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Sąd Apelacyjny we Wrocła-
wiu, na niejawnym posiedze-
niu, które odbyło się 11 grud-
nia 2020 r., odrzucił zażalenie 
na decyzję Sądu Okręgowego 
w Świdnicy, który oddalił pro-
test wyborczy w sprawie refe-
rendum o odwołania burmi-
strza Boguszowa – Gorc. Tym 
samym wynik referendum jest 
ważny, co oznacza, że Jacek C. 
ostatecznie stracił mandat bur-
mistrza, a teraz premier musi 
ogłosić termin przedtermino-
wych wyborów nowego bur-
mistrza Boguszowa – Gorc.

- Szanowni Mieszkańcy! 
Wreszcie, po pół roku od waż-
nego Referendum Gminnego 
o Odwołanie Burmistrza Mia-
sta Boguszowa-Gorc, mamy 
decyzję Sądu Apelacyjnego 
we Wrocławiu. Decyzją sądu 
te wielomiesięczne protesty 
niezadowolonego z wyniku 
referendum mieszkańca zosta-
ły odrzucone. Czekamy zatem 
na wyznaczenie przez premie-
ra rządu terminu wyborów 
nowego burmistrza naszego 
miasta – mówią inicjatorzy 
referendum w Boguszowie – 
Gorcach. - O tej porze dwa lata 
temu, tj.19 grudnia 2018 roku 
ówczesny burmistrz Jacek C. 
został tymczasowo aresztowa-
ny. (…) Byłego już burmistrza 
oskarżono nie tylko o przyję-
cie 70 tysięcy złotych łapówki, 
płatną protekcję, ale i działanie 
na szkodę gminy. Sprawa w 
sądzie nadal trwa... Przypo-
mnijmy, że były burmistrz w 
areszcie pobierał wynagro-
dzenie. Mieliśmy dość wstydu, 
nieudolnych rządów zastępcy 
i płacenia za nic. Stworzyliśmy 
inicjatywną grupę mieszkań-
ców w celu przeprowadzenia 
referendum odwołującego 
Burmistrza Miasta Boguszo-
wa-Gorc. Wcześniej, głosami 
radnych z komitetów Jacka C. i 

7 marca wybory burmistrza 
Boguszowa – Gorc?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało „Projekt rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta 

Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim”. Z dokumentu wynika, że mieszkańcy będą 
mogli wybrać nowego burmistrza 7 marca 2021 r.

Na lądowisku w Świe-
bodzicach odbyło się sym-
boliczne przekazanie kon-
tenera przeznaczonego na 
biuro budowy lotniska spor-
towo-dyspozycyjnego w 
Świebodzicach. Projekt bu-
dowlany powstał w 2015 r. i 
współ�nansowany był przez 
poprzednie władze Gminy 
Świebodzice i Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolno-
śląskiego.

Wojewoda Dolnośląski wy-
dał pozwolenie na budowę 
lotniska użytku publicznego, 
a prezes Urzędu Lotnictwa Cy-
wilnego promesę na założenie 
lotniska. Rozwinięcie lądowiska 
w lotnisko i budowa infrastruk-
tury ma podnieść funkcjonal-
ność obiektu oraz bezpieczeń-
stwo prowadzonych operacji 
lotniczych, a także uniezależnić 
od warunków pogodowych i 
meteorologicznych.

- Obiekt ten służył już służ-
bom ratunkowym podczas ka-
tastrofy budowlanej, jak i akcji 
COVID-19, samolotom gaśni-
czym w trudno dostępnym te-
renie górskim, jak również lot-
nictwu policji poszukującemu 
zaginionych osób. Na naszym 
lądowisku gościli wielokrotnie 
prezydent RP, premier i mini-

strowie rządu polskiego pod-
czas podróży służbowych. Na 
co dzień z lądowiska korzystają 
szybownicy TLS-u oraz użyt-
kownicy wszelakich statków 
powietrznych z Polski i Europy 
podczas lotów sportowych, 
oraz dyspozycyjnych na rzecz 
biznesu i usług. Lotnisko, oprócz 
tradycyjnego corocznego pik-
niku lotniczego ma być miej-
scem wypoczynku i rekreacji 
mieszkańców naszego miasta. 
W planach jest prowadząca do 
niego ścieżka rowerowa, sanita-
riaty, ogródek jordanowski i ka-
wiarenka oraz oczywiście taras 
widokowy umożliwiający ob-
serwowanie startów i lądowań 
samolotów, szybowców, heli-
kopterów i spadochroniarzy. 
Wszyscy mamy świadomość, że 
środki niezbędne do rozbudo-
wy lotniska muszą pochodzić z 
zewnątrz gminy. Priorytetem na 
tę chwilę jest uzbrojenie terenu 
w energię elektryczną, wodę i 
kanalizację. Gmina Świebodzice 
jest w stanie zrealizować te za-
dania. Powstanie biura budowy 
lotniska na terenie inwestycji 
ma znacząco wspomóc promo-
cję tego ambitnego projektu 
– podkreśla Paweł Ozga, bur-
mistrz Świebodzic.

(WPK)

Rozbudują lotnisko

Sławomira Wójcika odrzucono 
wniosek radnych z klubu „Ra-
zem dla Boguszowa- Gorc” o 
konieczności przeprowadzenia 
referendum. Po trudnej i praco-
witej kampanii referendalnej, 
15 marca 2020 r. było wszystko 
gotowe i... epidemia koronawi-
rusa spowodowała zawiesze-
nie głosowania - nieco ponad 
dobę przed terminem. Osta-
tecznie głosowanie zarządzo-
no na 7 czerwca. No i stało się 
- prawie 4 tysiące mieszkańców 
powiedziało dość! Tymczasem 
przez protesty, które celowo 
były przeciąganie w czasie, w 
Boguszowie- Gorcach rozgościł 
się Komisarz Rządowy - Krzysz-
tof Kumorek. Zatem - Panie 
Kumorek - prosimy nie zadłu-
żać miasta, a zabierać się za to 
do czego został Pan powołany. 
Wybory szykujemy – dodają.

28 grudnia 2020 r. ukazał się 
projekt rozporządzenia w spra-
wie tych wyborów. Z opubliko-
wanego dokumentu wynika, że 
głosowanie odbędzie się w 7 
marca 2021 r. (niedziela) w go-
dzinach 7.00-21.00, a kampania 

wołanego w referendum Jacka 
C.) jest Roman Ludwiczuk - były 
zastępca prezydenta Wałbrzy-
cha i senator VI i VII kadencji.

- Mam wiedzę i doświadcze-
nie, które chcę wykorzystać w 
działalności dla tego miasta, 
które potrzebuje wielu pozy-
tywnych zmian. Chcę, by wszy-
scy mieszkańcy Boguszowa, 
Gorc, Kuźnic i Starego Lesieńca 
żyli lepiej i byli dumni ze swo-
jego miasta – mówił na łamach 
Tygodnika DB 2010.

Prawdopodobnie w szranki 
staną także: Krzysztof Kumorek 
(od 24 czerwca 2020 r. pełni 
obowiązki burmistrza miasta) 
oraz Sylwia Dąbrowska (w 2018 
roku przegrała w II turze z Jac-
kiem C.). Na giełdzie nazwisk 
pojawiają się także: Sławomir 
Wójcik (w 2018 roku nie dostał 
się do II tury i poparł Jacka C., 
a potem objął kierownicze sta-
nowisko w miejskiej spółce ZG-
KiM) oraz Iwona Frankowska, 
która jest radną Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego i urzędującym 
wicestarostą.

(RED)

wyborcza zakończy się 5 marca 
(piątek) o północy. Kandydaci 
na burmistrza Boguszowa – 
Gorc będą mogli zgłaszać się 
do 12 lutego. Na razie jedyną 
osobą, która już kilka miesięcy 
temu o�cjalnie zadeklarowała 
wolę ubiegania się o fotel bur-
mistrza (zwolniony przez od-
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- Podpisujesz z kimś umo-
wę o dzieło? Musisz ją zareje-
strować w ZUS w ciągu sied-
miu dni od jej wystawienia. 
Wystarczy wypełnić prosty 
wniosek, który można prze-
słać drogą elektroniczną - za 
pomocą Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE ZUS). 
Od 1 stycznia 2021 roku 
Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych zobowiązany jest 
do prowadzenia ewidencji 
umów o dzieło – wyjaśnia 
Iwona Kowalska-Matis, re-
gionalny rzecznik rasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku.

Umowy zawarte od 1 stycz-
nia 2021 r. trzeba wykazać w 
specjalnym formularzu RUD, 
który jest zgłoszeniem umowy 
o dzieło.

- Rejestracja umów o dzieło 
pozwoli nam przede wszystkim 
dokładniej ocenić ile takich jest 
zawieranych – mówi Iwona Ko-
walska-Matis. – Dane z naszego 
rejestru będą wykorzystywane 
do celów statystyczno-anali-
tycznych a także ułatwią we-
ry�kację istnienia obowiązku 
ubezpieczeń społecznych.

