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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
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K R E D Y T Y 

STARE I DROGIE ZAMIEŃ na tańsze i zyskaj dodatkową GOTÓWKĘ 

ul . Bolesława Chrobrego 2/1 58-316 Wałbrzych
www.kredyty-walbrzych.pl 
Zapraszamy do biura od 9.00 do 16.00

793-793-005

In memoriam - Ku pamięci

,,Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie.”
 Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze ziemskiej Śp. Mari Olejnik składa rodzina.

 ,,Czas ucieka wieczność czeka’’
 Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej 

drodze śp. Stanisława Szymańskiego uczcili Jej pamięć 
oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie w tym trudnym czasie 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

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!
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operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego
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Serca zagrały 
w orkiestrze

W gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej po raz kolejny uzbierano rekordowe 
kwoty podczas tegorocznego �nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Tym razem Orkiestra pod batutą Jerzego Owsiaka zagrała 

dla wyrównania szans w leczeniu noworodków, by doposażyć oddziały 
szpitalne w specjalistyczny sprzęt, ratujący życie i zdrowie dzieci.

WAŁBRZYCH
 - W wałbrzyskim Szta-

bie WOŚP kwota wynosiła 
137517,34 zł plus waluta 
obca. Będzie rekord wciąż li-
czymy. Najmłodszy nasz wo-
lontariusz Jerzy Tomaszew-
ski miał dwa lata. Tuż przed 
koncertem zespołu Łzy pa-
dły rekordowe sumy: Złote 
Serduszko zostało wylicyto-
wane za 4000 zł, Góra Cheł-
miec za 900 zł, a wyjazd w 
Tatry za 2300 zł. Najmniejsza 
koszulka (taka dla niemow-
laka) sygnowana logiem 
WOŚP została wylicytowana 
podwójnie za łączną kwotę 
450 zł. Marionetka, podaro-
wana tradycyjnie przez Teatr 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu, 
osiągnęła zawrotną cenę 

500 zł. Gwiazda wieczoru, 
zespół Łzy, dała czadu, a pro-
wadzący- Krzysztof Chwaliń-
ski i Krzysztof Grabowski też 
nie próżnowali, co widać po 
osiągniętych kwotach pod-
czas licytacji. Kto nie zdążył 
–  ma jeszcze szansę zyskać 
fanty i wspomóc Fundację 
WOŚP. Licytacje potrwają do 
końca tygodnia. Zaglądaj-
cie na nasze licytacje, które 
będą na bieżąco aktualizo-
wane. Mamy śliczny złoty 
pierścionek z brylantem 
oraz odkrywanie tajemnic 
złotego pociągu, trener per-
sonalny z księdzem… Wał-
brzych grał w Starej Kopalni, 
w Wałbrzyskim Ośrodku Kul-
tury. Przychodnia Zdrowia 
na Piaskowej Górze zapro-

siła na specjalistyczne ba-
dania. Wolontariusze zbie-
rali pieniądze także m.in. w: 
Muzeum Porcelany i zamku 
Książ. Nasze miasto swoje 
koncertowanie z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy 
zakończy 21 stycznia o godz. 
18.00 meczem koszykarzy 
drugoligowego zespołu 
Górnik Trans eu kontra kibi-
ce, który odbędzie się w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów przy 
ul. Wysockiego 11A. Wejście 
na mecz za wrzut do puchy. 
Przybywajcie! Dziękujemy 
wolontariuszom, wszystkim, 
którzy nam pomagali pod-
kreśla Jarosław Buzarewicz, 
dyrektor Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury.

cd. na str. 3-4



Czwartek,18 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 AMA

Chcesz spędzić aktywnie zimę, ale nie 
masz czasu na dalekie wyjazdy? Rozwią-
zanie jest bliżej niż myślisz – na Górze 
Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach.

Zimowy aktywny wypoczynek na Górze 
Dzikowiec to dobra propozycja dla młod-
szych i dla starszych. Stok narciarski o 

Dzikowiec 
na ferie i na weekend

długości 780 m jest naśnieżany, gdy tylko 
pozwalają na to warunki pogodowe. Wy-
ciąg orczykowy jest czynny codziennie w 
godzinach od 9:00 do 16:00 i od 18:00 
– 21:00. W każdą sobotę i niedzielę od 
9:00-16:00 co pół godziny możliwe są 
także wjazdy turystyczne koleją krzeseł-
kową do miejsca skąd możemy udać się 
na 20-metrową wieżę widokową. Z prawej 
strony stoku działa także uruchomiona w 
tym roku taśma transportująca dla dzieci 
oraz początkujących narciarzy. Jako alter-
natywa dla orczyka, na którym nie każdy 
czuje się pewnie, już teraz cieszy się ona 
dużą popularnością. W czasie ferii Klub 
Narciarstwa Alpejskiego Dzikowiec pro-
wadzi na stoku zajęcia narciarskie. Na 
miejscu możemy skorzystać także z wy-
pożyczalni sprzętu, a także posilić się w 
restauracji mieszczącej się w Budynku 
Obsługi Ruchu Turystycznego czynnej od 
poniedziałku do niedzieli w godzinach od 
9:00 do 21:00. 

Podgląd na żywo z kamer na stoku, bie-
żące informacje na temat warunków oraz 
atrakcji są dostępne na stronie www.dzi-
kowiec.infofot. użyczone Klub Narciarstwa Alpejskiego Dzikowiec

Pomnik Niepodległości 
powstał na wałbrzyskim 
Podzamczu w 1988 r. z oka-
zji 70. rocznicy odzyskania 
naszej państwowości. W 
dniu narodowego święta, 
delegacje mieszkańców 
złożyły tu kwiaty po raz 
30., była to więc kolejna 
okrągła okazja do spotka-
nia się przy nim.

Pisaliśmy już, co o po-
myśle wykorzystania tego 
miejsca na Pomnik Żołnierzy 
Wyklętych, a więc monu-
ment poświęcony nie tylko 
bohaterom, ale także bandy-
tom mordującym bezbronne 
kobiety (nawet te w ciąży), 
dzieci i starców (co potwier-
dziły badania IPN), myślą 
mieszkańcy największego 
osiedla w Wałbrzychu („W 
obronie pomnika i przeciw-
ko pomnikowi” – nr 18 Ty-
godnika DB 2010 z 11 maja 
2017 r.). 

Niedawno do tego pomy-
słu (jak czytamy, był on „nie-
wczesny”) nawiązał w swoim 
felietonie pt. „Nie ruszać po-
mników” Józef Wiłkomirski, 
człowiek - legenda, człowiek 
– instytucja, który ma szcze-
gólne prawo do wypowiada-
nia się na temat wszystkiego, 
co związane jest z naszym 

Nowe nazwy ulic
Jak już informowaliśmy na 
łamach Tygodnika DB 2010, 
27 grudnia 2017 roku weszły 
w życie i z tym dniem podle-
gały wykonaniu zarządzenia 
zastępcze wojewody dolno-
śląskiego z 13 grudnia 2017 
r. w sprawie nadania nazwy 
ulicy. Zgodnie z tym zarządze-
niem ulica położona w dzielnicy 
Sobięcin w Wałbrzychu o na-
zwie Wincentego Pstrowskie-
go przyjęła nazwę Władysława 
Grabskiego, a ulica położona 
w dzielnicy Piaskowa Góra w 
Wałbrzychu o nazwie Leona 
Kruczkowskiego przyjęła nazwę 
Tadeusza Gajcego. Zarządzenia 
zastępcze zostały opublikowa-
ne w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z 
13.12.2017 r., poz. 5310 i 5311.

(RED)

Zbiórka choinek
Poświąteczna zbiórka choinek 
w Wałbrzychu odbędzie się w 
dniach: 22 i 29 stycznia oraz 5 
i 12 lutego. Zbiórka prowadzo-
na będzie w formie „wystawki”. 
Podczas akcji będzie można 
oddać tylko naturalne choinki 
pozbawione wszelkich ozdób. 
Odbiór choinek dokonywany 
będzie tylko z terenów nieru-
chomości objętych gminnym 
systemem gospodarowania od-
padami komunalnymi. Choinki 
należy wystawiać przy pojemni-
kach na odpady.

(RED)

Policjanci Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Wał-
brzychu otrzymali nowo-
czesne urządzenie do wal-
ki z piratami drogowymi. 
Laserowy radar wyposażo-
ny został w rejestrator wi-
deo oraz wykonuje zdjęcie 
mierzonego przez funkcjo-
nariuszy pojazdu.

 - 18 laserowych mier-
ników prędkości o nazwie 
TruCAM LTI 20/20 tra�ło do 
dolnośląskiej policji. Jedno 
z takich urządzeń otrzymali 
wałbrzyscy mundurowi. Po-
siada ono kamerę rejestru-
jącą wykroczenia podczas 
wykonywania pomiarów. 
Laserowy miernik pozwala 
ustalić prędkość pojazdu 
z odległości 1 kilometra i 
wskazać pojazd poruszający 
się z prędkością nawet 300 
km/h. Specjalistyczny sprzęt 
ma jednak także szersze za-
stosowanie. Zarejestrować 
można nim inne wykrocze-
nia w ruchu drogowym, 
np. niestosowanie wyma-
ganych przepisami świateł, 
pasów bezpieczeństwa, czy 
też używania telefonu ko-
mórkowego wymagającego 
trzymania słuchawki w ręku 
w trakcie jazdy. Przypomnij-

Ważny głos w sprawie pomnika

miastem i jego historią, które 
rozsławiał swoją wieloletnią 
pracą i działalnością. Zacy-
tuję tylko końcowy fragment 
opinii mistrza: „I NIKT NIE 
MA PRAWA TEGO POMNIKA 
RUSZAĆ!”, co wynika jasno z 
wydarzenia, które upamięt-
nia, dla Polaków wyjątkowo 
ważnego. To słowa nader 
wymowne, których lekcewa-
żyć nie można, bez narażania 
się na surową opinię ludzi 
otwartych i właściwie, bez 
niezdrowych emocji, rozkła-

dających akcenty w naszej 
historii. Niech po wsze cza-
sy podzamczański monu-
ment pozostanie na swoim 
miejscu! I niech doczeka lat, 
kiedy świętowanie rocznic 
odzyskania niepodległości 
odbywać się będzie w oko-
licznościach zdecydowa-
nie radośniejszych od tych 
ostatnich i oby podobne 
pomniki w całym kraju sym-
bolizowały ojczyznę rzeczy-
wiście wolną i sprawiedliwą.

Andrzej Basiński

Pomnik Niepodległości po ubiegłorocznych obchodach narodowego 
święta.

Walczą z piratami

my, że prędkość wciąż jest 
jedną z głównych przyczyn 
wypadków. Tylko w 2017 r. 
dolnośląscy policjanci ujaw-
nili blisko 110 tys. wykroczeń 
związanych z przekrocze-
niem dozwolonej prędkości. 
Ponad 3,3 tys. kierujących 
straciło prawo jazdy w związ-
ku z przekroczeniem prędko-
ści na terenie zabudowanym 
o ponad 50 km/h. Dlatego 
apelujemy do wszystkich 
kierowców o rozwagę na 
drodze – mówi sierżant szta-
bowy Marcin Świeży, O�cer 
Prasowy Komendanta Miej-
skiego Policji w Wałbrzychu.

(RED)
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Przypominamy, że do 
31 stycznia 2018 roku moż-
na składać wnioski o przy-
znanie stypendiów oraz 
nagród dla sportowców z 
Powiatu Wałbrzyskiego.

 - Stypendia przyznawane 
są sportowcom reprezen-
tującym kluby sportowe, 
których siedzibą jest jed-
na z ośmiu gmin Powiatu 
Wałbrzyskiego, a nagrody 
przyznawane są najlepszym 
sportowcom, sportowcom 
niepełnosprawnym, trene-

rom i działaczom sporto-
wym. Stypendium sportowe 
może otrzymać zawodnik 
który w roku 2017 spełnił 
jeden z następujących wa-
runków:

- zajął miejsce od I do VIII 
w igrzyskach olimpijskich, 
paraolimpijskich, mistrzo-
stwach świata lub Europy, 
lub,

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

- został objęty progra-
mem przygotowań do 

igrzysk olimpijskich, para-
olimpijskich lub mistrzostw 
świata lub europy, opraco-
wanym przez właściwy pol-
ski związek sportowy i zobo-
wiązał się do jego realizacji i 
udziału w tych zawodach.

Wnioski o przyznanie sty-
pendium i nagrody sporto-
wej dostępne są na stronie 
www.powiat.walbrzych.pl 
w zakładce NGO – wyjaśnia 
Jacek Cichura, starosta wał-
brzyski.

(GŁ)

Uwaga! Tylko do piąt-
ku – 19 stycznia 2018 roku 
- można składać projekty 
w ramach Budżetu Party-
cypacyjnego Powiatu Wał-
brzyskiego na rok 2018.

