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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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FERIE
 ze śniadaniem śniadanie + obiadokolacja
3 dni | 2 noce 1 os. 199 zł zamiast 399 zł 239 zł zamiast 450 zł
8 dni | 7 nocy 1 os. 699 zł zamiast 1439 zł 839 zł zamiast 1199 zł
11 dni | 10 nocy 1 os. 999 zł zamiast 1659 zł 1199 zł zamiast 1759 zł

WALENTYNKI Z MAD FIDDLE 12-14.02.2021
3 dni | 2 noce 1 os. 329 zł zamiast 599 zł
12.02 – zakwaterowanie, bankiet z tańcami przy sympatycznym DJ 
i znanym skrzypku Mad Fiddle oraz saksofonistą
13.02 – śniadanie + obiadokolacja
14.02 – śniadanie – wykwaterowanie

DZIEŃ KOBIET 12 – 14.03.2021
3 dni | 2 noce 1 os. 329 zł zamiast 599 zł
12.03 – zakwaterowanie, bankiet z tańcami 
przy sympatycznym DJ i znanym saksofonistą
13.03 – śniadanie + obiadokolacja – możliwe ognisko
14.03 – śniadanie – wykwaterowanie

WIELKANOC 2021
4 dni | 3 noce 1 os. 499 zł zamiast 899 zł
5 dni | 4 noce 1 os. 659 zł zamiast 999 zł
Wyżywienie + śniadanie świąteczne

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

Finał z głową. 
Gdzie i jak zagramy?

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę. 
W tym roku zbieramy dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii 

i diagnostyki głowy. Finał z głową - takie jest hasło tegorocznej zbiórki. 
Zapraszamy do przeglądu �nałowych działań w gminach 

Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Więcej na str. 2-3

Wałbrzych
Już teraz można wpłacać 

pieniądze do e-skarbonek, 
między innymi Prezydenta 
Wałbrzycha, dr. Romana Sze-
łemeja, który jest jednym z 235 
wolontariuszy, czy wystawio-
nej przez wałbrzyski sztab. W 
mieście, w licznych punktach, 
są także rozstawione tak zwane 
puszki stacjonarne.

- W niedzielę kwestujemy 
na ulicach Wałbrzycha od rana. 
Liczenie pieniędzy potrwa do 
późnych godzin wieczornych. 
Wolontariusze będą zdawać 
puszki w sztabie, na terenie 
Starej Kopalni. Zarówno kwe-
stowanie, jak i przekazywanie 

puszek będzie bardzo bezpiecz-
ne. Wolontariusze otrzymają 
maseczki, płyn do dezynfekcji. 
Tym razem nie zaprosimy Was 
do Wałbrzyskiego Ośrodka Kul-
tury, na teren Starej Kopalni. 
Zapraszamy przed smartfony, 
komputery. Finał online na pro-
�lu WOK i Telewizji Wałbrzych: 
koncert, licytacje, nasi goście, 
światełko do nieba. Zachęca-
my również do odwiedzenia 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu, w tym dniu krew 
będzie można oddać w godz. 
8.00-12.00 - mówi Jarosław 
Buzarewicz, dyrektor Wałbrzy-
skiego Ośrodka Kultury. 

Z pewnością wiele emocji 
wzbudzać będą licytacje. Od lat 
niezawodny mistrz złotnictwa 
Grzegorz Śmigiel i w tym roku 
przekazał złote serduszko. Pod 
młotek tra�ą także między inny-
mi: anioły, obrazy, gadżety WOŚP, 
książki, biżuteria, a nawet system 
fotowoltaiczny. Wszystko, co da-
rowali mieszkańcy Wałbrzycha 
można zobaczyć na stronie inter-
netowej Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury. Licytujemy telefonicznie.

Również Dolnośląskie Cen-
trum Filmowe po raz kolejny 
zagra z Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy. 
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WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Podstawowe informacje o nieruchomości: 
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 317/2 o 
powierzchni 0,3460 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV, PsV, Bp. 
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00087531/3. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,00 zł. Wadium: 5.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. 
W przypadku ww. nieruchomości do sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.).
W przetargu może wziąć udział osoba, która:
• spełnia warunki określone w art.. 6 ustawy z dnia11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 

ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.) oraz przedłoży Komisji przetargowej przed 
przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia 
nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy;

lub osoba, która:
• nie jest rolnikiem indywidualnym, ale wówczas sprzedaż nieruchomości nastąpi pod 

warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, 
z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość 
na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a 
nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania 
nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.
2. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie w granicach działki nr 390/3 
o powierzchni 0,1916 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00019167/3. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 30.000,00 zł. Wadium: 3.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.
3. Nieruchomość zabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 35/3 
o powierzchni 0,18 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00080822/1. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 28.800,00 zł.  Wadium: 2.880,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.
W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargu organizowanym w dniu 18.08.2020 r. oraz 
25.11.2020 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.03.2021 r. o godz. 9.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych 
Bogaczowicach, ul. Główna 132. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w 
pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na 
konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670 
najpóźniej do dnia 25.02.2021 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na 
konto Urzędu Gminy. Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. Istnieje możliwość okazania granic działki 
za dodatkową odpłatnością. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w 
pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu (74) 84-52-163 lub (74) 84-52-718.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy 
ogłoszeń w Jabłowie i Gostkowie, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 29.01.2021 r. do 03.03.2021 r.

na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) 

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski. 
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W tym roku można wylicy-
tować prywatny pokaz �lmowy 
w Kinie Apollo w Wałbrzychu. 
Osoba, która wylicytuje naj-
wyższą kwotę, będzie miała 
całą salę kinową tylko do swo-
jej dyspozycji i sama wybierze 
�lm, jaki chce zobaczyć na ekra-
nie. Pieniądze zebrane podczas 
licytacji tra�ą na konto Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 - Nasi widzowie już licytu-
ją w Internecie i cieszymy się, 
że dzięki tej aukcji będziemy 
mogli, jak co roku, zasilić kon-
to WOŚP. Tymczasem osoba, 
która zdecyduje się przekazać 
na ten cel najwyższą kwotę, 
będzie mogła wybrać �lm i za-
prosić na niego znajomych. My 
zadbamy o atmosferę i jeżeli 
pokaz będzie wymagał licencji, 
skontaktujemy się  z dystrybu-
torem. Można też przynieść 
własny �lm, a wiemy, że wśród 
naszych widzów jest wielu 
twórców, zarówno amatorów 
jak i zawodowców. Mogą być 
to też rodzinne nagrania czy 
�lm z własnego archiwum. O 
formule pokazu i zaproszonych 
gościach zadecyduje zwycięz-
ca licytacji – mówi Jarosław 
Perduta, dyrektor Dolnoślą-
skiego Centrum Filmowego.

Finał z głową. Gdzie i jak zagramy?

Prywatny pokaz w kinie 
Apollo będzie można zorga-
nizować do końca 2021, ale 
dopiero po otwarciu kin dla wi-
dzów. Licytacja zakończy się 31 
stycznia o godz. 21:20. Szcze-
góły na stronie kina Apollo i na 
stronie aukcji.

Boguszów - Gorce
- W tym roku, niestety, nie 

możemy zaprosić Was na im-
prezę w dniu 29 Finału WOŚP. 
Jednak nie rezygnujemy z licy-
tacji! Przedmioty i usługi prze-
kazane przez darczyńców do 
Centrum Kulturalno - Kongre-
sowego Witold wystawiamy 
na aukcje "Allegro dla WOŚP". 

Wśród zgromadzonych fan-
tów: rękodzieło, album Artura 
Mroza, fotogra�e na płótnie, 
vouchery, gadżety... i wiele in-
nych. Przypominamy, że do 31 
stycznia możecie zasilić naszą 
puszkę stacjonarną o nazwie 
"Witoldówka". Na miejscu na-
dal dostępne są kalendarze 
na 2021 rok z reprodukcjami 
akwareli Z. Szpaka – mówi Mi-
chał Borzemski z Centrum Kul-
turalno-Kongresowe Witold.

Tradycyjnie swój sztab po-
wołała także Miejska Biblioteka 
Publiczna – Centrum Kultury w 
Boguszowie - Gorcach. Działa-
nia tego sztabu oraz liczne au-
kcje można śledzić na stronie 

http://wosp.mbp-ck.pl/ oraz na 
pro�lu na facebooku.

Czarny Bór
- Wolontariusze na Trój-

garbie, wirtualna eSkarbonka, 
czarnoborskie pierogi, a do wy-
licytowania m.in. lot balonem, 
lot samolotem, złote serce i 
wiele innych niespodzianek 
- zapowiadają organizatorzy 
czarnoborskiego sztabu WOŚP. 
- Ze względu na obostrzenia 
covidowe tegoroczna Orkie-
stra zagra oczywiście inaczej 
niż zwykle. Choć nie będzie 
hucznych imprez, to jednak 
każdy kto zechce wesprzeć 
WOŚP będzie miał taką możli-
wość. Czarnoborskich wolon-
tariuszy spotkać będzie można 
już w sobotę (30 stycznia) na 
obleganej przez turystów Gó-
rze Trójgarb, więc drodzy tury-
ści na pieszą wędrówkę przy-
gotujcie nie tylko dobre buty, 
ale też gorące serca i portfele. 
Tradycyjnie, podczas Wielkie-
go Finału (31 stycznia) wolon-
tariusze kwestować będą na 
terenie całej gminy. Spotkacie 
ich zwłaszcza w okolicy świetlic 
wiejskich oraz pod czarnobor-
skim centrum kultury, gdzie 
dodatkowo będzie możliwość 

zaopatrzenia się w smakowite 
i uwielbiane w całym regionie, 
czarnoborskie pierogi oraz do-
mowe wypieki (oczywiście na 
wynos). Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy to także licy-
tacje. W tym roku, zgodnie z 
wytycznymi Fundacji, licytacje 
odbędą się tylko i wyłącznie za 
pośrednictwem aukcji Allegro 
oraz telefonicznie. Co to ozna-
cza? 

W dniu Wielkiego Finału 
B+CK zamieni się w centralę 
telefoniczną. Oferty licytacyj-
ne przyjmowane będą pod nr 
tel.: 730 -820-033, 666-217-
136, 666-217-142, a relacje z 
licytacji dostępne będą na o�-
cjalnym fanpage B+CK. Tele-
fonicznie - czarnoborski sztab 
wylicytuje: m in. gadżety WOŚP 
(koszulki, kubeczki, kalendarze 
i inne), voucher na tort okolicz-
nościowy, warsztaty Einsteina, 
serwis klimatyzacji, wymianę 
opon, usługi fryzjerskie, koszul-
kę UKN Mela�r itp.; na Allegro 
natomiast wylicytowane zosta-
ną: złote serce, lot balonem, lot 
samolotem, wielkoorkiestrowa 
hulajnoga, Miś Gigant, warsz-
taty językowe, warsztaty sero-
wara, maszyna do szycia Silver 
Crest, zestaw gadżetów z Sej-

mu RP, Krasnal Jureczek i wiele, 
wiele innych.

