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29 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
W tym roku, pod hasłem
„Finał z głową”, zbieraliśmy
pieniądze dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. A
tak wyglądał finał w gminach
Aglomeracji Wałbrzyskiej:

Boguszów – Gorce

- Kochani! To dzięki Wam
wszystkim udało nam się zebrać ponad 30 tysięcy złotych.
Czy pobijemy rekord? Będziemy wiedzieć po 14 lutego. Oficjalne dane przyjdą do nas za
jakiś czas i na pewno się nimi
pochwalimy. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy byli
z nami. Sztab Biblioteka Boguszów Gorce z WOŚP na chwilę
obecną uzbierał z licytacji prowadzonych na żywo, e-skarbonki oraz wpłat do puszek 30
314,51 zł. Ale to nie wszystko!
Licytacje prowadzone przez
Centrum Kulturalno-Kongresowe Witold trwają jeszcze do 14
lutego! – informują organizatorzy finału w Miejskiej Bibliotece
Publicznej – Centrum Kultury
w Boguszowie - Gorcach.
- Nasi mieszkańcy pokazali
jak gorące są ich serca. Ten finał był inny niż wszystkie, bez
imprez, bez gwiazd, bez licytacji na żywo. Mimo wszystko
darczyńcy nie zawiedli i chętnie przyłączali się do zbiórki.
Do naszej stacjonarnej puszki
„wpadło” 1178,78 zł i 2 rumuńskie leje – dodają przedstawiciele CKK Witold.

Czarny Bór

Orkiestra w Gminie Czarny
Bór i w tym roku zagrała wspaniale, mimo trudnych czasów,
obostrzeń pandemicznych i
braku hucznych imprez udało się uzbierać około 36 000 zł
(nadal trwają aukcje na Allegro
więc kwota ta ulegnie jeszcze
zmianie).
Zbiórka na Trójgarbie, kiermasze z czarnoborskimi pierogami, domowymi ciastami i
innymi frykasami oraz aukcje
(na Allegro i przez telefon) - tak
w skrócie wyglądała tegoroczna orkiestra w gminie ludzi z

pasją. Czarnoborskie sołectwa
jak zwykle stanęły na wysokości zadania, na swoich stoiskach sprzedały gigantyczną
ilość pierogów prosto z Kuchni
Domowa Stołówka, pysznych
wypieków oraz wośpowych losów. Po rekord poszło Sołectwo
Jaczków, które tylko podczas
kiermaszu uzbierało 6 480,64
zł. Sołectwo Witków przebiło
swoje dotychczasowe zbiórki
kwotą 4 030,24 zł, wspaniale
zorganizowały się też sołectwa
Czarny Bór i Grzędy.
Na aukcje sztab Gminy
Czarny Bór wystawił mnóstwo
atrakcyjnych gadżetów od
rzeczy symbolicznych (jak np.
złote serce), przez różnego rodzaju ciekawostki (jak np. lot
balonem), aż do przydatnych
(drewno na opał czy vouchery
na myjnię samochodową). Aukcje na Allegro szły jak burza.
Złote serce z Pracowni Jubilerskiej Wiesława Cozaca wylicytowane zostało za kwotę
3 250,00 zł i okazuje się, że to
kolejne wośpowe serce w tej
hojnej rodzinie. Voucher na lot
Balonem ufundowany przez
Kopalnię Ogorzelec poleciał do
Wrocławia za cenę 1 325,10 zł.
Wysokie kwoty uzyskano także
m in. ze sprzedaży hulajnogi,
ufundowanej przez Damiana
Romanika (886,00 zł), lotu widokowego od Stefana Dynerowicza 800 zł, czy voucherów
Gospodarstwa Ekologicznego
Wańczykówka (1 651,00 zł za
3 sztuki), a talony na drewno
opałowe z Tartaku Filp - decyzją licytującego - zostały przekazane osobom potrzebującym.
Czarnoborski Sztab serdecznie dziękuje wszystkim
licytującym oraz wspierającym
działania Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy – bez Was
ta zbiórka by się nie udała!

Głuszyca

To był niesamowity finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w głuszyckim sztabie
przy Centrum Kultury-Miejskiej
Bibliotece Publicznej.

- Tegoroczny 29. Finał WOŚP dobiegł końca, a emocje sięgnęły zenitu. W różnych formach graliście
na całym świecie - online, przed telewizorami i stacjonarnie. To był wyjątkowy i najdłuższy finał w historii!
27 godzin transmisji online ze studia finałowego, koncerty, licytacje i niesamowite emocje. Pomimo
trudnych warunków epidemiologicznych spowodowanych COVID-19 udało się zorganizować piękną
zadymę w środku zimy. Na zakończenie finału zawsze podajemy deklarowaną kwotę, która jest sumą kwot
szacunkowych od sztabów, wyników zbiórek elektronicznych w momencie zakończenia finału w studiu
oraz darowizn przekazanych przez partnerów. Tegoroczna kwota deklarowana
to 127 495 626 zł – informuje Fundacja WOŚP.
- 31 stycznia, ze względu na
ograniczenia sanitarne nie mogliśmy się spotkać bezpośrednio w sztabie, jednak atmosfera
tego dnia była naprawdę gorąca. Od rana dziesiątka wolontariuszy ruszyła na ulice Głuszycy
i udało nam się pobić zeszłoroczny głuszycki rekord - zebraliśmy 15 351,40 zł i 14 euro!
Serdecznie dziękujemy za wytrwałość, mimo mroźnej aury,
wszystkim
wolontariuszom,
którymi w czasie tegorocznego
finału byli: Burmistrz Głuszycy
Roman Głód wraz z żoną Iwetą,
a także Jakub Stawiński, Daria i
Lena Stępień, Martyna i Dawid
Jerzyk, Blanka Knychała, Piotr
i Magdalena Kandefer. Gorące
podziękowania kierujemy do
zespołów Grzybek Band i Paranoja, które z sercem i radością
zagrały w Wielkiej Orkiestrze
dla głuszyczan i nie tylko.
Ogromne podziękowania dla
Tomasza Szachty, Wojtka Romana, Michała Mondrego,
Oskara Niczyporuka, którzy zajęli się obsługą techniczną finału i przygotowaniem transmisji
online. Jak zawsze nie zawiedli
pracownicy Centrum KulturyMiejskiej Biblioteki Publicznej
w Głuszycy na czele z szefową
sztabu Klaudią Chętkowską.
Serdeczne podziękowania dla
Renaty Sokołowskiej, Marzeny
Nygi z córkami Karoliną i Weroniką, Renaty Solińskiej i Marty
Czepil. Wielkie podziękowania
dla głuszyckich przedsiębiorców za zbiórkę do Sztabowych
Puszek Stacjonarnych oraz dla
Grzegorza Czepila z „Jadła”,

gdzie stała puszka stacjonarna,
a w dniu finału był wydawany
ciepły posiłek dla wolontariuszy ufundowany przez właściciela „Jadła”. Do Sztabowej
Puszki Stacjonarnej zbierano

środki także w siedzibie sztabu
– w CK-MBP. Gorące podziękowania przekazujemy również
dla Pani Poseł Katarzyny Izabeli
Mrzygłockiej, Łukasza Kazka,
Anny Golemiec, Leny Stępień,

Ryszarda Berczyńskiego za
przedmioty przekazane do licytacji. Jeszcze raz dziękujemy
Magdalenie Kandefer za sympatyczną obsługę telefoniczną
w czasie licytacji i hojność osób
biorących udział w licytacjach.
Podziękowania dla Pawła Fesyka za przekazanie na licytację
profesjonalnej sesji fotograficznej oraz wykonanie zdjęć
podczas finału. Podziękowania
za wsparcie organizacyjne dla
Krzysztofa Gołdy oraz Artura Gołdy, który wraz z dyrektor CK-MBP Sabiną Jelewską
poprowadził głuszycki finał.
Serdeczne podziękowania dla
funkcjonariuszy Komisariatu
Policji w Głuszycy, którzy czuwali nad bezpieczeństwem 29.
Finału WOŚP.
Cd na str. 2
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29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Cd. ze str 1
Dziękujemy wszystkim za
przekazane wpłaty i otwarte
serca! Dziękujemy za łączność
internetową i telefoniczną, za
każdy ciepły gest i okazane
wsparcie w tym trudnym dla
nas wszystkich czasie pandemii
– podkreślają członkowie głuszyckiego sztabu WOŚP.

Jedlina-Zdrój

- Składamy serdeczne podziękowania za udział w tegorocznym finale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Jedlinie-Zdroju. Wspólnie
zebraliśmy 10 687,87 zł! Wielkie dzięki – mówią członkowie
sztabu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza
Korczaka w Jedlinie-Zdroju.

