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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET

Internet  50 Mega za 30 zł
tel. 503-082-028 oraz  730-800-816Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info

R E K L A M A

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 6638293,  727 010 114,  www.remax-praca.pl

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn

Wyjazdy z Polski w każdy piątek!

KR
AZ

 77
65

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego

R E K L A M A

Centrum Kredytowe „Beatu$”

Nowy Rok Nowe Możliwości

KREDYT dla każdego
na oświadczenie, bez zbędnych formalności

ul. Bolesława Chrobrego 2/1, 58-300 Wałbrzych
tel. 793-793-005 oraz 74 307-07-37 

www.kredyty-walbrzych.pl znajdziesz nas również na FACEBOOKU!!!

R E K L A M A

In memoriam - Ku pamięci

,,Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie.’’

Serdeczne podziękowania Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze Śp. Czesławy Surma składa rodzina rodzina.

„Wszystko na świecie mija jak sen’’

 Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć 

w pożegnaniu Śp. Marka Lizakowskiego składa rodzina.

Zakład Pogrzebowy ,,Ostatnia posługa’’ Dominik Ba� a, Sokołowsko - ul. Słoneczna 5, 
tel. całodobowy 500 669 070, Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, 

tel: 605 824 211, ,,Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

26 Finał WOŚP
14 stycznia zagra największa orkiestra świata, która od 26 lat 

pomaga ratować życie dzieci, ale także wspomaga opiekę seniorów 
i wyposaża nasze szpitale w najnowocześniejszy sprzęt. 

Przed nami 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Program jest bardzo bogaty 
w wydarzenia. Gwiazda wie-
czoru – zespół Łzy. Na porady 
medyczne, badania zaprosi 
w tym dniu NZOZ Piaskowa 
Góra, ul. Główna 4. W Starej 
Kopalni będzie można także 
darować krew. Szczegółowy 
program na stronie: http://
www.wok.walbrzych.pl/
web/walbrzych-dla-wosp-
-program/.

- Unikatowe wałbrzyskie 
serduszko, jak co roku już 
szykuje, mistrz złotnictwa 
Grzegorz Śmigiel. Będzie 
można także „wylicytować” 
m.in.: pióro z grawerem 
od Rzecznika Praw Dziecka 

Marka Michalaka, kartę VIP 
do Aqua-Zdroju, górę Cheł-
miec, oryginalne anioły z 
ogólnopolskiego konkur-
su, suknię ślubną, książkę 
z autografem Dalajlamy, 
gadżety fundacji WOŚP, 
zaproszenia na warsztaty i 
wydarzenia Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury, vouche-
ry do salonu fryzjerskiego, 
dietetyka, kosmetyczki. 
Wszystkie „licytowane” rze-
czy można zobaczyć TU-
TAJ, strona jest na bieżąco 
aktualizowana – wylicza 
Jarosław Buzarewicz, dyrek-
tor Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury.

BOGUSZÓW GORCE
Jak zawsze w Boguszowie 

Gorcach, �nał WOŚP w tym 
mieście trwa dwa dni. W so-
botę w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej – Centrum Kultu-
ry o godz. 17.00 rozpocznie 
się pokaz tańca towarzyskie-
go, któremu będzie towarzy-
szył kiermasz. W niedzielę 
impreza w MBP – CK roz-
pocznie się już o godz. 11.30 
blokiem wydarzeń dla dzie-
ci. Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie in-
ternetowej MBP-CK oraz na 
Facebooku.

cd na str. 4

WAŁBRZYCH
14 stycznia w Wałbrzychu 

od rana kwestować będzie 

ponad 200 wolontariuszy. 
Jednym z nich jest prezy-
dent Wałbrzycha Roman 

Szełemej. Orkiestra zagra w 
Centrum Nauki i Sztuki Sta-
ra Kopalnia w Wałbrzychu. 
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Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39

www.komfort-kuchnie.pl

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT NAWET

DO 50%
ZAPRASZAMY

Chcesz coś zmienić w 
nowym roku? Odnów serce 
swojego domu i zmień me-
ble kuchenne!

W kuchni skupia się po-
zytywna energia domu. W 
kuchni tworzy się przyjazna 
atmosfera. I w kuchni po-
wstaje to co najpyszniejsze. 
Co zrobić by było to miejsce 
wyjątkowe i w nowym roku 
dodawało nowej, dobrej 
energii?

- Zapraszamy do Komfort 
Kuchnie – profesjonalnego 
studia mebli kuchennych z 
siedzibą przy ul. Długiej 39 
w Wałbrzychu, które oferu-
je swoim klientom szerokie 
spektrum różnorodnych roz-
wiązań systemów kuchen-
nych wykonywanych pod 
wymiar. Profesjonalne stu-
dio mebli kuchennych Kom-
fort Kuchnie współpracuje 
m.in. z Wolsztyńską Fabryką 
Mebli, oraz niemieckimi �r-
mami Nobilia i Sachsen Ku-
chen. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu �rma sprosta 

Komfort Kuchnie 
– nowe meble na nowy rok

najbardziej wygórowanym 
wymaganiom klientów, 
którym zapewnia swobodę 
w procesie tworzenia ich 
wymarzonej kuchni. Dodat-
kowym atutem �rmy jest 
aż pięcioletnia gwarancja 
udzielana na cały asorty-
ment. Wszystkich, którzy 
cenią sobie najwyższą ja-
kość produktu i najwyższe 

standardy obsługi klienta, 
zapraszamy do profesjonal-
nego studia mebli kuchen-
nych Komfort Kuchnie przy 
ul. Długiej 39 w Wałbrzychu 
oraz do kontaktu pod nume-
rami: 74 066 03 39 i 601 77 
13 57 zapraszają właściciele 
Studia Mebli Kuchennych 
Komfort Kuchnie w Wałbrzy-
chu.

9 stycznia 2018 w sali 
konferencyjnej Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 5 
w Wałbrzychu odbyła się 
uroczystość prezentacji 
zwycięskich projektów w 
ramach VIII edycji Fundu-
szu Toyoty oraz wręczenie 
symbolicznych czeków.

1 miejsce – Park Wielo-
kulturowy Stara Kopalnia 
w Wałbrzychu, datacja 19 
000 zł, tytuł projektu „Geo-
gródek - skalny ogródek 
dydaktyczny”. Projekt prze-
widuje budowę ogródka 
skalnego oraz montaż tablic 
edukacyjnych. Tematyką tak 
pomyślanego ogródka jest 
paleoekologia i popularyza-
cja przyrody nieożywionej, 
szczególnie geologii i nauki 
o Ziemi. Będzie się on składał 
z wielkoskalowego modelu 
pro�lu geologicznego ob-
razującego budowę nawar-
stwień skalnych i pokładów 
węgla w rejonie Wałbrzycha. 
Będzie on stanowił atrakcję 
turystyczną Starej Kopalni 
ale również elementy eduka-
cyjny dla wałbrzyskich szkół.

2 miejsce – Prywatne 
Liceum Ogólnokształcą-
ce Sióstr Niepokalanek w 
Wałbrzychu, dotacja 18 
000 zł, tytuł projektu „Eko-
-Astro-Lab”. Projekt zakłada 

powstanie ekologicznego 
labiryntu zbudowanego z 
nasadzonego żywopłotu. 
Ścieżki labiryntu będą mia-
ły kształt współśrodkowych 
okręgów. W labiryncie zo-
staną umieszczone planety 
wykonane w odpowiedniej 
skali i kolorach, księżyce, 
galaktyki, mgławice, czarne 
dziury, komety i inne cieka-
we obiekty astronomiczne 
oraz tablice z najważniejszy-
mi informacjami i autentycz-
nymi fotogra�ami. 

3 miejsce – Gminne Cen-
trum Biblioteczno – Kultu-
ralne w Starych Bogaczowi-
cach, dotacja 18 000 zł, tytuł 
projektu „Miasteczko dzieci”. 
W ramach projektu zaplano-
wano stworzenie „Miastecz-
ka dzieci”, w którym znajdą 
się drewniane, kolorowego 
domki do zabawy. Powstanie 
tam fabryka Toyoty, sklep, 
szkoła, kwiaciarnia, warzyw-
niak, przychodnia, policja, 
domek mieszkalny – łącznie 
8 domków. Domki zostaną 
wyposażone w drewniane 
i plastikowe elementy do 
zabawy (mebelki, sprzęt ku-
chenny, artykuły spożywcze). 
Wokół domków wyznaczone 
zostaną alejki do spacerowa-
nia wózkami z lalkami i jazdy 
mini rowerkami.

Ich dobre pomysły zmieniają świat

4 miejsce – Wałbrzyska 
Galeria Sztuki Biuro Wy-
staw Artystycznych w Wał-
brzychu, dotacja 17 000 zł, 
tytuł projektu „ART SQU-
ARE – skwer artystyczny w 
Wałbrzychu”. Skwer arty-
styczny składać się będzie z 
dwóch szeregowo połączo-
nych ścianek ekspozycyj-
nych (trzy w szeregu) oraz 
trzech okrągłych stołów 
wraz z siedziskami. Ścianki 
oświetlone będą z zabudo-
wanymi na nich lampami 

solarnymi. W obrębie Skwe-
ru Artystycznego znajdą się 
elementy istniejącej już 
w tym miejscu siłowni ze-
wnętrznej w obrębie Parku 
Sobieskiego w dzielnicy 
Nowe Miasto. Skwer służyć 
będzie m.in. prowadzeniu 
zajęć promujących walory 
przyrodnicze otaczającego 
środowiska i twórczości ar-
tystycznej.

4 miejsce – Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 15 w 
Wałbrzychu, dotacja 8 000 

zł, tytuł projektu „Ogród sen-
soryczny”. Projekt zakłada 
zagospodarowanie zielone-
go skweru na terenie przy 
PSP 15 i stworzenie ogrodu, 
w którym można ćwiczyć 
różne zmysły np. pod jedną 
ze ścian budynku szkolnego 
powstanie „ścieżka bosych 
stóp”, po której spaceru-
jąc, będzie można rozwijać 
zmysł dotyku. Wzdłuż jednej 
ze ścian powstanie zakątek 
smaku i zapachu – w doni-
cach – skrzyniach uczniowie 

będą uprawiać zioła i warzy-
wa, które będą mogli spoży-
wać, rozwijając zmysł smaku. 
W innym miejscu placu sta-
nie drewniana kilkuosobo-
wa huśtawka oraz wkopane 
zostaną drewniane pieńki w 
celu kształtowania zmysłu 
równowagi.

W spotkaniu wzięli udział 
również uczniowie architek-
tury krajobrazu, którzy pod 
kierownictwem nauczycielki 
Katarzyny Spery, zaprojek-
towali wszystkie aranżacje, 
które wzięły udział w konkur-
sie. O założeniach konkursu, 
jego przebiegu i współpracy 
opowiedzieli wiceprezes To-
yota Motor Manufacturing 
Polska Dariusz Mikołajczak, 
dyrektor Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 5 w Wałbrzy-
chu Iwona Hnatjuk oraz 
przedstawiciel Fundacji Edu-
kacji Europejskiej - Grzegorz 
Kruszyński. Podczas spotka-
nia zaprezentowane zostały 
zwycięskie projekty. Laure-
aci przedstawili prezenta-
cje multimedialne, zdjęcia i 
opisy.

- Już dzisiaj zapraszamy 
w czerwcu 2018 r. na zwie-
dzanie nowych instalacji w 
Wałbrzychu – podkreślają 
laureaci.

(GK)

Laureaci VIII edycji Funduszu Toyoty.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Wojewoda Dolnośląski 
Paweł Hreniak ogłosił listę 
wniosków zakwali�kowa-
nych do do�nansowania w 
ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 
2016 – 2019”. 

Wśród nich znalazł się 
wniosek Zarządu Powiatu 

Wałbrzyskiego, dotyczący mo-
dernizacji dróg powiatowych 
nr 3464 D oraz 2796 D w Sta-
rych Bogaczowicach. - Jest to 
nasz kolejny sukces jeśli cho-
dzi o pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na inwestycje. 
Złożyliśmy wniosek o do�nan-
sowanie remontu dróg powia-
towych prowadzących ze Sta-

rych Bogaczowic w kierunku 
Sadów Dolnych na kwotę 1 
mln 400 tys. zł, a cała inwesty-
cja ma kosztować 2 mln 800 
tys. zł. Bez tych środków nie 
bylibyśmy w stanie zrealizo-
wać tej ważnej dla mieszkań-
ców inwestycji - powiedział 
starosta Jacek Cichura.

(GŁ)

Jeszcze tylko do 
19.01.2018 roku można 
składać projekty w ramach 
budżetu partycypacyjnego 
Powiatu Wałbrzyskiego na 
rok 2018.

Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego na ten cel przeznaczył 
kwotę 150 000 zł. Propozycje 
zadań do budżetu partycypa-
cyjnego może zgłosić każdy 
mieszkaniec lub grupa miesz-
kańców powiatu wałbrzyskie-
go, którzy mają ukończone 16 
lat, a także organizacje poza-

Ruszył nabór wniosków o 
przyznanie stypendiów sporto-
wych Starosty Wałbrzyskiego.

Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego informuje, że do 31 
stycznia 2018 roku można 
składać wnioski o przyznanie 
stypendiów sportowych dla 
sportowców reprezentujących 
kluby sportowe, których sie-
dzibą jest jedna z ośmiu Gmin 
Powiatu Wałbrzyskiego oraz 
wnioski o nagrody sportowe 
dla najlepszych sportowców, 

sportowców niepełnospraw-
nych, trenerów i działaczy spor-
towych.

Stypendium sportowe 
może otrzymać zawodnik któ-
ry w roku 2017 spełnił jeden z 
następujących warunków:

- zajął miejsce od I do VIII 
w igrzyskach olimpijskich, pa-
raolimpijskich, mistrzostwach 
świata lub Europy, lub,

- zajął miejsce od I do III w 
zawodach rangi mistrzostw 
Polski, Pucharu Polski lub,

- został objęty programem 
przygotowań do igrzysk olim-
pijskich, paraolimpijskich lub 
mistrzostw świata lub europy, 
opracowanym przez właściwy 
polski związek sportowy i zo-
bowiązał się do jego realizacji 
i udziału w tych zawodach.

Wnioski o przyznanie sty-
pendium i nagrody sportowej 
dostępne są na stronie www.
powiat.walbrzych.pl w zakład-
ce NGO.

(GŁ)

Wicestarosta Krzysztof 
Kwiatkowski, w imieniu 
Zarządu Powiatu Wałbrzy-
skiego, wręczył nagrody 
laureatom w konkursu pla-
stycznego  „Boże Narodzenie 
w Powiecie Wałbrzyskim”. 
Tematem konkursu adre-
sowanym do przedszkoli z 
Powiatu Wałbrzyskiego było 
przedstawienie polskiej tra-
dycji związanej z obchodami 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz atrakcyjnych elemen-
tów promocyjnych, atrak-
cji, zabytków, architektury, 
przyrody Powiatu Wałbrzy-
skiego.

Do konkursu zgłosiło się 6 
przedszkoli. Pierwsze miejsce 
zajęła praca przygotowana 
przez przedszkolaki z Gmin-

Jest wniosek, jest dotacja

Budżet partycypacyjny powiatu 
wałbrzyskiego na rok 2018

Stypendia i nagrody

rządowe. Wypełnione formu-
larze (dostępne na ww.powiat.
walbrzych.pl – zakładka NGO – 
budżet partycypacyjny 2018) 
wraz z listami poparcia (wy-
magane 40 podpisów osób 
popierających projekt) należy 

złożyć w zamkniętej kopercie 
w Punkcie Kancelaryjnym Sta-
rostwa Powiatowego w Wał-
brzychu do 19.01.2018 roku. 
Serdecznie zapraszamy do 
zgłaszania projektów.