- Ze względu na bardzo 
duże zainteresowanie Bu-
dżetem Partycypacyjnym 
Powiatu Wałbrzyskiego w 
poprzednich latach, w roku 
2018 Zarząd Powiatu Wał-
brzyskiego na ten cel prze-

znaczył kwotę 150 000 zł. 
Przypominam, że propozy-
cje zadań do budżetu par-
tycypacyjnego może zgłosić 
każdy mieszkaniec lub gru-
pa mieszkańców powiatu 
wałbrzyskiego, którzy mają 
ukończone 16 lat, a także 
organizacje pozarządowe. 
Wypełnione formularze (do-
stępne na ww.powiat.wal-
brzych.pl – zakładka NGO 
– budżet partycypacyjny 

2018) wraz z listami popar-
cia (wymagane 40 podpisów 
osób popierających projekt) 
należy złożyć w zamkniętej 
kopercie w Punkcie Kance-
laryjnym Starostwa Powia-
towego w Wałbrzychu do 
19.01.2018 roku. Serdecznie 
zapraszam do zgłaszania 
projektów – zachęca Krzysz-
tof Kwiatkowski, wicestaro-
sta wałbrzyski.

(GŁ)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wałbrzychu informuje, że dyrektor Wie-
lofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wy-
chowawczej Dom Dziecka „Catharina” w 
Nowym Siodle poszukuje osób chętnych do 
pracy na stanowisku młodszy wychowawca.

Wymagane kwali�kacje: 
- wykształcenie wyższe na kierunku: pe-

dagogika, pedagogika specjalna, psycholo-
gia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na 
innym kierunku, którego program obejmuje 
resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę 
opiekuńczo-wychowawczą, lub

-  na dowolnym kierunku, uzupełnione 
studiami podyplomowymi w zakresie psy-

chologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub 
resocjalizacji;

Praca jest trzyzmianowa w godzinach: 
7-15; 15-22; 22-8, w równoważnym czasie 
pracy, obowiązuje również w święta.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list moty-
wacyjny) należy złożyć lub przesłać pocztą 
na adres: Dom Dziecka „Catharina”, Nowe 
Siodło 73 a, 58-350 Mieroszów lub przesłać 
pocztą elektroniczną na adres: dd.cathari-
na@wp.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 74 88 00 110.

(GŁ)

Bal studniówkowy to 
niezwykłe wydarzenie w 
życiu każdego ucznia li-
ceum i technikum. Zawsze 
jedyny, niepowtarzalny i 
wyjątkowy. Zapamiętany 
ze względu na wyszukane, 
eleganckie kreacje i stroje, 
żmudne przygotowania, a 
także magiczną atmosferę 
wyczekiwanego wieczoru.

Tegoroczny bal studniów-
kowy „Siedemdziesięciolet-
niego Ceramika” odbył się 
14 stycznia 2018 w sali pała-
cowej Hotelu Maria w Wał-
brzychu. Uroczysty wieczór 
otworzyła dyrektor Jolanta 
Ozimek, witając wychowan-
ków i osoby im towarzyszą-
ce, rodziców oraz przyby-
łych nauczycieli. W ciepłych 
słowach życzyła uczniom 
dobrej zabawy, ale i odpo-
wiedzialnych wyborów u 
kresu edukacji w szczawień-
skim liceum i technikum, a 
także początku nowej drogi 
życiowej wypełnionego suk-
cesami.

Bal - zgodnie z tradycją 
szkoły - rozpoczął się polo-
nezem, w którym dostojnie 
sunęli uczniowie w towa-
rzystwie  nauczycieli w takt 
znanej melodii. Podczas 
części o�cjalnej przedsta-
wiciele klas podziękowali 
swoim wychowawcom i na-
uczycielom za trud i cierpli-

Czekają na dobre pomysły

Powiat nagrodzi sportowców

Szukają wychowawców

Studniówka w Ceramiku

Uczestnicy studniówki.

Polonez w wykonaniu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół 
im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju.

wość włożone w codzienną 
pracę oraz przekazaną im 
wiedzę. Ponadto wręczyli 
kwiaty dyrektor Jolancie Ozi-
mek w podzięce za jej opie-
kę i troskę o wyposażenie i 
funkcjonowanie placówki. 
Szczególne podziękowania 
młodzież skierowała do ro-
dziców, dzięki którym ten 
wieczór stał się wyjątkowy 
i niezapomniany. O�cjalną 
część balu zamknęło wzru-
szające wystąpienie Doroty 
Duszy - przedstawicielki ro-
dziców obecnych uczniów i 
absolwentki Zespołu Szkół 
im. M. Skłodowskiej-Curie w 
Szczawnie-Zdroju.

Uczniowie zadbali rów-
nież o program artystyczny, 
który odsłonił w żartobliwej 

formie portrety pani dyrek-
tor i nauczycieli uczących w 
klasach maturalnych. Dał wi-
dzom dużo zabawy ale i mo-
menty wzruszeń. Uczestnicy 
bawili się doskonale przy 
suto zastawionych stołach i 
doskonałej muzyce do bia-
łego rana. Rodzice uświetnili 
tę noc pokazem sztucznych 
ogni oraz oryginalną niespo-
dzianką - FOTO-budką, która 
okazała się doskonałym ele-
mentem wspólnej zabawy 
nauczycieli i uczniów.

Ten wieczór na pewno na 
długo pozostanie w pamięci 
tegorocznych maturzystów 
Zespołu Szkół im. M. Skło-
dowskiej-Curie w Szczawnie-
-Zdroju!

(GŁ)

Od kilku lat Powiat Wałbrzyski nagradza najlepszych sportowców.
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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.
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BOGUSZÓW-GORCE
Wielkie granie w Boguszo-

wie-Gorcach rozpoczęło się 
już w sobotę od wczesnych 
godzin porannych, gdzie przed 
Miejską Biblioteką Publiczną 
można było za przysłowiowy 
,,wrzut do puszki” nabyć prze-
pyszne ciasta domowego wy-
pieku przygotowane przez Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w 
Boguszowie-Gorcach. Tego sa-
mego dnia o godz. 17.00 w sali 
widowiskowej MBP-CK odbył 
się pokaz tańca towarzyskiego 
w wykonaniu Mistrzów Tańca 
Turniejowego Klasy A: Domi-
niki Trzemżalskiej oraz Piotra 
Brącela. W przerwach licytację 
prowadziła brawurowo gwiaz-
da scen operowych i teatrów 
muzycznych Naira Avazyan.

14 stycznia od rana do 
późnego popołudnia zagrano 
zarówno w Szybie „Witold” 
jak i w MBP-CK. Na „Witoldzie” 
dla sympatyków wielkoor-
kiestrowego grania zorga-

nizowano imprezę otwartą. 
Było magicznie, tanecznie i z 
poczuciem humoru. Dla naj-
młodszych zaprezentował 
się iluzjonista Michał Sośniak 
oraz Karolina Dziewońska z 
Centrum Animacji Karolandia. 
Dla starszych widzów wystą-
pili tancerze ze Szkoły Tańca 
Cordex. O muzyczną oprawę 
wydarzenia zadbał doskonale 
znany mieszkańcom Bogu-
szowa-Gorc zespół Sekret. 
Niekwestionowaną gwiazdą 
imprezy była jednak �nalist-
ka Mam Talent, wicemistrzyni 
Polski Pole Dance – Berenika 
Nienadowska. Każdy mógł 
także (za przysłowiowy wrzut 
do puszki) otrzymać własną 
„portreturkę” - satyryczny por-
tret przygotowany przez Jana 
Walkowiaka. Tradycyjnie pod-
czas imprezy odbyły się oczy-
wiście licytacje, które z przy-
mrużeniem oka poprowadził 
znany kabareciarz Jarek Marek 
Sobański (kabaret Zachodni).

W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej bajkowy nastrój tego 

dnia zapewnili animatorzy z 
wałbrzyskiej grupy Kamayu 
Art. Wesołe dzieci z poma-
lowanymi buźkami i koloro-
wymi balonami na pewno 
zapamiętają boguszowski 
�nał WOŚP. Zarówno dzieci 
jak i dorośli mogli skorzystać 
również z instruktażu udzie-
lania pierwszej pomocy przed 
medycznej, którego udzielali 
strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej Boguszów oraz obej-
rzeć premierowy spektakl te-
atru Krewni i Znajomi Królika 
„Trzech Rozbójników”. Pod-
czas obu imprez spróbować 
można też było przepysznych, 
domowych ciast, które za-
pewnili rodzice uczniów PSP 
nr 5, Gimnazjum nr 2, miesz-
kanki Boguszowa-Gorc oraz 
Stowarzyszenie „Boguszow-
ska Szóstka”. W obu Sztabach 
kwestowali też przez cały 
dzień dzielni wolontariusze.

- Dzięki doskonałej organi-
zacji akcji obu Sztabów oraz 
hojności mieszkańców udało 
się zebrać ponad 43 000 zł. Z 

Serca zagrały 
w orkiestrze

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

samych licytacji uzyskano bli-
sko 22 000 zł. Najdrożej wylicy-
towane przedmioty tegorocz-
nego WOŚP to złote serce (3 
600) i złoty pierścionek (1 500) 
z pracowni jubilerskiej Wie-
sława Cozaca, oraz wczasy w 
Bułgarii z Duo Travel (1500 zł). 
CKK Witold oraz Miejska Biblio-
teka Publiczna w Boguszowie-
-Gorcach składają serdeczne 
podziękowania wszystkim wo-
lontariuszom, o�arodawcom 
oraz licytującym – podkreślają 
organizatorzy �nału WOŚP w 
Boguszowie-Gorcach.

CZARNY BÓR
- Zebraliśmy 21 086,43 zł, 

a największa kwota jaką uda-
ło nam się uzyskać z licytacji 
należy do Wójta Gminy czarny 
Bór – Adama Góreckiego za 
obraz „Dialog Drzew” – mówi 
Renata Chruszcz, dyrektor 
Biblioteki i Centrum kultury 
w Czarnym Borze, gdzie �nał 
WOŚP zorganizowano po raz 
pierwszy.

Na licytacje zostały wysta-
wione dwa torty, kilkanaście 
obrazów, a dużym powo-
dzeniem cieszyły się gadże-
ty WOŚP i warsztaty z Julią 
Cymbaluk. Były dwa stoiska z 
ciastami upieczonymi przez 
studentów Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Czarnym Borze, 
„Grzędowianki” oraz członków 
Stowarzyszenia Atrakcyjni. 
Wystąpił dziecięcy czarnobor-
ski klub karate „SHIN”, zapa-
śniczy klub „Heros”, dziecięca 
czarnoborska grupa taneczna, 
dzieci z Gminnego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Czarnym Borze, uczniowie 
Szkoły Tańca J.J. Homoncik 
oraz zabawy z dziećmi po-
prowadziła Karolandia. W 
punkcie czarnoborskich bia-
thlonistów UKN Mela�r moż-
na było spróbować swoich sił 
strzelając z broni laserowej, a 
także pomalować paznokcie i 
zrobić dzienny makijaż w ką-
ciku kosmetycznym, ozdobić 
piernikowe serduszka przeka-
zane przez Piekarnię Frącko-
wiak, zagrać w gry planszo-
we, poczuć się jak gwiazda 
na czerwonym dywanie w 
„Alei Gwiazd” czy spróbować 
pierwszej pomocy w punkcie 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

- Po raz pierwszy organi-
zowaliśmy �nał i frekwencja 
przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Czarnoborzanie 
otworzyli swoje serca, bo z sa-
mych licytacji zebrane zostało 
ponad 10 tysięcy złotych. Na 
sam koniec, jak na każdym 
�nale w Polsce odbyło się 
„Światełko do nieba”, w którym 
uczestniczyły 3 wozy Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Jaczko-
wa, Witkowa i Borówna. Nasz 
czarnoborski sukces 26. Finału 
WOŚP jest dziełem wielu osób. 
Tak wielu, że nie sposób wymie-
nić. Dziękujemy każdemu, kto w 
jakimkolwiek stopniu przyczynił 
się do krzewienia idei WOŚP, 

która jest ponad wszelkimi po-
działami. Szczególne podzięko-
wania dla wszystkich którzy byli 
z nami w ten niezwykły dzień, 
podzielili się swoimi pieniędz-
mi wrzucając je do puszki lub 
licytując hojnie na aukcjach. 
Nasza praca zaczyna się zaraz 
po zakończeniu 26 Finału, bo 
teraz - mając za sobą pierw-
sze doświadczenie - wiemy, 
że musimy już zacząć zbierać 
fanty i gromadzić pomysły na 
następny �nał – dodaje Renata 
Chruszcz.