Więcej informacji oraz linki 
do licytacji znaleźć można na 
stronie www.ck.czarny-bor.pl 
lub

https://allegro.pl/uzytkow-
nik/AnitkaKa?bmatch=cl-dict-
210105-ctx-uni-1-2-0112 i

https : / /www.facebook.
com/bckczarnybor.

Głuszyca
- 31 stycznia o godz. 17:00 

będzie prowadzona transmisja 
online przez Centrum Kultury 
– Miejska Biblioteka Publiczna 
w Głuszycy. Tego dnia gramy 
i zbieramy pieniądze także na 
terenie naszej gminy na za-
kup sprzętu dla laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki 
głowy. W głuszyckim �nale 
online zagrają zespoły Grzybek 
Band oraz Paranoja. Serdecznie 
zapraszamy do przyłączenia 
się do zbiórki i do wspólnego 
oglądania transmisji online 
na facebook’u. A pieniążki już 
zbieramy, nie tylko w e-skar-
bonce, bowiem sztabowe 
puszki stacjonarne znajdziecie 
w 11 punktach w Głuszycy. Li-
czymy, że uda się nam pobić 
kolejny rekord, zatem 31 stycz-
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nia szukajcie naszych nieustra-
szonych wolontariuszy  - mówi 
Sabina Jelewska, dyrektor Cen-
trum Kultury – Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Głuszycy.

Jedlina-Zdrój
- Dla WOŚP zbiera w tym 

roku Zespół Szkolno-Przed-
szkolny im. Janusza Korczaka w 
Jedlinie -Zdroju. Dorzuć się do 
eSkarbonki:

https://eskarbonka.wosp.
org.pl/ylwrvf?fbcl id=IwA-
R3YVGO2S31i1djr IuqGMI-
vaVW7_wXjsfD-_0V64XlQKn-
DaF0vuyil_khDs

Jedliński sztab WOŚP 
#6177 wystawia także na licy-
tację przedmioty, które moż-

na licytować do 31.01.2021 r. 
Osoba, która jest zwycięzcą 
licytacji dokonuje wpłaty na in-
dywidualny rachunek sztabu: 84 
114010108525202100006177, a 
odbiór wylicytowanego przed-
miotu odbędzie się w siedzibie 
sztabu, czyli w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym im J. Korczaka w 
Jedlinie-Zdroju już 1.02.2021 r. 
Przy odbiorze wylicytowanego 
przedmiotu wymagany będzie 
dowód wpłaty potwierdzający 
transakcję. Do wylicytowania są 
między innymi gadżety WOŚP: 
kalendarze formatu A4, małe 
kalendarze w formie notesu, 
smycze, breloczki, skarpetki, 
plecako-worek na buty, banda-
ny- chusty na głowę, koszulki 

w rozmiarze 146-152. Wszyst-
ko można obejrzeć na stronie 
http://www.msp.jedlinazdroj.
eu/art,374,gramy-dla-wosp

Mieroszów
- Wbrew wszystkiemu, albo 

pomimo wszystko, wraz z po-
nad 1362 sztabami w całym 
kraju oraz poza jego granica-
mi, gramy 29 Finał WOŚP 31 
stycznia 2021 r. Ale uwaga! 
W tym roku gramy nie w sali 
spotkań im. Włodka Szomań-
skiego Mieroszowskiego Cen-
trum Kultury, ale w przepięknej 
scenerii mieroszowskiego Ryn-
ku! Zaczynamy o godz. 13.00. 
Ponieważ pieniądze zbieramy 
dla dzieci, odbiorcami 29 Fina-
łu WOŚP w Mieroszowie będą 
również dzieci. Także dzieciaki 
małe i duże – zapraszamy! Wraz 
z naszymi przyjaciółkami z "Oli-
viera" zapewnimy Wam dosko-
nałą, bezpieczną zabawę! Będą 
gry i zabawy, quiz bajkowy, 
bańki mydlane, odwiedzi nas 
Myszką Miki i nagramy wspól-
nie orkiestrowego Tik Toka. A 
do tego "Olivier" przygotował 
na licytację voucher na warsz-
taty zdobienia kubków. Będą 
oczywiście licytacje, będzie 
wesoło, będzie kolorowo, bę-
dzie ciekawie, ale także bez-
piecznie i zgodnie z wszystkimi 
zaleceniami obowiązującymi w 
związku z pandemią COVID-19. 

31 stycznia na ulicach kwesto-
wać będzie dziesiątka naszych 
niezawodnych, uśmiechnię-
tych (choć zamaskowanych) 
wolontariuszy. W niektórych 
miejscach w Gminie Mieroszów 
są również skarbonki stacjo-
narne. A na stronie mieroszow-
skiego sztabu na Facebooku 
można obejrzeć wszystko to, 
co jest do wylicytowania – do-
dają przedstawiciele sztabu 29 
Finału WOŚP w Mieroszowie.

Orkiestra zagra także w 
Golińsku. 31 stycznia o godz. 
13.00 przy świetlicy stanie grill, 
będzie grochówka z kotła i coś 
ciepłego do picia.

Szczawno – Zdrój
W uzdrowiskowej gminie 

sztab WOŚP został powołany 
w Zespole Szkół im. Marii Skło-
dowskiej-Curie. W niedzielę 
na ulicach miasta pojawią się 
kwestujący wolontariusze, ale 
w mieście jest także kilkanaście 
puszek stacjonarnych, do któ-
rych można wrzucać pieniądze. 
Na stronie Sztab WOŚP Zespół 
Szkół Szczawno-Zdrój na Face-
booku można obejrzeć przed-
mioty wystawione na licytację 
i znaleźć bieżące informacje na 
temat szczawieńskiego �nału.

Świebodzice
- Możecie zostać w domu 

przed telewizorami albo być z 

31 stycznia 2021 r. do SP 2 w 
godz.10.00 - 12.00. Aby ułatwić 
pakowanie prosimy żeby m 
ciasto pokrojone – wyjaśniają 
przedstawiciele Sztabu WOŚP 
w Świebodzicach.

Walim
W ramach Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, po raz 
kolejny na aukcję wystawio-
ny został XIII-wieczny zamek 
Grodno, położony w rezerwa-
cie przyrody Góra Choina w Za-
górzu Śląskim w Gminie Walim.

- Przedmiotem aukcji jest: 
Tytuł Honorowego Kasztelana 
Zamku Grodno w 2021 r. Jeśli 
marzy się Wam honorowe za-
rządzanie średniowiecznym 
zamkiem Grodno, a przy tym 
chcecie wesprzeć cel 29. Finału 
WOŚP, by razem zagrać dla od-
działów dziecięcej laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki 
głowy, to zapraszamy do licy-
tacji prowadzonej na Allegro. 
Do czego uprawnia tytuł Ho-
norowego Kasztelana? Do nie-
ograniczonych i nieodpłatnych 
wizyt w zamku Grodno wraz z 
jedną osobą towarzyszącą, w 
ciągu całego roku w godzinach 
otwarcia obiektu; do zwiedza-
nia zamku Grodno w ramach 
indywidualnej usługi przewod-
nickiej, w ramach której od-
kryjesz największe tajemnice 
jakie skrywa średniowieczna 
warownia; do zamieszczenia 
reklamy o wymiarach 1,5 m x 
1 m w miejscu uzgodnionym z 
zarządcą zamku Grodno, czyli 
Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu. Wręczenie Tytułu 
wraz z Certy�katem nastąpi 
podczas Jarmarku Średnio-
wiecznego. Informacja o Ho-
norowym Kasztelanie Zamku 
na stałe zostanie umieszczona 
w zamku Grodno, na specjal-
nie przygotowanej tablicy in-
formacyjnej – mówi Wioletta 
Sowa, dyrektor Centrum Kultu-
ry i Turystyki w Walimiu.

W Walimiu wolontariusze 
wyruszą z puszkami w nie-
dzielę o godz. 10.00. Strefa 
gastronomiczna ruszy przed 
budynkiem walimskiego cen-
trum kultury przy ul. Kościusz-
ki 2 o godz. 13.00, a akcja „Kup 
misia” rozpocznie się o godz. 
13.30. Motoorkiestra ruszy o 
godz. 14.00, natomiast w sali 
kinowej CKiT o godz. 16.00 
wystąpi zespół Urdu, na godz. 
18.00 zaplanowana jest licyta-
cja, a na godz. 19.00 światełko 
do nieba.

(RED)

nami online, bo gramy z gło-
wą! Można iść na spacer albo z 
psem i spotkać gdzieś naszego 
wolontariusza i wrzucić coś do 
puszki, albo wyjść z domu by 
odwiedzić nasz plac apelowy 
w Szkole Podstawowej nr 2, 
gdzie będziecie mogli przejść 
się serduszkowym szlakiem i 
przekąsić coś na słodko, od-
wiedzić sklepik z gadżetami i 
starociami albo zobaczyć Gru-
pę Strzelców Wyborowych. A 
może pobiegniecie w biegu 
policz się z cukrzycą lub zosta-
niecie morsami? Podtrzymaj-
my ducha tej pięknej tradycji i 
grajmy jak się tylko da! W tym 
roku, dzięki funkcji e-Skarbonki 
możemy już zbierać i grać z 29. 
Finałem WOŚP. Wy też możecie 
zbierać z nami, wchodząc na 
poniższy adres: wospswiebo-
dzice.pl/puszka lub po prostu 
na naszej stronie kliknąć w link 
w menu ePuszka. Na stronie 
jest już przygotowana gra�ka i 
opcje do szybkich wpłat, dzię-
ki partnerom Fundacji WOŚP 
– wystarczy wybrać kwotę lub 
wpisać ją samemu. Wszyst-
ko jest proste w obsłudze i 
możecie to zrobić na swoich 
smart telefonach, tabletach i w 
komputerze. Każdy może jesz-
cze się włączyć, piekąc ciasto, 
bułeczki i rogaliki, które wyko-
rzystamy na naszym kierma-
szu w dniu �nału! Zapraszamy 



Czwartek, 28 stycznia 2021 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

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

Tel. 606 478 000

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

R E K L AMA

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

R E K L AMA

Kilka dni temu w mediach 
dolnośląskich, ale też i w 
ogólnokrajowych, głośno się 
zrobiło o niejakim Walterze 
Ryszardzie R. (lat 81), posłu-
gującym się wiele mówiącym 
pseudonimem „Brzytwa”, któ-
ry 11 grudnia 2020 roku zadał 
kilka uderzeń siekierą w głowę 
61-letniemu mieszkańcowi Ka-
miennej Góry, co dla tego męż-
czyzny skończyło się tragicz-
nie, ponieważ ataku tego nie 
przeżył. W kręgach policyjnych 
mówi się, że stały za tym po-
rachunki związane z handlem 
narkotykami, co uważam za 
wielce prawdopodobne, bo z 
uwagi na wiek „Brzytwy”, tylko 
tak mógł zarobić większe pie-
niądze, albowiem bandyterka, 
którą zajmował się przed laty, 
w rachubę wchodzić już raczej 
nie mogła. Chociaż z tego co 
słyszałem, może się pochwa-
lić niezłą krzepą, którą zresztą 
przez 25 lat w zakładach kar-
nych utrzymywał dzięki stałym 
treningom ze sztangą. 20 stycz-
nia 2021 r. został zatrzymany w 
Wałbrzychu, gdzie przebywał 
od czasu opuszczenia zakładu 
karnego przed 5 laty. Praw-
dopodobnie nie bardzo miał 
gdzie zamieszkać, ponieważ 
jego świdniccy kumple i wspól-
nicy przenieśli się już na łono 
Abrahama (znałem ich wszyst-
kich), a mieszkania nie miał. 

