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Przypomnijmy: 19 grudnia 
2018 r., zaledwie po miesiącu 
urzędowania na stanowisku 

7 lat więzienia dla byłego 
burmistrza Boguszowa – Gorc

Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał Jacka C. - byłego burmistrza Boguszowa – Gorc - na karę 
łączną 7 lat więzienia oraz na dotkliwe kary �nansowe. A za kupowanie głosów w wyborach 

samorządowych, na jeden rok więzienia - w zawieszeniu na 3 lata, skazana została także radna 
Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc Urszula M. Oba wyroki nie są prawomocne.

burmistrza Boguszowa – Gorc, 
Jacek C. został aresztowany w 
godzinach pracy Urzędu Mie-
jskiego w Boguszowie – Gor-
cach. Po około roku, Proku-
rator Okręgowy w Świdnicy 
skierował do sądu akt oskarże-
nia, w którym oskarżył go o 
popełnienie czterech czynów, 
polegających na:
1. przyjęciu, jako Burmistrz 

Boguszowa Gorc korzyści 
majątkowej w kwocie 70 
000 złotych od jednego z 
przedsiębiorców wykonują-
cych prace na rzecz gminy, 
w zamian za przedłużenie 
wykonania realizacji umowy 
dotyczącej oświetlenia 
ulicznego,

2. przyjęcia korzyści mająt-
kowej w kwocie 10 000 
złotych w czasie, gdy pełnił 
funkcję Starosty Wałbrzys-
kiego, w zamian za wydanie 
korzystnej decyzji adminis-
tracyjnej dotyczącej przy-
wrócenia uprawnień do 
kierowania pojazdami me-
chanicznymi,

3. płatnej protekcji polega-
jącej na powoływaniu się 
na wpływy w Urzędzie Skar-
bowym w Wałbrzychu i Iz-
bie Administracji Skarbowej 
we Wrocławiu i podjęciu 
się załatwienia sprawy w 
zamian za korzyść mająt-
kową w wysokości 50 tys. zł,

4. działaniu na szkodę Gminy 
Boguszowa Gorc i wyrządze-
nie jej szkody w wielkich 
rozmiarach w kwocie ponad 
4 mln złotych poprzez bez-
podstawne odwołanie prze-
targu na sprzedaż nierucho-
mości.
Jacek C. nie przyznał się do 

żadnego z zarzucanych mu 
czynów, a w złożonych wy-
jaśnieniach podał swoją wersję 
wydarzeń, która stała w sprzec-

zności z zebranym w sprawie 
materiałem dowodowym. Pro-
ces przed Sądem Okręgowym 
w Świdnicy rozpoczął się w sty-
czniu 2020 r. W czerwcu tego 
samego roku mieszkańcy Bo-
guszowa - Gorc w referendum 
odwołali Jacka C. ze stanow-
iska burmistrza miasta, a Sąd 
Apelacyjny we Wrocławiu w 
lipcu 2020 r. uchylił mu areszt, 
dzięki czemu Jacek C. odzyskał 
wolność i przed sądem odpo-
wiadał z wolnej stopy.

Po ponad dwóch latach pro-
cesu, świdnicki sąd ogłosił wy-
rok, w którym skazał Jacka C. na 
karę łączną: 7 lat pozbawienia 
wolności i 15 tysięcy złotych 
grzywny. Ponadto sąd orzekł: 
przepadek 10 tysięcy złotych, 

które stanowiły korzyść ma-
jątkową, nakaz zapłaty Gminie 
Boguszów-Gorce 4,255 mln 
złotych z tytułu poniesionych 
strat oraz zakaz pełnienia funk-
cji w samorządzie i organach 
państwa przez 6 lat od za-
kończenia odbywania kary.

W tym samym procesie wy-
rok usłyszała także Urszula M., 
która w 2018 r. dostała się do 
Rady Miejskiej Boguszowa – 
Gorc z komitetu wyborczego 
Jacka C. Za kupowanie głosów 
za alkohol sąd wymierzył jej 
karę jednego roku pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu na 
3 lata.

Oba wyroki nie są prawom-
ocne.

(RED)

Były burmistrz Boguszowa – Gorc komentuje wyrok
- Przede wszystkim ja, tak samo jak moi prawnicy, nie zgad-
zam się z wyrokiem, który jest nieprawomocny. W związku 
z tym będziemy składali apelację. Od początku podkreślam, 
że jestem niewinny, a w mowach końcowych mój adwokat 
wnosił o uniewinnienie mnie od wszystkich zarzutów. 
Uważam ten wyrok – na szczęście nieprawomocny – za ab-
surdalny. Wierzę jednak w skuteczność apelacji i mądrość 
sędziów tej drugiej instancji – powiedział Tygodnikowi DB 
2010 były burmistrz Boguszowa – Gorc Jacek C.
Od redakcji: Jacek C. wyraził zgodę na publikację pełnego 
wizerunku (zdjęcie pochodzi archiwum Jacka C.).
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. 
z siedzibą w Jaworze poszukuje aktualnie 
Kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku:

MONTER ZEWNĘTRZNYCH 
SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH

Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Miejsce pracy: Sady Dolne (gmina Bolków)
Wymagania:
• obsługa niwelatora optycznego
• praktyczna znajomość zagadnień z zakresu budowy sieci wod-kan.
• mile widziane doświadczenie przy budowie zewn. sieci wod-kan. (dodatkowym atutem 

będzie umiejętność zgrzewania rur PE)
• samodzielność na stanowisku pracy
• umiejętność pracy w zespole
• prawo jazdy kat. B
Oferujemy: 
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
• Stałą współpracę na podstawie umowy o pracę
• Możliwość zdobywania nowych doświadczeń
Kandydatów zainteresowanych prosimy o aplikację mailową na adres: 

magdalena.matuszewska@com-d.pl lub o kontakt pod nr tel.: 517 111 950
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe 
COM-D Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze ul. Poniatowskiego 25, e-mail: kontakt(małpa)com-d.pl 
tel: 76/870-30-26. Pełna treść klauzuli informacyjnej www.com-d.pl/rekrutacja_online.pdf.
Jeśli chcą Państwo wziąć udział w kolejnych rekrutacjach bardzo prosimy o przesłanie w dokumentach 
aplikacyjnych następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
i Handlowe COM-D” Sp. z o.o., w celu uczestniczenia przyszłych procesach rekrutacyjnych.

R E K L AMA

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
Zawiadamia, że w okresie od 01.04.2022 r. 
do dnia 21.04.2022 r. w Urzędzie Gminy w Starych 
Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 
ogłoszeń oraz stronie internetowej

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl
zostanie wywieszony wykaz nr 5/2022 nieruchomości 
niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży  
w trybie przetargowym, wykaz nr 6/2022 lokali 
mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
przetargowym oraz wykaz nr 7/2022  nieruchomości 
niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu ograniczonego.

R E K L AMA

W Gminach Aglomer-
acji Wałbrzyskiej przyby-
wa uchodźców z Ukrainy. 
Samorządowcy przygotowu-
ją dla nich nie tylko miejsca 
zakwaterowania, ale także 
miejsca do nauki w szkołach.

Prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej, zastępca 
prezydenta Sylwia Bielawska 
oraz dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 7 Ewą 
Gratzke przedstawili sytuację 
adaptacji ukraińskich uczniów 
w placówkach edukacyjnych w 

Wałbrzychu. - W wałbrzyskich 
szkołach uczy się już ponad 
400 uczniów. Proces adaptacji 
nie jest łatwy - w Zespołach Sz-
kolno-Przedszkolnych nr 6 i nr 
7 powstały oddziały przygot-
owawcze. Do pracy z dziećmi 
z Ukrainy zostały zatrudnione 
nauczycielki, które przybyły z 
Ukrainy. Kolejny oddział przy-
gotowawczy organizujemy w 
Śródmieściu, ponieważ liczba 
dzieci stale rośnie – mówi wice-
prezydent Sylwia Bielawska.

(RED)

- Przez ostatnie dwa lata pandemia uniemożliwiała nam uroczyste 
wręczenie tytułów Zasłużonych dla Miasta Wałbrzych. Wczoraj w Teatr 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu oficjalnie do grona zasłużonych dołączyli: 
Alicja Młodecka, Dorota Barańska, Anna Malicka-Zamorska, Danuta 
Marosz, Zygmunt Nowaczyk, Maciej Żak oraz pośmiertnie śp. Ryszard 
Kozłowski. Tytuła „Zasłużony dla Miasta Wałbrzych” otrzymał również 
Oddział Związku Sybiraków w Wałbrzychu. Galę uświetnił swoim 
występem ambasador naszego miasta Jacek Bończyk – mówi Roman 
Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

(RED)

Uczą dzieci z Ukrainy

Zasłużeni 
dla Wałbrzycha

Joanna Fesler wałbrzyskiej 
publiczności zaprezentowa-
ła się 8 marca, gdy podczas 

koncertu w hali Aqua – Zdrój 
zaśpiewała 3 piosenki z Za-
lewskim. Tym razem w Starej 

Kopalni wystąpiła solo i zapre-
zentowała trzy własne - bardzo 
ciekawe muzycznie i teksto-

Koncertowy Aplauz
Ponad 2 godziny muzycznej uczty przygotowała Agencja Aplauz Planet w Sali Łańcuszkowej 

Starej Kopalni w Wałbrzychu. W sobotni wieczór wałbrzyska wokalistka Joanna Fesler, 
a po niej legendarny zespół Dżem rozgrzali publiczność do czerwoności. 

