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Fundusz Toyoty, stworzony 
przez fabrykę Toyoty w Wałbrzy-
chu, co rok wspiera oryginalne i 
ciekawe projekty, które zakła-
dają trwałą zmianę w otocze-
niu i związane obszarami prio-
rytetowymi �rmy, którymi są: 
ekologia, edukacja techniczna, 
sport, bezpieczeństwo na dro-
gach oraz poprawa mobilności/
swoboda poruszania się. – W 
tym roku podjęliśmy decyzję o 
rozszerzeniu zasięgu Funduszu 
Toyoty z powiatu wałbrzyskie-
go do Aglomeracji Wałbrzyskiej 
oraz o wprowadzeniu funduszu 
na terenie powiatu oławskiego, 
na którego obszarze, w Jelczu-
-Laskowicach, funkcjonuje na-
sza druga fabryka – podkreśla 
prezes fabryki Toyoty Dariusz 
Mikołajczak.

Fundusz Toyoty to partner-
stwo czterech podmiotów. W 
przygotowaniu i realizacji pro-
jektów organizacjom pomagają 
uczniowie technikum architek-
tury krajobrazu Zespołu Szkół nr 
5 w Wałbrzychu oraz uczniowie 
kierunku informatyka Zespołu 
Szkół im. Jana Kasprowicza w 
Jelczu-Laskowicach. Fundacja 
Edukacji Europejskiej pełni rolę 
koordynatora Funduszu a fa-
bryka Toyoty w Wałbrzychu i 
Jelczu-Laskowicach �nansuje 
najlepsze pomysły.

- Z wielką przyjemnością pra-
gniemy pogratulować i podzię-
kować państwu za trud, który 
włożyliście w przygotowanie 
wniosków o do�nansowanie. 
W tym roku, w ramach kolejnej 
edycji konkursu dedykowa-
nego dla obszaru Aglomeracji 
Wałbrzyskiej wpłynęło 17 wnio-
sków. 4 grudnia 2020 r odbyło 
się posiedzenie Komisji Dota-
cyjnej konkursu, która podjęła 
decyzję, żeby do II etapu kon-
kursu dopuścić 8 wniosków 
– mówi Grzegorz Kruszyński, 
wiceprezes Fundacji Edukacji 
Europejskiej, która jest koordy-
natorem Funduszu Toyoty.

Lista rankingowa projektów 
przedstawia się następująco:
1. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 5 im. B. Malinow-
skiego, Boguszów Gorce

- projekt „Bezpieczna droga do 
szkoły i terenu obiektu OSiR”
- 175 punktów
2. Muzeum Wsi Sudeckiej 
i Techniki Mikroskopowej, 
Głuszyca
- projekt „Plenerowe ekspery-
mentarium wodne”
- 165 punktów
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Głuszycy
- projekt „Bezpieczne przejście 
dla pieszych”
- 160 punktów
4. Fundacja Hektor, Wał-
brzych
- projekt „Szkolny Ambasador 
Bezpieczeństwa RClub i Toyota 
SABRiT”
- 160 punktów
5. Fundacja Z INNEJ BAJKI, 
Świdnica
- projekt „Budowa Edukacyjne-
go Placu Zabaw na terenie ist-
niejącego placu przy u. Polna 
Droga”
- 155 punktów
6. SKF KT Szczawno Zdrój
- projekt „Street workout park - 
plac kalisteniczny”
- 150 punktów
7. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 15, Wałbrzych
- projekt „Miasteczko rowero-
we”
- 140 punktów
8. Miejska Szkoła Podstawo-
wa, Szczawno Zdrój
- projekt „Nasze rady na odpa-
dy”
- 140 punktów

- Uwaga wnioskodawcy! W 
dniach 7-9 grudnia 2020 wysła-
ny został do państwa e-mail z 
informacją o dalszych krokach, 
które musicie postawić, aby 
zacząć przygotowywać wizu-
alizację waszych projektów. 
Zgodnie z regulaminem kon-
kursu, wizualizację projektów 
będą przygotowali uczniowie 
z Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 5 w Wałbrzychu, pod nadzo-
rem nauczycieli – dodaje Grze-
gorz Kruszyński.

Prezent dla biegaczy 
i turystów

Ponad 80 km oznakowa-
nych szlaków, 4 trasy biegowe, 

Fundusz Toyoty 
rozdzieli pieniądze

Została opublikowana lista rankingowa konkursu Fundusz Toyoty 2021 dla wnioskodawców 
z gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Kolejnym etapem będzie podział pieniędzy:

maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 20 000 zł, natomiast całkowita pula środków 
do rozdysponowania to aż 100 000 zł dla projektów realizowanych w Aglomeracji Wałbrzyskiej 

oraz 60 000 zł dla projektów z powiatu oławskiego.
2 spacerowe, ponad 100 słup-
ków z oznaczeniami i 6 tablic 
turystycznych - to tylko liczbo-
we efekty zadania „Z Flagą na 
Trójgarbie” do�nansowanego 
z ubiegłorocznego Funduszu 
Toyoty „Dobre pomysły zmie-
niają nasz świat”.

Realizacja projektu jest 
kontynuacją szeregu działań 
realizowanych od lat wokół 
masywu Trójgarbu. Dzięki 
walorom przyrodniczym oraz 
różnorodnym projektom, góra 
Trójgarb stała się jednym z 
ulubionych miejsc turystów 
i biegaczy, nie tylko z całego 
Dolnego Śląska.

Zadanie polegające na wy-
tyczeniu, oznakowaniu tras 
biegowych i spacerowych 
realizowane było przez Bi-
bliotekę+Centrum Kultury w 
partnerstwie z Gminą Czarny 
Bór, Gminą Stare Bogaczowi-
ce oraz Nadleśnictwem Wał-
brzych.

Podsumowanie projektu 
i symboliczne otwarcie trasy 
odbyło się 7 grudnia 2020 r. w 
Witkowie w Gminie Czarny Bór 
- można więc powiedzieć, że 
było prezentem mikołajkowym 
dla biegaczy i turystów. Otwar-

cia trasy dokonali: Wójt Gminy 
Czarny Bór Adam Górecki, Wójt 
Gminy Stare Bogaczowic Miro-
sław Lech, przedstawiciel wał-
brzyskiej fabryki Toyoty Piotr 
Sandomierski, Sekretarz Gminy 
Czarny Bór Tomasz Gromala, 
przedstawiciel Nadleśnictwa 
Wałbrzych Mateusz Majchrzyk, 

przedstawiciel Fundacji Eduka-
cji Europejskiej Łukasz Hoppe 
oraz dyrektor B+CK w Czarnym 
Borze Katarzyna Bernaś.

- Dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w realizację 
Funduszu Toyoty. Serdeczne 
podziękowania kierujemy do 
kierownictwa fabryki Toyoty 

w Wałbrzychu i Fundacji Edu-
kacji Europejskiej za realizację 
projektów turystycznych i kul-
turalnych oraz za zaangażowa-
nie w działalność społeczną w 
naszym regionie – powiedzieli 
podczas spotkania wójtowie 
obu gmin.

(RED)
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W naszej placówce:
• zajmie się Tobą wykwalifi kowany personel,
• zjesz obiad/catering,
• codziennie będziesz uczestniczyć w terapii zajęciowej, 

ćwiczeniach usprawniających pamięć, gimnastyce 
i relaksacji,

• codziennie będziesz mógł skorzystać z fotela 
masującego, rowerka i rehabilitacji usprawniającej 
(indywidualnie dostosowanej do możliwości 
podopiecznych),

• będziesz mógł skorzystać z możliwości przywiezienia 
i odwiezienia do domu

DZIENNY DOM POBYTU
OAZA SENIORA
                  Z pasją pomagamy Ludziom

1 lipca 2020 r. uruchomiliśmy Dzienny Dom Pobytu 
dla osób starszych. Pobyt od godziny 7.00 do godz. 17.00

Zapisy na stronie www.fundacja-feniks.org.pl w formularzu 
„zgłoś chęć uczestnictwa” lub telefonicznie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

KONTAKT: ul. Forteczna 28/35, 58-316 Wałbrzych, tel. 663 171 113
www.fundacja-feniks.org.pl, e-mail: fundacjafeniks@vp.pl
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CHOINKI ŻYWE
* ŚWIERK 

I JODŁA KAUKASKA
* CIĘTE I W DONICACH
* Z DOWOZEM 

DO KLIENTA (gratis)

TEL. 605 062 642
Wałbrzych, 
ul. Armii Krajowej 5a
(za stacją paliw CircleK)

I JODŁA KAUKASKA
CIĘTE I W DONICACH
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA (gratis)(gratis)

TEL. 605 062 642

ul. Armii Krajowej 5a
(za stacją paliw CircleK)

TANIO!
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Kolejny odcinek historii wał-
brzyszanina Wojciecha Pyłki, 
który został skazany za morder-
stwo, którego… nie mógł popeł-
nić.

Zgodnie z zapowiedzią z 
poprzedniego odcinka, w dzi-
siejszym miałem przedstawić 
najważniejsze efekty moich 
analiz treści materiału proce-
sowego, jaki został w tej spra-
wie zgromadzony. Jednak po 
kilku dniach, kiedy ponownie 
o tym zacząłem rozmyślać, 
postanowiłem Czytelnikom tej 
opowieści, zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden niezwykle istotny 
element całej tej układanki, na 
podstawie której prokuratura 
i sąd oparły swe przekonanie, 
że policjanci prowadzący spra-
wę żyły sobie wypruwali, aby 
zebrać i przedstawić im naj-
bardziej rzetelny z rzetelnych 
materiał dowodowy. No i efekt 
tego wypruwania żył przedsta-
wili, a z jakim skutkiem - każdy 
wie. Odnoszę wrażenie, że w 

W sidłach prawa (17)
Janusz
Bartkiewicz

tej sprawie organa te kiero-
wały się znaną de�nicją konia, 
zawartą w encyklopedii „Nowe 
Ateny” autorstwa ks. Bene-
dykta Chmielowskiego (1700 
-1763), że „jaki koń jest każdy 
widzi”, a więc niczego nie trze-
ba udowadniać, dzięki czemu 
Wojciech Pyłka jest tam, gdzie 
jest. Odwołam się też do sta-
rożytnej rzymskiej maksymy 
„Roma locuta, causa �nita”, co 
po polsku znaczy „Rzym prze-
mówił, sprawa skończona”, 
czyli sąd wydał wyrok (prawo-
mocny), więc nie ma o czym 
gadać i nad czym szat rozdzie-
rać. Otóż nie do końca.