Rzeczniczka dodaje, że oso-
by, które wykonują pracę na 

podstawie umowy o dzieło, od 
której nie są odprowadzane 
składki na ubezpieczenia spo-
łeczne, są często pozbawione 
nie tylko prawa do bezpłatnych 
świadczeń medycznych np. w 
razie wypadku przy pracy, ale 
także nie gromadzą kapitału na 
przyszłą emeryturę.

- Zgłoszenie umowy o dzie-
ło jest bardzo proste, robi się 
to przez Internet logując się do 
konta na PUE ZUS. Na stronie 
ZUS jest dostępna instrukcja, 
która pokazuje krok po kroku 
jak to zrobić – zapewnia Kowal-
ska-Matis. 

W zgłoszeniu są przeka-
zywane wyłącznie ogólne 
informacje dotyczące: zama-
wiającego i wykonawcy, daty 
zawarcia, rozpoczęcia i zakoń-
czenia umowy, jak też o jej 
przedmiocie. 

Kto musi a kto nie zareje-
strować umowę?

Muszą to robić wszyscy 
płatnicy składek oraz osoby �-
zyczne, bez względu na to, czy 
są zarejestrowane w ZUS, jako 
płatnik składek czy też nie.

Obowiązek zgłaszania nie 
dotyczy umów o dzieło: za-
wartych z własnym pracow-

Ograniczone prawa rzeczo-
we to ogólna, prawna nazwa 
obejmująca tzw. prawa na rze-
czy cudzej. Prawa te określone 
są w Kodeksie cywilnym i na-
leżą do nich: użytkowanie, słu-
żebność, zastaw, spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu 
oraz hipoteka.

Prawa te umożliwiają bądź 
korzystanie z rzeczy, jedno-
cześnie gwarantując władztwo 
nad nimi osobie uprawnionej 
(użytkowanie), bądź też stano-
wią pewien rodzaj zabezpie-
czenia wierzytelności. Temu 
drugiemu celowi służą hipote-
ka oraz zastaw, których usta-
nowienie na rzeczy umożliwia 
zaspokojenie roszczenia z ob-
ciążonej takim prawem rzeczy.

Ograniczone prawa rzeczo-
we mogą być ustanawiane w 
określone przepisami prawa 
sposoby. W niektórych sytu-
acjach wymagane jest również 
dokonanie stosownych wpisów 
w księdze wieczystej nierucho-
mości obciążonej danym pra-
wem. Ograniczone prawo rze-
czowe powstać może w wyniku 
wielu zdarzeń prawnych, w tym 
orzeczenia sądowego, decyzji 
administracyjnej, a także umo-

Prawo w pigułce: 
ograniczone prawa rzeczowe

wy właściciela z osobą, któ-
ra nabywa prawo. W przy-
padku ograniczonych praw 
rzeczowych nie obowiązuje 
jednak ogólna zasada swo-
body zawierania umów. 
Niektóre ograniczone pra-
wa rzeczowe mogą zostać 
przeniesione na inną osobę, 
inne nie. Prawa te mogą tak-
że wygasnąć, czyli przestać 
istnieć. Dzieje się tak naj-
częściej, gdy zabezpieczona 
prawem rzeczowym wierzy-
telność wygaśnie (np. gdy 
kredyt zostanie spłacony 
to wykreśleniu podlega 
hipoteka zabezpieczająca 
spłatę tego kredytu). Prawa 
te mogą wygasnąć także w 
inny sposób np. prawo użytko-
wania może wygasnąć z upły-
wem terminu, na jaki zostało 
ustanowione, a służebność oso-
bista wygasa z chwilą śmierci 
uprawnionej osoby.

Tak więc ograniczone pra-
wa rzeczowe, obciążają daną 
rzecz w określonych prawem 
sposób. Co jednak stanie się w 
sytuacji, gdy rzecz jest obciążo-
na więcej niż jednym prawem? 
Jeżeli więcej praw rzeczowych 
obciąża tę samą rzecz (np. kilka 

hipotek na nieruchomości) to 
prawo ustanowione wcześniej 
ma pierwszeństwo przed pra-
wem ustanowionym później. 
Kolejność pierwszeństwa praw 
może zostać zmieniona, jednak 
taka zmiana wymaga zawar-
cia osobnej umowy pomię-
dzy osobą ustępującą pierw-
szeństwa, a osobą uzyskującą 
pierwszeństwo.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Umowy o dzieło muszą być 
rejestrowane w ZUS

nikiem, wykonywanych na 
rzecz własnego pracodawcy, 
ale zawartych z innym pod-
miotem, zawartych z osobami 
prowadzącymi działalność go-
spodarczą na wykonanie przez 
nie usług, które wchodzą w za-
kres prowadzonej działalności. 
Obowiązek zgłaszania umów 
o dzieło do ZUS nie obejmuje 
tych podmiotów, czy jednostek 
organizacyjnych (np. stowarzy-
szeń, fundacji, spółek prawa 
handlowego, itp.), które nie są 
płatnikami składek (tj. nie mają 
obowiązku rejestrować się w 
ZUS, jako płatnicy składek, bo 
nie zgłaszają nikogo (w tym 
siebie) do ubezpieczeń spo-
łecznych.

Więcej: https://www.zus.pl/
baza-wiedzy/katalog-uslug/
karty-uslug-inne 

(IKM)

- Nic dwa razy się nie zdarza… nie ma dwóch podobnych nocy… 

- te słowa bardzo trafnie odzwierciedlają cały miniony rok, ale 

też tradycyjną Miejską Wigilię w Wałbrzychu dla osób najbar-

dziej potrzebujących, która od lat jest tradycją naszego miasta. 

I w tym roku, mimo przeciwności i ledwie się tlącej nadziei na 

powodzenie tak ogromnego przedsięwzięcia, zdarzyła się wigi-

lijna noc, noc inna niż wszystkie. Wyjątkowa i niepowtarzalna - 

zdarzyła się dzięki Wam! Wam wszystkim, którym organizatorzy 

tego przedsięwzięcia: Renata Wierzbicka, Anatol Szpur, biskup 

Marek Mendyk, ksiądz Stanisław Wójcik, Hotel Maria Daniel Sip 

i Dorota Barańska z całego serca dziękują.

Wasza gotowość, otwartość i poświęcenie udowodniły, że razem 

jesteśmy w stanie zwalczać wszystkie przeciwności, by światło 

nadziei - które niesiemy tym, dla których ono zachodzi - mogło 

nadal oświetlać ich życiowy, często bardzo trudny szlak.

Każdy, kto wsparł to przedsięwzięcie tym, co miał wartościo-

wego, jest dla nas równie cenne. Dziękujemy Wam za poświę-

cony czas, energię wkładaną w przygotowywanie tradycyjnych 

potraw, kilometry przebyte, by dotrzeć do rozsianych po całym 

mieście i powiecie osób, czekających aż ktoś zapuka do ich drzwi. 

To Wy mieliście szansę na dostrzeżenie najszczerszych emocji, 

jakie przygotowane podarunki i sposób ich dostarczenia budził w 

obdarowywanych, którzy oprócz podarunku dostali coś znacznie 

cenniejszego. Otrzymali nadzieję i pewność, że nigdy nie będą 

sami…

Dziękujemy wszystkim, którzy wykazali się gotowością pomocy 

- mieszkańcom Wałbrzycha, Świdnicy, Kamiennej Góry, Świebo-

dzic, Mieroszowa, Starych Bogaczowic, Głuszycy 

i wszystkich miejsc, z których zgłaszali pełni zapału 

wolontariusze. Szczególnie dziękujmy też tym, którzy 

każdego roku niezmiennie przy nas trwają, wspierając zarówno 

fi nansowo, jak i angażowaniem własnej energii, a wśród nich:

• Fundacja KGHM

• Wałbrzyska Specjalna Stefa Ekonomiczna Invest-Park

• Nadleśnictwo Świdnica

• Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A.

• Michał Dworczyk - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

• Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

• Wolontariusze Toyoty Wałbrzych 

(jak zawsze chętni do pomocy od 12 lat)

• Spółdzielnia Socjalna Zielony Zakątek

• Rada Wspólnoty Samorządowej Stary Zdrój 

• Hotel „Maria” (ze szczególnym uznaniem dla pracowników 

kuchni)

• Wolontariusze (lepiący pierogi i uszka, szczególnie ekipa 

„kontrolująca”, dzieci Maja, Szymon, Zuzia, Ania, Tymon)

• ZHP Wałbrzych

• MOPS Wałbrzych (grupa wolontariuszy i pracowników)

• Rada Wspólnoty Samorządowej Piaskowa Góra

Dziękujemy Wam wszystkim i życzymy samych niepowtarzal-

nych i pięknych chwil oraz niegasnącej nadziei na lepszy czas.