(GŁ)

Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski 
z laureatami konkursu.

Nagrodzili małych artystów

nego Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego w Czarnym Borze 
Filia w Witkowie. Praca zrobiła 
na komisji największe wra-
żenie: w centralnym punkcie 
przedstawiono szopkę z ma-
leńkim Jezusem, boczne wi-
doki nawiązują do krajobrazu 
powiatu: zabytkowa kapliczka 
św. Anny oraz Trójgarb. Całą 

pracę rozpromienia Gwiazda 
Betlejemska. Na podium stanę-
ło również Przedszkole Zgro-
madzenia Sióstr Św. Elżbiety w 
Jedlinie-Zdroju. Pięknie wyko-
nana kartka przedstawia zabyt-
kowy Kościół pod wezwaniem 
Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju, 
gdzie w „Świętą Noc - Bożego 
Narodzenia”, narodził się Jezus 
nad którym czuwają Maryja 
i Józef. Trzecie miejsce zajął 
Oddział Przedszkolny Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 5 
im. Bronisława Malinowskie-
go w Boguszowie Gorcach. W 
środku pracy pięknie wyko-
nana choinka przestrzenna, z 
zewnątrz stok i restauracja na 
Dzikowcu oraz Centrum Kultu-
ralno—Kongresowe „Witold”.

(GŁ)

R E K L A M A

Dodatkowe zajęcia wczesnego wspomaga-
nia rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne 
dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju w Powiecie Wałbrzyskim.

Celem działania programu jest zapewnienie 
dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożone-
mu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie, 
dostępu do aktywnej pomocy ze strony Pań-
stwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej 
specjalistycznej opieki.

Program skierowany jest dla dzieci objętych 
zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szko-
le, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 
roku życia.

DROGI RODZICU !
• Jeśli twoje dziecko korzysta z zajęć wczesne-

go wspomagania rozwoju w naszej placówce, 
to możesz skorzystać z możliwości dodatko-
wych bezpłatnych zajęć ze specjalistami.

• Oferujemy w zależności od potrzeb dziecka 
bezpłatne zajęcia ze specjalistami oraz usłu-
gi fi zjoterapeutów, psychologów, logope-
dów, pedagogów.

• Udzielamy rodzicom specjalistycznej infor-
macji dotyczącej ich dziecka oraz jego pro-
blemów rozwojowych, a także możliwych 
form wielofunkcyjnej pomocy.

• Zapewniamy konsultacje lekarzy różnych spe-
cjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu
miejsce wykonywania zadań: Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych 
pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego 
w ramach programu rządowego „ZA ŻYCIEM”

ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK JEST FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

• Projekt realizowany jest w okresie od 
01.12.2017 roku do 31.12.2021 roku.

Po pomoc można się zgłosić:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu 
miejsce wykonywania zadań: 

Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych 
od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00 do 16.00

Szczegółowych informacji udziela sekretariat 
poradni pod nr tel: 74 8460563

Poradnia nieustannie rozwija  się informu-
je dyrektor Regina Marciniak, przystąpienie do 
programu „Za życiem” umożliwia rodzicom bez-

płatną pomoc dla i dzieci na najwyższym ofero-
wanym na rynku poziomie. 

Wiodący  ośrodek koordynacyjno-rehabili-
tacyjno-opiekuńczy;  
1) udziela rodzicom specjalistycznej infor-

macji dotyczącej problemów rozwojowych 
dziecka; 

2) wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny 
formy kompleksowej, specjalistycznej pomo-
cy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeu-
tycznej, fi zjoterapeutycznej, psychologicz-
nej, pedagogicznej i logopedycznej; 

3) wskazuje jednostki udzielające specjali-
stycznej pomocy dzieciom; 

4) organizuje wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka; 

5) koordynuje korzystanie z usług specjalistów 
dostępnych na obszarze powiatu, w tym: 
a)  zbiera i upowszechnia informacje o 

usługach i świadczących je specjali-
stach, 

b)  prowadzi akcje informacyjno-promocyj-
ne, 

c)  monitoruje działania związane z udzie-
laniem pomocy dzieciom i ich rodzicom. 

Kontakt:
Sekretariat: 74 84 60 563,  797-984-251, 
e-mail: sekretariat@pppp.walbrzych.pl

Dyrektor: 518-787-925
Filia w Szczawnie-Zdroju: 518-787-916

Regina Marciniak, dyrektor poradni.
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OFERTA PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 W WAŁBRZYCHU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór 
kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego.

Wymagane wyższe wykształcenie na kierunku: pedagogika, socjologia, 
politologia, psychologia (rozpoczęte lub zakończone przed 1.05.2004 
roku) lub studia ukończone na kierunku praca socjalna.

Dokumenty: życiorys cv, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, 
kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zgoda kandy-
data na przetwarzanie danych osobowych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kiliń-
skiego 1 w Sekretariacie lub przesłać pocztą elektroniczną na adres 
sekretariat@mops.walbrzych.pl z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko 
pracownika socjalnego. Termin składania ofert upływa dnia 19 stycz-
nia 2018 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe 
cv, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 902 z późn. zm).

R E K L A M A

R E K L A M A

ul. Armii Krajowej 
58-60 w Wałbrzychu
tel. 74 666 10 44

e-mail: biuro@tonerprint.pl • tonerprint.pl

W naszej ofercie:
• kompleksowe zaopatrzenie w materiały 

eksploatacyjne do urządzeń biurowych 
i kopiujących;

• szybka dostawa;
• sprzedaż/dzierżawa nowego 

lub używanego sprzętu biurowego;
• serwis sprzętu biurowego;
• usługi poligrafi czne: ulotki, wizytówki 

i inne w formacie od A6 do A3.

26 Finał WOŚP
cd z e str. 1

14 stycznia dla WOŚP zagra 
również Centrum Kulturalno-
-Kongresowym „Witold” w 
Boguszowie-Gorcach. Będzie 
magicznie, tanecznie oraz z 
dużą dawką dobrego humo-
ru. Impreza rozpocznie się o 
godz. 16:00 programem dla 
najmłodszych, na których 
czekać będzie magiczna nie-
spodzianka. Dla starszych 
sympatyków WOŚPowego 
grania zaprezentuje się nato-
miast �nalistka Mam Talent, 
Mistrzyni Polski Pole Dance w 
kategorii solistka - debiutant-
ka – Berenika Nienadowska. 
Atrakcyjnie zapowiadają się 
też licytacje, które z przymru-
żeniem oka poprowadzi znany 
kabareciarz Jarek Marek So-
bański (kabaret Zachodni). O 
muzyczną oprawę wydarzenia 
zadba natomiast zespół Se-
kret. A na zakończenie o godz. 
20:00 oczywiście Światełko do 
Nieba.

CZARNY BÓR
Czarnoborski �nał WOŚP 

już w najbliższą niedzielę od 
godz. 16.00 w Bibliotece - Cen-
trum Kultury. Organizatorzy 

zapraszają do skorzystania z 
atrakcji: aleja gwiazd - w tym 
miejscu każdy z przybyłych 
gości może zmienić się w 
gwiazdę �lmową i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie; do wy-
boru mnóstwo strojów, peruk 
i akcesoriów; kącik gastrono-
miczny - tutaj skosztujesz lo-
kalnej grochówki, domowych 
pierogów, przepysznych ciast, 
kawy i herbaty; kącik kosme-
tyczny – będzie można poma-
lować sobie paznokcie, zro-
bić dzienny makijaż, uzyskać 
porady dotyczące pielęgnacji 
twarz i prawidłowej techniki 
makijażu; kącik medyczny - dr 
Ostrowska-Horabik - porady 
dotyczące zdrowia, pomiar 
poziomu cukru i ciśnienia; 
kącik gier planszowych - po-
nad 100 gier planszowych; 
zabawy dla dzieci - kolorowe 
kulki, zabawki, miśki i wiele 
innych; punkt ochotniczej 
straży pożarnej fantomy – 
pierwsza pomoc, sprzęt oraz 
stroje strażackie; konsultacje 
�zjoterapeutyczne prowadzo-
ne przez Przemysława Wojdę; 
pogotowie bólowe - specja-
lista medycyny paliatywnej i 
rodzinnej - dr Elżbieta Chodar-
cewicz; malowanie pierniko-

nych. Zobaczymy także poka-
zy tańca zumba w wykonaniu 
dzieci i dorosłych.

MIEROSZÓW
W Mieroszowie także czeka 

nas dwudniowy �nał WOŚP. 
W sobotę o godz. 18.00 w cali 
Mieroszowskiego Centrum 
Kultury przy ul. Żeromskiego 
rozpocznie się koncert, które-
go gwiazdą będzie Acid Drin-
kers. Bilety na to wydarzenie 
kosztują 30 zł. Z kolei w nie-
dzielę MCK zaprasza do Sali 
Spotkań od godziny 15.00.

- Będzie spokojniej niż w 
sobotę ale równie dobrze. 
Zachęcamy do licytacji. Zebra-
liśmy wiele pięknych gadże-
tów – zachęcają organizatorzy 
mieroszowskiej akcji na rzecz 
WOŚP.

ŚWIEBODZICE
26. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Świe-
bodzicach będzie ob�tował 
w mnóstwo niespodzianek. 
Będą występy, koncerty, licy-
tacja, świebodziczanie będą 
robić najdłuższy ogon lataw-
ca, a świebodzicki �nał poka-
że w kilku wejściach na żywo 
telewizja TVN. Finał WOŚP 
obędzie się jak zawsze w hali 
s p o r t o w o - w i d o w i s k o w e j 
OSiR, o godz. 12:00 planowa-
ne jest o�cjalne otwarcie, a 
wolontariusze – ponad setka 
młodych ludzi, uczniów świe-
bodzickich szkół – od wcze-
snych godzin rannych będą 
kwestować na ulicach miasta. 
- W programie naszego �nału 
jest mnóstwo atrakcji, wystę-
py dzieci i młodzieży ze szkół, 
koncerty zespołów: Animacja 
z Wrocławia i Shapeless One 
ze Świebodzic; przez cały czas 
trwania �nału działać będzie 
Fabryka Latawców Życia – bę-
dziemy bić rekord na najdłużsi 
ogon latawca; będą przejazdy 
samochodami terenowymi, 
złombol, grochówka za ser-
duszko, słodkości, pomoc me-
dyczna i oczywiście zbiórka 
krwi, która od lat towarzyszy 
naszym �nałom – wylicza jed-

nym tchem Zo�a Marek, sze-
fowa świebodzickiego Sztabu 
WOŚP.- Żelaznym punktem 
programu jest także licytacja 
gadżetów przekazanych przez 
przyjaciół Orkiestry. Mamy już 
m. in. obrazy, zdjęcia, vouche-
ry na prawo jazdy, biżuterię 
– dary napływają cały czas. O 
godz. 20:00 tradycyjnym Świa-
tełkiem do nieba zakończymy 
nasz �nał.

WALIM
– Szykujcie portfele, roz-

bijcie skarbonki, wyciągnijcie 
kasę ze skarpety – mówi Wio-
letta Sowa z Centrum Kul-
tury i Turystyki w Walimiu. 
– 14 stycznia podczas Finału 
WOŚP będziecie mieć okazję 
poczuć się jak prawdziwy pi-
lot rajdowy! – zapowiada.

Gmina rok w rok, aktyw-
nie uczestniczy w graniu dla 
Orkiestry Jurka Owsiaka. Nie 
będzie inaczej w 2018 roku. 
14 stycznia weźmiemy udział 
w 26. edycji WOŚP, której ce-
lem jest pozyskanie środków 
“dla wyrównania szans w 
leczeniu noworodków”. Szy-
kuje się wiele atrakcji, w tym 
licytacji z ciekawymi fantami. 
Póki co zdradzamy szczegóły 
jednego z planowanych wy-
darzeń.

– Ponownie włączamy 
się w charytatywną akcję i 
już dziś zapraszamy do Wa-
limia, bo będzie się działo! 
Wrzucając do puszki trochę 
pieniędzy będzie można 
przejechać się z jednym z 
kilku świetnych kierowców 
rajdowych, w dodatku świet-
ną furą – zapowiada Wioletta 
Sowa.

W 2018 roku wyjątkowo 
do przejażdżek zaprosi aż 6 
kierowców. Są to: Alek Ter-
lecki, Maciek Wiatrak, Jaro-
sław Niedźwiedzki, Roman 
Romelczyk, Krzysztof Chmie-

lewski oraz Marcin Żarnow-
ski.

– 6 aut – każdy znajdzie 
coś dla siebie! Dziękujemy 
Walim Rajdowy, a przede 
wszystkim Waldemarowi 
Kołodziejowi za ogarnięcie 
tematu – jak zwykle jesteście 
niezastąpieni. Gwarantuje-
my niezapomniane przeżycia 
– takie cuda w Sztabie Walim 
– podkreślają organizatorzy.

Ponadto na jednym z 
popularnych portali aukcyj-
nych pojawiała się oferta 
sprzedaży zamku Grodno… 
a dokładanie oferta charyta-
tywna związana z 26. edycją 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Zwycięzca au-
kcji zostanie Honorowym 
Kasztelanem zamku Grodno 
w 2018 r. Po szczegóły klik-
nij na link do aukcji: http://
charytatywni .a l legro .p l /
t y t u l - h o n o r o w e g o - k a s z -
telana-zamku-grodno-w-
-2017-r-i3936992. Przypo-
mnijmy, że w roku ubiegłym 
Kasztelanem został drugi raz 
z rzędu Pan Artur Kłoczko 
z Kielc, który wylicytował 
Tytuł Kasztelana za kwotę  
3450,00 zł. Do czego upraw-
nia tytuł Honorowego Kasz-
telana: do nieograniczonych 
i nieodpłatnych wizyt w 
zamku Grodno wraz z jedną 
osobą towarzyszącą, w cią-
gu całego roku w godzinach 
otwarcia obiektu; do zwie-
dzania zamku Grodno w ra-
mach indywidualnej usługi 
przewodnickiej, w ramach 
której odkryjesz największe 
tajemnice jakie skrywa śre-
dniowieczna warownia oraz 
do zamieszczenia reklamy 
o wymiarach 1,5 m x 1 m 
w miejscu uzgodnionym z 
zarządcą zamku Grodno, tj. 
Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu.

(RED)

wych serduszek przekazanych 
przez Piekarnię Frąckowiak 
piernikowe serduszka, w tym 
miejscu można będzie ozdo-
bić lukrem i kolorowymi ko-
ralikami; punkt rękodzielniczy 
– zabawy plastyczne, ręko-
dzielnicze, punkt biathlonowy 
UKN Mela�r – strzelanie z bro-
ni laserowych.