Jak już wspominałem, w 
tej sprawie nie przedstawiono 
żadnego twardego dowodu, 
ba - nawet choćby poszlaki 
wskazującej na to, że Wojciech 
Pyłka w nocy z 23 na 24 stycz-
nia 2008 r. był w mieszkaniu 
Janusza Laskowskiego. A sko-
ro organy ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości nie były w 
stanie tego udowodnić, to jak 
mogły stwierdzić, że dopuścił 
się on zabójstwa, które – w 
co chyba nikt nie wątpi – wy-
maga, aby w momencie jego 
popełnienia, był na miejscu tej 
zbrodni? Przecież taki dowód 
istnieje – zauważy ktoś przy-
tomnie, bo przecież Bogumił 

K. twierdzi, że sam osobiście 
Pyłkę wpuścił do mieszkania i 
widział, ja wiesza on Laskow-
skiego. Zapytam więc, jaki-
mi dowodami, że Bogumił K. 
mówi prawdę, dysponowała 
prokuratura i sąd, bo przecież 
chociażby tylko zeznania jego 
konkubiny i zeznania Iwony S. 
(tej od wieży HiFi), dotyczące 
wieczoru i nocy, kiedy Bogumił 
przyszedł do mieszkania Iwony 
(gdzie przebywała jego konku-
bina) dowodzą, że jego opo-
wieść o tym, jak Pyłkę wpuścił 
do mieszkania, są tyle warte, 
jak przyznanie się do wyniesie-
nia z mieszkania o�ary wieży 
HiFi, która w mieszkaniu tym 
nigdy się nie znajdowała. Była 
ona własnością rzeczonej kon-
kubiny, ale i jej panowie poli-
cjanci skutecznie wmówili, że 
była to wieża Janusza Laskow-
skiego. Dlaczego takie historie 
opowiadali?

Analiza akt bez wątpliwości 
wskazuje, że było to efektem 
tak zwanych rozpytań, czyli w 
istocie zmasowanej presji psy-
chicznej wywieranej jedno-
cześnie przez kilku funkcjona-
riuszy na Bogumiła K. i Monikę 
S., zaraz po tym jak przywie-
ziono ich do komisariatu. 
Przebieg tych rozpytań został 
częściowo przedstawiony w 

kilku notatkach i protokołach 
przesłuchań dwóch policjan-
tów, biorących w tym udział. 
Oczywistą oczywistością jest, 
że to, co zostało napisane lub 
powiedziane prokuratorowi, 
zawierało jedynie to, czym pa-
nowie policjanci zechcieli się 
podzielić, ale lektura akt wska-
zuje, że najwyraźniej nie ze 
wszystkim podzielić się chcieli. 
Śpieszę tu z wyjaśnieniem, że 
notatka urzędowa, to taki do-
kument, w którym policjant 
obowiązany jest dokładnie 
opisać czego dowiedział się 
podczas wykonywanej czyn-
ności. I co się okazuje? Ano 
to, że w pierwszej notatce z 
rozpytania o Wojciechu Pyłce 
nie ma ani jednego słowa, a 
muszę podkreślić, że notatka 
została sporządzona w dniu 
24 kwietnia 2008 r., a więc w 
dacie zatrzymania Bogumiła 
K. Jest więc zapisem „na gorą-
co” i braku wzmianki o Pyłce 
nie można tłumaczyć np. tym, 
że policjant zapomniał, iż roz-
pytywany wskazał na niego, 
jako na sprawcę. Dla mnie, a 
więc kogoś, kto na policyjnej 
robocie „zęby zjadł”, jest to 
absolutnie nie do przyjęcia. 
Nazwisko i imię Wojciecha 
Pyłki pojawia się natomiast w 
protokole przesłuchania Bo-
gumiła K., które zostało prze-
prowadzone przez policjanta 
z sekcji dochodzeniowej, co 
miało miejsce dopiero około 
godz. 16.00, a więc na pewno 
po tym, kiedy ten pierwszy 
policjant sporządził notatkę. 
Z tych samych dokumentów 
procesowych wynika, że roz-
pytania Bogumiła K. były pro-
wadzone wielokrotnie, ale ja-
koś dziwnym trafem notatek z 
tych czynności już nie ma, ale 
nie mam żadnych wątpliwości, 
że prowadzone były też zanim 
policjant przystąpił do spisa-
nia protokołu i to zapewne w 
trakcie tej fazy nazwisko i imię 
Pyłki padło. Dowodem na to 
jest protokół przesłuchania 
policjanta z Komisariatu V w 
Wałbrzychu, który opowiada 
w jakich okolicznościach Pył-
ka pojawił się w opowieściach 
Bogumiła K.

I okazuje się, że w czasie 
rozpytania 24 kwietnia 2008 
r. Bogumił K. wskazywał jako 
współsprawców, co najmniej, 
kilkanaście osób, których 
ewentualny udział był „od 
ręki” eliminowany przez po-
licjantów. Więc jak odpadał 
jeden ze wskazanych, Bogu-
mił kierował podejrzenia na 
następnego. I tak doszedł do 
niejakiego Piotra S. ps. Szy-
mek oraz mężczyzny o ksywie 
„Jajo”. Według policjanta z 
Komisariatu V, wskazany przez 
Bogumiła „Szymek” nie mógł 
być sprawcą, ponieważ w tym 
czasie był pozbawiony wolno-

ści i nie miał przepustki. Wów-
czas padło nazwisko Pyłki, ale 
o innym imieniu, co policjanci 
szybko zwery�kowali, że i on 
również przebywał w ośrod-
ku odosobnienia i też nie miał 
przepustki. W związku z tym 
Bogumił stwierdził, że to cho-
dzi nie o niego, tylko o jego 
brata. Tu wyjaśnię, że chodzi o 
dwóch kuzynów (braci) Wojt-
ka, o tym samym nazwisku. 
Wspomnę tu tylko, że i Monika 
S. mówiąc o Pyłce, wymieniała 
imię jednego z tych braci. Kie-
dy drugi z nich został również 
„wyeliminowany”, Bogumił, 
jakby już z konieczności, wska-
zał na ich kuzyna, czyli na Woj-
ciecha Pyłkę, który miał tego 
pecha, że w tym czasie nie 
miał takiego alibi, jak wszyscy 
wcześniej wymieniani. Wy-
starczyło to policjantom do 
uznania, że jeżeli nie ma alibi, 
to znaczy że to on. I w ten spo-
sób Wojciech Pyłka pojawił 
się w protokole przesłuchania 
podejrzanego Bogumiła K., 
który wówczas wyjaśnił, że do 
mieszkania zmarłego Janusza 
Laskowskiego wpuścił Wojtka 
Pyłkę osobiście. Wojciech miał 
być w towarzystwie dwóch ko-
biet, której Bogumił K. jednej z 
nich podał imię i nazwisko, a 
drugiej tylko imię. Jednak - po 
sprawdzeniu tych informa-
cji - znów się okazało, że po-
nownie raczył skłamać, więc 
następnego dnia, podczas 
przesłuchania w prokuraturze, 
znów swą opowieść zmienił. 
Tym razem stwierdził, że do 
Laskowskiego udał się w towa-
rzystwie Wojciecha, Tomasza 
Sz., Kingi Sz. i Wioletty, w efek-
cie czego całe to towarzystwo 
zostało tymczasowo areszto-
wane, a prokuratura postawiła 
im zarzuty udziału w jego za-
bójstwie. Dla porządku przy-
pomnę jedynie, że w trakcie 
czynności śledczych i procesu, 

te trzy osoby zostały unie-
winnione, chociaż ich oskar-
żenie oparte było na IDEN-
TYCZNYCH dowodach, czyli 
opowieściach Bogumiła K. Je-
stem w 100% przekonany (a 
opieram to na znajomości akt 
sprawy), że gdyby 24 kwietnia 
2008 r. podczas rozpytania, 
policjanci powiedzieli mu, aby 
Wojciecha Pyłki nie wrabiał, 
bo z ich wiedzy wynika, że nie 
mógł tam być, to Bogumił K. 
wskazałby kolejną osobę i to 
nie Wojciech siedziałby dziś za 
kratami. Oni tego Bogumiłowi 
nie powiedzieli, a mogli, cho-
ciażby tylko po to, aby spraw-
dzić jak na to zareaguje. Tak 
zachowałyby się prawdziwe 
policyjne wygi, w mig rozu-
miejące, że Bogumił K. wodzi 
ich na manowce, opowiadając 
zmyślone historyjki. Ale widać, 
że policjantom z ul. Mazowiec-
kiej w Wałbrzychu ostatnia 
opowieść Bogusia (jak się do 
niego pieszczotliwie zwracali) 
była bardzo wygodna. Mogli 
ogłosić wielki sukces i już na 
drugi dzień Wojciecha Pyłkę 
zapuszkować, chociaż żadne-
go dowodu na niego nie mieli, 
ponieważ wobec niego nie 
przeprowadzili jakichkolwiek 
czynności sprawdzających i 
wykrywczych. Również niczym 
dysponowała prokuratura, 
która jednak już w dniu zatrzy-
mania Pyłki, od razu wystąpiła 
z wnioskiem o tymczasowe 
aresztowanie. Jednym sło-
wem, hosanna.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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czyńskiej, w budynku dawnego Domu 
Towarowego Centrum, kilka kroków od 
placu Magistrackiego. Placówka prze-
jęła obsługę klientów zamkniętych od-
działów przy ul. Słowackiego 18 i ul. 11 
Listopada 1-3 w dzielnicy Stary Zdrój. 

Nowy lokal jest jednym z pierwszych 
oddziałów banku w Polsce, zaprojekto-
wanych na podstawie opinii klientów. 

– Z rozmów z klientami wiemy, że 
najbardziej zależy im na obsłudze bez 
konieczności czekania w kolejce. Chcą 
mieć też poczucie prywatności w trakcie 
rozmowy z doradcą – mówi Przemysław 
Przybylski, rzecznik Credit Agricole.   

Wsłuchując się w głosy klientów, 
bank zaprojektował całkiem nowy wy-
strój dla wszystkich swoich nowych od-
działów. Kluczowym elementem tego 
wystroju są wygodne, ciemnozielone 
kanapy przy stanowiskach obsługi. Ich 
wysokie oparcia tłumią rozmowy klien-
ta z doradcą i  nie pozwalają nikomu za-
glądać przez ramię. Są też zamykane, 
szklane pokoje do dłuższych rozmów i 
przestronna poczekalnia z siedziskami 
dla klientów. Wszystkie meble i ele-
menty wykończenia wnętrza wykonane 

zostały z materiałów przyjaznych śro-
dowisku. Wystrój dopełnia dyskretne 
oświetlenie i delikatna muzyka tląca się 
z głośników.

Doradca ma czas
W czasie pandemii bank bardzo dba 

o bezpieczeństwo swoich pracowników 
i klientów. Na stanowiskach doradców 
znajdują się przesłony antywirusowe z 
plexi. Do dyspozycji wszystkich odwie-
dzających jest płyn do dezynfekcji rąk, 
a pracownicy banku stale noszą ma-
seczki, tak samo jak klienci. 

Aby uniknąć czekania na spotkanie 
z doradcą, można umówić wizytę o 
konkretnej godzinie. Wystarczy wejść 
na stronę internetową https://www.
credit-agricole.pl/kontakt/placowki-i-
-bankomaty i wyszukać adres placówki, 
a następnie kliknąć przycisk „Umów 
spotkanie”. 