Renata Wierzbicka, Anatol Szpur, biskup Marek Mendyk,

ksiądz Stanisław Wójcik, Hotel Maria Daniel Sip i Dorota Barańska

Podziękowanie

R E K L A M A
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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 A M A

W Specjalistycznym Szpi-
talu im. A. Sokołowskiego 
w Wałbrzychu, podobnie 
jak w 4 innych szpitalach 
na terenie Dolnego Śląska, 
wykonane zostały pierwsze 
szczepienia przeciwko koro-
nawirusowi.

- Pierwszą zaszczepioną 
w Wałbrzychu jest pani pie-
lęgniarka ze szpitalnego od-
działu ratunkowego. To prze-
łomowy moment dla walki z 
koronawirusem i jego skutkami 
- zdrowotnymi i gospodarczy-
mi. Nasze życie nie wróci do 
normalności, a gospodarka - na 
ścieżkę rozwoju bez zaszcze-
pienia się większości populacji. 
Stąd nasz apel - zgłaszajmy się 
do szczepienia, chronimy w ten 
sposób nie tylko samych siebie, 
ale również naszych najbliż-
szych. Pomożemy w ten spo-
sób w realizacji największego 
przedsięwzięcia logistycznego 
naszych czasów – powiedział 
Grzegorz Macko, Wicemarsza-
łek Województwa Dolnoślą-
skiego podczas konferencji 
prasowej w Specjalistycznym 
Szpitalu im. dra Alfreda Soko-
łowskiego w Wałbrzychu, w 
której uczestniczyli wicewo-
jewoda dolnośląski Jarosław 
Kresa, przewodniczący Komisji 
Zdrowia Sejmiku Wojewódz-

Pierwsze szczepienia na koronawirusa w Wałbrzychu

twa Dolnośląskiego – lekarz 
Mirosław Lubiński oraz dyrek-
tor szpitala Mariolą Dudziak.

Wszystkie niezbędne in-
formacje na temat szczepień 
dostępne są między innymi na 
stronie: https://www.gov.pl/
web/szczepimysie

- Z okazji świąt życzyliśmy 
sobie zdrowia. Ten dzień to 
milowy krok w tym kierunku, 
aby nasze społeczeństwo było 
zdrowsze. Jako lekarz z kilku-

dziesięcioletnim doświadcze-
niem nigdy nie spotkałem się 
ze zgonem spowodowanym 
szczepionką, zaś koronawirus 
przyczynił się do śmierci tysięcy 
Polaków. Szczepionki są jed-
nym z największych osiągnięć 
cywilizacji, są potężną bro-
nią przeciwko wirusom, które 
wcześniej zabijały miliony ludzi. 
Gdy byłem dzieckiem, moi ro-
dzice szczepili mnie, abym nie 
chorował na ospę, gruźlicę czy 

krztusiec. Teraz zaszczepiłem 
się też po to, aby nasze najstar-
sze pokolenie nie czuło strachu 
przed śmiertelnym wirusem. 
Bądźmy odpowiedzialni, bądź-
my solidarni, szczepmy się! W 
listopadzie było najwięcej zgo-
nów od czasu drugiej wojny 
światowej. Od dzisiaj dysponu-
jemy potężną bronią przeciwko 
niewidzialnemu agresorowi. 
Proszę Państwa o pomoc w 
tej walce. Wykażmy się patrio-

tyzmem i zaszczepmy się w 
pierwszym możliwym terminie. 
Walczmy na słowa z osobami, 
które negują sens szczepień. 
Pytajmy ich o kompetencje na-
ukowe w tym temacie. Jednym 
z ich argumentów jest to, że na 
szczepionkach zarabiają korpo-
racje. I co z tego? Korporacje 
zarabiają też na lekarstwach, 
żywności, benzynie czy ubra-
niach. Nie znaczy to, że mamy z 
tego wszystkiego rezygnować. 
Szczepmy się! Pamiętajmy też 
o naszych polskich bohaterach, 
którzy uratowali miliony ludz-
kich istnień: Rudol�e Weiglu, 
pogromcy tyfusa plamistego i 
Hilarym Koprowskim, zwycięz-
cy nad wirusem polio. Apeluję 
do władz lokalnych: stawiajcie 
im pomniki, nazywajcie ulice – 
podkreśla Mirosław Lubiński.

- Mamy przełom w walce z 
#COVID�19. Zaszczepiłem się, 
bo to ważne dla mnie, dla in-
nych ludzi, również moich pa-
cjentów. Dziękuję �rmie P�zer 
za ideę. Dziękuję Komisji Euro-
pejskiej w Polsce za wspólnotę. 
Dziękuję Ministerstwu Zdrowia 
za program. Dziękuję lekarzo-
wi Mirosławowi Lubińskiemu 
za asystę - nie bolało – dodaje 
dr Roman Szełemej, prezydent 
Wałbrzycha i lekarz.

(RED)

Nowa wieża
Projekt koncepcyjny no-
wej wieży widokowej na 
Górze Parkowej (nazywa-
nej Wzgórzem Gedymina) 
na pograniczu Wałbrzy-
cha i Szczawna, zakłada 
spiralną ścieżkę zamiast 
schodów, która będzie 
prowadziła na szczyt 30 
metrowej konstrukcji sta-
lowo - drewnianej. Na wy-
sokości 26 metrów znajdzie 
się taras górny z pulpitem z 
informacjami o otaczającym 
krajobrazie. W połowie dro-
gi na górę ma być platfor-
ma środkowa, skąd będzie 
można podziwiać otacza-
jąca przyrodę. Ilość osób 
wchodzących i schodzą-
cych z wieży, ze względów 
bezpieczeństwa, będzie 
kontrolowana za pomocą 
specjalnej śluzy, usytuowa-
nej na samym dole obiektu. 
Konstrukcja wieży ma być 
pozbawiona barier architek-
tonicznych, dlatego każdy - 
bez względu na sprawność 
�zyczną - będzie mógł z niej 
skorzystać. Nowy obiekt bę-
dzie przyjazny dla rodzin z 
małymi dziećmi, kuracjuszy 
oraz także osób z niepełno-
sprawnościami.

(RED)
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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

R E K L A M A

„Nie umierają tylko Ci, o których pamiętamy, 
bo pamięć to nieśmiertelność”

Wiesławowi Wielgusowi

Radnemu Rady Miejskiej Mieroszowa

z powodu śmierci Ojca

 
wyrazy współczucia i żalu składają 

Burmistrz Mieroszowa wraz z Zastępcą,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa 

wraz z Radnymi,
 Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy

 

Od 1 stycznia 2021 roku na te-
renie Gminy Walim obowiązują 
nowe zasady odbioru odpadów 
komunalnych. Mieszkańcy Gminy 
Walim zobowiązani są zbierać od-
pady wszystkich 5 frakcji na swo-
jej nieruchomości, dlatego każda 
nieruchomość wyposażona będzie 
w pojemnik na odpady zmieszane 
i pojemnik na odpady bio, a tzw. 
gniazda będą systematycznie likwi-
dowane.

W budynkach jednorodzinnych i 
wielolokalowych (w których znajdu-
je się do trzech wydzielonych lokali 
mieszkalnych) pozostałe frakcje od-
padów, czyli: plastik/metale, papier i 
szkło, teraz zbierane są do kolorowych 
worków, które dostarcza �rma od-
bierająca odpady. Worki są dostępne 
także w Urzędzie Gminy Walim i u soł-
tysów. Worki z odpadami segregowa-
nymi należy wystawiać nie wcześniej 
niż na 1 dzień przed datą odbioru 
wyznaczonej frakcji, obok pojemni-
ków na odpady zmieszane. Odbierane 
będą wyłącznie odpady w oznakowa-
nych workach. Mieszkańcy, którzy za-
deklarowali posiadanie kompostow-
nika i korzystają z ulgi w opłacie za 
odpady komunalne, nie otrzymają 
pojemnika na odpady bio.

Budynki wielolokalowe, w których 
są cztery (lub więcej) lokale mieszkal-
ne, zostaną wyposażone przez �rmę 
odbierającą odpady komunalne w 
pojemniki przeznaczone na frakcje 

odpadów: plastik/metal, szkło, pa-
pier, zmieszane i bio. Odpady z terenu 
gminy będą odbierane zgodnie z har-
monogramem. Harmonogram został 
dostarczony mieszkańcom, jest też 
dostępny na stronie www.walim.pl.