GŁUSZYCA
Na scenie głuszyckiego 

Centrum Kultury wystąpią: 
Natalia Schubert, uczestnicy 
warsztatów nauki gry na gi-
tarze oraz warsztatów wokal-
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www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

WIELKIE FIRST MOMENT WYJAZDÓW NA SEZON 2018 
- WIOSNA, LATO, JESIEŃ! DO 40 % TANIEJ!!! PROMOCJA DO 15.03.2018

WCZASY:
BUŁGARIA: ZŁOTE PIASKI - HOTEL DAHLIA GARDEN 3*, 

TEMIDA 3*
obóz młodzieżowy 1999 PLN 1599 PLN,

samolot od 1899 PLN 1599 PLN

wczasy autokar SENIOR 55+ od 1430 PLN 1000 PLN,
przedsezon czerwiec/wrzesień od 1200 PLN  1100 PLN

sezon lipiec/sierpień od 1610 PLN  1510 PLN

Dzieci do lat 2 – GRATIS
Pierwsze dziecko do 12 lat z dwiema osobami 

w pokoju 2 osobowym  – STAŁA CENA 599 PLN

BUŁGARIA: wczasy samolot
ALBENA HOTEL VITA PARK*** ALL INCLUSIVE PLUS od 1890 PLN

ALBENA HOTEL ALTHEA*** ALL INCLUSIVE od 2250 PLN
ŚW.KONSTANTYN I ELENA HOTEL DOLPHIN**** ALL INCLUSIVE od 2340 PLN

ALBANIA (opcja wyżywienia do wyboru za dopłatą): 
wczasy autokar HOTEL SARANDA BEACH RESORT*** , HOTEL BIANCO od 999 PLN z BB 

samolot HOTEL SARANDA BEACH RESORT***, HOTEL BIANCO od 1199 PLN z BB 

CHORWACJA:
wczasy apartamenty PAKOSTANE, PODACA, BRIST, ZAOSTROG - od 490 PLN + 230 €

GRECJA - RIWIERA OLIMPIJSKA:
HOTEL ENASTRON*** , apartamenty OCEANIC, ELENA, ADONIS  wczasy od 999 PLN

bez wyżywienia (opcja wykupienia za dopłatą)
HOTEL EDEN*** 2299 PLN 1899 PLN z HB

WYCIECZKI:
BENELUX: Belgia, Holandia, Luksemburg - wycieczka objazdowa 28.04-03.05.2018 1790 PLN + ok.90 €  1390 PLN + ok. 90 €

GRECJA: wycieczka objazdowa - pielgrzymka 27.04-06.05.2018 1 430 PLN + 190 € 1 000 PLN + 190 €
CHORWACJA + BOŚNIA I HERCEGOWINA: wycieczka objazdowa 27.04-05.05.2018 - 1230 PLN + 180 €  800 PLN + 180 €

LWÓW: wycieczka 11-14.10.2018 , 08-11.11.2018 790 PLN 590 PLN

R E K L A M A

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Szczawnie-Zdro-
ju, jak co roku, zaprasza 
do uczestnictwa dzieci w 
feriach zimowych.

 - Tegoroczne hasło prze-
wodnie spotkań to „Kre-
atywne ferie z Magicznym 
Drzewem”. Zajęcia odbywać 
się będą codziennie od 15 do 
26 stycznia 2018 r. w godz. 
od 11:00 do 13:00. Wszyst-
kie dzieci zapraszamy do bi-
blioteki na ciekawe zajęcia, 

a także na gry planszowe, 
komputery oraz do wypoży-
czania wartościowej literatu-
ry dziecięcej oraz czasopism. 
Nasz oddział dziecięco-mło-
dzieżowy w czasie ferii bę-
dzie czynny w godzinach od 
08:00 do 16:00. Serdecznie 
zapraszamy będzie się działo 
– zapowiadają organizatorzy 
zimowego wypoczynku z 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczawnie-Zdroju.

(RED)

Bezpłatne porady prawne
Od 2018 roku punkt nieodpłatnej porady prawnej 

będzie znajdował się w Zespole Szkół im. M. Skłodows-
kiej-Curie w Szczawnie-Zdroju.

W styczniu dyżurować będą adwokaci:
-  w poniedziałki w godz. 12.00 – 16.00 

Agnieszka Nieznalska – Klimorowska
-  w wtorki w godz. 12.00 – 16.00 Zuzanna Nowicka
-  w środy w godz. 12.00 – 16.00 Maciej Raczkowski
-  we czwartki w godz. 12.00 – 16.00 Maciej Lisowski
-  w piątki w godz. 12.00 – 16.00 

Magdalena Opielewicz – Prochera.
(RED)

Skorzystaj z sali 
gimnastycznej
 - Urząd Miejski w Szczaw-
nie-Zdroju informuje, że 
istnieje możliwość odpłat-
nego korzystania z sali gim-
nastycznej przy ul. Sien-
kiewicza 28. Cennik opłat z 
tytułu najmu obiektu znajduje 
się na stronie https://www.
sport-szczawno-zdroj.pl/. W 
celu ustalenia szczegółów 
prosimy o kontakt pod nu-
merem telefonu 504 295 878 
– informują pracownicy szcza-
wieńskiego magistratu.

(RED)

Warsztaty �etowe
Zapraszamy Państwa na 
koncert recitalowy w ramach 
Ogólnopolskich Zimowych 
Warsztatów Fletowych. Pod-
czas koncertu usłyszymy m.in. 
utwory W.A. Mozarta, G. Ph. 
Telemanna, M. Baveta w wy-
konaniu Aldo Baertena (�et) i 
Cezarego Traczewskiego (�et) 
na fortepianie towarzyszyć im 
będzie Piotr Niewiedział. Kon-
cert odbędzie się 17 stycznia 
o  godz. 19.00 w Teatrze Zdro-
jowym im. Henryka Wieniaw-
skiego w Szczawnie Zdroju. 
A na zakończenie Ogólnopol-
skich Zimowych Warsztatów 
Fletowych odbędzie się kon-
cert uczestników warsztatów, 
zaplanowany na 21 stycznia o 
godz. 11:00. Wstęp wolny.

(RED)

Burmistrz Szczawna-
-Zdroju Marek Fedoruk 
spotkał się ze szczawieńską 
młodzieżą, by podziękować 
za promowanie gminy na 
sportowo i życzyć dalszych 
sukcesów.

Poza pamiątkowymi dy-
plomami nie zabrakło nagród 
�nansowych na dalsze rozwi-
janie umiejętności. Oto lista 
wyróżnionych w kilku dyscy-
plinach:

- tenis ziemny: Filip Kosiń-
ski, Antoni Pankowski, Gabriel 
Wójcicki, Marcel Dzieło, Kor-
nelia Ejsmont (wnioski zło-
żone przez prezesa SKF Klub 
Tenisowy Szczawno-Zdrój – 
Roberta Kosińskiego),

- piłka nożna: Paweł Sko-
miał, Mateusz Rudolf, Paweł 
Szpankowski, Kajetan Hurkot, 
Tomasz Rutkowski, Filip Brze-
ziński (wnioski złożone przez 
trenerów Miejskiego Klubu 
Sportowego w Szczawnie-
-Zdroju: Marcina Kwiatkow-
skiego (młodzik – poz. 1 i 2), 
Jarosława Borconia (tramp-
karz – poz. 3 i 4), kierownika 
Klubu Janusza Stępnia (senior 
– poz. 5 i 6),

- koszykówka: Maksymilian 
Karwik, Filip Glejzer (wnioski 
złożone przez kierownika sek-
cji koszykówki MKS w Szczaw-
nie-Zdroju – Bartłomieja Józe-
fowicza).

(KT)

Koncert z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka w wykonaniu 
przedszkolaków z Przed-
szkola Miejskiego w Szczaw-
nie- Zdroju - 30.01, godz. 
10:00, wstęp wolny.
Recital Aleksandra Evse-
ev’a -5.02, godz. 19.00, bile-
ty: 25 zł (sala kameralna).
Piosenki Włodzimierza 
Wysockiego i Leonarda 
Cohena w wykonaniu Janu-
sza Kasprowicza i Stanisława 
Marinczenki - 15.02, godz. 
19.00, bilety: 25 zł.
Koncert w wykonaniu Or-
kiestry Symfonicznej Fil-
harmonii Sudeckiej w Wał-
brzychu - 16.02 godz. 11.30, 
bilety do nabycia w kasie Fil-
harmonii w Wałbrzychu.
„Ostatnie takie trio” - wy-
stęp kabaretu Ani Mru Mru 
- 23.02, godz. 17.30, bilety: 
60 zł.
Klimakterium 2 - spektakl 
komediowy - 10.03, godz. 
16:00, bilety: 90 zł (parter) i 
80 zł (balkon).
Przygoda z ogrodnikiem - 
komedia kryminalna - 26.03, 
godz. 19.00, bilety: 90 zł (par-
ter) i 80 zł (balkon).

(RED)

Dobra promocja

Burmistrz Marek Fedoruk wręczył młodym sportowcom 
dyplomy i nagrody.

Teatr Zdrojowy 
zaprasza

Ferie w bibliotece
Szczawno-Zdrój



Czwartek,11 stycznia 2018 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L A M A

• Pożyczki od 500 zł do 6000 zł
• Obsługa w domu klienta
• Akceptujemy różne formy dochodu
• Bez weryfi kacji BIK
• Dopuszczamy umiarkowane zadłużenie w KRD
• Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 222,06 procent
• Na okres od 28 do 52 tygodni 

                                                    tel. 797 603 000
www.benefi tia.pl

EKSPRESOWA 
 POŻYCZKA 

...wsparcie domowego budżetu

OFERTA PRACY

POSZUKUJEMY OSÓB CHĘTNYCH DO PRACY
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wałbrzychu ogłasza nabór na wolne stanowiska:

ASYSTENTA RODZINY
Do głównych zadań asystenta rodziny będzie należało między innymi 
udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 
domowego.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie:
 wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki 

o rodzinie lub praca socjalna lub,
 średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną  oraz co 

najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych
• niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 

skarbowe

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. J. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 664 08 00, 74 664 08 57
email: sekretariat@mops.walbrzych.pl

R E K L A M A

Powoli zbliża się ku koń-
cowi proces dwóch funkcjo-
nariuszy policji z Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu, oskarżonych o prze-
stępstwo z art. 155 kk, czyli o 
nieumyślne spowodowanie 
śmierci. Przestępstwo to w 
świetle ustaleń prokuratury 
polegało na tym, że oskarże-
ni policjanci wywieźli za mia-
sto, bez żadnej konkretnej 
przyczyny, nikomu niewa-
dzącego wałbrzyskiego bez-
domnego, a następnie pozo-
stawili go w miejscu, gdzie w 
zasadzie na niczyją pomoc 
nie mógł liczyć. Efektem tego 
działania była śmierć z uwagi 
na wychłodzenie ciała. Pi-
sałem o tym zdarzeniu na 
łamach Tygodnika DB 2010 
już dwukrotnie (10.03.2017- 
„Kolejny trup z policją w tle” 
i 13.04.2017 - „Kumulatywny 
zbieg z etyką”) i na pewno do 

Prawda sądowych sal
Janusz
Bartkiewicz

tematu jeszcze powrócę, bo 
ogłoszenie wyroku już nie-
bawem.

Wspominam o tym dla-
tego, że 7 stycznia br. obej-
rzałem program TV Polsat z 
cyklu „Państwo w Państwie”, 
który dotyczył sytuacji po-
dobnej do tej, jaką dwukrot-
nie na tych łamach opisywa-
łem, z tym, że przedstawione 
w „PwP” zdarzenie zakoń-
czyło się dla wywiezionego 
młodego chłopaka „szczę-
śliwie”, ponieważ zdarzenie 
to przeżył, chociaż został 
dotkliwie pobity. Tu mała 
dygresja – jestem święcie 
przekonany, że wałbrzyscy 
stróże prawa nie zafundowa-
li bezdomnemu darmowej 
przejażdżki za miasto aby 
go w jakiś sposób zabawić. 
Oni mieli inny cel, którego 
jednak nie zdążyli zrealizo-
wać, ponieważ skierowani 
zostali do pilnej interwencji 
na terenie miasta. Gdyby dy-
żurny swym poleceniem im 
nie przeszkodził, to zapew-
ne pały poszłoby w ruch, o 
czym przekonanych jest co 
najmniej kilku wałbrzyszan 

mających identyczne do-
świadczenie, o czym mnie 
swego czasu zapewniali. I 
nie mam najmniejszego po-
wodu, aby im nie wierzyć. 
Dawid Łukomski z Kwidzy-
nia, bohater niedzielnego 
odcinka "Państwa w Pań-
stwie", swoją historię opi-
sał w rapowym utworze, w 
którym swych – jak twierdzi 
– oprawców określił mianem 
„bandytów w mundurach”. 
I kiedy piosenkę te zaczął 
w studio śpiewać, wywołał 
gwałtowną reakcję obecne-
go tam byłego funkcjona-
riusza (byłego rzecznika pra-
sowego) Komendy Głównej 
Policji Krzysztofa Hajdasa, 
który tym określeniem po-
czuł się urażony. Przyznam 
szczerze, że reakcja K. Hajda-
sa z kolei mnie mocno urazi-
ła, albowiem Dawid napisał 
ową piosenkę pod wpływem 
tego, co go spotkało i tylko 
do tego zdarzenia się odno-
sił. Nie obrażał w niej wszyst-
kich polskich policjantów, 
tylko śpiewał o bandytach 
w mundurach, którzy go po-
rwali, wywieźli za miasto i – 

zapewne dla zaspokojenia 
swych niskich instynktów – 
brutalnie pobili.

Przypomnę, że wałbrzy-
skich policjantów wyżywa-
jących się pałkami na zatrzy-
manych, również nazwałem 
przestępcami w mundurach 
(Piotr Gruca został przecież 
na Komisariacie V skatowany 
na śmierć) i nie mam zamia-
ru się z opinii tej wycofać, bo 
nie dotyczy ona wszystkich 
wałbrzyskich funkcjonariu-
szy, tylko tych, którzy się 
tego typu przestępstw do-
puszczają. Swą gwałtowną 
obroną tych „policjantów” 
z Kwidzynia Krzysztof Haj-
das obraził dziesiątki tysięcy 
funkcjonariuszy, którzy ta-
kich metod nie stosują, al-
bowiem mają świadomość, 
że służą obywatelom i stoją 
na straży praworządności. 
Powie Krzysztof Hajdas, że 
nie mam racji, ponieważ nie 
zostali oni skazani. Otóż nie 
zostali skazani, bo tego nie 
chciał sąd, który zasłonił się 
zasadą, że wszelkie wątpli-
wości sąd MUSI rozstrzygać 
na korzyść oskarżonych, a 
ponieważ w tym przypadku 
takie były, bo nie wiadomo 
ile razy Dawid został ude-
rzony pałką i jak długo był 
wieziony na miejsce kaźni. 
No i przecież nie było innych 
świadków zdarzenia.

Takiego uzasadnienia wy-
roku jak lew bronił obecny w 
studio sędzia, którego nazwi-
sko umknęło mi z pamięci. 
Przyznam szczerze, że jego 
wystąpieniem byłem jeszcze 
bardziej zniesmaczony, niż 
zachowaniem i tezami gło-
szonymi przez K. Hajdasa. 
Oglądając program, żałowa-
łem, że nie byłem obecny w 
studio i nie mogłem przez to 
zadać panu sędziemu pyta-
nia, czy zapomniał o czymś 
takim jak „zamknięty łańcuch 
poszlak wskazujących na fakt 
główny”. Przecież jeżeli sę-
dziowie orzekający w drugim 
procesie uznali, że nie ma 
bezpośrednich dowodów na 
popełnienie przestępstwa, to 
znaczy, że uznali ten proces 
za poszlakowy. W takich przy-
padkach dowodem winy jest 
właśnie ów łańcuch poszlak, 
poparty dowodem z zeznań 
pokrzywdzonego i np. innych 
świadków pośrednich, którzy 
widzieli, że policjanci zabrali 
chłopaka do radiowozu, oraz 
tych, którzy udzielili mu w 

nocy pomocy. W przypadku 
Dawida poszlaki są powa-
lające: został zabrany przez 
patrol policyjny, w nocy 
szukał pomocy u obcych lu-
dzi ponieważ nie wiedział 
gdzie się znajduje, ludziom 
tym mówił, że został pobity 
przez policjantów, obdukcja 
lekarska wykazała, że został 
pobity narzędziem, którym 
mogła być policyjna pałka. 
Łańcuch poszlak dopina się 
bez żadnych wątpliwości. 
Moje twierdzenie oparte jest 
na licznych wyrokach Sądu 
Najwyższego poświęconych 
temu zagadnieniu.

