarg nieograniczony (licytacje ustną) 

na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.

WM.3.6840.34.2022 Lubawka, 05 września 2022 r.

R E K L AMA

Rozpoczął się nowy rok 
szkolny, a w raz z nim powra-
cają różne problemy, także 
prawne, związane z edukacją 
dzieci.

Za ciężkie tornistry czy roz-
bite godziny zajęć lekcyjnych 
to problemy, z którymi mie-
rzą się rodzice dzieci w wieku 
szkolnym. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia maksy-
malna waga plecaka wraz z wy-
posażeniem nie powinna prze-
kraczać 10% masy ciała ucznia. 
Niektórzy lekarze dopuszczają 
trochę większe widełki, do 15% 
masy ciała dziecka. Dla dzieci 
rozpoczynających edukację, 
waga ta powinna wynosić 
więc około 2 kilogramów. Na 
szczęście w szkołach zwykle 
znajdują się już, a przynajmniej 
powinny znajdować się, wy-
znaczone miejsca do przecho-
wywania podręczników i po-
mocy edukacyjnych, których to 
ciężar stanowi główne źródło 
problemu. Problemy związane 
z planami zajęć również po-
jawią się często na forach in-
ternetowych. Jednego dnia 4 
godziny lekcyjne, drugiego aż 
8 lekcji. Co na ten temat mówi 
prawo? Zgodnie z obowią-

zującymi przepisami, zajęcia 
dydaktyczne i wychowawcze 
powinny być rozłożone równo-
miernie na każdy dzień tygo-
dnia. Maksymalną liczbę zajęć 
lekcyjnych (ale tygodniowo, 
nie dziennie) określają szcze-
gółowo przepisy. Dodatkowo, 
przy układaniu planu lekcji, 
pedagodzy powinni zwrócić 
uwagę na zróżnicowanie za-
jęć w każdym dniu. Uwzględ-
niać należy także możliwości 
psycho�zyczne uczniów do 
podejmowania intensywnego 
wysiłku umysłowego w ciągu 
dnia. Czas trwania przerw mię-
dzylekcyjnych ustala z kolei 
dyrektor placówki, po zasię-
gnięciu opinii rady rodziców i 
samorządu uczniowskiego.

Innym problemem jest bez-
pieczeństwo dzieci w drodze 
do placówki edukacyjnej i z 
powrotem do domu. Z obo-
wiązujących przepisów wynika 
jednoznacznie kiedy dziecko 
może samo, bez opiekuna 
udać się do szkoły. Zgodnie z 
art. 43 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, dziecko w wieku 
do 7 lat może korzystać z drogi 
tylko pod opieką osoby, która 
osiągnęła wiek co najmniej 10 

10.09.2022 r. 
na stadionie w 
Starych Boga-
czowicach zo-
staną rozegrane 
Powiatowe Za-
wody Sportowo-
-Pożarnicze Dru-
żyn OSP Ziemi 
Wałbrzyskiej.

 W godzinach 
9.00 – 9.30 nastą-
pi odbiór placu 
zawodów przez 
p r z e w o d n i c z ą -
cego komisji sę-
dziowskiej oraz 
k o m e n d a n t a 
zawodów. Kwa-
drans później 
r e p r e z e n t a c j e 
OSP ustawią się 
do uroczystości 
otwarcia zawo-
dów. Na godzinę 9.50 zapla-
nowane jest złożenie przez ko-
mendanta zawodów meldunku 
Komendantowi Miejskiemu 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Wałbrzychu o gotowości jed-
nostek do rozpoczęcia zawo-
dów i odegranie hymnu pań-
stwowego. O godzinie 10.00 
nastąpi o�cjalne otwarcie 
zawodów przez Komendanta 
Miejskiego PSP w Wałbrzychu, 
a po nim odbędzie się odprawa 

Prawo w pigułce: rok szkolny nowy, 
a problemy stare

lat. Wyjątkiem jest strefa za-
mieszkania. W takiej bowiem 
stre�e zasady ruchu drogowe-
go są inne: piesi nie muszą po-
ruszać się po chodnikach oraz 
mają pierwszeństwo przed 
pojazdami. „Droga” zaś, to w 
rozumieniu przepisów: jezd-
nia, pobocze, chodnik, droga 
dla pieszych lub droga dla ro-
werów. Jeżeli więc dziecko ma 
już ukończone 7 lat, to - zgod-
nie z przepisami prawa - może 
już samodzielnie wybrać się 
do szkoły. Młodszym dzieciom 
musi towarzyszyć, co najmniej 
10 letni opiekun. Najczęściej 
jest nim starsze rodzeństwo 
uczęszczające do tej samej 
placówki. Przepisy przewidują 
kary za naruszenie powyższych 
zasad poruszania się malu-
chów po drogach. Opiekun lub 
osoba zobowiązana do nadzo-
ru, może zostać ukarana karą 
grzywny lub karą nagany, w 
przypadku stwierdzenia naru-
szeń.