Dzięki planowaniu spotkań doradcy 
mają więcej czasu na załatwianie spraw 
klientów i przygotowywanie dla nich in-
dywidualnie dopasowanej oferty. 

- Cały czas rozwijamy nasze kana-
ły bankowości zdalnej i zachęcamy 

Credit Agricole 
zaprasza na Słowackiego

klientów do korzystania z banku przez 
Internet lub telefon. Ale słuchamy 
także tych, którzy, którzy potrzebują 
bezpośredniego kontaktu z doradcą 
w placówce, zwłaszcza w przypadku 
bardziej skomplikowanych spraw. 
Mamy świetnych, doświadczonych 
pracowników, którzy potrafią uważnie 
słuchać i rzetelnie doradzać najlep-
sze rozwiązania. Tego w Internecie 
nie ma – uśmiecha się Agnieszka 
Solarska, dyrektor placówki przy ul. 
Słowackiego.

Świąteczne promocje
Przed świętami Credit Agricole za-

chęca wszystkich mieszkańców Wał-
brzycha i okolic do odwiedzania swoich 
placówek szczególnie z myślą o spe-

cjalnych ofertach kredytów gotówko-
wych i kart kredytowych. 

Do końca grudnia każdy, kto założy 
Konto dla Ciebie a nie korzystał wcze-
śniej z innych kredytów w tym banku, 
może zaciągnąć promocyjną pożyczkę 
bez prowizji, z rzeczywistą roczną sto-
pą oprocentowania 7,45%. Natomiast 
zakładając i korzystając z  karty kredy-
towej Credit Agricole, można teraz do-
stać zwrot 2 proc. środków za płatności 
w Internecie (maksymalnie do 300 zł). 

Bank zachęca również klientów do 
zainteresowania się jego nową ofertą 
produktów emerytalnych IKE i IKZE, 
którą od początku grudnia proponuje 
wspólnie ze spółką CA Życie Towarzy-
stwo Ubezpieczeniowe S.A. 

Agata Kraczek

Klienci Credit Agricole w Wałbrzy-
chu od kilku miesięcy mogą korzy-
stać z nowej placówki bankowej 
przy ul. Słowackiego 7. Zespół do-
świadczonych doradców zaprasza 
na rozmowę o finansach w nowych 
wnętrzach zaprojektowanych na 
podstawie opinii klientów.  – Mimo 
pandemii, każdemu chętnie służymy 
pomocą – mówi dyrektor Agnieszka 
Solarska. 

Nowy oddział Credit Agricole mieści 
się na rogu ulicy Słowackiego i Drohi-

R E K L AMA

- 115 mln zł - tyle przekażemy gminom 
i powiatom okręgu wałbrzyskiego w ra-
mach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych – mówi Michał Dworczyk, Szef 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i poseł 
ziemi wałbrzyskiej.

- Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pre-
miera Mateusza Morawieckiego, uruchomi-
liśmy specjalny program bezzwrotnej po-
mocy dla lokalnych samorządów, których 
przychody zostały ograniczone w wyniku 
pandemii. Szkoły, szpitale, drogi i tereny re-
kreacyjne subregionu zyskają nowy blask. 
W skali kraju cały program to przeszło 12 
miliardów złotych. W tej edycji dla woje-
wództwa oznacza dodatkowe wsparcie na 
poziomie 319 mln zł. Takiego wsparcia dla 
regionów jeszcze w Polsce nie było – dodaje 
Michał Dworczyk.
Do�nansowanie dla gmin Aglomeracji 
Wałbrzyskiej:
Urząd Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego:
Czarny Bór Remont budynku pałacowego – 
1 645 636,32 zł
rozbudowa laboratorium w Szpitalu Gineko-
logiczno-Położniczym w Wałbrzychu – 2 872 
000 zł
Gmina Miasto Boguszów-Gorce:
program budowy chodników na terenie 
gminy – 600 000 zł
przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 
10 – 1 200 000 zł

przebudowa budynku na potrzeby ośrodka 
pomocy społecznej – 3 500 000 zł
Szczawno-Zdrój:
budowa traktu spacerowego w ciągu ul. 
Ogrodowej, łącznika do ul. H. Sienkiewicza 
oraz części ul. Topolowej – 550 000 zł
zagospodarowanie Wzgórza Gedymina i 
Parku Zdrojowego – 4 000 000 zł
Czarny Bór:
budowa ciągu pieszo-rowerowego – 700 
000 zł
rozbudowa obiektów rekreacyjnych i spor-
towych wraz z zapleczem – 1 500 000 zł
budowa żłobka gminnego – 2 500 000 zł
budowa strefy aktywności gospodarczej – 
2 500 000 zł
Gmina Mieroszów:
modernizacja chodników przy ul. Kościelnej 
i Parkowej oraz na pl. Niepodległości – 500 
0000 zł
wykonanie modernizacji 2 budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych przy ul. Niepodle-
głości 24a w Mieroszowie oraz Golińsk 20 
– 800 000 zł
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 
przy ul. Kopernika, ul. Kościelnej oraz ul. Że-
romskiego – 1 100 000 zł
budowa remizy ochotnicznej straży pożar-
nej – 2 500 000
Gmina Walim:
budowa skateparku wraz z niezbędną infra-
strukturą – 600 000

(RED)

Będą pieniądze na inwestycje 
w gminach 8 grudnia odbyła się XXX, 

nadzwyczajna sesja Rady Miej-
skiej Boguszowa - Gorc, poświę-
cona apelowi Klubu Radnych 
Razem dla Boguszowa-Gorc, w 
sprawie wezwania Prezesa Rady 
Ministrów do głosowania za 
przyjęciem Wieloletnich Ram Fi-
nansowych Unii Europejskiej na 
lata 2021 – 2027 oraz Funduszu 
Odbudowy.

W obradach wzięło udział 15 
radnych. Podczas głosowania nad 
wnioskiem o odrzucenie apelu, 
głosy rozłożyły się następująco: 9 
głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos 
wstrzymujący się, a 4 radnych nie 
wzięło udziału w głosowaniu. Inne 
stanowisko w tej sprawie zajęli 
radni m.in. Wałbrzycha i Świdnicy, 
którzy przyjęli uchwały z apelem 
do polskiego rządu o głosowanie 
za przyjęciem budżetu Unii Euro-
pejskiej na lata 2021-2027.

Po sesji zostało opublikowa-
ne oświadczenie osoby pełniącej 
funkcję Burmistrza Miasta Bogu-
szów-Gorce:

- W dniu dzisiejszym odbyła się 
XXX Sesja (nadzwyczajna) Rady 
Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, 
której przedmiotem był apel Klubu 
Radnych „Razem dla Boguszowa-
-Gorc”, w sprawie wezwania Preze-
sa Rady Ministrów do głosowania 
za przyjęciem Wieloletnich Ram 

Finansowych Unii Europejskiej na 
lata 2021-2027 oraz Funduszu Od-
budowy. Radni większością głosów 
odrzucili projekt uchwały w całości. 
Wskazać trzeba, że bez względu na 
intencje wnioskodawców, podej-
mowanie przez samorządy uchwał 
lub apeli wkraczających w obszar 
kompetencji innych organów pu-
blicznych, jest praktyką niewła-
ściwą i nie należy jej akceptować. 
Uważam decyzję Rady za odpo-
wiedzialną i świadczącą o posza-
nowaniu prawa – napisał Krzysztof 
Kumorek.

Do wydarzeń odnieśli się także 
inicjatorzy apelu z Klubu Radnych 
Razem dla Boguszowa-Gorc:

- 8 grudnia 2020 roku! Zapa-
miętajcie Mieszkańcy tę datę! Dziś 
w Boguszowie- Gorcach umarła 
Wspólnota Europejska! O godzinie 
10.00 rozpoczęła się nadzwyczaj-
na sesja Rady Miejskiej Boguszo-
wa-Gorc, zwołana na wniosek na-
szego Klubu Radnych Razem dla 
Boguszowa- Gorc. Pod „obrady” 
poddany miał być nasz projekt: 
„Apel w sprawie wezwania Preze-
sa Rady Ministrów do głosowania 
za przyjęciem Wieloletnich Ram 
Finansowych Unii Europejskiej na 
lata 2021-2027 oraz Funduszu Od-
budowy”. No i cóż Kochani Miesz-
kańcy, Radni Jacka Cichury oraz Sła-
womira Wójcika kochają już Pana 

Kumorka i decyzję partii rządzącej. 
Najważniejsza w całej dyskusji oka-
zała się opinia prawna nowego rad-
cy prawnego niejakiego Czyża (a 
jak - stać nas na kolejną kancelarię 
prawną w urzędzie). Opinia czło-
wieka PiS-u dla PiS-u! Radny Krzysz-
tof Krajewski, człowiek bez kręgo-
słupa, tak popiera punkt widzenia 
radcy z PiS-u (bo nigdy jeszcze w 
tej kadencji RM nie miał własnej), 
że złożył wniosek o niegłosowanie 
nad apelem. Oczywiście poparli go 
radni: Chlewicka, Mikołajska, Pa-
ruch, Urbaniak, Borkowski, Łasicki, 
Lorenc, Synoś.

Cały czas twierdzimy i będzie-
my trzymać się swojego zdania, 
że veto rządu PiS do budżetu UE 
pozbawia nas perspektyw rozwoju 
w tym dotyczy to Was, szanow-
ni mieszkańcy: Boguszowa, Gorc, 
Kuźnic, Starego Lesieńca. Nie bę-
dzie pieniędzy na wymianę pieców 
węglowych, nie będzie na remonty 
mieszkań, budynków i na projekty 
w szkołach dla naszych dzieci! Za to 
Pan Kumorek, wspólnie z przewod-
niczącym Urbaniakiem i wymienio-
nymi radnymi, funduje nam dług 
16 milionów 700 tysięcy złotych i 
kredyt zaciągnięty w banku na rok 
2021, który solidarnie spłacimy my 
- wszyscy mieszkańcy Boguszowa- 
Gorc! – napisali autorzy apelu.

(RED)

Boguszowscy rajcy popierają veto?
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Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy 

w Wałbrzychu prowadzi nabór wniosków 

o  przyznanie środków na podjęcie działalności 

gospodarczej dla osób bezrobotnych zwolnionych 

z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 

oraz pracowników objętych zwolnieniami 

monitorowanymi. 