GŁUSZYCA
Głuszyczanie po raz kolejny 

nie zawiedli i wsparli WOŚP 
kwotą w wysokości 8454,45 
zł. W czasie głuszyckiego �-
nału 14 stycznia w Centrum 
Kultury można było zobaczyć 
m.in. występ Natalii Szubert w 
choreogra�i Jadwigi Szwebs. 
Dla publiczności pięknie za-
grali na gitarze Dorota Kra-
czek, Bartosz Makułowicz 
oraz  Przemysław Ciura wraz 
ze swoim instruktorem Marci-
nem Zalesiem. W radosny na-
strój wprowadziły publiczność 
dwie grupy tańczące zumbę 
– dzieci i dorośli przygotowa-
ni przez instruktorkę zumby 
Magdalenę Truszczyńską. Na 
scenie pojawili się także Mag-
dalena Jelewska, Milena Rudz-
ka, Dominika Grzesiak, Ola Ha-
rasimowicz, Marcelina Popik, 
Milena Smusz, Nikola Ilnicka i 
Bartek Warszczuk - młodzi głu-
szyccy wokaliści, których do 
występu przygotował nauczy-
ciel śpiewu Radosław Zychal. 

W czasie �nału zebrano 
1.150 zł z samych licytacji.  
Zbiórkę dla głuszyckiego 
sztabu WOŚP wsparli również 
organizatorzy i zawodnicy III 
Zimowego Biegu Koliby Łom-
nickiej, którzy wylicytowali 
przedmioty na kwotę prawie 
500 zł. Na licytację burmistrz 
Głuszycy przekazał dwa hono-

rowe numery startowe na cie-
szący się wielką popularnością 
IV maraton pieszy „Sudecka 
Żyleta”, który wyruszy 17 lu-
tego. 

Sztab wolontariuszy dziel-
nie pracował i zbierał pie-
niądze do puszek na terenie 
naszej gminy. Wśród wolon-
tariuszy znalazł się także bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód 
wraz z żoną Iwetą. Za każdy 
kwotę przekazaną na rzecz 
WOŚP serdecznie dziękuje-
my. Wielkie podziękowania 
dla wszystkich wolontariuszy i 
szefowej głuszyckiego sztabu 
Doroty Link-Niedzielskiej oraz 
dyrektor CK-MBP Moniki Kulus 
wraz ze swoimi współpracow-
nikami: Klaudią Chętkowską, 
Renatą Gratzke, Renatą Soko-
łowską, Armandą Maciejczak, 
Marzenną Klann i Grzegorzem 
Bachmatiukiem. Do zobacze-
nia za rok!

MIEROSZÓW
- Dziękujemy, że graliście 

z nami! To dzięki Waszemu 
wsparciu Gminie Mieroszów 
kolejny raz udało się uzbierać 
rekordową kwotę - w tym roku 
to ponad 14 tys. zł! Jesteście 
wielcy. To był weekend pe-
łen wrażeń i emocji – mówią 
organizatorzy dwudniowego 
�nału WOŚP w Mieroszowie, 
gdzie gwiazdą był zespół Acid 
Drinkers.

 - Dziękuję wszystkim za-
angażowanym w tegoroczny 
WOŚP w Gminie Mieroszów. 
Szczególnie niesamowitym 
wolontariuszom, świetnej za-
łodze Mieroszowskie Centrum 
Kultury oraz właścicielowi Piw-
nica pod Zielonym Kotem. Po-
kłony również dla wszystkich 
licytacyjnych fantodawców 
oraz scenicznych artystów. 
Ogromne podziękowania dla 
Acid Drinkers i wszystkich, 
którzy przyczynili się do zorga-
nizowania tego koncertu. Bra-
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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 AMA

wo! – mówi Marcin Raczyński, 
burmistrz Mieroszowa.

SZCZAWNO-ZDRÓJ
- Szczawieńscy wolonta-

riusze WOŚP, pod kierownic-
twem Justyny Stachowiak, 
szefowej sztabu z Zespołu 
Szkół im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Szczawnie-Zdroju 
zebrali, w tym roku 16 629 zł 
+ walutę obcą. To piękny wy-
nik! Gratulujemy wytrwałości 
w kwestowaniu! Urząd Miejski 
w Szczawnie-Zdroju, wzorem 
lat ubiegłych, ufundował tym, 
którzy się do tego przyczynili, 
ciepły posiłek i herbatę. Dzię-
kujemy wszystkim za szczo-
dre sera – podkreśla Karolina 
Tomza z Urzędu Miejskiego w 
Szczawnie – Zdroju.

ŚWIEBODZICE
Świebodzice znów pobiły 

rekord zbiórki dla Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 
Przez cały dzień w hali OSIR i 
wokół obiektu odbywało się 
mnóstwo fantastycznych wy-
darzeń, którym towarzyszyła 
m. in. zbiórka krwi, robienie 
najdłuższego ogona lataw-
ca, nauka pierwszej pomocy 
i wiele innych. Jak się bawią i 
pomagają Świebodzice zoba-
czyła cała Polska na antenie 
TVN, TVN24 i TTV.

26 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Świe-
bodzicach zgromadził, jak 

co roku, tłumy mieszkańców 
miasta, chcących wesprzeć 
orkiestrę, a przede wszystkim 
cel zbiórki, czyli wyrównanie 
szans leczenia noworodków. 
Już od godz. 10:00 rozpoczę-
ło się wielkie granie – ruszył 
Moto WOŚP, czyli atrakcje 
motoryzacyjne: przejazdy mo-
tocyklami, quadami, o� road 
taxi, nauka jazdy, w tym kon-
trolowanego poślizgu i wiele 
innych. Gościem specjalnym 
Moto WOŚP był Damian Raj-
czyk, utytułowany quadowiec, 
który przekazał na licytację 
swoje liczne trofea.

Główne wydarzenia świe-
bodzickiego �nału odbywa-
ły się w hali OSiR sp.z o.o., tu 
grały zespoły rockowe, od-
bywały się liczne kiermasze, 
można było postrzelać z łuku 
czy zagrać w hokeja. Na łasu-
chów czekały pyszne wypieki, 
przygotowane przez szkoły 
i organizacje. Przez cały czas 
trwania imprezy powstawał 
najdłuższy ogon latawca.

Świebodzicki Finał otwo-
rzyli uroczyście: Zo�a Marek, 
szefowa sztabu oraz burmistrz 
Świebodzic Bogdan Kożu-
chowicz, który od lat wspiera 
orkiestrę i jest honorowym 
patronem wydarzenia.

- Jesteśmy tu, by pomagać, 
wesprzeć piękny cel. Dziękuję 
całemu sztabowi, Pani Zosi 
za wielkie zaangażowanie, 
i wszystkim Państwu – mó-

wił burmistrz. W rozpoczęciu 
wziął udział także ordynator 
oddziału geriatrii świebodzic-
kiego szpitala Mikulicz, doktor 
Robert Bywalec, który poin-
formował, że dzięki wparciu 
WOŚP szpital otrzymał sprzęt 
za ponad 300 000 zł.

Jednym z ważniejszych 
punktów wydarzenia była 
oczywiście licytacja darów od 
Przyjaciół WOŚP, która w tym 
roku miała wyjątkowo dużą 
frekwencję. Licytowano biżu-
terię, obrazy, gadżety Orkie-
stry a także vouchery, m. in. 
przekazany przez burmistrza 
Bogdana Kożuchowicza vo-
ucher na Dzień z Burmistrzem 
Miasta. - Dziękuję świebodzi-
czanom, znów pokazaliśmy, 
jakim jesteśmy spaniałym 
miastem i jak wyjątkowi ludzie 
tu mieszkają, z wielkimi serca-
mi, za co bardzo, bardzo dzię-
kuję – mówi Zo�a Marek, sze-
fowa świebodzickiego sztabu 
WOŚP. – Dziękuję wspaniałym 
wolontariuszom, młodzieży ze 
świebodzickich szkół i wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek spo-
sób wsparli Orkiestrę.

Podczas �nału odbyła się 
także zbiórka krwi zorganizo-
wana przez Klub Honorowych 
Dawców Krwi w Świebodzi-
cach. Zebrano blisko 14 litrów 
bezcennego leku.

Deklarowana kwota zbiórki 
w Świebodzicach to 92 768,42 
zł oraz około 1600 zł z licytacji 

prowadzonej jeszcze w Inter-
necie. Rok temu zebraliśmy 
ponad 76 tys. zł.

WALIM
Spore sumy pochodzące z 

działań walimskiego sztabu, 
zasilą Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy w 2018 roku. 
Działo się wiele, a mieszkańcy 
gminy jak co roku okazali się 
bardzo hojni. Pobite zostały 
rekordy! Gmina rok w rok ak-
tywnie uczestniczy w graniu 
dla Orkiestry Jurka Owsiaka. 
14 stycznia także wzięliśmy 
udział w 26. edycji WOŚP. 
Wśród licytowanych przed-
miotów znalazły się koszulki, 
kubek 26. Finału, pamiątkowy 
medal, który sztab otrzymał w 
roku ubiegłym, zestaw ksią-
żek o gminie, czy rękodzielni-
czy “Sowiszon”, czyli gminna 
maskotka. Nie zabrakło także 
licytacji przepysznych napo-
jów, w tym nalewki wypro-
dukowanej przez przyjaciela 
gminy - Pana Jurka. Z trunków 
najlepiej sprzedała się palinka 
węgierska przekazana przez 
radną Danutę Szczęśniak, któ-
rą za sumę 320 zł wylicytowała 
Maria Radlińska i którą raczyć 
się będą walimscy seniorzy. 
Dodatkowo licytować można 
było w internecie, gdzie z ini-
cjatywy Pawła Brzozowskiego, 
dyrektora CKiT w Walimiu, 
pod młotek poszedł tytuł Ho-
norowego Kasztelana Zamku 

Grodno. Ta propozycja rów-
nież cieszyła się zainteresowa-
niem. Ostatecznie zaszczytny 
tytuł osiągnął cenę 2025 zł. A 
wylicytował go Zbigniew Sko-
rupa z Brzegu Dolnego.

Do akcji jak co roku przy-
łączyła się Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Walimiu, która 
sprzedawała ciasta pieczone 
przez rodziców. – Serdecznie 
dziękujemy rodzicom, uczniom 
szkoły oraz nauczycielom: Iza-
beli Woldan, Magdalenie Cioł-
kowskiej, Sylwii Szymańskiej i 
Katarzynie Flis. Podziękowania 
dla darczyńców: Barbary Krę-
ciproch, Anny Nosal, Jerzego 
Ignaszak, Magdaleny Ignaszak, 
Jolanty Raczyńskiej, Danuty 
Szczęśniak, Galerii Rękodzieła 
„Pokrewieństwo Dusz”, Wa-
limia Rajdowego, Browaru 
Domowego z Niedźwiedzicy, 
Marcina Waligóry, Uli Chrza-
nowskiej – jednym tchem Wio-
letta Sowa wymienia osoby, 
bez których walimski sztab nie 
mógł tak prężnie działać.

Dodatkowo kwotą 144 zł 
WOŚP wsparło Kółko Charyta-
tywne Gimnazjum z Walimia, 
natomiast uczniowie Młodzie-
żowego Ośrodka Socjoterapii 
w Walimiu wykonali aniołki z 
masy solnej i dzięki temu dorzu-
cili do wspólnej puli 259,60 zł. 
W Gminie Walim pieniądze do 
puszek dzielnie zbierali wolon-
tariusze: Eryk Sowa – 1054,51 zł 
oraz Maja Bereś – 841,70 zł.

Po raz kolejny do zbiórki 
aktywnie włączył się Walim 
Rajdowy, który oferował prze-
jazdy z kierowcami rajdowy-
mi. W tym roku wyjątkowo do 
pełnych emocji przejażdżek 
zaproszono aż 6 amatorów 
szybkiej jazdy. Są to: Alek Ter-
lecki , Karol Zajączkowski (w 
zastępstwie za zapowiadane-
go wcześniej Maćka Wiatra-
ka), Jarosław Niedźwiedzki, 
Roman Romelczyk, Krzysztof 
Chmielewski oraz Marcin Żar-
nowski. – W tym roku pobili-
śmy rekord! Naprawdę jestem 
dumny! Ponad 5 tysięcy zło-
tych od amatorskiej grupy, to 
chyba dobry wynik. Suma ze-
brana na przejazdach to 3450 
zł i 10 euro. Z licytacji numeru 
1 cyklu Rajdowego Pucharu 
Sudetów na rzecz WOŚP prze-
każemy 1575 zł, a dodatkowo 
350 zł za wylicytowany tort, 
który podzieliliśmy między 
wszystkich, którzy przybyli na 
aukcje – cieszy się Waldemar 
Kołodziej.

– Podsumowując: udało 
się nam zebrać 14 887,45 zł, 
10 euro i złoty pierścionek (w 
tym motoorkiestra: 3450,00 i 
10 euro). Najlepiej „sprzedał” 
się oczywiście Kubek 26. Fina-
łu i tradycyjnie wylicytował go 
Adam Hausman za kwotę 710 
zł – wylicza Wioletta Sowa z 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu.