Przykładem też niech bę-
dzie bardzo mądry i wyważo-
ny wyrok Sądu Apelacyjnego 
we Wrocławiu, który uchylił 
wyrok uniewinniający dwóch 
wałbrzyskich policjantów, 
oskarżonych przez proku-
raturę o śmiertelne pobicie 
Piotra Grucy na V Komisa-
riacie Policji. Otóż sąd ten w 
uzasadnieniu wskazał sądowi 
I instancji, że jeżeliby zechciał 
ponownie uniewinnić oskar-
żonych, to musi bez żadnych 
wątpliwości wykazać okolicz-
ności dowodzące, że P. Gruca 
został pobity w innym miej-
scu i przez inne osoby. Czyli, 
jeżeli obrona takich faktów 
nie przywoła, to sąd nie ma 
jakichkolwiek podstaw do 
uniewinniania. No i w drugiej 
odsłonie procesu świdnicki 
sąd wydał wręcz salomono-
wy wyrok, albowiem na pod-
stawie tych samych poszlak i 
wspierających je dowodów, 
jednego z oskarżonych ska-
zał, a drugiego uniewinnił. 
Jestem ciekawy, jak rozstrzy-

gnie to Sąd Apelacyjny we 
Wrocławiu, do którego ape-
lacja skazanego już zapewne 
wpłynęła.

Gdybym był w tym stu-
dio, to powiedziałbym panu 
sędziemu, że w programie 
„Państwo w Państwie” chyba 
dwukrotnie poruszana była 
sprawa skazanych na 25 lat 
Radka i Patryka z Wałbrzycha, 
oskarżonych o zabójstwo 
wałbrzyskiego antykwa-
riusza. I chociaż w procesie 
tym nie przedstawiono im 
ŻADNEGO dowodu winy, 
zostali skazani właśnie na 
podstawie zamkniętego łań-
cucha poszlak, mimo że zo-
stał on sztucznie stworzony 
w oparciu o zeznania trzech 
świadków anonimowych, 
których wiedza o zabójstwie 
pochodziła od innego, takie-
go samego jak oni, świad-
ka. Świadkowi ci samoistnej 
wiedzy o zdarzeniu nie mieli, 
a zeznawali jedynie o tym, 
co on im opowiadał. A opo-
wiadał, że widział trzy oso-
by wchodzące, a następnie 
wybiegające z antykwariatu, 
chociaż wszelkie okoliczno-
ści (w tym zeznania dwóch 
świadków anonimowych) 
wskazywały na to, że w mo-
mencie zabójstwa nie było 
go w okolicy antykwariatu. I 
być może pan sędzią zacho-
wałby się tak samo jak K. Haj-
das, bo powiedziałbym mu, 
że łaska sądu na pstrym ko-
niu jeździ oraz że jest prawda 
życia i prawda sądowych sal. 
I szkoda tylko, że nazbyt czę-
sto są to diametralnie różne 
prawdy.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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Gulasz z Dzika 
podany z 

 Kaszą Gryczaną oraz Surówką z Buraczków i Kapusty 
1-sze MIEJSCE NA FESTIWALU GULASZU 2017r 

35zł 

Mega Schabowy                                                   
Polany Sosem z Podpiekanymi Pieczarkami 

Podany z 
frytkami oraz Bukietem Surówek 

27 zł 27 zł
Polędwiczki w  Sosie  Ziołowo Czosnkowym 

podane z 
Kluskami Śląskimi  Carpaccio z Buraka                                                                         

z Liśćmi Szpinaku i Serem Feta 
30 zł 30 zł30 zł

Sudecki Placek Ziemniaczany   
Podany z           

  Wieprzowym Sosem Gulaszowym oraz  Surówką z  
Kiszonej Kapusty 

  27 zł 

z Buraczków i Kapustyz Buraczków i Kapusty

z 

35zł35zł
Golonka Pieczona bez Kości 

Polewana Ciemnym Piwem 
podana z  

Zasmażaną Kapustą, ,Ziemniakami z Wody oraz 
Musztardą 

27 zł  

Gulasz z DzikaGulasz z Dzika

Sudecki Zurek na Zakwasie 
podany z 

Wędzonkami, Białą Kiełbasą oraz Jajkiem 
12 zł  

DANIE  
AUTORSKI

E 

Sudecki Sudecki ZurekZurekZurekZurek na Zakwasiena Zakwasiena Zakwasiena ZakwasieSudecki Sudecki ZurekZurekZurekZurek na Zakwasiena Zakwasiena Zakwasiena Zakwasie
Szef Kuchni Poleca Szef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni Poleca

z Wieprzowym Sosem Gulaszowym oraz  Surówk

     DANIE  
AUTORSKIE 

  27 zł
Panierowany Filet z Kurczaka 

Podany z           
  Z Ananasem i Serem Mozarella 

Ziemniakami z Wody Oraz Mix Sałat w  
Aromatycznym Sosie Balsamicznym 

  27 zł 

Oferta Dostępna Tylko w Restauracji ! 
PROMOCJA PIZZY w PIĄTEK 12.01.2018R  

ZAMAWIAJĄC DUŻĄ PIZZĘ 45CM DRUGĄ MAŁ 30 CM 
OTRZYMASZ GRATIS! OTRZYMASZ GRATIS!OTRZYMASZ GRATIS!

Pizza 
Słońce Pustyni 

Sos , Ser 
30cm -14  zł / 45cm -17 zł 

TiGer Pizza VIP 
Sos  ,Ser , Wędzona Kiełbasa, Gyros,  Pieczona Wieprzowina, Brokuł,                  

 Czarne Oliwki, Pomidor 
30cm -24 zł  / 45cm   32 zł 

Sudecka 
Sos , Ser ,Pieczarki ,Kurczak ,Kukurydza ,Cebula ,Pomidor 

30cm -18z ł / 45cm -27 zł 
Serowe Szaleństwo 

Sos , Ser Mozzarella ,Feta ,Camembert ,Grana Padano   
30cm -21 zł / 45cm -29 zł                                                                                     

 Dla Odważnych  
Sos , Ser , Salami , Papryka Jalapeno , Kolorowa Papryka Słodka, 

Chili  Kayen 
30cm -20 zł / 45cm -28 zł 

Warzywna Inspiracja 
Sos , Ser  ,Pomidor ,Brokuły , Oliwki  ,Kukurydza, Cebula, 

30cm -18 zł / 45cm -26 zł 
Mięsna Uczta 

Sos , Ser , Karczek, Szynka , Kurczak,  Boczek, Salami 
30cm -21 zł / 45cm -30 zł 

Twoja Fantazja 
Wybrana Pizza z Oferty oraz Dostępne Dodatki                                        

  Do Wyboru 
Każdy w Cenie 4zł/ 45cm lub 3 zł /30cm                                                                                               

Ser , Szynka ,Kurczak, Boczek,  Salami, Oliwki, Papryka,Brokuł,  Cebula,  
Kukurydza 

Polecamy Sosy 80 ml:                                                           
  Czosnkowy,Hot Chili Ketchup  - 2 zł  

ZAMÓWIENIA    
NR  TEL. 881 510  246 

stało do�nansowane kwotą 
w wysokości 128 tys. zł. Z bu-
dżetu Gminy wydatkowane 
zostały na ten cel 32 tys. zł, co 
stanowi 20% wartości całej 

inwestycji. Zadanie wykony-
wała DFBO Dolnośląska Fir-
ma Budownictwa Ogólnego 
z Ząbkowic Śląskich.

(SJ)

Radni Rady Miejskiej w Głuszycy jed-
nogłośnie przyjęli uchwałę budżeto-
wą na rok 2018. – Planowane dochody 
Gminy Głuszyca zostały zaplanowane 
na kwotę 45 586 320 zł, w tym: dochody 
bieżące 30 158 674 zł, dochody majątko-
we 15 427 646 zł, w tym z tytułu dotacji 
na zadania inwestycyjne 14 186 646 oraz 
dochody ze sprzedaży majątku 1 240 000 
zł, subwencja ogólna 8 963 620 zł, dotacje 
celowe 8 635 318 zł. Ustalono, że wydatki 
Gminy Głuszyca wynosić będą 45 346 320 
zł, z czego wydatki bieżące stanowić będą 
kwotę 29 755 678 zł, w tym: wynagrodze-
nia i składki od nich naliczone we wszyst-
kich jednostkach gminnych 8 862 688 zł, 
dotacje z budżetu gminy dla jednostek z 
sektora �nansów publicznych oraz spoza 
sektora �nansów publicznych 1 805 500 
zł. Wydatki na obsługę długu gminy wy-
niosą 442 000 zł. Wysokość wydatków in-
westycyjnych wynosić będzie 15 590 642 
zł – informuje burmistrz Głuszycy Roman 
Głód.

(SJ)

Prace wykończeniowe wewnątrz krytej pły-
walni powstającej przy Szkole Podstawowej nr 
3 w Głuszycy są bardzo zaawansowane. Postę-
py prac widoczne są już z każdym dniem.

Jak informuje kierownik budowy, zakończono 
tynkowanie wewnętrzne ścian, w znacznej części 
wykonano też instalację wodną. Obecnie trwa 
montaż technologii basenowej, która ma zostać 
uruchomiona pod koniec stycznia. Poza tym wy-
lewane są posadzki i trwa montaż ogrzewania 
podłogowego. W toaletach i w łazienkach mon-
towane są podwieszane su�ty oraz kładzione są 
płytki na ścianach. Płytkowane jest także pod-
basenie. W styczniu zaplanowano zakończenie 
montażu niecki basenowej wykonanej ze stali 
nierdzewnej. Kończy się także etap prac zwią-
zanych z montażem wentylacji nawiewno-wy-
ciągowej. Przygotowywany jest również łącznik 
- korytarz prowadzący bezpośrednio ze szkoły na 
basen.

Wokół basenu położono chodnik z kostki bru-
kowej, a teren jest oświetlony, planowane jest 
także przygotowanie parkingu. Ponadto Gmina 
Głuszyca zawarła już umowy z dostawcami energii 
elektrycznej, gazu i wody do obiektu.

(SJ)

Sala po remoncie Budżet jednogłośnie 
przyjęty

Zakończył się remont 
sali widowiskowej w Cen-
trum Kultury w Głuszycy.

Prace remontowe objęły 
wymianę stolarki okiennej 
oraz instalacji elektrycznej 
wraz z montażem nowego 
oświetlenia. Sala, scena i po-
mieszczenia zaplecza zostały 
pomalowane. Położono także 
nową wykładzinę podłogo-
wą. Realizowany zakres prac 
remontowych został w 80% 
s�nansowany dzięki otrzy-
manej przez Gminę Głuszyca 
promesie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
w ramach podziału środków 
na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. Zadanie pn. 
„Odbudowa pomieszczeń 
Centrum Kultury-Miejskiej  
Biblioteki Publicznej – sala 
widowiskowa ze sceną (gra-
dobicie, nawalne opady i 
powódź czerwiec 2013)”  zo-

Odnowiona sala widowiskowa.

Del�nek na �niszu
Gmina Głuszyca
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Gmina Stare Bogaczowice

 Styczeń
• Nowa nawierzchnia przystanku komunikacji 
publicznej w Starych Bogaczowicach.
• Orszak Trzech Króli oraz Jasełka w sali sołeckiej 
w Starych Bogaczowicach.
• Inauguracja projektu GBP „Lekcje biblioteczne 
dla najmłodszych”.
• Rozpoczęcie realizacji Programu Operacyjnego 
Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) 
przez GOPS.
• III Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar 
Wójta Gminy Stare Bogaczowice.

• Kulig i ognisko dla mieszkańców gminy.

 Luty
• Montaż 450 m barierek na ulicy obok urzędu gminy 
od strony rzeki.
• Wymiana nawierzchni kamiennej na kostkę 
betonową na drodze gminnej w Starych 
Bogaczowicach oraz montaż oświetlenia na tej 
drodze.

• VI Edycja Dyktanda Gminnego o pióro Wójta Gminy 
Stare Bogaczowice - mistrzem ortogra�i została 
Monika Czernecka z Chwaliszowa.
• Ferie zimowe dla najmłodszych mieszkańców Gminy 
- liczne wyjazdy, zajęcia w terenie i animacje.

 Marzec

• Realizacja zadania „Zapisane, sfotografowane, 
zapamiętane” w ramach programu „Bank Ambitnej 

Najważniejsze wydarzenia w Gminie 
Młodzieży” Fundacji Banku Zachodniego WBK 
(Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne).
• Realizacja zadania „Wodny świat Bankowych 
Del�nków” - do�nansowanego przez Fundację Banku 
Zachodniego WBK (Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Stare Bogaczowice).
• Wałbrzyskie morsy zakończyły sezon kąpieli 
2016/2017 nad Zalewem w Starych Bogaczowicach.

 Kwiecień
• Nowa nawierzchnia bitumiczna fragmentu drogi 
powiatowej z Chwaliszowa do Sadów Górnych.
• Wykonanie chodnika przy drodze do szkoły 
w Starych Bogaczowicach.
• Prelekcja informacyjno-edukacyjna dla uczniów 
klas ,,O” i ,,I” przygotowana przez pracowników 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Sanikom” 
Sp. z o.o., przy współudziale Urzędu Gminy Stare 
Bogaczowice.
• Uzyskanie do�nansowania w ramach Budżetu 
Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego 2017 
przez Fundację Anna w Gostkowie na realizację 
projektu „Ocalić od zapomnienia”.

• Jarmark wielkanocny przy pałacu Struga.
• Koncert wielkopostny w Kościele Para�alnym 
w Starych Bogaczowicach w wykonaniu kwartetu 
smyczkowego z Filharmonii Sudeckiej.
• Rozstrzygnięcie gminnego konkursu „Palma, 
pisanka, kraszanka” (Zespół Szkół w Starych 
Bogaczowicach).

 Maj
• Nowa nawierzchnia bitumiczna dla odcinka drogi 
powiatowej nr 3464D na odcinku Chwaliszów - 
Cieszów „Górny”.
• Nowa warstwa bitumiczna na drodze powiatowej 
od strony Jaczkowa w kierunku na Gostków.
• Absolutorium dla wójta Gminy Stare Bogaczowice.
• 3-dniowy biwak historyczny „Bitwa Pod Strugą”.
• Podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej 
współpracy przy organizacji obchodów rocznic 
bitwy Ułanów Legii Polsko - Włoskiej na Czerwonym 
Wzgórzu. List intencyjny podpisany został 
przez Gminę Stare Bogaczowice, Gminę Szczawno-
Zdrój, Towarzystwo Miłośników Szczawna - Zdroju, 
Uzdrowisko Szczawno - Jedlina oraz Pałac w Strudze.

• Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wiedzy 
historycznej zorganizowanego w ramach obchodów 
rocznicy „Bitwy pod Strugą”.
• IV Dzień Europy (Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Stare Bogaczowice we współpracy z Powiatem 
Wałbrzyskim, ze Stowarzyszenie Tratwa Wrocław 
i Uniwersytetem Trzeciego Wieku).
• Realizacja projektu „Eko - ścieżki wokół ziół” 
wokół budynku Gminnego Centrum Biblioteczno 
- Kulturalnego w Starych Bogaczowicach 
do�nansowanego przez Fundusz „Toyota”.
• II edycja Ligi MTB Cross-Country Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, która odbyła się nad zalewem 
w Starych Bogaczowicach.
• Wizyta uczniów Zespołu Szkół Podstawowych 
w Starych Bogaczowicach w Sortowni Odpadów 
Selektywnie Zebranych w Lubawce.
• Półmaraton Górski z Flaga na Trójgarbie 
(w partnerstwie z Gminą Czarny Bór).