Jak prawidłowo segregować?
Szkła, plastiku czy metalu nie trze-

ba myć przed wyrzuceniem do po-
jemnika na odpady segregowane. 
Wystarczy je opróżnić. Surowce zosta-
ną umyte w późniejszym etapie recy-
klingu. Przy segregacji bezwzględnie 
trzeba pamiętać o odpadach niebez-
piecznych, do których zaliczają się zu-
żyte baterie i akumulatory, przetermi-
nowane lekarstwa, zużyte świetlówki, 
odpady po żrących chemikaliach (np. 
środkach ochrony roślin), a także zu-
żyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektrood-
pady). Tych odpadów nie wolno wy-
rzucać do śmieci zmieszanych. Można 
je oddać w specjalnie wyznaczonych 
punktach w sklepach i aptekach, a 
także w punkcie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, czyli w Punk-
cie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, który znajduje się przy 
dworcu w Jugowicach. (poniedziałek 
w godz. 8.00 – 12.00, środa w 14.00 
– 18.00, sobota w godz. 8.00 – 12.00). 
Do PSZOK-u oddajemy również inne 
odpady powstające w gospodarstwie 
domowym: stare meble, wykładziny, 
dywany, gruz i ceramikę budowlaną, 
opony do samochodów osobowych 

(do 10 szt/rok), tekstylia i odzież, opa-
kowania po farbach i olejach. Papa, 
pokrycia azbestowe, stare okna, części 
samochodowe, styropian budowlany 
i wełna mineralna nie są odpadami 
komunalnymi. Właściciel takich odpa-
dów jest zobowiązany przekazać je we 
własnym zakresie podmiotowi odbie-
rającemu wymienione odpady i po-
nieść opłatę za ich odbiór i utylizację.

- Zmiana systemu odbioru odpa-
dów komunalnych sprawi, że nasze 
śmieci przestaną być anonimowe. W 
czasie odbioru odpadów, pracownicy 
będą sprawdzać zawartość pojemnika 
lub worka i wery�kować, czy znajdują 
się tam właściwe odpady. W przypad-
ku stwierdzenia nieprawidłowej se-
gregacji umieszczą naklejkę, która ma 
być sygnałem dla mieszkańców, że coś 
jest nie tak. Jeżeli po ostrzeżeniu nadal 
właściciel nieruchomości będzie źle 
segregował odpady, zostanie ukarany 
naliczeniem opłaty podwyższonej w 
wysokości 50 zł za osobę za miesiąc, w 
którym nie prowadzono właściwej se-
gregacji odpadów. Ta sama zasada do-
tyczy nieruchomości wielolokalowych, 
w których odpowiedzialność ponie-
sie wspólnota mieszkaniowa – mówi 
Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 74 84 
94 359, adresem mailowym chmiel@
walim.pl. lub na stronie internetowej 
urzędu www.walim.pl.

(AM)

Nowe zasady odbioru odpadów

Dobiegły końca prace remon-
towe przeprowadzane w ramach 
programu “Maluch +” w budynku 
dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. 
Waryńskiego 10 w Boguszowie-
-Gorcach. 

Część budynku została zaadopto-
wana na potrzeby utworzenia żłobka 
dzięki do�nansowaniu otrzymanemu 
w ramach Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 
w wysokości 1 419 000 zł. Dzięki re-
alizowanemu w 2020 roku I etapowi 
inwestycji, zostały wyremontowane 
i przystosowane na potrzeby żłobka 
przyziemia i parter w części głównej 
budynku, dzięki czemu zostaną utwo-
rzone 43 miejsca żłobkowe. W ramach 
prac powstały kuchnia, pomieszcze-
nia do obróbki jedzenia, szatnia, sala 
zabaw oraz pomieszczenia do leżako-
wania. 

Gmina Miasto Boguszów-Gorce 
pozyskała również dotację w wysoko-
ści 918 720 zł z programu „Maluch+” 
2021, dzięki której w tym roku będzie 
realizowany II etap adaptacji części 
budynku na potrzeby żłobka. Obejmie 
on przebudowę i remont łącznika w 
celu utworzenia 29 nowych miejsc dla 
dzieci w wieku od 6 - 36 miesięcy oraz 
budowę placu zabaw. Docelowo żło-
bek będzie dysponował 72 miejscami, 

Jest żłobek, 
będzie przedszkole

w tym:  - 43 utworzonymi dzięki do-
�nansowaniu w ramach „MALUCH+” 
2020, 29 w ramach „MALUCH+” 2021.

- Dodatkowo na pierwszym pię-
trze budynku mieścić się będzie 
przedszkole, które powstanie z pozy-
skanych środków z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
1,2 mln zł – mówi pełniący funkcję 
burmistrza Krzysztof Kumorek.

(WK)



Czwartek, 7 stycznia 2021 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L A M A

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

R E K L A M A

Kończąc opowieść o smut-
nych losach Wojciecha Pyłki, 
który wprawdzie aniołem nie 
był, to jednak nie zasłużył so-
bie, aby 25 lat spędzić za kra-
tami, pragnę wszystkim tym, 
którzy - tak jak on - świat zza 
nich oglądają, chociaż zarzu-
canych im przestępstw nigdy 
nie popełnili, aby się wreszcie 
prawdziwej sprawiedliwości 
doczekali. Pomyłki sądowe 
zdarzają się na całym świecie, 
ale chciałbym dożyć czasów, 
w których sądy będą miały 
odwagę swe błędy naprawiać, 
a nie uporczywie trzymać się 
sztywnych reguł procedural-
nych. Wiem, że to zależy od 
tych, co prawo stanowią, ale 
stosowanie prawa nie musi 
być sztywnym trzymaniem 
się suchego przepisu. Pozwa-
la przecież na to artykuł mó-

Niech żywi nie tracą nadziei
Janusz
Bartkiewicz

wiący o doświadczeniu życio-
wym i zasadach logiki, jakimi 
sądy winny się kierować, lecz 
- niestety - sądy zbyt często z 
możliwości tej nie korzystają 
i - co najgorsze - nie zawsze 
dlatego, że nie jest im z tym 
po drodze, ale dlatego, że po 
prostu nie mają do tego zdol-
ności. Jest to temat na dłuż-
szą dyskusję, ale ja zdanie 
mam wyrobione i uważam, że 
ta „niezdolność” jest efektem 
całego systemu kształcenia, 
jaki w Polsce został wprowa-
dzony po 1990 roku. Brutalnie 
rzuca mi się to w oczy, kiedy 
czytam uzasadnienia sądo-
wych wyroków, w których wy-
łapuję identyczne treści, cho-
ciaż sądy te dzielą dziesiątki 
i setki kilometrów. Niestety, 
Internet zmienił świat w „cia-
sny pokoik”, w którym stoi sę-
dziowski komputer, pozwala-
jący na dowolne korzystanie z 
funkcji „kopiuj wklej”, co uzu-
pełnia braki w samodzielnym 
myśleniu i umiejętności ana-
litycznego myślenia. Zdarzało 
się, że spotykałem niekiedy 
te same nazwiska, których 

taki kopista nie zauważył i nie 
zmienił. Ale, jak napisałem, 
to temat na zupełnie już inną 
opowieść.

Wojciecha Pyłkę do proku-
ratora doprowadziła w zasa-
dzie ta sama policyjna ekipa, 
która kilka lat wcześniej za 
kraty wsadziła dwóch mało-
latów, przypisując im zabój-
stwo wałbrzyskiego antykwa-
riusza. Wprawdzie po wielu 
latach bojów, jakie w ich spra-
wie prowadziłem, wspierany 
później przez dwóch zna-
mienitych adwokatów, nie 
udało się (w głównej mierze 
z powodów proceduralnych) 
doprowadzić do ich uniewin-
nienia, to jednak ich odsiadka 
została skrócona o kilkanaście 
lat. Przypomnę, że Patryk i 
Radek zostali skazani na 25 
lat więzienia mimo, że nie 
ustalono trzeciego sprawcy, 
nie ustalono kto strzelał i nie 
uzyskano żadnego dowodu 
na to, że oni w ogóle w tym 
zabójstwie brali udział. Jedy-
nym (powtórzę, jedynym) do-
wodem było w sumie bardzo 
prymitywne kłamstwo świad-

ka incognito, ale chęci osią-
gnięcia szybkiego i wielkiego 
sukcesu, przeważyła nie tylko 
nad poczuciem sprawiedliwo-
ści, zasadami logicznego my-
ślenia i doświadczenia życio-
wego, ale też (moim zdaniem) 
nad zwykłą ludzką przyzwo-
itością. I już jako ciekawostkę 
podam tylko, że w sprawie tej 
orzekał ten sam sędzia, który 
uniewinnił dwóch wałbrzy-
skich policjantów od zarzutu 
śmiertelnego pobicia w 2013 
roku Piotra Grucy, ponie-
waż uznał, iż nie można było 
ustalić, który z nich nieszczę-
śnika pobił. Na szczęścia w 
tym przypadku Prokuratura 
Okręgowa w Świdnicy stanę-
ła wraz z Sądem Najwyższym 
i Sądem Apelacyjnym na wy-
sokości zadania i winny został 
ukarany. Ale dziwnym mi się 
wydaje, że ta sama zasada nie 
została zastosowana w proce-
sie Radka i Patryka, bo prze-
cież nie wiadomo kto pocią-
gał za spust. Wyraźnie widać, 
jak zawiłe są drogi polskiego 
wymiaru sprawiedliwości, 
na których Temida często się 
gubi. Zbyt często.

