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Od dłuższego czasu 
mamy przez całą dobę 
ujemną temperaturę. Stwa-
rza to potencjalne zagroże-
nie dla życia i zdrowia osób 
bezdomnych, w podeszłym 
wieku oraz samotnych. Pro-
blem dotyka także zwie-
rząt.

- Przy ujemnych tempe-
raturach powietrza bardzo 
łatwo o tragiczne w skutkach 
zdarzenie. Dlatego przypomi-
namy i po raz kolejny zwra-
camy się do mieszkańców 
o wsparcie naszych działań. 
Apelujemy o informowanie 
o każdej zauważonej osobie, 
która mogłaby być narażo-
na na wyziębienie. Być może 
nasza pomoc przyczyni się do 
uratowania komuś życia. In-
formacje można przekazywać 
na numer telefonu alarmo-
wego Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego 112. Działa-
nia oczywiście mają charakter 
pomocowy, a ich celem prze-
ciwdziałanie zagrożeniom 
związanym z utratą życia i 
zdrowia osób bezdomnych i 
bezradnych życiowo. W trak-
cie czynności osobom potrze-
bującym policjanci udzielą 
informacji, a także pomogą w 
dotarciu do placówek wspie-
rających osoby bezdomne 
oraz inne osoby wymagające 
opieki – mówi podkom. Mar-
cin Świeży, O�cer Prasowy 
Komendanta Miejskiego Poli-
cji w Wałbrzychu.

Pamiętajmy, że przy ujem-
nych temperaturach zwierzę-
tom trzymanym na dworze, 
mimo gęstej sierści, także 
jest zimno. Drewniana buda 

nie zapewnia odpowiednie-
go schronienia i nie uchro-
ni przed zamarznięciem. 
Zwłaszcza w mroźne dni, pies 
nie powinien być wiązany na 
łańcuchu i powinien pić cie-
płą wodę, wymienianą nawet 
kilka razy dziennie. Należy 
go też karmić odpowiednio 
do wielkości i potrzeb. Jeżeli 
podajemy suchą karmę, to 
trzeba ją namoczyć w ciepłej 
wodzie. Podstawą jest też 
ocieplona buda, którą należy 
wyłożyć suchą i czystą sło-
mą. Wejście do budy musi 
być zasłonięte, aby ochroni-
ło zwierzaka przed mroźnym 
wiatrem. Stare szmaty, na-
siąknięte wodą, nie ogrzeją 
budy, a do tego są często 
przyczyną zachorowań np. 
na zapalenie płuc. W bardzo 
zimne dni pozwólmy psu 
schronić się w domu, ponie-
waż każda kolejna noc bez 
schronienia może być jego 
ostatnią. Należy zadbać rów-
nież o ciepły kąt dla kotów 
gospodarskich i wolnożyją-
cych. Koty są niezbędne w na-
szym otoczeniu, chronią nas 
przed gryzoniami, a tym sa-
mym przed chorobami przez 
nie przenoszonymi. Naszym 
obowiązkiem jest zapewnie-
nie im dostępu do schronie-
nia przed zimnem oraz poży-
wienia i podstawowej opieki. 
W przypadku stwierdzenia 
złego traktowania lub rażą-
cego zaniedbania zwierząt 
nie bądźmy bierni, naszym 
obowiązkiem jest reagować i 
zgłaszać takie sytuacje odpo-
wiednim służbom.

(RED)

Pamiętaj o ludziach 
i zwierzętach

- Szczepionka przeciw 
COVID-19 to jeden z najważ-
niejszych elementów, dzięki 
któremu możemy powstrzy-
mać epidemię – mówi lek. 
med. Małgorzata Bąk - Pań-
stwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Wałbrzychu. 
Publikujemy listę punktów, 
w których będzie można za-
szczepić się przeciwko koro-
nawirusowi.

- Szczepionka wyzwala w 
organizmie człowieka natu-
ralną produkcję przeciwciał. 
Stymuluje także nasze komór-
ki odpornościowe, tak aby 
chroniły nas przed zakaże-
niem COVID-19. Szczepionka 
jest dobrowolna, darmowa i 
bezpieczna. Pierwsze dawki 
będą przeznaczone dla osób 
najbardziej narażonych, ta-
kich jak: pracownicy służby 
zdrowia; mieszkańcy Domów 
Pomocy Społecznej i pacjenci 
Zakładów Leczniczo-Opiekuń-
czych; osoby powyżej 60. roku 
życia; służby, które wspoma-
gają walkę z COVID-19 – m.in. 
policja i wojsko oraz nauczy-
ciele. Pokonanie koronawiru-
sa jest możliwe tylko poprzez 
przerwanie jego transmisji 
z człowieka na człowieka. 
Szczepionka daje nam taką 
możliwość. Aby efekty były 
jak najlepsze i jak najszybsze, 
musimy być odpowiedzialni i 
solidarni. Każda osoba, która 
się zaszczepi, ma szansę prze-
rwać łańcuch zakażeń. Nasze 
zaszczepienie się, to nie tyl-
ko ochrona dla nas. To także 
ochrona naszych rodziców, 
dziadków, dzieci i przyjaciół - 
podkreśla Małgorzata Bąk.

Do szczepień zachęca także 
prezydent Wałbrzycha.

- Szczepimy się przeciwko 
COVID-19! Szczepionka jest klu-
czowym elementem powstrzy-
mania rozprzestrzeniania się 
koronawirusa. Opracowany i 
wdrożony Narodowy Program 
Szczepień służy zaplanowaniu 
działań, które mają zagwa-
rantować przeprowadzenie 
bezpiecznych i skutecznych 
szczepień wśród mieszkańców 
naszego miasta – podkreśla dr 
Roman Szełemej.

(RED)

Punkty szczepień przeciw koronawirusowi 
w powiecie wałbrzyskim

Wałbrzych
• Przychodnia Specjalistyczna Filia 
Podzamcze, ul. Grodzka 73
• Poradnia Internistyczna A2 CLINIC, 
ul. Władysława Broniewskiego 87A
• Szpital im. dra A. Sokołowskiego, 
ul. A. Sokołowskiego 4
• NZOZ „Przychodnia Krzysztof”, 
ul. B. Chrobrego 2
• Poradnia lekarza POZ, ul. Wrocławska 10
• NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego 
Beata Hausman, ul. Bystrzycka 2A
• NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra”, 
ul. Główna 4
• NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra”,  
ul. Andersa 184
• Edmund Kryś, ul. Niepodległości 58
• Nowe Miasto, ul. 11 Listopada 116
• NZOZ „Śródmieście - Biały Kamień”, 
ul. Wysockiego 24A
• Punkt Szczepień LUX MED., 
ul. Uczniowska 16

Boguszów-Gorce
• NZOZ „Zdrowie”, ul. Wałbrzyska 19
 Jedlina-Zdrój
 NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego 
Jan Wolańczyk, ul. Wałbrzyska 2/1
 Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój
• Szpital Uzdrowiskowy „Dom Zdrojowy”, 
ul. Kolejowa 14

Głuszyca
• Centrum Medyczne Solaris, 
ul. Sienkiewicza 59A
• Andrzej Hac PRO–MED., 
ul. Grunwaldzka 22A
• NZOZ „UNIMED”, ul. Grunwaldzka 24

Mieroszów
• Praktyka Lekarza Rodzinnego Piotr 
Polański, ul. Nad Potokiem 4

Gmina Czarny Bór
• Przychodnia „Czarny Bór”, 
ul. Skalników 5A
• Zakład Lecznictwa Odwykowego
 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu 
w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8

Gmina Stare Bogaczowice
• Praktyka Lekarza Rodzinnego Urszula 
Puskarz, ul. Główna 163.

Lista wszystkich punktów jest stale 
aktualizowana, wszystkie informacje wraz 
z komunikatami o mających wystartować 
zapisach na szczepienia znaleźć można 
pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/szczepimysie.

Lista punktów szczepień przeciw koronawirusowi 
w powiecie wałbrzyskim:



Czwartek, 14 stycznia 2021 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

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/

Użytkowanie to ograni-
czone prawo rzeczowe, które 
umożliwia używanie rzeczy 
oraz pobieranie z niej pożyt-
ków, w tym przede wszyst-
kim pożytków naturalnych. 
Pożytkami nazywamy korzy-
ści wynikające z prawidłowe-
go korzystania z rzeczy. Przy-
kładem pożytków z gruntu 
mogą być np. uzyskane z 
niego płody rolne.

Ustanowienie użytkowa-
nia na określonym prawie 
(np. prawie własności gruntu) 
nie stanowi formy nabycia 
tego prawa, a jedynie umożli-
wia korzystanie z tego prawa 
w określony sposób. Użytkowanie może 
dotyczyć zarówno nieruchomości, jak i rze-
czy ruchomych. Użytkowaniem mogą zo-
stać objęte również inne prawa. Użytkowa-
nie nie jest dzierżawą, chociaż uprawnienia 
wynikające z tych praw są podobne. Dzier-
żawa podlega jednak mniejszej ochronie 
prawnej niż użytkowanie. Nie należy rów-
nież mylić użytkowania z użytkowaniem 
wieczystym, ani z umową użyczenia. Są to 
zupełnie od siebie odrębne i niezależne „in-
stytucje” prawa cywilnego.

Strony umowy użytkowania, mogą w 
sposób dowolny ukształtować jego cha-
rakter, czyli sposób wykonywania tego 
prawa. W praktyce oznacza to, że użyt-
kowanie może dotyczyć np. tylko części 
nieruchomości. Umową można także wy-
łączyć lub ograniczyć prawo do pobiera-
nia przez użytkownika oznaczonych po-
żytków z rzeczy, np. wyłączyć prawo do 
zbioru jabłek, a przyznać prawo do zbioru 
gruszek i śliwek.

Na użytkowniku spoczywa obowiązek 
ponoszenia ciężarów związanych z użytko-
waniem, które powinny być pokrywane z 
uzyskanych przez niego pożytków rzeczy. 
Prawo użytkowania powinno być wykony-
wane zgodnie z wymaganiami prawidłowej 

gospodarki. Użytkow-
nik powinien również 
dokonywać napraw i 
ponosić inne nakłady 
związane ze zwykłym 
korzystaniem z rzeczy. 
Właściciel nie ma obo-
wiązku czynienia nakła-
dów na rzecz obciążoną 
użytkowaniem. Jeżeli 
właściciel takie nakła-
dy faktycznie poniósł, 
może od użytkownika 
żądać zwrotu ich war-
tości. O potrzebie prze-
prowadzenia innych, niż 
zwykłe, napraw i nakła-
dów użytkownik powi-

nien niezwłocznie zawiadomić właściciela 
i umożliwić mu wykonanie odpowiednich 
prac. Jeżeli użytkownik poczynił nakłady, 
do których nie był obowiązany to może żą-
dać ma prawo żądania ich zwrotu.

Użytkowanie jest niezbywalne, czyli nie 
może stanowić przedmiotu darowizny czy 
sprzedaży. Użytkownik, nie musi prawa 
użytkowania wykonywać osobiście. Może 
oddać użytkowaną rzecz w najem, dzierża-
wę czy użyczenie (użyczenie jest prawem 
nieodpłatnym). Użytkowanie ustanawia 
się w drodze umowy zawieranej przez 
właściciela i użytkownika. Do ustanowie-
nia użytkowania stosuje się odpowied-
nio przepisy o przeniesieniu własności. 
Oznacza to, że w przypadku ustanowienia 
użytkowania nieruchomości konieczne 
jest zawarcie umowy w formie aktu nota-
rialnego.

Użytkowanie może być ustanowione 
nieodpłatnie lub odpłatnie. Użytkowanie 
wygasa wskutek niewykonywania przy-
sługującego prawa przez lat dziesięć. W 
przypadku, gdy zostało ustanowione na 
rzecz osoby �zycznej wygasa najpóźniej z 
jej śmiercią.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

Dobiegające końca prace przy 
fragmencie budowy zachodniej 
obwodnicy Wałbrzycha na węźle 
Żeromskiego są typowym przykła-
dem bezmyślności projektantów 
tego rozwiązania, kontynuowane-
go z zapałem i ogromnymi koszta-
mi przez władze III RP. Sama trasa 
obwodnicy, której projekt powstał 
w czasach „triumfów” komuny, był 
od początku pomysłem poronio-
nym.