A to nie koniec muzycznych atrakcji pod Chełmcem.

wo - piosenki. Młoda artystka 
została bardzo ciepło przyjęta 
przez publiczność, która nie 
szczędziła jej braw. A po niej na 
scenie pojawił się Dżem. Muzy-
cy porwali publiczność, która 
śpiewała z Maciejem Balcarem, 
tańczyła i owacjami na stojąco 
domagała się bisów, długo nie 
pozwalając zejść im ze sceny.

Led Zeppelin Show
Agencja Aplauz Planet za-

prasza na kolejne muzyczne 
wydarzenie w Wałbrzychu: 
Led Zeppelin Show. Koncert 
odbędzie się 24 września 2022 
r. w Filharmonii Sudeckiej w 
Wałbrzychu. Bilety będą w 
sprzedaży od 25.03.2022 r. od 
godz.13.00.

- Led Zeppelin Show to 
muzyka legendarnego Led 
Zeppelin w wykonaniu czte-
rech wyśmienitych instru-
mentalistów i zjawiskowego 
wokalisty. Zapraszam na pełne 
energii porywające przedsta-
wienie. Największe utwory Led 
Zeppelin zabrzmią 24 wrze-
śnia w doskonałej akustycz-
nie sali Filharmonii Sudeckiej 
w Wałbrzychu. Tym, którzy w 
ostatnich latach w radiowej 
Trójce słuchali audycji Pio-
tra Kaczkowskiego,Tribute to 
Led Zeppelin – Zeppelinians, 
przedstawiać nie trzeba. Jeśli 
jesteś fanem muzyki Led Zep-
pelin i chciałbyś usłyszeć ją 
na żywo, nie możesz przega-
pić tego koncertu. Zapraszam 
na muzyczną ucztę! – mówi 
Grzegorz Kruczyński z Agencji 
Aplauz Planet.

(RED, fot. Maja Radczak)
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. 
z siedzibą w Jaworze poszukuje aktualnie 
Kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku:

Brygadzista/Majster 
Grupy Wodno-Kanalizacyjnej

Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Miejsce pracy: Sady Dolne (gm. Bolków)
Wymagania:
• umiejętność kierowania brygadą oraz podejmowania samodzielnych decyzji
• obsługa niwelatora optycznego
• praktyczna znajomość zagadnień z zakresu budowy zewn. sieci wod-kan.
• doświadczenie przy budowie zewn. sieci wod-kan.(dodatkowym atutem będzie 

umiejętność zgrzewania rur PE)
• umiejętność pracy w zespole
• prawo jazdy kat. B
Oferujemy: 
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
• Stałą współpracę na podstawie umowy o pracę
• Możliwość zdobywania nowych doświadczeń
Kandydatów zainteresowanych prosimy o aplikację mailową na adres: 

magdalena.matuszewska@com-d.pl lub o kontakt pod nr tel.: 517 111 950
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe 
COM-D Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze ul. Poniatowskiego 25, e-mail: kontakt(małpa)com-d.pl 
tel: 76/870-30-26. Pełna treść klauzuli informacyjnej www.com-d.pl/rekrutacja_online.pdf.
Jeśli chcą Państwo wziąć udział w kolejnych rekrutacjach bardzo prosimy o przesłanie w dokumentach 
aplikacyjnych następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
i Handlowe COM-D” Sp. z o.o., w celu uczestniczenia przyszłych procesach rekrutacyjnych.

R E K L AMA

• kredyty gotówkowe
• kredyty konsolidacyjne
• pożyczki bez BIK, 
 z komornikiem
• na oświadczenie o dochodach
• z zaległościami

  575 194 115
  omfinanse@gmail.com
  Wałbrzych, ul. Rycerska 9

R E K L AMA

- W związku z modernizacją systemu Tpay, obsługującego 
płatności przy doładowywaniu e-kart przez internet informu-
jemy, że od 29 marca 2022 r. użytkownicy starszych wersji 
przeglądarek internetowych (np. IE 11 w wersji na Windows 7 
lub starsze), które zazwyczaj nie są już wspierane lub niedługo 
przestaną być wspierane (jak w przypadku IE 11) przez ich pro-
ducentów, mogą mieć problem z przeprowadzeniem transak-
cji. W związku z tym prosimy o skorzystanie z aktualnych wersji 
przeglądarek internetowych. Sposób logowania i przeprow-
adzenia transakcji pozostaje bez zmiany – informuje Zarząd 
Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

(RED)

Mogą być problemy 
z doładowywaniem e-kart 
przez internet

W Wałbrzychu trwa akcja 
odławiania i wywożenia dzi-
ków, które – w poszukiwaniu 
pożywienia – zapuszczają się 
we wszystkie dzielnice mia-
sta.

– Zdecydowaliśmy się na 
odłów z przesiedleniem. Odło-
wione dziki, w porozumieniu z 
przedstawicielami kół myśliw-
skich, przesiedlimy do lasów, 
które są ich naturalnym śro-
dowiskiem bytowania. Nasze 
działania uzgodniliśmy z Powia-
towym Lekarzem Weterynarii 
oraz Przewodniczącym Zarządu 
Okręgowego Polskiego Związ-
ku Łowieckiego w Wałbrzychu. 
Pierwsza odłownia została 
już zainstalowana w dzielnicy 
Piaskowa Góra – mówił w po-
łowie lutego bieżącego roku 
Roman Szełemej, prezydent 
Wałbrzycha. Zmiana strategii 
działania wobec dzików nastą-

piła po tym, jak 6 grudnia 2021 
r. około godziny 14.00 na wał-
brzyskim osiedlu Podzamcze 
myśliwy przeprowadził odstrzał 
grasujących zwierząt. Sprawa 
zbulwersowała mieszkańców i 
samorządowców, którzy złożyli 
zawiadomienie do prokuratury 
o możliwości popełnienia prze-
stępstwa przez strzelającego 
myśliwego.

- W Wałbrzychu stanęło kil-
kanaście takich odłowni. Dziki 
są odławiane i wywożone ok. 
30 km od miasta, na tereny 
leśne. W ten sposób odłowio-
nych zostało już 40 dzików. 
Warto podkreślić, że taki spo-
sób jest wykorzystywany zale-
dwie w kilku miastach w Pol-
sce – podkreślili po miesiącu 
działań prezydent Wałbrzycha 
i Jaceki Bagniuk, łowczy Koła 
Łowieckiego „Jeleń”.

(RED)

Wywieźli 40 dzików

Okradli dom dziecka
W nocy z 27 na 28 marca 2022 roku nieznani sprawcy okradli 

Dom Dziecka przy ulicy Asnyka 13 w Wałbrzychu. Policja szuka złodziei, 
a znany z działalności społecznej i charytatywnej kurator sądowy 

Maciej Więcek zainicjował zbiórkę pieniędzy na nowe meble 
dla okradzionych dzieci.

ktoś ma jakieś informacje to 
prosimy o kontakt na ul. Asny-
ka 13 lub pod numer telefonu 
74 844 38 85 lub 730 19 17 77. 
Jeżeli kogoś sumienie ruszy, 
to prosimy o zwrot i wtedy tez 
wycofamy zawiadomienie o 
kradzieży z policji mówi dyrek-
tor placówki Elżbieta Makow-
ska.

Informacja o tej kradzieży 
oburzyła mieszkańców Aglo-
meracji Wałbrzyskiej. Od razu 
znalazły się także osoby, któ-
re postanowiły zorganizować 
zbiórkę pieniędzy na zakup 
nowych mebli ogrodowych dla 
domu dziecka.

- Gdy ktoś okrada dzieci, 
to nie można przejść obojęt-
nie. Dlatego ruszamy do akcji, 
bo chcemy wywoływać po-
nownie uśmiech na twarzach 
dzieci i pięknych pań tam pra-
cujących – mówi Maciej Wię-
cek, kurator sądowy i działacz 
sportowy oraz społeczny ze 
Świebodzic, który organizuje 
akcję z Mateuszem Brzucha-
czem, który jest instruktorem 
kulturystyki w Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji w Świebodzi-
cach. - Chcemy kupić im nowe 
meble ogrodowe. Rozmawia-
łem z dyrektor domu dziecka 
Elżbietą Makowska i mamy 
jej zgodę na tę akcję. W paź-
dzierniku komplet skradzio-
nych mebli kosztował ok 2600 
zł, ale jest inflacja i zapewne 
cena będzie większa. Dlatego 
ustaliliśmy, że chcemy zebrać 
3500 zł. Wiemy, że jest trudny 
czas, że jesteśmy skupieni na 
pomocy rodzinom ucieka-
jącym z Ukrainy, ale kto jak 
nie my wszyscy możemy spo-
wodować, że te dzieciaczki 
z domu dziecka będą mogły 
zaufać, że są dorośli, którzy są 
dobrzy, którzy chcą dla nich 
jak najlepiej. Taki mamy plan: 
uruchamiamy sztangę poma-
gajkę, licytacje( jeżeli chcecie 
coś przekazać na licytację to 
zapraszamy do współpracy). 
Zbiórka pieniędzy prowa-
dzona jest w siłowni OSiR, a 
wkrótce zostanie uruchomio-
na zbiórka internetowa.