Janusz
Bartkiewicz

W pogoni za Brzytwą
Miał za to kilku „herbatników” 
w Wałbrzychu, z których jeden 
przed laty, chyba ze dwa razy, 
przekazywał mi pozdrowie-
nia od „Brzytwy” ze Świdnicy, 
„Pstrąga” z Wrocławia i „Ja-
nosika” z Jeleniej Góry, którzy 
swego czasu razem przebywali 
w Zakładzie Karnym we Wron-
kach. Było tak, ponieważ ścieżki 
ich życia w pewnym momencie 
splotły się z moją (policyjną), 
co dla nich się skończyło wia-
domym skutkiem. Ale pretensji 
do mnie żadnych nie mieli, a 
ich słowa pozdrowień nie nio-
sły w sobie żadnych negatyw-
nych treści.

Z „Brzytwą” spotkałem się 
osobiście w lutym 1990 roku, 
kiedy został zatrzymany w 
policyjnym pościgu w rejonie 
Lubawki w powiecie kamien-
nogórskim. A doszło do tego w 
wyniku podjętych przeze mnie 
działań, związanych z zaginię-
ciem mieszkanki Świdnicy Ka-
zimiery G. - właścicielki myjni 
samochodowej w tym mieście. 
O jej zaginięciu 6 paździer-
nika 1989 r. poinformowany 
został jeden z funkcjonariu-
szy ówczesnego Rejonowego 
Urzędu Spraw Wewnętrznych 
w Świdnicy, a podjęte przez 
świdnicką sekcję kryminalną 
szeroko zakrojone działania, w 
tym też i operacyjne, pozwoli-
ły na przyjęcie, że Kazimiera G. 
zaginęła i nie jest wykluczone, 
że padła o�arą przestępstwa 
popełnionego przez Waltera 
Ryszarda R., z którym była wi-
dywana od wiosny tego roku. 
Jej nieobecność została zaob-
serwowana przez sąsiadów 
od 4 lipca, a indagowany na 

jej temat „Brzytwa”, opowia-
dał, że udała się na kurację 
odchudzającą. O wszystkich 
tych ustaleniach poinformował 
mnie telefonicznie naczelnik 
sekcji kryminalnej Janek S., wy-
rażając jednocześnie podejrze-
nie, że kobieta ta została przez 
„Brzytwę” pozbawiona życia. 
Kiedy poszukiwania nie przy-
nosiły rezultatu, postanowili-
śmy wejść do jej mieszkania, w 
czym 2 listopada pomogła nam 
miejscowa straż pożarna. W 
czynnościach tych brali, oprócz 
mnie i Janka, policjanci z sekcji 
i wydziału kryminalnego, pro-
kurator oraz brat Kazimiery G., 
który przyjechał z Łodzi. Oka-
zało się, że mieszkanie zostało 
splądrowane z cenniejszych 
przedmiotów, ale znaleźliśmy 
jej paszport, prawo jazdy i inne 
dokumenty osobiste. Nie było 
jedynie dowodu osobistego. 
Szybko i bez problemów uda-
ło się ustalić, że „Brzytwa”, na 
podstawie sfałszowanych do-
kumentów, sprzedał w Toruniu 
samochód marki Volvo, będący 
własnością Kazimiery G., ale dla 
nas zniknął z pola widzenia. 
Ponieważ - tak jak Janek S. - są-
dziłem, że mamy do czynienia z 
zabójstwem, przekonałem mo-
jego ówczesnego szefa - śp. płk 
Eugeniusza Karłowskiego, że 
nie można mieć wątpliwości, iż 
kobieta została pozbawiona ży-
cia. Pamiętam, że moi koledzy 
w komendzie jawnie podkpi-
wali, że Bartkiewicz się nudzi, 
więc sobie zabójstwo wymyślił, 
ale naczelnik dał mi wolną rękę, 
wobec czego wszcząłem roz-
pracowanie operacyjne pod 
kryptonimem „Daisy”, którego 

głównym celem było odna-
lezienie zwłok Kazimiery G. i 
udowodnienia „Brzytwie” do-
konania jej zabójstwa.

Wspomniany kryptonim 
wziął się stąd, że uzyskałem 
informację, iż zwłoki kobiety 
zostały zatopione w leśnym 
jeziorku o takiej nazwie w Ksią-
żańskim Parku Krajobrazowym. 
Informacja była na tyle cie-
kawa, że postanowiliśmy do-
konać przeszukania dna tego 
zbiornika wodnego, w efekcie 
czego wyciągnęliśmy na brzeg 
motocykl marki MZ z nr reje-
stracyjnym zaczynającym się 
od wyróżnika literowego XM, 
czyli starej wałbrzyskiej reje-
stracji pojazdów. Schowaliśmy 
go w starym wapienniku z za-
miarem, że rano przejdziemy 
i zabierzemy go do komendy, 
ale okazało się, że ktoś nam 
ten motocykl „zajumał”. I może 
jeszcze po Wałbrzychu, albo 
po gdzieś Polsce jeździ... Do-
szedłem do wniosku, że sku-
teczniej będę szukał zwłok, 
kiedy „Brzytwę” dopadnę i uzy-
skałem zgodę kierownictwa na 
wykorzystanie programu red. 
Michała Fajbusiewicza z cyklu 
„997”. Szybko przystąpiliśmy 
do realizacji tego planu. Zdję-
cia kręciliśmy w Świdnicy i Mi-
chał zażyczył sobie oryginalne-
go samochodu Volvo, wobec 
czego padło na mnie, że ma 
taki wózek znaleźć. Udało mi 
się ustalić, że taki samochód 
jest w posiadaniu księdza z ple-
banii – o ile dobrze pamiętam 
z Podgórza. Udałem się tam 
późnym popołudniem i przed-
stawiłem proboszczowi moją 
prośbę, wcześniej okazując mu 

legitymację MO, tłumacząc, że 
wymaga tego dobro sprawy, 
czyli ujęcie groźnego bandyty. 
Ksiądz uznał moją argumen-
tację i zaznaczając, że nie lubi 
współpracować z milicją, to 
jednak dla dobra sprawy samo-
chód nam wypożyczy. Postawił 
jeden warunek, że samocho-
dem tym na planie kierować 
będzie tylko i wyłącznie kleryk, 
który nim do Świdnicy rano 
przyjedzie. Zapewniłem go, że 
tak właśnie będzie i rano z eki-
pą z mojej sekcji, pojechaliśmy 
do Świdnicy. Po zakończeniu 
zdjęć, szef miejscowej WSW, za-
prosił na skromny poczęstunek 
całą ekipę do wojskowej kanty-
ny mieszczącej się w koszarach 
przy ul. Saperów. Poczęstunek 
ten składał się z prawdziwej 
wojskowej grochówki (zapach 
i smak takiej grochówki czuję 
jeszcze do dziś), drugiego da-
nia (olbrzymi kotlet schabowy, 
duża miska surówek) i rożnych 
wód oraz soków do popicia. 
Będący z nami w charakterze 
gościa specjalnego kleryk, był 
dosyć zakłopotany, ponieważ 
był to akurat piątek, czyli post i 
nie bardzo wypadało mu przy-
glądać się, jak kilkunastooso-
bowa grupa facetów pałaszuje 
kotlety, aż im się uszy trzęsą. 
Poradził sobie w ten sposób, 
że z uwagi na charakter spo-
tkania – co wyraźnie podkreślił 
– udzielił nam na to świńskie 
mięso specjalnej dyspensy, co 
nas w zasadzie ani grzało, ani 
ziębiło, bo wydaje mi się, że 
nikt z tej ekipy takimi sprawa-
mi głowy sobie nie zawracał od 
lat. Po spożyciu naprawdę wy-
śmienitego obiadu, ku moje-

mu zdumieniu – bo wcześniej 
nie było o tym w ogóle mowy 
- na salę weszły kelnerki z taca-
mi, na których stały dosyć licz-
ne butelki wódki. No cóż, nie 
wypadało tak hojnemu gospo-
darzowi (po pracy) odmawiać i 
tylko kleryk był wyraźnie zmar-
twiony, ponieważ musiał do 
Wałbrzycha pojechać tym ko-
ścielnym samochodem, a pro-
boszcz zakazał mu, aby ktokol-
wiek inny mógł nim kierować. 
Oświadczyłem mu wówczas, 
że – co wzbudziło powszechny 
aplauz – ponieważ udzielił nam 
dyspensy na kotlety, to ja mu 
udzielam dyspensy na alkohol 
i po biesiadzie będzie piloto-
wany do Wałbrzycha przez je-
den z naszych radiowozów, tak 
aby się mu żadna krzywda nie 
stała. Dzięki tej dyspensie, kle-
ryk spokojnie spożył chyba ze 
4 malutkie kieliszki, bo jednak 
po pijaku do plebani jechać nie 
chciał... No i na koniec, faktycz-
nie na wszelki wypadek, piloto-
wał go jedyny w ekipie oznako-
wany radiowóz.

O tym, jak się nam w zaska-
kujący sposób program „997” 
przysłużył i jakie były dalsze 
losy „pościgu za Brzytwą”, opo-
wiem w następnym numerze 
Tygodnika DB 2010.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

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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Pomoc żywnościowa
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Boguszowie-Gorcach informu-
je, że 10 lutego 2021 r. (środa) 
w godzinach od 8.00 do 18.00 
będzie wydawana żywność w 
ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 
współ�nansowanego z Europej-
skiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym (FEAD). 
Żywność będzie wydawana 
przez Fundację Jesus Christ Se-
curity  w Boguszowie-Gorcach 
przy ul. Strażackiej 35. Należy 
zabrać ze sobą dowód osobisty, 
skierowanie z OPS w Boguszo-
wie-Gorcach oraz torby na zabra-
nie otrzymanej żywności.