W sprawie zabójstwa Ja-
nusza Laskowskiego (nazwi-
sko zostało zmienione – dop. 
red.), każdy rasowy glina, 
zanim poleciałby do proku-
ratury, wszcząłby najpierw 
stosowne rozpracowanie 
operacyjne, którego celem 
jest zebranie wszelkich możli-
wych informacji, sprawdzenie 
ich prawdziwości i przetwo-
rzenie na dowody procesowe. 
Rasowy glina ma wówczas 
możliwości skorzystania z 
wszelkich technicznych no-
winek dopuszczonych przez 
prawo, może wykorzystać 
współpracujących z nim 
agentów i stosować niekie-
dy uzasadnioną prowokację. 
I dopiero, kiedy ma w ręku 
mocne dowody, idzie z nimi 
do prokuratora. Ale dzisiejsi 
policjanci kryminalni i docho-
dzeniowi hołdują innej zasa-
dzie, całkowicie odmiennej 
od tej stosowanej przez poli-
cjantów przed laty. Obecnie 
codziennością jest zasada: za-
trzymaj, posadź i szukaj dowo-
dów, a jeżeli nie znajdziesz, to 
wysil swą inwencję, bo papier 
jest cierpliwy tak bardzo, że 
wszystko przyjmie bez prote-
stu. A ja od dawna widzę, jak 
bardzo prokuratorzy i sądy 
przywiązane są do wskazanej 
im przez policjantów wersji, 
jak bardzo bronią bzdur za-
pisanych niekiedy w policyj-
nych protokołach i nie uznają 
żadnych uwag zgłaszanych 
przez oskarżonych, co do tre-
ści zapisanych w protokołach 
przesłuchania i ich stanu psy-
chicznego i fizycznego, w cza-
sie kiedy byli przesłuchiwani. 

Powołam się tutaj na Violettę 
Krasnowską, autorkę książki 
„Będziesz siedzieć”, która w 
jednym z udzielonych wywia-
dów wskazała na takie różne 
„dziwne” rzeczy, których sądy 
jakoś nie mogą lub nie chcą 
dojrzeć. Mówi o oskarżonych, 
którzy „Jedni są zastraszeni, 
drudzy są słabsi. Akurat tak 
się trafia, że nie ma nagrania z 
przesłuchania, są jakieś przy-
znania się do winy, które są 
spisane językiem niepasują-
cym do oskarżonego. Nikt się 
tym nie interesuje. Nikomu 
włos z głowy nie spadł”.

A w sprawie Wojciecha Pyłki 
jedynym przedstawionym do-
wodem były wyjaśnienia skła-
dane przez Bogumiła K, osobę 
o mentalności 10-12-latka, 
który – na co zwracali uwagę 
sami policjanci – nie potra�ł 
zbudować jednego dłuższego 
sensownego zdania i posługi-
wał się jedynie monosylaba-
mi, zaprzeczając bez przerwy 
temu, co przed chwilą mówił. 
A w protokołach jego wyja-
śnienia spisane są językiem, 
jakby ukończył przynajmniej 
policyjną szkołę podo�cerską. 
I żaden sąd (nie mówiąc już 
o prokuraturze) tego nie za-
uważył, chociaż podczas licz-
nych rozpraw miał okazję tego 
człowieka nie tylko oglądać, 
ale i słuchać. Chyba, że nie 
słuchał, bo to, co chciał wie-
dzieć, miał już w protokołach 
zapisane. I stąd właśnie biorą 
się tacy skazani na wielolet-
nie wiezienia lub dożywotnie 
wyroki, jak Tomasz Komenda, 
Arkadiusz Kraska, Piotr Miko-
łajczyk, Jacek Wach, Czesław 
Kowalczyk, Adam Dudała… Li-
stę tę mógłbym ciągnąć długo 
i zakończyć ją na Wojciechu 
Pyłce. Według wiarygodnych 
szacunków, podanych przez 
fundację Court Watch Polska, 
w polskich sądach zapada 

rocznie 100 tysięcy błędnych 
prawomocnych orzeczeń, ale 
tylko w sprawie kilkudzie-
sięciu niewinnie skazanych 
toczy się jeszcze prawniczy 
bój. Również w Europejskim 
Trybunale Praw Człowieka. 
Nie jestem już policjantem, 
nie jestem też prokuratorem i 
przede wszystkim nie jestem 
sądem, ale doskonale wiem, 
że w tych sprawach należy 
umieć patrzeć dalej niż rękaw 
munduru lub prokuratorsko-
-sędziowskiej togi. Jak ktoś 
nie potra� poskładać prostych 
śledczych puzzli, np. takich jak 
przedstawione w sprawie Woj-
ciecha Pyłki, to niech ściganie 
przestępstw lub osądzanie 
ludzkich czynów sobie daruje, 
ponieważ więcej szkód niż po-
żytku czyni. Na razie nie tylko 
Wojciechowi Pyłce, ale i mnie 
pozostaje cierpliwe czekanie 
na to, co orzeknie Sąd Najwyż-
szy. I chociaż życzę mu jak naj-
lepiej, to bez przerwy mam z 
tyłu głowy wspomnienie z cza-
sów, kiedy w sprawie Radka i 
Patryka stawałem w charakte-
rze świadka przed tym sądem 
i nie mogę jakoś zapomnieć 
momentu, w którym przewod-
nicząca składu sędziowskiego 
(trzyosobowego), z matczyną 
cierpliwością i dobrotliwością, 
tłumaczyła mi, co miałem na 
myśli, pisząc swoją notatkę 
urzędową, w sprawie której 
sąd ten zechciał mnie przesłu-
chać. Ale niech żywi nie tracą 
nadziei.

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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Styczeń
• Noworoczny Koncert Eleni, który odbył się w Kościele Pa-
ra�alnym w Starych Bogaczowicach;

• O�cjalne przekazanie nowego średniego wozu bojowego 
marki Iveco dla jednostki OSP Stare Bogaczowice. Jedno-
cześnie został przekazany Mercedes Atego dla OSP Gost-
ków;

• Odebranie chodnika w ciągu drogi powiatowej 3464D w 
Starych Bogaczowicach – I etap budowy;

• Gmina Stare Bogaczowice podpisała umowę ze Stowarzy-
szeniem Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu o powierzeniu 
grantu w wysokości ok. 30 000 zł na s�nansowanie zadania 
pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jabłowie 
poprzez budowę siłowni zewnętrznej i utworzenie terenu 
rekreacyjnego”;

• Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą dekorację 
świąteczną;

• Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne rozpoczyna 
realizację projektu pt. „Razem działamy – bezpiecznie 
mamy”. Zadanie zostało do�nansowane w ramach progra-
mu grantowego „Moje miejsce na ziemi” z Fundacji Orlen 
„Dar serca”. Partnerem projektu był Zespół Szkół Nr 4 w 
Wałbrzychu;

• Reprezentant Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowi-
cach - Piotr Bartkowiak zdobył złoto w walkach punkt stop i 
srebro w układach formalnych podczas Mistrzostw Warmii 
i Mazur w Taekwondo. 

Luty
• Zajęcia, warsztaty i wyjazdy organizowane w ramach ferii 
zimowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Stare Bogaczowi-
ce;

• IX Gminne Dyktando o Pióro Wójta Gminy Stare Bogaczo-
wice;

• Premiera spektaklu „Życie nie tylko po to jest, by brać..” 
przygotowanego przez Grupę Teatralną UTW Stare Boga-
czowice. Spektakl zaprezentowany został na zajęciach koń-
czących I semestr roku akademickiego 2019/2020.

Kwiecień
• Rozpoczęcie II etapu budowy chodnika w Starych Boga-
czowicach. 300 nowych metrów bezpiecznego przejścia 
powstało dzięki wsparciu z Powiatu Wałbrzyskiego.

Maj
• Zakończony został II etap budowy chodnika przy drodze 
powiatowej nr 3464D, Chodnik do�nansowany został prze 
Powiat Wałbrzyski;

• Otwarcie wypożyczalni rowerów elektrycznych dla miesz-
kańców Gminy Stare Bogaczowice.

Czerwiec
• Do�nansowanie z Samorządu Województwa Dolnoślą-
skiego w kwocie 35 tysięcy złotych tra�ło do Para�i Rzym-
skokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Starych 
Bogaczowicach. Wsparcie zostało przeznaczone na konser-
wację prospektu organowego;

• W ramach pozyskanego grantu ,,Zdalna Szkoła”- �nanso-
wanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014 – 2020, Szkoła Podstawowa w Starych 
Bogaczowicach otrzymała 30 tabletów i 2 laptopy;

• Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne rozpoczęło re-
alizację projektu „By wygrać z pandemią walki, piszemy dla 
dzieci bajki” do�nansowanego w ramach programu Dzia-
łaj Lokalnie. Projekt zwieńczony został wydaniem książki 
„Kwarantanki, bogaczowickie opowiadanki” – bajki napisa-
ne przez mieszkanki Gminy Stare Bogaczowice;

• W Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym otwarto 
Ścieżkę Sensoryczną, która służy edukacji najmłodszych.