Na apel od razu odpowie-
dział pierwszy polski mistrz 
świata w boksie tajskim Ma-
riusz Cieśliński, który przekazał 
voucher na treningi pod jego 
okiem w klubie KO Gym Świe-
bodzice oraz koszulkę klubową 
Manto. Z kolei „Fazi.Photo sesje 
zdjęciowe Twojego pupila” wy-
stawił na licytację wykonanie 
sesji zdjęciowej z pupilem zwy-
cięzcy licytacji.

- Sesja odbędzie się w ple-
nerze, w odosobnionym miej-
scu, aby dać swobodę pupilowi 
jak i  właścicielowi zwierzaka – 
podkreśla fotograf.

(RED)

- Z ogrodu skradziono ratta-
nowy zestaw wypoczynkowy, 
nowy, zapakowany w kartony, 
zakupiony ze środków o�aro-
wanych przez naszych drogich 
darczyńców. Wszyscy bardzo 

cieszyliśmy się z nadchodzą-
cej wiosny. Zakupiliśmy altany 
ogrodowe i zestawy wypo-
czynkowe, aby nasze pociechy 
mogły miło spędzać czas w 
zacienionym, spokojnym miej-

scu. Niestety, ludzie złej woli 
okradli nasze dzieci. Jest to 
czyn godny potępienia - okra-
dać biedne dzieci, które i tak 
już przeszły bardzo dużo złych 
rzeczy w swoim życiu. Jeżeli 
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R E K L AMA

Tak jak przypuszczałem, 
moje wszelkie uwagi odnoszą-
ce się do sprowokowanej he-
gemonistyczną doktryną USA, 
realizowaną pod płaszczykiem 
NATO, rosyjskiej inwazji na 
Ukrainę, nie wszystkim będą 
się podobać, bo nie wszyscy 
muszą zgadzać się z tym, co 
w tygodniku piszę. Wiem jed-
nak, że jest wielu, którzy się ze 
mną zgadzają, czego wyrazem 
są nie tylko telefony i maile ja-
kie otrzymuję, ale także słowa 
podziękowania kierowane do 
mnie np. przez przypadkowo 
spotykanych ludzi, których na-
wet nie znam.

W numerze 9 i 10 Tygodni-
ka DB 2010 przedstawiłem ca-
łość wywiadu amerykańskiego 
politologa prof. Johna Mear-
sheimera, w którym mówi bez 
ogródek, iż przyczyną „kryzy-
su ukraińskiego” jest polityka 
Stanów Zjednoczonych, które 
usilnie starają się otoczyć Rosję 
swoimi bazami wojskowymi 
(wyrzutniami rakiet). Nie będę 
się powtarzał, bo każdy może 
do tych felietonów powrócić i 
raz jeszcze dokładnie je prze-
czytać. Przywołanie przeze 
mnie przekonanie J. Mear-

W odpowiedzi pijarowcowi Wielkiego Brata
Janusz
Bartkiewicz

sheimera, tak bardzo rozsier-
dziło doktora nauk prawnych 
Piotra Sosińskiego, że dał temu 
upust w tyradzie zatytułowanej 
w sposób, który celowo pozy-
cjonuje mnie jako osobę, któ-
rą jego polityczni pobratymcy 
nazywają bardziej dosadnie. 
P.Sosiński był bardziej łaskawy 
i nazwał mnie jedynie „spo-
łecznym pijarowcem Rosji”, co 
w jego zamyśle ma jak najbar-
dziej pejoratywny wydźwięk. 
Nie o to jednak mi chodzi, bo 
- jak mawia stare porzekadło - 
„jedni lubią pomarańcze, a dru-
dzy jak im skarpetki śmierdzą” i 
zapewniam, że ja pomarańcze 
wprost uwielbiam, ale to wcale 
nie oznacza, że nie mam zdol-
ności do wyczuwania każdego 
nieprzyjemnego zapachu. A 
z tekstu doktora praw zapa-
szek taki ulatnia się mocno. 
Piotr Sosiński, zapewne w za-
miarze wdeptania mnie w zie-
mię swą polityczną erudycją, 
przywołuje nazwiska dwóch 
znanych amerykańskich poli-
tologów, najbardziej obok J. 
Mearsheimera uznawanych i 
poważanych w świecie znaw-
ców tematu. Chodzi o Samuela 
Huntingtona i Francisa Fukuy-
amę, co ma mi sugerować, że 
oczywiście dzieła tychże uczo-
nych są mu doskonale znane. 
Apeluje też, abym się zapo-
znał z książką J. Mearsheimera 
„Tragizm polityki mocarstw” 
i aby mnie do tego zachęcić, 
przedstawia myśl przewodnią 

jej autora, co jednoznacznie 
sugeruje, że sam książkę prze-
czytał i głęboko przeanalizo-
wał jej treść. I tu chyba mnie 
nie docenił. Przez wiele, wiele 
lat zajmowałem się tropieniem 
rożnych osób, które naruszyły 
prawo i aby im to naruszenie 
wykazać, wyspecjalizowałem 
się w odszukiwaniu dowodów 
ich niecnej działalności. Zresz-
tą wspomina też o tym sam 
P.Sosiński, przy okazji, znów 
zapewne celem zdeprecjono-
wania mojej osoby, pisząc o 
mnie per „były o�cer milicji”. 
Muszę go zmartwić, bo ja tego, 
że służyłem w MO (w celu jak 
wyżej) się nie wstydzę, bo i nie 
mam za co. Chcę jednak zwró-
cić mu uwagę, że jestem „by-
łym o�cerem policji”, o czym 
powinien wiedzieć, albowiem 
- jak wynika z jego tekstu – 
mnie i moje poczynania śledzi 
uważnie. Wydaje mi się jednak, 
że jako prawnik (na dodatek ze 
stopniem naukowym) winien 
bardziej uważać na precyzję 
słowa i myśli, bo nie przystoi 
doktorowi prawa używania 
takich prostackich metod. Ale 
jeżeli uważa, że wszystko jest 
w porządku, to dla zachowa-
nia równowagi, od dzisiaj będę 
o nim pisał i mówił per „były 
absolwent podstawówki”. Wra-
cam jednak do lektur rzeczone-
go byłego absolwenta szkoły 
podstawowej.

To co przeczytałem, z miej-
sca zrodziło we mnie podejrze-

nie, że nie są to jego słowa, a 
więc proponowanej mi lektury 
prawdopodobnie w ogóle nie 
czytał. Wystarczyła więc chwila 
pomyślunku i poszperania w 
Internecie, aby moje podejrze-
nie zmieniło się w pewność. Bo 
okazało się, że były absolwent 
podstawówki „recenzując” w 
swym tekście książkę „Tragizm 
polityki mocarstw”, zerżnął 
wprost fragment recenzji au-
torstwa Macieja Hacaga, z jaką 
każdy może się zapoznać na 
stronie https://histmag.org/
John-J.-Mearsheimer-Tragizm-
-polityki-mocarstw-recenzja-i-
-ocena-20286.