Mieroszów

- Emocje opadły więc możemy lecieć dalej, bo choć 29 Finał
WOŚP już się odbył, my chcemy być nadal z Wami. Chcemy
ogromnie podziękować wszystkim orkiestrowiczom! Dziękujemy burmistrzowi Mieroszowa
Andrzejowi Lipińskiemu, że
był z nami i Mieroszowskiemu
Centrum Kultury za pomoc w
organizacji. Dziękujemy naszym
cudownym wolontariuszom:
Wojtkowi, Klaudiuszowi, Marcinowi, Wiktorii, Oktawii, Izie,
Nataszy, Wiki, Danusi i Cezaremu. Do puszek uzbierali wspólnie prawie 8 000 zł! Dziękujemy
Sołectwu Golińsk za zorganizowanie u siebie orkiestrowego
ogniska i przekazanie na rzecz
29 Finału WOŚP kwoty 1 457,38
zł. Dziękujemy tym wszystkim,
którzy opiekowali się naszymi

sztabowymi puszkami stacjonarnymi, które pojawiły się w
tym roku w Mieroszowie po raz
pierwszy. Szczególne podziękowania dla Andrzeja i całej ekipy
Schroniska PTTK Andrzejówka.
Oprócz tego, że stanęła u nich
nasza stacjonarna skarbonka,
zorganizowali dla nas wspaniałe orkiestrowe ognisko. Kwota
zebrana do wszystkich Sztabowych Puszek Stacjonarnych to
7 330,28 zł. Dziękujemy również
mieroszowskim morsom za
kąpiel i Grupie Biegowej Mieroszów, za orkiestrowe Aktywności. 35 181, 46 zł – to kwota
jaką zebraliśmy dla w tym roku
dla WOŚP. To blisko 20 procent
więcej niż w poprzednim roku
– podkreślają Basia, Klaudiusz,
Wojtek i Marcin z Mieroszowskiego Sztabu WOŚP.

Szczawno-Zdrój

33 wolontariuszy z Zespołu
Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczawnie Zdroju oraz
z Miejskiej Szkoły Podstawowej
w Szczawnie - Zdroju w niedzielę zebrali 17 335,36 zł.
- Dziękujemy mieszkańcom i kwestującym wolontariuszom! Do stacjonarnych
puszek zebrano 2126 zł, za
co dziękujemy zaangażowanym przedsiębiorcom. Naszą
eSkarbonkę zasiliły 32 osoby
i tam zebraliśmy 1170 zł, co w
sumie daje 20 631,36 zł. Dziękujemy Uzdrowiskowej Gminie
Szczawno-Zdrój za wsparcie
ciepłym posiłkiem dla naszych
wolontariuszy. Nadal trwają
licytacje na Allegro i zapraszamy do udziału – mówi Justyna
Stachowiak - szefowa Sztabu
WOŚP ze szczawieńskiego Ceramika.

Świebodzice

Z uwagi na trwającą pandemię i obowiązujące obostrzenia, wydarzenie odbyło się w
zmienionej formie. Sztab WOŚP
Świebodzice prowadził transmisję online, podczas której
można było zobaczyć m.in. film
dokumentalny „20 lat WOŚP”,
występy artystyczne uczniów
świebodzickich placówek oraz
symboliczne światełko do nieba.
Na placu apelowym przy Szkole
Podstawowej nr 2 odbywał się
spacer serduszkowym szlakiem,
sprzedawano pyszne wypieki
przygotowane przez Klub Seniora oraz Młodzieżową Radę
Miejską i uczniów liceum ogólnokształcącego, każdy mógł
kupić gadżety w sklepiku darów
WOŚP, czy spróbować gorącej
grochówki przygotowanej przez
restaurację Korona Śląska. Grupa
Strzelców Wyborowych Black
Coyote Airsoft zaprezentowała
sprzęt militarny, a chętne osoby miały okazję postrzelać do
tarczy. Dzięki Stowarzyszeniu
Sudety Offroad, fani motoryzacji
mogli przejechać się samochodami terenowymi. Największą
ogólnopolską akcję charytatywną wsparła także firma Beta Security System, która dbała o
bezpieczeństwo podczas wydarzenia oraz przetransportowała
zebrane środki finansowe do
banku. Tradycyjnie, jak co roku
wspaniali niezastąpieni, świebodziccy wolontariusze, którym
nie straszny był mróz, chodzili
ulicami naszego miasta i zbierali
środki do puszek. Powstała również eSkarbonka, czyli wirtualna
puszka, do której można było
przelewać pieniądze za pośrednictwem Internetu. Dodatkowo na Allegro trwają licytacje

gadżetów i voucherów przekazanych przez darczyńców. Dotychczas zebrana kwota przez
świebodzickich wolontariuszy
to 49 831,77 zł i nie jest ona ostateczną, ponieważ w dalszym ciągu trwają licytacje przedmiotów.
Wszystkim zaangażowanym w
tę szlachetną akcję serdecznie
dziękujemy. Jak zwykle świebodziczanie udowodnili, że potrafią pomagać i mają wielkie serca
– podkreśla szefowa świebodzickiego sztabu WOŚP Zofia Marek.

Walim

Nowy rekord – 32 920 zł
– taką sumę uzbierał Sztab
WOŚP w Walimiu!
- Tak graliśmy 31 stycznia
2021 roku w Gminie Walim. I jak widać - nie zawiedliśmy się
na naszych mieszkańcach, gościach i turystach! Do wyboru
było mnóstwo atrakcji. Jak co
roku nie zabrakło ciast, które
upiekły mieszkanki naszej gminy, a kiełbaski z grilla i gorący
bigos rozgrzewały uczestników
WOŚP. Podarowane sztabowi WOŚP w Walimiu pluszaki
znalazły nowych właścicieli.
Mnóstwo emocji zapewnili
nam członkowie grupy Walim
Rajdowy oraz MMMracing. W
samochodach rajdowych, na
prawym fotelu odważni mogli
zakosztować adrenaliny, jaką
daje wyścigowa jazda. Wspólnie wypracowana kwota dla
orkiestry to 11 736,42 zł. Do
nabycia było również rękodzieło artystyczne, własnoręcznie
przygotowane przez uczniów
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu. Kwotę 2000
zł uzyskano z licytacji przejazdu
na fotelu pilota Fordem Escort
WRC z Markiem Suderem pod-

czas Walimskiej Zimówki 7 lutego 2021 r. Ogromny “zastrzyk”
gotówki wpłynął również z
licytacji tytułu Honorowego
Kasztelana Zamku Grodno na
2021 rok przynosząc 4950 zł.
Warto tu wspomnieć, że tytuł
ten, po raz kolejny został wylicytowany przez Kancelarie Adwokackie Ernest Ziemianowicz.
Z licytacji gadżetów WOŚP oraz
podarunków złożonych przez
ofiarodawców, uzyskano kwotę
5605,00 zł. W trakcie 29 finału
zabawiał nas zespół URDU z
Wrocławia. Pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy
przekazali na licytację cenne
przedmioty oraz aktywnie w
niej uczestniczyli. Serdeczne
podziękowania ślemy dla wspaniałego Walimia Rajdowego i
kierowców, którzy udostępnili
swoje rajdowe auta. To dzięki
Wam, po raz kolejny, wspólnie
z Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy, gra nasza walimska
motoorkiestra! Dziękujemy także Joli Raczyńskiej za mistrzowski tort z wizerunkiem zamku
Grodno. Dziękujemy komisji,
która skrupulatnie przeliczała zebrane pieniądze: Dorocie
Nowak, Elżbiecie Kuczyńskiej i
Dominikowi Piątek. Dziękujemy Młodzieżowemu Ośrodkowi
Socjoterapii w Walimiu za rękodzieło, Sylwii Pakuła za zabiegi
parafinowe na dłonie. Kierujemy podziękowania do naszych
dzielnych wolontariuszy, którymi byli: Eryk, Julia, Oliwia, Ania,
Patryk, Magda i Julia – wasze zaangażowanie tak bardzo pomaga wspólnemu graniu orkiestry.
Dziękujemy wszystkim razem i
każdemu z osobna. Dziękujemy
także pracownikom Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu.

29. finał WOŚP zakończyliśmy
światełkiem do nieba – przy
syrenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Walimiu odpaliliśmy
sztuczne ognie – podsumowuje Wioletta Sowa, Dyrektor
Centrum Kultury i Turystyki w
Walimiu.

Wałbrzych

- 186 454,91 zł to aktualna
kwota 29 Finału WOŚP w Wałbrzychu. Dziękujemy za Wasze
wpłaty, dziękujemy wolontariuszom, dziękujemy darczyńcom
przedmiotów, usług na licytacje,
dziękujemy sponsorom oraz
dawcom krwi - zebraliśmy 10
litrów i 800 ml tego cennego
daru! Złote serduszko, przekazane przez mistrza złotnictwa
Grzegorza Śmigla, opuszcza
Wałbrzych i jedzie do Hamburga. Wylicytował je za 5000 zł były
mieszkaniec Wałbrzycha Łukasz
Skwira – podsumowuje finał
Jarosław Buzarewicz, Dyrektor
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
- Jeden z najcudowniejszych
dni w roku - dzień Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za
nami. Po raz 29 wałbrzyszanki i
wałbrzyszanie pokazali, że dzielą się dobrem! Że idee związane z Fundacją WOŚP są bliskie
i ważne. To był dzień zupełnie
inny niż w latach ubiegłych.
Pandemia, dystans, maseczki,
bez hucznych zabaw, koncertów i wydarzeń. Ale mieszkańcy Wałbrzycha pokazali swoją
szczodrość, otwarte serca i wielki zapał, za co z serca im dziękuję – dodaje Artur Marlinga,
Komendant Hufca ZHP Ziemi
Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego
Ciasnochy, który od lat współorganizuje wałbrzyski finał WOŚP.
(RED)
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Góry bez brawury
#GóryBezBrawury to nowa
akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wspierana przez
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Organizatorzy w ten sposób nawołują do
zachowania bezpieczeństwa
i rozwagi podczas górskich
wędrówek w regionie.
Jedną z niewielu dostępnych dziś rozrywek, które ostatnio zyskały na popularności, są
jednodniowe wycieczki w góry.
Zimowe spacery niestety często
kończą się wypadkami spowodowanymi brakiem rozwagi
i niepotrzebną brawurą. Jak
informują GOPR-owcy w ubiegłym roku, tylko na terenie działania Grupy Sudeckiej, czyli w
Sudetach Wschodnich i Środkowych, wypadków było aż 300.
W tym sezonie z nart przesiedliśmy się na sanki i jabłuszka, a te,
używane na niewłaściwym terenie, mogą być niebezpieczne.
Mamy także nową modę na suche, górskie morsowanie, czyli
wycieczki na szczyty w krótkich
spodenkach, które dla wielu
mogą być po prostu groźne dla
zdrowia.
- Nowa kampania #GóryBezBrawury ma na celu przede
wszystkim edukację i przypomnienie turystom o zasadach
bezpieczeństwa. Na Dolnym
Śląsku mamy piękne góry, w których każdy odnajdzie odpowiedni dla siebie szlak, jednak warto
zadbać o to, aby bezpiecznie
zakończyć każdą wyprawę. Rozwaga w górach oszczędzi nam
kłopotów, a dolnośląskim GOPR-owcom bardzo ułatwi służbę
– Cezary Przybylski, marszałek
województwa dolnośląskiego.
W całej Polsce pracuje 7
grup GOPR, dwie z nich - Gru-