 Czerwiec
• Uroczyste otwarcie drogi na odcinku Chwaliszów-
Sady Górne.
• Zakończenie remontu drogi wojewódzkiej 
w Strudze.
• Doprowadzenie sieci wodociągowej do górnej 
części Cieszowa.
• Rozpoczęcie remontu drogi powiatowej w Strudze 
na odcinku od Strugi - poczty do pałacu.

• Budowa sieci kanalizacyjnej w Strudze.
• Remont drogi gminnej w Jabłowie.
• III Dni Gminy Stare Bogaczowice.
• „Cuda wianki nad Zalewem”-otwarcie sezonu 
nad Zalewem.
• IV nocne wejście na Trójgarb (Partnerstwo wokół 
Trójgarbu).
• Przywitanie wakacji nad zalewem.
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Gmina Stare Bogaczowice

Stare Bogaczowice w 2017 roku
 Lipiec

• Przyznanie środków unijnych w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd 
Pracy na utworzenie 16 miejsc w żłobku w Strudze. 
Zadanie realizowane przez Ramonę Bukowską 
„U Mikołaja” w partnerstwie z Gminą Stare 
Bogaczowice.
• Otrzymanie do�nansowania ZIT-u Aglomeracji 
Wałbrzyskiej na projekt zatytułowany „Ekomuzeum 
Wokół Trójgarbu - etap II - sposób na ochronę 
i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu 
Trójgarbu i Chełmca”. To wspólny sukces trzech 
samorządów: Czarnego Boru, Szczawna - Zdroju 
i Starych Bogaczowic oraz Nadleśnictwa Wałbrzych.
• Wójt gminy podpisał umowę z Gminą Wałbrzych, 
pełniącą funkcję instytucji Pośredniczącej 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
w imieniu, której działa Instytucja Pośrednicząca 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przedmiotem umowy 
jest do�nansowanie „Kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynku Zespołu Szkół w Starych 
Bogaczowicach”.
• Wakacje z Gminnym Centrum Biblioteczno-
Kulturalnym (cykl wycieczek i zajęć).
• W ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 
gmina uzyskała środki �nansowe na realizację 
zadania „Budowa ogólnodostępnego boiska 
wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu 
w miejscowości Gostków”.
• Na wniosek wójta Gminy, Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji przyznał środki 
na odbudowę drogi gminnej na odcinku 80 metrów.
• Badania na zamku Cisy prowadzone 
przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.
• Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta 
Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy Stare 
Bogaczowice.
• Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych w Cieszowie, 
Chwaliszowie i Starych Bogaczowicach.

 Sierpień
• Powiat wałbrzyski w partnerstwie z gminami 
Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Walim pozyskał 
środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego w kwocie 
3 168 462,58 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej 
na 21 budynkach użyteczności publicznej.
• Rozpoczęcie prac przy budowie chodnika 
i utwardzeniu pobocza naprzeciw świetlicy w Starych 
Bogaczowicach.

• Zakończenie remontu uszkodzonej przez ob�te 
opady drogi gminnej w Jabłowie.
• Rozpoczęcie budowy boiska w Nowych 
Bogaczowicach.
• Rozpoczęcie prac przy budowie oświetlenia wzdłuż 
ul. Herbowej w Strudze.
• W Chwaliszowie, Cieszowie i Starych Bogaczowicach 
w obecności marszałek Iwony Krawczyk oddano 
do użytku nowe boiska. Obiekty powstały przy 
współudziale �nansowym budżetu województwa.
• Zalew w Starych Bogaczowicach otrzymał 
zaszczytny tytuł od mieszkańców Dolnego Śląska 
zajmując pierwsze miejsce w plebiscycie TOP5 
dolnośląskich plaż Radia Wrocław.
• Realizacja projektu „Akademia małego sportowca” - 
treningu Taekwon-do (GCBK).
• Moto festyn w Chwaliszowie.

 Wrzesień

• Odbiór boisk wielofunkcyjnych w Nowych 
Bogaczowicach i w Gostkowie.
• Dożynki powiatowo-gminne, które zgromadziły 
setki mieszkańców gminy i Powiatu Wałbrzyskiego.
• Realizacja ogólnopolskiej akcji „Narodowe 
Czytanie” podczas festynu para�alnego w Strudze.
• Rozstrzygnięcie konkursu „Ładna posesja”.
• III Biesiada Kresowa organizowaną przez 
Stowarzyszenie Kresowianie.

 Październik
• Odbiór nowego chodnika w Strudze przy drodze 
wojewódzkiej na odcinku od centrum do boiska 
sportowego.

• Poprawa bezpieczeństwa Gminy Stare Bogaczowice 
poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego, z funkcją do usuwania skutków zagrożeń 
środowiska.
• Nowy plac zabaw w Lubominie.
• Zawarcie porozumienia z Rejonowym Zarządem 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie 
współ�nansowania czyszczenia koryta rzeki 
Strzegomki w Starych Bogaczowicach.

• Obchody 16-tych Dolnośląskich Dni Kultury 
Kresowej - Gala Kresowa.
• Zakończenie projektu „Ocalić od zapomnienia”, 
który realizowała Fundacja „Anna” z Gostkowa.
• Inauguracja roku akademickiego Uniwersytet III 
Wieku w Starych Bogaczowicach.
• Rozstrzygnięcie konkursu fotogra�cznego 
„Człowiek i jego pasje - życie codzienne mieszkańców 
gminy Stare Bogaczowice”.
• Dzień Kultury Koreańskiej z udziałem Centrum 
Kultury Koreańskiej w Warszawie.
• Anioł hopicjum dla Gminy Stare Bogaczowice 
przyznany za pomoc �nansową dla Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatywnej oddział 
w Wałbrzychu.
• Zakończenie renowacji ołtarza w Kościele 
Para�alnym w Starych Bogaczowicach oraz prac 
malarskich elewacji zewnętrznej kościoła

 Listopad
• Montaż oświetlenia dwóch gmin w Sołectwie Stare 
Bogaczowice.
• Podpisanie umowy z wykonawcami robót 
budowlanych na zadanie inwestycyjne 
„Kompleksowa modernizacja energetyczną budynku 
Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172a w Starych 
Bogaczowicach”.
• Zakończenie projektu „Gminna młodzież 
twórczo przeciw hejtowi” zrealizowanego 
w ramach rządowego „Programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 
i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.
• Wieczornica Patriotyczna.
• Otwarcie sezonu zimnych kąpieli grupy 
„Wałbrzyskie Morsy i okolice” nad Zalewem 
w Starych Bogaczowicach.

 Grudzień
• Montaż oświetlenia na drogach gminnych 
w Gostkowie.
• Zakończenie prac na odcinku drogi powiatowej 
3389D w Strudze.
• Liczne spotkania z Mikołajem.
• Cykl spotkań warsztatowych w GCBK z rękodzieła 
o tematyce świątecznej.
• Spektakl świąteczny „W fabryce Świętego 
Mikołaja”.
• XIV Gminny Konkurs Wokalny „Śpiewające Boże 
Narodzenie”.
• Spotkanie przy choince, jasełka oraz wizyta 
Mikołaja.
• Koncert zespołu Futyma Quintet w kościele 
św. Józefa w Starych Bogaczowicach wraz z jasełkami 
w wykonaniu młodzieży gminnej.
• Koncert kolęd w kościele para�alnym w Strudze.
• Koncert organowy na odnowionym instrumencie 
zabytkowym w kościele para�alnym w Starych 
Bogaczowicach.

W 2017 roku Gmina Stare Bogaczowice 
pozyskała do�nansowanie 

ze środków zewnętrznych w wysokości 

4 169 993 złotych.
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Dzięki wsparciu mBanku i jego 
programowi grantowemu w I se-
mestrze r. szk. 2017/2018 dwu-
dziestu czterech uczniów z klas 
5 - 7 Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 6 w Boguszowie- Gorcach, 
brało udział w dodatkowych zaję-
ciach pt.” Magiczna matematyka- 
czyli różne aspekty zastosowania 
matematyki”.

Jak pozyskaliśmy prawie 5000 zł 
do� nansowania? 

Już od czterech lat Fundacja 
mBanku koncentruje swoje wysiłki 
na wspieraniu nauki matematyki, 
oferując pasjonatom tej dziedziny 
różne formy wsparcia, a jej klu-
czowym dzieleniem jest program 
grantowy mPotęga, który popula-
ryzuje matematykę wśród uczniów, 
zachęca nauczycieli, rodziców oraz 
pasjonatów matematyki do prze-
zwyciężenia rutyny i schematów w 
nauczaniu tego przedmiotu.

Program obejmuje dzieci uczą-
ce się co najmniej w 4. klasie szkoły 
podstawowej oraz w gimnazjach i 
szkołach ponadgimnazjalnych. O 
granty mogą ubiegać się szkoły pod-
stawowe, gimnazja i szkoły średnie, 
biblioteki publiczne, uczelnie wyż-
sze, organizacje pozarządowe i gru-

Magiczna matematyka W PSP 6 W BOGUSZOWIE – GORCACH

py nieformalne. (Więcej informacji 
na stronie www.mpotega.pl)

Na czym polegał nas projekt?
Dzięki do� nansowaniu uczniowie 

oprócz zajęć na ternie szkoły mogli 
wziąć udział w cyklu zajęć w wał-
brzyskim Explora Park, min. „Mozaiki 
i parkietarze”, „Lustrzane odbicia” i 
„Twierdzenie Pitagorasa”, które udało 
nam się połączyć z ogólnopolskimi 
obchodami „SPiN DAY”. Opiekunem 
projektu w szkole była nauczycielka 
matematyki Pani Ewa Żuk.

W wałbrzyskim Explora Parku 
wszystkie lekcje upłynęły na po-
kazach i warsztatach związanych 
z matematyką . Podczas zajęć pro-
wadzonych przez animatorów 
uczniowie przekonywali się, że 
matematyka może być świetną za-
bawą. Nie zabrakło interaktywnych 
zadań i prezentacji o praktycznym 
charakterze, wymagających od 
uczestników szczegółowej analizy i 
logicznego myślenia. Nie zabrakło 
też dobrej zabawy, połączonej z na-
bywaniem wiedzy.

Natomiast Patrycja i Vanessa, 
uczennice klasy piątej, budując 
most wyrównały dotychczasowy 
rekord.

Na zajęciach uczniowie, pracując 
w dwóch grupach, tworzyli mozaiki 
i parkietarze, oraz albumy, a naj-
lepsze prace zostały nagrodzone 
. Uczniowie z II grupy dodatkowo 
rozwiązywali zadania pt. „Procen-
towy zawrót głowy” i wykonywali 
w domu plakaty dotyczące pro-
centów. Największą nagrodą dla 
uczestników było rozwinięcie umie-
jętności matematycznych, praca w 
grupie rówieśniczej oraz nauka po-
przez zabawę i doświadczenie. 

WYNIKI KONKURSÓW
Konkurs I- projekt 
pt. „Mozaika lub parkietarze”
Gr.I
I miejsce – Patrycja Stefanowicz kl.5
II miejsce – Vanessa Świstuń kl.5
III miejsce – Martyna Czapska kl.6
Gr.II
I miejsce – Natalia Filipecka kl.7
II miejsce – Karol Konieczny kl. 6
II miejsce – Weronika Dąbrowska 
kl.7

Konkurs II- Album pt.” Symetria 
w otaczającym nas świecie”- prace 

wykonane w programie Word 
w korelacji z Paint
Gr.I
I miejsce – Bartłomiej Piotrowski kl.5
II miejsce – Oliwier Marciniak kl.5
III miejsce – Kinga Śmierciak kl.6

Konkurs II- Album pt.” Bryły obrotowe 
w otaczającym nas świecie”- prace 
wykonane w programie Word 
w korelacji z Paint
Gr.II
I miejsce – Natalia Filipecka kl.7
II miejsce – Maria Cieśnicka kl.7
III miejsce – Julia Maciołek kl.7

Wszystkie materiały niezbędne 
do wykonywania prac uczniowie 
otrzymali w ranach do� nanso-
wania. Albumy i wykonane przez 
uczniów plakaty posłużą jako ma-
teriały dydaktyczne na zajęcia z ma-
tematyki. Obecnie na korytarzach 
szkoły można podziwiać część 
uczniowskich prac.

Szkoła planuje zorganizować 
podobne zajęcia oraz wyjazdy 
do Expolra Parku dla młodszych 
uczniów w przyszłym roku szkol-
nym.

Ewa Żuk – nauczyciel matematyki 
w PSP 6 w Boguszowie - Gorcach

Kościół w Starych Bogaczowicach gościł wspaniałych muzyków i 
aktorów, którzy w nowatorski sposób przedstawili historię narodzin 
Jezusa Chrystusa. Koncert w wykonaniu Futyma Quintet (Dominika 
Kowalik vocal, Daria Kurdybelska sopran, Dariusz Futyma – śpiew, 
saksofon, Rafał Futyma - śpiew, gitary, Jakub Adamiak - kontrabas, 
gitara basowa) połączony z narracją Roberta Delegiewicza i grą 
aktorską uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach, 
wzruszył wszystkich przybyłych gości. Tego dnia można było wesprzeć 
także akcję „Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci” wspomagając dzieci 
w Syrii i w Libanie. Każdy darczyńca otrzymał płytę „Gdzie jest 
nasze Betlejem” lub „Kolędałkę”, które zostały stworzone przez 
mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice w 2016 i 2017 roku.

(IL)

Inwestycyjny 
budżet
Rada Gminy Stare Boga-
czowice przyjęła uchwałę 
o budżecie gminy na rok 
2018. Przewidziano docho-
dy w wysokości 16 mln 599 
tys. zł i wydatki w wysoko-
ści  22mln 797 tys.zł, różnica 
zostanie pokryta  nadwyżką 
z lat ubiegłych. Wydatki zo-
staną przeznaczone m:in. 
na zadania: kompleksowa 
modernizacja energetyczna 
budynku Szkoły Podstawo-
wej w Starych Bogaczowi-
cach – 2,680 mln. zł, budowa 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków – 1,170 mln. zł, bu-
dowa 4 placów zabaw - 120 
tys. zł, budowa świetlic wiej-
skich wraz z zagospodaro-
waniem terenu w miejsco-
wościach Cieszów, Struga i 
Chwaliszów - 3 mln. zł, budo-
wa chodnika przy drodze po-
wiatowej w Strudze i w No-
wych Bogaczowicach - 200 
tys. zł, budowa chodnika w 
miejscowości Stare Bogaczo-
wice i Chwaliszów  - 428 tys. 
zł, budowa alternatywnych 
źródeł zasilania w energię 
elektryczną obiektów uży-
teczności publicznej - 393 
tys. zł.

(RED)

Mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice w podniosły i radosny sposób uczcili Święto Trzech Króli. Po uroczystej 
mszy świętej, z udziałem uczniów z gminnej szkoły, radosnym orszakiem wszyscy udali się do sali sołeckiej. 
Orszak prowadziło 3 króli na koniach, a piesi kolędowali przy akordeonowym akompaniamencie. W sali 
sołeckiej czekały na mieszkańców wypieki oraz ciepła kawa i herbata. Najmłodsi przygotowali także występ 
artystyczny.