Ze splagiatowanego frag-
mentu P. Sosiński wyrzucił tylko 
słowo „anarchiczne”, ponie-
waż z jakichś powodów mu się 
nie spodobało, ale - co warto 
podkreślić - zmieniło to w za-
sadniczy sposób sens zdania 
napisanego przez M.Hacaga. 
Mam podejrzenie graniczące 
z pewnością, że P.Sosiński nie 
przeczytał też książek S. Hun-
tingtona i F. Fukuyamy, o któ-
rych w swym tekście wspo-
mina, świadczyć może to, że 
akurat w wyżej przywołanej 
recenzji, również o nich jest 
mowa. Zresztą wydaje mi się, że 
nawet i tej recenzji P. Sosiński 
nie przeczytał do końca, zado-
walając się pasującym do jego 
zamiaru fragmentem. Bo gdyby 
przeczytał, to być może aku-
rat nie do lektury tej książki by 
mnie zachęcał, ponieważ Hacag 

zwraca uwagę, że badania na 
których książka została oparta 
„(…) były prowadzone przez 
Mearsheimera w latach dzie-
więćdziesiątych XX wieku i nie 
zachowują pełnej aktualności u 
progu trzeciej dekady XXI wie-
ku. Dostajemy zatem pozycję, 
która nie jest skonfrontowana 
z obecnym stanem wiedzy, co 
zaś podważa jej potencjał do 
wyjaśniania obecnych zjawisk 
(…)”. Tak więc wywiad udzielo-
ny przez Mearsheimera na dzie-
więć dni przed rosyjską inwazją 
ma o wiele większą wartość 
poznawczą niż wspomniana 
książka, która - niezależnie od 
tego - jest pozycją znakomitą. 
Jednakże już tylko to „odkry-
cie” spowodowało, że dalszego 
poszukiwania prawdy (bo tylko 
prawda jest ciekawa) zaniecha-
łem uznając, iż jedna łyżka dzie-
gciu w beczce miodu wystarczy. 
Brzydko to pachnie, bo jeżeli 
nawet taki fragment za naru-
szenie prawa ktoś nie zechce 
uznać, to jednak z etyką mało to 
ma wspólnego. Dlatego wszel-
kie rozważania P.Sosińskiego 
dotyczące tematyki dotyczącej 
ocen J.Mearsheimera, z który-
mi się całkowicie zgadzam, od-
puszczam sobie, ponieważ nie 
warto polemizować z kimś, kto 
stosuje tak nieetyczne metody.

Podkreślić jednak muszę, że 
z tego co poza tym P. Sosiński 
napisał wynika, iż sądzi, że każ-
dy kto pozwoli sobie chociażby 
na najmniejszą krytykę USA, 

NATO, czy w ogóle Zachodu, 
jest niczym innym jak ruskim 
trollem, onucą Putina, czyli pi-
jarowcem Rosji, a więc repre-
zentantem „ruskiej opcji”. Za-
pewne uważa też, że każdy, kto 
zajmuje się np. analizą polityki 
Hitlera, starając się dotrzeć do 
motywów jakimi się kierował 
„podpalając” cały świat, z auto-
matu jest wyznawcą nazizmu i 
pijarowcem tego zbrodniarza. 
Nie będę się też odnosił to roz-
ważań dotyczących roli Rosji 
w historii Polski, bo wydają mi 
się po prostu głupie i dla Polski 
szkodliwe. Nie warto bowiem 
dyskutować kimś, kto uważa, 
że dla Polski bardziej korzyst-
niejsza jest polityka ciągłej kon-
frontacji niż współpraca z Rosją 
w dziedzinie ekonomicznej, na-
ukowej i kulturalnej. Natomiast 
stwierdzenie P. Sosińskiego, że 
„bandytyzmu nie uzasadni naj-
lepszy nawet adwokat”, mógł-
bym poczytać sobie za obrazę, 
gdyby nie to, że chyba wiem, 
jakie o prawie doktor prawa ma 
pojęcie. Bo tu nie chodzi o jakie-
kolwiek uzasadnienie dla ban-
dyckich racji, tu - Panie doktorze 
prawa - chodzi o to, że aby coś 
ocenić, trzeba to coś zrozumieć. 
Dziwię się, że doktor prawa nie 
wie, że zanim ktokolwiek spo-
rządzi akt oskarżenia lub wyda 
wyrok skazujący, musi zbadać 
wszelkie przesłanki i motywy 
działania sprawcy, co zawsze 
jest brane pod uwagę i ma 
wpływ na wymiar kary. Ocenia 
się też wszystkie okoliczności 
popełnienia czynu, a więc rów-
nież i to, czy nie był on efektem 
prowokacji, a uznanie takich 
okoliczności nikt przytomny 
nie nazwie usprawiedliwieniem 
przestępstwa. A ja, tak samo jak 
prof. Mearsheimer, dążę do wy-
kazania takich właśnie okolicz-
ności towarzyszących rosyjskiej 
inwazji. Przy okazji wyjaśnię 
doktorowi prawa, że „adwokat 
diabła” to kolokwialnie mówiąc 
ktoś, kto broni kogoś (czegoś) z 
kim (lub czym) co do zasady się 
nie zgadza i wyrażę najwyższe 
moje zdumienie, że P. Sosiński 
zadaje kłam sam sobie i podej-
muje polemikę z tekstem „który 
nie budzi już emocji i nie prowa-
dzi do polemik”. Coś tu nie tak z 
logiką jakby.

http://janusz-bartkiewicz.eu

PS. A polecaną mi książkę 
wraz z inną tegoż autora, ku-
piłem sobie już trzy tygodnie 
temu.

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Bogaczowice 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Jabłów, 

gm. Stare Bogaczowice 
wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym / tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 / oraz uchwa-
ły XX/190/2021 Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 
kwietnia 2021 roku, o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. 
Stare Bogaczowice, w rejonie dróg wojewódzkich 
367 i 376, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko. 

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach 
od 7 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 
132, 58-312 Stare Bogaczowice, w godzinach pracy 
urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie 
również na stronie internetowej http://bip.stareboga-
czowice.ug.gov.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbę-
dzie się w dniu 12 kwietnia 2022r. o godz. 10.00 w 
Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice. Zgodnie z art.18 
ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyję-
te w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwa-
gi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, do Wójta Gminy 
Stare Bogaczowice z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 11 maja 2022 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm./, 
każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy od-
działywania na środowisko. Uwagi i wnioski należy 
składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres: urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl do Wój-
ta Gminy Stare Bogaczowice z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 
maja 2022 r.

R E K L AMA

Grzywna jest jedną z kar 
wymierzanych przez sąd, w 
przypadku uznania danej 
osoby za winną popełnienia 
przestępstwa lub wykrocze-
nia. W przypadku popełnienia 
przestępstwa, w zależności od 
jego rodzaju, grzywna może 
zostać wymierzona samoist-
nie lub też razem z karą po-
zbawienia wolności. Podobnie 
w przypadku popełnienia wy-
kroczenia: kara grzywny może 
być wymierzona samoistnie 
lub razem z karą aresztu.

Wysokość wymierzonej za 
przestępstwo grzywny samo-
istnej, wyliczana jest w dosyć 
specy�czny sposób. Sąd nie 
określa jej wysokości kwotowo. 
Określana jest ona w tzw. staw-
kach dziennych. Stawka dzienna 
nie może być niższa niż 10 zł, ani 
wyższa niż 2000 zł. Liczba moż-
liwych do wymierzenia stawek 
zawiera się w przedziale mię-
dzy 10 a 540. Ustalając stawkę 
dzienną grzywny – jej wysokość 
– sąd bierze pod uwagę przede 
wszystkim:

1) sytuację rodzinną skazane-
go, czyli liczbę osób pozostają-
cych na jego utrzymaniu, a tym 
samym konieczność zapewnie-
nia im, �nansowo, podstawo-
wych potrzeb życiowych,

2) stosunki majątkowe – co 
oznacza, że możliwości �nanso-
we skazanego winny być brane 

pod uwagę również z uwzględ-
nieniem ciążących na nim in-
nych zobowiązań �nansowych 
np. alimentów,

3) możliwości �nansowe – 
oznacza to, że analizie podlega 
nie tylko dochód sprawcy osią-
gany w momencie wyrokowa-
nia, ale także możliwość uzyski-
wania dochodu,

4) warunki osobiste – bierze 
się pod uwagę wiek, stan zdro-
wia, wykształcenie, czy też kwa-
li�kacje zawodowe.

Przepisy przewidują moż-
liwość wymierzenia grzywny 
powyżej podanych wcześniej 
liczby stawek dziennych. Maksy-
malna liczba tych stawek może 
zostać podniesiona do 810 i 
może zostać orzeczona m.in. w 
przypadku wymierzania kary 
łącznej grzywny.

Grzywna za wykroczenie 
ustalana jest przez sąd w kon-
kretnym wymiarze kwotowym. 
Sąd może wymierzyć grzywnę 
w wysokości od 20 zł do 5000 
zł. Po ostatnich zmianach prze-
pisów, maksymalna wysokość 
kary grzywny za niektóre wykro-
czenia wynosi 30 000 zł. Przepisy 
prawa przewidują wyjątki, od 
powyższej zasady polegające 
na:

1) podniesieniu dolnej grani-
cy wymiaru grzywny w przypad-
ku niektórych wykroczeń, np. 
przy wykroczeniu polegającym 

na prowadzeniu samochodu po 
użyciu alkoholu wysokość mini-
malna grzywna stanowi kwotę 
2500 zł

2) obniżeniu górnej granicy 
grzywny do określonej kwoty, 
np. wykroczenie tamowania ru-
chu zagrożone jest grzywną do 
500 złotych.