(RED)
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Szkoła Jazdy Sztymala to wykwali� -
kowana kadra instruktorów i wykład-
owców, która za cel stawia sobie jak 
najlepsze wyszkolenie osób ubiegają-
cych się o prawo jazdy. Dzięki dużemu 
zaangażowaniu i pasji kadry instruk-
torskiej, oraz sumienności naszych 
kursantów osiągamy coraz lepsze 
wyniki.

Cztery lata z rzędu osiągaliśmy na-
jwyższą zdawalność wśród szkół nauki 
jazdy w powiecie wałbrzyskim, a instruk-
torzy otrzymali indywidualne wyróżnie-
nia.

Jeśli myślisz o karierze zawodowego 
kierowcy, również się na nas nie zaw-
iedziesz. Nasza wiedza, która zostanie 
Ci przekazana nie jest oparta jedynie na 
suchej teorii, lecz na bogatych doświad-
czeniach i praktyce.

Po ukończonych kursach na wyższe 
kategorie pomożemy Ci w otrzymaniu 
potrzebnych świadectw kwali� kacji do 
przewozu osób lub rzeczy, abyś stał się 
pełnoprawnym kierowcą zawodowym. 
Jeżeli wykonujesz już zawodowo prze-
wóz drogowy zapraszamy na szkolenia 
okresowe obowiązkowe co 5 lat.

Zostań dobrym kierowcą ze Szkołą Jazdy Sztymala
Nasze samochody odpowiadają tym, 

z którymi kursanci spotkają się pod-
czas egzaminu państwowego w WORD, 
co z pewnością ułatwi opanowanie 
stresu i pomoże w osiągnięciu pozyty-
wnego wyniku. Dodatkowo wychodząc 

naprzeciw oczekiwanią naszych kur-
santów  otrzymują Państwo możliwość 
zdawania egzaminu państwowego na 
pojeździe szkoły, gdyż 2 nasze samocho-
dy wyposażone są w system umożliwia-
jący rejestrację przebiegu egzaminu.

W naszej szkole w cenie 
kursu otrzyma się gwarancję 

profesjonalizmu. 
Z nami nie tylko zdasz egzamin, 

ale również uzyskasz wiedzę 
i umiejętność bycia dobrym kierowcą.

Zimowa przerwa z na-
uce w Szczawnie Zdroju 
upływa pod znakiem róż-
norodnych zajęć przygoto-
wanych dla uczniów przez 
szczawieńskie instytucje.

- 15 stycznia to dla szcza-
wieńskich dzieci naprawdę 
świetny dzień, bowiem w 
kilku miejscach zainicjowa-
liśmy ferie zimowe 2018! 
Z książką, na sportowo 
czy w typowo zimowym 
klimacie - każde dziecko 
znalazło coś dla siebie. Na 
przykład czas spędzony na 
kucykach i przy ognisku. 
Inicjatorką spotkania była 
Danuta Wild, przewod-
nicząca Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Środki na 
jego organizację pochodzą 
z Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii w 
Szczawnie-Zdroju na 2018 
r. – mówi Karolina Tom-
za z Urzędu Miejskiego w 
Szczawnie Zdroju.

Modelarstwo lotnicze, 
konstrukcje latawców, �lmy 
o tematyce lotniczej, techni-
ki w zakresie zdalnego stero-
wania modeli latających czy 
nauka wirtualnego latania z 

Wybrali Szczawno
- Dziękujemy ekipie Radia 
Wrocław za wybór naszej 
miejscowości do plebiscytu 
TOP5 dolnośląskich ilumina-
cji świątecznych, a naszym 
fanom za wszystkie oddane 
na nas głosy! Oczywiście za-
praszamy do Szczawna-Zdroju 
nie tylko zimową porą. Szczaw-
no-Zdrój pokonało konkuren-
tów sumą 444 głosów i średnią 
oceną: 4.3, co oznacza, że nasze 
świąteczne iluminacje napraw-
dę cieszą Wasze oczy. Jeszcze 
chwilkę z nami pobędą - kto nie 
widział, może się przekonać i 
potwierdzić wybór internautów 
– mówi Marek Fedoruk, bur-
mistrz Szczawna Zdroju.

(KT)

Teatr Zdrojowy 
zaprasza
Koncert z okazji Dnia Babci i 
Dziadka w wykonaniu przed-
szkolaków z Przedszkola Miej-
skiego w Szczawnie- Zdroju - 
30.01, godz. 10:00, wstęp wolny.
Recital Aleksandra Evseev’a 
-5.02, godz. 19.00, bilety: 25 zł 
(sala kameralna).
Piosenki Włodzimierza Wy-
sockiego i Leonarda Cohena 
w wykonaniu Janusza Kaspro-
wicza i Stanisława Marinczenki 
- 15.02, godz. 19.00, bilety: 25 zł.

(RED)

14 lutego to w życiu 
zakochanych szczególna 
data. Dzień ten mogą spę-
dzić w Szczawnie-Zdroju, 
by wyznać sobie miłość w 
fotobudce i uwiecznić ją 
na natychmiast wydruko-
wanym zdjęciu – pamiątce 
tego wydarzenia.

- Od godz. 12:00 do 17:00 
zachęcamy wszystkich 
mieszkańców i turystów do 
wspólnej zabawy. Na dep-
taku przy ul. Kościuszki 17 
czekać na Was będzie foto-
budka z gadżetami i wielkim 
napisem LOVE, pokaz tańca 
uczniów Zespołu Szkół im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w 
Szczawnie-Zdroju oraz naj-
słynniejsze sceny miłosne 
w literaturze czytane przez 

zaproszonych przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. Ta-
deusza Boya-Żeleńskiego 
w Szczawnie-Zdroju gości. 
A to wszystko w rytmie naj-
bardziej romantycznych 
piosenek z �lmów. Uwaga! 
Spośród wszystkich zdjęć 
to właśnie Wy za pośrednic-
twem Facebooka wybierze-
cie najlepsze, a uwiecznieni 
na nim zakochani zgarną na-
grodę – wycieczkę do Pragi! 
Kto wie, może randka w na-
szym mieście sprowokuje do 
zaręczyn na Moście Karola? 
Zapraszamy, tym bardziej, 
że udział w tym wydarzeniu 
jest bezpłatny – zachęcają 
organizatorzy walentynek w 
Szczawnie-Zdroju.

(KT)

Szczawno-Zdrój
Wybrali SzczawnoFerie bez nudy

wykorzystaniem symulato-
ra lotów - tak prezentuje się 
program ferii w Muzeum Mo-
delarstwa i Lotnictwa w Mi-
niaturze prowadzone przez 
Jerzego Siatkowskiego. Ze 
szczawieńskimi pasjonatami 
lotnictwa spotkał się Marek 
Fedoruk, burmistrz Szczaw-
na-Zdroju. Zajęcia odbywa-
ją się w siedzibie pracowni 
dydaktycznej muzeum (ul. 
T. Kościuszki 19 / I piętro) w 
dniach wtorek-czwartek od 
godz. 11:00 do 14:00.

Z kolei w szczawieńskiej 
bibliotece trwają ferie z „Ma-
gicznym drzewem”. Lubiana 
nie tylko przez dzieci seria 
książek Andrzeja Maleszki 
przyciągnęła jej wiernych 
fanów. Poza czytaniem frag-
mentów i quizem wiedzy 
dzieciaki przygotowały ma-
giczne przedmioty, które 
zawisły na bibliotecznym 
drzewku. UWAGA! Mają moc, 
więc z pewnością przez okres 
trwania ferii będą czarowały!

(KT)

Szczawieńskich modelarzy w trakcie zajęć odwiedził burmistrz Marek 
Fedoruk.

Szczawno zaprasza 
na randkę
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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 

Gmina Głuszyca

3 lutego o godz. 18.00 
zapraszamy do sali widowi-
skowej Centrum Kultury w 
Głuszycy na drugą odsłonę 
spektaklu „Ziemia Obieca-
na Włókniarzy” zatytuło-
waną „Znowu wojna”.

Scenariusz do nowego 
projektu Głuszyckiej Grupy 

Teatralnej „Po godzinach” 
napisał Robert Delegiewicz, 
który jednocześnie reżyse-
ruje przedstawienie i zagra 
rolę księdza Andrzeja. W 
spektaklu zobaczymy nieza-
wodnych głuszyczan, którzy 
wcielą się w następujące 
role: Alina Mączyńska zagra 

Ziemia Obiecana Włókniarzy II, czyli znowu wojna

Spotkanie 
z Antarktydą

19 stycznia o godz. 10.00 
zapraszamy do sali wido-
wiskowej Centrum Kultury 
w Głuszycy na spotkanie z 
Kazimierzem Skoczkiem, 
który opowie o swojej po-
dróży. Recital muzyczny i pre-
zentacja multimedialną prze-
niosą uczestników spotkania 
na Antarktydę. Zapraszamy 
szczególnie dzieci i młodzież.

Spotkanie 
z ekspertem ds. OZE

30 stycznia 2018 r. w godz. 
10:00 – 14:00 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Głuszycy dyżurować bę-
dzie ekspert do spraw odna-
wialnych źródeł energii Dawid 
Kościółek. Zapraszamy zainte-
resowanych mieszkańców.

Sowiogórskie 
Kolędowanie

Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód zaprasza na „Sowio-
górskie kolędowanie z Ze-
społami Sygnalistów My-
śliwskich - Odgłosy Kniei 
oraz Durlakowe Rogi” w 
niedzielę 21 stycznia 2018 
r. w kościele NMP Królowej 
Polski w Głuszycy. Po mszy 
św. z oprawą muzyczną ze-
społów Odgłosy Kniei oraz 
Durlakowe Rogi o godz. 
17.00 usłyszymy kolędy i pa-
storałki zagrane na rogach 
myśliwskich. Po koncercie 
zaplanowano ciepły posiłek i 
wspólne kolędowanie na ze-
wnątrz kościoła. Serdecznie 
zapraszamy.

Radosne ferie 
z biblioteką

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Głuszycy – dział 

dziecięco-młodzieżowy za-
prasza na „Radosne ferie z 
biblioteką” (do 26 stycznia): 
codziennie w godz. 11:00-
12:00 poranki z książką; 
turnieje gier planszowych, 
rebusy, zagadki literackie, 
plastykę w 3D, teatrzyk ka-
mishibai, pisanie baśni w od-
cinkach. Biblioteka czeka na 
dzieci w poniedziałek, wto-
rek, środę i piątek w godz. 
10.00-16.00, w czwartek od 
10.00 do 14.00.

Sudecka Żyleta

Miłośników wędrowania 
po górach zapraszamy do 
udziału w czwartej edycji 
maratonu pieszego „Su-
decka Żyleta”, który wy-
ruszy już 17 lutego o godz. 
8.00 spod agroturystyki 
„Gościniec” w Łomnicy w 
gminie Głuszyca. Zapisy in-
ternetowe rozpoczynają się 
5 stycznia o północy. Orga-
nizatorzy wprowadzili limit 
300 miejsc. „Sudecka Żyle-
ta” to wydarzenie o charak-
terze turystyczno-wytrzy-
małościowym, pozbawione 
rywalizacji i końcowej kla-
sy�kacji. Dla piechurów 
przygotowano trasę o dłu-
gości 46 km zlokalizowaną 
w Górach Sowich, Suchych i 
Wałbrzyskich. Nie ma wpro-
wadzonego limitu czasu, 
organizatorzy zakładają 
jednak, że orientacyjny czas 
pokonania trasy i dotarcia 
do mety w  „Gościńcu” w 
Łomnicy wynosić będzie 
od 8 do 16 godzin. Wpiso-
we: 30 zł. Dla zgłoszonych 
uczestników maratonu 
organizatorzy przygotują: 
pamiątkowy gadżet z logo 
maratonu, certy�kat dla 
uczestników, którzy dotrą 
do mety, gorący posiłek na 
trasie, upominki i nagrody 
rozlosowane po zakończe-
niu maratonu, kartę starto-
wą z zaznaczonym przebie-
giem trasy,  numer startowy.

(SJ)

Danutę, Urszula Mrozińska 
- Teresę, Magdalena Gołda- 
Beatę, Magdalena Kandefer 
- Grażynę, Agnieszka Hisz-
pańska - Jolantę, Edyta Po-
pek - Julię, Agnieszka Musz - 
Katarzynę, Joanna Soboniak 
- Stanisławską, Iweta Głód 
- Izabelę, Grzegorz Milcza-

rek - Pawła, Mirosław Żołopa 
- Romana, Artur Gołda -Karo-
la. Zagra również głuszycka 
młodzież: Krzysztof Gołda, 
Marta Gołda, Szymon Sławik 
i Oliwier Mroziński.

 - Ze względów organi-
zacyjnych bardzo prosimy o 
wcześniejsze rezerwowanie 

miejsc pod numerem tel. 74 
84 56 334. Spektakl przezna-
czony jest dla widzów od lat 
15. Wstęp wolny - zapraszają 
burmistrz Roman Głód, Cen-
trum Kultury –MBP oraz Głu-
szycka Grupa Teatralna „Po 
godzinach”.