pa Sudecka (obszar działania:
Sudety Wschodnie i Środkowe) oraz Grupa Karkonoska
(Sudety Zachodnie), dbają o
nasze bezpieczeństwo na Dolnym Śląsku.
Wraz z Grupą Sudecką
GOPR urząd marszałkowski
przygotował poradniki, które
przypominają główne zasady
bezpieczeństwa w górach. To
seria filmów, artykułów, komunikatów i postów w mediach
społecznościowych dotycząca
odpowiedniego przygotowania
i zachowania w trakcie górskich
wycieczek pod hasłem #GóryBezBrawury.
- Wybierzmy dostosowany
do naszego doświadczenia i
kondycji cel, w domu zaplanujmy wycieczkę, przejrzyjmy
mapę, przeczytajmy przewodniki, zapytajmy o radę doświadczonych znajomych. Bądźmy
świadomi jakim szlakiem idziemy, jakie są przewyższenia i
gdzie będziemy mogli się schronić. Zapoznajmy się z prognozą
pogody – podpowiada Jacek
Koziarek, ratownik i prezes zarządu Grupy Sudeckiej GOPR.
Kampania oprócz filmów
obejmie serię publikacji: „Zanim
zimą wybierzesz się w góry – co
powinieneś wiedzieć”, „Zapytaj
GOPRowca” , konkursy w mediach społecznościowych i cykl
edukacyjny „Sudeckie Szczyty”.
Akcja promuje także dekalog bezpiecznego turysty:
I. Sprawdzić teren, który chcemy przemierzyć.
II. Dobrze rozplanować trasę (czas
dojazdu i wejścia, poznanie szlaków,
przewyższeń, możliwości schronienia
na szlaku).
III. Sprawdzić prognozę pogody.
IV. Przygotować się fizycznie.
V. Zadbać o wyposażenie.

VI. Jeśli jest to możliwe, nie wychodzić w
góry samotnie.
VII. Mieć ze sobą ekwipunek: plecak, odpowiednie do panujących warunków
obuwie, ubranie chroniące przed
opadami i wiatrem, zapasową ciepłą
odzież, podręczną apteczkę, prowiant
i napoje, mapę i kompas, latarkę,
telefon komórkowy – z naładowaną
baterią i zapisanymi numerami alarmowymi, w okresie zimowym czapkę i
rękawiczki, na trudniejsze szlaki zimą
czekan i raki (niezbędne odpowiednie
przeszkolenie)
VIII.Znać numery ratunkowe GOPR.
IX. Zainstalować aplikację RATUNEK.
X. W sytuacji zagrożenia nie obawiać się
prosić o pomoc.

Akcji zachęca również do
rekrutacji do Sudeckiej Grupy
GOPR, która poszukuje ochotniczych ratowników do zespołu:
Jeśli kochasz góry, umiesz
jeździć na nartach, chcesz pożytecznie spędzić czas pomagając
innym, a dodatkowo mieszkasz
w pobliżu rejonu działania grupy dołącz do ochotniczej służby ratowniczej w strukturach
Grupy Sudeckiej GOPR! Kandydat starający się o przyjęcie do
służby ochotniczej musi mieć
ukończone 18 lat oraz minimum średnie wykształcenie.
Aby zostać przyjętym w szeregi kandydatów na ratowników
Grupy Sudeckiej GOPR należy
złożyć następujące dokumenty
i oświadczenia najpóźniej do
26 lutego 2021. Informacje dostępne na stronie:
http://walbrzyska.gopr.pl/jak-zostac-ratownikiem/

GOPR można również wspierać przekazując 1% podatku
na rzecz Fundacji Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomóż ratować!
KRS: 0000607021.
(RED)

Prawo w pigułce: odbywanie kary
w systemie dozoru elektronicznego
Dozorem elektronicznym
nazywa się kontrolę zachowania skazanego przy użyciu
środków technicznych. Brzmi
dziwnie, jednak to po prostu
nazwa określająca odbywanie
kary pozbawienia wolności
przez skazanego w miejscu
jego zamieszkania. System ten
zwany jest potocznie „obrożą”.
Sama zaś „obroża” to nic innego jak urządzenie elektroniczne z GPS, które zakładane jest
na kostkę lub nadgarstek skazanego. Dzięki temu urządzeniu możliwa jest kontrola przestrzegania ustalonych przez
sąd zasad odbywania kary.

Kto może skorzystać
z „obroży”?

Przede wszystkim wskazuję,
że sąd nie działa w tej sprawie z
urzędu. Skazany musi sam lub
za pośrednictwem obrońcy,
złożyć stosowny wniosek do
sądu. Wniosek składa się do
sądu okręgowego – penitencjarnego, właściwego dla miejsca zamieszkania skazanego.
Tak więc może to być zupełnie
inny sąd niż ten, który wydawał
wyrok skazujący.
W związku z wejściem w
życie 1 kwietnia 2020 r. specustawy w sprawie walki z koronawirusem, zwiększona została
wysokość orzeczonej kary pozbawienia wolności, uprawniająca do złożenia wniosku o
dozór elektroniczny. Aktualnie
możliwe jest złożenie wniosku
gdy orzeczona kara nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Wniosek taki może zostać
złożony w każdym czasie. Naj-

lepiej złożyć go przed
początkiem odbywania
kary w zakładzie karnym,
jednak nic nie stoi na
przeszkodzi, by złożyć go
także po rozpoczęciu wykonywania kary.

Co musi zawierać
wniosek?

Najważniejszą informację, jaką trzeba we
wniosku podać, to miejsce swojego pobytu. Dodatkowo należy przedstawić zgodę osób dorosłych
zamieszkujących wraz ze
skazanym. Osoby te muszą wyrazić pisemną zgodę na zainstalowanie w
miejscu pobytu urządzeń
do monitorowania. Wymagane
jest również krótkie uzasadnienie wniosku. Argumentem
może być utrzymanie więzi z
rodziną, dziećmi, utrzymanie
pracy itp.

Na czym polega więc
odbywanie takiej kary?

Odbywanie kary „z obrożą” polega na tym, że w określonych godzinach skazany
nie może opuszczać swojego
miejsca zamieszkania. Nawet,
jeżeli będzie chciał tylko wyrzucić śmieci czy przejść 10
metrów do pobliskiego sklepu,
to nie wolno mu tego zrobić.
Jednocześnie jednak, dozór
elektroniczny nie przeszkadza
w wykonywaniu pracy w zakładzie pracy nawet znajdującym
się daleko od miejsca pobytu
skazanego. Nie przeszkadza w
odbywaniu praktyk religijnych.
Nie uniemożliwia aktywności

fizycznej na zewnątrz. Żeby
jednak móc z tego korzystać
należy we wniosku wskazać
dokładne godziny swojej pracy
wraz z czasem dojazdu, czas i
miejsce odbywania praktyk religijnych oraz czas, w którym
skazany chciałby np. biegać.
Złożony wniosek sąd rozpoznać powinien w terminie 30
dni. Do tego czasu sąd sprawdzi
także możliwości techniczne zainstalowania urządzeń monitorujących. Brak przeszkód technicznych otwiera możliwość
uwzględnienia wniosku.
Na decyzję sądu, który nie
uwzględni złożonego wniosku,
przysługuje zażalenie. Niezależnie od przyczyn, dla których
sąd wniosku nie uwzględnił,
można ponawiać jego składanie, co trzy miesiące.
Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy
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FERIE
3 dni | 2 noce 1 os.
8 dni | 7 nocy 1 os.
11 dni | 10 nocy 1 os.

ze śniadaniem
199 zł zamiast 399 zł
699 zł zamiast 1439 zł
999 zł zamiast 1659 zł

śniadanie + obiadokolacja
239 zł zamiast 450 zł
839 zł zamiast 1199 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/