Lipiec
• Rozpoczęcie, trwającego dwa miesiące, cyklu spotkań i 
warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach Wakacji 2021;

Podsumowanie 2020 roku w Gminie
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Stare Bogaczowice
• Kino plenerowe organizowane we współpracy z Wałbrzy-
skim Ośrodkiem Kultury;

• Gmina Stare Bogaczowice otrzymała od Samorządu Wo-
jewództwa Dolnosląskiego dotacje na do�nansowanie 
zadania realizowanego w ramach konkursu “Odnowa Wsi 
Dolnośląskiej” w roku 2020 Promesę w wysokości 30 000 zł 
na budowę placu zabaw i zagospodarowanie terenu zielo-
nego w Chwaliszowie;

• Zakończenie budowy siłowni zewnętrznej wraz z terenem 
rekreacyjnym w Jabłowie;

• I zawody w ramach Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
które odbyły się na terenie Zalewu w Starych Bogaczowi-
cach;

• Program “Mały strażak” środki na rzecz Ochotniczej Straży 
Pożarnej z terenu Gminy Stare Bogaczowice, fundusze na 
zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do ratowania 
dobytku, życia i zdrowia mieszkańców. Wsparcie �nansowe 
zostało przekazane OSP Gostków i OSP Stare Bogaczowic. 

Sierpień
• Sierpniowe zajęcia jogi na trawie;

• Spotkanie podsumowujące prace przeprowadzone na te-
renie cmentarza ewangelickiego w Gostkowie, s�nansowa-
ne z grantów LGD Kwiat Lnu;

• Uroczysta Msza Dożynkowa w Kościele Para�alnym w Sta-
rych Bogaczowicach;

• Zakup autobusu Scania Irizar do przewozu dzieci do Szko-
ły Podstawowej w Starych Bogaczowicach z terenu Gminy 
Stare Bogaczowice.

Wrzesień
• V Półmaraton Górski „Z Flagą na Trójgarbie”.

Październik
• W obecności znamienitych gości, włodarzy, przedsta-
wicieli lokalnej społeczności oraz samych uczniów Szkoła 
Podstawowa w Starych Bogaczowicach zyskała nowe imię 
– Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach; 

• Warsztaty �orystyczne dla mieszkańców Gminy organizo-
wane przez GCBK;

• Julia Kępińska, uczennica Szkoły Podstawowej w Starych 
Bogaczowicach, zdobyła dwa medale w Mistrzostwach 
Dolnego Śląska – brąz z skoku w dal i srebro w biegu na 
300 metrów. 

Listopad
• Remont boiska sportowego w Starych Bogaczowicach. 
Modernizacja obiektu kosztowała 524 920 zł, a do�nanso-
wana została ze środków rządowego funduszu inwestycji 
lokalnych;

• Zakup ciągnika Solaris 50 4WD ze sprzętem do odśnieża-
nia i posypywania gminnych dróg i z kosiarką;

• Zuzanna Kołodziej, uczennica Szkoły Podstawowej w Sta-
rych Bogaczowicach, stanęła na podium 3 miejsca w euro-
pejskim turnieju zapaśniczym Heros Lady Open;

• Julia Kępińska, uczennica Szkoły Podstawowej w Starych 
Bogaczowicach, wywalczyła srebro (bieg na 60 m) w Woje-
wódzkich zawodach Halowych. 

Grudzień
• Oddanie do użytku kładki do Zamku Cisy. Wartość przed-
sięwzięcia wyniosła 93.000,00 zł. Zadanie współ�nanso-
wane zostało przez Nadleśnictwo Wałbrzych, Gminę Stare 
Bogaczowice, Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne 
w Starych Bogaczowicach grant powierzony przez Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w 
ramach poddziałania 19.2 “ Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego w PROW na lata 2014-2020;

• Montaż kontenera socjalno – sanitarnego w Starych Bo-
gaczowicach;

• Spotkanie z Mikołajem. Mikołaj wręczył blisko 500 pre-
zentów, a do każdego dziecka dotarł osobiście w miejsce 
zamieszkania. Wszystko odbyło się zgodnie z planem dzię-
ki sprawnej współpracy Gminnego Centrum Biblioteczno-
-Kulturalnego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Boga-
czowicach, , �rmy „Co-Art.” oraz Sołtysów i Rad Sołeckich;

• W ramach pozyskanego grantu ,,Zdalna Szkoła +”- �nan-
sowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014 – 2020, Szkoła Podstawowa w Starych 
Bogaczowicach otrzymała 15 notebooków;

• Piotr Bartkowiak zdobył srebro w walkach na Mistrzo-
stwach Taekwondo rozegranych w Opolu;

• Uczniowie Szkoły podstawowej w Starych Bogaczowicach 
zdobyli pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Fotogra�cznym 
„Na szlaku cysterskim” 2020.
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R E K L A M A

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

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

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

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

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

Rada Miasta Jedlina-Zdrój 
jednomyślnie przyjęła bu-
dżet na 2021 rok. W tego-
rocznym budżecie zaplano-
wano dochody na poziomie 
25 785 926 zł, a wydatki w 
wysokości 27.174.898 zł. Wy-
datki na zadania inwestycyj-
ne przewidziane w budżecie 
na 2021r. wynoszą: 4 520 000 
zł, co stanowi 16,70 % wydat-
ków ogółem.

- W pierwszej kolejności 
obowiązkiem jednostki sa-
morządu terytorialnego jest 
zabezpieczenie środków na 
wydatki bieżące w zakresie re-
alizowanych zadań: oświaty, 
gospodarki mieszkaniowej, 
ochrony środowiska, infra-
struktury drogowej, opieki 
społecznej, pomocy rodzinie, 
kultury oraz kultury �zycznej, a 
także administracji. Budżet na 
rok 2021 jest trudny i wymaga-
jący. Z uwagi na pandemię, niż-
sze są dochody gminy, a co za 
tym idzie wydatki również mu-
szą być mniejsze. W zakresie in-
westycji nie brakuje jednak za-
dań ważnych dla mieszkańców 
naszej gminy. W roku budże-
towym 2021, aby móc konty-
nuować przyjętą strategię roz-
woju gminy, zaplanowaliśmy 
wysoki poziom wydatków na 
inwestycje. Najwięcej środków 
zaplanowaliśmy na inwestycje 
związane z rozwojem turystyki, 
rewitalizacji zdegradowanych 
obszarów miasta, modernizacji 
infrastruktury drogowej oraz 
mieszkaniowej. Zgodnie ze 
strategią rozwoju gminy oraz 
wieloletnią prognozą �nanso-
wą zaplanowaliśmy kontynu-
ację wymiany ogrzewania na 

Będą kolejne inwestycje 
w Jedlinie-Zdroju

ekologiczne przez mieszkań-
ców, budowę i przebudowę 
kolejnych dróg, rozbudowę 
infrastruktury edukacyjnej – 
modernizacja placów zabaw. 
W ramach do�nansowania z 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych przebudowana zostanie 
ulica Jodłowa. Ponadto w roku 
2021 planujemy inne remonty 
dróg jeżeli gmina uzyska do�-
nansowanie. Istotną pozycją w 
budżecie jest również kontynu-
owanie prac związanych z rewi-
talizacją naszego uzdrowiska w 
celu uatrakcyjnienia oferty 
turystycznej miasta, np. dalsza 
budowa tras rowerowych sin-
gle track i rewitalizacja parków. 
W dalszym ciągu realizowany 
będzie program wymiany ko-
tłów węglowych oraz program 

rewitalizacji podwórek. Zada-
nia inwestycyjne planujemy 
realizować przy współudziale 
środków pochodzących z fun-
duszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej, środków z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej oraz 
przy współudziale środków z 
budżetu województwa, Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
czy Funduszu Pracy i Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Realizacja zaplano-
wanych inwestycji z funduszy 
strukturalnych Unii Europej-
skiej w głównej mierze będzie 
zależała od terminów i wyso-
kości przydzielonych środków 
unijnych w perspektywie 2021-
2027 – wyjaśnia Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny-Zdroju.

(RED)

Targowanie bez opłat
Zgodnie  ze zmianą ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U z 2020 r. poz.2255) od 
1 stycznia 2021 r. zawieszony 
został pobór opłaty targowej 
na terenie Jedliny - Zdroju. - W 
związku z epidemią koronowiru-
sa, w ramach działań pomoco-
wych zawieszenie poboru opła-
ty targowej w roku 2021 ma na 
celu wsparcie drobnych przed-
siębiorców, nieposiadających 
infrastruktury handlowej, doko-
nujących sprzedaży osobiście, 
przy pomocy członków rodziny 
lub pojedynczych pracowników 
– wyjaśnia Romuald Wysocki, 
zastępca burmistrza Jedliny – 
Zdrój.