Większość szkół, kierując się 
bezpieczeństwem dzieci, okre-
śla wiek, do ukończenia, które-
go dzieci muszą być odbierane 
ze szkoły przez osoby pełnolet-
nie. Zazwyczaj do samodzielnej 

możliwości opuszczania pla-
cówki po zajęciach wymagane 
jest ukończenie przez dziecko 
około 9-10 lat. Pamiętać należy, 
że przepisy są tylko przepisami, 
i samo osiągnięcie przez dziec-
ko odpowiedniego wieku, nie 
musi automatycznie stanowić 
o tym, że powinno samo po-
ruszać się w drodze do szkoły. 
Równie istotny jest przecież 
rozwój emocjonalny oraz ogól-
na dojrzałość małego ucznia.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Zawody dla strażaków

kierowników reprezentacji z 
przewodniczącym komisji sę-
dziowskiej. W godzinach 10.30 
– 11.50 odbędą się zmagania 
sztafet pożarniczych 7x50 m z 
przeszkodami, w godz. 12.00 
- 13.30 odbędą się pożarnicze 
ćwiczenie bojowe, a na godz. 
zaplanowane zostało o�cjalne 
zakończenie zawodów, po któ-
rym uczestnicy zostaną zapro-
szenie na posiłek.

(RED)
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Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Sowiogórskie” 
prowadzi pierwszy cykl spo-
tkań konsultacyjnych po-
święconych przygotowaniu 
nowej Lokalnej Strategii 
Rozwoju obszaru obejmują-
cego gminy: Głuszyca, Jedli-
na-Zdrój, Gminę Nowa Ruda, 
Pieszyce oraz Walim.

- Zapraszamy do włączenia 
się w proces budowy i opra-
cowywania głównych założeń 
tego dokumentu – określeniu 
potrzeb rozwojowych i poten-
cjału obszaru jak również ce-
lów strategii. Poza spotkaniami 
bezpośrednimi, zaplanowa-
no możliwość konsultowania 
poszczególnych części LSR z 
wykorzystaniem zróżnicowa-
nych form komunikacji, w tym 
elektronicznej. Zapraszamy do 
punktu konsultacyjnego w biu-
rze LGD przy ul. Grunwaldzkiej 
26 w Głuszycy (dostępne ankie-
ty papierowe), jak również na 
stronę internetową www.part-
nerstwo-sowiogorskie.pl gdzie 
pojawią się opracowane ma-

teriały ze spotkań, do których 
będzie można wnosić uwagi 
za pośrednictwem formularza 
kontaktowego (e-mail), ankieta 
elektroniczna /formularz go-
ogle/ oraz formularz składania 
uwag do poszczególnych czę-
ści projektu LSR – podkreślają 
przedstawiciele Lokalnej Gru-
py Działania „Partnerstwo So-
wiogórskie”.

15 września o godz. 15.00 
odbędzie się spotkanie kon-
sultacyjne w Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu, 19 wrze-
śnia o godz. 15.00 w Centrum 
Kultury w Jedlinie- Zdroju, a 20 
września o godz. 15.00 w Urzę-
dzie Miejskim w Głuszycy.

Proces tworzenia LSR 
współ�nansowany jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 – 
w ramach inicjatywy LEADER 
poddziałanie 19.1 „Wsparcie 
przygotowawcze”.

(RED)

Konsultacje społeczne

W miniony weekend zor-
ganizowany został Jedliński 
Dzień Aktywności. Wśród 
szeregu aktywności była 
także rodzinna gra tereno-
wa, która została zorgani-
zowana przez najmłodsze 
jedlińskie stowarzyszenie 
Jedlińska Werwa, we współ-

pracy ze Stowarzyszeniem 
FunAtleci.

W grze udział wzięło kilka-
naście drużyn z powiatu wał-
brzyskiego. A to nie pierwsza 
inicjatywa stowarzyszenia Je-
dlińska Werwa. Był już rodzin-
ny piknik z leśną grą tereno-
wą, spacery z przewodnikiem 

Aktywnie w Jedlinie górskim, wycieczka do Lubina, 
czy zwiedzanie powiatu wał-
brzyskiego w ramach zadania 
„Powiat eksplorujesz, nagrody 
otrzymujesz”.

- „Działamy od maja tego 
roku, ale udało sam się już zre-
alizować wiele ciekawych akcji. 
Każda kolejna cieszy się coraz 
większą popularnością, co do-
wodzi, że nasze działania są 
potrzebne. Coraz więcej osób 
chce też dołączyć do naszego 

stowarzyszenia. Bardzo nas to 
cieszy! Czym więcej ludzi, tym 
więcej pomysłów i możliwo-
ści - mówi Dorota Śmigielska, 
współzałożycielka Jedlińskiej 
Werwy.

Stowarzyszenie ma ambitne 
olany na najbliższe miesiące.

- Jesteśmy w trakcie orga-
nizacji jesiennych wydarzeń. 
Wszystkie skierowane będą 
do szerokiej grupy odbiorców: 
dzieci, młodzie, a także do se-

niorów. W naszych akcjach 
uczestniczyć może każdy, dla-
tego zapraszamy mieszkańców 
całego powiatu. Myślimy też 
już o zimie. Pomysłów mamy 
bardzo wiele i cieszymy się, że 
coraz więcej osób przyłącza się 

do ich organizacji. Planujemy 
też współpracę z innymi orga-
nizacjami pozarządowymi, bo 
razem można więcej – podkre-
śla Ilona Bujalska, prezes Sto-
warzyszenia Jedlińska Werwa.

