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- Byliśmy pewni, że nasza 
córeczka jest zdrowa. Z czasem 
zaczęliśmy zauważać, że Lenka 
jedynie leży, nie podnosiła się 
do siadu. Jej stan zaczęliśmy 
konsultować z lekarzami, jednak 
zazwyczaj słyszeliśmy, że jest ty-
pem leniuszka. Sytuacja stawała 
się jednak z dnia na dzień coraz 
bardziej niepokojąca - Lena za-
czynała być coraz mniej komu-
nikatywna, a w nóżkach, mimo 
ciągłych ćwiczeń, pojawił się za-
nik mięśni. Wreszcie, dzięki ba-
daniom genetycznym okazało 
się, że Lenka zmaga się z zespo-
łem Retta... Choroba dotyka je-
dynie dziewczynki, zamyka je w 
sobie, odbiera zdolność mowy, 
chodzenia, kontroli nad ciałem, 
powoduje, że ciało musi walczyć 
z problemami z oddychaniem, 
atakami padaczkowymi, drgaw-
kami i chorobami serca. W Pol-
sce nie ma w tej chwili żadnego 
leku, a choroba jest nazwana 
nieuleczalną. Lenka ma 2 lata, a 
nasze życie od roku podporząd-
kowane jest codziennym tera-
piom, dzięki którym Lena stawia 
pierwsze kroczki. W ostatnich 
latach badania nad zespołem 
Retta poszły do przodu. Pojawiła 
się nadzieja w terapii w Stanach 
Zjednoczonych, która będzie 
dostępna już od marca 2023 
roku! Marzymy o tym, by móc 
wyjechać tam z naszą Lenką. 
Wierzymy, że dzięki temu zatrzy-
mamy postępy choroby, a nasza 
córeczka otrzyma szansę na na-
prawdę szczęśliwe dzieciństwo! 
Niestety, blokuje nas ogromna 
suma pieniędzy, którą musimy 
zdobyć, by skutecznie powal-
czyć o zdrowie i życie naszej có-
reczki. Pierwszy wyjazd do USA 
ma kosztować nawet pół milio-
na złotych! Lenka robi postępy, a 
my nie możemy dopuścić, aby ta 
okropna choroba zniszczyła do-
tychczasową jej pracę. Prosimy: 
pomóżcie nam! – apelują rodzi-
ce Leny Szczepańskiej.

Zabiegane urodziny 
Leny

Rodzina i przyjaciele po-
dejmują wiele działań, by jak 
najszybciej uzbierać niezbęd-

ną kwotę, która pozwoli Lenie 
wyjechać do USA i poddać się 
innowacyjnej terapii. 25 marca 
2023 roku w Parku Południo-
wym we Wrocławiu odbędzie 
się „Urodzinowy, charytatywny 
bieg i marsz Nordic Walking 
dla Lenki”, który honorowym 
patronatem objął Prezydent 
Wrocławia.

Impreza ma charakter 
charytatywny, a cały dochód 
zebrany z wpisowego oraz z 
kwesty podczas wydarzenia 
przeznaczony zostanie na le-
czenie Leny Szczepańskiej. 
Celem imprezy jest także po-
pularyzacja biegów jako for-
my rekreacji ruchowej, upo-
wszechnienie zdrowego trybu 
życia i aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Impreza skiero-
wana jest do osób pełnoletnich 
(które do 25.03.2023 r. ukoń-
czyły 18 lat), ale organizatorzy 
dopuszczają start osób niepeł-
noletnich (które do 25.03. 2023 
r. ukończyły 16 lat) tylko za 
wiedzą i pisemną zgodą oboj-
ga rodziców lub opiekunów 
prawnych. Uczestnicy biegu 
oraz marszu nordic walking 
będą mieli do pokonania około 
4 km, a limit czasu dla biegaczy 
wynosi 60 min. od startu, nato-
miast dla uczestników marszu - 
1,5 godziny od startu. Podczas 
biegu nie będzie prowadzony 
pomiaru czasu, a numery star-
towe mają charakter symbo-
liczny. Bieg rozpocznie się o 
godz. 11.00, a marsz o godz. 
11.15. Biegacze oraz uczestni-
cy marszu wystartują w okolicy 
pomnika Fryderyka Chopina i 
pobiegną wzdłuż obrzeży par-
ku, zgodnie z oznaczoną pętlą. 
Bieg składa się z 2 pętli liczą-
cych po około 2 km każda (tra-
sa w wersji gra�cznej znajduje 
się na ostatniej stronie regula-
minu). Po biegu organizatorzy 
zapraszają na gorące napoje 
oraz owoce. Biuro zawodów 
będzie czynne 25.03.2023 r. w 
godz. 9.00 – 10.45 w oznako-
wanym namiocie na terenie 
Parku Południowego we Wro-
cławiu, zlokalizowanym przy 
ulicy Waligórskiego.

Pomagamy małej Lenie

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

- Każdego biegacza prosimy 
o dokonanie darowizny do 25 
marca 2023 roku, nie później 
niż 72 godziny po wypełnie-
niu formularza na stronie ulti-
masport.pl. Prosimy o doko-
nanie darowizny w kwocie 50 
zł. Przelew można wykonać na 
poniższe dane, koniecznie po-

dając imię i nazwisko uczest-
nika (wpłaty anonimowe lub 
z niepełnymi danymi nie będą 
uwzględniane), a kwota wpłaty 
nie może być ukryta: https://
www.siepomaga.pl/urodzi-
nowy-bieg-lenki. Wery�kacja 
zawodników i wydawanie nu-
merów startowych odbędzie 
się 25 marca 2023 r. w godz. 
9.00 – 10.45 w biurze zawo-
dów. W ramach darowizny każ-
dy zawodnik otrzyma niespo-
dziankę od Lenki oraz posiłek 
po zawodach i zabezpieczenie 
medyczne. Podczas biegu zo-
stanie zorganizowania lote-
ria, z której dochód zostanie 
przekazany na leczenie Lenki 
w USA. Będzie także koncert w 
wykonaniu muzyków zaprzy-
jaźnionych z rodziną Leny.

(RED)

Trwa walka o zdrowie i życie dwuletniej Leny 
Szczepańskiej. Na stronie https://www.siepomaga.pl/
lena-szczepanska prowadzona jest zbiórka pieniędzy 

na kosztowną terapię, którą można przeprowadzić tylko 
w Stanach Zjednoczonych. Trzeba jak najszybciej zebrać 

około pół miliona złotych!
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Jaroslav Rudiš
Tekst Rudiša oddaje śmiet-

nik panujący niepodzielnie w 
świadomości człowieka, który 
znalazł się na marginesie świa-
ta po transformacji, w którym 
mielą się frazy z przemówień 
Havla z zauroczeniem Hitle-
rem, opowieści o nowym, spra-
wiedliwym świecie z podszy-
tym nienawiścią szowinizmem. 
Ten śmietnik kryje w sobie po-
ważną diagnozę kryzysu, który 
dotyka dziś wiele europejskich 
krajów.

Katarzyna Dudzic-Grabiń-
ska wraz z Dariuszem Majem 
stawiają nam przed ocza-
mi swojaka wyciągniętego 
wprost z praskiej knajpy, po-
zwalając mu wziąć nas na lep 
swoich opowieści, na prze-
mian przerażających i rozbra-
jających, ostatecznie jednak 
podszytych grozą. W �nale 
tej narracji następuje znaczą-
ca zmiana perspektywy, któ-
rej nie zdradzę czytelnikom, 
choć powieść Rudiša jest od 
dwóch lat dostępna w księgar-
niach. W każdym razie jest to 
też opowieść o zakłamaniu, o 
oszukiwaniu samego siebie, o 
potrzebie budowania legend, 
choćby na ruchomych pia-
skach, i o tym, jak zawodny 
jest to proces.

Magdalena Piekarska, 
wroclaw.wyborcza.pl

Dariusz Maj - absolwent Wy-
działu Lalkarskiego Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej we 
Wrocławiu (1994). W roku 1984 
basista wrocławskiej grupy pun-
kowej Sedes. Laureat nagrody 
wojewody dolnośląskiego dla 
najlepiej rokującego aktora mło-
dego pokolenia (2002). W latach 
1997-2001 aktor Centrum Sztuki 
– Teatru Dramatycznego w Le-
gnicy (obecnie Teatr im. H. Mod-
rzejewskiej w Legnicy). W latach 
2001-2009 aktor Teatru Drama-
tycznego im. J. Szaniawskiego w 
Wałbrzychu. W latach 2009-2013 
aktor Wrocławskiego Teatru 
Współczesnego im. E. Wierciń-
skiego. W Teatrze Polskim we 
Wrocławiu od 2015-2018 roku. 
Twórca wielu ról teatralnych i 
�lmowych, współpracował z 
czołowymi polskimi reżyserami 
(K. Garbaczewski, M. Zadara, J. 
Głomb, J. Klata, P. Wojcieszek, M. 
Strzępka, M. Kleczewska, L. Ra-
czak, K. Zanussi, F. Falk, W. Krzy-
stek). Obecnie gra role Blockbau-
ma oraz Człowieka w kancelarii 
w głośnym Procesie wg F. Kafki 
w reżyserii Krystiana Lupy.