Sprawa Wojciecha Pyłki wróci na sądową wokandę!
Janusz
Bartkiewicz

Opisując na łamach Tygodnika DB 2010 tragiczne dla
Wojciecha Pyki zderzenie z
profesjonalistami z Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu
i Prokuratury Rejonowej w
Wałbrzychu informowałem, że
w jego sprawie mecenas Magdalena Szczubel z Wałbrzycha
wystosowała do Sądu Najwyższego wniosek o wznowienie
prawomocnie zakończonego
postępowania. Czyli de facto
o skierowanie sprawy do Sądu
Okręgowego w Świdnicy, albowiem - po wydaniu orzeczenia
- ujawniły się nowe fakty lub
dowody nieznane przedtem
sądowi, wskazujące, że skazany
nie popełnił zarzucanego mu
przestępstwa. To tak zwane w
języku sądowym novum, udało
mi się wyłapać po naprawdę
bardzo szczegółowej analizie
akt procesowych, które dostarczył mi Wojciech Pyłka z prośbą, abym się tej sprawie przyjrzał tzw. policyjnym okiem. I
to, co w tych dokumentach
procesowych odkryłem, zostało wykorzystane do sprecyzowania wniosku o wznowienie
postępowania, albowiem chodzi o fakty, które wskazują na
poważne prawdopodobieństwo błędności prawomocnego wyroku skazującego, na co
Sąd Najwyższy w wielu swoich
orzeczeniach wskazywał. Warunkiem – według tego sądu–

jest to, aby te nowe ujawnione
fakty mogły podważyć prawdziwość przyjętych uprzednio
ustaleń. Wniosek pełnomocnika procesowego Wojciecha
Pyłki spowodował, że Sąd
Najwyższy zwrócił się do Sądu
Okręgowego w Świdnicy o
nadesłanie całości akt sprawy
sprawy i po przeprowadzonej
analizie wniosek został przyjęty do rozpoznania, co już samo
w sobie było wskazówką, że
podniesione w nim argumenty
są na tyle poważne, że sąd ten
pochyli się nad nimi na rozprawie wznowieniowej. Następnie akta zostały skierowane
do Prokuratury Krajowej, aby
uzyskać od niej opinię, co do
zasadności wniosku i tu mam
dla Czytelników Tygodnika DB
2010, ale zwłaszcza dla policjantów z KMP w Wałbrzychu
oraz nadzorującej śledztwo
pani prokurator informację, że
Prokuratura Krajowa wniosek
o wznowienie poparła! Widać
siła argumentów wynikających
ze wskazanych nowych faktów
dotarła również do świadomości prokuratorów z Prokuratury
Krajowej, albowiem prokuratura ta, czego dowodem są
liczne przykłady, nie jest zbyt
podatna na wskazywane w podobnych wnioskach argumenty. W tym przypadku stało się
inaczej i 18 stycznia 2021 roku
Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego pismo
(sygn. PK IV Kw 56.2020), w
którym wnosi o przeprowadzenie czynności sprawdzających,
polegających na ustaleniu abonentów telefonów komórkowych (tu wskazane we wniosku
ich numery) i przesłuchanie

ich na okoliczności związane
z Januszem Laskowskim (nazwisko ofiary zostało zmienione – dop. red.), jak również na
okoliczności dotyczące połączeń SMS mających miejsce
24, 25 i 30 stycznia 2008 roku,
a więc po czasie wskazanym
w akcie oskarżenia i w uzasadnieniu wyroków I i II instancji,
jako czasie, w którym Janusz
Laskowski już nie żył. Jednakże najważniejszą - moim zdaniem - konstatacją Prokuratury Krajowej jest to, że według
niej: „konieczność dokonania
tych ustaleń jawi się szczególnie w związku z tym, że czas
zgonu Janusza (…) ustalono
z powołaniem się na ostatnie
połączenie telefoniczne z jego
telefonu, z kolei czas jego zgonu ma istotne znaczenie dla
oceny wyjaśnień i zeznań złożonych w sprawie”. I właśnie to
końcowe zdanie oddaje clou
problemu.
Otóż w wznowionym postępowaniu sądowym obrońcy
Wojciecha Pyłki z łatwością wykażą to, co ja opisuję w sporządzonej na jego prośbę analizie
akt, a mianowicie, że z ustaleń
procesowych
dokonanych
przez wałbrzyskich policjantów i nadzorującą śledztwo
panią prokurator, absolutnie
nie wynika, że zgon Janusza
Laskowskiego miał miejsce w
nocy z 23 na 24 stycznia 2008
r. Z akt śledztwa w sposób nie
budzący wątpliwości wynika,
że datę taką przyjęto dopiero
pod koniec lipca 2008 r., kiedy ktoś wreszcie zorientował
się, że 23 stycznia wieczorem
Janusz Laskowski dwukrotnie
łączył się z oficerem dyżurnym

KMP, co jak byk stało w billingu
połączeń telefonicznych, będącym jednym z najważniejszych
dowodów procesowych. Billingi te zostały sporządzone przez
PTK Centertel 4 lipca i przekazane do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, ale dopiero
8 sierpnia przeprowadzona została analiza nagrania rozmowy
Janusza z oficerem dyżurnym
KMP. Dowodzi to czegoś dla
mnie niesamowitego, a konkretnie tego, że profesjonaliści
z KMP (jak i z prokuratury) nie
wpadli na pomysł, aby wszczynając śledztwo przeanalizować
książkę interwencji zlecanych
w styczniu przez oficera dyżurnego KMP. Wprost niebywałe
przy śledztwach dotychczas
podejrzenia zabójstwa! Przypomnę, że Wojciechowi Pyłce
zarzut zabójstwa Janusza Laskowskiego postawiono już 24
kwietnia, opierając się na bełkotliwych wyjaśnieniach Bogumiła K. (zresztą szybko odwołanych), a w zarzucie nie podano
nawet w przybliżeniu, kiedy
tego zabójstwa miał dokonać,
bo - jak widać - profesjonaliści
z organów ścigania sami wówczas tego nie wiedzieli. To jak
miał się ten biedny Pyłka bronić, kiedy nie miał absolutnie
żadnych szans na wskazanie
swego alibi na czas domniemanego zabójstwa? Sam bym się
w takiej sytuacji nie wybronił.
Czy policjanci, prokurator i sędziowie sądów dwóch instancji tego faktu nie dostrzegli?
A może dostrzegali, ale był im
strasznie niewygodny?
Wznowienie postępowania
sądowego da też szansę na
udowodnienie, że koronny do-

wód z zeznania świadka Teresy
J., która rozmawiała z Bogumiłem K. po tym, kiedy rzuciła
kamykiem w okno Janusza, jest
wielce niewiarygodny i to nie
tylko dlatego, że nikt nie sprawdził grafiku pracy tej kobiety. A
to właśnie na jego podstawie
uznała, że rozmowa ta miała
prawdopodobnie miejsce 23
stycznia. Podkreślam szczególnie użyte przez nią słowo
„prawdopodobnie”, co zostało
przecież w protokole przesłuchania zapisane. Jednak to nie
ten dowód jest najważniejszy,
ale zeznanie konkubiny Bogumiła K. i jej sąsiadki Iwony
S., z których jak byk wynika,
że 23 stycznia 2008 r. po dwukrotnej policyjnej interwencji,
Bogumił K. około godz. 22.00
przyszedł do mieszkania Iwony S. z zakrwawioną ręką i już
z niego nie wychodził. Tak więc
historia z wpuszczeniem, czy w
ogóle z bytnością Wojciecha
Pyłki w tym dniu w mieszkaniu
Laskowskiego, przedstawiona
przez Bogumiła K. i przyjęta
przez sąd jako najbardziej wiarygodne jego wyjaśnienie, jest
po prostu jawną kpiną z art.
2, 4 i 7 kodeksu postępowania karnego i z logiki w ogóle.
W aktach sprawy znajduje się
notatka urzędowa (k. 683),
sporządzona 8 sierpnia 2008
r. przez funkcjonariusza sekcji
dochodzeniowo-śledczej
KMP, z której wprost wynika,
że to on przeprowadził analizę
zapisów połączeń telefonicznych „w okresie w jakim mogło dojść do zdarzenia” (czyli
23-24.08.2008 r.) i ustalił, iż w
okresie tym do Laskowskiego
dzwoniły tylko dwie osoby, a

konkretnie wspomniana już
Iwona S. i Katarzyna M., czyli
jedna z jego znajomych zamieszkała w gminie Bierutów
(powiat oleśnicki). Natomiast
on sam zadzwonił tylko do
Katarzyny S. o godzinie 02:00
w nocy, co analizujący ten dokument uznał za godzinę graniczną do wyznaczenia czasu
zgonu i zadowolony z siebie
na tym ową analizę zakończył.
Ale gdyby nie był tak podekscytowany swym odkryciem i
spojrzał na dalsze pozycje billingu, bez trudu by odkrył, że
telefon Janusza Laskowskiego
był czynny po południu w dniu
24 stycznia, następnie 25 stycznia i na koniec 30 stycznia. I tak
Wojciech Pyłka został oskarżony bez wyjaśnienia kto i w
jakiej sprawie (oraz z którego
miejsca) wysyłał SMS na numer
telefonu Laskowskiego i odbierał te nadawane przez niego.
Ten ktoś (dwie osoby zresztą)
z nieboszczykiem esemesować
nie mogły i dlatego Sąd Najwyższy i Prokuratura Krajowa
uznały, że należy to wyjaśnić
trakcie wznowionego procesu.
Szkoda tylko, że „kurza ślepota” policjantów, prokuratorów
i sądu I i II instancji spowodowało, że Pyłka bezpowrotnie
stracił 13 lat ze swego życia.
http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.
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OSP Boguszów liderem
Ochotnicza Straż Pożarna
Boguszów zajęła 1 miejscu w
województwie dolnośląskim
pod względem liczby interwencji podjętych w 2020
roku w ramach Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Działania dodatkowe w
okresie pandemii, a do tego
jeszcze pełnienie codziennych obowiązków sprawiło,
że Ochotnicza Straż Pożarna
z Boguszowa poszybowała w
dolnośląskim rankingu serwisu
Remiza.pl na pierwsze miejsce,
wyprzedzając tradycyjnych faworytów z Milicza i Strzegomia.
Zgodnie z podsumowaniem,
OSP Boguszów odnotowała w
2020 roku najwięcej wyjazdów
ze wszystkich straży na Dolnym
Śląsku spośród jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego!
91 pożarów, 4 alarmy fałszywe i aż 363 zagrożeń miejscowych daje łącznie 485 zdarzenia, do których druhowie z
Boguszowa wyjeżdżali na sygnale w ubiegłym roku. Druga
w rankingu OSP Milicz miała
259 wyjazdów, a trzecia – OSP
Strzegom - spieszył na ratunek
242 razy, czyli z wynikiem o

REKLAMA

USŁUGI

MINI KOPARKĄ

połowę niższym od druhów z
Boguszowa. W rankingu dolnośląskich OSP spoza systemu
KSRG najwięcej zdarzeń odnotowała OSP Jelenia Góra - Wiejska - 239.
Strażacy z Boguszowa nie
pierwszy raz trafili do dolnośląskich rankingów - od kilku
lat zajmują w nich najwyższe
miejsce w powiecie wałbrzyskim i czołowe na Dolnym Śląsku, jednak po laury sięgnięto
w roku trudnym - covidowym
- ale i ważnym dla tej OSP.