(IL)

- Mamy to! Czesko-Polski 
Szlak im. Pavel Hečko jest 
już gotowy, tablice informa-
cyjne i platformy widokowe 
stoją, a kody QR działają – 
mówi burmistrz Mieroszowa 
Andrzej Lipiński.

- Dziękuję naszym przyja-
ciołom z Mezimesti, Adrspa-
chu i Polic nad Metują za 
wsparcie tej inicjatywy. Wiel-
kie podziękowania należą się 
pracownikom Mieroszows-
kiego Centrum Kultury w 
Mieroszowie i wykonawcy 
platform widokowych Mi-
chałowi Kisilewiczowi, a także 

koordynatorowi projektu, 
którym była sekretarz gmi-
ny Ewa Kisztelińska. Podzię-
kowania za pomoc należą się 
także Lasom Państwowym 
i Nadleśnictwu Wałbrzych 
– podkreśla burmistrz An-
drzej Lipiński, który jest po-
mysłodawcą powstania szlaku 
imienia Pavel Hečko, który 
przez wiele lat był włodarzem 
przygranicznego miasta Mezi-
mesti. I właśnie tam, w Cen-
trum Wazel, 10 września 2022 
r. o godz. 15.00 odbędzie się 
uroczyste otwarcie szlaku.

(RED)

Otwarcie szlaku
im. Pavla Hečko
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Działka nr 122/2 o pow. 0,1644 ha niezabudowana położona w obrębie Paczyn, zgodnie 
z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem K-2 MN/
MR/RPU/MNL przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową, zabudowę zagrodową, 
mieszkalnictwo, budownictwo letniskowe, usługi dla rolnictwa. Dla nieruchomości tej 
urządzona jest KW nr JG1K/00006973/2 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych. Nabywca winien odłączyć i urządzić nową księgę wieczystą dla 
nabytej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.150,00 zł. Do ceny osiągniętej w drodze 
przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT. Wadium w wys. 5% tj. 5.008,00 zł winno 
być wpłacone najpóźniej w dniu 04 października 2022 roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 
1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2022 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu 
Miasta Lubawka ( I piętro pokój nr 10)

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.

Z up. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA

Sławomir Antoniewski

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
ogłasza I przetarg nieograniczony (licytacje ustną) 

na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.

WM.3.6840.32.2022 Lubawka, 05 września 2022 r.

R E K L AMA

- Zapraszam mieszkań-
ców poszczególnych sołectw 
Gminy Czarny Bór na ze-
brania sołeckie, które będą 
odbywały się we wrześniu 
– mówi Adam Górecki, wójt 
Gminy Czarny Bór.

- Tematem zebrań będzie 
przeznaczenie środków fun-
duszu sołeckiego na 2023 rok. 
Liczne przybycie mieszkańców 
jest niezwykle ważne z uwagi 
na zmiany w statutach sołectw, 
które warunkują ważność ze-
brania od określonego pro-

centowego udziału mieszkań-
ców. Zgodnie ze statutem, o 
ważności zebrania wiejskiego 
decyduje obecność 15 procent 
osób uprawionych do głoso-
wania, co w poszczególnych 
sołectwach przekłada się na 
liczbę mieszkańców: Borówno 
- 63 osoby, Czarny Bór - 255 
osób, Grzędy – 62 osoby, Grzę-
dy Górne – 21 osób, Jaczków 
– 58 osób, Witków -118 osób – 
wylicza wójt Gminy.

Zebrania będą organizo-
wane w sołectwach zgodnie 

z harmonogramem: Jaczków 
- 12.09.2022 r., godz. 17.30 
(świetlica wiejska), Grzędy 
Górne - 13.09.2022 r., godz. 
17.30 (wiata przy boisku spor-
towym), Witków - 15.09.2022 r., 
godz. 17.00 (świetlica wiejska), 
Grzędy - 20.09.2022 r., godz. 
17.00 (świetlica wiejska), Czar-
ny Bór - 21.09.2022 r., godz. 
17.00 (Biblioteka + Centrum 
Kultury), Borówno - 22.09.2022 
r., godz.17.00 (świetlica wiej-
ska).

(RED)

Radosna i pełna dobrej 
zabawy atmosfera towarzy-
szyła Gminno-Powiatowym 
Dożynkom i XVIII edycji Dol-
nośląskiego Święta Pieroga 
w Czarnym Borze.

Przepiękna pogoda, dożyn-
kowe tradycje, wielobarwne 
stoiska ze swojskim jadłem 
oraz najpyszniejsze w regionie 
pierogi! Nic więc dziwnego, że 
w pierwszą niedzielę września 
stadion gminny w Czarnym Bo-
rze odwiedziły tłumy uczestni-
ków spragnionych wyjątkowe-
go dożynkowego klimatu oraz 
niepowtarzalnych wiejskich 
przysmaków.