(SJ)

Raport z Gminy Głuszyca
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• 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

Przeprowadzka OPS
W związku z remontem bu-
dynku Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Świebodzicach 
przy ul. J. Piłsudskiego 8, 
wydziały Ośrodka zostaną 
przeniesione do pomieszc-
zeń przy ul. Świdnickiej 7 
(budynek MZN) oraz do 
budynku dworca PKP (plac 
Dworcowy 1). Przeprowadzka 
OPS odbędzie się w dniach od 
25 stycznia do 28 lutego 2018 
r. Sprawy dotyczące realizacji 
świadczeń pomocy społec-
znej oraz pomocy material-
nej o charakterze socjalnym 
dla uczniów (stypendia) będą 
załatwiane przy ul. Świdnickiej 
7, natomiast sprawy związane 
z realizacją świadczeń rodz-
innych, funduszu alimentacy-
jnego, świadczenia wychow-
awczego (500+), karty dużej 
rodziny będą realizowane przy 
ul. Plac Dworcowy 1. Ponad-
to, przy Placu Dworcowym 
będzie mieścił się Dział Finan-
sowo-Księgowy i Kadr oraz 
sekretariat Ośrodka, gdzie 
będzie przyjmowana kore-
spondencja. Wypłata wszyst-
kich świadczeń będzie real-
izowana w kasie, mieszczącej 
się w budynku dworca, plac 
Dworcowy 1. Numery tele-
fonów pozostają bez zmian, 
jednakże mogą występować 
zakłócenia w pracy. 
Na Placu Dworcowym 1 
tymczasowo będzie miała 
siedzibę Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz będą tam 
przyjmować specjaliści, jed-
nakże mogą pojawić się utrud-
nienia w pracy. Zakończył się 
już remont nowych pomieszc-
zeń dla jadłodajni miejskiej. 
Będzie ona zlokalizowana w 
budynku pawilonu handlo-
wego na Osiedlu Sudeckim. 
Pomieszczenie musi jeszcze 
zostać wyposażone w sprzęt. 
Obecnie wszystkie osoby, 
korzystające z dożywiania, 
otrzymują talon na żywność, 
który mogą zrealizować we 
wszystkich barach, działają-
cych na terenie miasta.

(ABP)

Od 18 stycznia świe-
bodziczanie będą mogli 
korzystać z porad praw-
nych ramach rządowego 
programu nieodpłatnej 
pomocy prawnej. Punkt 
działać będzie dwa dni w 
tygodniu, w każdy czwar-
tek i piątek, w godzinach 
od 15:00 do 19:00. Mieścić 
się on będzie w budynku 
Urzędu Miejskiego przy ul. 
Żeromskiego 27 - pok. nr 9, 
I piętro).

Świebodziczanie będą 
mogli skorzystać z usług w 
bardzo szerokim zakresie, 
który obejmować będzie 
między innymi takie zagad-
nienia jak: prawo rodzinne 
(w tym m. in.  kwestie roz-
wodów, separacji, alimen-
tów, władzy rodzicielskiej); 
sprawy z zakresu prawa 
pracy; sprawy z zakresu 
rozpoczęcia działalności 
gospodarczej; sprawy z 
zakresu szeroko pojętego 
prawa cywilnego, w tym 
sprawy z zakresu prawa rze-
czowego oraz prawa spad-
kowego; sprawy z zakresu 
ubezpieczeń społecznych, 
prawa do opieki zdrowot-
nej; sprawy z zakresu prawa 
administracyjnego; sprawy 
z zakresu prawa karnego (w 
tym wykroczenia); sprawy 
z zakresu prawa podatko-
wego z wyłączeniem spraw 
podatkowych związanych z 

prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

Katalog osób upraw-
nionych do skorzystania z 
pomocy w ramach punktu 
jest zamknięty, jednak trwa-
ją prace legislacyjne, by go 
znacznie rozszerzyć i objąć 
tym przywilejem także inne 
grupy. Obecnie z pomocy 
w ramach programu mogą 
skorzystać: młodzież do 26. 
roku życia; osoby �zyczne, 
którym w okresie roku po-
przedzającego zostało przy-
znane świadczenie z pomo-
cy społecznej; osoby, które 
ukończyły 65. lat; osoby po-
siadające ważną Kartę Dużej 
Rodziny; kombatanci; wete-
rani; zagrożeni lub poszko-
dowani katastrofą naturalną, 
klęską żywiołową lub awarią 
techniczną; kobiety w ciąży.

Udając się do prawnika 
warto zabrać ze sobą dowód 
osobisty oraz odpowiedni 
dokument potwierdzający 
uprawnienia do skorzystania 
z usług punktu (np. decyzja 
o przyznaniu świadczenia z 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, legitymacja kombatan-
ta/weterana, czy Karta Dużej 
Rodziny). Wszystkie osoby 
zainteresowane więcej infor-
macji mogą uzyskać w czasie 
funkcjonowania punktu (w 
czwartek i piątek w godz. od 
15:00 do 19:00) pod nume-
rem telefonu: 74 645 63 07.

(ABP)

Punkt nieodpłatnych 
porad prawnych

Ruszyła rewitalizacja

Na ulicy pojawił się cięż-
ki sprzęt – to początek re-
witalizacji ulicy Biskupa 
Ignacego Krasickiego w 
Świebodzicach. Na razie 
trwają prace rozbiórkowe 
i przygotowawcze, ale to 
dopiero początek, bo rewi-
talizacja obejmuje tak na-
prawdę całą infrastrukturę 
i nawierzchnię ulicy.

Inwestycja jest bardzo 
duża. W ramach projektu 
zrewitalizowana zostanie 
także ulica Słowackiego oraz 
Piaskowa, powstanie rów-
nież świetlica środowisko-
wa dla seniorów na Osiedlu 
Piastowskim. Gmina złożyła 
wniosek o do�nansowanie 
zadań w ze środków unij-
nych w ramach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Całkowita war-
tość projektu to 5.705,524,38 
zł, kwota do�nansowania 
3.159.586,92 zł 

Ulica Krasickiego będzie 
całkowicie odnowiona –
powstaną nowe chodniki, 
jezdnia i uporządkowane 
podwórka. Rewitalizacja 

ma na celu poprawę użyt-
kową oraz estetyczną ulicy 
Krasickiego oraz terenów 
przyległych, wyeksponowa-
nie zachowanych reliktów 
staromiejskich, aktywizację 
dostępnych terenów zielo-
nych dla potrzeb rekreacji, 
ogólne uporządkowanie 
niezagospodarowanych po-
dwórek i placów poprzez wy-
dzielenie w nich przestrzeni 
rekreacyjnych oraz komu-
nikacyjnych uzupełnionych 
nowymi nasadzeniami oraz 
trawnikami, dokonanie wy-
burzeń chaotycznie wznie-
sionych budynków gospo-
darczych. Całość inwestycji 
zamknie remont ulicy po-
legający na wymianie na-
wierzchni jezdni i chodników 
(z nawierzchni asfaltowej 
na kostkę granitową), wy-
konaniu w miejscu starych 
nowych wpustów ulicznych 
oraz wymianie oświetlenia 
ulicznego. Dla mieszkańców 
z pewnością najważniejsze 
jest adaptacja terenu byłych 
ogródków na skwer z ła-

weczkami i zielenią (obszar 
przy zabytkowych murach 
miejskich za budynkiem 
UM) oraz adaptacja terenu 
byłych ogródków na miej-
ski plac zabaw (obszar na-
przeciw budynku Nr 16). 
Pozostałe etapy obejmują 
rewitalizację podwórek i 
na końcu przebudowę na-
wierzchni ulicy Krasickiego. 
Dzięki skwerowi z ławecz-
kami i placykowi do zabaw 
dla najmłodszych ulica po 
prostu ożyje – a to jest także 
ważny cel rewitalizacji.

- Ulica Krasickiego to 
piękny zakątek naszego 
miasta, który zasługuje na 
przywrócenie go do życia 
i atrakcyjne zagospodaro-
wanie tak, by mógł służyć 
mieszkańcom do odpoczyn-
ku i rekreacji – mówi Bog-
dan Kożuchowicz, burmistrz 
Świebodzic. – Jestem prze-
konany, że rewitalizacja spo-
woduje taki właśnie efekt 
Termin wykonania prac – to 
30 czerwca 2019 roku.

(ABP)

Rozpoczęła się rewitalizacja ul. Krasickiego w Świebodzicach.
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17 stycznia 2018 r. wójt 
Gminy Walim Adam Hau-
sman podpisał umowę na 
rozbiórkę i budowę kładki 
dla pieszych nad jeziorem 
Bystrzyckim w Zagórzu 
Śląskim. Realizacji zadania 
podejmie się �rma Strabag 
Sp. z o.o. z Pruszkowa.

Przypomnijmy, że inwe-
stycja zaplanowana jest w 
ramach projektu pn. „Zwięk-
szenie udostępniania zaso-
bów przyrodniczych oraz 
rozwój nowych form eduka-
cji ekologicznej dzięki rozbu-
dowie Turystycznego Cen-
trum Edukacji Ekologicznej 
„Choina” i poprawie organi-
zacji ruchu turystycznego w 
Gminie Walim”.

17 stycznia w sali narad 
Urzędu Gminy Walim odbyło 
się spotkanie wójta Adama 
Hausmana i przedstawicieli 
Strabagu, podczas którego 
podpisano umowę na wy-
konanie tego zadania. - Na 
co dzień mamy do czynienia 
z ogromnymi wyzwaniami 
inwestycyjnymi, ale bardzo 
cieszymy się z tej mniejszej, 
ale jakże istotnej również 
dla nas inwestycji. Wiemy, 
że to ważne zadanie dla 
Państwa i równie ważne dla 
nas, zwłaszcza, że będzie to 

Sprawdź 
warunki
- Wszystkim, którzy pla-
nują wyjazd w góry lub na 
narty, czy sanki polecamy 
sprawdzić, jakie warunki 
panują na szczycie, czy sto-
ku. W tym celu zapraszamy 
na strony internetowe, które 
pokazują podgląd z kamer na 
żywo – informują pracowni-
cy Urzędu Gminy Walim. Ka-
mery umieszczone są m.in. w 
Rzeczce, Sokolcu, na Wielkiej 
Sowie i na wyciągach nar-
ciarskich. Monitoring przesy-
łany jest na żywo, a podgląd 
z urządzeń można znaleźć 
na stronach: nartyrzeczka.
com, nastoku.info, goryso-
wie.org, gory-sowie.pl. Bez-
pośrednie linki do podglą-
du z kamer na żywo: http://
www.nartyrzeczka.com/
index.php/kamery; https://
k a m e r a . n a s t o k u . i n f o / ; 
http://www.gorysowie.org/
index.php?option=com_
k2&view=item&layout=ite-
m&id=337; http://gory-so-
wie.pl/kamery.

(MM)

325 tysięcy złotych 
z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego otrzyma w 
2018 r. Powiatowy Urząd 
Pracy w Wałbrzychu.

Krajowy Fundusz Szkole-
niowy to wydzielona część 
środków Funduszu Pracy, 
która została przeznaczona 
na �nansowanie kształcenia 
ustawicznego osób pracu-
jących. Fundusze można 
przeznaczyć między innymi 
na kursy, szkolenia, czy też 
studia podyplomowe. O wy-
borze konkretnych działań 
decydują sami pracodawcy.

– O do�nansowanie roz-
woju pracowników mogą 
wystąpić pracodawcy, któ-
rzy chcą inwestować w 
podnoszenie kompetencji 
własnych i swoich pracowni-
ków. Nabór będą prowadzić 
powiatowe urzędy pracy, 
które już przygotowują się 
do ogłoszenia terminu przyj-
mowania wniosków. Część 
z nich rozpocznie przyjmo-
wanie wniosków jeszcze w 
styczniu. Dlatego już dziś 
zachęcamy pracodawców 

do kontaktu z Powiatowym 
Urzędem Pracy. Ze swojej 
strony zaś przygotowujemy 
również akcję informacyjną i 
pięć spotkań w regionie dla 
dolnośląskich pracodawców 
– mówi Ewa Grzebieniak, dy-
rektor Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy.

W 2018 roku obowiązują 
następujące priorytety wy-
datkowania środków KFS: 
• wsparcie zawodowego 

kształcenia ustawicznego 
w zidenty�kowanych za-
wodach de�cytowych;

• wsparcie kształcenia usta-
wicznego w związku z za-
stosowaniem w �rmach 
nowych technologii i na-
rzędzi pracy;

• wsparcie kształcenia usta-
wicznego osób, które 
mogą udokumentować 
wykonywanie przez co 
najmniej 15 lat prac w 
szczególnych warunkach 
lub o szczególnym cha-
rakterze, a którym nie 
przysługuje prawo do 
emerytury pomostowej.

(RED)

Będą szkolićZbudują nową kładkę

przedsięwzięcie realizowane 
na rzadko spotykanej kon-
strukcji wstęgowej - mówi 
Mirosław Kostyrko, dyrektor 
oddziału Strabag we Wrocła-
wiu.