Grzywna kumulatywna to 
grzywna, która wymierzana jest 
łącznie z karą pozbawienia wol-
ności. Grzywna nie może być 
orzeczona łącznie z karą ograni-
czenia wolności, ani też karą 25 
lat pozbawienia wolności lub 
karą dożywotniego pozbawienia 
wolności. Postawę do wymierze-
nia grzywny łącznie z karą po-
zbawienia wolności jest stwier-
dzenie przez sąd, iż popełniający 
przestępstwo działał w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej. Nie 
ma znaczenia czy cel ten został 
osiągnięty, czyli czy korzyść ma-
jątkową rzeczywiście uzyskał. 
Fakt uzyskania lub nieuzyskania 
korzyści będzie miał jednak nie-
wątpliwie wpływ na wymiar kary 
grzywny. Należy także pamiętać, 
że korzyść majątkowa, w rozu-
mieniu przepisów karnych, jest 
korzyścią zarówno dla samego 
sprawcy, jak i korzyścią dla ko-
gokolwiek innego, nawet gdy 
taka osoba nie działała w tym 
celu. Przy wymiarze kary grzyw-
ny kumulacyjnej sąd kieruje się 
tak zwanymi dyrektywami wy-

miaru kary. Bierze pod uwagę 
m.in. jaki był stopień społecznej 
szkodliwości czynu, stopień za-
winienia, a także motywację i 
sposób działania sprawcy. Przy 
ustalaniu wartości �nansowej 
stawki oraz przy ustalaniu liczby 
stawek, sąd kieruje się okolicz-
nościami i przesłankami opi-
sanymi powyżej. Obowiązują 
te same przedziały w zakresie 
wartości jednej stawki grzywny, 
jak i liczby stawek, które mogą 
zostać wymierzone. W zakresie 
niektórych przestępstw górna 
granica liczby wymierzanych 
stawek grzywny może być pod-
niesiona nawet do 3000 stawek. 
Grzywna kumulatywna za po-
pełnienie wykroczenia również 
może być wymierzona łącznie z 
karą aresztu, ale tylko wówczas, 
gdy wykroczenie, które zostało 
popełnione, jest zagrożone obo-
ma tymi karami. Wymiar tej kary 
musi mieścić się we wskazanych 
wyżej widełkach dotyczących 
grzywny samoistnej.

Nie należy lekceważyć wy-
mierzonej kary grzywny. Brak 
spłaty grzywny może skutkować 
m.in. zamianą jej na karę po-
zbawienia wolności lub odwie-
szeniem wykonania, uprzednio 
zawieszonej kary pozbawienia 
wolności.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Janusz Bartkiewicz niezwykle 
nerwowo zareagował na moją 
polemikę z jego obroną stano-
wiska Rosji wobec inwazji na 
Ukrainę. Zamiast odnieść się jed-
nak do meritum tekstu, wylewa 
wiadro pomyj i srogich połaja-
nek. Właściwie mógłbym odpu-
ścić i nie dawać Mu satysfakcji 
moją reakcją, ale mamy jednak 
czas szczególny. Za wschodnią 
granicą trwa największy kon�ikt 
militarny w Europie po II wojnie 
światowej. Giną ludzie, nie czas 
na publicystyczny pax i „Wersal”, 
więc jednak krótko odpowiem 
na te złośliwości.

Autor nie przyjmuje do wia-
domości, że w moim tekście 
wspomniałem, że nigdy nie 
byłem bezre�eksyjnym zwolen-
nikiem polityki USA, doprawdy 
nie rozumiem zatem dlaczego 
uznaje mnie za pijarowca Wiel-
kiego Brata. Czy odrzucając 
narrację Moskwy trzeba być 
ambasadorem Waszyngtonu? 
Ponawiam uwagę, że w cyto-
wanym w obszernych tekstach 
J. Bartkiewicza wywiadzie pro-
fesor John Maersheimer po pro-
stu się myli. Podtrzymuję moją 

zasadniczą tezę, że felietonista 
powiela fałszywą narrację Rosji o 
,,otaczaniu” jej przez NATO, skut-
kach rozszerzania UE. Przecież 
rzeczywistość jest taka, że ame-
rykańskich baz nie było teraz 
na Ukrainie czy w Gruzji, NATO 
uważano w ostatnich latach za 
prawie martwy sojusz, a przed 
UE stoi ryzyko podziału na Unię 
dwóch prędkości. Wiemy, że 
główni unijni aktorzy, czyli Fran-
cja i Niemcy od lat prowadzą 
politykę energetyczną niemal 
na zamówienie Kremla. Uzależ-
niona od rosyjskich surowców 
energetycznych Europa nie tyl-
ko karmiła Moskwę, ale miała te-
raz nie zareagować na inwazję, 
podobnie jak w 2014 roku. Plan 
Putina powrotu do granic ZSRR 
miał dać się szybko zrealizować. 
Czy rurociąg Nord Stream 2 był 
dowodem ekspansji UE, USA, 
czy jednak Rosji?

Ale główne pytanie jest takie: 
czy imperialne ambicje Rosji wy-
magają naszych analitycznych 
rozważań, czy musimy trakto-
wać je z powagą albo - co gor-
sza - z aprobatą? I czy na pewno 
by ich nie było gdyby nie np. 

rozszerzanie UE i prozachodnie 
aspiracje Ukrainy?

Dmitrij Miedwiediew, były 
prezydent i premier Federa-
cji Rosyjskiej, napisał kilka dni 
temu w serwisie Telegram, że 
teraz „dla wasalnych polskich 
elit o wiele ważniejsze jest przy-
sięganie wierności swojemu 
zwierzchnikowi - USA, niż po-
maganie własnym obywatelom, 
więc będą dalej rozpalać ogni-
sko nienawiści do wroga, jakim 
jest Rosja”. Czy w wałbrzyskim 
tygodniku musimy czytać po-
dobne wywody pióra lokalnego 
publicysty?

Autor stawia mi rozmaite dzi-
waczne zarzuty, w tym plagiato-
wanie, tak jakby tekst prasowy, 
który tworzy się w oparciu o no-
tatki, musiał być zaopatrzony w 
profesjonalne przypisy. Tymcza-
sem zdania o dążeniu do mak-
symalizacji potęgi przez duże 
państwa pojawiają się wielokrot-
nie w samej książce „Tragizm 
polityki mocarstw”, a nie tylko 
u dra Hacagi. Potok szyderstw 
i kpin także muszę ominąć i 
pozostawić z nimi ich autora. 
Niezwykłe jest to, że J. Bartkie-

wicz w ostatnim tekście cytuje 
słynne zdanie Józefa Mackiewi-
cza „tylko prawda jest ciekawa”, 
przyznając je twórcy biogra�i za-
miast samemu Mackiewiczowi. 
Ale skoro zajmuje się tym akurat 
wybitnym pisarzem i dzienni-
karzem, który był ogromnym 
krytykiem sowieckiej Rosji, dla 
którego porządek radziecki był 
zagrożeniem dla Polski i całej za-
chodniej cywilizacji, to pozwolę 
sobie przytoczyć zdanie Mackie-
wicza z 1947 roku: „co stanowi o 
metodzie działania sowieckiego 
na podbity naród? Tę metodę 
można by porównać do opera-
cji chirurgicznej, polegającej na 
wyjmowaniu pacjentowi jego 
mózgu i serca narodowego”. A 
Putin i jego drużyna wywodzą 
się wprost z radzieckich elit. War-
to o tym pamiętać!

Piotr Sosiński
***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wy-
raz osobistej wiedzy i poglądów 
autora. Treści zawarte w felietonie 
nie odzwierciedlają poglądów i 
opinii redakcji.

Geopolityką nie wytłumaczymy zbrodni 

Prawo w pigułce: kara grzywny za przestępstwo 
i wykroczenie
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- Konkurs na najpiękniej-
szą palmę wielkanocną w 
Gminie Czarny Bór zbliża się 
wielkimi krokami. Bierzemy 
się więc do roboty, bo czas 
szybko leci, pracy co niemia-
ra, a nagrody czekają – mó-
wią organizatorzy konkursu.

Parafia p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Czarnym 

Borze, Urząd Gminy w Czar-
nym Borze, Biblioteka+ Cen-
trum Kultury oraz Gminny 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
zapraszają do udziału w kon-
kursie na Najpiękniejszą Pal-
mę Wielkanocną. Uczestnicy 
będą konkurować w trzech 
kategoriach: indywidualnie, 
dzieci szkolne oraz instutu-

cje. Ocenie będzie podlegać 
wykonanie palmy z wykorzy-
staniem materiałów natural-
nych, w tym np.: żarnowiec, 
bukszpan, bazie, suche kwia-
ty, krepa, wstążki, wydmusz-
ki, bibuła itp. Prace do kon-
kursu należy dostarczyć do 
Parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Czarnym Bo-

rze 8 kwietnia 2022 r. (piątek) 
w godzinach od 13:00 do 
15:00. Palmy będą podlegać 
ocenie komisji konkursowej. 
Ogłoszenie wyników i rozda-
nie nagród nastąpi 10 kwiet-
nia 2021 roku około godziny 
13.00 w Kościele pod we-
zwaniem Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Czarnym 

Palmowy konkurs

Borze. Na laureatów czekają 
atrakcyjne nagrody, a regula-
min konkursu jest do pobra-

nia ze strony https://www.
czarny-bor.pl/.