Po tradycyjnych obrzędach 
przyszedł czas na konkurs na 
najładniejszy wieniec dożynko-
wy, którym zwyciężyło Sołec-
two Grzędy, którego wieniec 
będzie 11 września br. repre-
zentował Powiat Wałbrzyski na 
Dożynkach Wojewódzkich w 
Udaninie. II miejsce zajęło So-
łectwo Czarny Bór, a III miejsce 
Sołectwo Borówno. Laureaci 
otrzymali atrakcyjne nagrody w 
postaci bonów upominkowych 
ufundowanych przez Powiat 
Wałbrzyski. Nagrodę specjalną, 
przyznaną przez Wicemarszał-
ka Województwa Dolnośląskie-
go Grzegorza Macko, otrzyma-
ło Sołectwo Gostków.

Stowarzyszenie Czysty 
Wałbrzych oraz Fundacja 
Polska górom zaprasza-
ją mieszkańców powiatu 
wałbrzyskiego do wsparcia 
działań na i wokół jeziora 
Bystrzyckiego. - Wspólnie z 
milionami wolontariuszy 17 
września posprzątamy jezio-
ro dla dobra wspólnego na 
całym świecie – podkreślają 
organizatorzy akcji.

- Spotykamy się 17 wrze-
śnia (sobota) o godzinie 11.00 
na parkingu leśnym przy Hote-
lu Maria Antonina w Zagórzu 

Zebrania w sołectwach

Posprzątają jezioro Bystrzyckie
Śląskim, aby wyczyścić ta�ę 
jeziora Bystrzyckiego, oczyścić 
nabrzeża jeziora, posprzątać 
zalegające śmieci na szlakach i 
ścieżkach wokół jeziora, zlikwi-
dować wszelkie składowiska 
odpadów, wybrać z potoków 
naniesione z miast śmieci oraz 
oczyścić okolice zamku Grod-
no. Na zakończenie sprząta-
nia na wolontariuszy będzie 
czekał poczęstunek oraz gry i 
zabawy rodzinne – informują 
organizatorzy sprzątania je-
ziora Bystrzyckiego w Zagórzu 
Śląskim.

Patronem przedsięwzięcia 
jest wójt Gminy Walim Adam 
Hausma. Partnerami tegorocz-
nej edycji są Toyota i Tauron 
Ekoenergia, a wydarzenie od-
będzie się pod szyldem World 
Cleanup Day – Międzynarodo-
wy Dzień Sprzątania Świata.

(AM)

Radośnie i smacznie

Nieodłącznym elemen-
tem czarnoborskich dożynek 
jest konkurs na najsmaczniej-
sze pierogi, który odbył się 
w trzech kategoriach. Wśród 
amatorów I miejsce zajęła Mał-
gorzata Gierczyk, drugie Pauli-
na Rudnicka, a trzecie Wanda 
Szega. W kategorii instytucje i 
organizacje zwyciężyło przed-
szkole „Mela�rek”, II miejsce 
zajął UKN Mela�r, a trzecią 
lokatę Fundacja Czerwona Li-
nia. Natomiast w kategorii ku-
charze profesjonaliści wygrała 
Gospoda Soczyste Pieczyste; 
przed Chatką Vladka i Restau-

racją Coolturalna Montownia. 
Do laureatów tra�ły atrakcyj-
ne nagrody w postaci bonów 
upominkowych, które zostały 
ufundowane przez Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną 
„INVEST-PARK”.

Świętu plonów towarzyszy-
ła góralska nuta w wykonaniu 
Kapeli Janicki, poza tym można 
było usłyszeć Grzędowianki i 
zespoły: Radość, Ekipa z miasta, 
Konferansjer PRO - Kamil Zięba 
oraz DJ Zany. Zwieńczeniem 
imprezy był pokaz sztucznych 
ogni.

(KB)
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Powyginane znaki dro-
gowe, gra�ti na ścianach 
budynków, powybijane szy-
by w sklepach, przewrócone 
kosze na śmieci – to tylko 
niektóre akty wandalizmu, 
z którymi Gmina Boguszów-
-Gorce boryka się na co 
dzień. - Zniszczone mienie 

wymaga naprawy, a ta pocią-
ga za sobą koszty. Za niezro-
zumiałą agresję oraz głupotę 
płacimy my wszyscy – pod-
kreśla Sylwia Dąbrowska, 
burmistrz Boguszowa - Gorc.

- Skala eskalacji zachowań, 
które prowadzą do niszczenia 
mienia publicznego przeraża. 