Przyzwyczailiśmy się już do 
urzędowej zmiany znaczenia słów 
znanych od wieków, takich jak 
obwód. Choćby takie że „nikt nam 
nie wmówi, że czarne jest czarne, a 
białe jest białe”. Można tu zastoso-
wać to stwierdzenie i powiedzieć, 
że obwodnica to jest droga, która 
przebiega przez środek miasta. 
Mniejsza jednak o nazewnictwo. 
Problemem jest natomiast fakt 
pomijania przez projektantów - 
wtedy komunistycznych, a teraz 
i wykonawców budowy - znacze-
nia przewidywanych w projekcie, 
a wdrażanych obecnie rozwiązań 
dla mieszkańców części Starego 
Zdroju powyżej przejazdu kole-
jowego przy dworcu Wałbrzych 
Miasto. Pierwszym prezentem 
jaki otrzymali od Polskich Kolei 
Państwowych mieszkańcy ulic: 
Żeromskiego, Kuracyjnej ,Uzdrowi-
skowej, dr. Oczki, Chałubińskiego 
i Bardowskiego było zlikwidowa-
nie przejścia pod torami na prze-
jeździe kolejowym. Powoduje to, 
że mieszkańcy tych ulic, prawie 
sąsiadujących z dworcem kolejo-
wym, nie mogą przejść do dworca, 
czy do przystanków komunikacji 
publicznej. Nawet kuracjusze z 
uzdrowiska w Szczawnie – Zdroju, 
dojeżdżający do dworca autobu-
sem linii 8 lub taksówką, mogą nie 
zdążyć przed odjazdem pociągu. 

Ponadto uczniowie i przedszko-
laki zamieszkujące dolnej części 
Starego Zdroju chodzące lub do-
prowadzane przez rodziców do 
Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
przy ul. Chałubińskiego, muszą 
czekać na otwarcie szlabanów. Bio-
rąc pod uwagę przepisy kolejowe 
regulujące czas zamknięcia prze-
jazdu przed przejazdem pociągu i 
po jego przejechaniu, szlabany są 
często zamykane, gdyż oprócz po-
ciągów pasażerskich, przejeżdżają 
jeszcze często pociągi towarowe 
i manewrują nastawy formujące 
pociągi.

Następną sprawą jest układ 
komunikacyjny nowo wybudo-
wanego odcinka ul. Żeromskiego, 
regulujący sposób poruszania się 
samochodów. Na podstawie ob-
serwacji przeprowadzonych robót 
drogowych widać (różnica pozio-
mów jezdni), że nie ma możliwości 
skrętu w lewo w ul. Kuracyjną jadąc 
z góry ul. Żeromskiego. Od ponad 
miesiąca mieszkańcy ulic w okolicy 
węzła Żeromskiego, jadąc samo-
chodem ze Szczawna – Zdroju, mu-
szą na drugą stronę Wzgórza Gedy-
mina jechać okrężną drogą, przez 
Biały Kamień i plac Grunwaldzki 
lub przez obwodnicę Szczawna i 
Piaskową Górę. Można jeszcze - by 
nie łamać przepisów drogowych - 
przejeżdżając obok ul. Kuracyjnej, 
wjechać na nią po okrążeniu Kal-
komanii, czekając pod przejazdem 
kolejowym nieraz dwukrotnie. 
Wielokrotne apelacje mieszkań-
ców tych ulic oraz rozmów po-
słanki Katarzyny Mrzygłodzkiej z 
zarządem dróg, mających na bie-
żąco kontakt z wykonawcą robót, 
nie przyniosły żadnego skutku. 
Rzuca się w oczy rozwiązanie tym-
czasowe, zastosowane dla wyjazdu 
z ul. Uzdrowiskowej i św. Kingi na 

nowo budowany odcinek ul. Że-
romskiego, charakteryzujące się 
różnicą poziomów jezdni. W sy-
tuacji powszechnej walki ze smo-
giem, zmusza się posługujących 
się samochodami mieszkańców do 
przejeżdżania kilu, a nieraz kilkuna-
stu kilometrów w celu dotarcia do 
miejsca zamieszkania po załatwie-
niu spraw osobistych.

Mieszkańcy Starego Zdroju nie 
mają ponadto w pobliżu żadne-
go sklepu wielobranżowego typu 
supermarket i dla tego muszą ko-
rzystać z komunikacji miejskiej lub 
własnego transportu, co w okresie 
pandemii jest szczególnie ważne ze 
względu na fakt , że ta część nasze-
go miasta to ludzie w podeszłym 
wieku. Jeżeli już nie można było 
zmienić przebiegu „obwodnicy”, 
to wyrazem szacunku dla obywate-
li byłoby wybudowanie ponownie 
przejścia podziemnego lub kładki 
dla pieszych nad torami kolejowy-
mi. Teren należy do PKP i - zamiast 
budowy (wątpliwej potrzeby w 
chwili obecnej) przystanku kolejo-
wego Wałbrzych Śródmieście oraz 
topienia pieniędzy w przywracaniu 
świetności (ze względów dekora-
cyjnych) istniejącym już dworcom 
– lepiej było zrobić bezpieczne 
przejście nad lub pod torami. Te 
dworce, a właściwie przystanki ko-
lejowe, ze względu na ich wartości 
zabytkowe, powinny być remon-
towane z funduszy konserwatora 
zabytków, a nie kolei. Narodowe 
Polskie Koleje Państwowe powin-
ny brać pod uwagę potrzeby naro-
du, którego cząstką są mieszkańcy 
Starego Zdroju i inni korzystający z 
kolei. Rozżalona znajoma twierdzi, 
że nawet „za komuny” nie musiała 
na deszczu czekać na podniesienie 
szlabanu, aby dojść do domu…

Jan Kołodziejczyk

Listy do redakcji:

Precz z komuną!
Prawo w pigułce: ograniczone 
prawa rzeczowe - użytkowanie
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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

Gminy: Boguszów-Gorce, 
Czarny Bór, Jedlina-Zdrój, 
Głuszyca, Mieroszów, Sta-
re Bogaczowice, Szczaw-
no-Zdrój, Walim oraz Wał-
brzych mogą ubiegać się o 
dodatkowe pieniądze z bu-
dżetu państwa w ramach tar-
czy antykryzysowej.

- Ponad 200 gmin w skali 
kraju i co szczególnie nas cie-
szy - 34 samorządy z byłego 
województwa wałbrzyskie-
go - otrzymają dodatkowe 
wsparcie �nansowe z budżetu 
państwa – mówi Michał Dwor-
czyk, szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów i poseł ziemi 
wałbrzyskiej. - W ten sposób 
staramy się odpowiedzieć na 
prośbę formułowaną przez 
gminy, które szczególnie 
ucierpiały w wyniku sytu-
acji związanej z pandemią. 
Do branży turystycznej tra� 
znaczna część z 20 mld zł, któ-
re przewidzieliśmy w ramach 
kolejnej tarczy �nansowej. 
Do tej kwoty dołożyliśmy ko-
lejny miliard adresowany do 
gmin górskich, których budżet 
został uszczuplony w wyni-
ku ograniczenia działalności 
sektora turystycznego. Celem 

programu jest wsparcie jed-
nostek samorządu terytorial-
nego, w których spadek przy-
chodów może spowodować 
utratę płynności �nansowej. 
Bez wątpienia przedstawiony 
przez Ministerstwo Rozwoju, 
Pracy i Technologii instru-
ment nie rozwiąże wszystkich 
problemów naszych górskich 
samorządów, ale stanowi do-
datkowe wsparcie, które może 
zostać przeznaczone na wy-
datki inwestycyjne: budowę, 
rozbudowę i modernizację 
infrastruktury turystycznej. 
Co istotne - zaprezentowana 
tarcza pozwoli także umarzać 
lokalnym przedsiębiorcom 
podatki od nieruchomości.

Poza gminami z powia-
tu wałbrzyskiego, o wsparcie 
mogą ubiegać się: Bielawa, 
Łagiewniki, Pieszyce, Bystrzyca 
Kłodzka, Duszniki-Zdrój, Gmina 
Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lewin 
Kłodzki, Międzylesie, Nowa 
Ruda, Radków, Bardo, Kamie-
niec Ząbkowicki, Stoszowice, 
Złoty Stok, Polanica-Zdrój, 
Gmina Nowa Ruda, Szczytna, 
Gmina Dzierżoniów, Stronie 
Śląskie oraz Lądek-Zdrój.

(RED)

Dodatkowe pieniądze 
dla gminNa dziedzińcu Komendy 

Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu odbyło się uroczyste 
przekazanie kluczyków do 
trzech nowych, nieoznako-
wanych pojazdów służbo-
wych. Samochody zostały 
kupione dzięki wsparciu 
samorządów Wałbrzycha 
oraz gmin powiatu wałbrzy-
skiego, które w połowie �-
nansowały przedsięwzięcie. 
Pozostała część pochodziła z 
budżetu policji.

Nowe pojazdy służbowe zo-
stały kupione z Programu Mo-
dernizacji Policji oraz z budże-
tów samorządów. Trzy pojazdy 
marki Kia Ceed, wyposażone są 
w silnik diesla o pojemności 1.6 
l i mocy 141 km. Koszt zakupu 
jednego takiego samochodu 
wyniósł 94 980 złotych. Do�-
nansowanie ze strony samo-
rządów pokryło 50 procent 
ceny zakupu każdego pojazdu. 
Gmina Wałbrzych na zakup sa-
mochodów policyjnych prze-
znaczyła 47 500 złotych, Rada 
Powiatu Wałbrzyskiego przeka-
zała na ten cel 32 000 złotych. 
Natomiast po 16 000 złotych 
przekazały gminy: Czarny Bór, 
Mieroszów, Szczawno Zdrój 
i Stare Bogaczowice. - Nowe, 
nieoznakowane radiowozy 
będą służyć policjantom z 

Jest radiowóz, będzie posterunek

wałbrzyskiej komendy oraz z 
Komisariatu Policji I w Wałbrzy-
chu, a także funkcjonariuszom 
z Boguszowa - Gorc, a patrolo-
wać teren Wałbrzycha i powia-
tu. Dodatkowo podczas uro-
czystości symbolicznie zostały 
przekazane kluczki do pojazdu 
o napędzie elektrycznym marki 
Hyundai, który już wcześniej 
tra�ł do policjantów z wałbrzy-
skiej drogówki. Zakup tego no-
woczesnego i ekologicznego 
pojazdu został s�nansowany 

przez Komendę Główną Poli-
cji oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu w 
układzie 50% na 50% – mówi 
asp. szt. Agnieszka Głowacka-
-Kijek z Zespołu Komunikacji 
Społecznej Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu.

- Szczególne podziękowa-
nia kieruję do Radnych Rady 
Miejskiej Mieroszowa za wspar-
cie zakupu radiowozów dla 
Komendy Miejskiej Policji w 

Wałbrzychu, z których jeden 
tra� do jednostki w Boguszo-
wie-Gorcach, bezpośrednio 
dbającej o nasze bezpieczeń-
stwo. Warto dodać, że został już 
wyłoniony wykonawca do reali-
zacji przebudowy pomieszczeń 
przy placu Niepodległości 2 w 
Mieroszowie. Właśnie tam Re-
wir Policji w Mieroszowie nieba-
wem rozpocznie swoją działal-
ność – dodaje Andrzej Lipiński, 
burmistrz Mieroszowa.

(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 AMA

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

R E K L AMA

Rada Miejska Świebodzic 
przyjęła uchwałę dotyczącą 
wysokości opłat za odpady 
komunalne. Stawka za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi w 2021 r. wynosi 
19,90 zł od jednego miesz-
kańca.