(RED)

Środki ochrony
W Straży Miejskiej w Bogu-
szowie – Gorcach można do-
stać przyłbice dla osób, które 
z różnych przyczyn nie mogą 
nosić maseczek ochronnych. 
Liczba przyłbic jest ograniczona 
i wynosi 100 sztuk. Z kolei Urząd 
Miejski w Boguszowie – Gorcach 
przekazał do miejskich szkół 
środki ochronne: ZSP nr 1 otrzy-
mał 1000 maseczek, PSP nr 5 
otrzymała 1000 maseczek, a PSP 
nr 6 otrzymała 500 maseczek. Do 
placówek tra�ło ponadto 2300 
rękawic, które są uzupełnieniem 
płynów dezynfekcyjnych, które 
zostały przekazane na początku 
września.

(RED)

- Ustalany jest harmonogram i terminy realizacji prac związanych z 
usuwaniem awarii oświetlenia w dzielnicy Kuźnice. Trwają testy, które 
mają na celu określenie kolejności podejmowanych prac naprawczych 
oraz wyznaczenie priorytetowych odcinków instalacji, które będą 
podlegały wymianie. W najbliższym czasie zostaną wykonane badania 
techniczne, które pozwolą włączyć do ponownego użytkowania 
jak najwięcej lamp – mówi Krzysztof Kumorek, który pełni funkcje 
burmistrza Boguszowa - Gorc.

(RED)

Naprawią oświetlenie 
w Kuźnicach?25 stycznia 2021 r. mi-

nął termin powiadomienia 
Komisarza Wyborczego w 
Wałbrzychu o utworzeniu 
komitetu wyborczego przez 
kandydatów w przedter-
minowych wyborach bur-
mistrza Boguszowa – Gorc. 
Głosowanie zostało przesu-
nięte z 7 marca na 11 kwiet-
nia 2021 r.

Komitety zarejestrowali: 
Marta Cinciała, Sylwia Dą-
browska, Krzysztof Kumorek, 
Roman Ludwiczuk oraz Robert 
Wąs. Teraz kandydatów cze-
ka pierwsza wery�kacja, czyli 
zbiórka minimum 600 podpi-
sów od mieszkańców Boguszo-
wa – Gorc, którzy popierają ich 
kandydaturę.

Kim są kandydaci do objęcia 
urzędu po odwołaniu w refe-
rendum poprzedniego burmi-
strza Jacka C.?

- Sylwia Dąbrowska była 
w poprzedniej kadencji Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej Bo-
guszowa – Gorc i wieloletnim 
pracownikiem socjalnym w 
Ośrodku Pomocy Społecznej. 
W 2018 r. przegrała w II turze 
wyborów burmistrza z odwoła-
nym Jackiem C.;

- Krzysztof Kumorek 24 
czerwca 2020 r. został powo-
łany przez premiera Mateusza 

5 kandydatów na burmistrza

Morawieckiego na stanowisko 
osoby pełniącej funkcję burmi-
strza Boguszowa – Gorc;

- Roman Ludwiczuk był za-
stępcą prezydenta Wałbrzycha, 
senatorem VI i VII kadencji, 
prezesem Polskiego Związku 
Koszykówki;

- Robert Wąs to były wice-
starosta Wałbrzyski, którego 
popierają Bezpartyjni Samo-
rządowcy;

 - Marta Cinciała jest zastęp-
cą koordynatora Partii Wiosna 
w powiecie wałbrzyskim.

26 stycznia 2021 r. upłynął 
termin zgłaszania członków 
miejskiej komisji wyborczej, a 
do 28 stycznia 2021 r. komisarz 
wyborczy musi powołać miej-
ską komisję wyborczą. Osoby, 
które zarejestrowały swoje ko-

mitety wyborcze i zebrały mini-
mum 600 podpisów poparcia, 
do 12 lutego 2021 r. muszą do-
konać zgłoszenia swojej kan-
dydatury w miejskiej komisji 
wyborczej.

Przypomnijmy, że 19 stycz-
nia 2021 r. opublikowany zo-
stał projekt rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie przedterminowych 
wyborów burmistrza Boguszo-
wa-Gorc. Z dokumentu wynika, 
że termin wyborów przesu-
nięty z 7 marca na 11 kwietnia 
2021 r. Zmiana terminu wybo-
rów podyktowana jest aktual-
ną sytuacją epidemiczną, która 
jest niekorzystna i dynamicznie 
zmienna. Rozporządzenie ma 
wejść w życie 18 lutego 2021 r.

(RED)
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W ramach Programu Pro�-
laktyki Raka Piersi i w ślad za 
ogólnopolską kampanią pro-
mocyjną Ministerstwa Zdro-
wia „Planuję Długie Życie”, w 
Boguszowie – Gorcach i Miero-
szowie odbędą się bezpłatne 
badania mammogra�czne.

W mammogra�i �nansowa-
nej przez NFZ w ramach Pro-
gramu Pro�laktyki Raka Piersi 
można wziąć udział niezależ-
nie od miejsca zamieszkania i 
bez skierowania lekarskiego. 
Do badania uprawnione są 
Panie w wieku 50-69 lat, któ-
re są ubezpieczone, nie były 
leczone z powodu raka piersi 
a także:

Rozpoczęły się szczepienia seniorów przeciwko 
koronawirusowi. W Wałbrzychu działa największe w 
Aglomeracji Wałbrzyskiej centrum szczepień w Starej 
Kopalni.

- 25 stycznia 2021 r., punktualnie o godz. 8:00 zaczęliśmy 
szczepić osoby w wielu 80+ w wałbrzyskim centrum szcze-
pień zlokalizowanym w Starej Kopalni. Przez 7 dni w tygo-
dniu, przez 12 godzin dziennie, 5 stanowisk do szczepień 
będzie obsługiwanych przez 5 lekarzy i 10 pielęgniarek. Jest 
bezpiecznie, przestrzennie i wygodnie. Wziąłem urlop w ra-
tuszu, by pomóc w kwali�kowaniu osób chętnych do szcze-
pienia – mówi dr Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

26 stycznia rozpoczęły się także szczepienia w Mieroszo-
wie. - Pierwsza partia szczepionek - 5 ampułek, czyli 30 da-
wek, dotarła do przychodni przy ul. Nad Potokiem 4 w Mie-
roszowie. I właśnie 30 szczepień zostanie wykonanych w tym 
tygodniu. Tym samym pierwsi pacjenci z grupy osób w wie-
ku 80+ zostali zaszczepieni już 26 stycznia 2021 r. – informuje 
właściciel mieroszowskiej przychodni Piotr Polański.

(RED)

Szczepią w Starej Kopalni i w Mieroszowie Bezpłatna 
mammogra�a

• nie miały wykonanej mam-
mogra�i w ramach Programu w 
ciągu ostatnich 24 miesięcy,

• lub są w grupie ryzyka i w 
roku poprzedzającym otrzymały 
pisemne wskazanie do wykona-
nia ponownej mammogra�i po 
upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammo-
gra�czna LUX MED będzie do 
dyspozycji pań 4 lutego 2021 r. 
w godzinach od 8.30 do 11.30 
przy hostelu Mieroszowskiego 
Centrum Kultury na ul. Sporto-
wej 4 w Mieroszowie. W Bogu-
szowie-Gorcach mammobus 
stanie również 4 lutego 2021 
r., ale w godzinach od 13.30 do 
17.00 przy markecie Biedronka 
na ul. Wałbrzyskiej 8. 

W 2021 roku po raz pierwszy 
z badania w ramach Programu 
Pro�laktyki Raka Piersi mogą 
skorzystać panie z rocznika 1971. 
Organizatorzy akcji zachęcają, 
aby nie zwlekały z decyzją o re-
alizacji badań. Systematyczność 
w przestrzeganiu terminów 
kolejnych badań mammogra-
�cznych pozwala na wykrycie 
potencjalnego zagrożenia na 
bardzo wczesnym etapie rozwo-
ju choroby, pozwalając rozpo-
cząć natychmiastowe i skutecz-
ne leczenie, które daje niemal 
100 % gwarancję powrotu do 
zdrowia.

- Aby wziąć udział w bada-
niu należy zarejestrować się 
wcześniej pod nr tel. 58 666 24 
44 lub na http://www.mammo.
pl/formularz. W celu wery�kacji 
uprawnień do badania przed 
połączeniem telefonicznym pro-
simy przygotować dowód oso-
bisty. Na badanie należy zabrać 
ze sobą zdjęcia z poprzednich 
mammogra�i. W trosce o zdro-
wie i bezpieczeństwo pań oraz 
personelu medycznego, bada-
nia są wykonywane z zachowa-
niem wszelkich przewidzianych 
prawem i wewnętrznymi pro-
cedurami LUX MED środków 
ostrożności w zakresie zarówno 
wyposażenia techników w nie-
zbędne środki ochrony osobistej, 
jak i procedur dezynfekcji pra-
cowni i aparatury diagnostycz-
nej oraz obsługi pacjenta. W 
pracowni mogą jednocześnie 
przebywać tylko trzy panie, co 
zapewnia możliwość utrzymania 
niezbędnego dystansu. Przed 
badaniem pracownicy medycz-
ni mierzą paniom temperaturę 
i proszą o wypełnienie ankiety. 
Do dyspozycji pań są także środ-
ki do dezynfekcji rąk. Prosimy o 
wyrozumiałość i zrozumienie 
dla podjętych środków ochrony 
oraz o stawienie się na badanie 
w maseczce ochronnej lub przy-
łbicy, a także w czasie wyznaczo-
nym podczas rejestracji – dodają 
organizatorzy akcji.

(RED)
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1 lutego 2021 r. rozpoczy-
na się nabór wniosków na 
do�nansowanie kosztów wy-
miany systemu ogrzewania 
na ekologiczne. Gmina Czarny 
Bór wyodrębniła w budżecie 
na ten cel kwotę 150 000 zł.

Wnioskodawcy mogą ubie-
gać się o zwrot maksymalnie 
50 procent poniesionych kosz-
tów, ale nie więcej niż:

- 7 000 zł dla właścicieli do-
mów jednorodzinnych,

- 5 000 zł dla właścicieli 
mieszkań w budynkach wielo-
rodzinnych,

- 3000 zł dla kotłowni zasila-
jącej w ciepło w budynku wie-
lorodzinnym.

Szczegóły, wymagania 
oraz niezbędne dokumenty 
dostępne są na stronie http://
bip.czarny-bor.pl/dokumen-
ty/4100. Więcej informacji 
można uzyskać w Urzędzie 
Gminy od Pani Jolanty Sanojcy 

pod nr tel. 74 8450-139, wew. 
33.