(RED)

Pieniądze dla organizacji
Burmistrz Mieroszowa ogło-
sił otwarty konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych 
w zakresie: wspierania i upo-
wszechniania kultury �zycz-
nej, działań na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, w zakresie 
działalności na rzecz osób w 
wieku emerytalnym oraz dzia-
łań na rzecz kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego oraz tu-
rystyki na rok 2021. Ogłoszenie 
wraz załącznikami dostępne jest 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Mie-
roszowie: www.bip.mieroszow.
pl (w zakładce: organizacje po-
zarządowe - konkursy) oraz na 
www.mieroszow.pl.
- Do 12 01 2021 czekamy na 
wnioski organizacji pozarządo-
wych działających w Gminie Mie-
roszów. Prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu: 74 303 00 
65 – mówi Andrzej Lipiński, bur-
mistrz Mieroszowa.

(RED)

- Wspaniały prezent przyjechał do nas z wydawnictwa PLAN - Album 
Gminy Mieroszów pt. „Ziemia Mieroszowska – nieodkryte piękno” – 
cieszy się Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa. Pomysł narodził 
się na początku roku w gabinecie burmistrza. Pracą nad projektem 
albumu zajął się zespół w składzie: KrzysztofŻarkowski, IgorHoffman, 
Barbara Bukowska – Matusiewicz i TomaszTracewski. Na 120 stronach 
zamieszczono opisy ponad 100 zdjęć fauny i flory znajdującej się na 
terenie Gminy Mieroszów. Do albumu załączono 8 polakierowanych 
kart, przedstawiających rodzimą przyrodę oraz mapę z zaznaczonymi - 
charakterystycznymi dla obszaru gatunkami roślin i zwierząt. Wydany 
został w 4 językach - polskim, angielskim, niemieckim i czeskim. Projekt 
został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

(RED)

- Serce Rybnicy Leśnej, bę-
dące jednocześnie punktem 
centralnym sołectwa i ser-
cem bijącym dla potrzebują-
cych. Wrzucając plastikowe 
nakrętki wspieramy tą pięk-
ną inicjatywę, zachęcamy 
zatem do dołączenia i napeł-
nienia serducha, aż po brzegi 
- zachęca Sołectwo Rybnica 
Leśna w Gminie Mieroszów.

Swoje serce ma także Mie-
roszów. - Na ulicy Kopernika 
w Mieroszowie rozpoczynamy 
zbiórki nakrętek, z których do-
chód przekazywany jest dla 

Nieodkryte piękno

Mają serca

najbardziej potrzebujących po-
mocy – mówi Andrzej Lipiński, 
burmistrz Mieroszowa.

(RED)
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R E K L A M A

Zakończyła się przebudo-
wa ulic Sportowej i Skalni-
ków w Czarnym Borze, która 
obejmowała także wytycze-
nie miejsc postojowych, bu-
dowę chodników i przejść 
dla pieszych.

- Realizacja tej inwestycji 
nie byłaby możliwa bez do-
�nansowania, które Gmina 
Czarny Bór otrzymała z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
W sumie prace pochłonęły 
ponad 3,3 mln zł, przy wspar-
ciu rządowym na poziomie 
blisko 2,2 mln zł. Realizowane 
inwestycje są namacalnym 
dowodem działalności mini-
stra Michała Dworczyka na 
ziemi czarnoborskiej i w regio-
nie wałbrzyskim. Dziękuję za 

ogromne wsparcie, jakie nasza 
gmina otrzymała w ostatnim 
czasie. Przecięcia wstęgi do-
konujemy w miejscu szcze-
gólnym. Już wkrótce rozpocz-
niemy tu budowę żłobka, na 
który otrzymaliśmy rządowe 
do�nansowanie – powiedział 
wójt Gminy Czarny Bór Adam 
Górecki podczas uroczystości, 
w której uczestniczyli: minister 
Michał Dworczyk, wicemarsza-
łek województwa Grzegorz 
Macko - radny Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
Zbigniew Atanowski – przed-
stawiciel �rmy BIN-POL Sp. 
J. (wykonawcy zadania) oraz 
Włodzimierz Lewowski – pro-
jekt i inspektor nadzoru. 

(JJ)

Aktywnie wokół 
Trójgarbu
Trasy w Masywie Trójgarbu 
zyskały nowe oznaczenia, 
które fanom aktywnego wy-
poczynku pomogą określić 
m.in. kierunek trasy, odle-
głość jaka została pokonana, 
a nawet sumę przewyższeń. 
Nierozstający się ze swoimi 
smartfonami będą mogli wczy-
tać trasę za pośrednictwem 
kodów QR. Kody widnieją na ta-
blicach informacyjnych oraz na 
mapach dostępnych od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-
18.00 w Biblioteka + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze oraz w 
Gminnym Centrum Bibliotecz-
no -Kulturalne w Starych Boga-
czowicach. Nowe oznaczenie 
tras to efekt owocnej współpra-
cy Gminy Czarny Bór z partnera-
mi: Gminą Stare Bogaczowice, 
Nadleśnictwem Wałbrzych, La-
sami Państwowymi, Fundacją 
Edukacji Europejskiej, w ramach 
projektu „Z �agą na Trójgarbie” 
z Fundusz Toyoty „Dobre Po-
mysły Zmieniają Nasz Świat”. 
Do dyspozycji miłośników pie-
szych, górskich wędrówek i 
mniej lub bardziej doświadczo-
nych biegaczy oddano: ponad 
80 km oznakowanych szlaków, 
4 trasy biegowe, 2 spacerowe, 
ponad 100 słupków z oznacze-
niami i 6 tablic turystycznych.

(JJ)

Drogi jak nowe

Katarzyna Prysak świętowała 100 urodziny! Z wizytą do mieszkanki 
Czarnego Boru udali się: wójt gminy Adam Górecki, przewodnicząca 
rady gminy Marzena Łatka oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czarnym Borze Edyta Śpiewak. - Gratuluję wspaniałego jubileuszu. 
Niech zdrowie i pogoda ducha nie opuszczają Pani przez długie lata – 
powiedział podczas spotkania Adam Górecki.

(JJ)

Życzenia dla stulatki Ferie online 
z CK-MBP 
w Głuszycy
- Kochani Uczniowie! Na-
stał zasłużony czas wypo-
czynku od nauki. Niestety, 
w czasie tegorocznych ferii 
zimowych nie możemy się 
bezpośrednio spotkać i zor-
ganizować dla Was zajęć 
stacjonarnych. Zapraszamy 
do uczestnictwa w zaję-
ciach zdalnych. Codziennie 
o godz. 12 na naszej stronie 
internetowej i FB będzie po-
jawiać się nowy feryjny wpis 
z zachętą do uczestnictwa 
w różnych aktywnościach. 
Przygotowaliśmy dla Was: 
grę terenową, konkurs pla-
styczny, quizy, warsztaty 
plastyczne, przegląd piose-
nek karaoke, rebusy, zagad-
ki, spotkania online z cieka-
wymi ludźmi. Zapraszamy 
do codziennego kontaktu 
z nami w czasie tegorocz-
nych ferii – zachęca Sabina 
Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy.

(MC)
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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

KUPIĘ 
STAROCIE

PORCELANĘ SZKŁO
KOLOROWE PATERY

ZEGARKI I INNE 
PRZEDMIOTY

Z OKRESU PRL-U
TEL. 509 546 581

MALOWANIE, 
TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne... UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY

- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

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

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

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

Do programu teleopieki 
zostało włączonych 10 ko-
lejnych mieszkańców Gminy 
Głuszyca. Dzięki bransolet-
kom życia seniorzy mogą 
liczyć na szybka pomoc me-
dyczną.

Gmina Głuszyca realizuje 
projekt współ�nansowany ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020, 
Działania 9.2. Dostęp do wyso-
kiej jakości usług społecznych, 
Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług spo-
łecznych. Jednym z głównych 
założeń projektu jest objęcie 
10 osób wsparciem w postaci 
usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania i objęcie ich sys-
temem teleopieki. Bransoletki 
mają za zadanie monitorować 
stan zdrowia seniorów i wywo-
łać szybką reakcję służb ratow-
niczych w przypadku zagroże-
nia życia.

Przypomnijmy, że w kwiet-
niu 2019 roku Rada Miejska 
w Głuszycy przyjęła Uchwałą 
Gminny Program Wspierania 
Aktywności i Zapobiegania 
Wykluczeniu Społecznemu 
Seniorów na lata 2019-2025 
pn. „Nasz Senior”, w ramach 

Bransoletki życia w gminie głuszyca

którego powstał program Te-
leopieka – Bransoletka Życia 
w Gminie Głuszyca. Wówczas 
wsparciem w ramach progra-
mu objęto 16 seniorów z tere-
nu Gminy.