Kładka powstanie zamiast 
mostu wiszącego, który bę-
dzie musiał zostać poddany 
rozbiórce. - Most nie może 
być dopuszczony do użyt-
kowania na stałe, gdyż jego 
stan techniczny i funkcje 
użyteczności, nie pozwala-
ją na to. Cieszymy się, że po 
wielu latach, w końcu docze-
kamy się kładki z prawdzi-
wego zdarzenia, takiej która 

w żaden sposób nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla tu-
rystów i osób odwiedzają-
cych jezioro Bystrzyckie oraz 
będzie dostępna przez cały 
rok. Ponadto znacznie po-
prawi się estetyka - dodaje 
Adam Hausman.

Wykonawcę wyłonił 
przetarg. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła właśnie �rma 
Strabag Sp. z o.o., która za-
danie wyceniła na sumę 5 
milionów 607 tysięcy 572,95 
zł. Termin realizacji zadania 
to 31.10.2018 r, a okres gwa-
rancji wynosi 72 miesiące.

(MM)

Wizualizacja kładki na jeziorze Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim.
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Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Myślałem dotąd, że należę 
do wąskiej grupy osób, które 
cenią sobie miasto Wałbrzych 
za jego oryginalne położenie w 
otoczeniu gór i lasów, za specy-
�kę architektury wielu domów 
i całych dzielnic mieszkanio-
wych w rozmaitej kon�guracji 
ukształtowania terenu, za bez-
cenne zabytkowe budowle, za 
przepiękny park w środku mia-
sta i atrakcyjne parki w peryfe-
ryjnych dzielnicach i mógłbym 
wymieniać jeszcze wiele innych 
zalet, ale zrobiłem to już kiedyś 
w obszernej książce „Wałbrzy-
skie powaby”, w której - obok 
wzmianek z historii miasta i 
opisu poszczególnych dzielnic - 
znajdziemy mnóstwo znakomi-
tych fotogra�i pokazujących jak 
na dłoni uroki tego niezwykłego 
miasta.

Wałbrzyskie powaby staram 
się pokazywać co rusz w moim 
blogu „Tu jest mój dom”, w któ-
rym piszę także o historii i teraź-
niejszości całej ziemi wałbrzy-
skiej. Staram się jak tylko mogę 
odczarować rozpowszechniony 
w mediach obraz Wałbrzycha 
jako miasta dymiących kominów 
przemysłowych, ponurych dziel-
nic mieszkaniowych, walących 
się domów, nędzy i bezrobocia, 
biedaszybów rozsianych po la-
sach, miasta w którym nic się nie 
dzieje dobrego, a młodzi ludzie 
emigrują całymi tabunami na 
Zachód. Ten stereotyp chociaż 
nie ma już nic wspólnego z rze-
czywistością, wciąż jednak do-

Wałbrzych da się lubić
Stanisław 
Michalik

minuje w światku warszawskiej 
bohemy, ale najczęściej wśród 
artystów, którzy nigdy tutaj nie 
byli, a znają Wałbrzych z tenden-
cyjnych, fałszywych przekazów. 
Na szczęście, przynajmniej w 
najnowszych relacjach dzien-
nikarskich, które pojawiły się w 
mediach w związku ze „złotym 
pociągiem”, w nowych książ-
kach Filipa Springera - „Księga 
zachwytów” lub Artura Szalkow-
skiego - „Sekrety Wałbrzycha” 
możemy powiedzieć, że przy-
najmniej w tym temacie nastą-
piła „dobra zmiana”. Dowiaduje-
my się w nich o Wałbrzychu jako 
mieście nieprzeciętnym pod 
wieloma względami, mieście 
kolosalnych zmian na lepsze, a 
zarazem pełnym tajemniczości i 
bogatej historii.

Ale to co napisałem, to tyl-
ko mały wstęp do meritum 
mojego dzisiejszego felietonu. 
Chcę w nim podzielić się z mo-
imi Czytelnikami niezwykle dla 
mnie zaskakującym i optymi-
stycznym precedensem. Otóż 
przy okazji internetowego ple-
biscytu „Miasto roku 2017 – Ko-
cham to Miasto” internauci gło-
sując na swoje miasto mogli w 
krótkich komentarzach uzasad-
nić swój wybór. Okazuje się, że 
miasto Wałbrzych znajduje się 
w czołówce miast uznanych za 
najlepsze, a na stronie konkur-
sowej znalazłem kilkadziesiąt 
komentarzy potwierdzających 
wybór Wałbrzycha jak miasta 
kochanego. Ale to jeszcze nie 
wszystko. Odnoszę wrażenie, że 
miłośnicy Wałbrzycha to głów-
nie ludzie młodzi. I to wydaje 
mi się szczególnie pozytywne. 
Wielu z nich potra� bardzo traf-
nie, inteligentnie i dowcipnie 
uzasadnić ten wybór. Pozwoli-
łem sobie wybrać i przytoczyć 

kilka z tych wypowiedzi. Myślę, 
że okaże się to bardzo interesu-
jące i że jest to zarazem dowód 
uznania i wdzięczności dla tych 
wszystkich wałbrzyszan, którzy 
w ciągu ostatnich lat uczynili 
z niego miasto zasługujące na 
akceptację.

Młodzi ludzie dostrzegają 
pozytywny ruch w kierunku 
nowoczesności i to jest przy-
czyną utożsamiania się z mia-
stem swojego urodzenia lub 
zamieszkania, czyli tzw. patrio-
tyzmu lokalnego. Ale najlepiej 
przeczytajmy co powiedzieli 
oni sami. Oddaję głos komen-
tatorom plebiscytu „Wałbrzych 
– moje miasto”:

Wojciech - Moje miasto 
pięknieje. To tu spędzam każdy 
dzień swojego życia. Najwspa-
nialsze chwile i pragnę, aby 
było tu jeszcze piękniej. Za to 
trzymam kciuki!

Izabela - Jest piękne, stare i 
zabytkowe. Ciągle się zmienia 
na lepsze no i jest moim rodzin-
nym miastem.

Magda - Jest najbardziej 
zielonym miastem, otoczonym 
wspaniałymi górami pełnymi 
tajemnic.

Robert - Kocham to miasto, 
za to, że codziennie wychodząc 
z domu oglądam Chełmiec w 
innej odsłonie. Codziennie inne 
barwy, inne światło, inna pogo-
da. Góry codziennie zachwycają 
mnie swoim wyglądem, nastro-
jem, tajemniczością… To tu się 
urodziłam, to tu mieszkam i tu 
chcę żyć!

Tomasz - Mój kochany 
Wałbrzych jest miastem szcze-
gólnym. Położony w pięknie 
ukształtowanym terenie i mnó-
stwem zieleni (takich widoków 
nie ma gdzie indziej w Polsce). 
Obecnie, po wykonanych re-

montach i inwestycjach Wał-
brzych staje się coraz ładniejszy 
i przyjazny dla mieszkańców. A 
„Złoty Pociąg”, w który wierzę 
że się znajdzie rozsławił Nasze 
Miasto w Polsce oraz w świecie. 
Jestem dumny, że tu właśnie 
mieszkam.

Natalia - W pewnej komer-
cyjnej stacji sportowej redaktor 
powiedział „nie byłeś w takiej 
dziurze jak Wałbrzych”. Bardzo 
zabolały mnie te słowa. Napisa-
łam do redakcji, że takie teksty 
nie przystoją bo w ciągu 30 lat 
odkąd przybyłam do Wałbrzy-
cha miasto zmieniło się diame-
tralnie. Szare brudne kamienice 
pokryte jeszcze kopalnianym 
kurzem zostały pięknie odre-
montowane. Na ulicach doko-
nała się prawdziwa rewolucja, 
która wciąż trwa. Kanalizacja i 
oświetlenie ledowe ulic to już 
standard. Autobusy mają WiFi, 
a przystanki elektroniczne ta-
blice. Zamek Książ na obrze-
żach miasta jest tylko piękną 
przystawką do głównego dania 
jakim jest całe miasto że swoimi 
mieszkańcami.

Magdalena - Wałbrzych 
miasto rozwoju, tajemnic, hi-
storii. Miasto bardzo się zmie-
niło, jest jednym z najlepszych 
do życia, jest tutaj wszystko co 
trzeba. Ważne jest, że przecho-
dzi wielki remont, ulice równe, 
budynki nowe, zadbane parki. 
Nowe obiekty sportowe, rekre-
acyjne wszystko położone w 
górach i lasach.

Rafał - Tu na zboczu Ptasiej 
Kopy mam swoje małe miejsce 
na ziemi, niby w dużym mieście, 
a jednak jak na końcu świata, w 
ciszy, wśród drzew i ptaków, z 
widokiem na góry.

Joanna - Czy kocham to 
miasto? Tak, ale na różne spo-

soby i każdego dnia inaczej. 
Za skrajności… za kolorowe 
domy z betonu Piaskowej i 
Podzamcza i usychające ponie-
mieckie kamienice Grunwaldu. 
Za pamiętne lody pod �larami, 
za ciastko Basia w Haniusi, za 
kryształy na ścianie w starej 
Kryształowej, za kilometry gór-
skich ścieżek, które przynoszą 
wyciszenie, za perłę Dolnego 
Śląska, za korki na Wrocławskiej, 
które trzymają mnie przy życiu, 
za najdłuższy tunel kolejowy, za 
szyby kopalniane, które pamię-
tają lepsze czasy… za szum zza 
okien, który każdego dnia budzi 
mnie o świcie, za korzenie, któ-
re moja rodzina z pokolenia na 
pokolenie powolutku zapusz-
cza jak dąb z herbu wałbrzy-
skiego.

Paula - Miasto pełne tajem-
nic i niespodzianek, z duszą gór 
i piętnem węglowym. Odradza 
się, byśmy mogli ponownie się 
w nim zakochać i upajać się 
górskim klimatem…. To w nim 
poznaję świat. W nim są moje 
sukcesy, porażki, tęsknotki i naj-
większa miłość - moja rodzina.

Marlena - Nie urodziłam się 
w Wałbrzychu, ale mieszkam tu 
od 49 lat, to moje miasto, ko-
cham to miejsce na Ziemi. Na 
moich oczach zmieniało się, a 
teraz pięknieje z dnia na dzień. 
Wałbrzych wreszcie ma do-
brego gospodarza, Prezydent 
Szełemej sprawdza się jako 
lokalny patriota, widać, że los i 
wygląd naszego miasta nie jest 
mu obojętny. Dziękuję, że coraz 
piękniejsze jest MOJE MIASTO 
WAŁBRZYCH>

Paulina - Kiedy myślę o 
moim mieście, Wałbrzychu, to 
wyobrażam sobie Książ, Pal-
miarnię, Starą Kopalnię czy po-
szukiwaczy Złotego Pociągu,  

ponieważ te obrazy w znacz-
nym stopniu oddają to co w 
świadomości Wałbrzyszan sta-
nowi o charakterze ich miejsca 
na ziemi. Ale dla mnie najbar-
dziej przepełnione wdzięczno-
ścią dla mojej „małej ojczyzny” 
są te momenty kiedy siadam 
pod krzyżem na zboczu Chełm-
ca i wsłuchując się w dalekie od-
głosy życia miasta patrzę z góry 
na wyjątkową panoramę Wał-
brzycha, którą stamtąd widać 
jak na dłoni. W moim przeko-
naniu to najpiękniej położone 
miasto na świecie…

Malgorzata - Wielu stąd już 
wyjechało, lecz też sporo po-
wracało. Każdy z łezką na poliku 
widzi zmiany tu w Wałbrzychu. 
„W końcu miasto rośnie w siłę 
i dla oka jest to miłe. Duma 
wszystkich nas rozpiera, aż się 
buzia rozwesela. Dębu siła w 
żyłach płynie, Wałbrzych nigdy 
nie zaginie. Zapamiętaj słowa 
moje – „Wałbrzych to też mia-
sto Twoje. Kochaj je i szanuj 
wielce, bo wałbrzyskie bije w 
Tobie serce!”

To oczywiście tylko część 
podobnych w treści i formie 
komentarzy internautów, dla 
których Wałbrzych jest kocha-
nym miastem. Zachęcam do 
osobistego zajrzenia na stronę 
plebiscytową, na której w gro-
nie takich miast jak Jaworzno, 
Rzeszów, Koszalin, Grudziądz, 
Bielsko-Biała, Bytom, Tychy, 
Słupsk - nasz Wałbrzych zajmu-
je drugie miejsce po Jaworznie. 
Niech się o tym dowie cała Pol-
ska.