(RED)

Na ul. Krakowskiej w Bo-
guszowie – Gorcach rozpo-
częły się prace budowlane 
w pomieszczeniach klubu 
seniora.

23.03.2022 r. została zawar-
ta umowa z wykonawcą, któ-
remu przekazany został teren 
budowy w ramach zadania 
„Utworzenie i/lub wyposażenie 
Klubu „Senior+”, ul. Krakowska 
14, 58 -370 Boguszów – Gorce”. 
Inwestycja polega na moderni-

zacji nieużytkowanego lokalu 
znajdującego się na parterze 
budynku w celu utworzenia 
przyjaznego i komfortowego 
miejsca spotkań dla seniorów 
z Boguszowa-Gorc. Wartość 
robót budowlanych, zgodnie z 
umową, wynosi 289 982,50 zł. 
Zadanie jest współ�nansowa-
ne ze środków programu wie-
loletniego „Senior+” w kwocie 
200 000 zł.

(JCF)

Seniorzy będą 
mieli klub
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Gminy Czarny Bór i Głu-
szyca znalazły się na liście 
samorządów, które dosta-
ną dotacje na �nansowanie 
ochrony, rekultywacji i po-
prawy jakości gruntów. 

24 marca 2022 r. radni Sej-
miku Województwa Dolnoślą-
skiego przegłosowali projekt 
uchwały przyznającej dotacje 
jednostkom samorządu tery-
torialnego na �nansowanie 
ochrony, rekultywacji i poprawy 
jakości gruntów. Suma wsparcia 
przekracza 22 miliony złotych.

Gmina Czarny Bór dostała 
do�nansowanie na dwa za-
dania: droga dojazdowa do 
gruntów rolnych Czarny Bór 

– Grzędy -  125 856 zł oraz 
przeciwdziałanie erozji gleb 
i ruchom masowym ziemi na 
gruntach rolnych w Czarnym 
Borze - 16 500 zł. 

- Spośród trzech wniosków 
złożonych przez Gminę Głu-
szyca, wybrany został jeden, 
dotyczący remontu drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych 
we wsi Grzmiąca. Działania te 
wpłyną znacząco na poprawę 
bezpieczeństwa i komfortu 
funkcjonowania mieszkańców. 
Maksymalna kwota dotacji za-
dania wynosić będzie ponad 
89 tysięcy złotych – mówi Ro-
man Głód, burmistrz Głuszycy.

(RED)

Pieniądze na drogi

Mieszkańcy gmin Czar-
ny Bór i Stare Bogaczowice 
będą mogli wypowiedzieć 
się na temat planów budowy 
linii szybkiej kolei, która ma 
przebiegać na ich terenach.

W gminach powiatów: 
wałbrzyskiego, świdnickiego 
i kamiennogórskiego organi-
zowane są konsultacje spo-
łeczne, których tematem jest 
projekt budowy nowej linii 
kolejowej na odcinku Żarów – 
Świdnica – Wałbrzych - grani-
ca państwa. Mieszkańcy Gmi-
ny Stare Bogaczowice będą 

mogli spotkać się z przedsta-
wicielami Centralnego Portu 
Komunikacyjnego oraz �rmy, 
która przygotowuje studium 
techniczno - ekonomiczno - 
środowiskowe tego projektu, 
6 kwietnia 2022 r. o godzinie 
19.30 w Urzędzie Gminy Stare 
Bogaczowice przy ul. Głównej 
132. Z kolei 7 kwietnia 2022 
r. o godz.16.00. konsultacje z 
mieszkańcami Gminy Czarny 
Bór odbędą się w Bibliotece + 
Centrum Kultury przy ul. Spor-
towej 43w Czarnym Borze.

(RED)

Którędy pojadą pociągi?

Wicemarszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Grzegorz 
Macko wspólnie z Ireneuszem 
Grzybowskim - prezesem 
spółki Szczawno-Jedlina S.A. 
podpisali umowę, dzięki któ-
rej rozpocznie się kolejny etap 
odbudowy Zakładu Przyro-
doleczniczego w Szczawnie – 

Zdroju. Koszt inwestycji to 4,6 
mln zł, a jej realizacja będzie 
możliwa dzięki wsparciu �-
nansowemu samorządu woje-
wództwa, które zostało przy-
znane uzdrowisku pod koniec 
ubiegłego roku.

Pożar Zakładu Przyrodo-
leczniczego w marcu 2018 

Do�nansują odbudowę 

Marszałek również podkre-
ślił, że zarząd województwa 
zdecydował o skierowaniu do-
datkowych środków na dolno-
śląskie uzdrowiska, ponieważ 
ich rozwój jest dla regionu 
priorytetem - zwłaszcza, że 
zlokalizowane są one w połu-

dniowej, sudeckiej części wo-
jewództwa, która przez lata po-
zostawała niedo�nansowana. 
Samorządowe dotacje popły-
nęły w ostatnim czasie także 
do Lądka-Zdroju oraz do spółki 
Sanatoria Dolnośląskie.

(RED)

roku był dramatem nie tylko 
dla uzdrowiska, ale też dla 
mieszkańców i kuracjuszy, 
którzy na przestrzeni lat ko-
rzystali z infrastruktury leczni-
czej. Prawie natychmiastowo 
rozpoczęto bardzo kosztowną 
i mozolną odbudowę uzdro-
wiska. Odbudowa rozpoczęła 
się trzy miesiące po pożarze. 
Pierwsza kondygnacja obiektu 
została zabezpieczona i przy-
kryta betonowym stropem. 

W kolejnych miesiącach wy-
mieniano w budynku okna i 
drzwi. Nad zakładem pojawił 
się także nowy dach. Dzisiejsze 
podpisanie umowy przewiduje 
rozpoczęcie robót wewnątrz 
budynku. 

- Dołożymy wszelkich sta-
rań, aby odbudować zakład, a 
dziś postawiliśmy kolejny milo-
wy krok w tym kierunku – po-
wiedział wicemarszałek Grze-
gorz Macko.
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NAPISZ DO NAS:
kierownikpark@jedlinazdroj.eu

ODDZWONIMY

PARK AKTYWNOŚCI
CZARODZIEJSKA GÓRA
Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska

Wycieczki szkolne 
(grupy zorganizowane) 
ZAPRASZAMY 
CODZIENNIE!

• Park linowy (4 trasy),
• Wieża wspinaczkowa  

(3 stopnie trudności),
• Letni tor saneczkowy,
• Paintball.

R E K L AMA

- Mieszkańcy Gminy Mie-
roszów, którzy w 2022 roku 
chcą usunąć wyroby azbesto-
we ze swoich nieruchomości, 
w których nie jest prowadzo-
na działalność gospodarcza, 
zobowiązani są do złożenia 
wniosku o udział w progra-
mie do�nansowania – mówi 
Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa.

- Gmina Mieroszów zamierza 
wystąpić do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu z wnioskiem o pozyskanie 
środków na realizację zadania 
związanego z usuwaniem azbe-
stu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Mie-
roszów. Po otrzymaniu dotacji 
z WFOŚiGW gmina przystąpi do 
realizacji tego zadania. Warun-
kiem zakwali�kowania wniosku 
do realizacji tego zadania jest 
fakt ujęcia nieruchomości, dla 
której składana jest deklaracja 
w inwentaryzacji azbestu i wy-
robów zawierających azbest 
sporządzonej dla Gminy Mie-
roszów. Wnioski należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie 
do 10 kwietnia 2022 roku w 
Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskim w Mieroszowie przy 
pl. Niepodległości 1 lub wysłać 
na adres e-mail: urzad@miero-

szow.pl. Deklaracja dostępna 
jest na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej https://bip.
mieroszow.pl/do�nansowania 
oraz w Biurze Obsługi Klienta – 
wyjaśnia burmistrz.

Do�nansowaniu podlegają 
wyłącznie koszty demontażu, 
transportu i unieszkodliwienia 
wyrobów zawierających azbest. 
Wnioskodawca ponosi koszty 
związane z zakupem nowych 
materiałów budowlanych oraz 
kosztów ich wbudowania, zwią-
zanych z wykonaniem nowej 
konstrukcji i pokrycia dachu. W 
przypadku konieczności wyko-
nania robót budowlanych, na 
wnioskodawcy ciąży obowiązek 
zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych lub uzy-
skania stosownej ostatecznej 
decyzji w trybie ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 
późn. zm.).

- Realizacja zadania będzie 
możliwa wyłącznie w przypad-
ku uzyskania przez Gminę Mie-
roszów do�nansowania oraz 
zakwali�kowania do realizacji 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu – zaznacza Andrzej 
Lipiński.

(RED)

Likwidacja azbestu

W dniach 18 i 19 marca br. 
odbyło się głosowanie nad 
7 projektami zgłoszonymi w 
ramach tegorocznego Budże-
tu Obywatelskiego Gminy 
Świebodzice. Przez 2 dni w 
głosowaniu udział wzięło 391 
mieszkańców.