- Pod obrady poddano je-
den projekt uchwały w sprawie 
ustalenia stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określo-
nej pojemności – mówi Paweł 
Ozga, burmistrz Świebodzic. 
- Prezes ZGK Świebodzice Sp. 
z o.o. Grzegorz Cabanek bar-
dzo wyczerpująco zreferował 
dokument, wyjaśniając rad-
nym co składa się na zapro-
ponowaną stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 29 
zł od 1 mieszkańca. Wyjaśnił, 
że ustalenie stawki jest bez-
względnie związane z kalkula-
cją kosztów funkcjonowania 
systemu. Zgodnie z ustawą o 
utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, wpływy z opłat 
za gospodarowanie odpadami 
muszą pokrywać koszty funk-
cjonowania systemu, w skład 
których wchodzą: odbieranie, 
transport, zbieranie, odzysk i 
unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych, tworzenie i 
utrzymanie punktu selektyw-
nego zbierania odpadów ko-
munalnych, zakup pojemni-
ków na odpady, a także obsługa 
administracyjna tego systemu 
oraz koszt edukacji ekologicz-
nej w zakresie prawidłowego 
postępowania z odpadami 
komunalnymi. Konieczność 

przyjęcia nowych stawek opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynika przede 
wszystkim z lawinowego 
wzrostu kosztów składowania 
odpadów, a zysk ZGK Świebo-
dzice Sp. z o.o. z opłaty od jed-
nego mieszkańca w wysokości 
29 zł to jedynie 0,30 groszy. 
Dlatego nie jest prawdziwym 
stwierdzenie części radnych, 
jakoby mieszkańcy mieli pono-
sić koszty bilansowania się sys-
temu i utrzymywać spółkę. Po-
mimo skrupulatnych wyliczeń 
przedstawionych przez preze-
sa, wiceprzewodniczący rady 
miejskiej Tomasz Czekaj złożył 
wniosek formalny o zmianę § 1 
projektu uchwały i nadanie mu 
brzmienia: „w przypadku nieru-
chomości zamieszkałej ustala 
się stawkę opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi, w wysokości 19,90 zł od 
jednego mieszkańca”. W głoso-
waniu radni przyjęli wniosek. 
Następnie jednogłośnie przy-
jęto uchwałę w zmienionym 
brzmieniu. Kolejnym punk-
tem obrad były interpelacje, 
zapytania i wnioski radnych. 
W toku dyskusji pojawiło się 
m.in. pytanie o koszty dosto-
sowania śmieciarki zakupionej 
w ubiegłym roku przez ZGK 
Świebodzice Sp. z o.o. do ob-
sługi kontenerów KP-7 oraz czy 
sprzęt jest używany. Zastępca 
burmistrza miasta Tobiasz Wy-
soczański odpowiedział, że po 
dostosowaniu, które produ-
cent wykonał na własny koszt, 
pojazd zasilił tabor spółki i 
pełni swoją funkcję na ulicach 
Świebodzic.

(WPK)

Ile świebodziczanie 
zapłacą za śmieci?

Jarosław Gowin z sukce-
sem zabiegał o dodatkowe 
20,5 mld zł w ramach walki 
o miejsca pracy i ratowanie 
polskiej gospodarki w czasie 
pandemii COVID-19. Dzięki 
temu kwota pomocy udzie-
lonej polskim przedsiębior-
com zbliża się do 200 mld 
zł. Podobnie jak w pierwszej 
tarczy Finansowej Polskiego 
Funduszu Rozwoju, pomoc 
ta będzie udzielona szybko, 
w prosty i bezpieczny sposób 
za pośrednictwem systemu 
przygotowanego przez PFR i 
banki.

4 stycznia 2021 roku Komi-
sja Europejska opublikowała 
decyzję w sprawie pomocy 
publicznej na przeciwdziałanie 
skutkom epidemii - zatwier-
dzającą Tarczę �nansową 2.0. 
Niezwłocznie po tej decyzji, 5 
stycznia Rada Ministrów - na 
wniosek Jarosława Gowina - 
przyjęła dwie uchwały. Pierw-
szą w sprawie nowelizacji 
Tarczy Finansowej PFR i drugą 
w sprawie przyjęcia zupełnie 
nowego programu dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, 
czyli Tarczę Finansową PFR 2.0. 
Dzięki temu do mikro, małych i 
średnich przedsiębiorców tra� 
20,5 mld zł - jako nowe wy-
płaty i umorzenia. Z programu 

Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla 
mikro, małych i średnich �rm 
skorzystało ponad 347 tys. 
przedsiębiorstw z całej Polski, 
zatrudniających ponad 3,2 mln 
pracowników. Otrzymały one 
wsparcie w postaci subwencji 
�nansowych na łączną kwotę 
60,5 mld zł.

Nowelizacja Tarczy Finan-
sowej PFR, to przede wszyst-
kim umorzenie do 100% 
środków otrzymanych przez 
polskich przedsiębiorców w 
celu wsparcia walki z gospo-
darczymi skutkami pandemii. 
Jest to o tyle ważne, że dzię-
ki temu aż 7,5 mld złotych 
zostanie w kieszeni polskich 
przedsiębiorców! Natomiast 
Tarcza Finansowa PFR 2.0, to 
zupełnie nowy instrument do 
walki o utrzymanie kondycji 
polskich przedsiębiorstw, na 
który zostanie przeznaczone 
13 miliardów złotych. To ko-
lejne wsparcie dla najbardziej 
dotkniętych branż – 6,5 mld zł 
dla mikro�rm oraz 6,5 mld zł 
dla małych i średnich przedsię-
biorców. Przypomnę, że Tarcza 
Finansowa 2.0 obejmie w su-
mie 45 kodów PKD. Kody PKD 
będą wery�kowane na podsta-
wie baz Centralnej Ewidencji 
Działalności Gospodarczej i 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

Tarcza 2.0 od 15 stycznia. Kto skorzysta?
Przedsiębiorca 
musi wykony-
wać działalność 
gospodarczą w 
zakresie jedne-
go lub więcej ko-
dów PKD wska-
zanych łącznie 
w trzech datach, 
tj. na dzień: 31 
grudnia 2019 r., 
1 listopada 2020 
r. oraz złożenia 
wniosku o sub-
wencję. Poniżej 
przedstawiam 
Państwu zasady 
programu.

W przypad-
ku mikro�rm 
zatrudniających 
od 1 do 9 pra-
cowników, kwo-
ta subwencji za-
leżna będzie od 
wielkości spad-
ku przychodów: 18 tys. zł na za-
trudnionego przy spadku wiel-
kości przychodów od 30-60% 
i 36 tys. zł na zatrudnionego 
w przypadku spadku przycho-
dów od 60%, przy czym maksy-
malna kwota subwencji to 324 
tys. zł i możliwość umorzenia 
subwencji w 100% przy zacho-
waniu warunku utrzymaniu 
zatrudnienia w 2021 roku. Po-

wyższe uwarunkowane będzie 
spadkiem obrotów o minimum 
30% w okresie od IV-XII lub w IV 
kwartale 2020 roku, w stosun-
ku do analogicznego okresu w 
2019 roku.

W przypadku małych i 
średnich firm (przypomnę, 
że są to firmy zatrudniające 
od 10 do 249 pracowników o 
obrotach poniżej 50 mln euro 
lub sumy bilansowej poniżej 
43 mln euro), przy zachowa-
niu tych samych kryteriów 
spadku obrotów, co w przy-
padku mikrofirm, subwencja 
wypłacana będzie w kwocie 
70% straty brutto za miesią-
ce od listopada 2020 roku do 
marca 2021 roku, z tym że w 
miesiącach styczeń – marzec 
na podstawie prognozy. Tutaj 
natomiast, maksymalna kwo-
ta subwencji to 3,5 mln zł i 
nie więcej niż 72 tys. zł na pra-
cownika. W obu sytuacjach 
wnioski będą składane za 
pośrednictwem bankowości 
elektronicznej.

Resumując: przedsiębiorcy 
będą mogli ubiegać się o po-
moc już od 15 stycznia, a ko-
niec naboru wniosków przewi-
dywany jest na 28 lutego 2021 
r. Żywię ogromną nadzieję, że 
powyższe działania w znacz-
nym stopniu przyczynią się 
do zapewnienia �rmom płyn-
ności �nansowej, a co za tym 
idzie - ochronią rynek pracy i 
zniwelują w ogromnej mierze 
zakłócenia w gospodarce spo-
wodowane pandemią.

Beata Żołnieruk

***

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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- Patrzysz na mojego synka i widzisz 
ciężko chorego chłopca. Myślisz „O 
Boże, jaki on biedniutki, jak cierpi”. 
Może część z Was myśli: czy można 
mu jakoś pomóc? – mówi Agnieszka 
Lechowicz, mama Michała.

- W swoim 15-letnim życiu prz-
eszedł on już bardzo wiele - kilkanaś-
cie operacji i zabiegów, setki godzin 
rehabilitacji i terapii – wszytko po to, 
aby poprawić mu komfort życia. Jako 
rodzice nie wyobrażamy sobie życia 
bez niego, bez jego uśmiechu i emanu-
jącej od niego radości – mówi ze łzami 
w oczach mama Michała Lechowicza.

Michałek urodził się z licznymi wada-
mi wrodzonymi mózgu i twarzoczaszki. 
Ciężka wada mózgu – Holoprosen-
cephalia Semilobaris - trafi a się raz na 
16 tysięcy urodzeń. W tych statystyk-
ach jest Michał. Wada pojawiła się, gdy 
Michał był jeszcze w brzuchu. Podział 
na półkule i niego nie doszedł do końca, 
dlatego lewą stronę ma mniej rozwiniętą 
– nie wykształciło się lewe oko, słabsza 
jest rączka, noga, nawet serce, bo jest 
po lewej stronie. Z ciężką postacią tej 
wady dzieci umierają po miesiącu...

- Michał ma postać średnią, dzię-
ki czemu wciąż jest z nami – choroba 
daje mu w kość, ale oszczędziła to, 
co najcenniejsze – jego życie. Codzi-
enność z chorobą jest dla nas ciężka 

wtedy, gdy Michał cierpi. Pojawiają się 
przykurcze, spastyka wykręca synkowi 
rączki i nóżki. Każdy ruch sprawia ból. 
Rehabilitacja nie przynosi wielkich re-
zultatów, pomagają operacje. Codzien-
nie obserwujemy niewyobrażalną chęć 
życia tego tak ciężko doświadczonego 
przez los dziecka. Mimo że synek nie 
mówi, rozumiemy się z nim bez słów. 
Potrafi my rozpoznać jego każdą potr-
zebę – wiemy, kiedy jest głodny, kiedy 
go boli albo gdy chce się bawić. Michał 
uwielbia spotkania z innym dziećmi, z 
uśmiechem na twarzy obserwuje. jak 
się bawią i rozmawiają ze sobą. On nie 
mówi ani nie może biegać. Aż trudno 
uwierzyć, że jest w nim tyle walki i 
chęci do życia. Swoją pogodą ducha i 
radością zaraża innych. Wszyscy ter-
apeuci i rehabilitanci uwielbiają z nim 
współpracować, bo jemu tak bardzo 
chce się ćwiczyć, uczyć i poznawać 
nowe rzeczy. Mimo że przy synku tr-
zeba zrobić wszystko, ponieważ nie 
potrafi  chodzić, samodzielnie siedzieć, 
jeść czy mówić, to jako rodzice mamy 
jeszcze siły i energię, aby podołać tej 
opiece. Gdy usłyszałam o nowator-
skiej metodzie leczenia komórkami 
macierzystymi, bardzo zaintereso-
wałam się tym tematem. Pomyślałam: 
„może to pomóc mojemu synkowi“. 
Po konsultacji w Uniwersyteckim Sz-

pitalu Dziecięcym w Lublinie w klinice 
neurologii dziecięcej dowiedzieliśmy 
się, że są szanse na poprawę funkc-
ji poznawczych i ruchowych. „20%” 
– usłyszeliśmy od dr Magdaleny 
Chrościńskiej- Krawczyk. O 20 % po 
5 podaniach komórek macierzystych 
z Polskiego Banku Komórek Macierzy-
stych może poprawić się rozumienie, 
mowa, poruszanie i funkcjonowanie 
narządów wewnętrznych a także słu-
chu, wzroku, które przez niepełno-
sprawność nie pracują poprawnie. Gdy 
na wyprzedaży widzimy rzecz przece-
nioną o 20%, wydaje nam się, że to 
okazja, z której grzech nie skorzystać. 
A nasze 20% dla Michała to szansa na 
sprawność, o której tak marzymy. Jest 
nam przykro, że z powodów fi nan-
sowych jest poza naszym zasięgiem. 
Musimy spróbować, to dla mojego 
syna ogromna szansa na polepszenie 
życia. Dlatego też zwracamy się do 
Państwa o wsparcie tego leczenia i po-
darowanie Michałowi szansy na choć 
częściowe wyleczenie. I – jak co rok – 
prosimy o przekazanie 1 procenta po-
datku. Wystarczy podczas rozliczenia 
PIT wpisać nr KRS 0000037904, a w 
celu szczegółowym: 3298 Lechowicz 
Michał. Dziękujemy – mówi w imieniu 
Michała i swoim Agnieszka Lechowicz.