PS. A nasz Wrocław i Dolny 
Śląsk są na 5-tym miejscu na 
świecie jako region, który poczy-
nił w ostatnich latach największe 
kroki w dziedzinie rozwoju go-
spodarczego !
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Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej  jest  organizacją non profi t, 
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmu-
jących się poprawą funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych w sferze  społecznej i zawodowej. 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą proś-
bą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć 
związanych z szeroko pojętą  rehabilitacją społeczno 
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory 
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej 
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uru-
chomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim  Za-
kładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Regon: 891505158    NIP: 886 273 72 92    KRS: 0000165867

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

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

Fundusz Regionu Wał-
brzyskiego w 2017 roku 
rozdysponował ponad 
40 milionów złotych na 
pożyczki dla przedsię-
biorców. Preferencyjne 
�nansowanie na rozwój i 
założenie działalności go-
spodarczej zdobyły uzna-
nie dominującego w pol-
skiej gospodarce sektora 
małych i średnich przed-
siębiorstw. W ciągu 25 lat 
istnienia wałbrzyska insty-
tucja udzieliła blisko 3,5 
tysiąca pożyczek na łączną 
kwotę 271 mln złotych. To 
nie koniec. Tempo prac ro-
śnie.

Fundusz Regionu Wał-
brzyskiego jest instytucją, 
która od 25 lat działa na 
rzecz szeroko rozumianej 
przedsiębiorczości, nie-
ustannie zachęcając do roz-
woju mikro, małe i średnie 
�rmy oraz podmioty ekono-
mii społecznej. W 2017 roku 
fundacja realizowała unijne 
i rządowe programy pożycz-
kowe na terenie pięciu wo-
jewództw: dolnośląskiego, 
wielkopolskiego, zachodnio-
pomorskiego, lubuskiego i 
opolskiego.

Nie tylko dla regionu
Dzięki wsparciu �nan-

sowemu, jakie młodym 
przedsiębiorcom zapewnił 
rządowy program „Pierwszy 
biznes – Wsparcie w starcie 
II” na terenie województwa 
dolnośląskiego i lubuskiego 
powstało 5 nowych miejsc 
pracy oraz 79 przedsię-
biorstw, do których tra�ło 
ponad 5,5 miliona złotych. 
Blisko w 5,5 miliona złotych 
FRW zasilił województwo 

zachodniopomorskie w ra-
mach w ramach projektu 
„Fundusz Pożyczkowy dla 
Przedsiębiorczości Akade-
mickiej oraz programu JE-
REMIE Pomorze Zachodnie. 
Liderami w wykorzystaniu 
unijnych środków w okazali 
się jednak przedsiębiorcy z 
sektora MŚP z wojewódz-
twa wielkopolskiego, którzy 
w 2017 roku skorzystali w 
sumie 10 mln złotych wspar-
cia w ramach programu JE-
REMIE Wielkopolska oraz 7 
mln złotych w ramach kon-
tynuacji programu JEREMIE 
2 Wielkopolska.

 – Perspektywa Funduszy 
Europejskich 2014-2020 z 
Regionalnych Programów 
Operacyjnych pozwoliła na 
nowe możliwości �nanso-
wania dla biznesu z Wielko-
polski i Opolszczyzny. Środki 
uruchomione w 2017 roku na 
wsparcie są dwukrotnie wyż-
sze. Przedsiębiorcy z Wielko-
polski mogą wnioskować o 
pożyczki rozwojowe do 500 
tys. złotych oprocentowane 
od 1,85%, z Opolszczyzny 
o pożyczki inwestycyjne do 
500 tys. złotych oprocen-
towane od 0%. Są to jedne 
z najkorzystniejszych form 
zewnętrznego �nansowania 
działalności gospodarczych 
wykorzystywane przez sek-
tor MŚP – mówi prezes FRW 
Robert Jagła.

Rekordowy rok
Wałbrzyska instytucja �-

nansowa w 2017 roku udzie-
liła łącznie 358 pożyczek na 
kwotę 40 mln 104 tys. zło-
tych.

– Miniony rok był dla nas 
niesamowicie intensywnym 

40-milionowe wsparcie dla przedsiębiorców

okresem. Założyliśmy sobie 
ambitny plan. Realizowa-
liśmy aż 9 programów, z 
czego 5 już zakończyliśmy, 
4 są w trakcie realizacji. 
Tempo pracy było bardzo 
intensywne. Statystycznie 
podpisywaliśmy 1,43 umów 
pożyczkowych dziennie. To 
potwierdza, że jako pośred-
nik jesteśmy dynamiczni i 
skuteczni w działaniu – pod-
kreśla prezes FRW.

Zastrzyk środków �nan-
sowych najczęściej przezna-
czany był na cele inwesty-
cyjne oraz zakup środków 
trwałych. Przedsiębiorcy 
kupowali najczęściej spe-
cjalistyczne maszyny i urzą-
dzenia produkcyjne, środki 
transportu, nieruchomości 
lub grunty.

– Każdy wniosek o wspar-
cie �nansowe traktujemy 

bardzo indywidualnie. Po-
zwalamy rozwijać skrzydła 
przedsiębiorcom, słucha-
my ich potrzeb. Jesteśmy 
otwarci na innowacyjne po-
mysły – mówi Robert Jagła. 
– Dlatego udzieliliśmy poży-
czek m. in. na zakup dwóch 
replik dział armatnich wraz 
z wyposażeniem i strojem 
artylerzysty, wysokiej klasy 
fortepian, ogromny telebi-
mu LED składający się z 82 
mniejszych ekranów, buty 
kangoo pozwalające na tre-
ningi �t, sauny odchudza-
jące, specjalistyczny samo-
chód do przewozu zwierząt 
z ogrodów zoologicznych, 
totem mutlimedialny 3D. 
S�nansowaliśmy także re-
alizację średniowiecznego 
grodu rycerskiego, boiska 
do tenisa ziemnego, szkółki 
narciarskiej, czy pokoi typu 

escape room – wylicza pre-
zes FRW.

Sukcesem okazała się 
także realizacja projektu po-
życzkowego dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej na bli-
sko 5,5 mln złotych. 

Nowe perspektywy
FRW nie zwalnia prędko-

ści pracy i realizuje kolejne 
programy m. in. granty na 
doradztwo dla przedsię-
biorców z pięciu obszarów: 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
L e g n i c k o - G ł o g o w s k i e -
go Obszaru Interwencji, 
Wrocławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, Ziemi 
Dzierżoniowsko-Kłodzko-
-Ząbkowickiej oraz Aglo-
meracji Jeleniogórskiej. Ich 
celem jest wsparcie rozwo-
ju przedsiębiorstw z sekto-
ra MŚP i podniesienie ich 

konkurencyjności poprzez 
udzielenie pomocy w posta-
ci grantów (w formie refun-
dacji). Poziom do�nansowa-
nia wynosi 85 %, natomiast 
maksymalna wysokość gran-
tu to 12 tys. złotych.

Instytucja rozdysponuje 
także na terenie wojewódz-
twa dolnośląskiego 15 mln 
złotych w ramach Regional-
nej Pożyczki Hipotecznej 
oraz 10 mln złotych w ra-
mach Dużej Regionalnej Po-
życzki Inwestycyjnej. Pienią-
dze tra�ą do mikro, małych, i 
średnich przedsiębiorstw na 
zakup nieruchomości i grun-
tów na terenie Dolnego Ślą-
ska oraz pokrycie wydatków 
inwestycyjnych na aktywa 
trwałe oraz wartości niema-
terialne. Maksymalna kwota 
pożyczki w obu programach 
wynosi 1,5 mln złotych z 
oprocentowaniem od 2,85%. 
Nowością jest Instrument 
Finansowy Mikropożyczka 
w ramach, której fundacja 
rozdysponuje blisko 6 mln 
złotych dla osób po 30 roku 
życia, zwłaszcza tych znajdu-
jących się w trudnej sytuacji 
(osoby 50 +, kobiety, osoby 
z niepełnosprawnościami, 
długotrwale bezrobotne 
oraz o niskich kwali�ka-
cjach). Pożyczka może po-
kryć wydatki związane z roz-
poczynaniem działalności 
gospodarczej. Maksymalna 
kwota wsparcia wynosi 80 
tys. złotych z oprocentowa-
niem od 02%, a maksymalny 
okres spłaty 7 lat.

Więcej informacji na te-
mat projektów realizowa-
nych przez FRW znajduje się 
na www.frw.pl.

(AJ)

 - Realizowaliśmy aż 9 programów, z czego 5 już zakończyliśmy, 4 są w trakcie realizacji – mówi Robert Jagła, 
prezes FRW  (na zdjęciu z lewej).
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Gmina Stare Bogaczowice

Zakończył się tegorocz-
ny konkurs na najładniej-
szą zewnętrzną dekorację 
świąteczną w Gminie Stare 
Bogaczowice.

Komisja, powołana przez 
Wójta Gminy Stare Boga-
czowice , oceniała zgłoszone 
dekoracje wg następujących 
kryteriów: pomysłowość i 
samodzielność dekoracji, 
widoczność dekoracji z ze-
wnątrz, oryginalność dekora-
cji, ogólny wyraz estetyczny, 
nawiązanie do tradycji świą-
teczno – noworocznej oraz 
harmonię z otoczeniem. W 
wyniku przeglądu w terenie 
(6 stycznia 2018 r.), komisja 
postanowiła, że nagrody w 
kategorii osób prywatnych, 
w wysokości 300 zł. otrzyma-
ją mieszkańcy Strugi: Euge-
niusz Kusiak, Dariusz Seruga, 
Andrzej Świrydczuk, Krzysz-
tof Radzikowski. W kategorii 
�rm nagrody w wysokości 
250 zł. otrzymają: Przedszko-
le Struga, Restauracja Pieczy-
ste ze Starych Bogaczowic, 

Wycieczka na lodowisko w Świdnicy rozpoczęła dwutygodniowy cykl 
zajęć i wyjazdów organizowanych przez Gminne Centrum Biblioteczno-
Kulturalne w Starych Bogaczowicach w ramach ferii zimowych. 
Najmłodsi mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice będą mogli przez 
najbliższe dni uczestniczyć w warsztatach oraz wycieczkach. Więcej 
informacji na temat ferii pod nr tel. 74-844-35-03.

(IL)

Wjechali w ferie 
zimowe

Nagrody za dekoracje świąteczne

Rekords z Gostkowa, Prakty-
ka Lekarza Rodzinnego. Ko-
misja stwierdziła też, że na 
wyróżnienie zasługują rów-
nież mieszkańcy: Jan Cal z 
Gostkowa; Starych Bogaczo-
wic: Ewa Śliwka, Rafał Dre-
jem, Ilona Zalejska, Andrzej 
Świteńki, Marek Nowak, Jan 
Chwastyk, Sławomir Krynda, 
Mariusz Tereskiewicz; Chwa-
liszowa: Mirosław Górecki, 
Ewelina Laskowska, Wiesław 
Gontarek, Krystyna Szwarc-

berg, Anna Karczmarz, Anna 
Cieszówa - Kopacz; Lubomi-
na: Leszek Romański.

- Wykonanie efektownej 
dekoracji świątecznej nie 
jest wbrew pozorom spra-
wą prostą. Większości z nas 
zależy przecież na nadaniu 
domowi najbardziej niepo-
wtarzalnego charakteru i 
stworzeniu dekoracji, która 
oczaruje świątecznych go-
ści, wzbudzi podziw wśród 
sąsiadów oraz przykuje przy-

najmniej na chwilę wzrok 
przypadkowego przechod-
nia. Dekorowanie domu z 
zewnątrz, podobnie jak two-
rzenie wszelkich innych de-
koracji wymaga posiadania 
odrobiny artyzmu, poczucia 
smaku i gustu oraz umiaru. 
Ostatnia z wymienionych 
cech zawsze powinna sta-
nowić myśl przewodnią de-
koratora. Nie oznacza to jed-
nak, że z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia nie możemy 
nieco zaszaleć. Jest to chwi-
la bardzo radosna i taki sam 
nastrój powinien towarzy-
szyć jej przeżywaniu. Twórcy 
nagrodzonych dekoracji w 
najbliższym czasie otrzyma-
ją zaproszenia na wręczenie 
okolicznościowych dyplo-
mów i nagród. Gratulujemy 
wszystkim tegorocznym 
laureatom i już zapraszamy 
do przygotowywania się do 
udziału w następnym kon-
kursie – podkreślają organi-
zatorzy konkursu.

(RED)

Mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice wykazali się dużą kreatywnością 
przy zdobieniu domów.
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Derby Sudetów
AZS Częstochowa uległ 
65:80 Górnikowi Trans.eu 
Wałbrzych (13:18, 7:17, 
20:29, 25:16). W Często-
chowie punkty dla Górnika 
zdobywali: Durski 20, Spała 
16 (3x3), Kruszczyński 13, 
Ratajczak 13, Wróbel 10, 
Krzywdziński 8, Makarczuk 
0, Jeziorowski 0, Kaczuga 
0, Kłyż 0, Wrona 0. Środowy 
mecz II ligi Górnik Trans.eu 
Wałbrzych - MKS Otmuchów 
zakończył się po zamknięciu 
tego wydania, a już 20 stycz-
nia o godz. 17.00 wielkie der-
by Sudetów: Górnik Trans.eu 
Wałbrzych - Sudety Jelenia 
Góra w Hali Wałbrzyskich Mi-
strzów.

