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- Jesteśmy mieszkańcami 
Dolnego Śląska, którym współ-
obywatele powierzyli troskę o 
swoje małe wspólnoty. Czuje-
my się odpowiedzialni za ten 
piękny region. Jesteśmy po to, 
by służyć. Mieszkańcom Dolne-
go Śląska. Naszym wspólnym 
miastom, gminom, powiatom, 
całemu regionowi. Działamy 
wspólnie – pod tymi słowami 
1 marca 2021 r. podpisało się 
50 burmistrzów, prezydentów i 
wójtów z Dolnego Śląska. Wśród 
nich znaleźli się m.in. prezydenci 
Wrocławia, Jeleniej Góry, i Le-
gnicy, burmistrzowie Strzelina, 
Lądka Zdroju, Ząbkowic Śląskich 
czy wójtowie Walimia, Długołęki 
i Malczyc. Aglomerację Wałbrzy-
ską reprezentowali: prezydent 
Wałbrzycha Roman Szełemej, 
prezydent Świdnicy Beata Mo-
skal – Słaniewska, burmistrz 
Głuszycy Roman Głód, burmistrz 
Lubawki Ewa Kocemba, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice Miro-
sław Lech oraz wójt Gminy Wa-
lim Adam Hausman.

W sumie w miejscowościach 
samorządowców, którzy współ-

tworzą nowe stowarzyszenie 
mieszka ponad 1,5 mln Dolno-
ślązaków (na 2,9 mln mieszkań-
ców całego województwa).

- Projekt, o którym rozma-
wiamy nie jest przeciwko ko-
mukolwiek. Jest projektem za. 
Za budowaniem wspólnoty 
wbrew podziałom, za szuka-
niem tego, co nas łączy, wbrew 
temu, co mogło nas dzielić w 
przeszłości, za wspólną pracą 
– powiedział, otwierając spo-
tkanie samorządowców, Jacek 
Sutryk, prezydent Wrocławia - 
Obserwujemy kolejne procesy 
centralizacyjne i trzeba powie-
dzieć, że są one raczej skutkiem 
pewnego planu na inną Polskę. 
Inną niż ta, w której chcieliby-
śmy żyć i pracować, inną niż 
ta, którą chcielibyśmy zostawić 
naszym dzieciom, inną wresz-
cie od tej, do której dążyła Soli-
darność i wyrośli z niej ojcowie 
założyciele nowego samorządu 
– zwracał się prezydent Wro-
cławia do zgromadzonych na 
Stadionie Wrocław.

Samorządowcy chcą oprzeć 
swoje działania na trzech �-

Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa

larach: zdrowiu, bezpieczeń-
stwie i wygodzie – rozumianej 
jako poprawa jakości życia na 
Dolnym Śląsku.

– Jesteśmy razem nie dla 
pieniędzy i nie ze strachu. 
Wręcz odwrotnie: mamy odwa-
gę walczyć o sprawy naszych 
małych ojczyzn. Mieszkańców 
naszych miast i miasteczek. Je-
steśmy razem, bo nam zależy 
i ważne są dla nas takie przy-
mioty jak demokracja, wol-
ność, samorząd. Nie możemy 
być obojętni na to, co się dzieje 
w kraju. Nie możemy udawać, 
że próby centralizacji państwa 
nas nie dotyczą. Musimy dzia-
łać. I po to powstało nasze sto-
warzyszenie – argumentował 
podczas spotkania założyciel-
skiego Roman Szełemej, prezy-
dent Wałbrzycha.

Na sali, wśród kilkudziesię-
ciu samorządowców, znaleźli 
się ludzie mający różne orien-
tacje polityczne. Samo stowa-
rzyszenie nie jest natomiast 
ruchem politycznym, choć jak 

zwracano uwagę podczas in-
auguracyjnego spotkania, go-
spodarze dolnośląskich miast 
i miasteczek nie wykluczają 
wzięcia udziału w demokra-
tycznych wyborach.

- Chcemy silnego Dolnego 
Śląska, silnych społeczności, 
silnej współpracy samorzą-
dowej – komentowała Beata 
Moskal-Słaniewska, prezydent 
Świdnicy. – Tworzymy wspól-
nie stowarzyszenie, bo chcemy 
współpracować jeszcze ściślej, 
bo nie boimy się powiedzieć, 
że tworzymy świetną drużynę 
samorządową. Ale jesteśmy tu 
przede wszystkim dla naszych 
mieszkańców, którzy w Świdni-
cy mówią mi wprost, że muszę 
dla nich walczyć, że musimy 
działać w szeroko pojętym in-
teresie mieszkańców naszych 
wspólnot.