(RED)

Michał czeka na pomoc
R E K L AMA

8 stycznia zostało 
opublikowane „Rozpo-
rządzenie Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie 
przedterminowych wy-
borów burmistrza miasta 
Boguszowa-Gorc w woje-
wództwie dolnośląskim”. 
Jak już informowaliśmy 
pod koniec ubiegłego 
roku, z dokumentu wyni-
ka, że mieszkańcy będą 
mogli wybrać nowego bur-
mistrza 7 marca 2021 r.

Z opublikowanego roz-
porządzenia wynika, że gło-
sowanie odbędzie się w 7 
marca 2021 r. (niedziela) w 
godzinach 7.00-21.00, a kam-
pania wyborcza zakończy się 
5 marca (piątek) o północy. 
Kandydaci na burmistrza Bo-
guszowa – Gorc będą mogli 
zgłaszać się do 12 lutego. 
Na razie nikt z potencjalnych 
kandydatów nie został zare-
jestrowany przez Państwową 
Komisję Wyborczą.

Pierwszą osobą, która 
już kilka miesięcy temu o�-

cjalnie zadeklarowała wolę 
ubiegania się o fotel bur-
mistrza (zwolniony przez 
odwołanego w referendum 
Jacka C.) jest Roman Ludwi-
czuk – były zastępca prezy-
denta Wałbrzycha i senator 
VI i VII kadencji. Start w mar-
cowych wyborach potwier-
dziła już Sylwia Dąbrowska, 
która w 2018 roku przegrała 
w II turze z odwołanym bur-
mistrzem Jackiem C.

Wśród kandydatów wy-
mieniani są:

- Krzysztof Kumorek, 
który od 24 czerwca 2020 r. 
pełni obowiązki burmistrza 
miasta,

- Sławomir Wójcik, który 
w 2018 roku nie dostał się 
do II tury i poparł Jacka C., 
a potem objął kierownicze 
stanowisko w miejskiej spół-
ce ZGKiM,

- Iwona Frankowska, któ-
ra jest radną Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego i urzędują-
cym wicestarostą.

(RED)

7 marca wybory 
nowego burmistrza 
Boguszowa – Gorc 8 stycznia ukazało się rozpo-

rządzenie dotyczące przedter-
minowych wyborów burmi-
strza Boguszowa - Gorc. Czy 
podtrzymuje Pan chęć kandy-
dowania?

Roman Ludwiczuk: - Trzeba 
zacząć od tego, że wreszcie 
mieszkańcy Boguszowa - 
Gorc doczekali się tych osta-
tecznych decyzji: najpierw 
sądu, który zadecydował o 
ważności czerwcowego re-
ferendum o odwołanie po-
przedniego burmistrza oraz 
premiera, który wreszcie 
opublikował rozporządzenie 
o terminie przedtermino-
wych wyborów. Niezwykle 
długo czekali mieszkańcy 
na te postanowienia. Żaden 
stan tymczasowy, dodatko-
wo rozciągnięty w czasie, nie 
służy gminie. W tym okresie 
oczekiwania spotykałem się 
z mieszkańcami Boguszo-
wa, Gorc, Kuźnic i Starego 
Lesieńca, którzy wyrażali po-
zytywne opinie o moim kan-
dydowaniu. Były także osoby, 
którym nie podoba się ten 
pomysł.

Decyzja w poniedziałek
Rozmowa z Romanem Ludwiczukiem - byłym zastępcą 

prezydenta Wałbrzycha i senatorem VI i VII kadencji.
Jakich argumentów używali?

- Przede wszystkim wskazy-
wali, że nie jestem mieszkań-
cem Boguszowa – Gorc. To 
ich zdaniem może powodo-
wać zbyt małą wiedzę na te-
mat miasta. Co ciekawe, wiele 
osób popierających moją de-
cyzję o starcie w przedtermi-
nowych wyborach burmistrza 
Boguszowa - Gorc posługiwa-
ło się tym samym argumen-
tem - ich zdaniem nie jestem 
przedstawicielem żadnej 
frakcji od lat toczących różne 
spory w mieście, z których nic 
nie wynika.

A dla Pana to jest problem, 
czy atut?

- Dla mnie to nie jest ża-
den problem, ponieważ w 
swojej pracy zawodowej i 
społecznej mam ciągły kon-
takt z mieszkańcami oraz 
instytucjami. Poza tym od 
urodzenia jestem miesz-
kańcem Wałbrzycha i do-
skonale znam specy�kę po-
górniczych miast oraz ich 
problemy. Pełniąc funkcje 
wiceprezydenta Wałbrzycha 

oraz senatora, uczestniczy-
łem w rozwiązywaniu wielu 
problemów naszych miast i 
ich mieszkańców. Tu posłużę 
się przykładem: gdy minister 
sportu Mirosław Drzewiecki 
pracował nad koncepcją bo-
isk Orlik to dostarczyłem mu 
zdjęcia oraz informacje z pro-
totypu takiego boiska, które 
powstało za kadencji burmi-
strza Mariana Nogasia przy 
gimnazjum na ul. Waryńskie-
go w Boguszowie. Z racji mo-
jego doświadczenia nie jest 
to problem, a wręcz atut, bo 
mam spojrzenie na to miasto 
z dystansu oraz daje możli-

wość współpracy ze wszyst-
kimi, którzy chcą działać dla 
dobra mieszkańców.

Ale wciąż nie odpowiedział 
pan na pierwsze pytanie…

- Ostateczna decyzję ogłoszę 
18 stycznia.

Dlaczego dopiero w ponie-
działek?

- Ponieważ potrzebuję jesz-
cze trochę czasu na podjęcie 
ostatecznej decyzji. Jest to 
związane z moimi licznymi zo-
bowiązaniami zawodowymi i 
społecznymi.

Rozmawiał Robert Radczak
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Zimowa wycieczka 
dla małych i dużych
• Na zakończenie tegorocznych 
ferii zimowych Mieroszowskie 
Centrum Kultury 15.01.2021 r. 
organizuje zimową wycieczkę 
w góry. Start o godzinie 9:30 
w Mieroszowie. - Specjalna 
wiadomość dla dzieci małych 
i dużych! Co w te ferie zimo-
we robicie? Mamy nadzieję, że 
się nie nudzicie. Jeśli chcecie 
spędzić inaczej ten czas, to za-
praszamy do nas! Czy jesteście 
chętni poznać zimy smak? Sły-
szymy, jak chórem odpowiada-
cie, że tak! A teraz przejdziemy 
do konkretnych rzeczy, których 
nikt nie zaprzeczy: 15.01.2021 
r. o godzinie 9:30 przed Mie-
roszowskim Centrum Kultury 
będzie już czekał bus, który do 
oprószonego białym puchem 
Sokołowska będzie Was wiózł. 
Stamtąd ruszymy piechotą w 
góry, by podziwiać piękne wi-
doki natury. Z daleka widoczny 
będzie zamek, którego historii 
poznacie ułamek! Nie będzie to 
jeszcze koniec wędrówki, po-
nieważ idziemy w stronę An-

drzejówki. Po krótkiej przerwie 
pójdziemy dalej, by szukać 
wiaty nowo zbudowanej. Do-
trzemy do Rozdroża pod Wa-
ligórą, gdzie ognisko zrobimy 
pod chmurą. Troszkę kroków 
narobicie, bo pałacyk myśliw-
ski Daisy również odwiedzicie. 
Nie zapomnijcie zgody podpi-
sanej oraz kiełbaski w plecaku 
spakowanej. Chlebka, keczupu, 
herbatki gorącej, by dostrzec 
uroki zimy w tych górach pa-
nującej. Więcej informacji 
udzielimy pod numerem tele-
fonu 74 880 12 68  - mówi Ilona 
Henko z Mieroszowskiego Cen-
trum Kultury.

(RED)

Zbierają i pomagają
• Pierwsza partia nakrętek z 
mieroszowskiego serca zosta-
ła przekazana organizatorom 
akcji Wspieram Wałbrzyskie 
Hospicjum. Przypomnijmy, że 
pojemnik w kształcie serca na 
plastikowe nakrętki stoi na uli-
cy Kopernika w Mieroszowie. 
Zbiórka nakrętek, z których 
dochód przekazywany jest dla 
najbardziej potrzebujących po-

mocy, trwa cały czas. Podobnie 
jest w Rybnicy Leśnej. Tam ser-
ce stanęło w miejscu będącym 
jednocześnie punktem central-
nym sołectwa.

(RED)

Nocna tułaczka
• Mieroszowskie Centrum Kul-
tury 20 marca zaprasza do Mie-
roszowa na nocny rajd górski. 
Trasa będzie biegła nie tylko 
utartymi szlakami ale drogami 
i leśnymi ścieżkami, którą znają 
tylko lokalni. Dystans około 25 
km i maksymalnie 1000 m pod 
górę. Start z Rynku w Mieroszo-
wie o godzinie 22.00, a meta na 
Parkowej Górze (muszla kon-
certowa). Limit czasu wynosi 
9 godzin. Rejestracja uczest-
ników odbywa się na stronie 
https://zapisy.ultimasport.pl/
zapisz/645, a opłata startowa 
wynosi 50 zł. Zapisy online 
trwają do 06.03.2021 r, a limit 
uczestników został ustalony na 
500 osób. Regulamin dostęp-
ny jest na stronie: https://tiny.
pl/71hlz.

(RED)

Pomoc 
żywnościowa
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Boguszowie-Gorcach infor-
muje, że od 13 stycznia 2021 
r. - do wyczerpania liczby 
600 osób w rodzinach - będą 
wydawane skierowania do 
otrzymania pomocy żywno-
ściowej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020, współ�nan-
sowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD). Żyw-
ność będzie wydawana przez 
Fundację Jesus Christ Security 
z siedzibą przy ul. Kołłątaja 6 w 
Boguszowie-Gorcach.

(RED)

Do�nansują 
wymianę pieców
Trwa nabór wniosków o 
udzielenie dotacji celowej 
ze środków budżetu Gminy 
Boguszów-Gorce na likwida-
cję ogrzewania opartego na 
paliwie stałym (węgiel, koks) 
wraz ze zmianą systemu ogrze-
wania. Wnioski są do pobrania 
w Urzędzie Miejskim Boguszo-
wa-Gorc u Straży Miejskiej oraz 
na stronie www.bip.boguszo-
w-gorce.pl/dokumenty/6728. 
Można je składać bezpośrednio 
lub przesłać listownie na adres 
Urzędu Miejskiego w Boguszo-
wie-Gorcach (pl. Odrodzenia 
1) w terminie do 31.01.2021 
do godz. 15:30. Warunkiem 
przekazania dotacji celowej 
jest zawarcie pisemnej umowy 
oraz zrealizowanie i rozlicze-
nie przedsięwzięcia zgodnie 
z umową, w terminie do dnia 
30.06.2022 r. Szczegóły na stro-
nie: https://bip.boguszow-gor-
ce.pl/dokumenty/9240.

(RED)

Puszka WOŚP
- Sztabowa Puszka Stacjonar-
na jest już z nami! Wszystkich, 
którzy chcieliby wesprzeć 29 Fi-
nał WOŚP i zasilić naszą puszkę, 
zapraszamy w godzinach pracy 
Centrum Kulturalno-Kongre-
sowe Witold w Boguszowie - 
Gorcach, czyli od 7.30 do 15.30. 
Skarbonka wystawiona jest 
w holu CK-K Witold i będzie z 
nami do 31 stycznia. Na miej-
scu dostępne są też kalendarze 
na rok 2021 z przepięknymi 
pracami pana Zdzisława Szpa-
ka. Można je nabyć za „wrzut 
do puszki”, wynoszący mini-
mum 20zł. Ilość ograniczona – 
informuje Michał Borzemski z 
CK-K Witold.

(RED)

KGHM Polska Miedź, włą-
czając się w akcje walki z pan-
demią podarował seniorom z 
Boguszowa – Gorc i Głuszycy 
pakiety ze środkami ochrony 
osobistej, w skład których 
wchodzą: maseczki, saszet-
ki z płynami do dezynfekcji 
oraz ulotki informacyjne do-
tyczące rożnych aspektów 
funkcjonowania w nowej 
rzeczywistości związanej z 
epidemią.