Przypominamy, że boguszowska OSP w ubiegłym roku obchodziła 75 rocznicę powstania. W świetle tych statystyk, za
którymi kryją się ciężka praca i
wola niesienia ludziom pomocy, nikogo już nie dziwi, że wałbrzyscy strażacy z PSP mówią o
OSP Boguszów, że jest trzecią
wałbrzyską jednostką ratowniczo gaśniczą - JRG-3.
Rok 2020 był wyjątkowy
również dla drugiej jednostki
z gminy Boguszów – Gorce:
Ochotniczej Straży Pożarnej z
REKLAMA

Gorc. Druhowie i druhny z Gorc
w ubiegłym roku również mieli
mały jubileusz - 10-lecia swojej remizy - i odnotowali wiele
wartych uwagi działań na rzecz
bezpieczeństwa lokalnej społeczności. OSP Gorce wyjeżdżała do 20 pożarów, 72 zagrożeń
miejscowych i do 4 fałszywych
alarmów. 4 razy działali poza
rejonem gminy. To daje okrągłą
sumę – 100 interwencji. Jednak
dla tej OSP w ubiegłym roku
bardziej istotne były inne liczby,
to był dla tych strażaków rok

TEL.

605 06 26 42
rekordowy pod względem zdobytego wsparcia finansowego
na zakup nowego sprzętu. 19
grudnia 2020 r. przy remizie w
Gorcach strażacy powitali długo oczekiwany nowy średni
samochód ratowniczo-gaśniczy marki Man, który kosztował
łącznie 899 991 zł. Dzięki ubie-

głorocznej aktywności, strażacy - ochotnicy z Gorc otrzymali
28,6 tys. zł z programu „Mały
strażak” na sprzęt do swojego
nowego wozu, a nieco ponad
41 tys. zł pozyskali z ubiegłorocznej edycji boguszowskiego
budżetu obywatelskiego.
(JCF)

Uwaga na czad!
Ze względu na dość częste
w ostatnim czasie akcje związane z zatruciem tlenkiem
węgla (potocznie zwanym
czadem), OSP Gorce przypomina kilka najważniejszych
informacji z nim związanych.
Czad, zwany również „cichym zabójcą”, jest bezbarwnym i bezwonnym gazem,
który jest śmiertelnie niebezpieczny. Najczęstszym i
jednym z pierwszy objawów,
które mogą pojawić się przy
zatruciu tlenkiem węgla, jest
gorsze samopoczucie oraz
bóle lub zawroty głowy, które ludzie często bagatelizują,

winiąc na przykład pogodę,
czy zmianę ciśnienia. Innymi
z objawów, które mogą również występować, są nudności, wymioty, narastającą
senność i utrata przytomności. - Jednym z pierwszych i
najważniejszych działań jakie należy podjąć w sytuacji
zatrucia, jest jak najszybsze
opuszczenie
pomieszczenia. Jeśli nie jest to możliwe
z powodu osłabienia, należy
niezwłocznie zadzwonić pod
numer alarmowy 112 lub 998,
otworzyć okna bądź balkon i
pozostać przy nim aż do przyjazdu służb ratunkowych –

przypominają strażacy z OSP
Gorce.
Świadomość zagrożenia jakie niesie za sobą tlenek węgla,
jest jednym z najlepszych sposobów na ochronę. - Ważne jest
również dbanie o systematyczne czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzanie stanu
technicznego urządzeń grzewczych, czyszczenie kratek wentylacyjnych oraz zakup czujnika czadu, który jest niedrogim
urządzeniem, a daje nam pewność, że w porę dowiemy się
o zagrożeniu jakim jest tlenek
czadu – dodają druhowie.
(JCF)
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Tartak Urbaniak oferuje:

Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej

więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

Kultura od nowa

Mieszkańcy i kuracjusze
mogą już korzystać z nowej
biblioteki oraz zmodernizowanego Centrum Kultury w
Jedlinie-Zdroju.
Oddanie do użytku obiektów kulturalnych jest zwieńczeniem prac adaptacyjno-modernizacyjnych w ramach
projektu „Rozszerzenie oferty
kulturalnej i unowocześnienie
biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych
usług w Centrum Kultury”, który zakładał dwa zadania.
- W budynku Centrum Kultury przy ul. Piastowskiej 13,
wyremontowane zostały sale
dotychczasowej
biblioteki
mieszczące się na parterze. Powstały nowoczesne pomieszczenia, które przeznaczone
zostaną do prowadzenia zajęć
ruchowych i filmowo-teatralnych. Będą one służyły szeroko
rozumianej aktywności ruchowej i umysłowej. Planowane
jest w nich organizowanie zajęć tanecznych (m.in. balet,
hip-hop, salsa i inne), zajęcia
jogi, tai-chi i wiele innych ciekawych form aktywnego spędzania czasu. Jest także sala kon-

Szczepią w domu
zdrojowym

ferencyjna na blisko 60 miejsc
siedzących. Wyremontowane
zostały również toalety i pomieszczenia socjalne. Drugie
zadanie obejmowało adaptację Pawilonu Zdrojowego przy
placu Zdrojowym 4a na nowoczesną bibliotekę, która została
wyposażona w nowe meble,
sprzęt i urządzenia multimedialne. Czytelnicy w nowych,
przestronnych wnętrzach biblioteki i czytelni mogą skorzystać przygotowanej oferty,
w tym z bardzo wielu nowości
wydawniczych zakupionych ze
środków własnych jak i pozyskanych funduszy z Biblioteki
Narodowej – mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego
2014-2020.
Całkowita wartość projektu to
kwota ponad 800 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie
stanowi 85 procent kosztów
kwalifikowanych.
(KS)

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina
S.A. utworzyło punkt szczepień w Domu Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju. Osoby zainteresowane szczepieniem przeciwko
COVID-19 mogą zgłaszać się pod
numerem telefonu 572 729 899
w godzinach od 7.30 do 15.00.
W Gminie Jedlina-Zdrój można
zgłosić potrzebę dowiezenia do
punktu szczepień u koordynatora do spraw przewozu - Dagmary
Dynak - pod numerem telefonu
720 801 833 od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 7.30 do
15:30. Po zarejestrowaniu się i
wyznaczeniu terminu szczepienia, należy zadzwonić, aby ustalić
szczegóły transportu.
(RED)

Ograniczenia
w Czechach
- Zgodnie z informacjami pozyskanymi od naszych sąsiadów
z Mezimesti, przypominamy
o zaostrzeniu przepisów dla
ruchu granicznego pomiędzy
Polską a Czechami – informuje
Urząd Miejski w Mieroszowie. Od 30.01.2021 r. wjazd do Czech
jest możliwy tylko dla: osób pracujących w Republice Czeskiej;
osób posiadających rodzinę w
Republice Czeskiej; osób umówionych na wizytę u lekarza w
Republice Czeskiej; osób, które
są uczestnikami pogrzebu lub
wesela w Czechach. Co do zasady swobodny ruch jest ograniczony do wyżej wymienionych
wyjątków. Równocześnie poinformowano nas, że kontroli granicznych nie ma, jednak możliwe
są w trakcie pobytu w Czechach
kontrole wyrywkowe prowadzone przez patrole policji.
(RED)

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl
Regon: 891505158

NIP: 886 273 72 92

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej jest organizacją non proﬁt,
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmujących się poprawą funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sferze społecznej i zawodowej.
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą prośbą 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 uruchomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Gospodarska wizyta
- We wtorek gościłem
Wojewodę Dolnośląskiego
Jarosława Obremskiego, z
którym rozmawialiśmy o
problemach i zamierzeniach
gospodarczych w Gminie
Mieroszów – mówi Andrzej
Lipiński, burmistrz Mieroszowa. Wojewoda odwiedził
także centrum szczepień w
Wałbrzychu.
- Dziękuję samorządowcom z Kowar, Kamiennej Góry,
Lubawki i Mieroszowa za rozmowy na temat bieżących
spraw, którymi żyją mieszkańcy oraz problemów, z jakimi
mierzą się samorządowcy.
Ważnym punktem były kwestie
rządowego wsparcia jednostek
samorządu terytorialnego, w
tym dotyczących infrastruktury oraz inwestycji. W tej chwili
jednak wszyscy żyjemy w dobie pandemii koronawirusa,
a dzięki takim spotkaniom je-