(RED)

Grają w kratkę
W XIII kolejce III ligi ko-
szykarzy Chrobry XXI 
Kłodzko nieoczekiwanie 
pokonał MKS Mazbud 
Basket Szczawno-Zdrój 
75:68 (17:16, 17:14, 19:15, 
22:23). W Kłodzku dla ze-
społu z uzdrowiska punkto-
wali: Kołaczyński 20, Myślak 
12, Józefowicz 12, Stochmia-
łek 10, Przydryga 4, Grabka 
9, Olszewski 1, Smoleń, Pilar-
czyk, Pawlikowski. W następ-
nym meczu podopieczni 
trenera Michała Borzemskie-
go wygrali we własnej hali z 
KKS Kobierzyce 76:69 (25:18, 
20:18, 13:15, 18:18), a punkty 
w tym spotkaniu dla MKS-u 
zdobyli: Myślak 20, Kołaczyń-
ski 16, Grabka 14, Józefowicz 
12, Olszewski 10, Smoleń 4, 
Knach, Wackowski, Przydry-
ga. Następny mecz – zaległy 
z XII kolejki - MKS Mazbud 
Basket Szczawno-Zdrój roze-
gra na własnym parkiecie 20 
stycznia o godz. 18.30 z UKS 
Rio Team Złotoryja.

(RED)

Sprawdzą 
kadrowiczów
W I lidze siatkarzy Olimpia 
Sulęcin pokonał Aqua Zdrój 
Wałbrzych 3:0 (25:21, 25:17, 
25:16), a 24 stycznia o godz. 
17:00 w Hali Widowiskowo-
-Sportowej Aqua Zdrój wał-
brzyscy siatkarze zmierzą się z 
zespołem SMS Spała. Bilety w 
cenie: 5 zł ulgowy, 10 zł nor-
malny, 5 zł/os – bilet rodzinny 
(minimum 3 osoby).

(RED)

Wygrały do zera
W meczu VII kolejki III ligi 
siatkarek Chełmiec Wodo-
ciągi Wałbrzych gładko po-
konał UKPS Lubin 3:0 (25:7, 
25:9, 25:4). Chełmiec Wodo-
ciągi zagrał w składzie: Smer-
nicka, Urbanowska, Nowak, 
Sławińska, Kądziołka, Lupa, 
Szymańska (libero) oraz P. 
Groń, I. Groń, Jasińska, P. Pa-
welska, E. Pawelska (libero).

(RED)

Gościnne Diabły
W Hali Widowiskowo-Spor-
towej AQUA ZDRÓJ odbyła 
się IV runda rozgrywek o 
Mistrzostwo Polski w Koszy-
kówce na Wózkach. Wyniki 
gier: ŁTRSN Łódź – Mad Devils 
ZAZ Victoria Wałbrzych 72:39, 
ŁTRSN Łódź – Start Wrocław 
36:47, Mad Devils ZAZ Victo-
ria Wałbrzych – Start Wrocław 
47:62.

(RED)

Zapisy ruszyły!
Wójtowie Gminy Stare Bo-
gaczowice oraz Gminy Czar-
ny Bór zapraszają 2 maja 
2018 r. na trzeci „Górski 
Półmaraton z Flagą na Trój-
garbie”. Tym razem biegacze 
wystartują znad Zalewu w 
Starych Bogaczowicach, a do 
wyboru będą mieli dwie trasy: 
dystans 10 km oraz bardziej 
wymagający dystans 21 km. 
Chęć udziału w Półmaratonie 
warto zgłosić już teraz, kiedy 
wpisowe jest w niższej cenie. 
Zapisy dostępne na stronie in-
ternetowej www.datasport.pl.

(IL)

Wszystkich sympaty-
ków sportów motorowych 
i zapraszamy na Darvit VI 
Walimską zimówkę.

Tradycyjnie już trasa im-
prezy będzie przebiegała 
przez najsłynniejszą przełęcz 
rajdową w Polsce! Odcinek 
z Walimia N – przełęcz Wa-
limską, przez słynne Patelnie 
i ulicę Janusza Kuliga mierzy 
3,5 km i będzie on przejeż-

dżany przez zawodników 3 
razy. Impreza inauguracyjna 
sezon rajdowy 2018 odbę-
dzie się 21 stycznia. Szczegó-
łowe informacje na stronie: 
www.walimskiehoryzonty.pl 
lub www.facebook.com/Wa-
lim-Rajdowy. Organizatorem 
konkursu jest Stowarzyszenie 
Sowiogórskie Horyzonty przy 
współpracy Gminy Walim.

(MM)

Zapraszamy wszystkich 
miłośników narciarstwa 
biegowego do udziału w 
XXXVII edycji Biegu Gwar-
ków! Z powodu braku 
opadów śniegu zawody 
zostały przesunięte na ter-
min rezerwowy 3-4 lutego 
2018 r.

Tak jak w roku poprzed-
nim zmagania będą miały 
miejsce w Górach Sowich 
na Przełęczy Jugowskiej. W 

sobotę 3. lutego odbędzie 
się bieg główny na 20 km, a 
w niedzielę 4.02 bieg na 10 
km – Memoriał Józefa Paw-
lika. Oba stylem klasycznym. 
Zapisy są możliwe przez 
zakładkę „Zgłoszenia” na 
stronie www.bieggwarkow.
pl (szczegółowe informacje 
w regulaminie). Więcej na 
www.facebook.com/bieg-
gwarkow.

(RED)

Piłkarze Górnika Bo-
guszów-Gorce i Górni-
ka Wałbrzych rozpoczęli 
przygotowania do rundy 
wiosennej w IV lidze dol-
nośląskiej.

– W pierwszym, treningu 
uczestniczyło 14 zawodni-
ków: Adrian Maliszewski, 
Jarosław Pryk, Marek Pryk, 
Wojciech Klimek, Przemy-
sław Klimek. Dominik Woż-
niak, Dawid Marut, Michał 
Stankiewicz Wojciech Klim-
czak oraz pozyskany z Orła 
Mieroszów Rafał Grzelak. 
Ponadto w treningu udział 
wzięło czterech nowych za-
wodników, mamy nadzieję, 
że zasilą oni szeregi pierw-
szego zespołu. Wszystko 
wskazuje na to, że w nad-
chodzącej rundzie nie zoba-
czymy już w naszej drużynie 
Mariusza Błaszczaka oraz 
Kornela Dusia, ale nie jest 
to do końca przesądzone. 
Trwają rozmowy jeszcze z 
dwoma innymi zawodni-
kami, którzy – być może 
– nas wzmocnią. Pozostali 
zawodnicy nie trenowali z 
uwagi na obowiązki zawo-
dowe. Przed treningiem 
prezes Marceli Wiśniewski 
w rozmowie z zawodnikami 
określił jasny cel – utrzyma-
nie w IV lidze. To na pewno 

trudne zadanie, ale prze-
cież w sporcie wszystko jest 
możliwe! Trener Rafał Siczek 
omówił plan przygotowań. 
Do końca stycznia nasza 
drużyna będzie trenowała 
w hali, później będą trenin-
gi mieszane. Od 27 stycznia 
rozpoczynamy już mecze 
kontrolne, naszymi sparing-
partnerami będą następują-
ce drużyny: Granit Roztoka, 
MKS Szczawno Zdrój, Gór-
nik Wałbrzych, Czarni Wał-
brzych, Olimpia Kamienna 
Góra, MKS Szczawno Zdrój, 
KS Jedlina Zdrój oraz Karoli-
na Jaworzyna Sląska – rela-
cjonują działacze KP Górnik 
Boguszów Gorce.

Z kolei przygotowujący 
się do rundy wiosennej Gór-
nik Wałbrzych poznał ter-
minarz rundy rewanżowej 
grupy wschodniej. XVI kolej-
ka została zaplanowana na 
17 marca (godz. 15:00), a w 
niej Górnik Wałbrzych zmie-
rzy się na własnym boisku 
z Orłem Ząbkowice Śląskie. 
Ostatni raz na własnym bo-
isku wałbrzyszanie zagrają 9 
czerwca o godz. 17:00 z Nysą 
Kłodzko, a sezon zakończą 
16 czerwca o godz. 17:00 
wyjazdowym meczem z Po-
lonią Trzebnica.

(RED)

Biorąc pod uwagę rankingi Polskiego Związku Bokserskiego oraz 
największego portalu o tematyce bokserskiej w Polsce - Bokser.
org wychodzi, że mieszkający w Jedlinie Zdroju Bartosz Gołębiewski 
zdominował w 2017 roku kategorię 75kg we wszystkich liczących 
rankingach! Poza tym Bartosz Gołębiewski w rankingu TOP 50 
polskich zawodników bez podziału na kategorie wagowe uplasował 
się na 2 miejscu! Pięściarz z Jedliny Zdroju jest aktualnym mistrzem 
Polski seniorów w wadze do 75 kg i reprezentantem Polski w boksie 
olimpijskim.

(RED)

Walimska Zimówka 
w tę niedzielę!

Gołębiewski 
na szczycie!

Zmiana terminu 
XXXVII Bieg Gwarków!

Będą rycerzami 
wiosny?
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USŁUGI

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

(2) 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

(2) Kupię stare motocykle oraz 

szkolne przekroje silników i ma-

szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

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

INNE

(2) UWAGA!!! Pożyczka nawet do 
25 000 tys zł. Sprawdź szczegóły 

509 821 194. RRSO 89,93%.

KUPIĘ

(9) Kupię starocie: dokumenty, 

zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 

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

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 Górniczego, 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 balkonem 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, 
wysoki 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 – SZCZAW-
NO – 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,par-
ter cena 69 900 zl tel 883 332 730

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

ŚRÓDMIEŚCIE,3pokoje,74m2,wy-
soki parter, rozkładowe z 
ogrodem ,165000zł. Kontakt 
694778179

ŚRÓDMIEŚCIE,4pokoje-
,99,21m2,1piętro, rozkładowe z 
kominkiem, 133000zł. Kontakt 
694778179

PODZAMCZE,2 pokoje, 36m2, 
3piętro, balkon,100 000zł. Kon-
takt 694778179

PODZAMCZE, 2 pokoje, 
48m2,4piętro, rozkładowe, wyso-
ki standard wykończenia. Kontakt 
694778179

JEDLINA ZDRÓJ,kawalerka-
,23m2,3piętro,piecyk węglowy, 
po remoncie, 33000zł. Kontakt 
694778179

JEDLINA ZDRÓJ, 3pokoje,60m2, 
wysoki parter, osobne wej-
ście, garaż,84900zł. Kontakt 
694778179

R E K L AMA

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?

• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

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

Tel. 790 709 590
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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

PODZAMCZE, 48m2, 2 pokoje, 
świetna lokalizacja, mieszkanie  
rozkładowe, Po remoncie, blok 
po termomodernizacji, tel. 530-
998-374

PODZAMCZE, 35m2, 2 pokoje, 7 
piętro, świetna lokalizacja – ulica 
Palisadowa, 98.000 zł, tel. 535-
285-514

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

Biały Kamień, 70m2, 4 piętro, 
MIEJSKIE OGRZEWANIE, 3 pokoje, 
WYSOKI STANDARD 229 000zł 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

PIASKOWA GÓRA, kawalerka 
po kapitalnym remoncie, 28m2, 
SUPER LOKALIZACJA, balkon, 
kuchnia w zabudowie, ogrze-
wanie miejskie,  95 000zł, tel. 
535-285-514

PIASKOWA GÓRA, po remoncie, 
51m2, 3 pokoje, 159tys, 4 piętro, 
BALKON, MIEJSKIE OGRZEWANIE. 
Cena do negocjacji 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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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 AMA

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

LOKALIZATORY GPS
SAMOCHODOWE i OSOBISTE

ALARMY-KAMERY-MONITORING IP
SPRZEDAŻ-MONTAŻ-SERWIS 

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

Wynajmę 

kawalerkę 28m2 

na 1 p. w nowym 
budownictwie 
na ul. Andersa 
w Wałbrzychu, 

blisko Aqua-Zdroju. 
Tel. 601-376-047.

ZATRUDNIMY 
osoby z orzeczeniem 

o niepełnosprawności 
do sprzątania marketu 

budowlanego w Wałbrzychu. 
Praca po 7 godzin 

od poniedziałku do piątku, 
wynagrodzenie 2100 brutto. 

Kontakt 601 156 466.

ZATRUDNIMY 
brygadzistę/tkę 

serwisu sprzątającego. 
Wymagane orzeczenie 
o niepełnosprawności 

i doświadczenie w obsłudze 
maszyn myjąco-czyszczących. 

Praca na terenie marketu 
przy ul. Łączyńskiego 
w Szczawnie Zdroju. 

Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15, 
tel. 601 156 466