Gmina Czarny Bór uczestni-
czy również w projekcie „Wy-
miana dotychczasowych wy-
sokoemisyjnych źródeł ciepła 
w domach jednorodzinnych i 
mieszkaniach w domach wielo-
rodzinnych na obszarze Gminy 
Czarny Bór, Gminy Miejskiej Ka-
mienna Góra, Gminy Kamienna 
Góra, Gminy Stare Bogaczo-
wice, Uzdrowiskowej Gminy 

Gminny program wymiany pieców

Miejskiej Szczawno-Zdrój”, w 
ramach RPO na lata 2014-2020, 
współ�nansowanego z EFRR. 
Wkrótce w gminach objętych 
projektem ruszy nabór wnio-
sków o do�nansowanie.

(JJ)

Teatr Zdrojowy w Szczaw-
nie-Zdroju ogłosił konkurs 
na tekst piosenki z okazji 
800-lecia Szczawna-Zdroju.

- Do tekstu, który okaże się 
najlepszy, powstanie muzyka. 
Utwór będzie wykonany pod-
czas uroczystego koncertu z 
okazji Dni Szczawna-Zdroju, a 
także promowany w 
środakch masowego 
przekazu. Liczymy 
na kreatywność i nie-
powtarzalność oraz 
nawiązanie do nie-
zwykłego charakteru 
miasta, jego historii, 
piękna i uroku. Pra-
ce można przesyłać 
w do 28 lutego, w 
formie elektronicz-
nej (teatrzdrojowy@
szczawno-zdroj.pl), 
albo pocztą na adres 
Teatru Zdrojowego 
w Szczawnie Zdroju 
(ul. Kościuszki 19, 58-
310 Szczawno-Zdrój). 
Więcej informacji na 
temat regulaminu i 
przebiegu konkursu 

Piosenka na 800-lecie
można znaleźć na stronie www.
teatr-zdrojowy.pl albo zapytać 
dzwoniąc pod numer biura 
teatru 74 840 24 45 w dni po-
wszednie w godz. 9:00 - 14:00 
– wyjaśnia Mirosław Kowalik, 
dyrektor Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie-Zdroju.

(RED)

Joszko Broda w gminie 
ludzi z pasją

Góralska tradycja, rodzin-
ne muzykowanie, powrót do 
korzeni i ochrona wartości 
- wszystko to w Bibliotece + 
Centrum Kultury w Czarnym 
Borze podczas warsztatów 
realizowanych w ramach 
projektu „Zagłębie kultury 
na Dolnym Śląsku”.

W warsztatach udział w nich 
wzięli: Joszko Broda, Kapela 
Góralska Janicki oraz znawca 
tradycji i antropolog kultury 
Henryk Dumin. Gmina Czarny 
Bór znalazła się w śród 7 gmin 
Dolnego Śląska wytypowanych 
do realizacji koncertów i warsz-
tatów muzyka i promotora ak-
tywności środowisk wiejskich 

w dziedzinie ochrony tradycji. 
W ramach projektu Joszko Bro-
da w każdej z wytypowanych 
gmin spotyka się z artystami 
ludowymi, zespołami folklory-
stycznymi. Ze względu na pan-
demię spotkania te odbywają 
się bez udziału publiczności 
oraz w reżimie sanitarnym.

- Cieszymy się, że Gmina 
Czarny Bór znalazła się w gro-
nie uczestników projektu. Dzię-
kujemy inicjatorom za dostrze-
żenie ogromnego potencjału 
kulturowego, który drzemie w 
naszych mieszkańcach - mówił 
podczas spotkania Adam Gó-
recki, wójt gminy.

(JJ)
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Inezpo wypadku komunikacyjnym 

potrzebuje POMOCY.
Dzięki Wam może być sprawna.

Przekaż 1% podatku wpisując w formularzu PIT 
KRS0000037904 w rubryce 

„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”

WPISZ:

25859 Pochmara Inez

R E K L AMA

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

R E K L AMA

Wydaje się niemożliwe, aby można było po-
zbawić właściciela prawa własności lokalu miesz-
kalnego lub użytkowego. Przepisy prawa, a w 
szczególności prawa cywilnego, chronią przecież 
własność, jako jedno z najważniejszych praw rze-
czowych. Prawo to pozwala właścicielowi na ko-
rzystanie i rozporządzanie rzeczą z wyłączeniem 
osób trzecich. Właściciel ma bowiem prawo rzecz 
posiadać, jej używać, pobierać pożytki z rzeczy i 
rzeczą dysponować, według swojej woli. Istnieją 
jednak przepisy prawa, zezwalające nawet na po-
zbawienie właściciela, prawa własności.

Zaznaczam, że przez „pozbawienie właścicie-
la prawa własności”, należy rozumieć wyrażenie 
zgody przez sąd na zlicytowanie należącej do nie-
go nieruchomości. Taka właśnie sytuacja przewi-
dziana jest w ustawie o własności lokali.

Z prawem własności zarówno lokalu mieszkal-
nego, jak i użytkowego, wiążą się nie tylko prawa 
i obowiązki dotyczące tegoż lokalu, ale także, a 
może przede wszystkim, prawa i obowiązki zwią-
zane z częściami wspólnymi budynku, w którym 
lokal się znajduje. Właściciele lokali mają prawa do 
korzystania z nieruchomości wspólnej, albowiem 
każdy z nich posiada określony udział we współ-
własności nieruchomości wspólnej. Ze wskaza-
nym prawem wiążą się także określone obowiązki. 
Właśnie brak wypełnienia tych obowiązków przez 
właściciela lokalu mieszkalnego lub też narusze-
nie zasad korzystania z lokalu i części wspólnych, 
otwiera możliwość pozbawienia go własności lo-
kalu.

Pierwszą, podstawową i najczęstszą przyczyną 
jest długotrwałe zaleganie z zapłatą należnych od 
właściciela opłat. Właściciel obowiązany jest do 
ponoszenia kosztów związanych z zarządzaniem 
nieruchomością wspólną przez wspólnotę miesz-
kaniową. Każdy z członków wspólnoty zobowią-
zany jest do partycypowania w kosztach sprawo-
wania zarządu nad nieruchomością. Dodatkowo, 
najczęściej na członków wspólnoty, nakładany 
jest obowiązek opłaty na tzw. fundusz remonto-
wy. Wszystkie te opłaty służą jednemu celowi: 
utrzymaniu nieruchomości wspólnej w stanie 
niepogorszonym, umożliwiającym wszystkim wła-
ścicielom lokali korzystanie z niej, czyli służą in-
teresowi wszystkich właścicieli lokali. Wspólnota 

winna podejmować działania mające na celu „zdy-
scyplinowanie” właściciela. Działania te obejmują 
wysyłanie wezwań do zapłaty, ponagleń płatności 
czy też nawet wystąpienia do sądu o zasądzenie 
należności na jej rzecz, łącznie z przeprowadze-
niem postępowania egzekucyjnego.

Kolejną przesłanką jest wykraczanie przez wła-
ściciela przeciwko obowiązującemu porządkowi 
domowemu. Przykładem takiego zachowania 
może być bardzo głośnie odtwarzanie muzy-
ki (nawet w porze dziennej), czy też urządzanie 
głośnych libacji alkoholowych. Takie zachowa-
nie musi być rażące, czyli znacznie odbiegające 
od normy oraz uporczywe, czyli nie jednokrotne, 
lecz wielokrotnie powtarzające się. Również i w tej 
sytuacji zarząd wspólnoty winien wcześniej inter-
weniować, żądając zaprzestania takich zachowań. 
Uporczywości można wówczas upatrywać rów-
nież w braku pozytywnej reakcji na wezwania do 
zaprzestania dokonywanych naruszeń.

Ostatnią już przesłanką mogącą skutkować 
sankcją pozbawienia własności, jest niewłaści-
we zachowanie się właściciela lokalu, które czy-
ni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości 
wspólnej uciążliwym. Czynnościami takimi może 
być m. in. długotrwałe uderzanie w rury kanaliza-
cyjne lub instalacji centralnego ogrzewania, two-
rzenie barier na korytarzach, przechowywanie 
dużych ilości śmieci w lokalu, czy też „hodowla” 
psów lub kotów. W tym przypadku brak jest wy-
mogu, aby zachowanie było rażące lub uporczy-
wie. Wystarczającym elementem jest niewłaści-
wość zachowania.

Właściciel lokalu odpowiada za osoby w nim 
zamieszkujące, np. za zachowanie najemców. Nie 
jest konieczne, aby wskazane wyżej zachowania 
musiały być przypisane osobiście właścicielowi. 
Niektóre z nich mogą być bowiem „dziełem” osób, 
za zgodą właściciela, w lokalu przebywających. 
Konsekwencje zachowania się tych osób będzie 
jednakże ponosił właściciel lokalu.

Ostatecznie na wniosek wspólnoty, o zgodzie 
na zlicytowanie nieruchomości, orzeka sąd. Sprze-
daż lokalu następuje w procedurze egzekucji z 
nieruchomości.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

Prawo w pigułce: pozbawienie 
właściciela prawa własności lokalu

Listy do redakcji: 

W kinie nadzieja
Kino było kiedyś okrzyknięte jako najważniejszą 

ze sztuk. Wiemy jaką rolę odegrały w przemianach 
ustrojowych �lm „Człowiek z marmuru” i „Człowiek 
z żelaza”. Do roli �lmów edukacyjnych zaliczył bym 
jeszcze jeden �lm. Tym �lmem jest „Seksmisja”. 
Mało jest osób, które nie oglądały tego �lmu. Po-
nieważ seks, jak władza, daje podobne uniesienia, 
niektórzy ludzie dla przeżywania tych uniesień są w 
stanie dokonywać gwałtów na ciele lub umyśle, na 
przykład w propagandzie przedwyborczej. Często 
zdarza się zastępowanie jednego rodzaju doznań 
drugimi. Ciężar gatunkowy tych niegodziwości jest 
podobny, działanie niezgodne z zasadami współży-
cia społecznego, poprzez oszustwo lub stosowanie 
siły �zycznej. Doskonale obrazuje to fragment �lmu 
„Seksmisja”, kiedy to zdekonspirowana „ekscelen-
cja” tłumaczy bohaterom eksperymentu hibernacji 
cel ujarzmienia kobiet, przez wyeliminowanie przy 
pomocy ”pigułki” pociągu seksualnego do płci od-
miennej, zastępując go pociągiem do kariery zawo-
dowej. Aktyw służb specjalnych „ekscelencji” dbał o 
podtrzymywanie nienawiści do mężczyzn jako „gor-
szego sortu”, będącego źródłem wszelkiego zła. Naj-
bardziej odrażającym jest fakt , że „ekscelencja” jest 
tchórzem, który - bojąc się inności i strachu przed 
kobietami, a sam korzystając z luksusów - uciekł 
się do oszustwa wywracającego porządek spo-
łeczny do góry nogami. Po katastro�e wywołanej 
wybuchem bomby, urządzono kobietom życie pod 
ziemią. Okazało się jednak, że jest to dobry sposób 
na pozbycie się przeciwnika - kandydata do władzy 
i zamienienie jej z patriarchalnej na matriarchalną, 
w myśl hasła TKM (teraz k... my! – dop. red.). Dla 
uzasadnienia tego kłamstwa została wybudowa-
na specjalna dekoracja, którą można było oglądać 
jedynie przez peryskop. Ta dekoracja przedstawiała 
katastrofalny wygląd ziemi, która nie nadaje się do 
zamieszkania na jej powierzchni, a tym samym uza-
sadnia brak alternatywy do życia pod ziemią.