Jest to szczególnie przykre i 
niezrozumiałe, kiedy dotyczy 
rzeczy, z których korzystamy 
wszyscy, które służą dzieciom, 
czy poprawiają wygląd miasta. 
Kilka dni temu został ujawniony 
kolejny bulwersujący akt wan-
dalizmu na terenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 przy 

Dewastacje kosztują wszystkich ul. Szkolnej w Boguszowie-
-Gorcach. Po godzinie 18.00 
doszło do zniszczenia drzwi do 
sali gimnastycznej, z której na 
co dzień korzystają uczniowie 
tej szkoły. Tego samego dnia w 
nocy siekierą zniszczono skrzyn-
kę gazową. Policja zabezpieczy-
ła nagranie z monitoringu. Jeśli 
jesteś świadkiem dewastacji – 
reaguj! Zgłoś sprawę policji lub 
straży miejskiej. Zniszczenia na 
terenie miasta to nasz wspólny 

problem, a za naprawę znisz-
czonych elementów infrastruk-
tury płacą mieszkańcy gminy z 

podatków – podkreśla Sylwia 
Dąbrowska.

(JCF)

Gmina Boguszów – Gorce 
dostała pieniądze na zago-
spodarowanie podnóża góry 
Chełmiec.

5 września w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego we Wrocławiu, 
z udziałem Wicemarszałka 
Województwa Dolnośląskie-
go Grzegorza Macko oraz bur-
mistrz Boguszowa-Gorc Sylwii 
Dąbrowskiej, została podpisana 
umowa na do�nansowanie in-
westycji obejmującej zagospo-
darowanie turystyczne terenu 
u podnóża Chełmca. Zadanie 
będzie realizowane w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i zakłada zagospoda-
rowanie turystyczne terenu u 
podnóża Chełmca. Powstaną 
tam m.in. odpowiednie ścieżki, 
ławki oraz tablice informacyj-
no-turystyczne. Ponad 117 tys. 
zł do�nansowania pochodzi z 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Lokalnej 
Grupy Działania Kwiat Lnu.

- Dzięki tej inwestycji ko-
lejne miejsce w aglomeracji 
wałbrzyskiej zyska na atrakcyj-
ności i z pewnością przyciągnie 
kolejnych turystów. Dzięku-
ję władzom gminy za dobrą 
współpracę na rzecz naszego 
regionu – komentuje wicemar-
szałek Grzegorz Macko.

- Gmina Boguszów-Gor-
ce stara się ciagle poszerzać 
swoją turystyczna ofertę. W 
ramach zagospodarowania 
turystycznego, wybudujemy 
wiatę wraz infrastrukturą oraz 
platformę widokową przy 
uczęszczanym szlaku zarówno 
przez turystów pieszych jak i 
tych na rowerach. Chełmiec 
jest drugim, co do wysokości 
szczytem Gór Wałbrzyskich, 
należącym do Korony Gór Pol-
ski. Zatem każda dodatkowa 
atrakcja to więcej turystów w 
naszej pięknej miejscowości 
- dodaje burmistrz Sylwia Dą-
browska.

(TZ)

Zagospodarują 
podnóże Chełmca

- Jeśli mieszkasz w Bo-
guszowie - Gorcach, masz 
trochę wolnego czasu i nie 
lubisz się nudzić - to projekt 
„Górskie Wyplatanki” jest 
właśnie dla ciebie – mówi Ka-
tarzyna Gotowała, kierownik 
Filii nr 4 „Witold” Miejskiej 
Biblioteki Publicznej – Cen-
trum Kultury w Boguszowie 
– Gorcach.

Zapisy i informacje prowa-
dzone są w: centrali biblioteki 
w Boguszowie (tel. 74 8449 
284 wew. 32), w �lia nr 4 „Wi-
told” (tel. 74 8440 454), �lii nr 2 
(tel. 74 8449 272), �lii nr 5 (tel. 
74 8449 824). Uwaga – liczba 
miejsc jest ograniczona.

Pierwsze spotkanie odbę-
dzie się 15 września w godzi-
nach 17.00 - 19.00 w centrali 
biblioteki w Boguszowie, 22 
września w godzinach 17.00 

- 19.00 w �lii nr 5 w Starym 
Lesieńcu, 29 września w godzi-
nach 17.00 - 19.00 w  �lii nr 2 w 
Kuźnicach oraz 6 października 
w godzinach 17.00 - 19.00 w 
�lii nr 4 „Witold” w Gorcach.

- Zapisz się, a my odkryjemy 
przed tobą fantastyczny świat 
makramy, poznasz tajniki jej 
wyplatania, nawiążesz nowe 
znajomości i rozwiniesz zdol-
ności manualne. Warsztaty po-
prowadzi dla Karolina Oschia 
- Zalas z Oschia Art – dodaje 
Katarzyna Gotowała.

Projekt został do�nanso-
wany ze środków Programu 
„Działaj Lokalnie ” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Pol-
sce oraz ODL – Stowarzyszenie 
Granica w Lubawce.

(KG)

Górskie wyplatanki
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Do inauguracji rozgrywek 
I ligi koszykarzy pozostały 2 
tygodnie. Górnik Wałbrzych 
trenuje pod okiem trenera 
Marcina Radomskiego i roz-
grywa mecze kontrolne. A 
w �nałach mistrzostw Euro-
py koszykarzy w Czechach 
bryluje wychowanek klubu 
Aleksander Balcerowski.