Dyżur telefoniczny
w ZUS

steśmy w stanie wypracować
wspólny plan działań covidowych oraz skutecznie wdrażać
rządową strategię w walce z
koronawirusem. Najważniejsze
są obecnie szczepienia, dlatego na koniec odwiedziłem
punkt szczepień w Wałbrzychu,
mieszczący się w Starej Kopalni
– mówi Jarosław Obremski.
(RED, fot. UW)

Pierwsi już zaszczepieni
W Mieroszowie, w ostatnim tygodniu stycznia przeciw Covid-19 zostało zaszczepionych 30 pierwszych
pacjentów z grupy 80+. Kolejni będą szczepieni według
harmonogramu ustalonego
do końca marca.
Dzięki staraniom pracowników Praktyki Lekarza Rodzinnego dr Piotra Polańskiego i
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, udało się umówić na szczepienie w centrum szczepień w
Starej Kopalni w Wałbrzychu
dodatkowe 50 osób. Gmina
pomogła także w zorganizowaniu dowozu osób, które miały

KRS: 0000165867

problemy z dojazdem na szczepienie. - W celu realizacji tego
zadania, w tym zbierania zapotrzebowania na dowóz, jak również udzielania niezbędnych
informacji na temat szczepień
na terenie naszej gminy, został
wyznaczony gminny koordynator do spraw szczepień, którym
została Sekretarz Gminy Mieroszów Ewa Kisztelińska. Informacji w powyższych sprawach
można zasięgać pod numerem
telefonu 530 434 062 w godzinach od 7.00 do 15.00 – informuje Mariusz Pawlak, Zastępca
Burmistrza Mieroszowa.
(RED)

17 lutego (środa) Oddział
ZUS w Wałbrzychu zaprasza
do telefonowania - w tym
dniu pod numerem telefonu 74 6497107 czekają eksperci ZUS.
- Trwająca epidemia sprawia,
że wielu naszych klientów
szuka dodatkowych informacji dlatego uruchamiamy
specjalny numer telefonu –
mówi Iwona Kowalska-Matis,
regionalny rzecznik prasowy
ZUS na Dolnym Śląsku. – Nie
trzeba do nas przychodzić i
czekać w kolejce żeby uzyskać najbardziej wiarygodne,
bo z samego źródła informacje. Oddział ZUS w Wałbrzychu zaprasza na dyżur telefoniczny, w czasie którego
można będzie zapytać o zasiłek chorobowy i opiekuńczy
wprowadzony w związku z
wystąpieniem stanu epidemii
COVID-19 oraz: o warunki i
sposób uzyskania prawa do
zasiłku chorobowego z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji domowej; o
zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem
szkół i przedszkoli z powodu
COVID-19; o możliwość składania wniosków o wypłatę
świadczeń
krótkoterminowe poprzez Platformę Usług
Elektronicznych ZUS. Na te i
inne pytania odpowie ekspert
z Wydziału Obsługi Klientów
i Korespondencji w Oddziale
ZUS w Wałbrzychu. 17 lutego, w godzinach od 10:00 do
13:00, wystarczy zadzwonić
pod numer telefonu 74 649
71 07.
(IKM)
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Czyste powietrze w Gminie Walim

Strażacy
dowiozą
na szczepienie
Gmina Walim, lekkimi wozami strażackimi Ochotniczych Straży Pożarnych, zapewnia transport do punktu
szczepień. Pomoc skierowana
jest do osób, które: posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym o kodzie R lub N
lub odpowiednio I grupę z
ww. schorzeniami; mają trudności z dostępem do punktu
szczepień (np. osoby starsze,
niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu
szczepień). Gmina uruchomiła
specjalną infolinię – 74 84 94
345 oraz 604 108 858, które
są czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy
Urzędu Gminy Walim. Osoby,
które potrzebują transportu,
po zarejestrowaniu się w Narodowym Programie Szczepień ,
wyznaczeniu dwóch terminów
szczepienia i otrzymaniu potwierdzenia, bezzwłocznie powinny zadzwonić, aby ustalić
szczegóły transportu. Uwaga!
Nie będą zapisywane osoby,
które nie mają wyznaczonego
terminu szczepienia.
(AM)

Gmina Walim dołączyła
do grona 50 dolnośląskich
gmin, które podjęły się realizacji programu „Czyste
Powietrze”. Dzięki podpisanemu 2 lutego 2021 r. porozumieniu o współpracy z
Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, mieszkańcy Gminy
Walim mają większe szanse
na dotacje do 37 tys. zł na
wymianę tzw. kopciuchów
i termomodernizację domów
jednorodzinnych.
Dolnośląskie
porozumienie – w obecności Pełnomocnika Premiera ds. programu
Czyste Powietrze Bartłomieja
Orła oraz Prezesa Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prof.
Macieja Chorowskiego – podpisali: Prezes WFOŚiGW we
Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz
oraz Wójt Gminy Walim Adam
Hausman.
- Wzmocnienie współpracy
z jednostkami samorządu terytorialnego jest kluczowe dla
wdrażania rządowego programu „Czyste Powietrze”. Gminy
są bliżej swoich mieszkańców
i powinny ich wspierać w sięganiu po dofinansowanie na
wymianę źródła ogrzewania,

przyczyniając się w ten sposób
do poszerzania grona wnioskodawców w programie, którego
celem jest poprawa jakości powietrza w kraju” – mówi Pełnomocnik Premiera ds. programu
Czyste Powietrze Bartłomiej
Orzeł.
- Dzięki podpisanemu porozumieniu, w ramach programu
„Czyste Powietrze” będziemy
mogli dodatkowo wspierać
Gminę Walim, premiując za

składane wnioski – podkreśla
Prezes NFOŚiGW prof. Maciej
Chorowski, który przypomina też, że w nowej odsłonie
programu, wszystkie gminy w
Polsce zobowiązane są do wydawania zaświadczeń o dochodach tym mieszkańcom, którzy
są uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli nawet do 37 tys. zł.
- Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa, a współ-

praca z aktywnymi gminami
pozytywnie wpłynie na jakość
powietrza nie tylko w naszym
województwie – zauważa Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu
Łukasz Kasztelowicz.
- Czujemy się odpowiedzialni za naszych mieszkańców, ich
zdrowie i komfort życia w Gminie Walim, dlatego zdecydowaliśmy się przystąpić do współpracy, której owocem będzie
zwiększenie tempa wymiany w
naszej gminie nieefektywnych
źródeł ciepła na ekologiczne –
mówi Wójt Gminy Walim Adam
Hausman.
„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program z budżetem
103 mld zł na lata 2018-2029,
którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez
domy jednorodzinne.
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
dotychczas podpisał porozumienia o współpracy z 49 gminami (Walim jest 50 gminą) na
Dolnym Śląsku. Dolnoślązacy,
w ramach programu „Czyste
Powietrze”, złożyli ponad 9 tys.
wniosków na 150 mln zł dofinansowania.
(AM)

Rada pomaga
firmom
Rada Gminy Walim, na
styczniowej sesji, podjęła
13 uchwał, między innymi
w sprawie: przyjęcia planu
pracy rady i jej komisji na
rok 2021, wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji
Walim i Aglomeracji Dziećmorowice, rozpatrzenia petycji i skargi, uchwalenia i
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego, przyjęcia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy
Walim, a także zmian w budżecie na 2021 r. Ważnym
punktem sesji było przyjęcie przez Radę Gminy Walim
uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków
i budowli związanych z
prowadzeniem działalności
gospodarczej, wskazanym
grupom przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu
pandemii COVID-19.
(AM)
REKLAMA
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Sportowy raport
• Koszykarze Górnika Wałbrzych przełamali pasmo
trzech kolejnych porażek w I
lidze i we własnej hali pokonali
Znicz Basket Pruszków 69:56.
Punkty w tym meczu zdobywali: Górnik: Bojanowski 13,
Malesa 13, Ochońko 12, Wróbel 9, Jakóbczyk 8, Cechniak 6,
Durski 3, Ratajczak 3, Zywert 2.
Znicz: Kierlewicz 19, Szwed 14,
Suliński 9, Proczek 4, Sobczak
4, Tyszka 4, Czosnowski 1, Dalkowski 1, Drewniak 0. Kolejne
spotkanie Górnik rozegra w
Wałbrzychu 6 lutego z Księżakiem Łowicz. Początek o godz.
18.00.

Szczawno powalczy
o baraże

• Wracamy do gry w rozgrywkach III ligi koszykówki męż-

czyzn – tym razem w II etapie
rozgrywek w grupie mistrzowskiej. Bilans 3 zwycięstw i 3 porażek po I etapie pozwala nam
realnie myśleć o walce o miejsca 1-3, które premiowane są
awansem do baraży o II ligę koszykówki mężczyzn. Trzymajcie za nas kciuki, bo będziemy
walczyli o jak najlepsze wyniki
– mówi Bartłomiej Józefowicz,
trener MKS Basket Szczawno –
Zdrój.