Katarzyna Dudzic-Grabiń-
ska - studiowała reżyserię teatru 
lalek AST, Filia we Wrocławiu. 
Absolwentka �lologii słowiań-
skiej Uniwersytetu Wrocław-
skiego, tłumaczka literatury 
czeskiej i słowackiej, wioloncze-
listka. Jako reżyserka i drama-

OKiS zaprasza:

Spektakl „Aleja Narodowa” oraz spotkanie 
z Jaroslavem Rudišem w Kamiennej Górze

13 marca 2023 r. Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocła-
wiu razem z Miejską Biblio-
teką Publiczną oraz Centrum 
Kultury w Kamiennej Górze 
zapraszają na pokaz spekta-
klu „Aleja Narodowa”, który 
towarzyszyć będzie spotka-
niu z czeskim pisarzem Ja-
roslavem Rudišem, autorem 
powieści, na podstawie któ-
rej powstał scenariusz sztuki.

Spotkanie autorskie z Ja-
roslavem Rudišem, które po-
prowadzi Tomasz Zaród, roz-
pocznie się 13 marca o godz. 
16.30 w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej przy ul. T. Kościuszki 
4 w Kamiennej Górze. Udział w 
spotkaniu jest bezpłatny. Z ko-
lei spektakl „Aleja Narodowa” 
zostanie wystawiony 13 marca 
o godz. 18.00 w Centrum Kultu-
ry ul. T. Kościuszki 4 w Kamien-
nej Górze. Bilety w cenie 20 zł 
są do kupienia na stronie www.
kkg.systembiletowy.pl.

O spektaklu:
Reżyseria i adaptacja, przekład 
z języka czeskiego: Katarzyna 
Dudzic-Grabińska
Scenogra�a i kostiumy: 
Magdalena Stępień
Występuje: Dariusz Maj
Prapremiera polska: 9 czerwca 
2018 r.
Grupa wiekowa: 16+
Czas trwania: 60 min.
Spektakl nagrodzony nagrodą 
Kryształową Pestką podczas 
XI Międzynarodowego 
Festiwalu Teatrów i Kultury 
Awangardowej PESTKA 2019 w 
Jeleniej Górze.

Poznaj czeskiego bohatera 
narodowego z Alei Narodo-
wej, wojownika pokoju, który 
jak Václav Havel pragnie, aby 
prawda i miłość zwyciężyły 
nad kłamstwem i nienawiścią. 
Dziada malującego dachy, któ-
ry całymi dniami przesiaduje w 
osiedlowej knajpie i z przyjem-
nością daje ludziom nauczki o 
życiu. Opowieść na jednego 
aktora o człowieku z północ-
nego miasta stołecznego Pra-
ga, zepchniętym na margines 
przez historię, ideały i samot-
ność. Czeski humor. Cokolwiek 
by to miało znaczyć. „Adolf Hi-
tler uratował mi życie. Wiem, 
co chcesz powiedzieć, ale nie 
mów nic”.

turżka pracowała m.in. w Insty-
tucie Teatralnym w Bratysławie, 
Teatrze Polskim w Podziemiu, 
Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, 
Państwowym Teatrze Lalki „Tę-
cza” w Słupsku, Wrocławskim 
Teatrze Współczesnym. Laure-
atka głównej nagrody Pestka 
Festival 2019 za spektakl „Aleja 
Narodowa” wg prozy Jaroslava 
Rudiša. Obecnie związana z Te-
atrem Polskiego Radia.

Magdalena Stępień - absol-
wentka scenogra�i na Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 
zajmuje się przygotowywaniem 
przestrzeni, kostiumów, lalek i 
masek do działań teatralnych 
i �lmowych. Przygotowywa-
ła projekty scenogra�czne we 
współpracy ze studentami reży-
serii we Wrocławiu i Warszawie, 
realizowała lalki do spektakli 
Teatru Arka we Wrocławiu oraz 
projektu Lalkomat. Zajmuje się 
również modniarstwem, me-
taloplastyką, gra�ką i rzeźbą 
(uczestniczyła w międzynaro-
dowym plenerze rzeźbiarskim 
w Łabiszynie w 2015 i 2016 r.).

Organizatorzy: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Kamiennej Górze, Centrum 

Kultury w Kamiennej Górze, Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu – 

Instytucja Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego.

Partner: 
Wydawnictwo Książkowe Klimaty.
Spektakl jest koprodukcją Ośrodka 

Kultury i Sztuki we Wrocławiu – 
Instytucji Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego i Fundacji Teatr Polski 
– TP dla Sztuki (Teatr Polski – 

w podziemiu / Polski Theatre in the 
underground).

Spektakl współ�nansowany
z budżetu Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego

R E K L AMA

Burmistrz Miasta Kamienna Góra 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.), zgodnie 
z uchwałą Nr LVI/375/22 z dnia 22 czerwca 2022 r., w 
sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w 
rejonie ulicy Polnej w Kamiennej Górze 

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Polnej 
w Kamiennej Górze, 

w dniach od 17 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r. w 
siedzibie Urzędu Miasta przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Ka-
miennej Górze, w godz. od 800 do 1500 (Biuro Architekta 
Miasta, pok. 310) oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miasta pod adresem: http://www.bip.kamiennagora.pl/, 
w zakładce: Gospodarka Przestrzenna / Opracowania 
planistyczne w toku. Obwieszczenia. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w 
projekcie planu odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 r. 
o godz. 1300 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta.
Osoby prawne i � zyczne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej mogą zapoznać 
się z wyłożonymi do publicznego wglądu dokumenta-
mi oraz uzyskanymi w toku prac nad projektem planu 
uzgodnieniami. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi mogą być wniesione: 
• w formie papierowej do Burmistrza Miasta Kamien-

na Góra, na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, 
Biuro Architekta Miasta, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 
Kamienna Góra, 

• w formie elektronicznej na adres: 
architekt@kamiennagora.pl, 

• za pomocą platformy ePUAP, podczas dyskusji pu-
blicznej, 

• ustnie do protokołu. 
Uwagi należy wnieść z podaniem imienia i nazwiska 
albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2023 r. 
Właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Mia-
sta Kamienna Góra.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta Ka-

mienna Góra została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

oraz pod linkiem: http://www.umkg.pl/bip/gp/RODO/KlauzulaBAM.

pdf
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- 20 marca 2023 r. o godz. 
18.00 zapraszamy do zamku 
Książ w Wałbrzychu kobiety, 
które chcą poznać lub po-
prawić techniki organizacji 
siebie w swoim czasie – mó-
wią inicjatorki cyklu Zamek 
Kobiet.

- Wszystko na mojej głowie, 
czyli jak się ogarnąć w 24 godzi-
ny według Anny Haczkiewicz. 
Kim jest Ania? Mama pięciolet-
niej artystki, trener biznesu, wy-
kładowca akademicki, asesor, 
coach, aktor, ekspert umiejęt-
ności interpersonalnych, certy-
�kowany audytor zintegrowa-
nych systemów zarządzania, 
metody Silva Life System oraz 
Chief Wellbeing O�cer. Ma sie-
demnastoletnie doświadczenie 
sceniczne jako aktor prywatne-
go teatru oraz jest współautorką 
publikacj i 
l i t e r a c k o - 
poetyckich, 
a także na-
u k o w y c h . 
P r o w a d z i 
sesje co-
a c h i n g o -
we oraz 
a u t o r s k i e 
w a r s z t a t y 

Zamek Kobiet: Jak się 
ogarnąć w 24 godziny?

behawioralne, szkolenia dla eks-
pertów, kierowników niższego i 
wyższego szczebla z zakresu 
m.in. psychologii, work-life-ba-
lance oraz motywacji i zarzą-
dzania sobą w czasie. W swojej 
pracy skupia się na budowaniu 
pozytywnych relacji w oparciu 
o zrozumienie i szacunek do 
drugiego człowieka. Interesuje 
się psychologią, totalną biolo-
gią i szeroko pojętym rozwo-
jem osobistym oraz praktykuje 
jogę i z wielką przyjemnością 
przyjęła zaproszenie na kolejne 
warsztaty organizowane przez 
Zamek Kobiet. Dziewczyny, 
nie czekajcie, liczba miejsc jest 
ograniczona, zapisy pod adre-
sem mail info@ksiaz.walbrzych.
pl – zachęcają inicjatorki cyklu 
Zamek Kobiet.