Więcej informacji na stronie internetowej 

www.walbrzych.praca.gov.pl 

lub pod numerem telefonu (74) 84 – 07 – 384

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

R E K L AMA

 - Napływ nowych miesz-
kańców jest gwarancją roz-
woju naszego miasta zarówno 
ekonomicznego jak i społecz-
nego, co za tym idzie, rosną-
cych wpływów z podatków 
do budżetu gminy. Zdecydo-
wanie jestem za tym aby iść 
do przodu, rozwijać się, szu-
kać długofalowych rozwiązań, 
które będą sprzyjały miastu i 
lokalnej społeczności. Argu-
mentów za tym aby zamiesz-
kać w Szczawnie jest wiele. 
Stawiamy na budownictwo 
mieszkaniowe jedno i wielo-
rodzinne, co ważne, również 
na rozwój przedsiębiorczości i 
wzrost liczby miejsc pracy, bo 
planowana koncepcja nowe-
go osiedla zakłada możliwość 

Akcja rupieć
• W Szczawnie – Zdroju trwa ak-
cja „Rupieć - wystawka”. Akcja 
dotyczy wyłącznie nierucho-
mości zamieszkałych z terenu 
gminy Szczawno-Zdrój. Odpa-
dy wystawione po wyznaczo-
nym terminie oraz pochodzące 
z �rm nie będą odbierane.
10-11 grudnia 2020 r. odpa-
dy wielkogabarytowe i zużyty 
sprzęt AGD odebrane będą 
z ulic: Bohaterów Warszawy, 
Bukowa, Fryderyka Chopina, 
Jesionowa, Klonowa, Tadeusza 
Kościuszki, Kwiatowa, Lipowa, 
Generała Józefa Łączyńskiego, 
Narciarska, O�ar Katynia, Ogro-
dowa, Okrężna, Plac Wolności, 
Ignacego Potockiego, Równo-
legła, Henryka Sienkiewicza, 
Marii Skłodowskiej-Curie, Sło-
neczna, Juliusza Słowackiego, 
Słowiańska, Solicka, Topolowa, 
Wczasowa, Wita Stwosza, Woj-
ska Polskiego, Zacisze.
- Mieszkańcy tych ulic proszeni 
są o wystawienie odpadów 10 
grudnia 2020 r. przy własnych 
pojemnikach na odpady, w 
miejscu widocznym dla ich 
odbiorcy, w sposób niestwa-
rzający zagrożenia dla otocze-
nia – podkreślają organizatorzy 
zbiórki.

Sesja budżetowa
• Podczas XXVII sesji Rady 
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju, 
która odbędzie się 11 grud-
nia 2020 r. o godz. 12.00, jed-
ną z najważniejszych uchwał 
będzie uchwała budżetowa 

na rok 2021. Regionalna Izba 
Obrachunkowa wydała pozy-
tywną opinię o planie budżetu 
na przyszły rok, wszystkie ko-
misje rady miejskiej również 
pozytywnie zaopiniowały do-
kument. Przyszłoroczny bu-
dżet, to dalszy zrównoważony 
rozwój naszej gminy. Budżet 
gminy na 2021 zakłada docho-
dy w wysokości 35 099 046 zł 
oraz wydatki w kwocie 42 303 
699 zł. Wydatki inwestycyjne 
mają wynosić 10 441 763,06 zł, 
z czego 7 200 000 zł. na budo-
wę nowej szkoły, czyli priory-
tetowego dla gminy zadania, 
zamykającego ostatni etap 
budowy kompleksu sportowo-
-oświatowego w Szczawnie-
-Zdroju. 

Koncert muzyki 
japońskiej
• 12 grudnia o godz. 12.00. w sali 
Teatru Zdrojowego im. Henryka 
Wieniawskiego w Szczawnie-
-Zdroju, honorowa obywatelka 
Szczawna - Zdroju Atsuko Seta 
zagra koncert muzyki japoń-
skiej. Koncert będzie trans-
mitowany na żywo na pro�lu 
Facebook Fundacja Via Salutis. 
Honorowy patronat nad kon-
certem objęła między innymi 
Ambasada Japonii w Polsce. 
Koncert kończy tegoroczny 
Festiwal Kultury Japońskiej 
„Kwitną wiśnie”, który jest do�-
nansowany przez Radę Powiatu 
Wałbrzyskiego oraz Toyota Mo-
tor Manufacturing Polska.

(KT)

Raport 
ze Szczawna - Zdroju

Inwestują 
w infrastrukturę

chowywania dzieci. W gminie 
funkcjonują trzy przedszkola, 
dwa niepubliczne oraz jed-
no miejskie, a także miejska 
szkoła podstawowa. Na utrzy-
manie samej bazy przedszkoli 
przeznaczamy ponad 2 mln zł 
rocznie. Gmina do�nansowuje 
także kluby sportowe i stowa-
rzyszenia, w których dzieci i 
młodzież mogą się samoreali-
zować oraz doskonalić talenty 
sportowe. Kompleks sporto-
wo-oświatowo–edukacyjny 
przy ul. Słonecznej jest dosko-
nałą bazą do tego aby podjąć 
kolejne kroki, które planujemy 
zrealizować. Budowa nowej 
szkoły oraz plany rozwoju bu-
downictwa mieszkaniowego 
to działanie perspektywiczne. 
Myślimy o przyszłości naszego 
miasta i jego rozwoju przez na-
stępne lata. Szczawno - Zdrój 
dysponuje nowoczesną bazą 
obiektów sportowych, bogato 
doposażonymi placami zabaw, 
pięknie utrzymanymi terenami 
zielonymi, których walory do-
ceniają przyjezdni oraz sami 
mieszkańcy. Urokliwa enkla-
wa, położona u podnóża góry 
Chełmiec jest dobrze skomu-
nikowana z Aglomeracją Wał-
brzyską, dzięki czemu łatwo 
stąd dojechać do większych 
sklepów czy miejsc pracy – wy-
licza Marek Fedoruk.

Szczawieński magistrat roz-
począł już prace nad przygo-
towaniem terenów gminnych 
pod stworzenie nowej infra-
struktury osiedlowej. Obszar 
13,5 h, pomiędzy ul. Fryderyka 
Chopina i nasypem kolejowym, 
został według wstępnej kon-
cepcji, podzielony na działki 
o powierzchni od 750 m2 do 1 
500 – 2 000 m2 . Obecnie reali-
zowany jest etap przygotowa-
nia podziału terenu oraz plano-
wania urządzeń infrastruktury 
technicznej, obejmujący prze-
bieg dróg oraz związanych 
z tym budownictwem sieci 
uzbrojenia. Powstała już kon-
cepcja układu komunikacyjne-
go, zakładająca wjazd i wyjazd 
od strony ul. Fryderyka Chopi-
na. W przyszłości jest szansa na 
połączenie dróg osiedlowych z 
ulicą Kolejową.

- Przygotowany teren umoż-
liwi gminie sprzedaż ponad 
170 działek budowlanych dla 
osób, które szukają terenów 
pod zabudowę mieszkanio-
wą i usługową. O szczegółach 
sprzedaży działek, będziemy 
informowali na bieżąco – doda-
je burmistrz Szczawna - Zdroju.

(KT)

- Inwestujemy w nową infrastrukturę aby w kolejnych latach 
zwiększyć liczbę mieszkańców Szczawna - Zdroju. Stawiamy na rodzinę 

i młodych ludzi, którzy będą chcieli osiedlić się w uzdrowisku – mówi 
burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk.

prowadzenia nieuciążliwej 
działalności gospodarczej. Do-
skonale wiem, że o wyborze 
miejsca zamieszkania nie de-
cyduje tylko praca. Szczawno - 

Zdrój jest miejscem idealnym 
do życia i założenia rodziny. 
Staramy się zapewnić zarówno 
obecnym, jak i nowym miesz-
kańcom dobre warunki do wy-
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Zawód komornika często 
postrzegany jest, jako zawód 
dość niewdzięczny. Z punktu 
widzenia dłużnika, komornik 
jest tym złym, który go ściga. 
Z kolei dla wierzyciela ko-
mornik bywa ostatnią szansą 
i nadzieją na odzyskanie na-
leżnej mu wierzytelności. A 
przecież każdy, komu należą 
się pieniądze, chciałby je od-
zyskać.

Niestety, zdarza się również, 
że działania komornika prze-
kraczają granice prawem do-
zwolone. Ma to miejsce wtedy, 
gdy komornik dokonuje czyn-
ności, których dokonać nie po-
winien lub których prawo mu 
zabrania. Może zaistnieć rów-
nież taka sytuacja, że komor-
nik nie dokonuje czynności, 
których powinien dokonać, w 
celu odzyskania pieniędzy wie-
rzyciela. Jakie działanie praw-
ne przysługuje przeciw takim 
działaniem lub zaniechaniem 
komornika? Takim instrumen-
tem prawnym jest skarga do 
sądu na czynności komornika. 
Skarga przysługuje zarówno na 
działanie jak i na zaniechanie 
komornika.

Skargę należy wnieść do 
komornika w terminie tygo-
dniowym od dnia: 1) dokona-

nia czynności przez komornika, 
gdy strona lub osoba, której 
prawo zostało przez czynność 
komornika naruszone bądź za-
grożone, była przy tej czynno-
ści obecna lub była o terminie 
jej przeprowadzania zawia-
domiona, 2) zawiadomienia 
strony lub osoby o dokonaniu 
czynności, której prawo zosta-
ło przez czynność komornika 
naruszone bądź zagrożone, 3) 
powzięcia wiadomości przez 
skarżącego o dokonanej czyn-
ności – w przypadku braku za-
wiadomienia.

Skargę na zaniechanie 
przez komornika dokonania 
czynności wnosi się w terminie 
tygodniowym od dnia, w któ-
rym skarżący dowiedział się, że 
czynność miała lub powinna 
być dokonana.

Skargę może złożyć stro-
na (wierzyciel lub dłużnik) lub 
inna osoba, której prawa zo-
stały przez czynności lub za-
niechanie komornika naruszo-
ne bądź zagrożone. Skarga na 
czynność komornika powinna 
czynić zadość wymaganiom 
pisma procesowego. Musi 
między innymi zawierać: 1) 
oznaczenie sądu, przy którym 
działa komornik, 2) wskazanie 
komornika, którego czynność 

się skarży, 3) określenie stron 
postępowania egzekucyjnego, 
czyli dłużnika i wierzyciela, 4) 
sygnaturę sprawy, pod którą 
prowadzona jest egzekucja, 5) 
podpis osoby wnoszącej skar-
gę.

Wnoszona skarga powinna 
również szczegółowo określać 
skarżoną czynność (np. zaję-
cie wynagrodzenia za pracę, 
zajęcie ruchomości) lub czyn-
ność, której zaniechano (np. 
nie dokonano zajęcia środków 
na rachunku bankowym dłuż-
nika), a także zawierać żąda-
nie określonego działania np. 
wniosek o zmianę, uchylenie 
lub dokonanie czynności. Skar-
ga powinna również zawie-
rać uzasadnienie. Sąd może 
zmienić lub uchylić zaskarżoną 
czynność komornika lub naka-
zać komornikowi dokonanie 
wskazanej przez skarżącego 
czynności.

Od 1 stycznia 2019 r. skargę 
na komornika opłaca się kwotą 
50 zł. Opłaty dokonuje się na 
rachunek sądu właściwego do 
rozpoznania skargi. Skargi nie 
trzeba składać na urzędowym 
formularzu, niemniej istnieje 
możliwość wniesienia skargi 
na czynności komornika w ten 
sposób. Odpowiednie formu-

larze można znaleźć na 
stronach internetowych 
poszczególnych komor-
ników sądowych oraz 
Ministerstwa Sprawie-
dliwości.