Największą liczbę głosów 
otrzymał projekt nr 4 „Zdrowy 
uśmiech naszych dzieci – pro�-
laktyka stomatologiczna dzieci i 
młodzieży w szkole”, na drugim 

miejscu - z 93 głosami - upla-
sował się projekt „Bezpieczny i 
przyjazny plac zabaw na Osiedlu 
Piastowskim”, a na trzecim pro-
jekt „Oświetlenie Orlika zlokali-
zowanego na Osiedlu Piastow-
skim” z 32 głosami. Zgodnie z 
zapisami uchwały Rady Miejskiej 
NR XXII/163/2020 projekty pod-
legają wery�kacji formalnej i 
merytorycznej w kolejności usta-
lonej przez wynik głosowania.

(WPK)

Mieszkańcy wybrali

500 zł to nagroda dla 
młodego mieszkańca Gminy 
Walim, który opracuje logo 
związane z Rokiem Sowy w 
Gminie Walim.

- Rok 2022 został ogłoszony 
Rokiem Sowy w Gminie Walim. 
Zaplanowaliśmy szereg dzia-
łań, które posłużą promocji 
naszego regionu i przyczynią 
się do integracji lokalnej spo-
łeczności. Jednym z nich jest 
konkurs na logo Roku Sowy 
skierowany do dzieci i młodzie-
ży. Logo to niezwykle ważny 
element Roku Sowy, mamy 
nadzieję, że uczestnicy wykażą 
się wielką pomysłowością. Pa-
miętajcie o podstawowych za-

sadach dotyczących 
budowy znaku �rmo-
wego: jak najmniej 
kolorów, wyraziste 
(mocne) krawędzie, 
cały znak powinien 
zamykać się w kwa-
dracie, minimum ele-
mentów (prostota). 
Wartość nagrody 
głównej 500 zł. Regu-
lamin i kartę zgłosze-
nia można pobrać ze 
strony internetowej 
walim.pl. Serdecznie 
zapraszam młodych 
artystów – mówi 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.

Konkurs na nowe logo

Tymczasem Nikola Gomułka 
z klasy 8 zaprojektowała nowe 
logo Publicznej Szkoły Pod-

stawowej im. Janusza 
Korczaka w Jugowi-
cach.

- Artystyczny talent 
Nikoli jest w szkole 
dobrze znany. Sowa 
jej autorstwa wita 
wszystkich, którzy 
wchodzą do budyn-
ku szkoły. Chcecie ją 
zobaczyć? Serdecznie 
zapraszamy, bo trwa 
nabór uczniów w obu 
naszych szkołach. 
Wielkie gratulacje dla 
Nikoli Gomułki – pod-
kreślają opiekunowie 

uczennicy.
(AM)

9 kwietnia najmłodsi kola-
rze na trasie wokół bogaczo-
wickiego zalewu rozegrają 
pierwszy wyścig Ligii MTB 
XC Aglomeracji Wałbrzyskiej 
2022.

 Zapisy trwają do 6 kwietnia 
2022 roku do godziny 23:59. For-
mularze zgłoszeniowe dostępne 
na stronie internetowej https://
biurozawodow.eu. Biuro wyścigu 
będzie czynne w dniu zawodów 
od godz. 9:00 w obiekcie socjal-
nym nad zalewem w Starych 
Bogaczowicach. Wery�kacja 
zgłoszonych zawodników i wy-
dawanie numerów startowych 
odbywać się będzie w biurze 

zawodów. Organizatorzy wy-
ścigu przygotowali w tym roku 
specjalną niespodziankę. Naj-
młodsi zawodnicy (od 2 do 8 lat), 
podczas wery�kacji do wyścigu, 
otrzymają jednorazowo mapki 
drogowe Ligi MTB XC Aglomera-
cji Wałbrzyskiej 2022 na których 
będą zbierać naklejki potwier-
dzające ich start w kolejnych wy-
ścigach. Zawodnicy, którzy zbiorą 
6 lub więcej naklejek, podczas 
zawodów �nałowych w Szczaw-
nie-Zdroju, otrzymają medal i 
słodki upominek. Szczegółowe 
informacje na temat wyścigu pod 
adresem www.ligamtb.pl.

(IL)

Liga MTB
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Jak na derbowe starcie 
przystało, mecz Śląska II z 
Górnikiem Wałbrzych we 
wrocławskiej hali „Kosynier-
ka” pełen był emocji i zwro-
tów akcji.

Na 3 min. i 10 sek. przed 
końcem IV kwarty Śląsk II pro-
wadził 79:72, ale świetna gra 

w obronie oraz punkty Huber-
ta Pabiana, Marcina Dymały 
i Krzysztofa Jakóbczyka, któ-
ry na niespełna 6 sek. przed 
końcową syreną trafił zza 
łuku, doprowadziły do remisu 
79:79 i dogrywki. Na 1 min. i 
19 sek. przed końcem dodat-
kowego czasu gry, po trafie-

niu Piotra Niedźwiedzkiego, 
wałbrzyszanie prowadzili 
89:84, ale gospodarze zdołali 
wyrównać, co było równo-
znaczne z drugą dogrywką. 
Tym razem Górnik nie popeł-
nił w końcówce tych samych 
błędów. Trójki Huberta Pabia-
na, Jana Malesy i Krzysztofa 

Jakóbczyka pozwoliły odsko-
czyć od rywala, a kropkę nad 
„i” postawił Pabian dwoma 
rzutami wolnymi.

30 marca Górnik podej-
mował Sokoła Łańcut w me-
czu na szczycie I ligi, który 
zakończył się po zamknięciu 
tego wydania – relacja na 

Siatkarze KPS Chełmiec 
Wałbrzych awansowali do 
turnieju �nałowego mi-
strzostw Polski juniorów 
młodszych. Natomiast ich 
koledzy wywalczyli wicemi-
strzostwo III ligi seniorów.

W pół�nałowym turnieju w 
Częstochowie, młodzi wałbrzy-
szanie przegrali z gospodarza-
mi - AZS Stoelzle Częstochowa 
0:3 (23:25, 24:26, 23:25), ale w 
dwóch kolejnych spotkaniach 
odnieśli dwa zwycięstwa: z 
Gwardią Wrocław 3:1 (29:27, 
19:25, 25:19, 25:22) i Jokerem 
Piła 3:0 (25:17, 25:14, 25:14). 
Dzięki temu zakwali�kowali się 
do grona 8 najlepszych zespo-
łów w Polsce. Turniej �nałowy 
zostanie rozegrany w dniach 
11-15 maja 2022 r. w Krakowie. 
Uczestnicy zostali podzieleni 
na dwie grupy, a wałbrzyszanie 
zmierzą się z: Akademią Ta-
lentów Jastrzębskiego Węgla, 
Lechią Tomaszów Mazowiecki 
oraz MOS WOLA Warszawa. 
W drugiej grupie zagrają: AZS 
Stoelzle Częstochowa, Energe-
tyk Poznań, Chemik Bydgoszcz 

oraz Metro Warszawa. Zwycięz-
cy grup zagrają o złote medale, 
a zespołu z drugich miejsc o 
brązowe.

W tym samym czasie w 
Świebodzicach i Szczawnie 
– Zdroju rozgrywany był �na-
łowy turniej III ligi. KPS Cheł-
miec II w hali OSiR Świebodzice 
przegrał z WKS Volley Wilczyce 
2:3 (27:25, 20:25, 24:26, 25:21, 
12:15) oraz pokonał Tygrysy 
Strzelin 3:2 (25:21, 25:14, 17:25, 
22:25, 15:12). Na zakończenie 
turnieju w hali OSiR Szczawno 
– Zdrój wałbrzyszanie pokonali 
SMS Olimp Oborniki Śląskie 3:0 
(25:20, 27:25, 25:19) i zajęli dru-
gie miejsce.

A w ten weekend do gry 
w II lidze powróci pierwszy 
zespół KPS Chełmiec. Pod-
opieczni trenera Fabiana Ku-
rzawińskiego 2 kwietnia roze-
grają wyjazdowe spotkanie z 
Hetmanem we Włoszczowej. 
A w ostatniej kolejce sezonu 
zasadnieczego, 9 kwietnia 
Chełmiec zagra w Wałbrzychu 
z Ikarem Legnica.

(RED)

MKS Basket Szczawno 
Zdrój rozgromił KS Lubań 
Basket 100:50 (25:24, 39:5, 
15:13, 21:8) w przedostatniej 
kolejce rozgrywek w grupie 
walczącej o miejsca 9-16 w III 
lidze koszykarzy.

W ostatnim meczu tego sezo-
nu przed własną publicznością 
punkty dla ekipy z uzdrowiska 
zdobyli: Adam Adranowicz 23, 
Alan Stochmiałek 23, Kuba Niziń-
ski 18, Hubert Skwark 12, Jakub 
Warmiłło 11, Igor Wasilewicz 9, 
Dorian Ewiak 4, Kacper Rasztar 0.