- Pakiety przeznaczone są 
dla seniorów powyżej 65 roku 
życia i można je odbierać od 
11 stycznia 2021 r., w Urzędzie 
Miejskim w Boguszowie – Gor-
cach oraz w �liach biblioteki 
publicznej w godzinach urzę-
dowania. Część pakietów zo-
stała dostarczona do para�i na 
terenie miasta i odbiór będzie 
możliwy po niedzielnej mszy. 
W trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo seniorów do akcji 
włączyła się również straż miej-
ska, która pomoże w dostarcze-
niu pakietów wszystkim tym 
seniorom, którzy nie będą mo-
gli odebrać ich osobiście. Oso-
by, które z rożnych przyczyn 
nie mogą odebrać pakietów 
zdrowotnych mogą kontakto-
wać się ze strażą miejską pod 
numerem telefonu: 74 844 92 

W ubiegłym roku w Miero-
szowie powstał mural „Gru-
bego” – głównego bohatera 
serialu telewizyjnego, który 
został zrealizowany w 1972 r. 
w tym mieście. A 11 stycznia 
2021 r. w Mieroszowie gościł 
przedstawiciele łódzkiej Wy-
twórni Filmów Oświatowych 
Sp. z o.o.

 - Liczymy na początek uda-
nej współpracy – powiedział 
burmistrz Mieroszowa Andrzej 
Lipiński po spotkaniu ze Sławo-
mirem Kalwinkiem - Wicepreze-

sem Zarządu Wytwórni Filmów 
Oświatowych SP. z o.o. - WFO to 
m.in. właściciel praw autorskich 
mini serialu „Gruby” w reżyserii 
Wojciecha Fiwka, który powstał 
na podstawie powieści Aleksan-
dra Minkowskiego. Wytwórnia 
ma swoją siedzibę w Łodzi, a 
powstają tam �lmy edukacyjne, 
dokumentalne o różnorodnej 
tematyce: przyrodnicze, kultu-
ralne itp. Mam nadzieję, że ta 
wizyta będzie zalążkiem wspól-
nych projektów.

(RED)

Ożywią historię 
Grubego?

Pakiety dla seniorów

93 – mówi pełniący obowiązki 
burmistrza Krzysztof Kumorek.

KGHM Polska Miedź także 
seniorom z Głuszycy podaro-
wał środki ochrony osobistej, 
maseczki i płyny dezynfekcyj-
ne. Pakiety można odbierać 
w Centrum Przesiadkowym w 
Głuszycy (ul. Łukasiewicza), co-
dziennie w godzinach 10.00 0 
14.00 oraz w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Głuszycy, w go-
dzinach urzędowania.

(RED)

Raport z Gminy Mieroszów
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UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511 Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, Longines, 
Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka - plac Wolności 1, został 

wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania 

w użyczenie stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz nr 1/2021 

wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 

w nabyciu mogą składać wnioski do dnia 25 lutego 2021 roku. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi Urzędu Miasta Lubawka.

Początek nowego roku to 
dla wielu z nas sprzyjająca, jak 
nam się zdaje, okazja do po-
wzięcia różnorodnych posta-
nowień, które mają coś zmienić 
w naszym życiu, zmienić rzecz 
jasna na lepsze (jak wynika ze 
statystyk, mniej więcej poło-
wa Polaków podejmuje takie 
noworoczne postanowienia). 
Podjęcie konkretnych postano-
wień jest wynikiem autore�ek-
sji, skierowania uwagi na siebie 
samego. Z końcem roku, czę-
ściej niż zwykle, dokonujemy 
swoistego bilansu własnego 
życia, osobistych dokonań, po-
rażek, niespełnionych oczeki-
wań. Uświadomienie sobie roz-
bieżności pomiędzy aktualnym 
obrazem samego siebie (np. 
mocno przytyłam, przytyłem), 
a obrazem pożądanym (chcę 
wyglądać jak modelka - mo-
del) budzi negatywne emocje 
(niepokój, smutek, złość) i uru-
chamia proces motywacyjny, 
mający zredukować tę roz-
bieżności. Jak pokazuje życie, 
motorem znaczących zmian 
w życiu bywa często rozcza-
rowanie. Postanawiamy, że w 
nadchodzącym roku zabierze-
my się solidnie za siebie - prze-
staniemy się objadać, więcej 
czasu poświęcimy na aktyw-
ność �zyczną, pozbędziemy 
się zbędnych kilogramów itd. 
I nie ma w tym nic złego, w 
końcu po to są marzenia, by za 
nimi podążać. Kłopot w tym, 
że zdecydowana większość 
owych postanowień kończy 
się porażką i tylko nielicznym 
udaje się postawione cele zre-
alizować (badania pokazują, 
że mniej więcej co dziesiąta 
osoba realizuje swoje posta-
nowienia). Gdzie zatem należy 
szukać przyczyn tych niepowo-

Noworoczne postanowienia, czyli słomiany zapał
Marek 
Gawroń

dzeń i co ostatecznie zrobić, by 
zwiększyć szanse na sukces?

W zalewających rynek wy-
dawniczy poradnikach roz-
wojowych często pisze się o 
pozytywnym myśleniu, które 
jakoby miałoby być najprost-
szą i cudowną formułą sprzy-
jającą spełnianiu marzeń. Slo-
gany w stylu: myśl pozytywnie, 
jeśli tylko czegoś naprawdę 
bardzo pragniesz możesz to 
osiągnąć, których pełno także 
w sieci, to przykłady tej opty-
mistycznej narracji. Wybitna 
psycholożka Gabriela Oettin-
gen nazywa to zjawisko pozy-
tywnym fantazjowaniem, które 
polega na bujaniu w obłokach 
optymistycznej przyszłości i 
koncentracji na wyobrażonym 
pozytywnym wyniku, z pomi-
nięciem rozważań dotyczących 
np. potencjalnych przeszkód 
(zarówno tych wewnętrznych 
jak i zewnętrznych), które 
mogą się pojawić (i najczę-
ściej pojawiają się) na drodze 
do realizacji postawionych ce-
lów. Takie wyobrażanie sobie 
pozytywnej przyszłości może 
wprawdzie przynieść nam 
krótkotrwałą poprawę nasto-
ju i zwiększyć nasz entuzjazm, 
ale długofalowo jest szkodliwe. 
Zarówno praktyka psycholo-
giczna jak i badania naukowe 
jednoznacznie dowodzą, że 
myślenie pozytywne, rozumia-
ne jako wyobrażenie sobie po-
zytywnego wyniku osiągnięcia 
zamierzonego celu, jest niesku-
tecznym narzędziem wspiera-
nia osiągnięć. Po pierwsze dla-
tego, że wyobrażenia skupione 
na rezultatach nie podpowia-
dają w jaki sposób cel osiągnąć 
(co mam konkretnie robić, ja-
kie działania podjąć, by zrzucić 
zbędne kilogramy). Po drugie: 
koncentracja wyłącznie na po-
zytywnych wynikach wprawia 
nas w dobry nastrój i podnosi 
optymizm, który może spowo-
dować, że nie dostrzegamy lub 
ignorujemy fakt, że droga do 
realizacji celów, zwłaszcza tych 
długoterminowych, jest trud-

na, pełna przeszkód i pokus. 
Jak zauważa polska badaczka 
roli wyobrażeń w osiąganiu 
celów Ewa Jaczewska- Gerc - to 
co dobre i przyjemne tu i teraz 
jest niekonieczne miłe, przy-
jemne i dobre dla mojego da-
lekosiężnego postanowienia. 
Wyobrażona, zgrabna sylwetka 
budzi pozytywne emocje, ale 
już myśl, że trzeba będzie np. 
zrezygnować z wielu dotych-
czasowych przyjemności (np. 
jedzenia tłustych potraw czy 
słodyczy) może być źródłem 
spadku motywacji i ostatecz-
nie wycofania się z podjętych 
zamierzeń.

Mówiąc krótko: samo po-
zytywne myślenie i optymizm 
nie dają gwarancji, że uda nam 
się zrealizować z pełnym suk-
cesem noworoczne postano-
wienia. W szeroko zakrojonych 
badaniach ujawniono na przy-
kład, że myślenie negatywne, a 
nie pozytywne np. wyobraże-
nie sobie jak zmniejszy się na-
sza atrakcyjność w wyniku nie-
udanego odchudzania, miało 
pozytywny wpływ na osiągnie-
cie celu, jakim było odchudza-
nie (dotyczy to zwłaszcza osób, 
dla których ważnym standar-
dem jest bezpieczeństwo i 
troska o unikanie problemów 
- czyli osób z nastawieniem do 
życia prewencyjnym). Wyniki 
te wskazują także na inne zja-
wisko psychologiczne tj. tzw. 
defensywny pesymizm, który 
okazuje się być skuteczną stra-
tegią wspierającą osiąganie ce-
lów. Polega on na oczekiwaniu 
niepowodzenia w przyszłości, 
jednak ze sporą dozą nadziei, 
że do tego nie dojdzie. Nadzie-
ja ta to nie tylko myśl, że czar-
ny scenariusz się nie spełni, 
ale przede wszystkim podjęcie 
konkretnych działań zarad-
czych. 

Inną przyczyną niepowo-
dzeń w realizacji noworocznych 
postanowień jest sposób w 
jaki je formułujemy. Cele zbyt 
ogólne, rozciągnięte i nieokre-
ślone w czasie, zbyt ambitne 

(nierealistyczne) oraz mające 
małą osobistą wartość lub słabo 
związane z naszymi życiowy-
mi standardami rzadko udaje 
się osiągnąć. Jeśli postanowi-
liście schudnąć to najlepiej po 
uprzedniej konsultacji np. z do-
świadczonym dietetykiem lub 
trenerem personalnym: ustalcie 
ile kilogramów (realistycznie) i 
w jakim czasie chcecie zrzucić 
oraz powiążcie ten cel z jakąś 
ważną dla was wartością np. 
zdrowiem, atrakcyjnością, bez-
pieczeństwem itd.

Cele rozumiane są w psy-
chologii jako jednostki wiedzy, 
czyli określone reprezentacje 
przyszłych stanów rzeczy (np. 
wyobrażenie szczupłej sylwet-
ki). Każdy cel jest połączony 
w naszym systemie wiedzy o 
świecie ze środkami jego osią-
gnięcia (np. co mam zrobić, 
żeby schudnąć), które są auto-
matycznie aktywizowane, gdy 
tylko konkretny cel zostanie 
postawiony. Jeśli wiele środ-
ków kojarzy się z danym ce-
lem, może nastąpić osłabienie 
zaangażowania w działania 
związane z tym celem, a więc 
także spadek ogólnej motywa-
cji do jego realizacji. Zjawisko 
to nazywane jest w psycho-
logii efektem rozcieńczenia 
(ang. dilution). Zrzucenie wagi 
może angażować mniej, jeśli 
przychodzą nam do głowy róż-
norodne działania, za pomocą 
których możemy to zrobić, np. 
uczęszczanie na zajęcia �tness, 
siłownię, bieganie kilka razy w 
tygodniu, poddanie się restryk-
cyjnej diecie (i tu także ilość 
różnych diet, polecanych przez 
ekspertów jest ogromna), kon-
trolowanie liczby kalorii spo-
żywanych posiłków, zapisanie 
się na kurs odchudzania, czy 
np. poddanie się zabiegowi 
odsysania tłuszczu. W tym wy-
padku zatem więcej oznacza 
gorzej. Wielość opcji powodu-
je skupienie się na niekończą-
cej się i wyczerpującej fazie 
deliberacji, namysłowi, który 
sposób wybrać. Znakomicie 

uchwycił to zjawisko W. Szek-
spir w monologu Makbeta: za 
dużo mówię o tym, co uczynię: 
żar postanowień stygnie w ga-
daninie.

Problem z wielością opcji 
nie dotyczy wyłącznie środ-
ków osiągania celów, lecz tak-
że wielości celów jakie sobie 
stawiamy lub jakie aktualnie 
realizujemy. Nadmiar celów, 
szczególnie tych sprzecznych 
ze sobą, powoduje osłabienie 
mocy motywacyjnej nowego 
postanowienia. Odchudzanie, 
jakkolwiek ważne by się nam 
wydawało, może stanąć pod 
znakiem zapytania w sytuacji, 
gdy mnóstwo czasu zabiera 
nam nasza praca, czy zajmowa-
nie się chorą matką lub trójką 
małych dzieci, albo kiedy de-
lektowanie się życiem i jego 
urokami, w tym także dobrym 
jedzeniem, jest źródłem na-
szego dobrostanu. Zanim za-
tem postawisz sobie nowy cel, 
zastanów się, jak ma się on do 
innych twoich ważnych celów, 
ale też ogólnych życiowych 
standardów i czy jego realiza-
cja nie spowoduje niepotrzeb-
nego zamieszania w twoim 
życiu, konieczności postawie-
nia go na głowie i nałożenia na 
siebie dodatkowych (pytanie 
czy koniecznych) kosztów - 
emocjonalnych materialnych, 
społecznych itd.