(IL)

Poniedziałek 15.01.– wyjazd na lodow-
isko o godz. 9.30. Wtorek 16.01. – wyjście 
na ognisko nad zalew (10.00-14.00). Środa 
17.01. – warsztaty artystyczne „upominki 
dla babci i dziadka” w budynku Gminnego 
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego (10.00-
14.00). Czwartek 18.01.2018 – kino, �lm 
„Paddington” (wyjazd godz. 10.00). Piątek 
19.01. – spotkanie z magikiem i warsztaty 
czarodzieja w budynku Gminnego Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnego (10.00 -14.00). 
Poniedziałek 22.01. – zwiedzanie stadionu 
Wrocław, wystawa LEGO oraz wizyta na lot-

nisku (wyjazd godz. 7.45). Wtorek 23.01. – 
warsztaty artystyczne „mydełka” w budynku 
Gminnego Centrum Biblioteczno-Kultural-
nego (10.00 -14.00). Środa 24.01. – spektakl 
w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu „Kajtuś 
Czarodziej” (wyjazd o godz. 09.15). Czwartek 
25.01. –warsztaty kulinarne „faworki i opon-
ki” w budynku Gminnego Centrum Biblio-
teczno-Kulturalnego (10.00 -14.00). Piątek 
26.01. – zabawa Karnawałowa „Bal Przebier-
ańców” w budynku Gminnego Centrum Bib-
lioteczno-Kulturalnego (16.00 – 18.00).

(IL)

Gdzie jest nasze 
Betlejem

Ferie 2018 w Gminie Stare Bogaczowice

Kolędowali w orszaku
Gmina Stare Bogaczowice
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Od stycznia 2018 roku w 
Urzędzie Gminy Walim przy 
ul. Bocznej 9 funkcjonuje 
nowe stanowisko pracy. 
Kancelaria, bo o niej mowa 
służy głównie mieszkańcom 
załatwiającym swoje sprawy 
w urzędzie.

Od teraz klienci urzędu nie 
muszą kierować się do sekre-
tariatu by zostawić czy wypeł-
nić pismo. Do tego służy spe-
cjalnie utworzone stanowisko, 
którego uruchomienie zwią-
zane jest z wprowadzeniem w 
urzędzie systemu elektronicz-
nego zarządzania dokumen-
tacją - EZD. Kancelaria mieści 
się w holu, na wprost wejścia 
do urzędu. Jej prowadzeniem 
zajmuje się Ewelina Firlej. - 
Mieszkańcy gminy ze swoimi 

sprawami nie idą już jak daw-
niej do sekretariatu, a do kan-
celarii. Tutaj zostawią wszelkie 
pisma, podania, dokumenty, 
oprócz wniosków o wydanie 
dowodu osobistego i działal-
ności gospodarczej - wyjaśnia 
Ewelina Firlej.

Sekretariat wciąż odpowia-
da za kontakt telefoniczny z 
urzędem, czy umawianie indy-
widualnych spotkań z wójtem. 
Po meldunek, czy wydanie do-
wodu osobistego należy zgła-
szać się, tak jak dawniej, do 
Anny Wesołowskiej urzędują-
cej teraz w pokoju nr 4, a spra-
wy związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej pro-
wadzi Adriana Zygadło - pok. 
nr 13.

(MM)

Uczniowie, dyrekcja i 
Rada Rodziców Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego 
w Sokołowsku przygoto-
wali dla KSS Bartnica miłą 
niespodziankę. Dyrektor 
Grażyna Lektarska, prze-
wodnicząca rady Rodziców 
Dominika Zimnowodzka 
oraz uczennice Julia Gałęzia 
i Oliwia Pilarz – taka sympa-
tyczna delegacja odwiedziła 
prezesa Kopalń Surowców 
Skalnych w Bartnicy Jaku-
ba Madeja. Reprezentant-
ki szkoły chciały osobiście 
podziękować za pomoc w 
zakupie sprzętu nagłaśnia-
jącego dla szkoły.

– Nasz dotychczasowy 
sprzęt, pod koniec ubiegłe-
go roku, popsuł się całkiem. 
Zostaliśmy bez nagłośnienia, 
które jest niezbędne podczas 
szkolnych uroczystości i róż-
nych wydarzeń organizowa-
nych dla dzieci: sportowych, 
kulturalnych itp. – mówi Gra-
żyna Lektarska, dyrektorka 
szkoły.

Koszt zakupu nowego 
sprzętu okazał się jednak du-
żym wyzwaniem dla szkol-
nego budżetu. Wtedy prze-
wodnicząca Rady Rodziców 
Dominika Zimnowodzka 
wpadła na pomysł, żeby wy-

Nowe stanowisko Miłe podziękowania

korzystać na ten cel pieniądze 
odłożono na koncie Rady, a 
na brakującą część poszukać 
darczyńców, którzy pomogą 
szkole w zakupie sprzętu.– 
Zwróciliśmy się o wsparcie do 
KSS Bartnica i kopalnia nam 
pomogła. Serdecznie dzięku-
jemy za dobre serce! Sprzęt 
już jest w szkole i bardzo do-
brze działa – cieszy się pani 
Dominika.

Podczas wizyty w KSS Bart-
nica uczennice Julia i Oliwia 
podarowały prezesowi Jaku-

bowi Madejowi bukiet kwia-
tów oraz ozdobną tabliczkę 
z podziękowaniami. – To ja 
wam dziękuję za ten przemiły 
gest – mówił prezes Madej. – 
Naszej spółce zależy na tym, 
aby dzieci w szkołach sąsiadu-
jących z naszymi kopalniami 
miały jak najlepsze warunki. 
W dodatku Sokołowsko jest 
przecież prawdziwą perełką 
okolicy, o którą należy dbać. 
Dlatego cała przyjemność 
jest po naszej stronie, że mo-
gliśmy pomóc Mam nadzieję, 

że sprzęt będzie służył szkole 
przez długie lata – dodał pre-
zes.

Dodajmy, że wsparcie dla 
Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Sokołowsku jest 
jedną z wielu form pomocy, 
której KSS Bartnica udziela od 
lat m.in. dla szkół, przedszko-
li, klubów sportowych, gmin, 
sołectw, samorządów, organi-
zacji, fundacji, organizatorów 
wydarzeń społecznych i kul-
turalnych oraz mieszkańców 
regionów, w których działają 
należące do spółki kopalnie i 
wytwórnie mas bitumicznych. 
Tylko od stycznia do połowy 
listopada 2017 r. KSS Bartnica 
udzieliła wsparcia aż 64 razy 
– 46 razy przekazując pomoc 
�nansową, a 18 razy przeka-
zując bezpłatnie kruszywo, 
w ilości sięgającej w sumie 
niemal 1600 ton! KSS Bartnica 
�nansuje również m.in. dru-
żynę Podgórze gra Fair Play 
dla małych i uzdolnionych 
sportowców z wałbrzyskiej 
dzielnicy Podgórze, organi-
zuje festyny dla mieszkańców 
tej dzielnicy, była też jednym 
ze sponsorów nowoczesnej 
pracowni multimedialnej do 
nauki języków obcych w SP nr 
5 na Podgórzu.

(EG)

Jakub Madej odebrał podziękowania od uczniów z Sokołowska.
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Błoto, mgła, mżawka i 
lód na trasie towarzyszyły 
biegaczom górskim w czasie 
III Zimowego Biegu Koliby 
Łomnickiej, który wystar-
tował w południe 7 stycz-
nia. - Nowy sezon biegów 
odbywających się na tere-
nie Gminy Głuszyca i zapo-
wiadających ultramaraton i 
półmaraton górski Waligó-
ra Run Cross uważamy za 
otwarty! – mówią organiza-
torzy biegu ze Stowarzysze-
nia Waligóra Run i Gminy 
Głuszyca.

Pierwszy na mecie przy re-
stauracji Koliba Łomnicka po-
jawił się Bartłomiej Wojsław w 
rewelacyjnym czasie 01:15:21. 
Drugie miejsce wywalczył 
Paweł Białek (01:17:10). Trze-
ci w kategorii open był głu-
szyczanin Marek Swoboda ( 
01:18:11). Wśród pań najszyb-
ciej pobiegła Lidia Niekraś 
(01:31:17), druga była Joanna 
Ignasiak (01:35:14), a trzecia 
Anna Grześkowiak (01:36:02). 
Gratulujemy wszystkim biega-
czom, a szczególnie tym, który 
stanęli na podium. Szczegóło-
we wyniki zawodów znajdują 
się na stronie: http://www.po-

miarownia.pl/imprezy_wyniki.
html?impreza=15c

Warunki na 15,5-kilome-
trowej trasie nie rozpieszcza-
ły zawodników. Choć był to 
w nazwie bieg zimowy, śnieg 
na trasie się nie pojawiał, a 
jedynie oblodzenia. Łatwo 
nie było, zawodnicy na 665 
metrach przewyższeń musie-
li poradzić sobie z niekiedy 
wyjątkowo błotnistymi odcin-
kami. Jednak radosny nastrój 
i mobilizujący do walki z wła-
snymi słabościami duch rywa-
lizacji nie opuszczał biegaczy 
- w efekcie z częścią trasy WRC 
pomyślnie zmierzyło się 190 
zawodników. 

Statuetki dla najlepszych 
biegaczy w kategoriach open 
i w poszczególnych katego-
riach wiekowych wręczali za-
stępca burmistrza Głuszycy 
Grzegorz Szymański oraz pre-
zes stowarzyszenia Waligóra 
Run Andrzej Kolisz.

- Do zobaczenia w Głuszy-
cy - 3 czerwca na III Półmara-
tonie Szlakiem Riese oraz 6 
października na ultra- i półma-
ratonie Waligóra Run Cross – 
zapraszają organizatorzy.

(SJ)

Bieg Koliby Łomnickiej

Na starcie III Zimowego Biegu Koliby Łomnickiej stanęło 190 biegaczy.

Lider wygrał 
w Aqua Zdroju
– W Hali Widowiskowo-Spor-
towej Aqua Zdrój w Wał-
brzychu rozegrany został 
pierwszoligowy mecz siat-
kówki mężczyzn MKS Aqua 
Zdrój Wałbrzych – KS Lechia 
Tomaszów Mazowiecki. Do-
tychczasowy wicelider okazał 
się za mocny dla gospodarzy i 
wygrał spotkanie 3:0 w setach: 
26:24, 25:13, 25:23. MVP spo-
tkania został Kamil Gutkowski. 
Na kolejne ligowe rozgrywki 
zapraszamy 27. stycznia, tym 
razem wałbrzyscy siatkarze 
podejmą KPS Siedlce – mówi 
Fabian Kurzawiński, kierownik 
wałbrzyskiej drużyny. Wcze-
śniej, bo już 13 stycznia wał-
brzyszanie zagrają z na wyjeź-
dzie z Olimpią Sulęcin.

(RED)

Zagrają wózkersi
Zapraszamy wszystkich ki-
biców na IV rundę rozgry-
wek o Mistrzostwo Polski w 
Koszykówce na Wózkach. 
Turniej odbędzie się w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej Aqua 
Zdrój w najbliższą sobotę 13. 
stycznia 2018 – start rozgry-
wek o godz. 10:00. W zmaga-
niach wezmą udział drużyny: 
Start Wrocław, ŁTRSN Łódź 
oraz Mad Devils ZAZ Victoria 
Wałbrzych. Plan gier: 
godz. 10:00 ŁTRSN Łódź – Mad 
Devils ZAZ Victoria Wałbrzych
godz. 12:00 Start Wrocław – 
ŁTRSN Łódź
godz. 14:00 Mad Devils ZAZ 
Victoria Wałbrzych – Start 
Wrocław
Szczegóły na www.facebook.
com/mad.devils.koszykowka.

(RED)

Wygrali 
w osłabieniu
W XVI kolejce II ligi koszy-
karzy, mimo osłabienia bra-
kiem Rafała Glapińskiego 
i Marcina Wróbla, Górnik 
Trans.eu Wałbrzych wygrał 
z Muszkieterami Nowa Sól 
70:67 (18:18, 17:15, 16:14, 
19:20). Punkty dla Górnik 
Trans.eu zdobywali: Durski 24, 
Ratajczak 18, Krzywdziński 17, 
Kruszczyński 6, Kaczuga 5, Ma-
karczuk 0, Jeziorowski 0, Kłyż 
0. Następny mecz podopieczni 
trenera Marcina Radomskiego 
rozegrają 14 stycznia o godz. 
18:00 w Częstochowie z AZS.

(RED)

Ferie na sportowo
Zapraszamy dzieci i mło-
dzież do uczestnictwa w 
Wałbrzyskich Feriach Zimo-
wych na sportowo! – Przy-
gotowaliśmy bogatą ofertę 
bezpłatnych zajęć sportowo-
-rekreacyjnych dla uczniów 
szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Będą gry zespołowe 
– koszykówka, siatkówka i 
piłka nożna, a także tenis sto-
łowy, badminton, zajęcia z 
lekkiej atletyki oraz elementy 
sportów walki. Dziewczęta 
zapraszamy na zajęcia �tness 
i trampoliny. W okresie ferii 
dla dzieci i młodzieży szkolnej 
obowiązywać będą promocyj-
ne ceny do Parku Wodnego 
Aqua Zdrój (3 zł za pierwszą 
godzinę w godz. 6:00-10:00), 
na basen w Zespole Szkół nr 4 
(3 zł za godzinę) oraz do Ska-
te Parku (wstęp 2 zł). Zajęcia 
potrwają od 15 do 26 stycznia 
2018 r. – mówią organizatorzy 
zajęć.

(RED)

Jak już informowaliśmy, 
miniony sezon był udany 
dla młodych kolarzy LKKS 
Górnik Wałbrzych – DZT 
Service Świebodzice, którzy 
mocno zaznaczyli swój ud-
ział w sukcesach zawod-
ników z Dolnego Śląska. 
Współautorem osiągnięć był 
oczywiście trener Jarosław 
Nowicki, od wielu lat związa-
ny z Górnikiem i szkolący 
kolejne pokolenie cyklistów.

Dominik Kopiwoda, który w 
sierpniu skończył 16 lat, został 
powołany do kadry narodowej 
juniorów. Warto zaznaczyć, że 
jest uczniem specjalizujące-
go się w kolarstwie Liceum 
Ogólnokształcącego Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w 
Świdnicy, której to placówki 
absolwentami byli niegdyś 
Michał Kwiatkowski oraz Ra-
fał Majka. Oby poszedł w ich 
ślady!

Najwartościowszym tego-
rocznym wynikiem Dominika 
Kopiwody, było 6. miejsce 
zajęte w Górskich Mistrzost-
wach Polski w Wysowej-Zdro-
ju. Poza tym, razem z Kar-
olem Woźniakiem zajęli 9. 
lokatę w jeździe dwójkami 
w mistrzostwach Polski w 
Godzieszach Wielkich. Warto 
też odnotować inne rezul-
taty Dominika: zwyciężył w 
Czasówce Izerskiej w rejonie 
Zakrętu Śmierci w Szklarskiej 
Porębie, był 2. w Czasówce 
Kaczawskiej, 8. w wyścigu ze 
startu wspólnego w Nowym 
Dworze Mazowieckim, kwal-
i�kacjach do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, 12. w 
podobnym wyścigu w Pucha-
rze Polskim w Gostyniu i 2. w 
rywalizacji MTB w Olesznej.

 - Dominik rozwija się praw-
idłowo, a szczególnie dobrze 

Kopiwoda w kadrze 
juniorów

radzi sobie w górach, które 
są najlepszym sprawdzianem 
kolarskiej klasy. Poza tym 
jest koleżeński i trzyma się 
ziemi. Liczę na jego postępy 
w przyszłym sezonie, kiedy 
będzie się ścigał jako kadro-
wicz, także za granicą – ocenił 
swojego wychowanka trener 
Jarosław Nowicki.