Dziewczyny na 5

• Seniorki MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych nie zwalniają
tempa i od niosły kolejne – 5
zwycięstwo w rozgrywkach II
ligi w tym roku. Tym razem
wałbrzyszanki potrzebowały
tylko 3 setów, by pokonać MKS
II Dąbrowa Górnicza (26:24,

25:18, 32:30). Najlepszą zawodniczką spotkania została
wybrana atakująca Chełmca
Pamela Łuszczyńska. Zespół z
Wałbrzycha zajmuje 2 miejsce
w tabeli grupy III, a 13 lutego
zmierzą się w Świdnicy z zajmującym 4 lokatę MKS IgnerHome Volley.

Cenne zwycięstwo

• Ta wygrana była nam potrzebna jak tlen! W derbach
regionu wygrywamy bez straty seta z KS Bielawianka Bester
Bielawa 3:0 (25:21, 25:20,
25:12) i przerywamy przykrą
passę porażek – mówi Fabian
Kurzawiński, trener KPS Chełmiec Wałbrzych. Po 16 kolejkach Chełmiec zajmuje 7 miejsce za stratą 3 pkt. do Ikara
Legnica. W następnej kolejce
wałbrzyszanie zagrają w Jelczu – Laskowicach z Volleyem.
Mecz zostanie rozegrany 13
lutego.

Sukces Victorii

• PUKS Victoria Wałbrzych zajęła 2 miejsce w silnie obsadzonym turnieju w Lesznie. - W
składzie Victorii znalazło się 4
zawodników z rocznika 2010
i trudno było oczekiwać walki o najwyższe trofea. Ale już
w pierwszym meczu faworyt
turnieju - Akademia Piłkarska Piotra Reissa z Poznania przegrał z Victorią 5:10. Nic ze
swej skuteczności nie stracił
Krystian Worski, strzelając drużynie z Poznania 6 bramek. Po
25 minutach musieliśmy rozegrać kolejny mecz z Akademią
z Leszna - Krystian 9 krotnie
umieścił piłkę w siatce rywali, 1
dołożył Patryk Lasek i pokonaliśmy AP z Leszna 10:6. W trzecim meczu zmierzyliśmy się z
najsilniejszym zespołem w turnieju - Polonią Leszno. Niestety, wysiłek włożony w poprzednie 2 mecze spowodował, że
przegraliśmy 4:8. Został nam

ostatni mecz z drużyną AMP
Bolesławiec i walka o 2 miejsce
w turnieju. Po bardzo trudnym
pojedynku wygraliśmy 6:4, a
strzelając kolejne 4 bramki tytuł króla strzelców wywalczył
Krystian Worski z dorobkiem
21 goli w 4 meczach. A już w
najbliższą sobotę w Hali Wałbrzyskich Mistrzów rozegrany
zostanie turniej w kategorii
orlika w którym wystąpi 10 zespołów – mówi Mirosław Furmaniak, prezes PUKS Victoria.

2 Rajd Górski Zimowa
Wyrypa Gór Suchych

• 6.02.2021 r. od godz. 15.00
do godz. 19.00 oraz 7.02.2021
r. od godz. 6.00 do godz. 7.55.
w biurze rajdu przy ul. Parkowej 5 w Sokołowsku (kierunki
dojścia do biura będą oznaczone) wydawane będą pakiety
oraz odbędzie się weryfikacja
uczestników 2 Rajdu Górskiego
Zimowa Wyrypa Gór Suchych.

Start oraz meta rajdu znajdować się będą obok biura. Pakiety będą wydawane zawodnikom, którzy: znajdują się na
liście startowej; opłacili start;
na miejscu złożą własnoręcznie podpisane oświadczenie
(oświadczenia będą również
dostępne w biurze zawodów).
W biurze zawodów i na obszarze startu/mety obowiązują
obostrzenia związane z COVID-19 (odległość, maseczki,
dezynfekcja, przy stoliku może
znajdować się tylko jedna osoba). W biurze zawodów rozmieszczone będą cztery stanowiska wydawania pakietów.
Start rajdu będzie odbywał się
w czterech grupach – podział
nastąpi zgodnie z numeracją
zawodników, która znajduje
się na stronie ultimasport.pl
(numerek znajdujący się kolejno po lewej stronie jest waszym numerem startowym).
(RED)
REKLAMA

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

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości:
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubominie w granicach działki nr 180/4
o powierzchni 0,43 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVb, PsIV.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr
SW1W/00083992/4.
Cena wywoławcza nieruchomości: 15.000,00 zł.
Wadium: 1.500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
wyłączonej z zabudowy.
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 Strudze w granicach działki nr 85 o
powierzchni 0,30 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa, ŁIV. Dla
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr
SW1W/00077924/2.
Cena wywoławcza nieruchomości: 20.000,00 zł.
Wadium: 2.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
wyłączonej z zabudowy.
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.
3. Nieruchomość niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach w granicach działki
nr 1049 o powierzchni 0,1355 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem
RIVb. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta
nr SW1W/00094072/9.
Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 zł.
Wadium: 10 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego stanowi gminne centrum usługowo - mieszkaniowe.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2021 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
04.03.2021 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 Starych
Bogaczowicach, Strudze i Lubominie, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 05.02.2021 r. do
10.03.2021 r.
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SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

KUPIĘ
STAROCIE

ORAZ MOTOCYKLI.

PORCELANĘ SZKŁO
KOLOROWE PATERY
ZEGARKI I INNE
PRZEDMIOTY
Z OKRESU PRL-U

TEL: 696-473-695

TEL. 509 546 581

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

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 Kauflandem
tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

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

Wynajmę
pomieszczenia biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

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

Jak wziąć udział?

1. Utwórz konto na stronie
www.ridewithgps.com
2. Wpłać symboliczną opłatę
startową w wysokości 20 zł:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Bielawie
Santander Bank Polska S.A.
13 1090 2284 0000 0001
1896 1299
Z dopiskiem - Wirtualny
Bieg Gwarków 2021 (Imię i
nazwisko)
3. Pobierz darmową aplikację
Ride with GPS na Android
lub iOS

4. Kliknij ZAPROSZENIE (RSVP).
https://ridewithgps.com/
auto_approve
5. W celu zaliczenia biegu:
włącz rejestrowanie aktywności w aplikacji bądź w
innym urządzeniu rejestrującym ślad GPS (Garmin, Polar),
poruszaj się po trasie Biegu
od startu do mety w kierunku podanym na mapie (z racji różnej czułości modułów
GPS w urządzeniach sugerujemy rozpoczęcie i zakończenie biegu z zapasem ok.
50 m od punktu startu/mety
wyznaczonego w terenie). Po
zakończeniu biegu zapisz aktywność w aplikacji Ride with
GPS (Save) i w innym urządzeniu rejestrującym GPS.
- Używając aplikacji Ride
with GPS pokonany przez
uczestnika bieg zostanie automatycznie zaliczony i naniesiony na tablicę wyników 37.
Biegu Gwarków – wyjaśniają

organizatorzy. - W przypadku
innych urządzeń GPS (Garmin,
Polar) należy ręcznie wczytać
(Upload) swoją aktywność na
swoim profilu Ride with GPS
– najwygodniej z poziomu
komputera. Tablica wyników
37.Biegu Gwarków widoczna
jest tylko z poziomu przeglądarki internetowej (nie można
jej zobaczyć poprzez aplikację
Ride with GPS bezpośrednio,
ale klikając link w opisie biegu
Tablica Wyników). Aktywność
może być dłuższa niż wyznaczone trasy, aplikacja sama
wybierze i zaliczy właściwą trasę jeśli zostanie pokonana od
startu do mety. Bieg zostanie
rozegrany na Sowiogórskich
Trasach Do Narciarstwa Biegowego w Górach Sowich:
Trasa
BG1:
Niedźwiedź
(START) - Kozie Siodło - Lis
(dolna część) - Lisie Skały - Lis
(dolna część) - Kozie Siodło
(META)

DOMOFONY
MONITORING

TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

Siedziba firmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu
– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023
e-mail: mbbednaski@wp.pl

UBEZPIECZENIA

NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE
DORADZIMY W ZAKRESIE:
Programów grupowych, Abonamentów
medycznych, Programów oszczędnościowo
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ Tel. 513 018 511

XXXVII Bieg Gwarków
wirtualnie!
Na tę wiadomość czekali
wszyscy narciarze - 37. Bieg
Gwarków odbywa się w tym
roku wirtualnie. Biegi są
rozgrywane są bez rywalizacji czasowej, a pamiątkowe
medale, które w tym roku są
prawdziwym trofeum, zostaną wysłane pierwszym 160
osobom, które zapiszą się do
startu i pokryją symboliczną opłatę startową. Wszyscy
zapisani zawodnicy dostaną
pamiątkowe certyfikaty. By
każdy miał szansę przebiegnięcia wymaganych minimum 10 km, Bieg Gwarków
rozgrywany jest w dniach
29.01-14.02.2021 r.
Głównym organizatorem
imprezy jest Stowarzyszenie
Turystyczne Gmin Gór Sowich, sponsorem wydarzenia
jest Kompania Górnicza, a nad
sprawnym przebiegiem zawodów on-line czuwa biuro STGGS oraz Sowie Szczyty.

MALOWANIE,

Trasa BG2: Nietoperz (START)
- Bielawska Polana (META)
Aby być finiszerem 37. Biegu Gwarków należy ukończyć
dwie trasy. Na biegaczy na
trasach czekają dwie pamiątkowe ramki mobilne z napisem
Bieg Gwarków Góry Sowie.
Zachęcamy do upamiętnienia
tego nietypowego biegu i zamieszczenia zdjęcia w social
mediach z hasztagiem #BiegGwarków2021. Jedna tablica
na Bielawskiej Polanie, druga
na Lisich Skałach. Trzymamy
kciuki za wszystkich i życzymy
wspaniałych wrażeń – dodają
organizatorzy wirtualnego Biegu Gwarków.
Wszystko o Biegu: https://
ridewithgps.com/events/
143276-37-bieg-gwarkow...
Tablica Wyników (Uczestników): https://ridewithgps.
com/.../143276-37-bieg.../leaderboard
(RED)

Mistrzyni Europy
z Sokołowska jedzie
na mistrzostwa świata
Kamila Żuk zdobyła złoty
medal w biegu pościgowym
w rozegranych w Dusznikach-Zdroju mistrzostwach
Europy w biathlonie. Teraz
pochodząca z Sokołowska
mistrzyni starego kontynentu przygotowuje się do mistrzostw świata.
Kamila Żuk, która w biegu
sprinterskim zajęła 18 miejsce,
pierwotnie miała wystartować
w niedzielnej sztafecie mieszanej. Ostatecznie trener reprezentacji Polski Michael Greis
wystawił ją w sobotnim biegu
pościgowym. 23-letnia zawodniczka AZS AWF Katowice,
która jest absolwentką Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w
Dusznikach-Zdroju, na pierwszym strzelaniu w sobotnim
biegu pościgowym nie popełniła żadnego błędu i awansowała
na 9 miejsce. Była podwójna
mistrzyni świata juniorek z każdym okrążeniem zbliżała się
do strefy medalowej i po dru-

gim strzelaniu była już 6, choć
do prowadzącej w biegu Rosjanki Larysy Kukliny traciła 55
sekund. Po trzecim strzelaniu
Kamila Żuk wciąż była 6, ale jej
strata do liderki zmalała do 11
sekund, a na 4 rundzie zniwelowała straty do prowadzącej
grupy i na ostatnim strzelaniu
- w przeciwieństwie do swoich
rywalek - znów była bezbłędna.
Ze strzelnicy wystartowała do
mety mając kilkanaście sekund
przewagi nad resztą stawki i w
końcówce rywalizacji obroniła
prowadzenie, zdobywając swój
pierwszy medal w międzynarodowej rywalizacji seniorek
i drugi złoty krążek dla Polski
w dusznickich mistrzostwach
(bieg indywidualny wygrała
Monika Hojnisz-Staręga). Trener
Greis powołał Kamilę Żuk do
reprezentacji Polski na mistrzostwa świata, które zostaną rozegrane w słoweńskiej Pokljuce w
dniach 10-21 lutego.
(RED)
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USŁUGI

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

(4) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.

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

(4) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie - w
najlepszej cenie i w najkrótszym
czasie. Tel. 606 937 229
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533

PRACA
(4) 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
(4) Kupię stare motocykle oraz
szkolne przekroje silników i
maszyn parowych, a także syreny
strażackie. Tel. 889-706-226.

oferta dostępna na www. panorama. 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 oferta dostępna na www. panorama.
net. pl pod nr PAN-MS-1020
NOWE MIASTO Do wynajęcia
mieszkanie 29m2 1piętro, ogrzewanie miejskie. Cena 900, -zł
Tel do kontaktu 535-416-014 oferta 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 oferta dostępna na www. panorama.
net. pl pod nr PAN-MW-1130

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: 535416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!

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 miejskie, do odświeżenia, cena 149.000
zł. Tel. 883 334 481

KUPIĘ
(18) Kupię starcie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, militaria, figurki i patery z
okresu PRL-u, szkło kolorowe,
komiksy i inne przedmioty. Tel.
604-574-501.

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Oferty na stronie:
www. eurodom. walbrzych. pl
Skupujemy mieszkania za GOTÓWKĘ na Piaskowej Górze lub
Podzamczu, mogą być zadłużone
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 976 630
Oferujemy do wynajęcia mieszkania w Wałbrzychu: 1, 2, 3-pokojowe.

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 KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

Więcej informacji pod numerem
tel.; 883 334 486, 606 976 630, 883
334 481
OKAZJA !!! DOM WOLNOSTOJĄCY
Biały Kamień, 72m2, do remontu,
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

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

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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ- mieszkanie 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, łazienka z WC, ogrzewanie w trakcie
modernizacji na gazowe. CENA:
159 000 zł (nr: 2549) (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 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
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

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,łazienka 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,ogrzewanie miejskie. CENA: 177 000 zł
(nr: 2651) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON –Okolice STARYCH BOGACZOWIC Dom o pow. 320 m 2 , 7
pokoi, 2 kuchnie, łazienka z WC ,
Działka 2300 m 2. Cena: 300 000
zł, ( nr: 2652)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

Tel. 606 478 000
Sprzedam nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym o
pow. użytkowej 141 m2 na działce
o pow. 1500 m2 w miejscowości
Kowalowa w gminie Mieroszów.
Cena 110 tys. zł

teren o powierzchni 3544m² cena
Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567
e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

166 tys.zł
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są

Oferujemy naszym Klientom bez-

ofertą w rozumieniu przepisów

pieczne i sprawne przejście przez

prawa, mają charakter wyłącznie

cały proces zakupu lub sprzedaży,

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,

bezpłatnej prezentacji!

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

BON – GŁUSZYCA, działka w
okolicach Głuszycy o pow. 4900
m 2 z warunkami zabudowy oraz

z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło
Starej Kopalni).

Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny

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

BON – BOGUSZÓW-GORCE, mieszkanie 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

Sprzedam halę
800 m

Sprzedam działkę budowlaną w

aż do momentu umowy końcowej

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

cena 99.000 zł. Tel. 883 334 486

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

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

związanej z jej nabyciem/zbyciem.
Pomożemy w określeniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów. Zapraszamy do bliższej,

Sprzedam lokal mieszkalny- wysoki standard, po remoncie w

informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl.

DB2010
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spokojnej części Białego Kamienia-

Tygodnik DB 2010

okolice ul. Miłosnej. Pow. 42 m2.

Redakcja i biuro ogłoszeń

Cena 185 tys. zł. Czynsz 220 zł.

ul. Wysockiego 27,

Sprzedam lokal mieszkalny o pow.

58-300 Wałbrzych

57 m2 w Mieroszowie z niezależnym wejściem, duży pokój, kuch-

tel. 790 709 590

nia, przedpokój, łazienka z WC i

e-mail: redakcja@db2010.pl

piwnica, strych, ogródek, pomiesz-

reklama@db2010.pl,

czenia gospodarcze. Mieszkanie
bezczynszowe opłata za zarząd 73

www.db2010.pl

zł/mies. Cena 69 tys. zł.
Sprzedam lokal użytkowy o pow.

Wydawca: PPHU Media-Plan

40,8 m2 w samym centrum Wał-

Redaktor naczelny: Robert Radczak

brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal
znajduje się na parterze i składa się
z dwóch pomieszczeń biurowousługowych, dwóch przedpokoi i
WC. Cena 60 tys. zł.

Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń i reklam.
Tekstów niezamówionych nie zwracamy.
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REKLAMA

Przedszkole po drodze
Trwa następna tura zapisów do nowo utworzonej placówki
przedszkolnej przy ulicy Husarskiej w Wałbrzychu.

Budynek usytuowany jest
na skraju najnowszej części
wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze. Działka przedszkola od
strony ulicy Wieniawskiego
przylega do kończonej Obwodnicy Wałbrzycha. Jednakże sam
budynek stoi przy ulicy Husarskiej, co sprawia, że chociaż położony jest blisko największej

arterii komunikacyjnej miasta,
jego otoczenie emanuje ciszą
i spokojem przedmieścia. Położenie przedszkola sprawia, że
większość wałbrzyszan przejeżdża codziennie koło naszej
placówki w swojej drodze do
pracy i do domu.
Dzięki dofinansowaniu z
Unii Europejskiej, nasze przed-

przyrodnicze. Na dzieci czekają doskonale wyposażone sale
dziennego pobytu, salka sportowa, bawialnia i zewnętrzny
plac zabaw.

szkolaki mogą uczyć się i bawić w małych grupach (do 17
osób). Dla maluchów przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć
dodatkowych: język angielski,
gimnastykę korekcyjną, terapię
logopedyczną, logo-rytmikę,
terapię ręki, zajęcia taneczne, teatralne, matematyczne,
sportowe, plastyczne oraz

PRZEDZKOLE UNIJNE! ZAPISY!
Filia Przedszkola „Olimpijczyk”
ul. Husarska (Podzamcze)
Informacje i formularze zapisu na naszej stronie
(w zakładce przedszkole unijne)

www.przedszkole-olimpijczyk.pl
lub w sekretariacie przedszkola, tel. 530 338 333
ul. Wieniawskiego 80 (wejście od Husarskiej)

Fundacja „Moja Szkoła” prowadzi zapisy do nowo otartej filii
Niepublicznego Sportowego Przedszkola „Olimpijczyk”

Nasz atuty:
• Doskonale wyposażony, nowy budynek
• Małe grupy przedszkolne (do 17 dzieci)
• Bogata oferta edukacyjna: język angielski, gimnastyka korekcyjna,
terapia logopedyczna, logo – rytmika, terapia ręki
• Zajęcia teatralne, taneczne, matematyczne, sportowe, plastyczne i przyrodnicze
Niskie czesne

Placówka jest filią Niepublicznego Sportowego Przedszkola „Olimpijczyk”. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę
internetową: www.przedszko-

le-olimpijczyk.pl - zakładka
przedszkole unijne. Wszelkich
informacji udzielamy także
telefonicznie, pod numerem:
530 338 333.