Ustanowienie celu, (zgod-
nie z regułą SMART - jak wyżej) 
oraz podjęcie aktywności skie-
rowanej na ten cel, nie prze-
sądza jednak - jak pokazują 
liczne badania - o tym, czy bę-
dzie ono kontynuowane aż do 
osiągnięcia celu. Nie wystarczy 
wiedzieć dokąd się zmierza, 

mieć przekonanie o wartości 
celu, czy silną początkową mo-
tywację do jego realizacji, żeby 
zagwarantować sobie sukces i 
spełnić swoje marzenia. Posta-
nowienia noworoczne dotyczą 
zazwyczaj celów odległych w 
czasie (dystalnych), które wy-
magają zaangażowania się w 
ich realizację w perspektywie 
wielu tygodni lub miesięcy. 
Jak zwykle w przypadku zło-
żonych, wymagających i dłu-
gotrwałych działań, sprawa 
nie jest taka prosta, jak nam się 
wydaje, kiedy już coś sobie po-
stanowiliśmy i czujemy, że owo 
postanowienie jest dla nas 
ważne. W praktyce nie mamy 
większych problemów z inicjo-
waniem aktywności ukierun-
kowanej na wybrany długo-
terminowy cel, za to ogromny 
kłopot sprawia na wytrwałe do 
niego dążenie. W znakomitej 
książce „Grit” (upór, zaciętość) 
amerykańska psycholożka An-
gela Duckworth zauważa ,że 
„entuzjazm jest powszechny i 
dość łatwo go wzbudzić. Za to 
wytrwałość w działaniu stawo-
wi rzadkość”. Co jest takiego w 
wytrwałości, co sprawia, że tyl-
ko nieliczni bywają naprawdę 
wytrwali?

Ciąg dalszy za tydzień.

Od redakcji: autor jest psy-
chologiem – terapeutą, co-
achem, ekspertem w wielu kra-
jowych i międzynarodowych 
projektach badawczych oraz 
rozwojowych. Publikował w cza-
sopismach naukowych z zakre-
su psychologii emocji, empatii i 
relacji terapeutycznych. Prowa-
dzi prywatny gabinet. Kontakt: 
margaw@op.pl.
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R E K L AMA

Inezpo wypadku komunikacyjnym 

potrzebuje POMOCY.
Dzięki Wam może być sprawna.

Przekaż 1% podatku wpisując w formularzu PIT 
KRS0000037904 w rubryce 

„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”

WPISZ:

25859 Pochmara Inez

R E K L AMA

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej  jest  organizacją non profi t, 
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmu-
jących się poprawą funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych w sferze  społecznej i zawodowej. 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą proś-
bą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć 
związanych z szeroko pojętą  rehabilitacją społeczno 
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory 
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej 
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uru-
chomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim  Za-
kładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Regon: 891505158    NIP: 886 273 72 92    KRS: 0000165867

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

R E K L AMA

Nieodpłatna 
pomoc prawna
Została wznowiona bez-
pośrednia obsługa pod-
czas udzielania nieod-
płatnej pomocy prawnej 
w ramach nieodpłatnego 
poradnictwa obywatel-
skiego w powiecie wał-
brzyskim.
Bezpłatna pomoc praw-
na udzielana jest w trzech 
punktach:
 - Starostwo Powiatowe w 
Wałbrzychu (al. Wyzwolenia 
24, 58-300 Wałbrzych) - od 
poniedziałku do piątku w 
godz. 7.30- 11.30;
- Miejska Biblioteka Pu-
bliczna - Centrum Kultury 
w Boguszowie- Gorcach (pl. 
Odrodzenia 4, 58-370 Bo-
guszów-Gorce) - od ponie-
działku do piątku w godz. 
12.00 -16.00;
- Centrum Usług Socjalnych 
w Jedlinie - Zdroju (ul. Pia-
stowska 11, 58-330 jedlina 
Zdrój) - w każdy piątek od 
12:00 do 16:00.
Aby skorzystać z nieodpłat-
nej pomocy prawnej na-
leży zapisać się pod nr tel. 
74 846-05-48 lub przesłać 
zgłoszenie na adres e-mail: 
poradyprawne@powiatwal-
brzyski.pl albo zarejestro-
wać się samodzielnie po-
przez elektroniczny moduł 
rejestracji utworzony przez 
Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści: https:/np.ms.gov.pl/.

(RED)

Ulep bałwana
Dobiega końca konkurs na 
ulepienie śnieżnego przyja-
ciela dużego, małego, bez 
różnicy. Ma być bałwan, któ-
remu robimy zdjęcie i do 15 
stycznia 2021 r. wysyłamy na 
adres instruktorzy@gluszyca.
pl. Jury wybierze najzabawniej-
sze zdjęcie. Regulamin oraz for-
mularz zgłoszenia znajdziecie 
na stronie internetowej www.
ckmbp.gluszyca.pl.

(MC)

Gra terenowa
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód, Rada Miejska w Głu-
szycy oraz Centrum Kultury-
-Miejska Biblioteka Publicz-
na w Głuszycy zapraszają do 
udziału w grze terenowej „W 
poszukiwaniu inwestycji UE”. 
Zadaniem uczestnika gry jest 
odnalezienie na terenie Gminy 
Głuszyca jak największej liczby 
inwestycji do�nansowanych z 
funduszy europejskich. - Na roz-
wiązania (zdjęcia wykonanych 
inwestycji z krótkim opisem) 
czekamy do 17 stycznia 2021. 
Rozwiązania prosimy przesyłać 
na adres: instruktorzy@gluszy-
ca.pl. Na najlepszych uczest-
ników gry czekają atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. Prosimy o 
dokładne zapoznanie się z re-
gulaminem gry i zamieszczo-
nymi poniżej podpowiedziami. 
Gra adresowana jest do dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym 
- mieszkańców gminy Głuszy-
ca. Regulamin gry terenowej, 
formularz zgłoszeniowy oraz 
podpowiedzi są do pobrania ze 
strony gluszyca.pl – mówi Sabi-
na Jelewska, Dyrektor Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Głuszycy.

(MC)

W budynku po byłej świetlicy wiejskiej i dawnej szkole podstawowej 
w Jaczkowie wykonano gruntowną modernizację. Na parterze 
powstały 2 mieszkania o powierzchni ponad 40 m2. Źródłem ciepła w 
pomieszczeniach są piece kominkowe z płaszczem wodnym. Zadanie 
obejmowało także budowę dwóch komórek gospodarczych oraz 
wykonanie utwardzenia terenu. Mieszkania zostały wyposażone w 
kuchenki elektryczne, a w łazienkach znajduje się kabina prysznicowa, 
umywalka i pralka. Budynek zyskał również nowe pokrycie dachowe 
oraz nową elewację. Poza tym wszystkie media są wyprowadzone na 
drugą kondygnację budynku, a w przyszłym roku planowane są kolejne 
prace remontowe.

(JJ)

Dwa mieszkania

Seniorzy z Gminy Czarny 
Bór - członkowie Stowarzy-
szenia Atrakcyjni otrzymali 
do�nansowanie z Dolnoślą-
skiego Urzędu Marszałkow-
skiego na realizację ciekawe-
go projektu.

„Zdrowi i bezpieczni, czyli 
Atrakcyjni dla Gminy Czarny 
Bór” to wspólny projekt Biblio-
teki+ Centrum Kultury w Czar-
nym Borze oraz Stowarzyszenia 
„Atrakcyjni” (działanie do�nan-
sowane ze środków budżetu 
Województwa Dolnośląskiego). 
Projekt rozpoczął się warsztata-
mi bożonarodzeniowymi. - Po 

raz kolejny potwierdzamy, że 
mamy bardzo aktywnych senio-
rów. Gratuluję uzyskania grantu 
i dziękuję za Waszą kreatyw-
ność i chęć do działania - mówił 
Adam Górecki, podczas wizyty 
w czarnoborskiej B+ CK.

Na realizację zadania Stowa-
rzyszenie otrzymało 7 000 zł za 
które zakupione zostały mate-
riały na realizację warsztatów, 
lampy UV oraz środki dezynfe-
kujące by w bezpiecznych wa-
runkach przeprowadzać różno-
rodne zajęcia dla mieszkańców 
Gminy Czarny Bór.

(KB)

Atrakcyjni z kasą

Zakończyła się modernizacja boiska sportowego w Łomnicy w Gminie 
Głuszyca. W pierwszym etapie prac teren boiska został odwodniony 
oraz wyrównany. Następnie zamontowano ogrodzenia i piłkochwyty, 
bramę wjazdową i furtki, zamontowano też bramki oraz siedziska 
stadionowe. Całość oświetlać będą latarnie ledowe. Na to zadanie Gmina 
Głuszyca otrzymała promesę Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
w wysokości 30 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

(MC)

Boisko jak nowe

Zakończył się remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy. 
Gmina Głuszyca uzyskała wsparcie w ramach wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach 
zadania została wyremontowana kuchnia oraz zostało kupione 
wyposażenie kuchni i stołówki. Na potrzeby kuchni oraz stołówki 
zakupiono piec konwekcyjny, bemary, kuchenkę gazową, nowe meble, 
garnki oraz zastawę stołową. Na realizację zadania przeznaczono 
100 tys. złotych, z czego aż 80 tys. zł to dofinansowanie otrzymane od 
Wojewody Dolnośląskiego.

(MC)

Kuchnia gotowa
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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

Tel. 606 478 000

Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej
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Kiedy w ubiegły czwartek od-
bierałem w jednym z punktów na 
wałbrzyskim Podzamczu numer 
Tygodnika DB 2010, spotkałem 
uroczą panią, która mnie nie zna-
jąc, wygłosiła taką oto opinię, że 
„szkoda, iż ten co w tygodniku 
publikował teksty polityczne na-
gle tego zaprzestał, bo to co pisał, 
było dla niej jak tlen”. Mocno to 
mnie podbechtało, więc szybko 
się ujawniłem i owa pani zaape-
lowała do mnie, abym powrócił 
do tych moich „politycznych” fe-
lietonów. Przestałem je pisać po 
wygranych przez Zjednoczoną 
Prawicę wyborach do narodowe-
go Sejmu i wygranej narodowe-
go prezydenta, ponieważ straci-
łem wiarę w to, że pisanie takich 
felietonów czemukolwiek służy, 
więc nie widzę sensu „naprawia-
nia świata”, bo i tak tego co piszę, 
nikt sobie do serca nie bierze. 
Przyznam jednak, że rozmowa 
ze wspomnianą panią trochę za-
burzyła moje podejście do tego 
problemu, a ponieważ nadarzyła 
się okazja krytycznego podejścia 
do najnowszego wyskoku nie-
douczonych w zakresie wiedzy 
prawniczej wilczków Solidarnej 
Polski w sprawie likwidacji prawa 
obywatela do odmowy przyjęcia 
mandatu, pozwolę sobie na nie-
polityczne, bo raczej merytorycz-
ne, zabranie w tej sprawie głosu.

Otóż sprawa ma się tak, że 
prawnicze tuzy Solidarnej Polski 
umyśliły sobie, iż do obowiązują-
cego prawa, które pozwala oby-
watelowi na odmowę przyjęcia 
wystawionego mu mandatu za 
jakieś naruszenie obowiązują-
cych przepisów, wprowadzić 
zmiany, które - z grubsza rzecz 
biorąc - będą polegać na tym, że 
nawet jak odmówi, to funkcjona-
riusz publiczny mandat wysta-
wi i w razie jego nieuiszczenia, 
sprawa zostanie skierowana do 
postępowania komorniczego. 
Jednym słowem: funkcjonariusz 
państwowy, mający prawo do 
nakładania mandatu, uzyska 
w ten sposób status sędziego, 
chociaż munduru na sędziowską 

Sędziowie bez togi i łańcucha
Janusz
Bartkiewicz

togę zamieniać nie będzie mu-
siał. Oczywiście, tak jak w przy-
padku orzeczeń sądowych, od 
takiego policyjnego wyroku bę-
dzie obywatelowi przysługiwała 
„apelacja” w postaci odwołania 
się w ciągu 7 dni do sądu, która 
będzie musiała zawierać pełny 
wykaz wszystkich dowodów 
wskazujących na niewinność 
obywatela. Czyli to on będzie 
musiał udowadniać, iż wielbłą-
dem nie jest, co już samo w so-
bie jest niesamowitym kuriozum 
prawnym. Pomijam tu wymogi 
proceduralne takiego odwołania, 
które będą od obywatela wyma-
gały dosyć dobrej znajomości - 
często dla niego mało zrozumia-
łych - przepisów proceduralnych, 
od zachowania których zależy los 
złożonego odwołania.