Taką dekoracją była akcja propagandowa PiS 
po wygranych w 2015 r. wyborach i jest dalej rozbu-
dowywana. Ta akcja nosiła tytuł „Polska w ruinie”, 
natomiast rolę peryskopu spełnia telewizja publicz-
na, jak na ironię zwana „narodową”. „Pigułką” jest 
natomiast rozdawanie pieniędzy na: 500+, 13 i 14 
emerytury itp. Obdarowani gotówką nie zajmują 
się dociekaniem wpływu otrzymania „prezentów” 
na ich konsekwencje dla następnego pokolenia, 
czyli swoich dzieci .Jak dają to bierzemy! Dopóki nie 
spotkają się z wymiarem sprawiedliwości w starciu 
osobistym z władzą państwową, będą wierzyć, że 
wymiana sędziów i prokuratorów na „swoich” to 

deklarowana w kampanii wyborczej reforma są-
downictwa.

Cała misty�kacja wychodzi na jaw, kiedy główni 
bohaterowie „Seksmisji”, po rozerwaniu dekoracji 
widzą, że istnieje inny świat niż ten widziany w pe-
ryskopie. A władze Polski ostatnio ostro krytykuje 
wulgarny język demonstracji „Strajku kobiet”. Wra-
cając do „Seksmisji” pamiętamy, że winda, którą 
bohaterowie wydostali się na powierzchnię ziemi i 
która umożliwiła im wyrwanie się z krainy oszustwa, 
przywołana była hasłem „k...a mać!” - dość niepar-
lamentarnym. A używane dzisiaj wulgaryzmy nie 
mają na celu kalania języka polskiego i obrażania 
zmysłów estetycznych społeczeństwa, tylko są wy-
razem desperacji protestujących kobiet. Skoro ko-
rzystanie z kulturalnych i pokojowych form wyraża-
nia dezaprobaty na poczynania władzy nie przynosi 
efektu, a właściwie jest lekceważone ostentacyjnie 
przez władzę…

Tą wyrwą w „dekoracji”, przez którą widać 
prawdziwy świat, jest niezależna od Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji nadzorowanej przez PiS, te-
lewizja oraz �lmy niezależnych twórców, np. braci 
Sekielskich. Za niezależną prasę już się wziął re-
-polonizator - Orlen. Z telewizjami niezależnymi, 
uzupełniającymi rolę kina może pójść gorzej, ale 
przecież można nie udzielić koncesji lub uchwalić 
prawo o potrzebie posiadania przez telewidzów 
zezwolenia na odbiór telewizji satelitarnej (jak w 
PRL) i udzielania ich tylko prawomyślnie myślącym. 
Pamiętam jeszcze rolę, jaką odgrywały tuż po woj-
nie tak zwane „kołchoźniki” - głośniki transmitujące 
do sieci przewodowej, wybudowanej powszechnie, 
program Polskiego Radia. Założono ją o�cjalnie w 
celu szerokiej radiofonizacji kraju, a w praktyce bę-
dące alternatywą dla słuchanej masowo przez spo-
łeczeństwo rozgłośni Radia Wolna Europa czy Głosu 
Ameryki. Słuchanie tych zagranicznych, „polsko 
języcznych ośrodków dywersji ideologicznej” było 
surowo karane, nie wspominając o kosztach zagłu-
szania sygnału radiowego. Obserwując polską kine-
matogra�ę, autorów scenariuszy i dialogów kulto-
wych �lmów, można śmiało stwierdzić, że nie są oni 
gorsi od autora Roku 1984 - George Orwella. Brawo 
my! Polak potra�.

Jan Kołodziejczyk

***
Redakcja nie odpowiada za przedstawione 

dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią wyraz 
osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte 
w liście nie odzwierciedlają poglądów i opinii redak-
cji.
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R E K L AMA
Sprawdzają efekty
• Lokalna Grupa Działania Part-
nerstwo Sowiogórskie w celu 
realizacji planu komunikacji z 
lokalną społecznością, jest zo-
bowiązana do badania satys-
fakcji mieszkańców z efektów 
wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju. - Gorąco zachęcamy 
mieszkańców do wypełnienia 
anonimowej ankiety, której 
wyniki posłużą LGD do sformu-
łowania dalszych celów działa-
nia, zwłaszcza w konstruowa-
niu celów przyszłej strategii 
lokalnej. Zebrane wyniki będą 
omawiane na „Warsztatach re-
�eksyjnych”, które w tym roku 
odbędą się 18 lutego. Z góry 
dziękujemy za poświęcony 
czas na wypełnienie ankiety i 
współpracę na rzecz lokalnej 
społeczności – podkreślają 
przedstawiciele Partnerstwa 
Sowiogórskiego.
Link do ankiety online: ht-
t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m /
f o r m s / d / 1 K 4 D 7 n N x 3 c -
K u _ m 1 - n w D 3 D q d r G b g m -
wtYax595oWjzpjzY/edit

Sieć na kulturę
• Centrum Kultury - Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głuszy-
cy bierze udział w projekcie 
„Sieć na kulturę” w podregio-
nie wałbrzyskim. Projekt jest 
współ�nansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa, działanie 
3.2 „Innowacyjne rozwiązania 
na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 
Główne cele projektu to: - pod-
niesienie kompetencji i kwali�-
kacji cyfrowych pracowników 
gminnych, samorządowych 
instytucji kultury; rozwijanie 
kompetencji cyfrowych dzieci 

i młodzieży w wieku 10-18 lat 
poprzez prowadzenie atrak-
cyjnych i perspektywicznych 
zajęć; wyposażenie placówek 
GSIK w sprzęt niezbędny do 
organizacji zajęć i warsztatów.

Wyniki gry terenowej
• „W poszukiwaniu inwestycji 
UE” to gra terenowa ogłoszo-
na w okresie tegorocznych 
ferii zimowych przez Burmi-
strza Głuszycy Romana Głoda, 
Radę Miejską w Głuszycy oraz 
Centrum Kultury-Miejską Bi-
bliotekę Publiczną w Głuszycy. 
Do udziału w grze zostali za-
proszeni głuszyccy uczniowie, 
których zadaniem było odnale-
zienie na terenie swojej gminy 
inwestycji do�nansowanych 
z funduszy europejskich. Za 
udział w grze terenowej wyróż-
niona nagrodą rzeczową zo-
stała Aleksandra Harasimowicz 
- uczennica klasy VII Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Głuszycy.

Sport to moja pasja
• W konkursie „Sport to moja 
pasja” wzięło udział 9 osób 
prezentujących jak ważną 
sprawą w życiu młodego czło-
wieka jest aktywność �zyczna. 
Celem konkursu była promocja 
zdrowego i aktywnego stylu 
życia, wolnego od sięgania po 
używki, wskazanie wartościo-
wego spędzania czasu wol-
nego poprzez aktywną formę 
rekreacji, zachęcenie do aktyw-
ności sportowej i twórczej w 
czasie wolnym od obowiązków 
szkolnych oraz pogłębianie 
warsztatowych umiejętności 
artystycznych. Jury zdecydo-
wało o wyróżnieniu wszystkich 
uczestników konkursu, którzy 
otrzymali nagrody rzeczowe.

(MC)

Raport z Gminy Głuszyca

Gmina Stare Bogaczowice 
uruchomiła specjalny numer 
telefonu dedykowany oso-
bom starszym i niepełno-
sprawnym, które nie będą 
mogły samodzielnie dotrzeć 
do punktu szczepień.

Pomoc będzie organizowa-
na dla posiadających aktualne 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym o 
kodzie R lub N, lub odpowied-
nio I grupę ze schorzeniami, 
jak również dla osób mają-
cych trudności z dostępem do 
punktów szczepień (np. osoby 
starsze, które nie mają możli-
wości samodzielnego dojazdu 
do punktu szczepień). Numer 
telefonu 791 614 783 dostępny 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8:00 do 15:00.

- Chętne osoby chcące 
skorzystać z pomocy w do-
tarciu do punktu szczepień 

proszone są o kontakt najpóź-
niej 3 dni przed planowanym 
szczepieniem. Przypominamy, 
że rejestracja do szczepień 
rozpoczęła się zgodnie z har-
monogramem, czyli dla osób, 
które ukończyły 80 lat życia 
już 15 stycznia br., od 22 stycz-
nia rejestrować się mogą oso-
by powyżej 70. roku życia, a 25 
stycznia rozpoczęły się szcze-
pienia dla zarejestrowanych 
seniorów – podkreślają pra-
cownicy Urzędu Gminy Stare 
Bogaczowice.

Rejestracji można dokonać 
na 3 sposoby:

1. Przez całodobową bez-
płatną infolinię NFZ o numerze 
989. Do zapisu jest potrzeb-
ny numer PESEL oraz numer 
telefonu komórkowego na 
który zostanie przesłane po-
twierdzenie umówienia wizy-
ty na szczepienie, a także, na 

dzień przed terminami obu 
szczepień, przypomnienie o 
terminie szczepienia. Rejestra-
cji można dokonać osobiście 
bądź poprzez osobę bliską z 
rodziny. Podczas rejestracji zo-
stanie uzgodniony termin oraz 
miejsce szczepienia.

2. Przez kontakt z wybra-
nym punktem szczepień – w 
Gminie Stare Bogaczowice jest 
to Praktyka Lekarza Rodzinne-
go Urszula Puskarz, ul. Główna 
163, 58-312 Stare Bogaczowi-
ce, nr telefonu: 74 845 22 10. 
Wykaz aktualnych punktów 
szczepień znajduje się pod lin-
kiem https://www.gov.pl/web/
szczepimysie/punkty-szcze-
pien.

3. Elektronicznie poprzez 
e-Rejestrację dostępną na por-
talu pacjent.gov.pl (dla osób 
posiadających pro�l zaufany).

(IL)

Telefon dla seniorów 
w Starych Bogaczowicach

Renata Wierzbicka - Prezes 
Zarządu Polskiego Towarzy-
stwa Opieki Paliatywnej - Od-
dział w Wałbrzychu przeka-
zała przedstawicielom Gminy 
Stare Bogaczowice podzięko-
wanie za pomoc Hospicjum 
im. św. Jana Pawła II w Wał-
brzychu w minionym roku.