W ostatnim czasie wałbrzy-
szanie rozegrali dwa sparingi, 
w których najpierw, po zaciętej 
walce, pokonali we Wrocławiu 
Śląsk II 71:65, a następnie wy-
soko przegrali w Opolu z AZS 
Politechnika 64:89. Punkty w 
starciu z akademikami zdoby-
wali: Ratajczak 12 (4x3), Kor-
dalski 9 (9 asyst i 9 zbiórek), 
Kruszczyński 8 (2x3), Majewski 
8, Sobkowiak 8 (2x3), Marek 7, 
Niedźwiedzki 6, Walski 6 (1x3), 
Kabała 0. Kolejnym sprawdzia-
nem był weekendowy turniej 
w Poznaniu. W pierwszym me-
czu Dziki Warszawa pokonały 
Górnika 70:57, ale wałbrzysza-
nie musieli sobie radzić bez Mi-
kołaja Stopierzyńskiego i Da-
miana Durskiego. W meczu o 
3 miejsce biało – niebiescy wy-
grali z Basketem Poznań 90:77. 
W tym spotkaniu punktowali: 
Majewski 21 (5x3), Stopierzyń-
ski 13 (1x3), Niedźwiedzki 12, 
Marek 9, Kordalski 8 (1x3), Wal-
ski 8, Kabała 6 (2x3), Sobkowiak 
6 (1x3), Durski 5 (1x3), Rataj-
czak 2.

Rywalizację o powrót do 
koszykarskiej elity Górnik roz-
pocznie 24 września 2022 r. w 
Pelplinie z Decką, a przed wła-
sną publicznością wałbrzysza-

nie zaprezentują się 1.10.2022 
r. W hali Aqua – Zdrój będą 
podejmowali Miasto Szkła 
Krosno, a na platformie Abilet.
pl prowadzona jest sprzedaż 
karnetów na sezon zasadniczy 
2022/23.

Balcerowski punktuje
W Czechach rozgrywane są 

�nały mistrzostw Europy ko-
szykarzy z udziałem reprezen-
tacji Polski. Jedną z kluczowych 
ról w ekipie biało – czerwonych 
odgrywa wychowanek Górnika 
Wałbrzych Aleksander Balce-
rowski. Nasz podkoszowy w 
inauguracyjnym meczu z Cze-
chami, wygranym 99:84, zdo-
był 14 punktów oraz zaliczył 
7 zbiórek i 4 asysty. W starciu 
z Finlandią, które zakończyło 
się klęską Polaków 59:89, Olek 
zdobył 6 pkt., a w dwóch ko-
lejnych zwycięskich meczach 
znów zaprezentował się znako-
micie. Do wygranej z Izraelem 
(85:76) dołożył 17 pkt., 3 zbiórki 
i 2 asysty, a z Holandią (75:69) 
16 pkt., 7 zbiórek i 4 asysty.

Dla amatorów
- A może by tak wrócić do 

amatorskiego grania w Wał-
brzychu? Wszystkie zespoły 
zainteresowane grą w Wał-
brzyskiej Lidze Amatorskiej 
proszę o kontakt pod adresem 
mailowym: m.zborowski@
gornikkosz.pl – mówi Mateusz 
Zborowski ze Stowarzyszenia 
Górnik Wałbrzych 2010, które 
prowadzi zespół koszykarzy w 
I lidze.

(RED)

Gry kontrolne 
koszykarzy

Nicole Jochym z MKS 
Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych zdobyła brązowy 
medal mistrzostw Polski w 
siatkówce plażowej kobiet. A 
drugoligowy zespół Chełmca 
wygrał rywalizację seniorek 
w turnieju zorganizowanym 
z okazji 15-lecia wałbrzyskie-
go klubu.

Występująca w drugoligo-
wej drużynie Chełmca Nicole 
Jochym, w parze z Kingą Legie-
tą, w meczu o 3 miejsce pewnie 
pokonały parę Wiatr/Kaczma-
rek 2:0 (21:16, 21:14).

- Na tegoroczne mistrzo-
stwa Polski we Wrześni przy-
jechałyśmy z jednym celem 

– by cieszyć się z gry. Nasze 
nastawienie pozwoliło nam 
zagrać kilka bardzo dobrych 
spotkań z topowymi parami 
z polskich plaż. Doszłyśmy 
do ćwierćfinału, wygrywając 
z parami Tokarska/Szczyto-
wicz i Błasiak/Łukaszewska. 
Niestety, w ćwierćfinale lep-
sza tego dnia okazała się 
para Wiatr/Kaczmarek, ale 
wykorzystałyśmy swoją drugą 
szansę wejścia do najlepszej 
czwórki, wygrywając z parą 
Ceynowa/Jundzil. W meczu 
półfinałowym przegrałyśmy 
z przyszłą mistrzowska parą 
Gruszczynska/Wachowicz, a 
nasze turniejowe starcia za-

Jubileuszowy medal kończyliśmy rewanżowym 
zwycięstwem nad parą Wiatr/
Kaczmarek. To 3 miejsce jest 
dla nas bardzo dużym osią-
gnięciem, po tak długim i wy-
czerpującym sezonie pełnym 
wzlotów i upadków. Jestem 
dumna z naszej pary za kawał 
dobrej roboty w trakcie sezo-
nu i za jego pięknie zakończe-
nie - powiedziała po turnieju 
Nicole Jochym.