Tak więc mózgowcy z Solidar-
nej Polski umyślili sobie, aby oby-
watel w ciągu tych 7 dni zebrał 
– to znaczy procesowo udoku-
mentował – dowody swojej nie-
winności, a następnie - zgodnie 
z obowiązującymi - przepisami 
dołączył je do wniosku o unieważ-
nienie mandatu. I tu znajduje się 
kolejna pułapka, ponieważ jeżeli 
obywatel już po wniesieniu od-
wołania znajdzie lub zabezpieczy 
ewidentne dowody swojej nie-
winności, to już ich sądowi przed-
łożyć nie będzie mógł, bo nowo 
wymyślone „prawo” będzie tego 
zakazywało, a więc jego oprawo 
do obrony zostanie totalnie zde-
wastowane. Kolejna dewastacja 
dotyczy obowiązującego przecież 
przepisu Konstytucji RP, który sta-
nowi, że każdy zostaje uznanym 
za winnego jedynie w drodze pra-
womocnego wyroku sądowego. 
Tymczasem narodowi politycy 
Solidarnej Polski umyślili sobie, że 
mandat karny będzie podlegać 
egzekucji komorniczej nawet po 
wniesieniu odwołania do sądu, 
czyli mandat nałożony przez po-
licjanta ma walory orzeczenia pra-
womocnego. Wprawdzie ukarany 
w złożonym wniosku będzie miał 
prawo do wystąpienia o wstrzy-
manie wykonalności kary nałożo-
nej mandatem do czasu prawo-
mocnego orzeczenia, ale konia z 
rzędem temu, kto udowodni, że 
każdy taki wniosek zostanie pozy-
tywnie rozpatrzony. Poza tym nie 
wszyscy zwykli zjadacze chleba o 
takiej możliwości mają pojęcie, a 
więc będą musieli pozbyć się spo-

rej kasy, aby skorzystać z pomocy 
zawodowego prawnika, co i tak 
nie daje gwarancji wygranej. A 
ponieważ taki mandat może się-
gać nawet 5 tys. zł, do tego koszta 
obrońcy, koszty sądowe (w przy-
padku przegranej), mogą spra-
wić, że taki upierdliwy obywatel, 
żądający poszanowania swoich 
obywatelskich praw, może płynąć 
na niezłą kasę, które zapewni na-
rodowemu rządowi zaspokajanie 
swoich różnych - niekoniecznie 
narodowych - potrzeb.

Najśmieszniejsze w tym 
wszystkim jest uzasadnienie do 
tego projektu, albowiem wynika 
z niego, że bystrzaki z Solidarnej 
Polski postanowili pochylić nad 
trudnym losem obywatela, który 
- według nich - odmawiając przy-
jęcia mandatu, działa pod presją 
emocji, przez co tylko sam sobie 
szkodzi, albowiem – UWAGA! 
UWAGA! – jak mandat zapłaci, to 
już nie może się od tego odwołać, 
więc później tego żałuje, ale jest 
już za późno. Więc dobrotliwe 
narodowe państwo od traumy tej 
go uwolni, dając mu możliwość 
odwołania się do sądu od nało-
żonego nań mandatu. Powinien 
to docenić, bo przecież odmowa 
przyjęcia mandatu przyczynia się 
jednocześnie do nadmiernego 
obciążenia sądów zbędnymi po-
stępowaniami. Przełamując ogar-
niającą mnie chęć do szaleńcze-
go chichotu zwrócę tylko uwagę, 
że odebranie prawa do odmowy 
przyjęcia mandatu niczego tu nie 
zmieni, ponieważ nie spowoduje 
to zmniejszenia liczby odwołań. 
Wszak odmowa przyjęcia man-
datu spowodowana jest przeko-
naniem, że został on nałożony 
niesłusznie lub bezpodstawnie. 
Na dodatek wygląda na to, że 
narodowi posłowie, którzy ten 
projekt złożyli, nie sprawdzili 
wcześniej, że sprawy dotyczące 
odmów przyjęcia mandatów, to 
w skali roku jedynie 1% wszyst-
kich wszczynanych w sądach po-
stępowań.

Zresztą jakoś się temu nie 
dziwię, bo mam wrażenie, że 
pojemność ich czaszek nie po-
zwala na rozwiniecie jakiejś 
głębszej myśli. Uzasadnię to w 
ten sposób, że jeśli ci mózgow-
cy tak bardzo martwią się o do-
brostan ukaranych mandatem, 
to powinni wnieść poprawkę, 
że prawo do wniesienia odwo-

łania od mandatu przysługuje 
również w przypadku jego przy-
jęcia, co możliwość traumy tym 
faktem spowodowaną z miejsca 
zlikwiduje. W tym miejscu chcę 
zatem wszystkich poinformo-
wać, że zgodnie z artykułem 
101 §1 kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia, każ-
dy prawomocny mandat karny 
podlega niezwłocznie uchyleniu, 
jeżeli grzywnę nałożono za czyn 
niebędący czynem zabronionym 
jako wykroczenie albo na osobę, 
która popełniła czyn zabroniony 
przed ukończeniem 17 lat, albo 
gdy ustawa stanowi, że sprawca 
nie popełnia wykroczenia z przy-
czyn, o których mowa w artyku-
łach 15–17 Kodeksu wykroczeń.

Nie mam wątpliwości (w ślad 
za wielkimi prawniczymi auto-
rytetami), że ten jak najbardziej 
niekonstytucyjny i niezgodny ze 
standardami cywilizowanego 
świata projekt zmian, ma na celu 
nałożenie obywatelowi obroży z 
kagańcem, aby przede wszyst-
kim uniemożliwić mu publiczne 
wyrażanie swojej opinii o aktu-
alnie rządzących. Zwłaszcza na 
różnego rodzaju manifestacjach. 
Dlatego zwracam uwagę, że art. 
15 -16 Kodeksu wykroczeń stano-
wią, że nie popełnia wykroczenia, 
kto w obronie koniecznej odpiera 
bezpośredni bezprawny zamach 
na jakiekolwiek dobro chronio-
ne prawem, albo kto działa w 
celu uchylenia bezpośredniego 
niebezpieczeństwa grożącego 
dobru chronionemu. Myślę, że 
wielu sędziów, którzy się sę-
dziowskiej przysiędze jeszcze nie 
sprzeniewierzyli uzna, iż niepod-
porządkowanie się bezprawnym 
rozporządzeniom ministra łamią-
cym Konstytucję RP, która jest do-
brem chronionym przez prawo, 
żadnym wykroczeniem nie jest i 
nałożone i prawomocne manda-
ty uchyli. Trzeba tylko umieć się 
bronić, ale aby to czynić, trzeba 
się przysługującym każdemu z 
nas prawem zapoznać.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wy-
raz osobistej wiedzy i poglądów 
autora. Treści zawarte w felietonie 
nie odzwierciedlają poglądów i 
opinii redakcji.

Gmina Jedlina - Zdrój nie 
poprzestaje na wprowadza-
niu innowacyjnych rozwią-
zań w zakresie zdalnej opie-
ki medycznej. - W Centrum 
Usług Socjalnych urucho-
miony został Samoobsługo-
wy Punkt Diagnostyczny Co-
march. Jest to rozwiązanie, 
które niweluje niedogodno-
ści z jakimi często się spoty-
kamy: niedostępność leka-
rzy, przepełnione placówki 
medyczne, ograniczenia cza-
sowe oraz wysokie koszty 
leczenia– mówi Burmistrz Je-
dliny - Zdroju Leszek Orpel.

Jedliński Punkt Diagno-
styczny Comarch wyposażony 
jest w termometr, ciśnienio-
mierz, event EKG, pulsoksy-
metr, wagę i stetoskop. Urzą-
dzenia te umożliwiają proste 
i szybkie pomiary podstawo-
wych parametrów życiowych i 
oparte są o aplikację dostępną 
na tablecie lub ekranie, prze-
prowadzającą diagnozowaną 
osobę przez wszystkie etapy 
aplikacji. Badania można wy-
konać samodzielnie - w trybie 
podstawowym lub przy asy-
ście opiekuna czy pielęgniarki 
- w trybie rozszerzonym. Dane 
przesyłane są do Centrum 
Zdalnej Opieki Medycznej i 
tam poddawane są analizie. 
Interpretacja badania wraca do 
osoby diagnozowanej.S�nan-
sowanie zakupu stacji diagno-
stycznej możliwe było dzięki 
współ�nansowaniu projektu 
ze środków Unii Europejskiej. 

Samoobsługowy 
Punkt Diagnostyczny 
w Jedlinie-Zdroju

Punkt Diagnostyczny jest 
kolejnym produktem z zakresu 
zdalnej opieki medycznej. W 
gminie funkcjonuje tzw. tele-
opieka - program, który został 
nagrodzony przez Minister-
stwo Rozwoju w konkursie ,,In-
nowacyjny Samorząd”. Dzięki 
współpracy z �rmą Comarch, 
gmina otrzymała nieodpłatnie 
16 nowych  zmody�kowanych 
urządzeń, z których przez naj-
bliższy rok będzie korzystało 
kolejnych 16 mieszkańców. 

Przedstawiciele �rmy Co-
march są mile zaskoczeni in-
nowacyjnym podejściem gmi-
ny i nie ukrywają, że prężność 
naszych działań w tym zakresie 
jest imponująca i zasługuje na 
uznanie.  Podsumowując nasze 
zaangażowanie w realizację 
kolejnych, pomocnych i nowa-
torskich rozwiązań Kamila Bień 
z �rmy Comarch, podkreśliła, 
że Gmina Jedlina-Zdrój w 2021 
roku stanie się dla Comarch 
ośrodkiem referencyjnym. 

(KS)
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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

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

KUPIĘ 
STAROCIE

PORCELANĘ SZKŁO
KOLOROWE PATERY

ZEGARKI I INNE 
PRZEDMIOTY

Z OKRESU PRL-U
TEL. 509 546 581

MALOWANIE, 
TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 
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Siatkarki 
na podium
MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych od zwycięstwa 
rozpoczął drugoligowe zma-
gania w 2021 roku. Siatkarki 
z Wałbrzycha w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów zainkasowały 
3 punkty, pokonując zespół 
Energa MKS Kalisz Volleyball 
3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:19). 
Najlepszą zawodniczką spotka-
nia została wybrana atakująca 
Chełmca Pamela Łuszczyńska. 
Wałbrzyszanki, które zajmują 
3 miejsce w 3 grupie II ligi, w 
najbliższej kolejce będą pau-
zowały.

(RED)

Lepsza baza
OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 
w nowy rok wszedł z zakoń-
czonym zadaniem inwe-
stycyjnym poprawiającym 
bazę sportową na stadionie 
miejskim, na które uzyskał 
do�nansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Zdobyte środki 
pozwoliły na ulepszenie funk-
cjonalności i bezpieczeństwa 
obiektu. Pierwszym etapem 
prac był montaż piłkochwytu 
oddzielającego obiekt od Dro-
gi Krajowej 35. Dzięki niemu 
możliwe będzie rozgrywanie 
turnieju czy treningu w poprzek 
boiska, zwiększając przy tym 
funkcjonalność i bezpieczeń-
stwo. Kolejny etap dotyczył 
montażu nowych opraw oświe-
tlenia boiska treningowego, 
które poprawi warunki korzy-
stania z płyty treningowej w go-
dzinach wieczornych. Ostatnim 
etapem pracy był zakup elektro-
nicznego zegara meczowego.

(WPK)

Trasa rowerowa Bike Park 
Walim MTB - Cross Cuntry  
wzbogaciła się o nowy ele-
ment - rock garden, czyli 
przeszkodę składającą się ze 
sporych kamieni. Sekcja ta 
jest obowiązkowym elemen-
tem technicznym jazdy pod-
czas organizacji zawodów 
rowerowych MTB XC. Cieszy 
się również największą po-
pularnością wśród kibiców, 
ze względu na spektakularny 
i widowiskowy charakter.

- Trzeba podkreślić, że od-
cinki rock garden nie wyba-
czają błędów zawodnikom – 
podkreśla pomysłodawca trasy 
Artur Jarczok. - Tym bardziej 
miło nam się pochwalić, że Wa-
limski Rock Garden jest tak dłu-
gi, że można śmiało określić  go 
najdłuższym rock gardenem w 
Polsce.