Komornik w ter-
minie trzech dni od 
dnia otrzymania skargi 
sporządza uzasadnie-
nie przeprowadzenia 
zaskarżonej czynności 
albo przyczyn jej zanie-
chania. Następnie prze-
kazuje skargę - wraz 
z aktami sprawy - do 
właściwego sądu. Sąd 
powinien rozpoznać 
skargę w terminie ty-
godniowym od dnia 
jej wpływu do sądu, a 
gdy skarga zawiera bra-
ki formalne, które podlegają 
uzupełnieniu, w terminie tygo-
dniowym od jej uzupełnienia. 
Praktyka pokazuje jednak, że 
termin tygodniowy do rozpo-
znania skargi przez sąd, rzadko 
jest zachowywany. Komornik, 
po wpłynięciu skargi, może 
również sam w całości skargę 
uwzględnić. O uwzględnieniu 
skargi komornik zawiadamia 
skarżącego oraz zainteresowa-
nych, których uwzględnienie 
skargi dotyczy. Dalszy bieg 

Prawo w pigułce: skarga na czynności komornika

– sądowy - nie jest wówczas 
skardze nadawany.

Warto pamiętać, że samo 
wniesienie skargi nie wstrzy-
muje postępowania egzeku-
cyjnego, ani wykonania zaskar-
żonej czynności. Dopiero sąd 
może, na żądanie skarżącego, 
zawiesić postępowanie lub 
wstrzymać dokonanie czynno-
ści.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Do�nansują 
wymianę pieców
Wymiana dotychczasowych, 
wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła w domach jednoro-
dzinnych i mieszkaniach w 
domach wielorodzinnych - to 
projekt, który Gmina Czarny 
Bór będzie realizowała wspól-
nie z liderem zadania – Gminą 
Stare Bogaczowice oraz Gminą 
Miejską Kamienna Góra, Gminą 
Kamienna Góra i Uzdrowisko-
wą Gminą Miejską Szczawno-
-Zdrój. Samorządy tych gmin 
uzyskały do�nansowanie z 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, a wartość całego 
projektu wynosi 8 128 553,40 
zł, przy do�nansowaniu na po-
ziomie 5 642 072,38 zł.
- Teraz samorządy, które zło-
żyły wnioski o do�nansowa-
nie tego projektu, czeka pod-
pisanie stosownej umowy. 
Kolejnym krokiem będzie na-
bór wniosków, o którym bę-
dziemy na bieżąco informowali 
mieszkańców wszystkich gmin 
uczestniczących w tym niezwy-
kle ważnym projekcie – podsu-
mowuje Adam Górecki, wójt 
Gminy Czarny Bór.

(JJ)
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Dworzec PKP Świebodzice 
od 11 do 22 grudnia w godz. 12.00-17.00

Dochód ze sprzedaży zasila rodzinę wychowującą 
ciężko niepełnosprawnego Michała Lechowicza

SPRZEDAŻ CHOINEK
Świerk srebrny w doniczkach i świeżo cięty 
z własnego gospodarstwa
Choinki przepięknie pachną i długo utrzymują 
igiełki. Różne rozmiary i przystępne ceny.

Trwają prace adaptacyj-
no-modernizacyjne Centrum 
Kultury przy ul. Piastowskiej 
13 w Jedlinie-Zdroju, gdzie 
remontowane są sale zaj-
mowane dotychczas przez 
bibliotekę. Powstają nowo-
czesne pomieszczenia, które 
przeznaczone zostaną do 
prowadzenia zajęć rucho-
wych i �lmowo-teatralnych.

Będą one służyć szeroko 
rozumianej aktywności rucho-
wej i umysłowej. Planowane 
jest w nich organizowanie 
różnego rodzaju zajęć tanecz-
nych (m.in. balet, hip-hop, sal-
sa i inne tańce towarzyskie), 
zajęcia jogi, tai-chi i wiele in-
nych ciekawych form spędza-

Rozszerzają ofertę 
kulturalną

nia czasu. Kolejnym elemen-
tem projektu jest adaptacja 
Pawilonu Zdrojowego przy pl. 
Zdrojowym 4a na nowocze-
sną bibliotekę, która zostanie 
wyposażona w nowoczesne 
meble, sprzęt i urządzenia 
multimedialne. W nowych, 
przestronnych wnętrzach i 
doskonałej lokalizacji będzie 
można zaoferować na odpo-
wiednim poziomie szeroko 
rozumianą ofertę kulturalną i 
edukacyjną dla czytelników w 
każdym wieku. Od kilku tygo-
dni trwają intensywne prace 
adaptacyjne, modernizowana 
jest sieć informatyczna, do-
starczane nowe wyposażenie. 
Ostatnim etapem przygoto-
wań będzie wyeksponowanie 
blisko 18 tysięcy książek, w 
tym wielu nowości wydawni-
czych, na które - oprócz środ-
ków własnych – gmina po-
zyskała fundusze z Biblioteki 
Narodowej. Realizacja projek-
tu przyczyni się również do 
zmniejszenia kosztów energii 
- trwają prace adaptacyjne oraz 
modernizacyjne, związane ze 
zwiększeniem efektywności 
energetycznej obiektu przez 
zamontowanie paneli fotowol-
taicznych i wymianę oświetle-
nia na energooszczędne.

Projekt „Rozszerzenie oferty 
kulturalnej i unowocześnie-
nie biblioteki w celu poprawy 
standardów jakości świadczo-
nych usług w Centrum Kultu-
ry” uzyskał do�nansowanie 
ze środków Unii Europejskiej, 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020. Całko-
wita wartość projektu to kwota 
ponad 800 tysięcy złotych, z 
czego do�nansowanie stanowi 
85% kosztów kwali�kowanych. 
Termin zakończenia projektu 
planowany jest do końca 2020 
roku.

(KS)

Szerokim echem wśród 
mieszkańców Jedliny – Zdro-
ju odbiła się informacja o 
planach likwidacji działal-
ności uzdrowiskowej w tam-
tejszym Domu Zdrojowym. 
Grupa mieszkańców, pra-
cowników uzdrowiska oraz 
jedlińskich samorządowców 
protestowała przeciwko tym 
zamierzeniom.

– Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego w najważniej-
szym obiekcie uzdrowisko-
wym w Jedlinie-Zdroju, czyli 
Domu Zdrojowym, ma zamiar 
zlikwidować: szpital uzdro-
wiskowy, sanatorium i zakład 
przyrodoleczniczy. Wyrażamy 
swój stanowczy protest! To 
może pozbawić miasta funkcji 
uzdrowiskowej – alarmował w 
ubiegłym tygodniu Leszek Or-
pel, burmistrz Jedliny-Zdroju. 1 
grudnia Rada Miasta Jedlina – 
Zdrój zwróciła się z apelem do 
prezesa Uzdrowiska Szczawno 
– Jedlina S.A. Ireneusza Grzy-
bowskiego oraz do Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
Cezarego Przybylskiego, repre-
zentującego większościowego 
akcjonariusza spółki, czyli Wo-
jewództwo Dolnośląskie o po-
wrót do debaty z samorządem 
Gminy Jedlina – Zdrój dotyczą-
cej przyszłości oraz kierunków 
rozwoju i zagospodarowania 
jedlińskiej części przedsiębior-
stwa uzdrowiskowego, czyli 

obiektów i terenów uzdrowi-
skowych w Gminie Jedlina – 
Zdrój.

Zarząd Województwa Dol-
nośląskiego wydał oświadcze-
nie, w którym czytamy:

- (…) W obecnym, bardzo 
trudnym dla uzdrowisk czasie 
pandemii, niezwykle ważne 
jest szukanie źródeł �nansowa-
nia, które pozwolą przetrwać 
kryzys. Uzdrowisko Szczaw-
no-Jedlina znalazło rozsądne 
rozwiązanie, dzięki któremu 
utrzyma swoje funkcjonowa-
nie i zachowa miejsca pracy. 
Co istotne, do końca grudnia 
bieżącego roku Uzdrowisko 
prowadzi działalność leczni-
czą w Domu Zdrojowym, do 
której Spółka musi i tak do-
płacać. Od stycznia 2021 roku 
Dom Zdrojowy, ze względu 
na niskie i nieakceptowalne 
stawki z ZUS nie realizowałby 
turnusów leczniczych. Dlatego 
Spółka znalazła rozwiązanie 
dochodowe, które pozwoli na 
wykorzystanie obiektu do re-
alizacji wysokiej jakości usług 
społecznych. Wydzierżawienie 
Domu Zdrojowego w Jedlinie 
- Zdroju pod realizację projek-
tu unijnego umożliwi ciągłość 
funkcjonowania obiektu w 
celach społecznych i okołome-
dycznych przy jednoczesnym 
zapewnieniu Spółce dochodu. 
Dzięki projektowi unijnemu w 
Domu Zdrojowym mogłaby 

Bronią uzdrowiska

być prowadzona potrzebna i 
społecznie wartościowa dzia-
łalność opiekuńcza i pobytowa 
przeznaczona dla osób niesa-
modzielnych oraz osób z nie-
pełnosprawnościami. Taka for-
muła funkcjonowania obiektu 
mogłaby, zgodnie z unijnym 
projektem, trwać przez najbliż-
sze trzy lata. Działalność uzdro-
wiskowa w Jedlinie Zdroju jest 
niezagrożona (…) – zapewnia 
zarząd województwa.

Sprawą zajęli się także poli-
tycy. - Z wielkim zaniepokoje-
niem przyjęłam informacje o 
planach zaniechania  prowa-
dzenia działalności uzdrowi-
skowej w Domu Zdrojowym w 
Jedlinie-Zdroju. Rozumiem, że 
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina 
znajduje się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej, a złe wyniki �-
nansowe dodatkowo pogłębia 
kryzys wywołany przez świa-
tową pandemię koronawirusa. 
Nie kwestionuję również pra-
wa urzędu marszałkowskiego 
do podejmowania decyzji w 
sprawie własnego majątku. 
Mój sprzeciw wzbudza jednak 

sposób w jaki przeprowadzana 
jest cała procedura. Wysłałam 
do Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego interwencję z 
pytaniami dotyczącymi stra-
tegii działania i rozwoju spół-
ki. Zaapelowałam również o 
przejrzystość przy podejmo-
waniu decyzji – powiedziała 
poseł na Sejm RP Izebala Kata-
rzyna Mrzygłocka.

- Zlikwidować Uzdrowisko 
Jedlina – Zdrój? Nie możemy 
do tego dopuścić! Dołożę sta-
rań, aby przeciwdziałać pozba-
wieniu Jedliny-Zdrój funkcji 
uzdrowiskowej. W tym roku 
w czasie wakacji odwiedziłem 
Pijalnię Wód Mineralnych w 
Jedlinie Zdroju. Nigdzie jesz-
cze nie spotkałem się z tak 
życzliwą, chętną do pomocy 
i przekazania informacji ob-
sługą. Świadczy to o tym, że 
mieszkańcom Jedliny-Zdrój 
zależy na mieście i uzdrowisku. 
Nie można tego zniszczyć – 
podkreśla Jacek Iwancz, radny 
Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego.