Zwycięstwo na 15-lecie
Z okazji obchodów 15-le-

cia MKS Chełmiec, w week-
end Wałbrzych gościł ponad 
100 zawodniczek z Polski oraz 
przedstawicielki czeskiej siat-
kówki. W międzynarodowym 
turnieju, który został rozegrany 
w hali Aqua Zdrój, udział wzię-
ło 13 zespołów z 9 klubów: Sla-

via Hradec Kralove, AZS AWF 
Wrocław, Akademia Eco Uni 
Opole, MKS MOS Wieliczka, 
IgnerHome Volley Świdnica, 
UKS Piątka Turek, UKS Jedynka 
Kluczbork, UKS Gminy Miękinia 
oraz gospodarzy turnieju. Siat-
karska rywalizacja toczyła się w 
3 kategoriach wiekowych, a w 
całych zawodach w sumie zo-

stały rozegrane 22 spotkania i 
prawie 80 setów.

- Bardzo dziękujemy, że by-
liście z nami! Mamy nadzieję, 
że turniej był dla Was doskona-
łym sprawdzianem przed zbli-
żającym się sezonem ligowym 
– podkreślają przedstawiciele 
MKS Chełmiec.

(RED, fot. MKS)

Klasy�kacja Turnieju 
z okazji 15-lecia MKS Chełmiec:

seniorki
1. MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
2. AZS AWF Wrocław
3. TJ Slavia Hradec Kralove
4. ECO UNI Opole

juniorki
1. IgnerHome Volley Świdnica
2. UKS Piątka Turek
3. MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
4. MKS MOS Wieliczka 

młodziczki
1. UKS Piątka Turek
2. Eco Uni Opole
3. UKS Gminy Miękinia
4. MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
5. UKS Jedynka Kluczbork
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Dwie kolejki turnieju eli-
minacyjnego w Rydze wy-
starczyły reprezentacji Dol-
nośląskiego Związku Piłki 
Nożnej, by zapewnić sobie 
awans do turnieju �nało-
wego UEFA Regions Cup. 

Podopieczni Grzegorza Bo-
rowego najpierw pokonali 
zespół ze Słowacji 4:2, potem 
okazali się lepsi od Mołda-
wian (2:0), a na zakończenie 
rozgromili gospodarzy 5:0 i 
mogli świętować awans do 

najlepszej ósemki Pucharu 
Regionów UEFA!

Dolnoślązacy w obecnej 
edycji UEFA Regions Cup idą 
jak burza. Krajowe eliminacje 
przeszli niczym francuskie TGV. 
W sześciu rozegranych me-

czach nie stracili nawet bramki, 
deklasując kolejnych rywali i 
pewnie zdobywając tytuł mi-
strzów Polski. Prym w kraju po-
zwolił na udział w europejskich 
eliminacjach, gdzie reprezen-
tacja DZPN tra�ła do grupy II. 

Dolny Śląsk jedzie na Euro!

Obok naszej kadry znalazły się 
w niej także zespoły ze Słowa-
cji, Mołdawii oraz gospodarzy 
– Łotwy.

Jeszcze przed startem tur-
nieju mówiło się, że kluczowym 
meczem dla losów awansu 
będzie starcie na inaugurację 
z naszym południowym sąsia-
dem. W dolnośląskiej kadrze 
nikt jednak nie miał zamiaru 
ukrywać, że cel jest jasny.

 - Przyjechaliśmy awan-
sować do �nałów, ponieważ 
wciąż jesteśmy obrońcami ty-
tułu sprzed czterech lat. Wie-
my, że Słowacja przyjechała do 
Rygi dość mocnym zespołem 
i mają w swoich szeregach za-
wodników, którzy brali udział 
w poprzednich edycjach. My-
ślimy, że to będzie taki klucz 
do sukcesu – mówił przed in-
auguracyjnym meczem trener 
Grzegorz Borowy.

Jego słowa okazały się 
prawdą. W pierwszym spo-
tkaniu Dolnośląski Związek 
Piłki Nożnej musiał wspiąć się 
na wyżyny umiejętności, by 
odprawić rywali z Zachodniej 
Słowacji. Nasi reprezentanci co 
prawda prowadzili po prowa-
dzeniu Bohdanowicza, jednak 
dwie kolejne bramki były dzie-
łem rywali. Potem przyszedł 
kolejny cios, ponieważ boisko 
musiał opuścić jeden z lide-
rów Mateusz Poświstajło. Nie 
przeszkodziło to jednak w od-
wróceniu losów spotkania i po 
bramce Tragarza oraz dwóch 
tra�eniach Bońkowskiego, 
triumfowaliśmy w pierwszym 
meczu. W drugim spotkaniu 
tego dnia padł bezbramkowy 
remis.