(MK)

Zmiany 
w komunikacji 
miejskiej
Nastąpiła zmiana lokaliza-
cji przystanku komunikacji 
miejskiej w wałbrzyskiej 
dzielnicy Sobięcin. Przystanek 
na ul. 1 Maja – Krasickiego dla 
linii: EX, 2 oraz 18 przesunię-
ty został o około 50 metrów 
znajduje się na wysokości �lii 
Biblioteki pod Atlantami. Na-
stąpiła także zmiana rozkładów 
jazdy autobusów linii A i C, a 
korekcie uległy rozkłady jaz-
dy obowiązujące w niedziele i 
święta.
- Autobusy nie będą obsłu-
giwały przystanku położone-
go na terenie hipermarketu 
Auchan z wyjątkiem niedziel 
handlowych, które w 2023 
roku wypadają w dniach: 2 i 30 
kwietnia, 25 czerwca, 27 sierp-
nia oraz 17 i 24 grudnia. Prosi-
my o zapoznanie się z nowymi 
godzinami odjazdów. Rozkłady 
jazdy dostępne są na stronie 
http://rozklad.walbrzych.eu/ 
- informuje Zarząd Dróg, Ko-
munika i Utrzymania Miasta w 
Wałbrzychu.

(RED)

11 marca 2023 r. o godzi-
nie 18.00 w Teatrze Zdrojo-
wym w Szczawnie-Zdroju 
rozpocznie się koncert „Siła 
jest Kobietą - Gramy dla Ho-
spicjum”. Wstęp jest bezpłat-
ny, ale podczas wydarzenia 
będzie prowadzona zbiórka 
pieniędzy na rzecz Hospicjum 
im. Jana Pawła II w Wałbrzy-
chu i jego podopiecznych.

- Zapraszamy na koncert 
„Siła jest Kobietą - Gramy dla 
Hospicjum”. Naszym celem 
jest wsparcie hospicjum w Wał-
brzychu, a także celebrowanie 
Międzynarodowego Dnia Ko-
biet – mówią Ramona Bukow-
ska i Anna Kopytko, które są 
organizatorkami wydarzenia. 

Koncert dla hospicjum

Zakończył się proces zgła-
szania projektów w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Gmi-
ny Świebodzice na rok 2023. 

Zgodnie z przyjętym harmo-
nogramem realizacji budżetu 
obywatelskiego, głosowanie 
nad 3 zgłoszonymi projektami 
odbędzie się: 24 marca 2023 r. 
w godzinach 12.00 – 17.00 oraz 
25 marca 2023 r. w godzinach 

10.00 – 14.00 w budynku Urzę-
du Miejskiego przy ul. St. Że-
romskiego 27 w Świebodzicach. 
Mieszkańcy Gminy Świebodzice 
mogą głosować na projekty:
1. modernizacja placu zabaw 

dla dzieci z „kącikiem” do 
gimnastyki dla dorosłych

2. wykonanie murala, który w 
swojej treści będzie nawią-
zywał do historyczno-spo-

łecznych tradycji naszego 
miasta. Myślą przewodnią 
dzieła będzie postać i osią-
gnięcia najsłynniejszego 
mieszkańca Świebodzic Gu-
stawa Beckera

3. zadaszenie trybuny stadio-
nu piłkarskiego wraz z mon-
tażem nagłośnienia i moni-
toringu.

(RED)

Wybierz projekt

- Zapewniamy piękną dawkę 
emocji, a także satysfakcję z 
niesiania pomocy tym, którzy 
jej potrzebują. Warto poma-
gać, bo dobro wraca! Zaprasza-
my 11 marca 2023 r. na godzinę 
18.00 do Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie-Zdroju, gdzie dla 
Państwa wystąpią: Atsuko Seta 
– fortepian, Łucja Kędzia – so-

pran, Simona Monte – sopran, 
Anna Kopytko – mezzosopran, 
Karolina Wahl – fortepian oraz 
Chór Filharmonii Sudeckiej 
prowadzony przez Ewę Gądek-
-Rosiak. Wstęp jest bezpłatny, 
ale prosimy o dowolny datek 
do puszki (sugerowana war-
tość cegiełki to 30 - 50 zł).

(RED)
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• Rada seniorów
9 marca 2023 r. o godzinie 
10.00 w sali posiedzeń w Urzę-
dzie Miejskim w Mieroszowie 
odbędą się wybory Radę Se-
niorów Gminy Mieroszów. Rolą 
gminnej rady seniorów jest 
przede wszystkim komuniko-
wanie potrzeb osób starszych 
przez opiniowanie i konsulto-
wanie dotyczących ich decyzji 
lokalnych władz. Może ona 
jednak podejmować również 
wiele innych działań na rzecz 
poprawy sytuacji seniorów i se-
niorek w gminie.

• Nie tylko gospel
W dniach 7 – 9 lipca odbędzie 
się IX Festiwal im. Włodka 
Szomańskiego „Nie tylko gos-
pel!” w Mieroszowie. Jednym 
z festiwalowych wydarzeń jest 
Konkurs Wokalny o Statuetkę 
„Szklanego Szomola”. Więcej 
informacji na temat konkursu 
można znaleźć w regulaminie 
na stronie https://mck.pl/re-
gulamin-konkursu-krasnal-szo-
mol/

• Operacja Czysta Rzeka 
2023
Mieroszowskie Centrum Kultu-
ry zaprasza wolontariuszy na 
wspólne sprzątanie rzeki Ści-
nawka w Gminie Mieroszów. 
Aby dołączyć do akcji należy 
kliknąć w link: https://system.
operacjarzeka.pl/?actionSlu-
g=gmina-mieroszow-1&ac-

tionId=619. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerem 
telefonu 662 203 457 u szef 
mieroszowskiego sztabu ak-
cji Ilony Henko. Zapisy trwają 
do 13 kwietnia, a każdy wo-
lontariusz otrzyma materiały 
niezbędne podczas akcji, któ-
ra została zaplanowana na 21 
kwietnia 2023 r.

• Zakładka do książki
Biblioteka Publiczna w Mie-
roszowie zaprasza dzieci do 
udziału w konkursie plastycz-
nym „Zakładka do książki”, któ-
ry będzie rozgrywany w trzech 
kategoriach wiekowych: kat. 
I 4-5 lat, kat. II 6-7 lat oraz kat. 
III 8-10 lat. Zadaniem uczest-
ników jest wykonanie zakładki 
do książki w dowolnej płaskiej 
technice plastycznej(np. rysu-
nek, malarstwo, kolaż, techniki 
mieszane itp.). Praca musi po-
siadać przywiązaną metryczkę 
zawierającą: imię i nazwisko, 
nazwa szkoły, wiek i należy ją 
dostarczyć wraz formularzem 
zgłoszeniowym do 17 marca 
2023 r. do Biblioteki Publicznej 
w Mieroszowie (ul. Żeromskie-
go 28, 58-350 Mieroszów). Kon-
kurs zostanie rozstrzygnięty 23 
marca 2023 roku, a ogłoszenie 
wyników i rozdanie nagród 
laureatom konkursu odbędzie 
się w Bibliotece Publicznej w 
Mieroszowie 27 marca 2023 
roku.

(RED)

Raport z Gminy Mieroszów

Gmina Miasto Boguszów-
-Gorce została wyróżniona 
podczas Kongresu Miast Pol-
skiej Stolicy Recyklingu.

- Wracamy z Kongresu Miast 
Polskiej Stolicy Recyklingu z 
podziękowaniami dla miesz-
kańców Boguszowa-Gorc za 
udział w akcji zbiórek elek-

trycznych śmieci – mówi Syl-
wia Dąbrowska, Burmistrz Bo-
guszowa - Gorc. - Na kongresie, 
wśród wójtów, burmistrzów, 
prezydentów innych miast 
oraz specjalistów zajmujących 
się gospodarką odpadami po-
ruszyliśmy wiele zagadnień 
dotyczących nowoczesnej 

edukacji i niestandardowych 
kampanii społecznych, kwestie 
smart rozwiązań w miastach, a 
także oddolnych inicjatyw spo-
łeczności lokalnych. Była także 
dyskusja o ulach z recyklingu 
jako case study niekonwen-
cjonalnej edukacji. Odwiedzi-
liśmy Maya Victory - zakład 

zbierania i przetwarzania zu-
żytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, także tego 
zebranego w naszym mieście. 
Ilość elektroodpadów i tego, 
co z nich pozostaje jest poraża-
jąca. Dlatego, tak ważnym jest 
oddawanie każdego elektro-
odpadu do punktu, który jest 

Wyróżnienie za recykling

dedykowanym dla tego typu 
odpadów (kontenery na elek-
troodpady, PSZOK-i, sklepy ze 
sprzętem przy kupnie nowego 
sprzętu AGD i RTV). Z elektro-
odpadow podczas warszta-
tów wytwarzana jest rowniez 
biżuteria, szachy czy ogrody 
w słoiku. Wkrótce na takie 
warsztaty zaprosimy miesz-
kańców Boguszowa – Gorc. 
Przy okazji przypominam, że 
w naszym mieście jest 5 spe-
cjalistycznych pojemników, 
w których mieszkańcy mogą 
pozostawić małogabarytowy 
sprzęt pochodzący z ich do-
mów. Pojemniki stoją w Rynku 

w Boguszowie, na ul. Grun-
waldzkiej pomiędzy nr 1 a nr 5 
(przy poczcie) w Gorcach, przy 
przystanku autobusowym i 
placu zabaw w Starym Lesień-
cu, w Kuźnicach I na ul. Koper-
nika 2 – w pobliżu Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 6 im. 
Mikołaja Kopernika (przy placu 
zabaw) oraz w Kuźnicach II na 
pętli autobusowej przy kiosku 
na przystanku autobusowym 
(ul Żeromskiego/ul. Wincen-
tego Pola). Natomiast przy ul. 
Brzozowej mieści się Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK).