Bike Park Walim MTB - Cross 
Cuntry to wymagająca i trudna 

trasa. Na odcinku o długości 
3,5 km znajduje się ponad 20 
różnego rodzaju zbudowanych 
elementów technicznych – od 
łatwych do wyjątkowo trud-
nych, mi.n.: sztajfy, strome zjaz-
dy, rock gardeny, mega pump 
track, kamienna pułapka, most-
ki, hopy i dropy, przeszkody 
typu „north shore” (drewniane 
konstrukcje do szkolenia tech-
niki jazdy rowerem) i wiele in-
nych. Dodatkowym elementem 
Bike Parku jest sekcja zjazdowa 
o długości 4 km, której począ-
tek znajduje się na Przełęczy 
Walimskiej i prowadzi bezpo-
średnio do Walimia. Trasa jest 
na stałe oznakowana charakte-
rystycznymi niebieskimi słup-
kami z umieszczonymi na nich 
strzałkami kierunkowymi.

- Bike Park położony jest w 
centrum Walimia przy parkin-
gu Centrum Sportu i Rekreacji 
w Walimiu. Tu można zaparko-

wać samochód oraz skorzystać 
z dostępnego zaplecza sani-
tarnego. Trasa jest dostępna 
dla wszystkich, jednak nie jest 
to ona typowo rekreacyjna. 
Korzystający muszą posiadać 
podstawowe umiejętności po-
ruszania się rowerem w trud-
nym terenie górskim. Chcemy, 
żeby zawodnicy, kluby, miło-
śnicy rowerów przyjeżdżali do 
Walimia i mogli trenować. Tu-
taj organizowane są również 
zawody typowe dla charakteru 
infrastruktury tj. zawody MTB 
Cross Country czy Eliminator 
XC. Bike Park Walim MTB po-
wstał dzięki zaangażowaniu 
członków lokalnej drużyny 
rowerowej MTB Walim Team 
oraz pomocy młodzieżowej 
drużyny MB Walim Team Ju-
nior - podkreśla Artur Jarczok, 
inicjator budowy oraz ciągłej 
modernizacji trasy.

(RED)

Walim ma najdłuższy rock garden 
w Polsce

Komisja powołana prze 
Wójta Gminy Stare Boga-
czowice oceniła dekoracje 
zgłoszone w konkursie na 
najładniejszą zewnętrzną 
dekorację świąteczną, domu, 
mieszkania, instytucji. W tym 
roku pięknemu wystrojowi 
towarzyszyła magiczna at-
mosfera zimowa, co sprawi-
ło, że komisja miała napraw-
dę trudne zadanie podczas 
wyłaniania zwycięzców.

Po długich i burzliwych ob-
radach jury konkursu pierwsze 
miejsce przyznało Natalii Za-
rzyckiej z Chwaliszowa, dru-
gie miejsce zajęła Maria Bijak 
z Gostkowa, a trzecie miejsce 
zostało przyznane Bartłomiejo-

wi Korzenowskiemu i Piotrowi 
Dynerowiczowi z Chwaliszowa. 
Komisja postanowiła wyróżnić 
również: Przemysława Kopacza 
z Cieszowa, Stanisława Gołyź-
niak z Lubomina oraz Agniesz-
kę Morawską z Chwaliszowa.

- Serdecznie dziękuję 
wszystkim uczestnikom za 
wzięcie udziału w konkursie, 
za pracę, pomysłowość i ocza-
rowanie bajkową scenerią 
wszystkich przejeżdżających 
obok Waszych udekorowanych 
domów. I już dziś zapraszam 
do wzięcia udziału w przyszło-
rocznym konkursie – mówi Mi-
rosław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

(IL)

Do Gminy Stare Bogaczowice dostarczony został sprzęt komputerowy, 
zakupiony w ramach programu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, finansowanego ze środków Programu 
operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 
1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. 
Program ten ma na celu doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt 
komputerowy, niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym, 
szczególnie dla rodzin 3+. 15 notebooków wraz z oprogramowaniem 
zostało przekazane dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starych 
Bogaczowicach Radosławie Stramel - Świteńce przez wójta Gminy Stare 
Bogaczowice Mirosława Lecha i zastępcę wójta Tomasza Fąkę.

(IL)

Komputery dla uczniów

Najładniejsze dekoracje 
świąteczne
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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 
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

(3) Usługi budowlane: malowa-
nie, tynkowanie, panele, płytki, 
łazienki, remonty mieszkań. 
Działalność jednoosobowa. Tel. 
666 201 604

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

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

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

PRACA

(3) 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

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

KUPIĘ

(21) 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 MIESZ-
KANIE WILLOWE z tarasem i zadba-
nym ogrodem (parter) na wyna-
jem wyposażone, 3 pokoje, aneks 
kuchenny,60m2, piękna okolica  

R E K L AMA

kuchennym łazienka z WC, ogrze-
wanie  gazowe. CENA: 155 000 zł 
(nr: 2631)  (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

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

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

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

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

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

Głuszyca ul. Kłodzka 8

tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

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

Cena: 1 990  zł,   ( nr: 2551)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

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

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

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

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

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

BON – 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 
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590



Czwartek, 14 stycznia 2021 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

Z Górnika do Slovana?
Pochodzący z Głuszycy Dawid 
Pakulski, wychowanek Gór-
nika Wałbrzych i absolwent 
Akademii Piłkarskiej KGHM 
Zagłębie, znalazł się w kręgu 
zainteresowań Slovana Libe-
rec, który występujące na naj-
wyższym szczeblu ligowym w 
Czechach.
Dawid Pakulski zagrał w spa-
ringu wewnętrznym Slovana 
Liberec. Sztab szkoleniowy cze-
skiego zespołu wyraził wstępne 
zainteresowanie zawodnikiem 
Zagłębia i przez najbliższe dni 
będzie dokładnie przyglądał się 
22 – latkowi. Po tym czasie zade-
cyduje o ewentualnej przyszłości 
Dawida w drużynie z Czech. Pa-
kulski w barwach klubu z Lubina 
występuje od dziesięciu lat. W 
młodym wieku przeniósł się do 
Zagłębia z Górnika Wałbrzych 
i stopniowo przechodził przez 
kolejne etapy szkolenia w Aka-
demii Piłkarskiej KGHM Zagłębie. 
W listopadzie 2017 roku został 
włączony do pierwszego zespo-
łu Miedziowych i w wieku 19 lat 
zadebiutował w ekstraklasie. Do-
tychczas pomocnik uzbierał na 
swoim koncie 30 występów i e 
trzykrotnie wpisywał się na listę 
strzelców. W ubiegłym roku zma-
gał się z kontuzją, ale w ostatnim 
czasie ciężko pracował na trenin-
gach i zdążył zagrać obecnych 
rozgrywkach PKO Ekstraklasy 
(pojawił się na murawie w ostat-
nim meczu rundy jesiennej z Po-
gonią Szczecin).

(RED)

Czarnoborzanie 
na podium
W Dusznikach Zdroju zosta-
ły rozegrane Ogólnopolskie 
Zawody Kwali�kacyjne „Ce-
luj w Igrzyska”. W biegach ze 
startu wspólnego w rywalizacji 
seniorów drugie miejsce zajął 
Przemysław Pancerz, a trzecie 
Wojciech Filip (AZS AWF Wro-
cław), którzy są wychowanka-
mi UKN Mela�r Czarny Bór. Z 
kolei w rywalizacji juniorów 
młodszych najlepszy okazał się 
Hubert Matusik z UKN Mela�r 
Czarny Bór.
- Hubert Matusik popisał się 
najlepszym strzelaniem w 
stawce w niedzielę i wygrał 
pewnie. A Przemysław Pancerz 
stoczył wielką walkę na �niszu 
z Wojtkiem Skorusą. Zawodnik 
z Czarnego Boru lepiej pre-
zentował się na strzelnicy, ale 
biegowo przegrał o dziesiąte 
części sekundy – relacjonuje 
Tomasz Hucał, spiker zawodów 
i wieloletni dziennikarz m.in. 
gazety Wrocławskiej.
Pełne wyniki zawodów dostęp-
ne są na stronie https://www.
biathlon.bgtimesport.pl/online

(RED)

Sukces wałbrzyskiego klu-
bu sportowego - UKS Kinder 
Volleyball z zaproszeniem na 
światowy kongres mini siat-
kówki!

 - 24 stycznia odbędzie się 
Kongres Minisiatkówki Online 
czyli wydarzenie, jakiego jak do-
tąd w naszym kraju nie było. Po 
raz pierwszy w jednym miejscu 
spotka się 5 specjalistów z 5 róż-
nych krajów a tematem będzie 
nowoczesne szkolenie dzieci w 
piłce siatkowej. Reprezentan-
tem Polski podczas kongresu 
będzie wałbrzyszanin Piotr 
Wierzbicki - założyciel Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Kin-
der Volleyball Wałbrzych - mówi 
Bartosz Wesołowski z UKS Kin-
der Volleyball Wałbrzych.

Piotr Wierzbicki jest do-
świadczonym nauczycielem, 
trenerem piłki siatkowej, a 
przede wszystkim od wielu lat 
pasjonatem pracy szkolenio-
wej z dziećmi. Dzięki swemu 
17-letniemu doświadczeniu w 
pracy z przedszkolakami oraz 

Mały klub z Wałbrzycha 
na wielkiej światowej 
imprezie

7-letniej działalności szkółki 
siatkarskiej, otrzymał możli-
wość podzielenia się wiedzą w 
zakresie nowoczesnych metod 
treningowych w piłce siatko-
wej dla dzieci. 

- Zaproszenie do Online Mi-
nivolley Congress - Kongres Mi-
nisiatkówki Online to ogromne 
wyróżnienie dla całego klubu 
UKS Kinder Volleyball Wał-
brzych. Jak widać, sumienna 
praca oraz konsekwentne pod-
noszenie kwali�kacji kadry tre-
nerskiej zostało dostrzeżone nie 
tylko przez pryzmat wyników 
sportowych młodych sportow-
ców, ale przede wszystkim no-
watorskich metod prowadzenia 
zajęć z dziećmi – dodaje Bartosz 
Wesołowski.

(RED)

Dla siatkarzy drugoligo-
wego Chełmca Wałbrzych 
nowy rok dobrze rozpoczął 
się „przy zielonym stoliku”, 
ale na parkiecie było już tro-
chę gorzej.

- Nowy rok zaczęliśmy od 
bardzo dobrych informacji: 
naszym nowym sponsorem 
została Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Ange-
lusa Silesiusa w Wałbrzychu. 
Dziękujemy za zaufanie oraz 
okazane wsparcie, razem z 
pewnością będziemy chcieli 
nawiązać do przepięknych 
tradycji akademickich i budo-
wać markę uczelni jako me-
cenasa sportu w Wałbrzychu. 
W 2021 roku serwujemy tylko 
pozytywne emocje – mówi 
Fabian Kurzawiński, trener 
Chełmca.

Z kolei w rozgrywkach II ligi 
wałbrzyszanie nowy rok roz-
poczęli od zdobycia jednego 
punktu. - Pierwszy tie break w 
tym sezonie niestety na konto 
naszych rywali. Gratulujemy 
ekipie MUKS Ziemia Milicka. 
Po pięciosetowym pojedynku 
przegraliśmy w zaległym me-
czu 4 kolejki 2:3 (18:25, 25:19, 
21:25, 25:18, 12:15). Niestety, 
w rewanżu było gorzej, bo we 
własnej hali ekipa z Milicza wy-
grała 3:0 (25:18, 25:21, 25:22). 
Dziękujemy naszym kibicom 
za wsparcie przed ekranami 
telewizorów i smartfonów, a 
do Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
wracamy 16 stycznia, kiedy 
będziemy podejmowali Sobie-
skiego Żagań – dodaje Fabian 
Kurzawiński.

(RED)

Huśtawka nastrojów

Koszykarze Górnik Wał-
brzych pokonali AZS Politech-
nika Opole 69:59 (20:18, 7:18, 
27:14, 15:9) i przy jednocze-
snej porażce Czarnych Słupsk 
z Decką w Pelplinie zostali sa-
modzielnym liderem I ligi.

 W drużynie z Wałbrzycha 
zadebiutował nowy zawodnik 
- Tomasz Ochońko.

Kolejny mecz Górnik roze-
gra 16.01.2021 r. o godz. 18.00 
w Krakowie z Wisłą.

(RED)

Zwycięski debiut