(RED)
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

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

W skład kapituły konkur-
su weszli wybitni naukowcy i 
specjaliści: prof. nadzw. dr hab. 
inż. Elżbieta Pietrzyk - Sokólska 
z Instytutu Gospodarki Surow-
cami Mineralnymi i Energią 
Polskiej Akademii Nauk, prof. 
dr hab. inż. Wojciech Naworyta 
z Akademii Górniczo - Hutni-
czej w Krakowie, prof. dr hab. 
inż. Wiesław Kozioł - również 
z krakowskiej AGH,  prof. dr 
hab. Tadeusz Zając z Instytutu 
Ochrony Przyrody Polskiej Aka-
demii Nauk, Piotr Rymarowicz 
- prezes Towarzystwa na rzecz 
Ziemi i Magdalena Fudala - nie-
zależny konsultant ds public 
relations i kształtowania wize-
runku.

Wyniki konkursu ogło-
szone zostały podczas ogól-

EKOkopalnia 
w Rybnicy Leśnej

Spółka Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy (KSS Bartnica) otrzymała tytuł EKOkopalni. 
Zajęła trzecie miejsce, mierząc się z największymi gigantami w prestiżowym konkursie pod 

patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych 
w kraju �rm z branży wydobywczej, podejmujących działania na rzecz ekologii, środowiska 
i wspierania lokalnych społeczności. Organizowany był przez mające wieloletnią tradycję, 

branżowe wydawnictwo BMP. 

śnej, znajduje się na terenie aż 
dwóch obszarów Natura 2000 
oraz na terenie Specjalnego 
Obszaru Ochrony „Góry Ka-
mienne”, na terenie Obszaru 
Specjalnej Ochrony „Sudety 
Wałbrzysko-Kamiennogór-
skie” i na dodatek w otulinie 
Parku Krajobrazowego Sude-
tów Wałbrzyskich. Czy moż-
na sobie wyobrazić bardziej 
skomplikowaną dla zakładu 
wydobywczego lokalizację? 
- mówił podczas sympozjum 
prof. Wojciech Naworyta z 
AGH. - A jednak KSS Bartnica 
staje na wysokości zadania. 
Prowadzony w otoczeniu ko-
palni w Rybnicy Leśnej moni-
toring przyrodniczy wskazuje, 
że działalność zakładu to nie 
tylko żadna „katastrofa eko-
logiczna”, ale wręcz ma po-
zytywny wpływ na przyrodę, 
bardzo dobrze współgra z 
otoczeniem. Na teren kopalni 
i w jej okolice nie ma wstępu 
zbyt wielu ludzi, co sprzyja ga-
tunkom unikającym kontaktu 
z człowiekiem. Obserwowa-
na jest tam więc np. rosnąca 
populacja sów, w tym ornito-
logicznego „rarytasu” jakim 
jest sóweczka, rzadki gatunek 
najmniejszej, występującej w 
Polsce sowy - podkreślał prof. 
Naworyta.

Naukowiec zwrócił też 
uwagę na licznie występujące 
w otoczeniu kopalni gatunki 
nietoperzy - nocne oświetlenie 
zakładu przyciąga owady, więc 
nietoperze mają tu świetne że-
rowisko. Schronienie w otocze-
niu kopalni w Rybnicy Leśnej 
znajdują też inne, unikające 
człowieka gatunki chronione, 
m.in. gady. Te z kolei, razem z 
małymi ssakami, przyciągają 
na skraj wyrobiska drapieżniki. 
Życie przyrodnicze w okolicy 
ma się więc, dzięki kopalni, 
bardzo dobrze. Tym bardziej, 
że niektóre gatunki zwierząt 
przyzwyczaiły się przez lata do 

działalności zakładu - np. dzię-
cioł czarny. To ptak, który unika 
hałasu, a jednak przy Kopalni 
Mela�ru w Rybnicy Leśnej ob-
serwowane są jego gniazda i 
żerowiska.

Kapituła podkreśliła także 
wagę występujących w otocze-
niu zakładu, wyjątkowo cen-
nych w skali Europy stanowisk 
buczyn i pionierskich siedlisk 
na skałach.

Docenione zostało też m.in. 
to, że we wszystkich swoich za-
kładach KSS Bartnica używa do 
celów technologicznych wy-
łącznie wodę, którą odzyskuje 
z opadów deszczu i roztopów 
śniegu. A także to, że spółka 
przywraca naturze nieczynne 
hałdy: w ostatnich latach KSS 
Bartnica posadziła na dawnych 
hałdach ponad 40 tys. drzew, 
co stawia ją w krajowej czołów-
ce dbających o ekologię �rm. 
Kapituła doceniła też prowa-
dzone przez KSS Bartnica in-
westycje w nowoczesne tech-
nologie ograniczające poziom 
emisji pyłu czy hałasu. Dodat-
kowo, choć �rmy nie obligują 
do tego przepisy, �rma od lat 
ponosi koszty remontów dróg 
w rejonach działalności swo-
ich zakładów. I udziela rocznie 
około stu do�nansowań lokal-
nym samorządom, sołectwom, 
stowarzyszeniom, fundacjom, 
klubom sportowym, szkołom 
itp. 

- Dziękujemy kapitule, że 
doceniła nasze działania. Tytuł 
EKOkopalni jest dla nas ogrom-
nym wyróżnieniem! Z dumą 
będziemy się nim chwalić. I 
obiecujemy, że jako odpowie-
dzialna społecznie �rma, nadal 
będziemy dokładać wszelkich 
starań, by być jak najlepszym 
sąsiadem i dla otaczającej nas 
przyrody, i dla społeczności lo-
kalnych  - mówił podczas sym-
pozjum Jakub Madej, prezes 
KSS Bartnica.

(EG)

nopolskiego sympozjum 
„Kruszywa, Cement, Wapno”, 
które - ze względu na pan-

demię  - po raz pierwszy w 
27-letniej historii odbyło się 
w tym roku online.

- Jeden z należących do 
KSS Bartnica zakładów, Ko-
palnia Mela�ru w Rybnicy Le-

Nietoperz borowiec wielki z Rybnicy Leśnej (fot. Marcin Pakuła).
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- Dzięki pozytywnym opi-
niom Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu, Rada 
Miejska Mieroszowa uchwa-
liła Budżet Gminy Mieroszów 
na rok 2021 oraz Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gmi-
ny Mieroszów na lata 2021-

2029 – mówi Andrzej Lipiń-
ski, burmistrz Mieroszowa.

W zaplanowanym na przy-
szły rok budżecie uwzględ-
niono dochody w wysokości 
35 698 880 zł, w tym dochody 
bieżące – 32 818 472 zł oraz 
majątkowe – 2 880 408 zł. Z 
kolei wydatki gminy zostały 

Zatwierdzili budżet
-  na gospodarkę komunal-

ną i ochronę środowiska prze-
znaczono w budżecie 3 431 
7320 zł (11% wydatków bieżą-
cych),

- na gospodarkę mieszka-
niową przeznaczono 2 733 900 
zł (9% wydatków bieżących).

W ramach wydatków mająt-
kowych zabezpieczono kwotę 
7 164 462 zł (18,44 % ogółu 
wydatków). Na realizację wy-
datków związanych z poprawą 
infrastruktury drogowej i mo-
stowej w gminie przeznaczono 

4 259 059 zł, a na pozostałe za-
dania – 2 905 403 zł.

- Gmina wystąpiła o kilku-
milionowe środki z Funduszu 
Dróg Samorządowych oraz z 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na poprawę infrastruktury dro-
gowej i mostowej, jak również 
budowę nowej Strażnicy dla  
OSP w Mieroszowie. Środki te 
wprowadzane będą sukcesyw-
nie w momencie ich uzyskania 
– podkreśla burmistrz Andrzej 
Lipiński.

(RED)

zaplanowane na poziomie 
38 857 950,21 zł, w tym wy-
datki bieżące – 31 693 488,21 
zł (ich udział w wydatkach 
ogółem wynosi 83,93%). W 
ramach wydatków bieżących 
zabezpieczono:

- środki przeznaczone na 
finansowanie zadań oświa-

towych w wysokości: 9 314 
538 zł (29 % wydatków bieżą-
cych),

- środki na realizację zadań 
z zakresu pomocy społecznej, 
wykonywane przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Miero-
szowie to kwota: 9 380 56,002 
zł (30% wydatków bieżących),

Mieszkańcy Gminy Mie-
roszów mogą wziąć udział 
w konkursie „Najładniejsza 
świąteczna dekoracja świetl-
na 2020”, który jest orga-
nizowany przez burmistrza 
Mieroszowa.

- Co roku wielu mieszkań-
ców naszej gminy przyozda-
bia w świąteczne dekoracje 
nie tylko mieszkania, ale 
także okna, balkony, ogród-
ki czy domy. Zachęcamy do 
uwiecznienia bożonarodze-
niowych zewnętrznych deko-
racji świetlnych (iluminacji) 
aparatem i wzięcia udziału w 

konkursie. Liczy się oryginal-
ność i pomysł na dekorację, 
nawiązanie do tradycji świą-
teczno – noworocznej oraz 
ogólne wrażenia estetyczne 
i harmonia z otoczeniem. Na 
zgłoszenia i zdjęcia dekoracji 
czekamy do 22 grudnia 2020 r. 
Zgłoszenie powinno zawierać: 
imię, nazwisko i adres, numer 
telefonu uczestnika konkursu, 
dokładny adres obiektu, na 
którym umieszczono deko-
rację oraz kategorię – mówi 
Mariusz Pawlak, zastępca bur-
mistrza Mieroszowa.

(RED)

Świąteczne dekoracje 
świetlne

Zakład Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Mie-
roszów Sp. z o.o. kupił mały 
ciągnik Kubota BX231.

- Nowa maszyna pomoże 
nam w odśnieżaniu i utrzyma-
niu czystości na terenie miasta 

i gminy. Dziękujemy burmi-
strzowi Mieroszowa i radnym 
Rady Miejskiej Mieroszowa za 
wsparcie przy zakupie tego 
ciągnika – podkreśla zarząd 
ZGKiM Mieroszów.

(RED)

Pomoże odśnieżać
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R E K L AMA

Gmina Walim realizowała 
kolejną inwestycję, ułatwia-
jącą dostęp do gruntów rol-
nych. Tym razem w Podlesiu.

Zakończyła się budowa 
drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych o nawierzchni tłucz-
niowej o długości ponad 500 
metrów. Nowa droga połączyła 
dwie drogi powiatowe: prowa-
dzącą z Olszyńca do Podlesia 
i z Wałbrzycha do Olszyńca. 
Koszt inwestycji wynosi 382 

136,15 zł. Inwestycja została 
do�nansowana z budżetu z Te-
renowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Ze środków 
na ochronę, rekultywację i po-
prawę jakości gruntów rolnych 
w wysokości dotacja wynosiła 
69 600 zł, a pozostałe środki 
pochodziły z budżetu Gminy 
Walim.