(RED)
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Burmistrz Miasta Kamienna Góra 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 

na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 42,58 m2, położonego 
w budynku przy ul. Ogrodowej 13 w Kamiennej Górze. 
Ww. budynek położony jest na działce nr 98, obręb nr 6 

o pow. 171m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze 
prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00006032/4.

Przetarg odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. o godz. 1000 
w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.

Cena wywoławcza ww. lokalu z 7,2% udziałem w częściach 
wspólnych budynku i w gruncie wynosi 129 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić 
wadium w wysokości 13 000,00 zł do dnia 7 kwietnia 2023 r. na konto 
nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Gó-
rze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestni-
czącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamien-
nagora.pl i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobo-
wych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 
133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

Burmistrz Miasta Kamienna Góra 
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony 

na zbycie lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. 35,16 m2, położonego 
w budynku przy ul. Szkolnej 15 w Kamiennej Górze. Ww. budynek 

położony jest na działce nr 149/4, obręb nr 3 o pow. 241m2, 
dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę 

wieczystą nr JG1K/00011458/4.
Przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 900 

w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.
Cena wywoławcza ww. lokalu z 6,7% udziałem w częściach 

wspólnych budynku i w gruncie wynosi 74 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić 
wadium w wysokości 7 500,00 zł do dnia 11 kwietnia 2023 r. na konto  
nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Gó-
rze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestni-
czącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamien-
nagora.pl i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobo-
wych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 
133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

Burmistrz Miasta Kamienna Góra 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 

na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 43,81 m2, położonego 
w budynku przy ul. Romualda Traugutta 7 w Kamiennej Górze. 

Ww. budynek położony jest na działce nr 458, obręb nr 6 
o pow. 200 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze pro-

wadzi księgę wieczystą nr JG1K/00006048/9.
Przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.
Cena wywoławcza ww. lokalu z 8,4% udziałem w częściach 

wspólnych budynku i w gruncie wynosi 119 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić 
wadium w wysokości 12 000,00 zł do dnia 11 kwietnia 2023 r. na kon-
to  nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej 
Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczest-
niczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamien-
nagora.pl i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobo-
wych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 
133 lub na www.bip.kamiennagora.pl
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Trwa kolejny etap moder-
nizacji i budowy oświetlenia 
w Gminie Marciszów.

Pierwszy odcinek tego za-
dania został zrealizowany z 
końcem ubiegłego roku w Wie-
ściszowicach, gdzie oświetlony 
został prawie kilometrowy od-
cinek drogi od tzw. „zegara” do 
sklepu. Z kolei przy ul. Włókien-
niczej w Marciszowie (droga 
powiatowa 2768D) od nr 2 i w 
Ciechanowicach do 88 wymie-
nionych zostanie 11 słupów i 
18 opraw na nowoczesne ze 
źródłami światła LED. Prace są 
na ukończeniu. Ponadto Zmo-
dernizowana została również 
część oświetlenia drogi kra-
jowej nr 5, gdzie wymienione 
zostały 23 oprawy.

– W Ciechanowicach po-
wstał 600-metrowy odcinek 
nowego oświetlenia w techno-
logii LED. Cieszę się, że wresz-
cie udało się oświetlić długo 
oczekiwany fragment drogi 
powiatowej od nr 155 do 166 w 
kierunku Miedzianki. To oczy-
wiście nie koniec. Jeszcze w 
tym roku będziemy doświetlać 
punktowo lampami zasilanymi 
energią słoneczną inne miej-
sca, a w planach na przyszłość 
jest budowa nowego oświe-
tlenia wzdłuż drogi powiato-
wej, tzw. sołtysówki – mówi 

Wiesław Cepielik, Wójt Gminy 
Marciszów.

Kolejny etap modernizacji 
i budowy oświetlenia realizo-
wany jest w Sędzisławiu, przy 
drodze powiatowej 3465D 
relacji Marciszów- Jaczków. 
Pracami objęte są 32 punkty. 
Częściowo wymienione zosta-
ły energochłonne oprawy na 
nowoczesne typu LED. Do wy-
miany pozostał jeszcze jeden 
słup w centrum, przy skrzyżo-
waniu dróg powiatowych oraz 
kilka opraw do wymiany w 
okolicy przejazdu kolejowego 
jeszcze.

– Do czerwca mamy w pla-
nach budowę nowego odcinka 
oświetlenia przy drodze gmin-
nej od przejazdu kolejowego 
w kierunku tzw. kolonii. Dodat-
kowo planujemy doświetlenie 
punktowe, zasilane fotowolta-
iką, w kilku innych miejscach 
Sędzisławia – zapowiada wójt.

Prace przy modernizacji 
i budowie oświetlenia będą 
trwały do stycznia 2024 roku. 
Inwestycja swym zasięgiem 
obejmie wytypowane odcinki 
dróg w sołectwach: Wieści-
szowice, Ciechanowice, Mar-
ciszów, Sędzisław, Pastewnik, 
Pustelnik. Ogólna wartość za-
dania to ponad 1,85 mln zł.

(RED, fot. RelacjeRegionalne.pl)

Doświetlają gminę Uwalniają 
książki
W Miejsko - Gminnym Domu 
Kultury w Lubawce powstał 
punkt bookcrossingu, czy-
li uwalniania książek.  - Oto 
dwie główne zasady działania 
takiego punktu: przynosisz do-
wolną książkę ze swoich zbio-
rów i kładziesz ją na półkę oraz 
wybierasz książkę z półki, która 
Cię interesuje i zabierasz ją ze 
sobą do domu. Możesz zabrać 
jedną, dwie, a nawet dziesięć 
książek pod warunkiem, że 
zostawisz na półce tyle samo 
swoich. Jest to pierwszy taki 
punkt w Lubawce, jeśli jednak 
ta forma się przyjmie, to w 
okresie letnim uruchomimy ko-
lejne – zapowiadają pracowni-
cy Miejsko - Gminnego Domu 
Kultury w Lubawce.

(RED)

Spotkanie 
z poezją 
i malarstwem
- 9 marca o godzinie 17.00 w 
siedzibie Gminnego Centrum 
Biblioteczno - Kulturalnego 
przy ul. Głównej 148 w Sta-
rych Bogaczowicach odbę-
dzie się spotkanie autorskie z 
malarstwem i poezją Barbary 
M. Malinowskiej. Po zakoń-
czeniu zapraszamy uczestni-
ków na słodki poczęstunek – 
mówi Ilona Bujalska, dyrektor 
Gminnego Centrum Bibliotecz-
no -Kulturalnego w Starych Bo-
gaczowicach.

(IL)

Zajęcia taneczne 
i warsztaty
Centrum Biblioteczno-Kultu-
ralne Gminy Kamienna Góra 
prowadzi nabór na zajęcia ta-
neczne z elementami baletu, 
które będą prowadzone przez 
Patrycję Morel w CBK w Krze-
szowie. Organizatorzy zaprasza-
ją dzieci już od trzeciego roku 
życia. Koszt jednorazowego 
udziału w warsztatach wynosi 
15 złotych, a miesięczny karnet 
kosztuje 50 złotych. A tych, któ-
rzy chcą upiększyć swoje wnę-
trza niepowtarzalną dekoracją, 
stworzoną własnoręcznie, Cen-
trum Biblioteczno-Kulturalne 
w Pisarzowicach zaprasza na 
warsztaty decoupage. Zapisy 
trwają do 17 marca, a więcej 
informacji na temat tych zajęć 
można uzyskać pod numerem 
telefonu 75 610 60 63 lub w CBK 
Pisarzowice.

(RED)

Krzeszów na bis
W sali czytelni Centrum Bi-
blioteczno-Kulturalnego w 
Krzeszowie prezentowana 
jest wystawa prac znakomi-
tych artystów amatorów, 
mieszkańców powiatu kamien-
nogórskiego: Tadeusza Suskie-
go, Wiesława Kozłowskiego oraz 
Ireneusza Szymika. To druga 
wystawa tych artystów bowiem 
20 lat wcześniej prezentowali 
swoją twórczość na wystawie 
„3x Krzeszów”. Na tegorocznej 
wystawie zaprezentowane zo-
stały prace z ostatnich lat twór-
czości artystów. Obejrzeć mo-
żemy kwiaty, pejzaże, gra�ki. 
Wystawa prezentowana będzie 
do 15 marca 2023 r.