Anioł Hospicjum 2020

- Chociaż był to rok zupełnie 
inny, to pomoc, jaką otrzymało 
nasze hospicjum była realna i 
odczuwalna. Dziękuję wszyst-
kim mieszkańcom Gminy Sta-

re Bogaczowice – powiedziała 
Renata Wierzbicka, wręczając 
włodarzom gminy statuetkę 
Anioła Hospicjum 2020.

(IL)



Czwartek, 28 stycznia 2021 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

Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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!

KUPIĘ 
STAROCIE

PORCELANĘ SZKŁO
KOLOROWE PATERY

ZEGARKI I INNE 
PRZEDMIOTY

Z OKRESU PRL-U
TEL. 509 546 581

MALOWANIE, 
TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511

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

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY

- Wałbrzych i okolice
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

Takim hasłem kampanii przeciwko 
przemocy domowej, pracownicy Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Walimiu za-
chęcają do reagowania na wszelkie akty 
przemocy.

Kiedy mamy do czynienia z przemocą?
 - Jeśli czyjeś działania powodują Twoje 

cierpienie i ból, negatywnie wpływają na 
Twoje zdrowie �zyczne czy psychiczne, a 
osoba od której takich zachowań doznajesz, 
działa w zamierzony sposób, wykorzystuje 
swoją przewagę i narusza Twoje prawa oraz 
dobra osobiste, to bez wątpienia doświad-
czasz przemocy. Osoba stosująca przemoc 
często deklaratywnie twierdzi, że ma dobre 
intencje i „robi to wszystko dla Twojego do-
bra”. Manipuluje przekonując, że to Twoje 
działania, a nie jej, są problemem. Twoje 
poczucie własnej wartości zastąpione zo-
staje poczuciem winy. Jednocześnie stałym 
elementem Waszych relacji jest dawanie 
kolejnej szansy czy odnajdywanie uspra-
wiedliwienia dla zachowań przemocowych 
– wyjaśniają pracownicy OPS w Walimiu.

Nie zawsze przemoc będzie związana z 
siłą �zyczną. Często przybiera formę znacz-
nie trudniejszą do zauważenia. Upokorze-
nia, szantaże, groźby, oskarżenia, kontrolo-
wanie czy izolowanie to przejawy przemocy 
psychicznej. Przemoc w rodzinie to prze-
stępstwo. Osoby, które się z nią zmagają, 
mają prawo otrzymać odpowiednią pomoc.

- Kampania społeczna ma uzmysłowić 
nam wszystkim, jak złożonym i trudnym 
zagadnieniem jest przemoc domowa. Jed-
nocześnie pokazuje, że odpowiedzialność 
za przemoc w rodzinie ponosi osoba ją 

stosująca. Akcja ma charakter informacyj-
no-edukacyjny. Ma też wywrzeć konkretny 
cel - zachęcić osoby doznające przemocy 
do reakcji, wyrwania się z trudnej sytuacji. 
Każda z rodzin objętych procedurą „Nie-
bieskiej karty” przez Zespół Interdyscypli-
narny w Gminie Walim, wraz z życzeniami 
świątecznymi i otrzymała zestaw gadże-
tów pro�laktycznych związanych ze zjawi-
skiem przemocy. Również rodziny objęte 
wsparciem przez asystenta rodziny oraz 
osoby korzystające z usług opiekuńczych 
otrzymały gadżety wraz z pięknymi stroika-
mi świątecznymi, przygotowanymi przez 
pracowników Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu, za co serdecznie dziękujemy – 
podkreślają pracownicy OPS w Walimiu.

Osoby doznające przemocy domowej, 
w celu uzyskania pomocy, mogą zgłosić 
się do pracowników socjalnych Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Walimiu i uzyskać 
wszelkie informacje dotyczące możliwości 
udzielenia wsparcia - telefon kontaktowy 
74/8457650 lub drogą elektroniczną osro-
dek@opswalim.pl. Można również sko-
rzystać z Niebieskiej Infolinii 801 120 002 
- telefon jest czynny od poniedziałku do 
soboty w godz. 8.00 – 22.00 a w niedziele 
i święta w godz. 8.00 – 16.00. W środy w 
godz. 18.00 – 22.00 dyżurują prawnicy, w 
pozostałe dni konsultanci ds. przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie. Telefoniczna 
poradnia prawna działa pod numerem te-
lefonu - 22 666 28 50.

- Nie bądź obojętny. Widzisz? Reaguj! 
– podkreślają pracownicy OPS w Walimiu.

(AM)

Widzisz? Reaguj!
Od marca do końca paździer-

nika będzie trwał remont Alej 
Lipowych w Świebodzicach. 
Kierowcy i piesi muszą liczyć się 
z utrudnieniami w ruchu.

25 stycznia odbyło się spotka-
nie z wykonawcami remontu Alej 
Lipowych. W spotkaniu uczest-
niczyli burmistrz Świebodzic Pa-
weł Ozga, zastępca burmistrza 
Tobiasz Wysoczański, sekretarz 
miasta Sabina Cebula, wykonawcy 
oraz pracownik wydziału Inwe-
stycji, Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskiego w 
Świebodzicach.

- Przetarg na wykonanie tego 
zadania w listopadzie 2020 roku 
wygrało konsorcjum �rm: Przed-
siębiorstwa Usługowo-Produk-
cyjnego i Handlowego COM-D 
Sp. z o.o. z Jawora i Jeleniogór-
skiego Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej 
Góry. Obie �rmy to doświadczeni 
wykonawcy, którzy zrealizowali 
wiele podobnych inwestycji dro-
gowych. W ramach remontu uło-
żona zostanie nowa nawierzchnia 
z kostki na chodniku biegnącym 
po stronie targowiska, wykona-
na nowa nawierzchnia asfaltowa 
jezdni, wyremontowane zostaną 
również zjazdy oraz wymienio-
ne zostanie oświetlenie na całej 
ulicy. Wykonawca deklaruje roz-
poczęcie prac w marcu i będą 

Aleje Lipowe do remontu

one trwały przez około pół roku. 
Ulica zamykana będzie dla ruchu 
samochodowego odcinkowo, 
natomiast dla ruchu pieszych do-
stępny będzie chodnik od strony 
Parku Miejskiego. Mieszkańców 
prosimy o uzbrojenie się w cier-
pliwość na czas remontu jednej z 
najpiękniejszych ulic naszego mia-
sta. Ostateczny termin wykonania 
zadania przez wykonawcę upływa 
ostatniego dnia października. Na 

to zadanie Gmina Świebodzice 
pozyskała do�nansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych w 
wysokości 60 procent wydatków 
kwali�kowanych. Koszt całego 
zadania wyniesie ponad milion 
trzysta tysięcy złotych, a prawie 
osiemset tysięcy złotych gmina 
dostanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych – wyjaśnia burmistrz 
Paweł Ozga.

(WPK)
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Sprzedam lokal mieszkalny o pow. 
57 m2 w Mieroszowie z niezależ-
nym wejściem, duży pokój, kuch-
nia, przedpokój, łazienka z WC i 
piwnica, strych, ogródek, pomiesz-
czenia gospodarcze.  Mieszkanie 
bezczynszowe opłata za zarząd 73 
zł/mies. Cena 69 tys. zł.

Sprzedam lokal użytkowy o pow. 
40,8 m2 w samym centrum Wał-
brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal 
znajduje się na parterze i składa się 
z dwóch pomieszczeń biurowo- 
usługowych, dwóch przedpokoi i 
WC. Cena 60 tys. zł. 

Sprzedam nieruchomość zabudo-
waną domem jednorodzinnym o 
pow. użytkowej 141 m2 na działce 
o pow. 1500 m2 w miejscowości 
Kowalowa w gminie Mieroszów. 
Cena 110 tys. zł

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 3544m²  cena 
166 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.

USŁUGI

(1) 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

PRACA

(1) Opieka. Niemcy. Legalnie. 
Tel. 725 24 89 35

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam działkę rolną przy 
głównej drodze Glinno - Walim 1 
ha - 3zł/m2. Tel. 502 659 170. 

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(19) 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.

Panorama Nieruchomości 

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl

http://www. panorama. net. pl

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

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYN-
KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 
ŚLĄSKU !!!

Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757

BIAŁY KAMIEŃ super okolica 2 
pokoje parter cena 85tys zł tel do 
kontaktu 535-416-014 

oferta dostępna na www. panora-
ma. net. pl pod nr PAN- MS- 1132

PIASKOWA GÓRA 3pokoje, 58m2 
1pietro cena 215tys zł tel do kon-
taktu 535-416-014 

oferta dostępna na www. panora-
ma. net. pl pod nr PAN- MS- 1131

NOWE MIASTO 72m2 3pokoje z 
dużym ogrodem 2 balkony wysoki 
standard ! cena249tys 

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na www. panorama. 
net. pl pod nr PAN-MS-1020

NOWE MIASTO Do wynajęcia 
mieszkanie 29m2 1piętro, ogrze-
wanie miejskie. Cena 900, -zł 

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na www. panorama. 
net. pl pod nr PAN-MW-1110

SZCZAWNO ZDRÓJ mieszkanie 
z ogródkiem 1pok 27m2 parter, 
ogrzewanie gazowe Cena 92tys zł 

Tel do kontaktu 792-549-757 ofer-
ta dostępna na www. panorama. 
net. pl pod nr PAN-MW-1130

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Oferty na stronie: 

www. eurodom. walbrzych. pl

Skupujemy mieszkania za GO-
TÓWKĘ na Piaskowej Górze lub 
Podzamczu, mogą być zadłużone 
lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 
606 976 630

Oferujemy do wynajęcia mieszka-
nia w Wałbrzychu: 1, 2, 3-poko-
jowe. 

Więcej informacji pod numerem 
tel.; 883 334 486, 606 976 630, 883 
334 481

OKAZJA !!! DOM WOLNOSTOJĄCY 
Biały Kamień, 72m2, do remontu,

cena 99.000 zł. Tel. 883 334 486

DS-4337 Dom w zab. biźniaczej 
Sobięcin, 112 m2, do remontu, 
cena 200.000 zł. Tel. 883 334 481

DS-4286 Dom wolnostojący 
Milikowice, powierzchnia 140 m2, 
działka 1000 m2, stan idealny! 
Cena 789.000 zł. Tel. 606 976 630

DS-4307 Dom w zab. Szeregowej 
Świebodzice, apartament, 135 m2, 
do wprowadzenia, cena 490.000 zł. 
Tel. 883 334 486.