Dominik Kopiwoda był na 
zgrupowaniu kadry juniorów 
w Cetniewie. Razem z nim 
trenowała tam również trójka 
zawodników Górnika, juniorzy 
młodsi: Julia Kowalska, Adri-
anna Rasińska i Karol Woźniak. 
Ich pobyt na obozie wsparła 
�nansowo Wałbrzyska Spec-
jalna Strefa Ekonomiczna „In-
vest-Park”.

Andrzej Basiński

Dominik Kopiwoda
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LOKALIZATORY GPS
SAMOCHODOWE i OSOBISTE

ALARMY-KAMERY-MONITORING IP
SPRZEDAŻ-MONTAŻ-SERWIS 

Wałbrzych • ul. Długa 3a • tel. 608 44 22 04

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
WESOŁA, STASZIC,

WIECZOREK, MARCEL, SILESIA, 

KOKS ORZECH, MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra 

w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

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

KONFERANSJER 
- profesjonalne prowadzenie 
eventów oraz imprez 
okolicznościowych

DJ - wesela, dancingi, 
imprezy okolicznościowe

Wystawiam fakturę VAT        602 24 57 76

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

Wystartował 40. Rajd 
Dakar, najtrudniejsza i naj-
bardziej prestiżowa impre-
za motorsportu na świecie. 
Udział w niej Polaków ma 
już 30-letnią tradycję. - Za-
częliśmy od dziesiątej edycji 
na trasie Paryż- Algier-Da-
kar - powiedział Tygodni-
kowi DB 2010 Jerzy Mazur, 
pierwszy Polak, który ukoń-
czy ten rajd w 1988 roku na 
ciężarówce Star 266. Jego 
pilotem był Julian Obrocki.

- Do stolicy Senegalu do-
jechaliśmy na piętnastym 
miejscu. Mogliśmy uplasować 
się wyżej, gdyby nie ogrom-
na wydma, która zatrzymała 
naszego Stara na pustyni, na 
odcinku specjalnym długości 
850 km. Odkopywaliśmy go 
sześć godzin i przez to o kilka-
naście minut przekroczyliśmy 
limit czasu - przypomniał.

Ze 109 ciężarówek, które 
przystąpiły do rywalizacji, do 
mety dotarły 22. - Nie mieli-
śmy serwisu. Nasz jedenasto-
tonowy Star wiózł na pace 
2500 kg części zamiennych. 
Dysponowaliśmy mocą tylko 
220 koni mechanicznych, co 
przy prawie 700 koniach cze-
skich Tatr stawiało nas od razu 
w niekorzystnej sytuacji - uza-
sadnił.

Rywalizację ciężarówek wy-
grał wtedy Czech Karel Oprais, 
oczywiście na Tatrze. X Rajd 
Paryż- Dakar zapisał się w kro-
nikach wyjątkowo tragicznie. 
Na jego trasie zginęło sześć 
osób, w tym trzech uczest-
ników zawodów.- Pionierski 
dla Polaków Dakar cały czas 
jest w moim sercu. Mam do 
niego ogromny sentyment 
i odczuwam wielką dumę i 
satysfakcję, że dane mi było 

10 dni pozostało do 
pierwszego terminu 
37.Biegu Gwarków, który 
został zaplanowany na 20-
21 stycznia.

- Śniegu jednak na trasach 
Jugów Park i okolicy w Gó-
rach Sowich nie ma. Jednak 
organizatorzy, zgodnie z za-
powiedziami, do 15 stycznia 
czekają na podjęcie decyzji o 
przeniesieniu biegów na ter-
min rezerwowy 3-4 lutego. 
Pojedyncze osoby zapisują 
się do naszej imprezy. Nieco 
więcej jest chętnych do bie-
gu na 20 km. Zachęcamy, bo 
jeżeli nie w pierwszym, to w 
drugim terminie nasze biegi 
się odbędą. Tak naprawdę 
warunki do biegania na nar-
tach są obecnie tylko w Ja-
kuszycach. Tam też przenie-
siono imprezy biathlonowe z 
Zakopanego, bowiem nawet 
w Kirach nie ma dobrych 
tras. Także Duszniki Zdrój 
odwołały swój Puchar IBU 
juniorów w biatlonie, który 
miał się odbyć pod koniec 
stycznia, bo na Jamrozowej 
Polanie nie ma możliwości 
sypania nawet sztucznego 
śniegu, a naturalnego po 
prostu nie ma. Z impreza-
mi czeka też Andrzejówka, 
gdzie są zaplanowane nar-
ciarskie Zimowy Triathlon i 
Puchar Gór Suchych. Biega-
ją tylko w Jakuszycach. Tam 
rozegrano Enervit Clasic na 
dystansie 5 km  z udziałem 
ponad 200 biegaczy. Nie 
brakowało wałbrzyszan, star-
towali między innymi: Daniel 
Filip, Artur Mazurek, Dariusz 
Kalisz, Patryk Mazurek, Seba-
stian Raciniewski. Nie mamy 
wyjścia, czekamy na śnieg. 

Czekają na śnieg

I zachęcamy do zapisów na 
naszej stronie przez zakładkę 
„Zgłoszenia” – mówi Mariusz 
Gawlik, prezes spółki Aqua 
Zdrój, która jest współorga-
nizatorem Biegu Gwarków.

O ile warunki pozwolą, w 
tym roku zawody odbędą 
się w dniach 20-21 stycznia 
2018 r. po raz drugi w no-
wym miejscu – na Przełęczy 
Jugowskiej w Górach Sowich. 
W sobotę 20. stycznia odbę-
dzie się bieg główny na 20 
km, a w niedzielę 21.01 bieg 

na 10 km – Memoriał Józefa 
Pawlika. Oba stylem klasycz-
nym. Zapisy są możliwe przez 
zakładkę „Zgłoszenia” na 
stronie www.bieggwarkow.
pl. Koszt udziału w imprezie 
to 40 zł, w dniach 19-21.01 
startowe będzie wynosić 60 
zł. Opłatę do 18.01 włącznie 
wnosi się przelewem na kon-
to organizatora (szczegółowe 
informacje w regulaminie). 
Więcej na www.facebook.
com/bieggwarkow.

(RED)

Jerzy Mazur: Zaczęliśmy 30 lat temu

rywalizować na jego trasie w 
iście piekielnych warunkach. 
Ta impreza ma swoją magię. 
Wielu kierowców marzy, by w 
nim wystartować, a ci, którzy 
tego doświadczyli – żeby do 
niego wrócić - podkreślił. 

Liczący 68 lat wałbrzyski 
kierowca dodał, że dobrze się 
stało, iż rajd został przeniesio-
ny w bardziej cywilizowaną 
część świata, chociaż musiał 
się pożegnać z surowym pięk-
nem afrykańskiej natury. Na-
dal jednak jest niebezpieczny 
i stawia przed zawodnikami 
surowe wymagania.

W 2014 roku Mazur wła-
snoręcznie zrekonstruował 
rajdowego Stara 266, którego 
włączył do ekspozycji utwo-
rzonego przez siebie wyjątko-
wego nie tylko w europejskiej 
skali Muzeum Górnictwa i 
Sportów Motorowych w Wał-
brzychu. Mieści się ono na 
terenie byłego szybu „Tere-
sa”. - Zardzewiałą ciężarówkę 
znalazłem w pokrzywach na 
jednym z poligonów wojsko-
wych. Rajdowy pojazd odtwo-
rzyłem w najdrobniejszych 
szczegółach na podstawie 
archiwalnych zdjęć. Części do 
rekonstrukcji pozyskałem tak-
że z ciężarówki zakupionej od 

Agencji Mienia Wojskowego - 
wyjaśnił.

Wiele eksponatów Mazur 
otrzymał od Krzysztofa Ho-
łowczyca, z którym przyjaźni 
się od wielu lat i z którym re-
gularnie się spotyka. Wśród 
nich są też oczywiście pa-
miątki „Hołka” z Rajdu Dakar, 
m. in. kombinezony i zapiski 
rajdowe. 

W bogatej kolekcji znaj-
dują się też pamiątki Mazura 
związane z jego sukcesami w 
rajdach oraz wyścigach kra-
jowych i zagranicznych. M. in. 
w 1986 roku zajął trzecie miej-
sce w wyścigu Formuły Easter 
podczas otwarcia toru Hunga-
roring pod Budapesztem.

Jednym z cennych ekspo-
natów, każdorazowo wzbu-
dzającym zadumę i re�eksję 
zwiedzających, jest kombi-
nezon Mariana Bublewicza, 
w którym pojechał w swoim 
ostatnim rajdzie. - Odbudowa-
ny Star codziennie pobudza 
moje wspomnienia, przypo-
minając o latach mojej spor-
towej aktywności, a teraz o 
niecodziennym jubileuszu i 
starcie w morderczym Daka-
rze, którego zapamiętam do 
końca życia - zakończył Mazur.

Andrzej Basiński 

Akredytacja Jerzego Mazura w Rajdzie Paryż-Dakar.
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USŁUGI

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

(3) UWAGA!!! Pożyczka nawet do 
25 000 tys zł. Sprawdź szczegóły 
509 821 194. RRSO 89,93%.

(3) SZAFY WNĘKOWE, gardero-
by, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO! Tel. 692-123-981.

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-
WA - Całodobowo. Tel. 726-005-
726. Tanio, szybko, profesjo-
nalnie. www.speed24h.info. 
Zapraszamy do sklepu przy ul 
Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

MOTORYZACJA

(3) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i ma-
szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

(3) Opieka Niemcy. Legalnie. 
Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(3) Super okazja! Uzbrojone 
działki budowlane, usługowe 
– rejon Poniatów. Tel. 609-461-
816. 

KUPIĘ

(10) Kupię starocie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 

GŁUSZYCA, 43m, 1 pokój, wysoki 
parter,  cena 32 000zł. tel. do 
kontaktu 792-549-757

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 87m2, 3 
pokoje, parter, świetna lokaliza-
cja, ogrzewanie gazowe, cena 
209 900 zł, tel. do kontaktu: 792 
-549 -757

GŁUSZYCA,DOM WOLNOSTO-
JĄCY  - OKAZJA ! 111m2, z dużą 
działką 1195m2, cena 205tys. 
ogrzewanie gazowe telefon: 535-
416-014 

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

Skupujemy mieszkania za gotówkę na 
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być 
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!! 

tel. 606 976 630
Oferty na stronie: 

www.eurodom.walbrzych.pl

OKAZJA ! DO SPRZEDANIA WARSZ-
TAT SAMOCHODOWY Z WYPOSA-
ŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU Z 
NAJEMCĄ.

CENA 1 500 000 TEL. 606 97 66 30

Piaskowa Góra, do wprowadzenia, 2 
pokoje, widna kuchnia, 40 m2, cena 
130 tys. Tel. 883 334 486

OKAZJA- MS-3320 Nowe Miasto, po 
remoncie, 2 pokoje, 39m2, cena 69 
tys, Tel. 883 334 486

Piaskowa Góra po kapitalnym 
remoncie - 3 pokoje 53m, cena 159 
tys. tel. 606 97 66 30

MS-3356 Piaskowa Góra, po kapi-
talnym remoncie, 3 pokoje, 51m2, 
cena 185 tys. tel. 883 334 481

MS-3359 Piaskowa Góra – ul. Prole-
tariacka, 3 pokoje, 48m2, cena 130 
tys. do neg. Tel. 793 111 130

MS-3300 Piaskowa Góra, kawalerka 
28m2, cena 85 tys. Tel. 606 976 630

MS-3173- Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
36m2, cena 89 900, Tel. 793 111 130

MS-3360 Podzamcze, 3 pokoje, 
72m2, cena 169 tys. Tel. 883 334 486

MS-3365 Biały Kamień, mieszkanie 
z ogródkiem, 3 pokoje, 78m2, 2 pię-
tro, cena 145 tys. Tel. 883 334 481

MS-3290 Biały Kamień, kamienica 
jednopiętrowa, wysoki parter, 3 
pokoje, 53m2, cena 129 tys. tel. 883 
334 481

MS-3331 Poniatów, 2 pokoje, 66m2, 
1 piętro, do remontu, ogródek, 
garaż, cena 89 tys. Tel. 883 334 481

MS-3328 Podgórze, nowe bu-
downictwo, 3 pokoje, 1 piętro z 
balkonem, 66m2, cena 119 tys. Tel. 
883 334 486

MS-3294 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
41m2, po remoncie, cena 111 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-3309 Sobięcin – boczna uliczka, 
1 piętro, 4 pokoje, 86m2, do remon-
tu, cena 86 tys. Tel. 793 111 130

DS-3332 Dom Stare Bogaczowice/
Struga, działka 3990m2, cena 380 
tys. Tel. 793 111 130

BW-3333 Do wynajęcia garaż na 
Podzamczu, ok. ul. Kasztelańskiej, 
cena 300 zł/mc., Tel. 883 334 481

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra

tel: 883 334 836, 883 332 727, 
883 332 730 

Wszystkie oferty biura na stronie : 
www.renomahome.pl

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

RENOMAHOME - PIASKOWA GÓRA 
ul. Miłosza( Duracza ) , 2 pokoje, 2 
piętro, balkon, 33 m3, 116 000 po 
remoncie tel 883 334 836

RENOMAHOME – PIASKOWA GÓRA 
, dom bliźniak, okolice Szpitala Gór-
niczego, pow . 120 m2, dzialka 500 
m2 , cena 449 000, tel 883 332 727

RENOMAHOME - PIASKOWA GÓRA 
ul. Kruczkowskiego, 25 m2, 3 piętro, 
po remoncie kawalerka z jasną 
kuchnią , cena 98 000 zl tel 883 
332 730

RENOMAHOME - PIASKOWA GÓRA, 
ul. Nałkowskiej kawalerka z balko-
nem z jasną kuchnią , cena 89 000, 
tel 883 334 836

RENOMAHOME - PIASKOWA GÓRA 
, ul Wrocławska, 1 pokój, 26 m2, 2 
piętro, cena 68 000 zł tel 883 334 
836

RENOMAHOME - PODZAMCZE ul. 
Poselska, 3 pokoje, 4 piętro 62 m2, 
cena 189 000 zł tel 883 332 727

RENOMAHOME - PODZAMCZE ul. 
Grodzka , 2 pokoje, 36 m2 cena 105 
000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - PIASKOWA GÓRA 
ul. Długa , 3 pokoje, 45 m2 cena 149 
000 tel 883 332 727

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ 
ulica Daszyńskiego, 38 m2, co gaz , 
1 piętro, po remoncie, cena 69 500 
tel 883 332 730

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ 
okolice ulicy Andersa, 2 pokoje, wy-
soki parter, ogródek, CO Gaz, 65 m2, 
cena 109 000 zł, tel 883 334 836

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE - 
okolicy ulicy Batorego, 4 pokoje, 1 
piętro ogródek, po remoncie, CO 
gaz cena 259 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE - al 
Wyzwolenia, 3 pokoje, 57 m2, CO 
gaz , 1 piętro cena 135 000 zł tel 883 
332 727

RENOMAHOME - PODGÓRZE - ulica 
Niepodległości, 100 m2, 3 pokoje 3 
piętro , CO gaz cena 199 000 zł, tel 
883 332 727

RENOMAHOME NOWE MIASTO - ul. 
Asnyka, 48 m2 , 2 pokoje, co gaz 1 
piętro , 85 000 zł tel ,883 334 836

RENOMAHOME - SOBIĘCIN - 

RENOMAHOME – SZCZAWNO – 
ZDRÓJ - ulica Wczasowa, KUPUJĄCY 
NIE PŁACI PROWIZJI !!! 130 m2 , 
działka 700 m2, cena 640 000 tel 
883 332 727

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE 
- spokojna okolica, do wprowadze-
nia, 112 m2 , 5 pokoi, działka 1050 
m, cena 409 000 tel 883 332 727

RENOMAHOME - BOGUSZÓW – 
GORCE - 3 pokoje, Co węgiel,parter 
cena 69 900 zl tel 883 332 730

RENOMAHOME – Gluszyca kawaler-
ka 25 m w bloku za 52 tys I 2 pokoje 
w bloku 51 m2 za 103 tys kontakt 
883 334 836

R E K L A M A

R E K L A M A

Masz kiosk, sklep lub punkt usługowy?
Chcesz, by Twoi klienci co tydzień 

dostawali Tygodnik DB 2010?
Skontaktuj się z nami!  redakcja@db2010 • tel. 790 709 590

Sprawdź gdzie możesz dostać Tygodnik DB 2010!
Pełna lista ponad 120 punktów na stronie db2010.pl w zakładce DYSTRYBUCJA

Nie dostałeś Tygodnika DB 2010? Nic straconego! 
Znajdziesz go na db2010.pl w zakładce ARCHIWUM GAZETY

Masz kiosk, sklep lub punkt usługowy?

militaria, �gurki i patery z okresu 
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i 
inne przedmioty. Tel: 604-574-
501.