(AM)

Nowa droga w Podlesiu

Walim posiada bardzo cie-
kawą historię, sięgającą począt-
ków XIV stulecia. Znajdziemy tu 
mnóstwo zabytków architektu-
ry. Są to domy mieszkalne, ko-
ścioły, a także kaplice grobowe 
walimskich kupców.

Kaplica grobowa rodziny 
Seyler z 1810 r., znajduje się 

na dawnym cmentarzu przy 
kościele św. Barbary, druga 
z kaplic to kaplica grobowa 
Klingberga z 1813 r., wybudo-
wana w górnym odcinku ulicy 
3 Maja, a trzecia z kaplic - po-
łożona w oddaleniu na niewiel-
kim wzniesieniu, na wschód 
od zabudowań ulicy Wyszyń-

skiego 40, to kaplica grobowa 
kupca Chrystiana Schneidera. 
I właśnie ta ostatnia kapliczka 
stała się obiektem zaintereso-
wania mieszkańca Gminy Wa-
lim Artura Jarczoka.

- Ocalić dziedzictwo kultu-
rowe i historyczne w Gminie 
Walim to nasz obowiązek i 

Z szacunku do przemijania należy go podjąć, póki nie jest 
za późno. Przypomnieć ludzi, 
którzy mieszkali tutaj przed 
nami, którzy budowali i two-
rzyli Wüstewaltersdorf, czyli 
dzisiejszego Walimia. Trzeba 
edukować młode pokolenia i 
przekazywać wiedzę o miej-
scach wiecznego spoczynku - 
mówi Artur Jarczok.

I ta idea przyświecała mu, 
gdy wiosną tego roku rozpo-
czął prace przy kaplicy. Należy 

podkreślić, że przez lata, gdy 
nikt nie dbał o to miejsce, ka-
plica była dewastowana, okra-
dana i bezczeszczona. Artur 
Jarczok, wspólnie z Antonim 
Kodzisem, wykonał przy ka-
plicy prace mające na celu za-
pobieganie dalszej dewastacji 
i degradacji obiektu. Odkrza-
czony został mocno zarośnię-
ty teren, wmurowana została 
większość okalającego obiekt 
cokołu kamiennego z czerwo-
nego piaskowca, podmuro-
wane zostały wnęki okien, w 
których zamontowane zostały 
kraty. Z otworu wejściowego i 
ze ścian zlikwidowane zostało 
gra�ti, na nowo zostały ułożo-
ne kamienne stopnie schodów, 
częściowo poprawione zostały 
tynki narożne obiektu i pro-
�lowane gzymsy. Ustawiona 
została także tablica informa-
cyjna o obiekcie.

- Dwaj wolontariusze wy-
konali we własnym zakresie 
mnóstwo pracy, jednak obiekt 
nadal wymaga zabiegów kon-
serwatorskich oraz rekonstruk-
cji. Dlatego w ratowanie zabyt-
ku włączy się Gmina Walim. W 
pierwszej kolejności planowa-
ne jest wykonanie zadaszenia 
oraz poprawienie ogólnego 
wizerunku obiektu – mówi 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.

O tak przedstawia się histo-
ria powstania tej kaplicy:

W XIX wieku w Walimiu był 
tylko jeden malutki cmentarz 
przy kościele św. Barbary, a 
sposobem na ominięcie przy-
musu korzystania z cmentarza, 
praktykowanym na początku 
XIX w. przez najbogatszych wa-
limian, była budowa okazałych 
grobowców na gruntach pry-
watnych. Christian Schneider 
był znanym i bogatym kup-
cem, mieszkającym w Walimiu, 
dlatego w roku 1817 wbudo-
wał na swoich włościach kapli-
cę grobową. Tak jak pozostałe 
kaplice, „zaprojektowana zo-
stała w stylu klasycystycznym, 
a jej usytuowanie nawiązuje 
do romantycznych wzorców. 
Wzniesiono ją na rzucie kwa-
dratu, z kamienia polnego i 
cegły oraz otynkowano, przy-
kryto dachem namiotowym w 
konstrukcji drewnianej. Kapli-
ca posiadała cokół kamienny z 
czerwonego piaskowca, a wej-
ście poprzedzały trzy również 
kamienne stopnie schodów, 
dach pokrywały pasy blachy.” 
(Walim. Dzieje i krajobraz 
kulturowy sudeckiej osady 
włókienniczej, red. Jan Kęsik, 
Dostęp online: http://www.
bibliotekacyfrowa.pl/publica-
tion/79389). 

(AM)
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Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

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

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
pl. Jana Pawła II nr 8 

Świebodzice 
(koło postoju Taxi)

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

KUPIĘ 
STAROCIE

PORCELANĘ SZKŁO
KOLOROWE PATERY

ZEGARKI I INNE 
PRZEDMIOTY

Z OKRESU PRL-U
TEL. 509 546 581

Sprzedam
mieszkanie 

po remoncie: 35,5 m kw., 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, balkon, 4 piętro, 
winda. Wałbrzych - Podzamcze, 

ul. Grodzka. Zarządca ADM, 
a nie spółdzielnia. 

Tel. 608 689 085

STROIKI ŚWIĄTECZNE już od 19 zł

zadzwoń lub napisz * tel. 513 018 511

UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511

Głuszycki Sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, działający w Centrum Kul-
tury-Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Głuszycy, zachęca 
do wystawienia Sztabowych 
Puszek Stacjonarnych w �r-
mach, sklepach, punktach 
usługowych, restauracjach, 
przychodniach itp. znajdu-
jących się na terenie gminy 
Głuszyca.

- Placówki, które otrzymają 
zgodę Fundacji WOŚP, będą 
mogły kwestować w swoich 
lokalach już od 15.12.2020 r. do 
10.01.2021 r. Puszka powinna 
stać w miejscu, w którym pra-
cownicy mają największy kon-
takt z klientem (np. przy kasie, 
w recepcji, itp) – podkreślają 
przedstawiciele głuszyckiego 
sztabu WOŚP.

Rejestracja Sztabowych Pu-
szek Stacjonarnych jest możli-
wa na trzy sposoby:

- Przez stronę www.iwo-
lontariusz.wosp.org.pl – Opie-
kunowie Sztabowych Puszek 
Stacjonarnych (np. właściciele 
małych przedsiębiorstw, or-
ganizatorzy wydarzeń) mogą 
samodzielnie założyć konto 
na stronie www.iwolontariusz.
wosp.org.pl, wypełnić formu-
larz zgłoszeniowy Sztabowej 
Puszki Stacjonarnej, a następ-
nie wybrać sztab z którego 
pobrana zostanie puszka kwe-
starska przed kwestą, a po jej 
zakończeniu zostanie rozliczo-
na. Szefowie sztabów będą 
posiadać możliwość akcepta-
cji lub odrzucenia zgłoszenia 

29 Finał WOŚP 
w Głuszycy możemy 
zacząć wcześniej

Sztabowej Puszki Stacjonarnej. 
Głuszycki sztab jest zarejestro-
wany w WOŚP pod nazwą: 
006011 – Centrum Kultury 
Miejska Biblioteka Publiczna w 
Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26 – 
musisz wybrać z listy sztabów 
w Polsce.

– Pobierz ze strony www.
ckmbp.gluszyca.pl formularz 
zgłoszeniowy - uzupełnij i wy-
ślij w formacie jpg na adres: 
ckmbp@gluszyca.pl.

- Tradycyjnie w Centrum 
Kultury – MBP w Głuszycy - po 
wcześniejszym kontakcie tele-
fonicznym pod nr tel. 503 102 
817 w dni powszednie w go-
dzinach pracy instytucji, tj. 8:00 
– 16:00.

Ostatecznym terminem 
gwarantującym rozpatrzenie 
zgłoszenia Sztabowej Pusz-
ki Stacjonarnej jest dzień 
08.01.2021 r. 29 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
już 10.01.2021.

(MC)

Mikołajkowe 
Zawody 
Pływackie
8 grudnia 2020 r. zakończyły 
się dwudniowe, jubileuszo-
we Mikołajkowe Zawody Pły-
wackie o Puchar Burmistrza 
Miasta. Rywalizacja młodych 
pływaków toczyła się w Wod-
nym Centrum Rekreacji w 
Świebodzicach.
Zawodnicy Klubu Sportowego 
Rekin startowali w kilku gru-
pach: doskonalenie, wyczyno-
wa, naborowa 1, naborowa 2, 
naborowa 3, masters, sporto-
wa i rekreacyjna. Rywalizacja 
toczyła się na dystansie 25 oraz 
50 metrów, stylem dowolnym 
open i skin race oraz w sztafe-
cie integracyjnej.
W turnieju uczestniczyli: bur-
mistrz miasta Paweł Ozga, pre-
zes OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 
Mariusz Gawlik, prezes zarządu 
KS Rekin Barbara Kościelniak, 
kadra trenerska oraz członko-
wie klubu. Puchar oraz kosz 
słodyczy został ufundowany i 
przekazany przez burmistrza 
miasta na ręce prezesa KS Re-
kin.
- Dla uczestników zawodów 
ważna była nie tylko sporto-
wa rywalizacja, ale również 
świetna zabawa i uśmiech, 
który towarzyszył wszystkim 
przez całą imprezę. Dodatkową 
atrakcją dla zawodników była 
wizyta świętego Mikołaja, który 
wręczył wszystkim upominki. 
Zawodnikom oraz Zarządo-
wi Klubu Sportowego Rekin 
serdecznie gratulujemy oraz 
życzymy dalszych sukcesów 
sportowych – podkreślają or-
ganizatorzy zawodów pływac-
kich w Świebodzicach.

(WPK)

Klęska w Siechnicach
- KKS Siechnice w pełni za-
służenie wygrał z nami 91:65 
(23:23, 32:16, 16:9, 20:17), 
odnosząc 5 zwycięstwo we 
własnej hali. My o tym meczu 
musimy jak najszybciej zapo-
mnieć, a taki kubełek zimnej 
wody na pewno nam się przy-
da. Walczymy dalej - powie-
dział trener koszykarzy MKS Ba-
sket Szczawno Zdrój Bartłomiej 
Józefowicz po występie swoich 
podopiecznych w meczu 10 
kolejki grupy A III ligi koszy-
karzy. W Siechnicach punkty 
dla MKS-u zdobywali: Marcin 
Jeziorowski 18, Adam Adra-
nowicz 13, Michał Kaczuga 13, 
Mateusz Podejko 12, Maciej 
Krzymiński 4, Łukasz Kołaczyń-
ski 3, Mateusz Stankiewicz 2, 
Aleksander Sulikowski 0, Kuba 
Niziński 0. Kolejny mecz zespół 
z uzdrowiska rozegra 12 grud-
nia w Ziębicach z Orłem.