Druga seria gier rozpoczęła 
się od starcia Dolnego Śląska z 
Mołdawią. Pomimo miażdżącej 
przewagi Polaków, długo nie 
udawało się zdobyć bramki. 
Stało się to dopiero w 36 minu-
cie, gdy podanie Tragarza wy-
korzystał Kotylak. W drugiej po-
łowie, tuż po wejściu na boisko, 
prowadzenie podwyższył Pa-
weł Słonecki i stało się jasne, że 
tylko kataklizm mógłby zabrać 
awans do najlepszej ósemki 
Pucharu Regionów. Co więcej, 
istniała możliwość, że Dolny 

Śląsk wywalczy promocję już 
w drugiej kolejce. Do tego była 
potrzebna jednak wygrana Sło-
wacji z Łotwą. Nasi południowi 
sąsiedzi szybko poradzili sobie 
z rywalem, ponieważ po 26. 
minutach prowadzili trzema 
bramkami. Ostatecznie Słowa-
cy wygrali 5:0, a to oznaczało, 
że Dolny Śląsk awansował na 
Mistrzostwa Europy, które od-
będą się w drugiej połowie 
czerwca przyszłego roku.

A na zakończenie turnieju, 
ekipa trenera Borowego rozbi-
ła Łotwę 5:0.

- Cieszymy się, że udało nam 
się potwierdzić na boisku to, co 
mówią o nas inni. Dolnośląski 
Związek Piłki Nożnej jest ze-
społem, którego boją się wszy-
scy przeciwnicy grający w UEFA 
Regions Cup. To oczywiście 
powoduje, że musimy radzić 
sobie z presją bycia faworytem. 
Jak widać, nie przeszkadza 
nam to i pewnie wykonaliśmy 
kolejny krok w kierunku obro-
ny tytułu Mistrza Europy. Gdy-
by nam się to udało, bylibyśmy 
pierwszym regionem w historii 
UEFA, który dokonał takiego 
wyczynu – mówi Andrzej Pa-
dewski, prezes Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej.

Kadra Dolnego Śląska: Szy-
mon Brandl (G – Słowianin 
Wolibórz), Bartłomiej Kot (G 
–Polonia-Stal Świdnica), Paweł 
Niemienionek (Karkonosze 
Jelenia Góra), Damian Kasprzak 
(Polonia-Stal Świdnica), Piotr 
Kotyla (Polonia-Stal Świdni-
ca), Adrian Puchała (Barycz 
Sułów), Tomasz Wojciechow-
ski (Chrobry Głogów), Jakub 
Bohdanowicz (Barycz Sułów), 
Adam Bońkowski (Słowianin 
Wolibórz), Kornel Traczyk (Po-
lonia-Stal Świdnica), Mateusz 
Poświstajło (Piast Nowa Ruda), 
Kamil Sadowski (Lechia Dzier-
żoniów), Dawid Wasilewski 
(Lechia Dzierżoniów), Szymon 
Tragarz (Słowianin Wolibórz), 
Łukasz Orzechowski (Foto Hi-
giena Gać), Sebastian Białasik 
(Polonia-Stal Świdnica), Łu-
kasz Szukiełowicz (Piast Nowa 
Ruda), Paweł Słonecki (Biela-
wianka Bielawa).

(AM)
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Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 1119m²  cena 
145 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 informa-
cyjny i mogą podlegać aktualizacji, 
zalecamy ich osobistą wery�kację. 
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Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Mickiewicza 69 w Wałbrzychu
74 843 22 84, 605 430 006

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

(4) 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 Lubawce, 
2 pokoje. Pierwsze piętro 30,9 m2. 
Cena 108 tys. zł

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

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!

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 
• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 791 87 34 77

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

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 - plac Wolności - 1, został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania 
w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie, stanowiących własność 
Gminy Lubawka. Wykaz  nr 08/2022 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do 
dnia 20 października 2022 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Lubawka.
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Wiceminister Rozwoju i Technologii 
w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefi e Ekonomicznej
Kolejny minister złożył wi-

zytę w Wałbrzyskiej Spe-

cjalnej Strefi e Ekonomicznej 

„INVEST-PARK”. Tym razem 

wałbrzyską siedzibę strefy 

oraz jej inwestycje w Wał-

brzychu wizytował Wicemi-

nister Rozwoju i Technologii 

Grzegorz Piechowiak.

- Za nami kolejne dobre, 

owocne i obiecujące spo-

tkanie – relacjonuje Piotr 

Wojtyczka, prezes Wał-

brzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „INVEST-

-PARK”. - Za nami wizyta 

Wiceministra Rozwoju i 

Technologii Grzegorza Pie-

chowiaka w Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefi e Ekono-

miczna „INVEST-PARK”, 

która była okazją do podsu-

mowania dotychczasowych 

przedsięwzięć i najważniej-

szych wyzwań stojących 

przed „INVEST-PARKIEM”. 

Wspólnie odwiedziliśmy bu-

dowę centrum szkoleniowe-

go, zlokalizowanego w naszej 

hali przemysłowo-magazy-

nowej przy ul. Villardczyków 

w Wałbrzychu. Nie zabrakło 

też czasu na spotkanie z kie-

rownictwem Toyota Motor 

Manufacturing Poland Wał-

brzych i rozmów o sprawach 

ważnych dla naszego strate-

gicznego inwestora.