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 535-
416-014

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje 30m2 
po remoncie, z balkonem, czynsz 
180 zł, cena 91.000 tel: 535-416-
014

ŚWIEBODZICE dom wolnostojący 
156m2, pięć pokoi, działka 600m2 
okzyjna cena 285000,-zł tel do 
kontaktu 535-416-014

WAŁBRZYCH, Stary Zdrój, blisko 
placu Gedymina, 37m2, 2 pokoje, 
ogródek, cena 72.000 zł, tel. do 
kontaktu: 792- 549 -757

PODZAMCZE 3pokoje  niski czysz, 
54m2 cena 152tys  telefon 792-
549-757

WAŁBRZYCH, Biały Kamień, 28 m,  
KAWALERKA , ogrzewanie miej-
skie, 74 000zł. tel. do kontaktu 
792-549-757
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BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszcze-
nia, wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 158 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON –BIAŁY KAMIEŃ, mieszkanie 
w wysokim standardzie w nowym 
budownictwie w spokojnej okoli-
cy z ogródkiem. Mieszkanie w peł-
ni rozkładowe z wyposażeniem, 4 
piętro, 52m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój oraz 
balkon. Cena:175 000zł  (nr:2420)  
-(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, 101m2,  
3 pokoje, 1 piętro, balkon, do 
własnej aranżacji. Cena : 119 000 
zł (nr: 2386) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, luksu-
sowe mieszkanie z kominkiem i 
miejscem rekreacyjnym, 68 m2, 
3pokoje,1 piętro,  Cena: 280 000 
zł,  (nr:2384  ) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – GRZĘDY-stodoła muro-
wana na sprzedaż z możliwo-
ścią adaptacji na dom, działka 
.2500m2. Obiekt idealny na 
agroturystykę. Cena: 89 000 do 
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2 
pokoje, parter, z niezależnym wej-
ściem, do wprowadzenia . Cena: 
159 000 zł  ( nr: 2297)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2, 
3 pokoje, garderoba, kuchnia, ła-
zienka z kabiną prysznicową oraz 
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa 
zamiana na Wrocław z dopłatą. ( 
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie 
z balkonem, 79m2, 3 pokoje, 
kuchnia , ogrzewanie gazowe, do 
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr: 
2298) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON – OKOLICE ŚWIDNICY, dom 
wolnostojący w pięknej okolicy 
do wykończenia o pow. 156 m2, 
działka 2500 m2, 5 pokoi, salon z 
kominkiem i tarasem, 2 balkony 
Cena: 470 000 zł (nr: 2377) (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy 
dom z ogrodem zimowym, 423 
m2, 2 niezależne wejścia, działka 

5000m2. Garaż na 3 samochody,  
6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłow-
nia, ogród-1937m2 z oczkiem 
wodnym Cena: 1 490 000 zł  (nr: 
2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON -Oferta tylko w naszym 
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 
46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje, 
ogrzewanie gazowe, kuchnia w 
zabudowie, łazienka z wc i prysz-
nicem, do wprowadzenia. Cena: 
89 000tys.(2286) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON –WALIM  mieszkanie, 56m2, 
2 pokoje,  jasna kuchnia, pierwsze 
piętro  Cena: 65 000 zł (nr: 2335) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na 
sprzedaż lub wynajem,100m2, 
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w 
reprezentacyjnej kamienicy Cena: 
300 000 zł  (nr: 2161) - (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – PIASKOWA GÓRA, 
mieszkanie do wprowadzenia, 45 
m2, kuchnia, łazienka, ogrzewa-
nie miejskie. Cena: 109 000  zł 
(nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowy 
piękny dom na wynajem w 
zabudowie szeregowej 120 m2, 4 
pokoje, garaż, ogród CENA: 2900 
zł/mc(nr: 2389) (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE mieszkanie 
po remoncie 2 pokoje, duża jasna 
kuchnia, jasna łazienka, przed-
pokój. Ogrzewanie gazowe (nr: 
2152) (74) 666 66 09, (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe 
mieszkanie o powierzchni 179 
m2, 6 pokoi, kuchnia, dwie toalety 
na mieszkanie bądź siedzibę �rmy 
CENA: 398 000 zł (nr: 2327) (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON – GŁUSZYCA piękne miesz-
kanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, ogród 270m2, wol-
nostojący garaż CENA: 210 000 zł 
(nr: 2381) (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ 
mieszkanie do wprowadzenia 
w sąsiedztwie deptaka i parku o 
pow. 60 m2 na parterze 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC i przedpo-
kojem z ogrzewaniem gazowym 
CENA: 1389 000 zł (nr: 2417) (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
35m2,  na Piaskowej Górze, cena 
115 tys.zł. -  6 piętro, duży balkon, 
jasna kuchnia, do odnowienia, 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pok, 80m2, 
Szczawienko, cena 179 tys.zł. 1 
piętro, ogródek, 74 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA- Sprzedamy 4 pokoje na 
Piaskowej Górze. 57m2, parter, po 
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3 
pokoje, 84m2, 2p(4)cena 250tys.
zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA –  Do sprzedania  kawaler-
ka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena 
45000zł. parter, po remoncie, co 
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
2 pokoje po remoncie, 50m2, 
Gorce, 2 p. co gaz, cena 73500 zł. 
74 666 42 42, 

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na Białym Kamieniu, 26m2, po 
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż, 
ogródek, cena 49 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA - Sprzedamy kawalerkę na 
B.Kamieniu, 37m2, 1 pietro. cena 
65 tys.zł. stan dobry, co węgiel, 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
w dzielnicy  Szczawienko, 34m2 
, 43tys.zł.  2 piętro, 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
bloku na Białym Kamieniu 29m2, 
3 piętro, stan bardzo dobry, bal-
kon, 74 666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje 
B.Gorce (Kuźnice), 65m2, 2 piętro, 
cena 90 tys.zł. cicha okolica 74 
666 42 42, 881 424 100 .

WILLA – Sprzedamy kawalerke 
w B.Gorcach, cicha okolica, wys.
parter, 39m2, cena 41 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
B.Gorcach, 37m2, 1 piętro, cena 
42 tys.zł.  74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
Śródmieściu, 37m2, 1 piętro, co 
gaz, cena 57 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy na N.Mieście 
w bloku, 2 pokoje, 45m2, 3 piętro, 
cena 110 tys.zł. 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 46m2, 
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodle-
głości, parter, co węgiel, cena 69 
tys. zł. balkon, stan bardzo dobry, 
74 666 42 42, 507 153 166 .

WILLA –  Sprzedamy kawalerkę w 
Śródmieściu 45m2, 2 piętro, do 
remontu, kamienica po remoncie, 
cena 50tys.zł. 74 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
Nowym Mieście, okolice Psie Pole, 
parter, cena 70 tys.zł. 74 666 42 
42, 881 424 100.

MENTOR Nieruchomości

UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH

T: +48 535 285 514

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU 
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535 
285 514

Śródmieście, MIESZKANIE PO 
KAPITALNYM REMONCIE w świet-
nej lokalizacji 42m2, parter, dwa 
pokoje, kilkurodzinna kamienica, 
cena: 125 000 zł, kontakt: 530-
998-374

Stara część Piaskowej Góry, 2 
pokoje, 48m2, 2 piętro, zadbana 
kamienica, klatka schodowa po 
remoncie. Cena 52.000zł. Do ne-
gocjacji. Kontakt 535-311-265

OSIEDLE GÓRNICZE!, ATRAKCYJ-
NA OFERTA, przestronne mieszka-
nie, 2 pokoje, 53 m2, rozkładowe, 
1 PIĘTRO, balkon, ogrzewanie 
gazowe, blok po termomoderni-
zacji, 119.000 ZŁ, tel. 535-285-514

OKAZJA! ŚWIETNA INWESTYCJA 
Mieszkanie 42m2; 2 pokoje okoli-
ce Dąbrowszczaków Biały Kamień, 
odnowiony budynek NOWA 
CENA 59 000zł tel 530-998-374

OKAZJA! PODZAMCZE, 48m2, 
2 pokoje, parter, duży balkon, 
świetna lokalizacja – ulica Palisa-
dowa, 118.000 zł, tel. 535-285-514

STARY ZDRÓJ, ŚWIETNA LOKALI-
ZACJA – ULICA BARDOWSKIEGO, 
1 piętro, kilkurodzinna kamienica, 
50m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
84.900 zł. tel. 577-263-955

SUPER OFERTA! SZCZAWNO 
ZDRÓJ, mieszkanie z TARASEM 
I  OGRÓDKIEM, w ŚWIETNEJ LO-
KALIZACJI, 98 m2, cztery pokoje, 
rozkład pomieszczeń, ogrzewanie 
gazowe,  259.000 ZŁ, tel. 577-
263-955

PODZAMCZE, 2 pokoje, 41 m2, 
3 PIĘTRO w bloku siedmiopię-
trowym, ogrzewanie miejskie, 
balkon, dobra lokalizacja, cena: 
129000 zł, kontakt: 530-998-374

Okazja! DOM W ZABUDOWIE 
BLIŹNIACZEJ, 80m2, 3 pokoje, 
garaż, ogródek 228 m2,  standard 
do wejścia. 249tyś Do negocjacji. 
Tel: 535-311-265

OKAZJA! Podzamcze, 2 pokoje, 
54m2, duży balkon, trzecie piętro, 
winda. 125.000zł. Kontakt 535-
311-265

OKAZJA! PODZAMCZE, 54m2, 3 
POKOJE, balkon, spokojna okoli-
ca, ogrzewanie miejskie, stan do 
wprowadzenia,NOWA Cena: 147 
000 zł,  tel.530-998-374

OKAZJA Boguszów- Gorce, 38m2, 
SUPER CENA 34 000zł Ogrzewanie 
centralne, tel. 535-285-514

PODZAMCZE 36m2, 100tys, 3 
piętro w 10, BALKON; MIEJSKIE 
OGRZEWANIE Kontakt 535-311-
265

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 
Wszystkie oferty biura na stronie:  

www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI 

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH 
– MOŻLIWY SKUP 

ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 3 pokoje, 54m2, 8 piętro 
w 10, cena 184.000zł, nowe, w 
trakcie kapitalnego remontu, 
możliwość własnej aranżacji,  tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 3 pokoje, 63m2, 2 piętro w 
10, cena 188.000zł, po remoncie, 
wolne od zaraz,  tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –   STARY ZDRÓJ, ul. 
Armii Krajowej, 2 pokoje,  jasna 
kuchnia, 37m2, 2 piętro w 2, do 
odnowienia, c.o. gazowe cena 
59.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ, 
okolice Dubois, 3 pokoje, 71m2, 
2 piętro, dobry stan, co. gaz, cena 
135.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, Rynek, 
2 pokoje, 60m2, 2 piętro w 3, do 
odnowienia, c.o. gaz i węglowe, 
cena 110.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH, 
4 pokoje, 105m2, 3 piętro w 3, 
C.O. gazowe + kominek, balkon, 
cena 285.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2, 
całe 1 piętro, bezczynszowe, 
C.O. gazowe, ogród 300m2, cena 
299.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –   STARY ZDRÓJ, kawa-
lerka,  jasna kuchnia, 31m2, 2 pię-
tro w 3, po kapitalnym remoncie, 
c.o. gazowe cena 55.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2, 
305m2 działki, po remoncie, cena 
470.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – Działka DZIEĆMORO-
WICE, ul. Strumykowa, 2527m2, 
cena 55.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
35m2, N.Miasto, na Chopina, 2p. 
po remoncie, cena 65 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
B.Gorce, 34m2, 1 piętro, cena 40 
tys.zł.  74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-
rze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodle-
głości, cena 39 tys.zł. 74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę na 
B.Kamieniu, 32m2, 3p, co gaz, 
stan dobry, 55 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA- Sprzedamy Piaskowa 
Góra, kawalerka po kapitalnym 
remoncie, parter. 28m2, cena 
95000zł. 74 666 42 42, 507 153 
166. 

WILLA –  Sprzedamy Podzamcze, 
2 pokoje. 36m2, balkon, parter, 
cena 95 tys.zł.  666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy 4 pokoje, 
94m2 na Podgórze, dwupoziomo-
we, stan bardzo dobry, ogród, 145 
000 zł. 666 42 42, 507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy mieszkanie 
Szczawno Zdrój, super lokalizacja, 
4 pokoje, 108m2, 3 piętro, 275tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, So-
bięcin, 43m2, 3p. do wprowadze-
nia, cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 

Piaskowa Góra, 4 pokoje, 56m2, 7 
piętro, blok docieplony, MIEJSKIE 
OGRZEWANIE, czynsz 350zł/msc 
152 000zł tel. 577-263-955

Szczawienko, 70m2, ATRAKCYJNA 
LOKALIZACJIA, 3 pokoje, ogródek, 
garaż, 230.000 tyś tel. 577-263-
955

Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: 
willa_nieruchomosci@wp.pl, 

www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Sprzedamy piętro domu, 
4 pokoje, 85m2 na górnym Sobie-
cinie, po remoncie, ogród, osobne 
wejście, cena  189 000 zł. 74 666 
42 42, 507 153 166
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ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl
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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...

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!

TEL. 668 605 555

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
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!

R E K L A M A

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

Sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 

Kopalni). 

Tel. 606 478 000

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl

• profesjonalne usługi pogrzebowe
• najniższe ceny
• indywidualne podejście do klienta
• przewóz zwłok na terenie kraju 
   i za granicą
• przygotowanie transportu 
   dla    dla rodziny (kondukt), stypy, 
   oprawa muzyczna
• formalności w ZUS, KRUS, USC 
   czy paraai
• własne prosektorium
• czynne 24h/7
•  montaż i demontaż nagrobków 
•  •  toaleta pośmiertna

e-mail: ss123@onet.eu
strona internetowa: 

www.uslugipogrzeboweskala.pl
W Kamiennej Górze i okolicach 

współpracujemy z zakładem „Empatia” 

Usługi Pogrzebowe „SKAŁA” 
Robert Skała

ul. Władysława Jagiełły 5
58-370 Boguszów-Gorce  

TELEFON 668-413-130
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• Ogłoszenia 

okolicznościowe 

• Podziękowania

• Kondolencje 

• Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, 

w portalu db2010.pl

na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!             

Tel. 790 709 590

Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031

58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7
irciawol@wp.pl

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.

REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM

NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA 
INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI, 

OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport


