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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

 sortowanie surowców wtórnych
 rozładunek paczek kurierskich
 rozbiórka sprzętu RTV i AGD
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 kierowca kat. C
 operator koparki/ładowarki
 operator wózka widłowego

Wyjazdy z Polski w każdy piątek

Premie do 150 EUR
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro),
tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl

Mieszkańcy odwołają
burmistrza?

Czytaj na str. 3
REKLAMA

Umowa o pracę czy zlecenie?
Dzięki dofinansowaniu ze środków
Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z bezpłatnych usług Wałbrzyskiego Centrum Aktywności
Obywatelskiej - prowadzonego przez
Fundację Wałbrzych 2000 - skorzystało wielu wałbrzyszan. - Ostatnio
wiele osób odwiedzających WCAO
miało wątpliwości i obawy co do
formy swojego zatrudnienia – mówi
Łukasz Zawojak, wiceprezes zarządu
Fundacji Wałbrzych 2000.
Dlatego dzisiaj o pracy na etacie
i zleceniu
Najczęstszym modelem zatrudnienia jest stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Taka umowa
spełniać musi określone warunki
wskazane w Kodeksie pracy (art. 22),
z których wynika, że praca musi być
wykonywana pod nadzorem, kierownictwem pracodawcy i w określonych przez niego warunkach co
do czasu, miejsca (wg grafiku, z potwierdzeniem na liście obecności).
Oczywiście z zawarciem stosunku
pracy wiążą się prawa i obowiązki
określone w dalszej części Kodeksu pracy. W szczególności ważne
dla pracownika jest w pełni płatny
urlop, płatna nieobecność w pracy
w związku chorobą, świadczenia i
przywileje związane z urodzeniem
dziecka.
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Umowy cywilnoprawne
Zdarza się, że szukając pracy dostajemy propozycję zatrudnienia na
„umowę zlecenie” lub „umowę o dzieło”, czyli na podstawie umów cywilnoprawnych. Umowy takie regulują
stosunki pomiędzy dwiema stronami,
jednak nie na podstawie Kodeksu pracy, ale Kodeksu cywilnego. Mamy tutaj nie „pracownika i pracodawcę”, ale
„zleceniobiorcę i zleceniodawcę”. A co
za tym idzie - zleceniobiorca nie może
liczyć na przywileje oraz prawa określone Kodeksie pracy. Z drugiej jednak
strony zleceniodawca nie może wymagać od zleceniobiorcy spełnienia
obowiązków zawartych w tym kodeksie, a to oznacza, że zleceniobiorca nie
musi wykonywać zleconych zadań w
miejscu i czasie określonym przez zleceniodawcę. Ponadto zlecenie nie jest
wykonywane pod stałym nadzorem
zleceniodawcy, należy się jedynie stosować do wskazówek zleceniodawcy.
Co więcej, o ile również pracownik jest
zobowiązany do wykonywania pracy
osobiście, o tyle zleceniobiorca już
nie i możliwe jest, aby dane zadanie
w ramach umowy-zlecenia wykonała
inna osoba.
Podobnie jest przy umowie o dzieło.
W tym przypadku jednak umowa taka
jest umową rezultatu, a nie jak w przypadku umowy o pracę czy zlecenia, starannego działania. W przypadku umowy

o dzieło finalnym rezultatem jest wytworzenie jakiegoś dobra, np. wykonanie mebli, namalowanie obrazu itp.
Warto wiedzieć
Niektórzy pracodawcy dążą do zawierania korzystniejszych dla siebie,
z punktu widzenia kosztów oraz praw
pracowniczych, umów cywilnoprawnych i jeżeli obie strony zgadzają się
na taką relację, to wszystko odbywa
się zgodnie z prawem. Zdarza się
jednak, że zawarta umowa cywilnoprawna to jedynie fasada, wybieg, aby
uniknąć obostrzeń Kodeksu pracy w
związku z umową o pracę. Dzieje się
tak wówczas kiedy zawarta umowa
określa warunki zarezerwowane dla
stosunku pracy. Wówczas zgodnie z
Kodeksem pracy zostaje zawarty stosunek pracy, pomimo, że formalnie została zawarta umowa cywilnoprawna.
W takim przypadku możemy dochodzić swoich praw przed sądem
pracy. Jeśli wykonujemy prace o charakterze stosunku pracy, a podpisaliśmy umowę-zlecenia lub o dzieło,
możemy wystąpić do sądu z pozwem
o ustalenie stosunku pracy. Wówczas
sąd bada jak faktycznie wygląda wykonywanie pracy w ramach zawartej
omowy, czy zleceniobiorca podpisuje
listę obecności, czy wykonuje swoje
obowiązki osobiście pod nadzorem
pracodawcy i czy praca ma charakter

stały. Jeżeli okaże się, że wykonywane zlecenie posiada w przeważającej
części cechy stosunku pracy, wówczas
sąd zmieni wyrokiem umowę-zlecenia
na umowę o pracę.
Łukasz Zawojak

Dni, w których dyżurują
(w godzinach 14.30-16.30)
eksperci Wałbrzyskiego
Centrum Aktywności
Obywatelskiej:

24 października 2019
7 i 21 listopada 2019
5 grudnia 2019
Z ekspertem można
porozmawiać osobiście
w siedzibie Fundacji
Wałbrzych 2000,
ul. Wrocławska 53,
telefonicznie pod numerem
74 843 45 62 lub wysłać
pytanie emailem:
biuro@walbrzych2000.pl
Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495)
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OPONY CIĘŻAROWE

OPONY OSOBOWE

ORIUM /GRUPA MICHELIN/

KORMORAN

już od 950

zł netto

OPONY OSOBOWE

PETLAS

APLUS
już od 770

ZIMOWE

już od 145

OPONY PRZEMYSŁOWE

zł netto

MOTO - HURT SA O/ WAŁBRZYCH
ul. 11 Listopada 38, TEL 74/844-65-41 / 74/844-65-08

REKLAMA

zł netto

ZIMOWE

już od 120

zł netto

„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63
Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211
„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520
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WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY

Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje,
iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 i Urzędu Miasta Lubawka z siedzibą: Lubawka Plac Wolności 1, został
wywieszony i podany do publicznej wiadomości
na okres 21 dni, Wykaz Nr 19/2019 nieruchomości położonej w Lubawce – część działki nr 268/23
o pow.187,5m2, obręb nr 0002 Lubawka, przeznaczonej do wydzierżawienia, której współużytkownikiem wieczystym w udziale wynoszącym 4/5 części jest Skarb Państwa.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Mienia Skarbu Państwa tel. 58 668 85 26.

STARE BOGACZOWICE
Zawiadamia, że w okresie od 25.10.2019 r.
do dnia 14.11.2019 r. w Urzędzie Gminy
w Starych Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132
na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej
www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl
zostanie wywieszony wykaz nr 9/2019 lokali
użytkowych

przeznaczonych

do

sprzedaży

w drodze przetargowej.

Pyrrusowe zwycięstwo
Janusz
Bartkiewicz

No i po ptokach, jak się
kiedyś się mawiało, chcąc szczególnie podkreślić, że coś
się już skończyło i niczego już
zmienić nie da rady. Oczywiście
nie chcę przez to powiedzieć,
że ogarnął mnie jakiś szczególny pesymizm, ale tak naprawdę
do śmiechu mi daleko, ponieważ wszelkie moje dotychczasowe złudzenia prysnęły jak
mydlana bańka. Tegoroczne
wybory potwierdziły coś, czego starałem się do swej świadomości nie dopuszczać,
aby zachować w sobie przekonanie, że większość moich
rodaków to ludzie kierujący się
mimo wszystko patriotyzmem,
dla których utrzymanie i rozwój
naszej młodej demokracji, to
jednak priorytet. Okazało się,
że przekonanie to było jak
najbardziej błędne, oparte
bardziej na moim chciejstwie
niż realiach naszej codzienności. A realia są takie jakie są.
Koalicja Zjednoczona Prawica, która wystartowała pod
szyldem PiS, wygrała ponieważ
wiejski i małomiasteczkowy suweren, jak lubi mawiać prezes
Jarosław, uwierzył mu, że gdy
wygrają wrogowie Kościoła i
Polski, czyli nihiliści z Koalicji
Obywatelskiej, Lewicy i PSL,
to odbiorą im to wszystko, co
im prezes w swej wielkiej łaskawości raczył dać. Dobrze, że
prawa wyborczego nie mają
świnie i krowy, bo być może i
one ze strachu zagłosowały-

by przeciw wskazanym przez
prezesa nihilistom i wówczas
nawet Senat by się przed prezesem nie obronił. Ale widać, że
nawet sam prezes jest mocno
zestrachany, przez co zaczął
wykonywać przedziwne ruchy,
które - mówiąc prawdę - z polityczną uczciwością nie mają
wiele wspólnego, bo kiedy nie
udało się skorumpować senatorów spoza Koalicji Obywatelskiej, to jakiś pisowski doradca
podrzucił prezesowi myśl, aby
uruchomić powołaną w Sądzie
Najwyższym przez PiS, w wiadomym przecież celu, Izbę
Kontroli Nadzwyczajnej, która
ostatecznie
zadecydować
ma o ważności wyborów.
Zgłoszono więc wniosek o
ponowne przeliczenie głosów
w kilku senackich obwodach
wyborczych, w których mniejszą lub większą liczba głosów
wygrali przedstawiciele tzw.
paktu senackiego zgłoszonego przez Lewicę. Uzasadniali
to tym, że wprawdzie nie mają
dowodów na złamanie prawa wyborczego, ale w obwodach tych niby było zbyt dużo
głosów nieważnych, zresztą
nie odbiegająca od średniej
krajowej, a więc z „ciekawości”
tylko (jak wyraził się były już
wicemarszałek Sejmu Terlecki)
zdałoby się głosy przeliczyć,
bo być może w obwodach
tych wygrała faktycznie Zjednoczona Prawica. Ciekawe,
że liczba głosów nieważnych
o wiele większa niż we wskazanych przez PiS okręgach, nie
stanowi dla prezesa Jarosław
problemu w tych okręgach
wyborczych, gdzie wygrali kandydaci Zjednoczonej
Prawicy (czytaj PiS). Koalicja
Obywatelska nie pozostała

Pola Nadziei
obojętna i również zgłosiła
podobne wnioski, ale dotyczące przypadków, w których
doszło ewidentnie do złamania
prawa wyborczego, więc nie
„ciekawością” się kierowała,
tylko twardymi dowodami. Jak
postąpią powołani w istocie
przez prezesa Jarosława (bo to
on de facto, a nie PiS w kraju
rządzi) sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego trudno powiedzieć,
ale pozostaję, być może w naiwnej wierze, że nawet nieprawidłowo powołani do tego organu członkowie, mimo wszystko
bardziej będą szanować prawo, niż polityczne życzenia
prezesa Jarosława.
Jak napisałem, jest już po
ptokach, ale muszę przyznać,
że ten smutny dla mnie fakt,
nie przysłania mi małych promyczków nadziei i wiary w to,
że nawet najczarniejsza noc
nie trwa wiecznie. I z tego, że
może się skończyć szybciej
niżby chciał, prezes Jarosław
zdaje sobie zapewne doskonale sprawę. Widać to było
podczas jego „zwycięskiego”
przemówienia zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów.
Otóż minę miał najwyraźniej nietęgą i żaden, tak mu właściwy,
triumfalizm w jego głosie nie
pobrzmiewał. Otóż prezes nie
tylko w nowym senacie minę
dla PiS dostrzegł. Dostrzegł też
trzy następne w postaci partii
Porozumienie Jarosława Gowina i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, którzy wspólnie
wprowadzili 35 szabel (Gowin
18 i Ziobro 17), przez co mogą
teraz od prezesa żądać więcej
niż chciałby on im dać. Trzecią
miną jest Konfederacja Wolność i Niepodległość, która

na scenie politycznej zajęła
miejsce na prawo od Zjednoczonej Prawicy, przez co
może okazać się dla prezesa
Jarosława również niebezpiecznym przeciwnikiem. Nie
jest więc łatwo, wobec czego będzie musiał się trochę
posunąć, chyba że znów zastosuje manewr, jaki wykonał
w przypadku partii samoobrona Andrzeja Leppera. Tematu
nie będę rozwijał, bo jeszcze
jakiś „całkowicie apolityczny”
prokurator z ziobrowych hufców będzie chciał mi zarzucić,
że namawiam kogoś do przestępstwa. Otóż z ostrożności
procesowej już teraz oświadczam, że nie namawiam, a tylko
analizuję z grubsza pewne historyczne zaszłości z lat 2005
-2007. Tyle i tylko tyle.
Strach prezesa Jarosława
bierze się również i z tego,
że doskonale zdaje sobie
sprawę, iż głoszone przez PiS
od czterech lat przekonanie,
że rządzi ponieważ naród (w
pisomowie słowo pisane dużą
literą) dał mu do tego prawną
legitymizację, jest niczym innym, niż wielkim humbugiem,
czyli zwykłą blagą. Otóż rządy
prezesowi Jarosławowi dał tylko i wyłącznie (tak jak w 2015
roku) obowiązujący system
liczenia mandatów, zwany systemem D’Hondta, albowiem
tak naprawdę na Zjednoczoną
Prawicę oddało swój głos jedynie 8 051 935 osób, co stanowi
tylko około 18% wszystkich
uprawnionych do głosowania.
Ale nawet biorąc pod uwagę
tylko tych, którzy poszli do
urn wyborczych (a tych było
18 470 710), to spośród nich
aż 10 418 775 prezesowi Jarosławowi postawiło weto.

Wyniki wyborów pokazały,
że mimo zmasowanej propisowskiej propagandy w partyjnej telewizji publicznej,
czyli w TVP, mimo wydania
na tę propagandę 1 miliarda
złotych, PiS nie uzyskał niczego
więcej niż w wyborach sprzed
czterech lat. A to znaczy, że
władzę swą opierać musi tylko
i wyłącznie na tych, dla których
ważniejszy jest (finansowy)
ochłap rzucony przez prezesa,
niż pomyślność całej naszej
zbiorowości, zarówno obecnie
jak i w najbliższej przyszłości. Ochłap, który suwerenowi
prezesa Jarosława przysłonił
i jeszcze przesłania wszelkie
przekręty i złodziejstwo tych,
którym się władza po prostu w ich mniemaniu oczywiście
- należy. A czasy idą takie, że
rzucane na lewo i prawo obietnice okażą się zwykłą ściemą,
a rzucone finansowe ochłapy marnymi groszami. Więc
w sumie dobrze się stało, że
prezes Jarosław znów odniósł
zwycięstwo, bo będzie to – o
czym jestem świecie przekonany – zwycięstwo pyrrusowe,
którego prezes Jarosław ze
swoimi akolitami nie będzie
w stanie udźwignąć. Więc na
szczęście żaby tej zjadać nie
będą musieli wszyscy ci, którzy
z prezesem Jarosławem stanęli w szranki wyborcze. Ich czas
nadejdzie i to niebawem.
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.

Hospicjum im. Jana Pawła
II w Wałbrzychu przyłączyło się do ogólnopolskiej
akcji sadzenia żonkili - zainicjowanej przez Polskie
Towarzystwo Opieki Paliatywnej pod hasłem „Pola
Nadziei - będącej wyrazem
solidarności z cierpiącymi i
symbolem triumfu miłości
nad śmiercią. Akcja przeprowadzona została 18 października, a odzew był ogromny
- uczestniczyło w niej ok. 500
dzieci ze szkół i przedszkoli
nie tylko z Wałbrzycha, ale
też m.in. z Boguszowa- Gorc i
Czarnego Boru. – Na naszym
„Polu Nadziei”, które powstało w ogrodzie przy siedzibie
hospicjum, zostało zasadzonych tej jesieni ok. 1200
cebulek żonkili, które zakupiliśmy specjalnie do posadzenia w ramach tej akcji. Jestem bardzo zadowolona, że
szkoły przyłączyły się tak gremialnie do ogłaszanej przez
nas kampanii. W tym roku, po
raz pierwszy od początków
akcji, przed jej rozpoczęciem
pokazaliśmy dzieciom hospicjum po to, by poznały to
miejsce – żeby wiedziały, jak
wiele dobra wokół tego miejsca się zbiera i żebyśmy dzięki
ich udziałowi w tej akcji mogli też liczyć na kolejnych nowych wolontariuszy, którzy
nam pomogą w przyszłości
np. przy organizacji naszych
kolejnych kwest – mówi Renata Wierzbicka, prezes PTOP
Oddziału w Wałbrzychu.
(RED)
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Zbierają podpisy pod wnioskiem o referendum

Uczyli się ratować

W Boguszowie-Gorcach
rozpoczęły się przygotowania do referendum w sprawie
odwołania burmistrza miasta, który od grudnia 2019
r. przebywa w areszcie. Do
Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach wpłynęło
zawiadomienie o zamiarze
przeprowadzenia referendum i rozpoczęło się zbieranie podpisów osób popierających tę inicjatywę.
Przypomnijmy: Burmistrz
Boguszowa – Gorc Jacek C.
został aresztowany 19 grudnia 2019 roku i do dziś przebywa za kratami, a prokuratura postawiła mu zarzuty
przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 70 tysięcy
złotych oraz wyrządzenia
Gminie
Boguszów-Gorce
szkody w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 4 mln
złotych. Rada Miejska Boguszowa-Gorc wystosowała do
aresztowanego burmistrza
apel, w którym rajcy domaga-

Ćwiczenia pierwszej pomocy z rekordową energią,
9 fantomów, ponad 100 ćwiczących i 3000 tysiące posadzonych krokusów – to efekt
jednej akcji profilaktycznej
zorganizowanej w Gminie
Czarny Bór.
16 października obchodzony jest Europejski Dzień
Przywracania Czynności Serca
i z tej okazji Fundacja WOŚP
organizuje rekord w resuscytacji. Głównym celem przedsięwzięcia jest promowanie
w całej Polsce nauki pierwszej
pomocy. Z inicjatywy Biblioteki + Centrum Kultury oraz przy
współpracy z Gminnym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
do tej ogólnopolskiej akcji dołączyła również Gmina Czarny
Bór. Akcja rozpoczęła się szkoleniem w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia życia
i prowadzenia akcji resuscytacyjnej, nad prawidłowym jej
przebiegiem czuwali strażacy
Państwowej Straży Pożarnej

li się od niego złożenia urzędu. Jacek C. nie zrezygnował
z funkcji, więc 22 lipca 2019
r. radni z klubu Razem dla
Boguszowa-Gorc złożyli projekt uchwały w sprawie referendum o odwołanie burmistrza. Podczas sesji, która
odbyła się 22 sierpnia 2019 r.,
rada miejska uchwały jednak
nie przyjęła.
- 21.10.2019 r. na ręce zastępcy burmistrza miasta
Sebastiana Drapały zostało
złożone zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia w
naszym mieście referendum
w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce.
Inicjatywa została podjęta na
wniosek grupy mieszkańców
miasta i stanowi odpowiedź
na decyzję Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc, która w sierpniu 2019 r. podjęła uchwałę
odrzucającą wniosek grupy
radnych z klubu Razem dla
Boguszowa-Gorc o referendum w tej sprawie. Jako jeden

z argumentów, radni koalicji
rządzącej miastem, a także
przewodniczący rady miasta,
podawali prawdopodobieństwo rozwiązania rady miasta jeśli referendum byłoby
skuteczne. Referendum na
wniosek mieszkańców Gminy
Boguszów-Gorce, bez względu na wynik głosowania, nie
zagraża obecnej kadencji rady
miasta, więc argument ten nie
powinien być już przez tych
radnych podnoszony – wyjaśniają organizatorzy inicjatywy referendalnej w Boguszowie-Gorcach.
22 października rozpoczęła
się zbiórka podpisów osób popierających tę inicjatywę.
- Możecie się Państwo spodziewać w swoich mieszkaniach i domach wizyt osób,
zbierających podpisy mieszkańców na listach poparcia
inicjatywy przeprowadzenia
referendum. I tutaj bardzo
ważna sprawa - listy z podpisami trafią wyłącznie do

komisarza wyborczego. Podajemy tę informację, ponieważ
uważamy, że mogą się w tej
kwestii zrodzić pewne obawy.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby
też zadeklarować swoją pomoc w tej sprawie, tj. chciałby dołączyć do grona osób
zbierających podpisy, prosimy o kontakt w informacji
prywatnej na naszej stronie
na Facebooku. W informacji
tej prosimy też o podanie odpowiadających Państwu ulic
i dzielnicy, w której chcieliby
Państwo pomóc. My przekażemy te informację do osób
decyzyjnych i następnie te
osoby będą się już kontaktować bezpośrednio z Państwem. Wkrótce zostanie
utworzona na FB specjalna
strona poświęcona wyłącznie referendum, gdzie będzie
można dowiedzieć się wszystkiego w tym temacie – dodają
organizatorzy akcji odwołania
burmistrza Boguszowa - Gorc.
Robert Radczak

(Adam Poręba i Waldemar Poręba), strażacy ochotnicy z OSP
Witków (Robert Zając i Marcin
Kała) oraz funkcjonariusze policji (Estera Jagielska i Maciej Trela). Punktualnie o godz. 12:00,
wzorem całej Polski, wszyscy
uczestnicy ćwiczeń rozpoczęli półgodzinną symulację
resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po emocjach związanych z rekordową pierwszą
pomocą, był też czas na relaks
przy pracach ogrodniczych.
Celem organizatorów akcji
była zarówno nauka pomocy
przedmedycznej ale również
szeroko pojęta profilaktyka
dlatego też uczestnicy akcji, w
okolicy biblioteki, szkoły oraz
na Skwerze Olimpijczyków
posadzili 3 tysiące krokusów –
kwiatów symbolizujących życie w trzeźwości i profilaktykę
prozdrowotną. Młodzi ogrodnicy pracowali pod czujnym
okiem architekta krajobrazu z
Instytutu Zielni.
(KB)
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Wybory uzupełniające
Przypominamy, że 4 listopada 2019 r. odbędą się wybory
uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miasta Świebodzice.
Do obsadzenia zostały dwa wolne miejsca, o które ubiegać się
mogą kandydaci, którzy mieszkają w Gminie Świebodzice, ale
uczęszczają do szkoły poza jej
granicami. Swoją kandydaturę
można zgłaszać do 28 października w Miejskim Domu Kultury
przy ul. Wolności 13 w Świebodzicach. Kandydat musi złożyć
w komisji oświadczenie o wrażeniu zgody na kandydowanie na
członka rady.
(WP)

Modernizacja
oświetlenia
Do końca października 2019 r.
na zlecenie Gminy Świebodzice zostanie zmodernizowane
oświetlenie na ulicy Mieszka I:
od ul. Dąbrówki do ul. Przechodniej w Świebodzicach. W ramach
zadania zostaną wykonane prace
budowlane polegające na: montażu nowej kablowej instalacji
zasilania oświetlenia ulicznego,
ustawieniu 20 nowych słupów
stalowych z wysięgnikami wyposażonymi w nowoczesne oświetlenie LED. Kształt latarni oraz
natężenie oświetlenia zostanie
dostosowane do istniejącego
układu oświetlenia ulicznego na
całej ulicy Mieszka I.
(WP)

Samorządowcy szybowali
Po raz pierwszy na Gminnym Lotnisku Sportowo-Dyspozycyjnym w Świebodzicach odbyły się zawody
szybowcowe na celność lądowania pilotów, radnych,
samorządowców,
którego
organizatorem było Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach.
Lotnisko Sportowo-Dyspozycyjne stanowi ważny punkt
na mapie Gminy Świebodzice,
a tym samym wyróżnia miasto
na tle innych gmin. Lotnisko
jest ważnym elementem infrastruktury turystycznej.
W zawodach na świebodzickim lotnisku wziął udział
mi.in. burmistrz Świebodzic
Paweł Ozga, zastępca burmistrza Mariusz Szafraniec, sekretarz miasta Sabina Cebula,
przewodniczący Rady Miejskiej
Świebodzic Zdzisław Pantal,
wiceprzewodniczący Jan Klepiec oraz Janusz Kościukiewicz,
radni Rady Miejskiej: Patryk
Biały, Marcin Cichoń, Aneta
Dobosz, Zofia Marek, Adam
Pofelski, Adam Tobiasz, Jacek
Żygłowicz. Nad prawidłowym
przebiegiem zawodów czuwał
prezes Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach Grzegorz
Glegoła. Uczestnicy utworzyli
15 drużyn, które w parach wraz

Odnawiają miasto
Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów na terenie
Gminy Świebodzice obejmuje
dwa etapy: I - przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i
przyłączy z likwidacją osadników
ścieków w rejonie budynków ul.
Słowackiego 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5,
5a ul. Kopernika 8, 10 w Świebodzicach; II - rewitalizacja ulicy
Słowackiego w Świebodzicach
wraz z otoczeniem. Dotychczas
zostały zakończone w całości
prace związane z etapem I, ale
trwają roboty związane z utwardzeniem nawierzchni terenu na
podwórkach. Koszt inwestycji to
1 336,370,24 zł brutto. Termin zakończenia zaplanowany jest na
16 listopada 2019 r.
(WP)

Dla maluchów

z licencjonowanymi pilotami
ze świebodzickiego lotniska
oraz z zaprzyjaźnionych aeroklubów dzielnie rywalizowali
w zawodach. Każda para wykonała dwa loty. Na koniec
zawodów burmistrz Paweł
Ozga oraz prezes Towarzystwa
Lotniczego w Świebodzicach
wręczyli uczestnikom okolicznościowe dyplomy, a pilotom
materiały promujące miasto,

ponadto podziękował prezesowi towarzystwa Grzegorzowi
Glegole, członkom towarzystwa oraz wszystkim osobom
zaangażowanym za profesjonalny i bezpieczny przebieg
zawodów.
Wyniki zawodów: I miejsce
- Aleksander Golińczak, instruktor III specjalności, pilot samolotów gaśniczych i prezes OSiR
Świebodzice Spółka z o.o. Ma-

riusz Gawlik; II miejsce - Jacek
Musiał, dyrektor Aeroklubu w
Jeleniej Górze i Wojciech Orzel,
kierownik wydziału Spraw obywatelskich Ochrony Ludności
i Działalności Gospodarczej; III
miejsce - Paweł Ozga, burmistrz
Świebodzice i Fabrizio Bosetti
- skarbnik Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach , prezes
ISOPAK, instruktor- pilot.
(WP)

Trwają prace związane z montażem i wyposażeniem placu
zabaw w ramach programu
Maluch+ 2019 przy Żłobku
Miejskim nr 2 w Świebodzicach. W ramach przedsięwzięcia
planowane jest wykonanie nawierzchni z tworzywa sztucznego, która zapewni bezpieczne
korzystanie z urządzeń na placu
zabaw oraz montaż urządzeń rekreacyjnych. Cały plac zostanie
ogrodzony płotem o wysokości
1,20 m. Wartość zadania to 138
654,21 zł brutto. Termin zakończenia zadania przewidziany jest
na listopad 2019 r.
(WP)
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Kuchenne nowości
w Wałbrzychu
Najnowsze wzory i rozwiązania technologiczne przy
budowie mebli kuchennych
są już dostępne dla klientów
z Aglomeracji Wałbrzyskiej
w studiu mebli kuchennych
Komfort Kuchnie przy ul. Długiej 39 w Wałbrzychu.
- Wszystkich poszukujących
wyjątkowych mebli zapraszamy
do Komfort Kuchnie – profesjonalnego studia mebli kuchennych z siedzibą przy ul. Długiej
39 w Wałbrzychu, które oferuje
naszym klientom szerokie spektrum różnorodnych rozwiązań
systemów kuchennych wykonywanych pod wymiar. Do
dyspozycji naszych klientów
mamy nowości zaprezentowane podczas niedawnych targów
meblowych, zorganizowanych
przez czołowego producenta
Nobilia w Niemczech. Podczas
tegorocznych targów wystawcy zaprezentowali mnóstwo
nowych rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych. Zapre-

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT nawet do 50%
LODÓWKA I ZMYWARKA
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. 9 tys. z³
przy zakupie mebli w cenie min
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Wa³brzych, ul.D³uga 39•tel.: 74 666-03-39
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zentowane zostały, będące już
w produkcji, najnowsze wzory
frontów, blatów, a także korpusów i wszelkich dodatków,
które wpływają na funkcjonalność oraz estetykę naszych me-

bli. Podczas przygotowywania
projektu zabudowy kuchennej
uważnie analizujemy potrzeby
naszych klientów i wspólnie
pracujemy nad optymalnymi
rozwiązaniami, które pozwo-

lą stworzyć projekt, będący
kwintesencją marzeń o nowej
kuchni. Od lat współpracujemy
z renomowanymi producentami z kraju i z zagranicy. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu

nasza firma sprosta najbardziej
wygórowanym wymaganiom
klientów, którym zapewniamy
swobodę w procesie tworzenia
ich wymarzonej kuchni. Dodatkowym atutem firmy jest aż
pięcioletnia gwarancja udzielana na cały asortyment. Wszystkich, którzy cenią sobie najwyższą jakość produktu i najwyższe

standardy obsługi klienta, zapraszamy do profesjonalnego
studia mebli kuchennych Komfort Kuchnie przy ul. Długiej 39
w Wałbrzychu oraz do kontaktu
pod numerami: 74 666 03 39 i
601 77 13 57 - zapraszaja właściciele Studia Mebli Kuchennych Komfort Kuchnie w Wałbrzychu.
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Niezwykły koncert i otwarcie wieży
W poewangelickim kościele przy ulicy Jana Pawła II w Jedlinie - Zdroju, 20
października br. odbył się
wyjątkowy koncert - „Drogi
do Bacha”, zorganizowany w
ramach XII Koncertu Trzech
Kultur. Po koncercie odbyło
się uroczyste otwarcie wyremontowanej wieży kościelnej z punktem widokowym.
Podczas koncertu licznie
zgromadzonej
publiczności
zaprezentował się znakomity
zespół wokalny - Capella Cracoviensis. Zespół wystąpił w
składzie: Antonina Ruda - sopran, Michalina Bienkiewicz

- sopran, Ilona Szczepańska alt, Piotr Szewczyk - tenor, Marek Opaska - bas i Jan Tomasz
Adamus - organy. W programie koncertu znalazły się trzy
utwory: „Christe, adoramus te”
Monteverdiego, „Dulcis amor
Jesu” Pękiela i „Jesu, meine Freunde” Bacha.
Przed rozpoczęciem koncertu historię remontu kościoła
przedstawił Burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel, który
dziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do tej realizacji. Podziękowania złożył też
ksiądz prałat Ryszard Uryga,
a Prezydent Wałbrzycha Ro-

man Szełemej pogratulował
inicjatywy. Po zakończeniu
koncertu odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej wieży kościelnej, na której
znajduje się punkt widokowy,
który umożliwi mieszkańcom, a
także odwiedzającym Jedlinę-Zdrój turystom, kuracjuszom i
gościom podziwianie miasta i
jego okolicy z zupełnie nowej,
niecodziennej, ciekawej perspektywy.
Warto w tym miejscu przypomnieć historię utworzenia
punktu widokowego na kościelnej wieży. W lutym 2018
r. Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego
ogłosił nabór wniosków w konkursie pt. „Ochrona zabytków i
budownictwa tradycyjnego” w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po dogłębnej analizie wybrano kościół
przy ul. Jana Pawła II. Gmina
Jedlina - Zdrój podpisała umowę użyczenia z Parafią Rzymskokatolicką w Jedlinie-Zdroju
za zgodą biskupa świdnickiego
Ignacego Deca. Od tego czasu
rozpoczęły się intensywne prace nad projektem odbudowy
wieży kościelnej i empor. Projekt przewidywał innowacyjne

rozwiązania polegające na wykorzystaniu empor, które same
w sobie są rzadkością w kościołach rzymskokatolickich, jako
miejsca ekspozycji i wystaw
okolicznościowych. 30 kwietnia 2018 r. został złożony wniosek na kwotę ponad 615 tys. zł
i uzyskał w rankingu pierwsze
miejsce, dzięki czemu został
dofinansowany kwotą ponad
391 tys. zł.

Na remont został ogłoszony
przetarg, a 12 lutego 2019 r. została podpisana umowa z generalnym wykonawcą - firmą Budmax z Boguszowa-Gorc. Firma
ta zaoferowała najniższą cenę,
ale niestety o 103 tys. zł wyższą
niż pierwotnie przewidywana
we wniosku. Mimo tego rozpoczęto realizację inwestycji.
Prace budowlane toczyły się
bez większych problemów, ale

zgodnie z wymogiem straży pożarnej pojawiła się konieczność
wykonania systemu przeciwpożarowego dla całego obiektu
kościoła, czego nie przewidywał
ani kosztorys, ani projekt. Obecnie kościół zabezpieczony jest
ponad trzydziestoma czujkami
oraz nowoczesnym systemem
powiadamiania o zagrożeniu
pożarowym. W trakcie prac okazało się, że drewniane żaluzje
zamontowane w oknach wieży
uniemożliwiają podziwianie widoków. Problem udało się rozwiązać montując przeszklone
ramy okienne. Niestety, również
ten wydatek nie był przewidziany w pierwotnym kosztorysie.
Po zakończeniu prac budowlanych i uporządkowaniu
terenu, montażu ławek, tablic
i koszy oraz odpowiednim
oznakowaniu okazało się, że
dopełnieniem całości powinno być oświetlenie nowo
wybrukowanego dojścia do
kościoła. Wykonano i zamontowano stylowe lampy uliczne. Całość inwestycji to koszt
ponad 920 tys. zł, niestety przy
niezmienionym poziomie dofinansowania nieco ponad 391
tys. zł.
(KS)
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Kolejne remonty w Szczawnie

Zadbaj o swoje zielone śmieci
Jesienne porządki szczególnie w ogrodzie zajmują sporo
czasu, ale są konieczne. Przed
nastaniem mrozów trzeba
bowiem dobrze przygotować
ogród oraz nasze najbliższe
otoczenie do zimy. Warto pamiętać o przyjętym sposobie
zagospodarowania bioodpadów (odpadów zielonych) z
nieruchomości zamieszkałych
na terenie Szczawna-Zdroju.

Przypomnijmy:

W tym tygodniu rozpoczęły się remonty trzech ulic w Szczawnie Zdroju: Ofiar
Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy.
- W pierwszej kolejności, bo już
22.10.2019 r., rozpoczęła się przebudowa ulicy Ofiar Katynia. Kierowcy zostali poproszeni przez wykonawcę robót o
zmianę miejsca parkowania samochodów

- proponujemy bezpłatny parking przy alei
Spacerowej. Zadanie realizowane jest ze
wsparciem finansowym z Funduszu Dróg
Samorządowych w kwocie 2,24 mln zł. Łącznie inwestycja kosztować będzie około 2,8
mln zł – wyjaśnia Marek Fedoruk, burmistrz
Szczawna Zdroju.
(RED)

• właściciele
nieruchomości
jednorodzinnych, którzy wybrali selektywny sposób zagospodarowania
odpadów
komunalnych,
umieszczają
odpady zielone (liście, trawę,
pocięte gałęzie) w odpowiednio oznaczonym worku koloru
brązowego, przeznaczonym
do selektywnego zbierania
odpadów zielonych;
• zarządcy
nieruchomości
wielorodzinnych, którzy wybrali selektywny sposób zagospodarowania
odpadów
komunalnych lub odpadów
nie segregują w przypadku
konieczności pozbycia się
odpadów zielonych (liści, trawy, pociętych gałęzi) z terenu ogrodów mają możliwość
zaopatrzenia się w siedzibie
Alba Dolny Śląsk sp. z o.o. przy

REKLAMA

ul. Piasta 16 w Wałbrzychu, tel.
74/847-84-75 w worki koloru brązowego (cena jednego
worka to koszt 0,62 zł; w cenie
zawarty jest koszt wywozu);
• właściciele
nieruchomości
jednorodzinnych, którzy nie
segregują odpadów w przypadku konieczności pozbycia
się odpadów zielonych (liści,
trawy, pociętych gałęzi) z nieruchomości mają możliwość
zakupu worków koloru brązowego w siedzibie Alba Dolny
Śląsk sp. z o.o. z przy ul. Piasta
16 w Wałbrzychu, tel. 74/84784-75 (cena jednego worka to
koszt 0,62 zł; w cenie zawarty
jest koszt wywozu).
Worki z bioodpadami są odbierane zgodnie z harmonogramem w okresie: od 1 kwietnia do
30 listopada w każdy poniedziałek, od 1 grudnia do 31 marca - 2
razy w miesiącu w poniedziałki.
Odpady zielone odbierane są w
ww. terminach do godz. 18:00.
Worki należy wystawić przy pojemnikach na odpady w miejscu
widocznym. Przypominamy, że
każdy właściciel nieruchomości
zamieszkałej w Szczawnie-Zdroju w przypadku konieczności
pozbycia się odpadów zielonych poza harmonogramem ma
możliwość przekazania ich do
Punktu Selektywnej Zbiórki Od-

padów Komunalnych, znajdującego się przy ul. Piasta 16 w
Wałbrzychu. Odpady przed przekazaniem do PSZOK-u należy
umieścić we własnych workach
foliowych dowolnego koloru. W
tym przypadku transport worków mieszkaniec zapewnia we
własnym zakresie i na własny
koszt. PSZOK dla mieszkańców
Szczawna-Zdroju jest czynny:
poniedziałek-czwartek w godz.
8:00-14:00, piątek 12:00-18:00.
- Apeluję do wszystkich mieszkańców, którym powinno zależeć
na dobrym wizerunku naszego
miasta, aby pozbywali się odpadów zielonych we wskazany
przez nas sposób. Prosimy - nie
podrzucajcie swoich odpadów
zielonych na tereny gminne! Proszę o włączenie się właścicieli domów, wspólnot mieszkaniowych,
zarządców nieruchomości, najemców mieszkań i pozostałych
osób w prace porządkowe wokół
własnych posesji oraz zwracanie
uwagi osobom, które zanieczyszczają miasto wyrzucając odpady
zielone na tereny komunalne.
Bez Państwa pomocy w utrzymanie czystości i porządku na terenie naszej gminy nie osiągniemy
oczekiwanego efektu – mówi
burmistrz Szczawna–Zdroju Marek Fedoruk.
(ABP)
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Wieża na Grunwaldzie

Raport z Gminy Głuszyca

Uniwersytet
zaprasza
- Uwaga słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Mieroszowie!
Zapraszam na najbliższe zajęcia,
które odbędą się 26 października. Spotykamy się w sobotę o
godzinie 10.00 w Mieroszowskim
Centrum Kultury – przypomina
Ilona Henko, opiekun Uniwersytetu III Wieku w Mieroszowie.

- Nad północno-wschodnią częścią Santorium Grunwald stanął szkielet
dachu. Dzięki wielkiej determinacji dwóch wspaniałych kobiet:
Bożeny Biskupskiej i Zuzanny Fogtt, odbudowa Santorium Grunwald
systematycznie postępuje. Wdzięczność i słowa uznania za Wasze
działania! – mówi Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.

(RED)

Medale i pasowanie

(RED)

Zbiórka zniczy
- Zwracamy się do rodziców i
dzieci o podarowanie symbolicznej lampki białej lub czerwonej. Zapłoną one na wielkich,
narodowych nekropoliach na
Rossie w Wilnie oraz Łyczakowie i Cmentarzu Janowskim we
Lwowie, ale również na polskich
cmentarzach na Ukrainie , które tego lata remontowane były
przez młodych wolontariuszy z
Dolnego Śląska. Znicze można
dostarczyć do 28 października
do swoich grup przedszkolnych
– apelują pracownicy Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie.
(RED)

Medal Komisji Edukacji
Narodowej- polskie odznaczenie resortowe, nadawane za szczególne zasługi dla
oświaty i wychowania przez
Ministra Edukacji Narodowej, trafiło do rąk dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej Danuty Wypych oraz pedagoga
szkolnego Małgorzaty Krzak.
Z kolei pierwszoklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej w
Kowalowej zostali przyjęci do
braci szkolnej. Bardzo przejęci
uczniowie zaprezentowali swo-

je umiejętności recytatorskie i
wokalne. Próbując magicznego napoju, przygotowanego
przez wychowawczynię Renatę Okupnik, zdali egzamin na
najbardziej
uśmiechniętego
ucznia. To było uroczyste i miłe
spotkanie wraz z rodzicami
pełne niespodzianek. Dyrektor Danuta Wypych uroczyście
dokonała pasowania na ucznia,
a przewodniczący samorządu
uczniowskiego Filip Maślankiewicz złożył życzenia w imieniu
wszystkich uczniów.
(RED)

Wygrali ogólnopolski
konkurs
Klasa I B z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Mieroszowie
zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym.
W konkursie startowało 26 szkół
z całej Polski. Po odbiór nagrody
wszystkie dzieci z klasy I B wyjeżdżają w piątek, 25.10.2019 r.do
Włocławka nad Wisłę, gdzie będą
uczestniczyły w zarybianiu rzeki.
Wyjazd jest sponsorowany przez
organizatorów.
(RED)

• Jesienne spotkanie z
poezją

Burmistrz Głuszycy Roman Głód
oraz Centrum Kultury - Miejska
Biblioteka Publiczna w Głuszycy
zapraszają na jesienne spotkanie
z poezją z udziałem lokalnych
artystów oraz z prezentacją albumu Stanisława Michalika „Głuszyca - moja Itaka”. Spotkanie
odbędzie się we wtorek - 29 października 2019 o godz. 17:00 - w
czytelni Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy ( wejście od
strony ulicy bocznym wejściem).

• Szukają asystentów

Gmina Głuszyca ubiega się o
środki finansowe w ramach
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019
- 2020. Celem programu jest
wprowadzenie usługi asystenta
osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób
niepełnosprawnych.
Dzięki
niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta
osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności,
czy podejmowaniu aktywności
społecznej. Program ma na celu
również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Program jest adresowany
do pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie
równoważne, które wymagają
usługi asystenta. - W związku z
powyższym zwracamy się z prośbą do osób zainteresowanych
objęciem wsparcia w postaci
usługi asystenta osobistego o
kontakt z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Głuszycy osobiście w Dziale Pracy Socjalnej,
Świadczeń z Pomocy Społecznej

i Wspierania Rodzin lub pod numerami telefonów 74 88 08 295
oraz 74 84 56 343.

• Głuszyccy stypendyści

Najlepsi głuszyccy uczniowie otrzymali stypendia Burmistrza Głuszycy
za bardzo dobre wyniki w nauce w
roku szkolnym 2018/2019. Nagrodzono także uczniów za wybitne
osiągnięcia sportowe. Stypendystom gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w nauce i w sporcie przekazali burmistrz Roman
Głód wraz z Grzegorzem Milczarkiem - Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Głuszycy. Uroczystość
zorganizowaną w głuszyckim Centrum Kultury uświetniły występy
wokalne Mileny Smusz i Oli Harasimowicz - podopiecznych nauczyciela śpiewu Radosława Zychala
oraz pokazy taneczne grup Pirueciki i Gwiazduchy w choreografii Jadwigi Schwebs.

Święto Niepodległości

• Burmistrz Głuszycy Roman Głód
oraz Centrum Kultury-Miejska
Biblioteka Publiczna w Głuszycy
zapraszają do udziału w świętowaniu 101 rocznicy odzyskania
niepodległości przez naszą ojczyznę 11 listopada 2019 roku. Program: godz. 10:00 - Niepodległościowy Rajd Rowerowy, start: Park
Jordanowski; godz. 12:00 - „Niepodległa do Hymnu” - wspólne
odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” oraz złożenie kwiatów
pod Pomnikiem Solidarności przy
ul. Grunwaldzkiej w Głuszycy;
godz. 16:00 - Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Chóru
Seniorów Renoma oraz Głuszyckiej Orkiestry Dętej pod batutą
Eugeniusza Lecia, sali widowiskowa Świetlicy Wiejskiej w Głuszycy Górnej, ul. Kłodzka 61; godz.
18:00 - Msza Święta za Ojczyznę,
kościół pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, ul. B. Chrobrego 4.
(SJ)

Ziemia Obiecana
Włókniarzy
Spektakl „Ziemia Obiecana
Włókniarzy”, według scenariusza i w reżyserii Roberta
Delegiewicza i w wykonaniu
Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po godzinach” zagrany
zostanie 16 listopada 2019
r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury
– Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26. Wstęp wolny, ale ze
względu na ograniczoną ilość
miejsc należy dokonać rezerwacji pod numerem telefonu
503 102 817 lub osobiście w
siedzibie CK-MBP w Głuszycy,
I piętro - pokój instruktorów.
Przypomnijmy: spektakl miał
premierę 10 grudnia 2016 r. Był
to debiutancki projekt aktorów-amatorów z Głuszycy, których pasją jest teatr. Spektakl
ukazuje Głuszycę i jej mieszkańców w pierwszych dniach
po zakończeniu II wojny światowej. Scenariusz sztuki bazuje
na zasłyszanych opowieściach
mieszkańców Głuszycy- niegdyś prężnie rozwijającego się
ośrodka przemysłu włókienniczego. Realizacji projektu „Ziemia Obiecana Włókniarzy” w
roku 2019 towarzyszą warsztaty teatralne odbywające się w
siedzibie lidera projektu - Centrum Kultury- MBP w Głuszycy.
Zadanie realizowane jest w
partnerstwie z Gminą Głuszycą,
Stowarzyszeniem Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Głuszycy
oraz Łowiskiem Pstrąga Złota Woda w Łomnicy. Zadanie
„Ziemia Obiecana Włókniarzy”
dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w
ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
(SJ)
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Warsztaty kulinarne

Raport z Gminy Stare Bogaczowice
Paczkomat w Starych
Bogaczowicach
• Drodzy mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowcie! Na
parkingu przy Gminnym
Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach pojawił się paczkomat obsługiwany przez firmę
InPost. Urządzenie jest już
aktywne, co oznacza, że można za jego pośrednictwem
dokonywać m.in. odbioru paczek i korespondencji. Mam
nadzieję, że to urządzenie
ułatwi wam życie – mówi Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.
(IL)

Warsztaty dla rodziców
• Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Starych Bogaczowicach zaprasza wszystkich rodziców do udziału w
cyklu spotkań ze specjalistami, których celem będzie
wsparcie rodziców w trudnym procesie wychowywania dzieci. - Warsztaty mają
na celu dostarczenie cennej
wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych, metod
postępowania z dzieckiem
i radzenia sobie z własnymi

emocjami i przekonaniami w trudnych sytuacjach,
zagrożeń
współczesnego
świata. Będą również okazją
do wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami. Zajęcia adresowane
są do wszystkich rodziców
– niezależnie od poziomu
wiedzy i umiejętności. Program obejmuje łącznie 4
spotkania, które odbywać
się będą 1 raz w tygodniu: 7,
15, 22, 29 listopada 2019 r.
w godz. 17.00 – 19.00 w Lokalnym Ośrodku Integracji
Społecznej w Strudze. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Starych Bogaczowicach: ul. Główna 132
(budynek urzędu gminy,
piętro I, pokój 235), tel. 74
8452 730, e-mail: kontakt@
gops-starebogaczowice.
com.pl – zachęcają organizatorzy warsztatów.
Szukają partnera
• Trwa nabór partnera do
projektu „Aktywna Integracja w Gminie Stare Bogaczowice”. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Gminie Stare Bogaczowi-

ce, w oparciu o art. 33 ust.
2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, jako
wnioskodawca w ramach
projektu realizowanego w
ramach konkursu zamkniętego (Konkurs nr RPDS.09.01.
01-IP.02-02-366/19) ogłoszonego
25.09.2019
r.
zgodnie z harmonogramem
naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne działanie 9.1 Aktywna
integracja Poddziałanie nr
9.1.1 Aktywna integracja
– konkursy horyzontalne
(pierwszy typ operacyjny 9.
1 A) ogłasił otwarty nabór
partnera w celu wspólnej
realizacji projektu „Aktywna
Integracja w Gminie Stare
Bogaczowice. Szczegóły na
stronie internetowej Gminy
Stare Bogaczowice – wyjaśnia Jolanta Kocoń, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie
w Starych Bogaczowicach.
(RED)

W październiku w Gminnym Centrum Biblioteczno
- Kulturalnym w Starych
Bogaczowicach odbyły się
warsztaty smaku dla najmłodszych.
Posiadanie 10000 kubków smakowych zobow-

iązuje! Podczas zajęć prowadzonych
przez
Firmę
Woker
przedszkolaki
z
dwóch gminnych przedszkoli miały pełne ręce roboty.
Warsztaty
prowadzone
były w formie zabaw sensorycznych, polegających

na poznawaniu różnych
smaków, przez degustację,
węch i dotyk. Dzieci kroiły, obierały i blendowały
a następnie z zamkniętymi
oczami degustowały przygotowane pyszności.

(RED)
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Nie pal liści!

Raport z Gminy Walim

- Lecą liście z drzewa różnokolorowe, te są żółto – złote, a tamte – brązowe - pisała
Zofia Dąbrowska w wierszu
„Pani Jesień”. I tak właśnie
powstają piękne kobierce z
kolorowych liści w naszych
ogrodach. Co możemy z
nimi zrobić, aby nie zaszkodzić swoim roślinom i trawnikom, a przede wszystkim
najbliższym? Przypominając
o tym, że palenie liści jest
kategorycznie zabronione,
podpowiadamy ekologiczne
rozwiązania, obowiązujące w
Gminie Walim.
- Zielone odpady możemy
składać w swoich kompostownikach, o ile mamy do tego
wyznaczone miejsce. Suche
liście, gałęzie po cięciu drzewek i krzewów, skoszoną trawę, łodygi, kwiaty i chwasty
można dostarczyć do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Jugowicach.
Można też pobrać z Urzędu
Gminy Walim worki koloru
brązowego i do nich zapakować odpady biodegradowalne.
Worki na odpady biodegradowalne dostępne są bezpłatnie
w pok. nr 13 Urzędu Gminy w
Walimiu, a odbierane są według ustalonego harmonogramu, jednak adres odbioru

Dofinansowanie
dla biblioteki

odpadów należy wcześniej
zgłosić w urzędzie osobiście
lub telefonicznie pod numerem (74) 849 43 59. W świetle
obowiązujących
przepisów,
zarówno palenie liści, jak i palenie gałęzi na działkach jest
zabronione i grozi za to mandat. Palone liście wytwarzają
dużo dymu. Zanieczyszcza on
środowisko i zawiera substancje, które mogą być groźne
dla zdrowia naszego i naszych
bliskich! Ponadto ogień może
się rozprzestrzeniać, co grozi
pożarem i nieodwracalnym

zniszczeniem otoczenia, a czasem mienia i życia ludzkiego.
Zadymiona okolica jest bardzo
niebezpieczna dla przejeżdżających samochodów, ponieważ dym znacznie ogranicza
widoczność. Bądź Eko! Nie
zanieczyszczaj powietrza! Jest
tyle rozwiązań, dzięki którym
zadbasz o swoją przestrzeń, a
tym samym będziesz wzorem
do naśladowania dla swoich
dzieci czy wnuków – podkreśla
Adam Hausman, wójt G miny
Walim.
(AM)

• Gminna Biblioteka Publiczna
w Walimiu otrzymała od Biblioteki Narodowej 5 600 zł dotacji z Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych. Warunkiem otrzymania dotacji jest
finansowy wkład własny biblioteki w wysokości 8 400 zł, który
zapewnia organizator - Gmina
Walim. Celem programu jest zapewnienie atrakcyjności oferty
bibliotek publicznych poprzez
stały dopływ i zwiększenie
udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek oraz
wzrost dostępności książek.

Zdrowo jem – więcej
wiem…

• … pod takim hasłem, w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, odbyło się spotkanie z
trenerką crossfit oraz dietoteraputką Magdaleną Ociepa.
W wydarzeniu udział wzięli
podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu oraz
uczniowie wraz z nauczycielami
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Walimiu. Wykład dotyczył
zdrowego odżywiania, jako
sposobu na lepsze zdrowie.

Trenerka podkreślała, że należy
słuchać swojego organizmu,
nie należy ślepo kierować się
modą czy też ogólnie dostępnymi dietami. Zła dieta może
być przyczyną wielu chorób,
dlatego należy bardzo rozważnie planować swoje posiłki. Jak
podkreśla pani dietetyk – zdrowie jest dietozależne! Organizatorem projektu był Ośrodek
Pomocy Społecznej w Walimiu.

Taniec łagodzi obyczaje

• W Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, odbył się turniej
tańca Break Dance Contes, zorganizowany przy współpracy
z BWA Breakers z Bielawy. W
zawodach wzięło udział ponad
20 zawodników w 2 kategoriach wiekowych - do 16 lat i
starsi. Widowisko było okazją
do zapoznania walimskiej młodzieży z tego rodzaju tańcem.
Kręcenie się na głowie, czy wykonywanie dziwnych akrobacji, to nie lada sztuka. Młodzieży z Gminy Walim tak bardzo
spodobał się konkurs, że postanowili sami spróbować swoich
sił w tej formie tanecznej. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom, już niebawem
zorganizuje warsztaty break
dance, które mają szansę na

stałe wpisać się w sekcje działające w centrum.

Darvit Walimska Jesień

• 19 i 20 października 2019 roku
w Gminie Walim był czasem dla
amatorów mocnych wrażeń.
Ryczące silniki samochodów,
kręte odcinki specjalne, malowniczo wijące się wśród przepięknych kolorów jesieni, przyciągnęły aż 68 załóg rajdowych.
Darvit Walimska Jesień to kolejne wydarzenie zorganizowane
przez Walim Rajdowy. Ścigające
się maszyny przyciągnęły wielu
kibiców, a załogi po raz kolejny walczyły o ważne punkty w
swoich klasyfikacjach.

Walimski Półmaraton
Górski

• Około 260 biegaczy z całej
Polski stanęło na starcie IV Walimskiego Półmaratonu Górskiego. Trasę o długości 22 km,
która wiodła przez Góry Sowie,
najszybciej pokonał Paweł Czerniak z Sosnówki, drugie miejsce
zajął Alan Dobrowolski z Boguszowa-Gorc, a trzecie Bartłomiej
Wojsław z Marcinowic. Wśród
kobiet triumfowała Katarzyna
Bernat ze Świdnicy, druga była
Kamila Okoń z Porąbki, a trzecia
Sylwia Kuczera z Cieszyna.
(RED)
REKLAMA
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Beniaminek
wiceliderem

REKLAMA

Ze zmiennym szczęściem radziły sobie w weekend drugoligowe zespoły
siatkarskie z Wałbrzycha. Panie z Chełmca Wodociągi wygrały drugie
spotkanie i są wiceliderem swojej grupy, a chłopcy z MKS Aqua - Zdrój
po raz drugi z rzędu przegrali we własnej hali pięciosetowy pojedynek.

W spotkaniu 3 kolejki II ligi
(grupa 3) siatkarek Silesia Volley Mysłowice uległa MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
1:3 (31:29, 20:25, 16:25, 14:25).
Chełmiec zagrał w składzie: Łuszyńska, Gezella, Małodobra,
Sobolewska, Olczyk, Judyta
Rzeczycka, E. Pawelska (libero)
oraz Bojko (libero), Sławińska,
Julia Rzeczycka. Następny mecz
drużyna trenera Marka Olczyka rozegra 26 października w
Hali Wałbrzyskich Mistrzów.
Od godz. 17.00 MKS Chełmiec
Wodociągi będzie podejmował
Sobieskiego Oława.
Pozostałe wyniki 3 kolejki:
Polonia Świdnica - MKS II Kalisz 1:3
Jedynka Siewierz - SMS PZPS II Szczyrk 3:0
Sobieski Oława - Sokół Radzionków 3:1
Olimpia Jawor pauzowała.

Fot. Aneta Serafin
REKLAMA

Tabela II ligi (grupa 3)
1. Jedynka Siewierz
2. Chełmiec Wod. Wałb.
3. Sokół Radzionków
4. Olimpia Jawor
5. Sobieski Oława
6. MKS II Kalisz
7. SMS PZPS Szczyrk
8. Silesia Volley Mysłowice
9. Polonia Świdnica

3
2
3
2
3
2
3
3
3

7
6
6
5
5
3
3
1
0

8:3
6:2
7:3
6:2
6:6
3:4
3:6
3:9
2:9

Zwycięstwo
Soboeskiego

Po bardzo zaciętym i wyrównanym meczu 4 kolejki II
ligi siatkarzy (grupa 4) MKS
Aqua-Zdrój Wałbrzych uległ
we własnej hali Sobieskiemu
Żagań 2:3 (25:20, 22:25, 24:26,
28:26, 13:15). MKS Aqua-Zdrój
zagrał w składzie Nowak, Kulik,
Szczygielski, Dzikowicz, Zieliński, Leński, Pizuński (libero).
Następny mecz podopieczni
trenerów Janusza Ignaczaka i
Fabiana Kurzawińskiego rozegrają 26 października w Zielonej Górze z prowadzącym w
rozgrywkach AZS UZ.
Pozostałe wyniki 4 kolejki:
Bielawianka-Bester Bielawa - Ziemia
Milicka Milicz 3:0
MKS Ikar Legnica - AZS UZ Zielona Góra 0:3
Rosiek Syców - Olavia Oława 3:2
Astra Nowa Sól pauzowała.
Tabela II ligi (grypa 4)
1. AZS UZ Zielona Góra
2. Astra Nowa Sól
3. Olavia Oława
4. Sobieski Żagań
5. Bielawianka Bielawa
6. Aqua-Zdrój Wałbrzych
7. Ziemia Milicka Milicz
8. Rosiek Syców
9. Ikar Legnica

4
3
4
4
4
3
4
3
3

12
8
6
6
6
5
3
2
0

12:1
9:2
9:8
9:9
6:7
7:7
3:9
4:8
1:9
(RED)

Tylko remis
W meczu 9. kolejki ekstraligi piłkarki nożne KKP
Bydgoszcz zremisowały niespodziewanie z AZS PWSZ
Wałbrzych 1:1.
- Przed spotkaniem gospodynie nie miały na swoim koncie ani jednego punktu i tylko
jednego zdobytego gola i wydawało się, że wałbrzyszanki
nie będą miały problemu z odniesieniem zwycięstwa. Podopieczne Kamila Jasińskiego
w pierwszej połowie nie były
jednak sobą i nie były w stanie
zdominować rywala. Bydgoszczanki natomiast broniły się
sprawnie, a w 20 minucie objęły prowadzenie: po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i odbiciu
piłki przez Natalię Skużybut,
Zofia Giętkowska mocnym
strzałem z najbliższej odległości pod poprzeczkę pokonała
bramkarkę AZS i było 1:0. Do
przerwy wałbrzyszankom szło
jak po grudzie i ku ich zaskoczeniu to rywal schodził do
szatni przy korzystnym wyniku.
W drugiej połowie zespół
przyjezdnych zaczął grać na
poziomie, do jakiego nas przyzwyczaił i efekty tego przyszły
bardzo szybko. W 48. minucie
Oliwia Rapacka przedarła się
lewą flanką i zagrała płasko
spod linii końcowej na 10. metr,
gdzie Klaudia Fabova przyjęła
piłkę i nie dała szans bramkarce gospodyń. Wydawało się, że
teraz będzie już tylko z górki
dla AZS PWSZ i do końca spotkania uda się zdobyć chociaż
jedną bramkę. Mimo lepszej
gry w drugiej połowie, nie wystarczyło to jednak do trafienia
do siatki po raz kolejny. Na domiar złego zespół gości musiał
w końcówce radzić sobie w
osłabieniu, gdy w 87 minucie

Karolina Ostrowska za dwie
żółte kartki musiała opuścić
plac gry. Ostatecznie KKP Bydgoszcz zremisował z AZS PWSZ
Wałbrzych 1:1 i na pewno był
to wynik, który bardziej ucieszył gospodynie – relacjonuje
Tomasz Stasiński.
Wałbrzyszanki
natomiast
muszą szukać kolejnych okazji
do odniesienia zwycięstwa, a
pierwsza na to szansa już w sobotę o godzinie 12.00, gdy na
stadionie przy ulicy Ratuszowej
w Wałbrzychu AZS PWSZ podejmie AZS Wrocław.
(TS)
KKP Bydgoszcz
– AZS PWSZ Wałbrzych 1:1 (1:0)
Bramki: Zofia Giętkowska (20) – Klaudia
Fabova (48).
AZS PWSZ: Skużybut - Fabova, Kędzierska, Materek, Rozmus, Podkowa (55
Cieśla), Rapacka, Turkiewicz (67 Głąb),
Ostrowska, Zawadzka, Szewczuk.
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Górnik zwolnił trenera
Koszykarze
Górnika
Trans.eu wygrali czwarte
spotkanie w rozgrywkach I
ligi i z kompletem punktów
zajmują drugie miejsce w
tabeli.
W meczu V kolejki Górnik
Trans.eu pokonał w hali Aqua
Zdrój w Wałbrzychu Biofarm
Basket Poznań 68:59 (25:13,
18:14, 14:17, 11:15). Punkty
dla wałbrzyszan w tym meczu
zdobywali: Grzegorz Kulka 16
(1x3), Krzysztof Jakóbczyk 16
(2), Damian Cechniak 11, Kamil Zywert 7, Marcin Wróbel 7
(1), Damian Pieloch 4, Maciej
Koperski 3, Damian Durski 2,
Bartłomiej Ratajczak 2, Rafał
Glapiński, Mateusz Podejko.
Po meczu w Wałbrzychu
pracę w poznańskim klubie
stracił trener Paweł Blechacz,
którego we wtorek zastąpił
Marcin Kloziński.
W następnej serii spotkań
podopieczni trenera Łukasza
Grudniewskiego zagrają w
Łowiczu z Księżakiem. Spotkanie zostanie rozegrane 26
października o godz. 18.00.
Pozostałe wyniki V kolejki:
Polfarmex Kutno - Zetkama Doral Nysa
Kłodzko 102:67
Rawlplug Sokół Łańcut - Weegree AZS
Politechnika Opole 102:75

GKS Tychy - Miasto Szkła Krosno 62:69
Czarni Słupsk - Pogoń Prudnik 76:74
Timeout Polonia 1912 Leszno - Księżak
Łowicz 88:75
Elektrobud-Investments ZB Pruszków Energa Kotwica Kołobrzeg 66:87
WKK Wrocław pauzował.
Tabela I ligi
1. Czarni Słupsk
2. Górnik Trans.eu Wałb.
3. Sokół Łańcut
4. Polfarmex Kutno
5. GKS Tychy
6. Pogoń Prudnik
7. Księżak Łowicz
8. Polonia Leszno
9. WKK Wrocław
10. AZS Opole
11. Basket Poznań
12. ZB Pruszków
13. Kotwica Kołobrzeg
14. Nysa Kłodzko
15. Miasto Szkła Krosno

5
4
4
4
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
3

10
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5

+30
+74
+65
+33
+4
-13
-13
-15
+16
-17
-30
-36
-39
-65
+6
(RED)

Derby
dla rezerwy
W grupie A III ligi koszykarzy
Górnik Trans.eu II Wałbrzych
pokonał w meczu IV kolejki
IgnerHome Polonię Świdnica 88:87 (21:29, 24:16, 27:20,
16:22).
Górnik II: Bartłomiej Ratajczak
18, Damian Durski 16, Julian
Pieprzyk 13, Maciej Krzymiński
12, Marcin Jeziorowski 11, Mateusz Podejko 8, Mateusz Stankiewicz 6, Maciej Szymański 2,
Łukasz Makarczuk 2, Kamil Matusik, Kacper Rejek.
IgnerHome Polonia: Andrzej
Słobodzian 28, Kamil Ozga 16,
Mateusz Soboń 15, Grzegorz
Kaczmarczyk 14, Wojciech
Kostek 7, Damian Sieńko 6,
Kacper Hałdaś 1, Damian Stec,
Grzegorz Poradzisz, Piotr Cisek,
Dawid Połeć.
Następny mecz drugi zespół
Górnika rozegra 26 października w Lubinie z SMK.
W grupie B III ligi koszykarzy
spotkanie MKS Mazbud Basket
Szczawno-Zdrój - Śląsk II Wrocław zostało przełożone na 6
listopada. W następnej kolejce
zespół z uzdrowiska zmierzy się
26 października we Wrocławiu
z WKK.
(RED)

Polska zagra z Wielką Brytanią
w Wałbrzychu

8 listopada w Centrum
Aqua-Zdrój w Wałbrzychu
rozpocznie się zgrupowanie koszykarskiej reprezentacji Polski kobiet przed
pierwszym meczem kwalifikacyjnym do mistrzostw
Europy.
Reprezentacja Polski pod
wodzą trenera Marosa Kovacika, rozpocznie eliminacje do
Mistrzostw Europy meczem w
Wałbrzychu z Wielką Brytanią.
Spotkanie odbędzie się 14 listopada o godzinie 18.15.

Skład reprezentacji:

1. Julia Adamowicz, niska
skrzydłowa, Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
2. Agata Dobrowolska, skrzydłowa, 1KS Ślęza Wrocław
3. Julia Drop, rozgrywająca,
CosinusMED Widzew Łódź
4. Weronika Gajda, rozgrywająca, CCC Polkowice
5. Ewelina Gala, silna skrzydłowa/środkowa, CosinusMED
Widzew Łódź
6. Agnieszka Kaczmarczyk,
silna skrzydłowa, PolskaStrefa-

Inwestycji Enea Gorzów Wielkopolski
7. Marissa Kastanek, rzucająca, Arka Gdynia
8. Martyna Koc, silna skrzydłowa, DGT Politechnika Gdańsk
9. Monika Naczk, rozgrywająca, CCC Polkowice
10. Aleksandra Pawlak, skrzydłowa, ENEA AZS Poznań
11. Karolina Poboży, środkowa,
Artego Bydgoszcz
12. Amalia Rembiszewska,
środkowa, Arka Gdynia
13. Roksana Schmidt, niska
skrzydłowa, Kangoeroes Basket
Mechelen (Belgia)
14. Agnieszka Skobel, rzucająca, Kangoeroes Mechelen
(Belgia)
15. Angelika Stankiewicz, rzucająca, Cegledi EKK (Węgry)
16. Magdalena Szajtauer, środkowa, 1KS Ślęza Wrocław
17. Agnieszka Szott-Hejmej,
skrzydłowa, Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
18. Karina Michałek, rzucająca, Artego Bydgoszcz
19. Weronika Telenga, środkowa, Energa Toruń
20. Katarzyna Trzeciak, rozgrywająca, Wisła Kraków.
(RED)
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