(RED)

Dziewczyny wygrały
W meczu 11 kolejki 3 grupy 
II ligi siatkarki NTSK Nysa 
uległy Chełmcowi Wałbrzych 
0:3 (13:25, 21:25, 17:25). W 
następnej kolejce wałbrzyszan-
ki zmierzą się 12 grudnia w 
Aleksandrowie Łódzkim z pro-
wadzącą w rozgrywkach ekipą 
miejscowego Libero. Z kolei w 
spotkaniu 10 kolejki 4 grupy 
II ligi siatkarze Chełmca Wał-
brzych ulegli we własnej hali 
liderowi - Chrobremu Głogów 
0:3 (20:25, 15:25, 21:25). Kolej-
ny mecz Chełmiec rozegra 12 
grudnia w Oławie z tamtejszą 
Olavią.

(RED)

Koszykarze wałbrzyskie-
go Górnika odnieśli kolejne 
zwycięstwo na parkietach 
pierwszej ligi. Tym razem 
rozgromili Miasto Szkła Kro-
sno 97:68.

Ekipa z Krosna mecz w Wał-
brzychu rozpoczęła od prowa-
dzenia 6:0, a w 4 minucie było 
10:5 dla gości. Jednak w 5 min. 
Krzysztof Jakóbczyk tra�eniem 
za 3 punkty doprowadził do 
remisu (13:13), a kolejna trójka 
Damiana Durskiego wyprowa-
dziła gospodarzy na prowadze-
nie, którego nie oddali już do 
syreny kończącej te zawody. 
Już po I kwarcie Górnik prowa-
dził różnicą 15 pkt. i do końca 
kontrolował grę i wynik.

Teraz wałbrzyszan czeka 
wyjazdowe spotkanie w Pelpli-

nie z debiutującą w I lidze Dec-
ką. Mecz zostanie rozegrany 12 
grudnia o godz. 17.00. A ostatni 
w tym roku mecz podopieczni 
trenera Łukasza Grudniewskie-
go rozegrają 19 grudnia. W hali 
Aqua Zdrój o godz. 17.00 biało 
– niebiescy będą podejmowali 
Dziki Warszawa.

(REDm fot. Dawid Wójcikowski)

Górnik Wałbrzych - Miasto Szkła Krosno 
97:68 (31:16, 16:22, 21:11, 29:19)
Górnik: Jakóbczyk 27, Koperski 18, 
Bojanowski 14, Cechniak 11, Malesa 9, 
Ratajczak 8, Durski 6, Wróbel 2, Zywert 
2, Warmiłło 0.
Miasto Szkła: Czujkowski 17, Ciecho-
ciński 15, Żmudzki 12, Szczypiński 10, 
Ciesielski 6, Oczkowicz 4, Szwedo 2, 
Jankowski 1, Krzywdziński 1.

Rozbili szkło
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Pow. 36 m2. Czynsz około 500 zł. 

Cena 115 tys. zł

Sprzedam lokal mieszkalny- wy-

soki standard, po remoncie w 

spokojnej części Białego Kamienia- 

okolice ul. Pionierów. Pow. 42 m2. 

Cena 185 tys. zł.  Czynsz 220 zł.

Sprzedam lokal mieszkalny o pow. 

57 m2 w Mieroszowie z niezależ-

nym wejściem, duży pokój, kuch-

nia, przedpokój, łazienka z WC i 

piwnica, strych, ogródek, pomiesz-

czenia gospodarcze.  Mieszkanie 

bezczynszowe opłata za zarząd 73 

zł/mies. Cena 69 tys. zł.

Sprzedam lokal użytkowy o pow. 

40,8 m2 w samym centrum Wał-

brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal 

znajduje się na parterze i składa się 

z dwóch pomieszczeń biurowo- 

usługowych, dwóch przedpokoi i 

WC. Cena 59 tys. zł. 

Sprzedam nieruchomość zabudo-

waną domem jednorodzinnym o 

pow. użytkowej 141 m2 na działce 

o pow. 1500 m2 w miejscowości 

Kowalowa w gminie Mieroszów. 

Cena 110 tys. zł

Sprzedam działkę budowlaną w 

Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 

teren o powierzchni 3544m²  cena 

166 tys.zł

Informacje dotyczące nierucho-

mości zostały sporządzone na 

podstawie oświadczeń i nie są 

ofertą w rozumieniu przepisów 

prawa, mają charakter wyłącznie 

informacyjny i mogą podlegać 

aktualizacji, zalecamy ich osobistą 

wery�kację. Serdecznie zaprasza-

my do naszego biura w Głuszycy i 

na stronę www.zolnieruk.pl.

USŁUGI

(1) Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytki, łazien-
ki, remonty mieszkań. Działalność 
jednoosobowa. Tel. 666 201 604

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

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

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

PRACA

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

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

KUPIĘ

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

Panorama Nieruchomości 

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl

http://www. panorama. net. pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Oferty na stronie: 

www. eurodom. walbrzych. pl

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

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

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

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

cena 99.000 zł. Tel. 883 334 486

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: 

R E K L AMA

2632)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

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

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

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 22 m 2 , 1 pokoje z aneksem 
kuchennym, przedpokój, łazienka 
z WC, ogrzewanie gazowe typu 
MORA. Cena 85 000 zł ( nr 2645), 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

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

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

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

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

Głuszyca ul. Kłodzka 8

tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

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

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Głuszycy ul. Ogrodowa. Ogrze-
wanie miejskie, wysoki parter. 

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

2551)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

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

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

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

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

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

BON – PODGÓRZE, na sprzedaż 
mieszkanie  pow. 63 m2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia,  łazienka z WC, 
ogrzewanie gazowe. CENA: 123 
000 zł (nr: 2609)  (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

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

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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 238 m 2 , 5 pokoi, 2 kuchnie, 
3 łazienki z WC , Działka 700 m 2.  
Cena: 690 000  zł,   ( nr: 2620)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

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

BON –MARCISZÓW gmina Dom o 
pow. 180 m 2 , 5 pokoi, 3 kuchnie, 
3 łazienki z WC,  , Działka 11 973 
m 2.  Cena: 375 000  zł,   ( nr: 
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Życie rodziców dzieci z niepełno-
sprawnościami jest pełne wyrzeczeń, 
trosk, walki oraz bezwarunkowej miło-
ści. Jak ich dziecko da sobie radę, jak 
rodzina udźwignie ten ciężar? Odpo-
wiedzi na te pytania zna Pani Weronika 
Wanda Antonowicz-Hyla – mama, która 
musiała podjąć wiele trudnych decyzji. 
Aktywna zawodowo, od lat pomaga 
osobom z niepełnosprawnościami. 

Poświęcenie 
Zawsze była obok syna, walcząc o 

jego zdrowie, edukację i sprawność.  – 

Najpierw poszłam razem z nim do przed-
szkola, a potem do szkoły. Czy dobrze 
zrobiłam, że taki parasol ochronny trzy-
małam nad nim? Nie wiem – zastanawia 
się Pani Weronika, która była nauczy-
cielką, a dla niepełnosprawnego syna 
zmieniła miejsce pracy i została dyrek-
torką przedszkola specjalnego, później 
nauczycielką w szkole specjalnej, a w 
dalszej kolejności kierowniczką Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. 

– Rósł, a wraz z nim rosły problemy 
– wspomina Pani Weronika. – Do dwuna-
stego roku życia pomimo trudności jakoś 

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO 
FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
OTRZYMANYCH OD URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Rodzice, którzy góry przenoszą
dawaliśmy sobie radę, ale potem zaczęła 
się męka. Był to bardzo trudny czas 4 lat. 
Syn stał się agresywny, szarpał za włosy, 
bił, rzucał przedmiotami. Często mieliśmy 
tak ciężkie noce, że jeździliśmy autem po 
Świdnicy, bo tylko to uspokajało Pawła. 
Dla takich dzieci nie ma dobrych leków, po-
trafi ą one albo nadmiernie pobudzać lub 
zupełnie wyciszają. Musieliśmy zrezygno-
wać ze szkoły, obawialiśmy się kogokol-
wiek zapraszać do domu. Syn tak głośno 
krzyczał, że zamontowaliśmy rolety ze-
wnętrzne i uszczelniliśmy drzwi, tylko po 
to, by nie przeszkadzać sąsiadom. 

Rodzina 
Paweł ma zespół Downa, porażenie 

mózgowe, autyzm, jednak główny pro-
blem stanowiła jego agresja. Trudną de-
cyzją rodziców było umieszczenie syna 
w Domu Pomocy Społecznej. Dzisiaj 
żyje wśród osób z podobnymi schorze-
niami, a rodzice jak tylko mogą wspie-
rają go. – Wrósł w środowisko, czuje 
się tam dobrze. A my jesteśmy otwarci 
na wszystkie jego potrzeby, zabieramy 
go na weekendy, święta. DPS stał się 
naszym drugim domem – komentuje 

Pani Weronika, której jednak do dzisiaj 
trudno jest się pogodzić z tą decyzją. – 
Uciekam w pracę, nie powinnam praco-
wać, ale nie umiem żyć z faktem, że go 
oddaliśmy. Często słyszałam, swojemu 
nie pomoże, a innym pomaga. Ale zapa-
dło mi w pamięci też inne zdanie – wobec 
swojego niepełnosprawnego dziecka nie 
będziesz pedagogiem, a matką. 

Praca
Warsztat Terapii Zajęciowej, który 

otworzyło Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” 
we współpracy z Zespołem Szkół Spe-
cjalnych w Świdnicy, to kolejne miejsce, 
gdzie Pani Weronika do 2017 roku akty-
wizowała osoby z niepełnosprawnościa-
mi potrzebujące wsparcia. To właśnie 
wtedy narodził się pomysł uruchomienia 
galerio-kawiarenki jako miejsca praktyk 
i przygotowania do podjęcia pracy przez 
uczestników warsztatów. Udało się, wła-
dze Świdnicy przyznały lokal w centrum 
miasta, jednak wymaga on generalnego 
remontu i przystosowania. Aktualnie 
zbierane są fundusze na ten cel poprzez 
działania takie jak sprzedaż rękodzieła, 
wykonanego przez podopiecznych WTZ. 

Pani Weronika mimo osiągnięcia 
wieku emerytalnego nadal pomaga dzie-
ciom z niepełnosprawnościami, pracu-
jąc w szkole specjalnej, gdzie prowadzi 
terapię EEG i RSA, Biofeedback. – Nie 
wyobrażam sobie siedzenia w domu, 
samo wyjście do ludzi jest dla mnie 
bardzo ważne. Dopóki będę miała siły, 
dopóki będę potrzebna, będę pracować 
– komentuje. – A kawiarenka to szansa, 
by nauczyć podopiecznych WTZ samo-
dzielności oraz dać im wiarę w ich moż-
liwości. 

Maria Dembowska, 
Aleksandra Sztobryn-Kwiecińska

Pani Weronika z synem Pawłem 
(Fot. Archiwum rodzinne)

Weronika Wanda Antonowicz-Hyla (fot. Maria Dembowska)