Na zakończenie zmagań 
podopieczni trenera Bartło-

mieja Józefowicza zagrają 31 
marca o godz. 16.00 w Zgorzel-
cu z rezerwami Turowa.

Z kolei walcząca o miejsca 
1-8 Domino Polonia Świdnica 
drugi etap rozgrywek zakończy 
we własnej hali. W niedzielę, 3 
kwietnia o godz. 17.00, pod-
opieczni trenera Pawła Domo-
radzkiego będą podejmowali 
UKS SMS Karpacz. Świdnicza-
nie mają jeszcze szansę na za-
jęcie 3 miejsca w rozgrywkach 
III ligi, które jest premiowane 
udziałem w barażach o awans 
do II ligi.

(RED)

100 Szczawna

Chełmiec zagra o medal

Zwycięstwo po dwóch dogrywkach

db2010.pl. I był to ostatni w 
sezonie regularnym mecz 
wałbrzyszan we własnej hali. 
Teraz przed podopiecznymi 
trenera Łukasza Grudniew-
skiego ostatnie spotkanie 
wyjazdowe: 3 kwietnia o 
godz. 18.00 w Tychach z 
GKS-em. W ostatniej kolejce 
sezonu zasadniczego Górnik 
będzie pauzował.

(fot. Dawid Wójcikowski, RED)

Śląsk II Wrocław - Górnik Wałbrzych 
95:100 (13:17, 21:22, 27:21, 18:19, d. 
10:10, d. 6:11).
Śląsk II: Gordon 28, Wójcik 19 (16 zb.), 
Leńczuk 17, Siembiga 13, Zagórski 8, 
Góreńczyk 6, Walski 3, Bereszyński 1.
Górnik: Dymała 29, Pabian 18 (16 
zb.), Niedźwiedzki 13, Jakóbczyk 
10, Ratajczak 10, Durski 9, Malesa 6, 
Kruszczyński 3, Cechniak 2.
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• Mistrzostwa Polski 
Muaythai IFMA 2022
W najbliższy weekend (1-3 
kwietnia) w Hali Widowiskowo 
- Sportowej OSiR w Świebodzi-
cach odbędą się Mistrzostwa 
Polski Muaythai IFMA 2022. 
Organizatorem zawodów, w 
których rozgrywane będą wali-
ki juniorów, seniorów oraz we-
teranów jest Stowarzyszenie 
Fighter Klub Kaczmarek Gro-
dowski, a patronat honorowy 
nad wydarzeniem objęli bur-
mistrz Świebodzic Paweł Ozga 
oraz Polski Związek Muaythai. 
Program zawodów: 1 kwietnia 
w godz. 18.00 – 21.00 – reje-
stracja zawodników i ważenie; 
2 kwietnia od godz. 9,00 – wal-
ki eliminacyjne i pół�nałowe; 
3 kwietnia w godz. 8.30 – 9.30 
ważenie; od godz. 10.00 – pół-

�nały i �nały, od godz. 15.00 – 
gala �nałowa.

• Biegi Szlakiem Riese
Stowarzyszenie Walim na Żą-
danie rozpoczęło zapisy na 
Biegi Szlakiem Riese. Impreza 
odbędzie się 12.06.2022 r. Start 
i meta będą w Głuszycy przy ul. 
Leśnej (przy Parku Jordanow-
skim). Uczestnicy Półmaratonu 
Szlakiem Riese wystartują na 
trasę o godzinie 10.00, a za-
wodnicy rywalizujący w biegu 
Historyczna Dycha wystartują 
o godz. 10.30. Trasa zawodów 
przebiegać będzie przez kom-
pleks Riese (obiekty Osówka 
oraz Włodarz). Zapisy prowa-
dzone są na stronie https://
www.zmierzymyczas.pl/1326/
bieg-szlakiem-riese.html

(RED)

Sportowy raport

Na 2 maja 2022 r. zapla-
nowany został 7 Półmaraton 
Górski „Z �agą na Trójgar-
bie”.

Organizatorem biegu są 
Gminy Stare Bogaczowice i 
Czarny Bór, a start odbywa się 
na przemian w tych miejsco-
wościach. W tym roku biegacze 
będą startowali 02.05.2022 r. o 

godz. 11.00 ze Stadionu Spor-
towego w Starych Bogaczowi-
cach. Uczestnicy będą rywali-
zowali na dwóch dystansach:

Górski Półmaraton z Flagą 
na Trójgarbie - 22 km. Start 
ze Stadionu Sportowego w 
Starych Bogaczowicach, bieg 
w stronę Zalewu, a następnie 
wzdłuż potoku Chwaliszówka 

na skrzyżowanie „Przy czere-
śni”, później wbieg na szczyt 
Trójgarbu i zbieg ponownie na 
krzyżowanie „Przy czereśni”. Z 
tego skrzyżowania zbieg w kie-
runku Witkowa, stamtąd wbieg 
na skrzyżowanie „7 dróg”. Ze 
skrzyżowania „7 dróg” bieg 
koło „Jagodnika” i drogami 
leśnymi do mety na Stadionie 

Półmaraton Z �agą na Trójgarbie pl/25. Zgłoszenia online zosta-
ną zamknięte 29 kwietnia 2022 
r. Po tym terminie, jeśli zostaną 
wolne miejsca, zgłoszenie swo-
jego udziału będzie możliwe w 
dniu biegu w biurze zawodów 

(8.00-10.00). - Przypominam, że 
im wcześniejszy termin zapisów, 
tym mniejsza opłata startowa – 
mówi Mirosław Lech, wójt Gmi-
ny Stare Bogaczowice.

(RED)

Sportowym w Starych Boga-
czowicach.

Górska dycha Pod Trójgar-
bem - 11 km. Start ze Stadionu 
Sportowego w Starych Boga-
czowicach, bieg w stronę Za-
lewu, a następnie bieg wzdłuż 
potoku Chwaliszówka na skrzy-
żowanie „Przy czereśni”, potem 
wbieg na Trójgarb, zbieg dro-
gami leśnymi do mety nad zale-
wem w Starych Bogaczowicach. 

Zapisy dostępne są na stronie 
https://formularz.ultimasport.

Zuzanna Gołębiewska z Je-
dliny-Zdroju wygrała turniej 
kwali�kacyjny do kadry na-
rodowej w kategorii do 57 kg 
w boksie olimpijskim. W za-
wodach w Wielbarku drugie 
miejsce w kategorii do 40 kg 
zajął jej brat bliźniak Jakub.

Reprezentujące KKB Rushh 
Kielce rodzeństwo Gołębiew-
skich (tak jak ich starszy brat 
Bartosz – aktualny mistrz Polski 
seniorów w wadze do 75 kg) 
walczyło w swoich kategoriach 
wagowych o prawo repre-
zentowania naszego kraju w 
zbliżających się mistrzostwach 
Europy. Najlepszą zawodnicz-
ką turnieju w kategorii mło-

dziczek została Zuzanna Go-
łębiewska, która w świetnym 
stylu wygrała rywalizację w 
wadze do 57 kg i znalazła się w 
gronie podopiecznych trenerki 
kadry dziewcząt - Karoliny Ko-
szewskiej.

W szerokim składzie re-
prezentacji Polski, która pod 
okiem trenera Zenona Jagiełły 
będzie przygotowywała się do 
sierpniowych mistrzostw Sta-
rego Kontynentu, znalazł się 
także Jakub Gołębiewski. Jedli-
nianin przegrał w �nale turnie-
ju w Wielbarku w kategorii do 
40 kg i zajął druga lokatę.

(RED, fot. archiwum 
Z.Gołębiewskiej)

Gołębiewska powalczy 
w mistrzostwach 
Europy?
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mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
3 pokoje. Pierwsze piętro do re-
montu 109,70 m2. Cena 130 tys. zł

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

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 3544m²  cena 
210 tys.zł

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

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

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

USŁUGI

(3) Usługi budowlane: malowa-
nie, tynkowanie, panele, płytki, 
łazienki, remonty mieszkań. 
Działalność jednoosobowa. Tel. 
666 201 604 

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

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

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

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

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

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY

ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875

www.facebook.com/maximus.walbrzych

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

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

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

BIURO: 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe 

• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, 

w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590
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R E K L AMA

R E K L AMA

Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

     WAKACJE 
09 - 16.07   I   16 - 23.07

ostanie wolne terminy I 8 dni - 7 nocy

PROMOCJA

949 zł/os I w pokoju standard

1049 zł/os I w pokoju de - lux

    WIELKANOC 15 - 19.04

3 noce I od 699 zł/os

4 noce I od 839 zł/os

BOŻE CIAŁO 15 - 19.06

599 zł/os I ze śniadaniem + wycieczka 

do Pragi lub Skalnego Miasta

679 zł/os I ze śniadaniem + obiadokolacja 

+ wycieczka do Pragi lub Skalnego Miasta

Willa Alfa 

ZAPRASZA