(RED)

Kilkuset uczniów z klas 4-8 
szkół podstawowych Gminy 
Kamienna Góra spotkało się 
w sali Centrum Biblioteczno-
-Kulturalnego w Krzeszowie 
na V Młodzieżowym Forum 
Bezpieczeństwa.

Wydarzenie pod hasłem 
„Człowiek człowiekowi czło-
wiekiem” zorganizowane 
zostało w ramach kampanii 
społecznej obejmującej cykl 
działań informacyjno-edukacyj-
nych skierowanych do społecz-
ności Gminy Kamienna Góra. 
Forum, którego organizatorem 

była Gmina Kamienna Góra 
prowadzili Krzysztof Wojtas i 
Maciej Regewicz. W programie 
był m.in. quiz obejmujący wie-
dzę o Gminie Kamienna Góra, 
konkurs „Żywe obrazy”, czy 
wspólne wykonanie piosenki 
„Człowiek człowiekowi człowie-
kiem”. Celem spotkania było 
budowanie więzi i integracji 
uczniów z różnych środowisk, 
rozwijanie umiejętności współ-
działania w zespole oraz kształ-
towanie poczucia wspólnoty i 
odpowiedzialności.

(RED)

6.03.2023 r. przeprowadzony został końcowy odbiór prac 
budowlanych po przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu 
gastronomicznego na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej w 
budynku położonym w Rynku w Chełmsku Śląskim. Inwestycja była 
realizowana z udziałem środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa 
Krajowego, wynoszącym 85 procent przewidywanych kosztów 
przedsięwzięcia. Całkowity koszt inwestycji, z uwzględnieniem robót 
zamiennych i dodatkowych to 329 285,09 zł, a zagwarantowana kwota 
dofinansowania wynosi 237 610,41 zł.

(RED)

Mieszkanie zamiast 
baru

Młodzieżowe Forum 
Bezpieczeństwa
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Za miesiąc Wielkanoc, a w 
gminach trwają przygotowa-
nia do tych świąt i organizo-
wane są konkursy związane 
z wielkanocnymi tradycjami.

- Tradycyjne formy, okazałe 
rozmiary, cała feeria kolorów 
oraz naturalnych materiałów 
(gałązki wierzbowe, żarnowiec, 
bukszpan, suszone zioła i kwia-
ty) – takie właśnie są konkur-
sowe Palmy Wielkanocne w 
Gminie Czarny Bór. Zapewne 
nie inaczej będzie podczas te-
gorocznej Niedzieli Palmowej, 
ponieważ trwa konkurs na 
Najpiękniejszą Palmę Wielka-
nocną, którego organizatorami 
są: Para�a p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Czarnym 
Borze, Gmina Czarny Bór, Bi-
blioteka+Centrum Kultury oraz 
Gminny Zespół Szkolno-Przed-
szkolny. Palmy będą ocenianie 
w trzech kategoriach: indy-
widualna, dzieci szkolne oraz 
instytucje. Czarnoborskie pal-
my będzie można podziwiać 
2 kwietnia br. w Para�i p.w. 
Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Czarnym Borze, jednak 
dostarczyć do kościoła trzeba 
je wcześniej t j. 31 marca (pią-
tek) w godz. 13.00-15.00. Prace 
oceni komisja konkursowa, a 
na laureatów czekają atrak-
cyjne nagrody (pula nagród o 

wartości 3000 zł). Zapraszam 
do udziału w konkursie oraz 
zapoznania się z regulaminem 
dostępny na stronach interne-
towych organizatorów – mów 
Katarzyna Bernaś, dyrektor 
Biblioteki+Centrum Kultury w 
Czarnym Borze.

Również Centrum Biblio-
teczno-Kulturalne Gminy 
Kamienna Góra zaprasza do 
udziału w konkursie na trady-
cyjną palmę wielkanocną.

- Zapraszamy dzieci i mło-
dzież ze szkół podstawowych 
oraz dorosłych, stowarzysze-
nia, sołectwa oraz koła gospo-
dyń wiejskich. Podczas im-
prezy rozstrzygnięty zostanie 
także konkurs „Kurczak w roli 
głównej” na najsmaczniejszą i 
wykwintną potrawę z kurcza-
ka. Warunki konkursów zosta-
ły określone w regulaminie 
dostępnym na stronie https://
www.cbkkrzeszow.pl/. W trak-
cie imprezy odbywać się będą 
warsztaty m.in. ozdób świą-
tecznych, dekoracja jaj, tworze-
nie palmy wielkanocnej oraz 
występy związane z obrzędami 
i tradycjami wielkanocnymi 
- mówi Aldona Słupska-Czer-
niak, dyrektor Centrum Biblio-
teczno- Kulturalnego Gminy 
Kamienna Góra w Krzeszowie.

(RED)

Wielkanocne konkursy

Gmina Czarny Bór, Gmi-
na Kamienna Góra, Gmina 
Lubawka i Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sa-
nikom podpisały list inten-
cyjny dotyczący współpracy 
przy tworzeniu spółdzielni 
energetycznej.

Przypomnijmy: 1 marca 
2023 roku w sali konferen-

cyjnej Inkubatora Przedsię-
biorczości Gminy Kamienna 
Góra w Czadrowie odbyło się 
spotkanie inaugurujące prace 
związane z utworzeniem spół-
dzielni energetycznej. Podczas 
spotkania zaprezentowany zo-
stał plan działań związanych z 
utworzeniem spółdzielni ener-
getycznej, został podpisany 

Energetyczna współpraca

list intencyjny, zostały przed-
stawione możliwości pozyska-
nia �nasowania na działania 
w ramach spółdzielni energe-
tycznej i odbyła się dyskusja 
na temat planowanych odna-
wialnych źródeł energii w spół-
dzielni energetycznej.

- Celem powstania spół-
dzielni jest produkcja energii 
elektrycznej, cieplnej oraz bio-
gazu dla członków spółdzielni 
energetycznej. Jest to rozwią-
zani pozwalające w przyszło-
ści znacząco obniżyć koszty 
zakupu energii elektrycznej na 
potrzeby samorządów. Innymi 
słowy: będzie to tania energia 
dla szkół, urzędów czy oświe-
tlenia ulic. W tej chwili spół-
dzielnię energetyczną tworzą 
4 podmioty, czyli 3 gminy oraz 
międzygminna spółka Sani-
kom. Docelowo zakładamy 

zaproszenie do współpracy 
lokalnych przedsiębiorców, 
którzy również będą mieli do-
stęp do taniej i zielonej energii. 
Korzyści płynące z założenia 
spółdzielni to: zwiększenie 
bezpieczeństwa energetyczne-
go regionu, uniezależnienie się 
od zewnętrznych dostawców 
energii, poprawa jakości śro-
dowiska naturalnego, poprawa 
konkurencyjności i atrakcyj-
ności inwestycyjnej obszarów 
wiejskich oraz tworzenie no-
wych miejsc pracy i kreowanie 
nowych usług na poziomie 
lokalnym. Za koordynację prac 
związanych z utworzeniem 
spółdzielni odpowiedzialny 
jest Inkubator Przedsiębior-
czości Gminy Kamienna Góra 
– wyjaśnia Patryk Straus, Wójt 
Gminy Kamienna Góra.

(RED)
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Burmistrz Miasta Kamienna Góra 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 

na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 54,39 m2, położonego 
w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 w Kamiennej 
Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 246/3, obręb 

nr 6 o pow. 142m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze 
prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00012592/2.

Przetarg odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie 
Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.

Cena wywoławcza ww. lokalu z 16,9% udziałem w częściach 
wspólnych budynku i w gruncie wynosi 149 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić 
wadium w wysokości 15 000,00 zł do dnia 7 kwietnia 2023 r. na konto 
nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Gó-
rze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestni-
czącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach:  www.bip.kamien-
nagora.pl i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobo-
wych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 
133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

R E K L AMA

Możliwość uzyskania uła-
skawienia przez Prezydenta 
RP wywołuje wiele kontro-
wersji, jednak wciąż funk-
cjonuje w polskim systemie 
prawnym. Uprawnienie to 
przysługuje prezydentowi 
na mocy art. 139 Konstytucji 
RP. Prawo łaski jest szcze-
gólnym uprawnieniem pre-
zydenta, które nie podlega 
jakiejkolwiek kontroli ze 
strony innych organów wła-
dzy. Formalnie ułaskawienie 
oznacza całkowite lub czę-
ściowe uwolnienie skazane-
go od skutków wydanego w 
jego sprawie wyroku sądu. 
Akt łaski nie jest ograniczo-
ny żadnym przepisem i może 
przejawiać się w bardzo wie-
le sposobów. Do najczęściej 
stosowanych należy zmniej-
szenie wymiaru orzeczonej 
kary oraz zawieszenie wyko-
nania kary pozbawienia wol-
ności.