MS-4363 Szczawno-Zdrój z 
ogródkiem! 3 pokoje, 64m2, do 
wprowadzenia, cena 290.000 zł. 
Tel. 883 334 486

MS-4365 Podzamcze, 3 pokoje, 
63m2, 1 piętro, po remoncie, cena 
265.000 zł. Tel. 883 334 481

MS-4361 Osiedle Krakowskie, 2 
pokoje, 41m2, cena 125.000 zł. Tel. 
883 334 486

MS-4356 Podgórze, spokojna 
okolica, 3 pokoje, ogródek, do 
remontu. Cena 99.000 zł. Tel. 883 
334 481

MS-4353 Podzamcze, 1 piętro w 
„4”, 2 pokoje 49m2, cena 185.000 
zł. Tel. 883 334 486

MS-4352 Świebodzice ul.Szkolna, 
mieszkanie dwupoziomowe, 64 
m2, po remoncie, cena 249.000 zł. 
Tel. 606 976 630

MS-4351 Podzamcze, 3 pokoje, 
65m2, 1 piętro, cena 262.000 zł. 
Tel. 883 334 481

MS-4350 Podzamcze, 3 pokoje, 
54m2, do wprowadzenia, cena 
219.000 zł. Tel. 606 976 630

MS-4326 Świebodzice Osiedle 
Piastowskie, 3 pokoje, 67,5 m2, do 
wprowadzenia, cena 285.000 zł. 
Tel. 883 334 486. 

MS-4176 Biały Kamień, 2 pokoje, 
38m2, 2 piętro, ogrzewanie miej-
skie, do odświeżenia, cena 149.000 
zł. Tel. 883 334 481

MS-4304 Nowe Miasto 3 pokoje, 
ogródek, 68 m2, cena 175.000 zł. 
Tel. 883 334 486

MS-4243 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
66,70m2, parter w 4 piętrowym 
bloku, ogrzewanie miejskie, do 
remontu, cena 159.000 zł. Tel. 883 
334 481

DLA ZDECYDOWANYCH KLIEN-
TÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKU-
JEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ 
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLI-
WOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

R E K L AMA

BON –BOGUSZÓW-GORCE  Dom 
o pow. 330 m 2 , 7 pokoi, kuchnia 
otwarta na salon, 2 łazienki z WC , 
Działka 1750 m 2.  Cena: 630 000  
zł,   ( nr: 2621)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06,

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 51 m2, 2 pokoje, z aneksem 
kuchennym łazienka z WC, ogrze-
wanie  gazowe. CENA: 155 000 zł 
(nr: 2631)  (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki z WC , Działka 826 m 2.  
Cena: 690 000  zł,   ( nr: 2640)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06   

BON – BOGUSZÓW-GORCE, miesz-
kanie  pow. 96,8 m 2, 3 pokoje z 
kuchnią, przedpokój, łazienka z 
WC. Cena 398 000 zł, (nr.2641), (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06 

BON – GŁUSZYCA, działka w 
okolicach Głuszycy o pow. 4900 
m 2 z warunkami zabudowy oraz 
rozpoczętą budową domu. Cena 
185 000 zł, (nr.2608), (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06 

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 42 m2, 1 pokój, kuchnia,ła-
zienka z WC, ogrzewanie  gazowe. 
CENA: 149 000 zł (nr: 2648)  (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 64 m2, 3 pokoje,kuchnia,  
łazienka, WC, duży balkon,ogrze-
wanie miejskie. CENA: 177 000 zł 
(nr: 2651)  (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

Głuszyca ul. Kłodzka 8

tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

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

Sprzedam lokal mieszkalny- wy-
soki standard, po remoncie w 
spokojnej części Białego Kamienia- 
okolice ul. Miłosnej. Pow. 42 m2. 
Cena 185 tys. zł.  Czynsz 220 zł.

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ 
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem 
i zadbanym ogrodem (parter) na 
wynajem wyposażone, 3 pokoje, 
aneks kuchenny,60m2, piękna 
okolica  Cena: 1 990  zł,  ( nr: 2551)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 
wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 169 000zł. Wy-
najem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ-  miesz-
kanie 3 pokojowe o  powierzchni 
73 m2,  Cena 279 000 zł (nr: 2613)  
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna 
kuchnia z jadalnią, garderoba,  ła-
zienka z WC, ogrzewanie w trakcie 
modernizacji na gazowe. CENA: 
159 000 zł (nr: 2549)  (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON –PODZAMCZE, na sprzedaż 
mieszkanie z balkonem, 65 m2, 7 
piętro, jasna kuchnia w zabudo-
wie, 3 pokoje, ogrzewanie miej-
skie,  cena: 189 000 zł  (nr:2618) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki z WC , Działka 1700 m 
2.  Cena: 1 600 000  zł,   ( nr: 2599)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON –MIEROSZÓW Dom o pow. 
772 m 2 , 8 pokoi, kuchnia, 2 
łazienki z WC,  , Działka 751 m 2.  
Cena: 630 000  zł,   ( nr: 2612)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –BOGUSZÓW-GORCE  Dom o 
pow. 180 m 2 , 4 pokoje, kuchnia 
otwarta na salon, 2 łazienki z WC 
, Działka 540 m 2.  Cena: 640 000  
zł,   ( nr: 2615)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06,

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 238 m 2 , 5 pokoi, 2 kuchnie, 
3 łazienki z WC , Działka 700 m 2.  
Cena: 690 000  zł,   ( nr: 2620)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06
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W meczu 15 kolejki II ligi 
siatkarzy Ikar Legnica po-
konał Chełmiec Wałbrzych 
3:0 (25:20, 25:21, 26:24). Po 
tej porażce strata wałbrzyszan 
do zajmującego 6 miejsce w 
tabeli grupy IV Ikara (ostat-
nie miejsce, które daje pewne 
utrzymanie w II lidze), wynosi 
już 6 punktów, a do rozegrania 
pozostały jeszcze 3 kolejki se-
zonu zasadniczego. W następ-
nej serii podopieczni trenera 
Fabiana Kurzawińskiego będą 
podejmowali Bielawiankę Bie-
lawa. Mecz zostanie rozegrany 
30 stycznia.
Siatkarki MKS Chełmiec Wo-
dociągi Wałbrzych odniosły 11 
zwycięstwo w rozgrywkach II 
ligi. Podopieczne trenera Mar-
ka Olczyka wróciły z Oławy z 3 
punktami, pokonując po rud-
nym spotkaniu MGLKS Sobie-
ski Oława -  II Liga Kobiet 3:1 
(25:22, 15:25, 25:18, 25:20). W 
środę wałbrzyszanki ponownie 
zmierzyły się z zespołem z Oła-
wy, tym razem jednak zagrały 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
– relacja na stronie db2010.pl.

(RED)

Dziewczyny 
wygrywają

Koszykarze Górnika prze-
grali po dogrywkach dwa 
mecze na szczycie I ligi. Naj-
pierw ulegli we własnej hali 
WKK Wrocław 90:95, a potem 
w Słupsku Czarnym 76:86. 
W kolejnym meczu, Górnik 
będzie podejmował Znicz 
Basket Pruszków. Spotkanie 
zostanie rozegrane w sobo-
tę, 30 stycznia o godz. 17.00 
w hali Aqua Zdrój.

Wałbrzyszanie przystąpili 
do derbowego starcia z WKK 
osłabieni brakiem Koperskiego 
i Ratajczaka, a Malesa nabawił 
się urazu. Jednak na początku 
spotkania to Górnik wypraco-
wał 6 pkt. przewagi, ale wro-
cławianie szybko zmniejszyli 
różnicę i wynik przez cały czas 
był blisko remisu. Po I poło-
wie wałbrzyszanie prowadzili 
47:46 i po zmianie stron nic się 
nie zmieniło. W końcówce III 
kwarty Górnik zaczął opadać z 
sił i po serii punktów Kiwiliszy 
– WKK na 4 kwartę wyszło pro-
wadząc 69:63. Po wznowieniu 
gry wrocławianie zwiększy-
li przewagę do 8 pkt., ale po 
przerwie na żądanie trenera 
Grudniewskiego gospodarze 
wrócili do gry. Na 3 sekundy 

przed syreną kończącą podsta-
wowy czas gry do remisu 83:83 
doprowadził Jakóbczyk, a rzut 
Niedźwiedzkiego nie został 
zaliczony i potrzebna była do-
grywka. W dodatkowym cza-
sie więcej sił zachowali goście, 
którzy wygrali 95:90.

Górnik Wałbrzych - WKK Wrocław 90:95 
(25:23, 22:23, 16:23, 20:14, d. 7:12)
Górnik: Wróbel 25, Jakóbczyk 23, 
Cechniak 13, Ochońko 12, Bojanowski 
11, Zywert 4, Durski 2, Makarczuk 0.
WKK: Niedźwiedzki 29, Kiwilsza 22, 
Koelner 15, Rutkowski 10, Patoka 8, 
Prostak 5, Jędrzejewski 4, Sitnik 2, 
Grzeliński 0.

Mecz w Słupsku miał podob-
ny przebieg. Po wyrównanym 
początku wałbrzyszanie odsko-
czyli na 11:6, by dwie minuty 
później przegrywać 11:15. W 13 
min., gdy 2 pkt. zdobył Ochoń-
ko, Górnik wygrywał 27:20, a 
potem 35:28, lecz gospodarze 
znów zdołali odrobić straty i 
na długą przerwę słupszczanie 
schodzili z 2 pkt. straty (33:35). 
Trzecią kwartę wałbrzyszanie 
rozpoczęli fatalnie i po trzech 
minutach gry trener Grudniew-
ski poprosił o czas, gdy Czarni 

Porażki na szczycie

prowadzili 43:35. Wałbrzysza-
nie w końcu zaczęli tra�ać, ale 
w 27 min., po rzutach wolnych, 
ekipa ze Słupska prowadziła już 
55:45, by na niespełna minutę 
przed końcem tej ćwiartki prze-
grywać… 55:57! Przed przerwą 
dwie trójki Kulikowskiego i 
Śmiegielskiego znów odwróciły 
wynik i na IV kwartę miejscowi 
wychodzili przy stanie 61:57. 

W końcówce spotkania Cech-
niak wyprowadził Górnika na 
prowadzenie 74:70, ale potem 
popis dał Musiał, który najpierw 
doprowadził do dogrywki 
(76:76), a w niej dołożył kolejne 
5 pkt. (w sumie 11 pkt. z rzędu!). 
Wałbrzyszanie nie zdołali w do-
datkowym czasie zdobyć choć-
by punktu i przegrali spotkanie 
76:86.

Czarni Słupsk - Górnik Wałbrzych 86:76 
(18:20, 15:15, 28:22, 15:19, d. 10:0)
Czarni: Musiał 30, Kordalski 13, Pabian 
12, Słupiński 10, Śmigielski 7, Kulikow-
ski 6, Kurpisz 4, Pieloch 4.
Górnik: Ochońko 16, Bojanowski 
14, Cechniak 12, Wróbel 12, Zywert 
6, Durski 5, Jakóbczyk 5, Malesa 3, 
Ratajczak 3.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)

R E K L AMA