Program, został przedłużo-
ny o kolejny rok, tym samym 16 
seniorów jest nadal objętych 
nieodpłatnym monitoringiem 
do kwietnia 2021 roku.

- Dzięki realizacji projektu 
„Rozwój usług społecznych w 
Gminie Głuszyca!”, wsparciem 
objęto kolejnych 10 seniorów. 
22 grudnia 2020 roku senio-
rzy otrzymali bransoletki oraz 

zostali przeszkoleni z obsługi 
urządzeń. Zakup urządzeń oraz 
monitoring współ�nansowany 
jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-
2020. Koordynacją teleopieki 
oraz usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania zajmuje 
się Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Głuszycy. Obecnie teleopie-
ką objętych jest 26 seniorów z 
Gminy Głuszyca – mówi Roman 
Głód, burmistrz Głuszycy.

(MC)

Pochodząca z Głuszycy 
Maja Nowińska – wraz ze 
swoim tanecznym partnerem 
Bartoszem Rudyjem z Wał-
brzycha wywalczyli w Sierp-
cu I miejsce w Mistrzostwach 
Polski FTS 2020 w tańcach 
latynoamerykańskich w ka-
tegorii młodzieży i dorosłych 
w klasie B.

Tym samym para otrzymała 
najwyższą klasę krajową, czyli 
mistrzowską A. Maja i Bartek 
zajmują również 9. miejsce 
wśród najlepszych par tanecz-
nych w Polsce w rywalizacji 

łączonej tańców standardo-
wych i latynoamerykańskich 
10T w swojej kategorii wie-
kowej. Swoją przygodę z tań-
cem oboje rozpoczęli już w 
przedszkolu. Na co dzień para 
ciężko pracuje, dojeżdżając na 
treningi do Studia Tańca PM 
Lubin, gdzie pod okiem pro-
fesjonalnych trenerów i szko-
leniowców doskonalą swoje 
umiejętności. Zgodnie twier-
dzą, że taniec jest w ich życiu 
najważniejszy i wart każdego 
poświęcenia.
(MC, fot. archiwum M.Nowińskiej)

Mistrzowska klasa 
naszych tancerzy

Dobry 
początek
W pierwszym meczu I ligi 
w nowym roku koszyka-
rze Górnika pokonali w 
Wałbrzychu Kotwicę Ko-
łobrzeg 88:79. Punkty dla 
Górnika zdobyli: Ratajczak 
23, Malesa 17, Bojanowski 
14, Koperski 8, Jakóbczyk 
7, Durski 6, Zywert 6, Cech-
niak 5, Wróbel 2. W tym 
spotkaniu nie zagrał jeszcze 
Tomasz Ochońko, który do 
wałbrzyskiej drużyny prze-
niósł się z Nysy Kłodzko. 
34-lettni zawodnik ma 183 
cm wzrostu i gra na pozycji 
rozgrywającego lub rzu-
cającego obrońcy. W tym 
sezonie był liderem Nysy, 
zdobywając średnio ponad 
16 punktów i notując 4 asy-
sty. W swoim dorobku ma 
medale mistrzostw Polski 
(srebrny w 2018 r. oraz brą-
zowe w 2010 i 2017 r.) oraz 
tytuł najlepszego koszyka-
rza 1 ligi w 2015 r. Wszyst-
ko wskazuje na to, że nowy 
gracz zadebiutuje w meczu 
z AZS Politechnika Opole, 
który zostanie rozegrany 
9 stycznia o godz. 17.00 w 
Wałbrzychu.

(RED)
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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

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

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

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(22) 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: 2551)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 
wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 169 000zł. 

R E K L A M A

2 łazienki z WC , Działka 826 m 2.  
Cena: 690 000  zł,   ( nr: 2640)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06   

BON – BOGUSZÓW-GORCE, miesz-
kanie  pow. 96,8 m 2, 3 pokoje z 
kuchnią, przedpokój, łazienka z 
WC. 

Cena 398 000 zł, (nr.2641), (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06 

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

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

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

Głuszyca ul. Kłodzka 8

tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

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

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

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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 
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Dla wielu z nas praca to po prostu 
codzienność. Dla wielu osób z nie-
pełnosprawnościami to ucieczka od 
choroby, z którą często zmagają się od 
urodzenia.

Oswojenie
Ewa Michalik już 4. rok pracuje w 

Zakładzie Aktywności Zawodowej Vic-
toria w Wałbrzychu. Od wielu lat zma-
ga się z przewlekłą chorobą, której nie 
była w stanie od początku zaakcepto-
wać. To problem wielu osób z niepełno-
sprawnościami, które często wypierają 
swoją chorobę. Pani Ewa otrzymała 
swoją szansę na oswojenie choroby w 
wałbrzyskim ZAZ-ie. Po terapii, kon-
sultacjach z neurologami i psychiatra-
mi, przeszła szkolenia i teraz pracuje w 
dziale call center.

– Zatrudniamy osoby z niepełno-
sprawnościami w stopniu znacznym 
i umiarkowanym. Zależy nam na za-
pewnieniu optymalnych warunków dla 
każdego pracownika, również poprzez 
specjalne wyposażenie stanowisk 
pracy – mówi Marek Pabisz, dyrektor 
ZAZ Victoria. – Oprócz działań w ra-

mach własnego działu rehabilitacji, 
współpracujemy z wykwalifi kowanymi 
psychiatrami i neurologami, którzy po-
trafi ą zdziałać cuda - dodaje dyrektor 
Pabisz.

Życie
Pani Ewa skończyła szkołę gastro-

nomiczną, ale z przyczyn zdrowotnych 
krótko pracowała w zawodzie. Chociaż 
dzisiaj jej specjalnością jest Call Cen-
ter, nadal lubi gotować.

 – Czas wolny spędzam tak, żeby 
doprowadzić się do zdrowia – opowia-
da pani Ewa. – Chodzę też na spacery i 
gotuję, rozmawiam ze znajomymi i ro-
dziną. Jest nas sporo. Mam trzy siostry 
i jednego brata. Wspólnie spędzamy 
święta. Rodzeństwo pomaga mi w co-
dziennych sprawach – dodaje.

Bardzo ważnym etapem wejścia 
w życie zawodowe osoby z niepełno-
sprawnościami jest pomoc w organiza-
cji i wypełnianiu nowych zadań. Często 
zacząć trzeba od podstawowych rze-
czy takich jak mieszkanie. Pani Ewa po 
śmierci mamy nie miała swojego miej-
sca. ZAZ pomógł nie tylko z zatrudnie-

niem, ale także ze znalezieniem i czę-
ściowym wyposażeniem mieszkania. 
Pracodawca pilnuje także, by pani Ewa 
przyjmowała swoje leki. - Wcześniej 
pracowałam gdzie indziej, ale z powodu 
choroby ta praca mi nie wychodziła. A 
tutaj w ZAZ mi wychodzi! Praca daje mi 
też to, że z ludźmi tutaj zatrudnionymi 
mogę czuć się jak w rodzinie – tłuma-
czy pani Ewa.

Odwaga
Podjęcie pracy to nie tylko przy-

gotowanie teoretyczne. W przypadku 
pani Ewy praca w call center wiązała 
się również z przełamaniem własnych 
barier. Wybranie numeru, przedsta-
wienie siebie i tematu rozmowy – wy-
daje się nietrudne, jednak po drugiej 
stronie nie zawsze jest przychylny 
rozmówca. Przed rozpoczęciem pracy 
pani Ewa przeszła szkolenie i trening, 
które nauczyły reakcji w konkretnych 
sytuacjach.

 – Zawsze mówię jak się nazywam i 
w imieniu jakiej fi rmy dzwonię. Pytam, 
czy osoba ma czas na rozmowę i zada-
ję pytania albo przedstawiam ofertę. 

Praca ucieczką od choroby

Jest to ciekawe, bo zawsze rozmawiam 
z kimś innym – opowiada.

Zakłady aktywności zawodowej 
dają szansę na zatrudnienie osobom, 
które nie mają równych szans na rynku 
pracy. Jest to dla nich rehabilitacja i za-
wodowa, i społeczna. Uczą się codzien-
nych obowiązków, nawiązują relacje, 

pomagają sobie nawzajem oraz mogą 
poznać wartość zarobku. – Zdecydo-
wanie ta praca bardzo dobrze działa 
na psychikę, na ciało – człowiek jest ak-
tywny. Chciałabym tutaj do emerytury 
pracować – podsumowuje pani Ewa.

Maria Dembowska, Aleksandra 
Sztobryn-Kwiecińska

Na zdjęciu: Ewa Michalik (fot. Kamil Chorągwicki)