Pamiętać należy, że akt łaski 
nie zmienia wyroku sądu i nie 
podważa orzeczonej przez sąd, 
winy skazanego. Szczegółowa 
procedura określająca prze-
bieg postępowania w sprawie 
ułaskawienia zawarta jest w 
kodeksie postępowania karne-
go. Zasadniczo celem postępo-
wania ułaskawieniowego jest 

ustalenie, czy po wydaniu pra-
womocnego wyroku zaistniały 
w życiu skazanego szczególne 
wydarzenia powodujące nad-
mierną dolegliwość wymie-
rzonej kary. Prezydent, przed 
skorzystaniem z prawa łaski, 
rozważa opinie i sugestie po-
zostałych organów, biorących 
udział w procedurze ułaska-
wieniowej. Są to stanowiska 
sądu lub sądów orzekających 
w sprawie skazanego, opinie 
administracji zakładów kar-
nych oraz opinia i wnioski pro-
kuratora generalnego.

Prośbę o ułaskawienie ska-
zanego może wnieść on sam, 
osoba uprawniona do składa-
nia na jego korzyść środków 
odwoławczych, krewni w linii 
prostej (np. dzieci, rodzice), 
przysposabiający lub przyspo-
sobiony, rodzeństwo, małżo-
nek i osoba pozostająca ze ska-
zanym we wspólnym pożyciu. 
Rozpoznając prośbę o ułaska-
wienie bierze się pod uwagę w 
szczególności zachowanie ska-
zanego po wydaniu wyroku, 
rozmiary wykonanej już kary, 
stan zdrowia skazanego i jego 
warunki rodzinne, naprawienie 
szkody wyrządzonej przestęp-
stwem, a przede wszystkim 
szczególne wydarzenia, jakie 
nastąpiły po wydaniu wyroku. 

Przepisy przewidują dwa 
tryby złożenia wniosku o 
ułaskawienie.

Tryb pierwszy polega 
na przekazaniu prośby o 
ułaskawienie sądowi, któ-
ry wydał wyrok w pierw-
szej instancji. Jeżeli w da-
nej sprawie orzekał tylko 
sąd pierwszej instancji i 
wyda on opinię pozytyw-
ną, to przesyła prokura-
torowi generalnemu akta 
sprawy wraz ze swoją opi-
nią. W razie negatywnej 
opinii pozostawia prośbę 
bez dalszego biegu. Jeże-
li w sprawie orzekał także 
sąd drugiej instancji, sąd 
pierwszej instancji przesy-
ła mu akta sprawy wraz ze 
swoją opinią. Sąd odwoławczy 
pozostawia prośbę bez dalsze-
go biegu, jeżeli wydaje opinię 
negatywną i taką opinię wydał 
również sąd pierwszej instan-
cji. Jeżeli zaś opinia, chociaż 
jednego z sądów jest pozytyw-
na dla skazanego, akta sprawy 
przesyłane są prokuratorowi 
generalnemu, który przed-
stawia prezydentowi prośbę 
o ułaskawienie wraz z aktami 
sprawy i swoim wnioskiem.

Tryb drugi polega na skie-
rowaniu prośby o ułaskawie-
nie bezpośrednio do prezy-

Prawo w pigułce: prezydenckie prawo łaski

sądów, lub też przedstawić 
akta prezydentowi, bez zwra-
cania się o opinię do sądów. 
Trzecią możliwością jest bez-
pośrednie skorzystanie przez 
Prezydenta RP z prawa łaski 
bez przeprowadzania jakiej-
kolwiek procedury, na mocy 
art. 139 Konstytucji RP.

Ponowna prośba o ułaska-
wienie, wniesiona przed upły-

wem roku od negatywnego 
załatwienia poprzedniej proś-
by, może być przez sąd po-
zostawiona bez rozpoznania. 
Jedynymi osobami, które nie 
mogą skorzystać z prawa łaski 
są osoby skazane przez trybu-
nał stanu.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

denta. Ten ma możliwość 
skorzystania z trzech możliwo-
ści. Po pierwsze: może zdecy-
dować by nadać sprawie bieg 
w trybie wyżej wskazanym, 
tj. przekazać sprawę sądo-
wi pierwszej instancji. Może 
także zdecydować o przeka-
zaniu prośby prokuratorowi 
generalnemu w celu nada-
nia jej biegu. Po przekazaniu 
prokuratorowi generalnemu 
przez prezydenta prośby o 
ułaskawienie, ten może za-
żądać przedstawienia sobie 
akt sprawy wraz z opiniami 
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Otwarta 14 grudnia 2017 
r. wieża widokowa na górze 
Borowa przez cały rok cieszy 
się ogromnym zaintereso-
waniem turystów z całego 
regionu.

 Inwestycja została zreali-
zowana przez Gminę Jedlina-
-Zdrój przy udziale �nansowym 
Gminy Wałbrzych i Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu, 
w partnerstwie z Nadleśnic-
twem Wałbrzych. Całkowity 
koszt budowy wieży to 1 020 
900 złotych, z czego 370 900 
złotych to środki Gminy Jedli-
na-Zdrój, 450 000 złotych to 
środki Gminy Wałbrzych, a 200 
000 złotych środki Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu. 
Wieża widokowa to konstruk-
cja stalowa, skręcana, tworząca 
kształt hiperboloidy jednopo-
włokowej o przekroju szesna-
stokątna, w formie 32 słupów 
ustawionych pod kątem 68º 

Atrakcje Jedliny:

Wieża widokowa 
na górze Borowa

Kierowcy muszą liczyć się 
z kolejnymi utrudnieniami 
na drogach w powiecie wał-
brzyskim. Powodem są re-
monty dróg i mostów.

14 marca rozpocznie się 
przebudowa mostu na drodze 
powiatowej w Glinnie (obok 
kościoła) w Gminie Walim. Na 
czas wykonania robót związa-
nych z wymianą konstrukcji 
nośnej mostu, wytoczony zo-
stał objazd drogami powiato-
wymi 3375D oraz 3376D. Ruch 
pieszy i rowerowy odbywać się 
będzie przez obiekt wytyczo-
nymi trasami oraz kładką dla 
pieszych. Utrudnienia potrwają 
do 19.11.2023 r.

21 marca 2023 r. zostanie 
zamknięty most przy świetlicy 
wiejskiej w Kolcach w Gminie 
Głuszyca. Na czas remontu 
mostu zostanie wprowadzona 
zastępcza organizacja ruchu. 

Dojazd dla mieszkańców oraz 
do Podziemnego Miasta Osów-
ka odbywać będzie się drogą 
leśną. Istnieje również możli-
wość przejazdu przez Bartnicę. 
Nadzór nad inwestycją spra-
wuje Starostwo Powiatowe w 
Wałbrzychu.

Od kilku tygodni trwa 
przebudowa mostu na dro-
dze wojewódzkiej nr 381, na 
skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza 
z ul. Ogrodową i ul. B. Chro-
brego w Głuszycy. Ruch przez 
remontowaną przeprawę od-
bywa się wahadłowo i kieruje 
nim sygnalizacja świetlna, a w 
godzinach szczytu tworzą się 
korki. Inwestycję realizuje �r-
ma Detalmost pod nadzorem 
Dolnośląskiej Służby Dróg i 
Kolei we Wrocławiu, a prace 
mają zakończyć się w ciągu 12 
miesięcy.

(RED)

W siedzibie Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo Sowiogórskie 
włodarze gmin: Głuszyca, 
Jedlina-Zdrój i Walim pod-
pisali umowy, dzięki któ-
rym samorządy otrzymają 
do�nansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.

- Na Dolnym Śląsku reali-
zowanych jest wiele dużych 
i ważnych inwestycji ale nie 
zapominamy też o tych nie-
co mniejszych, które rów-
nież są oczekiwane przez 
mieszkańców i poprawiają 
komfort życia w wojewódz-
twie – powiedział podczas 
spotkania Grzegorz Macko, 

Remontują mosty

Pieniądze na inwestycje Wicemarszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Umowy 
na dofinansowanie w ramach 
PROW podpisali przedstawi-
ciele gmin: Walim, Jedlina – 
Zdrój i Głuszyca. Dofinanso-
wane inwestycje to: budowa 
placu zabaw w Jugowicach w 
Gminie Walim, rewitalizacja 
przestrzeni publicznej przy 
ul. Piastowskiej 16 w Jedlinie 
- Zdroju oraz II etap moderni-
zacji boiska sportowego przy 
ul. Dolnej w Głuszycy, obej-

mujący instalację oświetlenia, 
renowację nawierzchni oraz 
wygrodzenie strefy boiska. 
Wszystkie samorządy otrzy-
mały jednakowe dofinan-
sowanie w kwocie 140 879 
złotych, a inwestycje będą 
zakończone w tym roku.

Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich jest elementem 
systemu polityki rozwoju kra-
ju. Jego głównym celem jest 
poprawa konkurencyjności 
rolnictwa, zrównoważone za-

rządzanie zasobami natural-
nymi i działania w dziedzinie 
klimatu oraz zrównoważony 

rozwój terytorialny obszarów 
wiejskich.

(RED)

względem podstawy. Na gór-
ny taras widokowy prowadzi 
90 schodów przykręconych do 
stalowego trzonu. Na budowę 
fundamentów wieży zużyto 50 
m sześciennych betonu, a na 
wykonanie konstrukcji wieży 
około 30 ton stali. Przy dobrej 
pogodzie z wieży można zo-
baczyć Wielką Sowę, Śnieżkę a 
nawet wrocławski Sky Tower.

(RED)
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Wójt gminy Walim Adam Hausman
oraz Centrum Kultury i Turystyki

ZAPRASZAJĄ

Dzień Kobiet 

Niesamowite popisy
taneczne i wokalne 
w Sali Kinowej CKiT w Walimiu!
10 marca (piątek) / godz. 18.00

Dzień Kobiet 
 Dzień Mężczyzn

Występ taneczny
Sowa&Sówka Dance
Po raz pierwszy na scenie
zespół wokalny SOWIANIE

UPOMINEK dla każdego / wstęp wolny

R E K L AMA

Gminy z Aglomeracji Wał-
brzyskiej i powiatu kamien-
nogórskiego prezentowały 
swoje atrakcje podczas 14. 
Międzynarodowych Targów 
Turystyki i Czasu Wolnego 
na stadionie miejskim we 
Wrocławiu. Z imprezy z na-
grodami wrócili przedstawi-
ciele Podziemnego Miasta 
Osówka i zamku Książ.

- Do Wrocławia przyjechali 
reprezentanci 25 dolnoślą-
skich atrakcji, były także za-
graniczne stoiska z Bułgarii, 
Ukrainy, Gruzji, Niemiec, Litwy 
i Czech wraz z delegacjami, 
za których osobistą obecność 
dziękuję. Na inaugurację tar-
gów wręczyliśmy nagrody 
Kryształy Turystyki dla wyróż-
niających się reprezentantów 

naszego regionu. Wielkie gra-
tulacje dla: Podziemnego Mia-
sta Osówka w Głuszycy (naj-
lepsza atrakcja), Pasieki Zuzia 
(najlepszy produkt), Festiwalu 
Kwiatów i Sztuki w Zamek 
Książ w Wałbrzychu (najlepsza 
impreza) oraz Fundacji Polska 
Górom (aktywności turystycz-
ne zwiększające świadomość 
ekologiczną) - mówi Krzysztof 

Maj, członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Wśród wystawców nie 
zabrakło Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu, które re-
prezentowało Gminę Walim 
i jej największe atrakcje, czy-
li: Sztolnie Walimskie, zamek 
Grodno i Centrum Obłsługi Ru-
chu Turystycznego Akwarium 
w Zagórzu Śląskim.

Kryształy Turystyki dla Osówki i Książa

- W 14 edycji wrocławskich 
targów uczestniczyło ponad 
220 wystawców. Była także 
bardzo duża liczba odwie-
dzających targi. Bogata ofer-
ta turystyczna Gminy Walim 
i jej atrakcje cieszyły się, jak 
zawsze, bardzo dużym zain-
teresowaniem – relacjonuje 
Wioletta Sowa, dyrektor Cen-
trum Kultury i Turystyki w 
Walimiu.

Z kolei Gminę Jedlina Zdrój 
reprezentowała maskotka – 
Jedliniok. - Myślę, że tym bar-
dziej teraz zasłużył na to by 
napisać o nim bajkę. Więcej 
na temat konkursu na bajkę o 
Jedlinioku na stronach Gminy 
Jedlina-Zdrój i Centrum Kultu-
ry w Jedlinie-Zdroju – dodaje 
Leszek Orpel, Burmistrz Jedliny 
– Zdroju.

(RED)

5 marca w Głuszycy w 
samo południe kilkudziesię-
ciu zawodników wystartowa-
ło w Biegu Tropem Wilczym 
- Biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Uczestnicy wy-
darzenia - dzieci, młodzież i 
dorośli - mieli do pokonania 
ponad pięciokilometrową 
trasę wiodącą z Centrum 
Przesiadkowego do Agrotu-
rystyki Gościniec w Łomnicy, 
gdzie na wszystkich czekały 
pamiątkowe medale i ciepły 
poczęstunek.

Mimo marcowego chło-
du, dobry humor nikogo nie 
opuszczał, choć warunki na 
trasie były dość wymagające. 
Oprócz stromych podbiegów 
trzeba było omijać kałuże, a 
także uważać na błoto i śnieg. 
Trudy pokonywanej trasy, za-
równo biegnącym, jak i masze-
rującym, wynagradzały piękne 
panoramy Gór Wałbrzyskich i 
Kamiennych oraz przebijające 
się promienie słońca.

Choć o�cjalnie nie pro-
wadzona była końcowa kla-
sy�kacja, jednak biegnący 
chcieli ukończyć dystans z jak 
najlepszym wynikiem. Pierwsi 
na mecie pojawili się: Łukasz 
Chowański, Andrzej Ziębiński 
oraz Piotr Kandefer. Czwarta 
i pierwsza wśród kobiet była 
Amelia Molska.

-Dziękujemy wszystkim, 
którzy wsparli organizację głu-
szyckiego wydarzenia. Szcze-
gólne podziękowania dla: 
Burmistrza Głuszycy Romana 
Głoda, zastępcy burmistrza 
Grzegorza Szymańskiego, 
radnych miejskich: Grzegorza 
Milczarka, Mirosława Żołopy, 

Pobiegli w Głuszycy

Krzysztofa Kameczury, Jakuba 
Skrabki, a także dla funkcjona-
riuszy Komendy Miejskiej Poli-
cji w Wałbrzychu. Dziękujemy 
za gościnne przyjęcie właści-
cielom Agroturystyki Gościniec 
w Łomnicy oraz za wsparcie 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Głuszycy Górnej. Podzięko-
wania dla: Mikołaja Chlastawy, 
Julii Foryś, Agnieszki Żyły, Igi 
Smusz, Krzysztofa Diuga, Bar-
tosza Smusza - niezawodnych 
harcerzy z Hufca ZHP Ziemi 
Wałbrzyskiej im. Alojzego Cia-
snochy, wolontariuszy: Anny 
i Patryka Chmielewskich oraz 
�lmujących bieg: Roberta Ja-
nusza, Michała Adamczyka i 
Pawła Fesyka, a także dla Artu-
ra Gołdy, Andrzeja Włodarczy-
ka, Marty Czepil - pracowników 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy 
oraz Dominiki Zajączkowskiej, 
Klaudii Chętkowskiej, Lidii No-
wak, Jolanty Ryczaj, Krzysztofa 
Bucholca- pracowników Cen-
trum Kultury- MBP w Głuszycy 
- dodaje Sabina Jelewska, dy-
rektor CK-MBP, które było or-
ganizatorem biegu w Głuszycy.

Na str. 12 relacja z Biegu Tro-
pem Wilczym w Wałbrzychu.

(AMAL)
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Burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel zaprasza

Wokaliści:
Marek Sieradzki, Malwina Rabenda 
Adrianna Górka, Alicja Konarska 

WSTĘP WOLNY

Zespół kameralny pod dyrekcją Michała Hadasika: 
Malwina Rabenda, Żenia Betliński
Luigi Leoni, Mateusz Maniak

SCENA pod REGAŁEM
Recital Piosenki Kabaretowej

11 marca (sobota) {} godz. 1800 
Biała Sala w Jedlinie-Zdroju

(wejście przez restaurację Industrialna na Placu Zdrojowym)
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R E K L AMA

• Żak dostał lekcję
Koszykarze Górnika Wałbrzych 
pokonali we własnej hali MKKS 
Żak Koszalin 79:69 (28:17, 16:26, 
17:10, 18:16). Górnik: Chidom 
19, Kordalski 17, Majewski 17, 
Sitnik 9, Niedźwiedzki 6, Walski 
6, Kruszczyński 3, Durski 2, Sob-
kowiak 0. Żak: Łabinowicz 21, 
Dłoniak 16, Kaszowski 15, Mar-
cinkowski 9, Itrich 7, Sanders 1, 

Karpik 0, Pisarczyk 0, Rompa 0, 
Szewczyk 0. Było to 10 z rzędu 
zwycięstwo wałbrzyszan w roz-
grywkach I ligi. W 30 kolejce 
Górnik zagra w Opolu z AZS Po-
litechnika. Spotkanie rozpocz-
nie się 11 marca o godz. 18.00.

• Z Sośnicą o punkty
Rywalizujące w grupie B I ligi 
piłkarki ręczne Victorii Świebo-

Sportowy raport dzice wracają do rywalizacji o 
ligowe punkty. W kolejnej serii 
gier, która została zaplanowa-
na na 11 marca, świebodzi-
czanki zagrają o godz. 17.00 w 
Gliwicach z Sośnicą.

• Zawody dla biegaczy
Trwają zapisy na bieg RUNPARK 
Kamienna Góra, który zostanie 
rozegrany 18 marca 2023 r. o 
godz. 12.00 na stadionie miej-
skim przy ul. Słowackiego 27 
w Kamiennej Górze. Uczest-
nicy będą mieli do pokonania 

5 km (jedno okrążenie) lub 10 
km (dwa okrążenia). Udział w 
zawodach jest bezpłatny, a 
zapisy prowadzone są na stro-
nie https://online.datasport.
pl. Pierwszych 75 osób zgło-
szonych do biegu na każdym 
dystansie otrzyma zestaw star-
towy oraz pamiątkową koszul-
kę. Tego samego dnia i na tym 
samym obiekcie rozegrane 
zostaną biegi dla dzieci, które 
rozpoczną się o godz. 11.00. 
Zgłoszenia dzieci można doko-
nać przez wypełnienie formula-

rza lub przesłanie zgłoszenia na 
adres e-mail runpark@umkg.pl 
do 17.03.2023 r. do godz. 12.00 
lub w dniu zawodów w biurze 
zawodów w godz. od 8.00 do 
10.00. Dla pierwszych 60 zapi-
sanych dzieci przewidziane są 
zestawy startowe i koszulki.

• Zaległości na minus
W 3 grupie II ligi siatkarek MKS 
Chełmiec Wałbrzych w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów przegrał 
zaległy mecz 12 kolejki z Sile-
sią Mysłowice 1:3 (24:26, 18:25, 

25:20, 22:25). W następnej serii 
gier, która została zaplanowa-
na na 11 marca, wałbrzyszanki 
zmierzą się w Opolu z Uni II.

• Sprawdzą lidera
Siatkarze KPS Chełmiec Wał-
brzych, mecz 18 kolejki w 3 
grupie II ligi rozegrają 11 marca 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów. 
Rywalem zespołu z Wałbrzycha 
będzie prowadzący w rozgryw-
kach WKS Wieluń, a zawody 
rozpoczną się o godz. 18.00.

(RED)

IV liga
W meczu 16 kolejki grupy 
wschodniej IV ligi, piłkarze Gór-
nika Wałbrzych pokonali 1:0 
Polonię-Stal Świdnica. Zapla-
nowane na 11 marca spotkanie 
Piasta Nowa Ruda z Górnikiem 
Wałbrzych zostanie rozegrane 
15 marca o 19.00.

(RED)

Klasa okręgowa
W 16 kolejce rozgrywek klasy 
okręgowej w Podokręgu Wał-
brzych Victoria Świebodzice 
będzie podejmowała Górnika 
Nowe Miasto Wałbrzych (11 
marca, godz. 15.00), a Włók-
niarz Kudowa Zdrój zagra ze 
Zdrojem Jedlina Zdrój (12 
marca, godz. 15.00).

Klasa A
16 kolejka grupy I klasy A w 
Podokręgu Wałbrzych: Szczyt 
Boguszów-Gorce - MKS 
Szczawno Zdrój (11 marca, 
15.00), Herbapol Stanowice 
- Wierzbianka Wierzbna (11 
marca, 15.00), Zagłębie Wał-
brzych - AKS II Strzegom (11 
marca, godz. 16.00), Zieloni 
Mokrzeszów - Sudety Dzieć-
morowice (12 marca, 11.00), 
Podgórze Wałbrzych - Czarni 
Wałbrzych (12 marca, 15.00), 
Górnik Boguszów-Gorce - 
KS Walim (12 marca, 15.00), 
Włókniarz Głuszyca - KP MCK 
Mieroszów (12 marca, 15.00), 
Klubokawiarnia Roztocznik - 
Iskra Witków Śląski (12 marca, 
18.00).
16 kolejka w Podokręgu Jele-
nia Góra: Olimpia Kamienna 
Góra - KS 1946 Chełmsko Ślą-
skie (11 marca, 15.00), Piast 
Bolków - Rudawy Janowice 
Wielkie (11 marca, 15.00), 
Skalnik Czarny Bór - Halniak 
Miłków (12 marca, 11.00), 
Czarni Przedwojów - Lechia 
Piechowice (12 marca, 11.00), 
Mitex Podgórzyn - Am�bo-
lit Leszczyniec (12 marca, 
11.00), Pub Gol Jelenia Góra 

- Orzeł Mysłakowice (12 mar-
ca, 14.00), Czarni Strzyżowiec 
- Orzeł Wojcieszów (12 marca, 
15.00), KS Maciejowa - Karko-
nosze II Jelenia Góra (12 mar-
ca, 18.15).

(RED)

SP Krzeszów w finale
W �nałowym turnieju stre-
fy jeleniogórskiej w halowej 
piłce nożnej chłopców do lat 
13, który został rozegrany w 
Lwówku Śląskim w ramach 
XXIV Dolnośląskich Igrzysk 
LZS, rywalizowało 6 drużyn, w 
tym SP Krzeszów i MKS Orzeł 
Lubawka. Mistrzem strefy 
zostali piłkarze z Krzeszowa, 
którzy awansowali do �nału 
wojewódzkiego, który zosta-
nie rozegrany 11 marca 2023 
r. w Górze. W drużynie z Krze-
szowa wystąpili: Grzegorz Ba-
ran, Damian Jańczyk, Bartosz 
Łojko, Eryk Łojko, Tobiasz 
Majewski i Franciszek Zając. 
Bartosz Łojko został wybrany 
przez trenerów i organiza-
torów najlepszym zawodni-
kiem turnieju.

(RED)

Zagrają w hali
Akademia Piłkarska Mie-
roszów zaprasza na kolejny 
halowy turniej piłkarski, któ-
ry zostanie rozegrany w hali 
przy ul. Hożej w Mieroszo-
wie. 12 marca rywalizować 
będą dzieci z rocznika 2014 
i młodsze. Początek turnieju 
o godz. 9.00. W turnieju za-
grają: Sparta Upice (Czechy), 
Slovan Broumov (Czechy), 
Szczyt Boguszów – Gorce, 
Polonia Świdnica, Futball 
Academy Wałbrzych, Akade-
mia Sportu Krzeszów, Górnik 
Nowe Miasto Wałbrzych, Vic-
toria Świebodzice, Karolina 
Jaworzyna Śląska, Olimpij-
czyk Wałbrzych, Unia Stare  
Bogaczowice oraz Akademia 
Piłkarska Mieroszów.

(RED)

Z piłkarskich boisk
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Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

USŁUGI

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

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

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

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

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

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

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

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

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

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

BIURO: 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

SPRZEDAM
Mitsubishi Lancer

Salon PL, 2009,
przebieg 213 500 km,

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

TEL. 607 603 819 

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

• Kondolencje 
• Nekrologi

Tel. 791 87 34 77

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

instal   STD
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

SKLEP i SERWIS 
ROWEROWY

ul. Mickiewicza 3b 
w Wałbrzychu

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

Zapraszam!
Radosław Romanik

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 3/2023 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski
do dnia 20 kwietnia 2023 roku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Lubawka.

Burmistrz Miasta 
Kamienna Góra 

informuje, że na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie 

Miasta zostały wywieszone 
wykazy z dnia 1 i 3 marca 

2023 r. nieruchomości 
przeznaczonych

do dzierżawy, najmu i zbycia.
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R E K L AMA
INVEST-PARK najlepszą strefą w Polsce

Rekordowy Bieg Tropem 
Wilczym w Wałbrzychu
5 marca 2023 r. w Wałbrzychu 
rozegrany został XI Bieg Tro-
pem Wilczym. Organizatorem 
wydarzenia po raz kolejny była 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK”.

- Pamięć o Żołnierzach Wyklę-
tych postanowiło uczcić z nami 
ponad 700 osób, to nasz rekord 
frekwencyjny! Byli z nami dorośli 
i dzieci, a w wielu przypadkach 
całe rodziny i czworonożni pupi-
le biegaczy. Innymi słowy - to był 

międzypokoleniowy bieg. Jesz-
cze raz serdecznie dziękujemy 
wszystkim za udział, w tym oso-
bom, które przyczyniły się do 
realizacji i znakomitego efektu 
biegu od strony technicznej - bez 
Was sukces organizacyjny byłby 
niemożliwy do osiągnięcia! Wy-
darzenie zostało zorganizowane 
we współpracy z Gminą Wał-
brzych – podkreślają organizato-
rzy XI Biegu Tropem Wilczym w 
Wałbrzychu.