W deklaracji programowej 
stowarzyszenia nawiązano tak-
że do styczniowego wydarze-
nia, gdy największe samorządy 
Dolnego Śląska zajęły wspólne 

stanowisko w sprawie docelo-
wego układu najważniejszych 
połączeń drogowych w regio-
nie (nowy korytarz A4 i S5):

- Uważamy, że połącze-
nia drogowe mają nie tylko 
po prostu poprawiać jakość i 
szybkość przemieszczania się, 
ale przede wszystkim mocniej 
wiązać południe i północ re-
gionu. Chcemy proponować 
i realizować więcej podob-
nych, wspólnych inicjatyw, w 
różnych dziedzinach. Chcemy 
również zabiegać o taki po-
dział środków zewnętrznych, 
zwłaszcza z Unii Europejskiej, 
który uwzględni zarówno trud-
ne problemy i specy�kę połu-
dnia, jak i rosnące wyzwania, 
przed którymi stoją subregiony 
północy – Wrocławski Obszar 
Metropolitalny i Zagłębie Mie-
dziowe – czytamy w deklaracji.

- Chcemy, by nasz głos był 
słyszalny, np. przy podziale 
funduszu sprawiedliwej trans-
formacji. A w dalszej perspek-
tywie ważne są dla nas wybory 

do sejmiku województwa, by 
mieć wpływ na pieniądze, które 
są do zagospodarowania. Głos 
pojedynczych samorządów jest 
mało słyszalny, co innego głos 
50 samorządów – mówi o zna-
czeniu tej inicjatywy dla małych 
gmin Mirosław Lech, wójt Gmi-
ny Stare Bogaczowice.

Samorządowcy współtwo-
rzący stowarzyszenie sprzeci-
wiają się rządowym propozy-
cjom podziału środków z Unii 
Europejskiej na lata 2021-2027. 

- Jeśli ten podział zosta-
nie zrealizowany, Dolny Śląsk 
będzie najbardziej poszkodo-
wanym regionem w Polsce. 
Można powiedzieć: zostanie 
ukarany za sukcesy w dotych-
czasowym inwestowaniu pie-
niędzy z Unii Europejskiej – 
mówił podczas spotkania Jacek 
Sutryk, prezydent Wrocławia. 
Jednocześnie zebrani samo-
rządowcy mocno opowiadali 
się za członkostwem Polski w 
strukturach Unii Europejskiej.

(MD)

50 gospodarzy metropolii, miast i miasteczek z Dolnego Śląska podpisało się we Wrocławiu pod deklaracją 
założycielską nowego stowarzyszenia samorządowego „Dolny Śląsk - Wspólna Sprawa”. Samorządowcy stawiają 

na współpracę, której głównym celem jest szeroko rozumiana poprawa jakości życia mieszkańców małych ojczyzn 
na Dolnym Śląsku. Chodzi m.in. o rozwój infrastruktury drogowej, pozyskiwanie dodatkowych środków na inwestycje 
i zwiększanie potencjału regionu. Jednocześnie członkowie stowarzyszenia sprzeciwiają się postępującym od kilku lat 

konsekwentnym próbom centralizacji kraju.
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„Wszystko z miłości do dziecka”
U.E. Beck

Od lat 60-tych XX wieku na-
ukowcy zgromadzili imponują-
cą liczbę badań, obejmujących 
specy�czne grupy rodzinne, ta-
kie jak bliźnięta, czy dzieci ad-
optowane, które ponad wszel-
ką wątpliwość dowodzą, że 
to genetyka (a nie środowisko 
wychowawcze) w znaczącym 
stopniu przyczynia się do po-
wstania różnic indywidualnych 
między ludźmi. Jeden z najwy-
bitniejszych, żyjących genety-
ków zachowania i psycholog 
Robert Plomin, podsumowując 
wiele dekad badań (własnych, 
jak i innych badaczy) nad wpły-
wem genetyki na rozwój psy-
chiczny człowieka, stwierdza:

„Genetyka jest najważniej-
szym faktorem kształtującym 
nas – wyjaśnia więcej różnic 
międzyludzkich niż wszystkie 
inne czynniki razem wzięte”.

Szacuje się, że wpływ DNA 
tłumaczy, bagatela 50% zmien-
ności dla zdrowia psychicz-
nego (w tym zaburzeń takich 
jak schizofrenia, psychopatia, 
zaburzenia dwubiegunowe, 
autyzm) wyników w nauce, 
większości cech psychicznych 
(w tym cech temperamental-
nych, inteligencji, sumienności, 
neurotyczności i wielu innych), 
podczas gdy czynniki środowi-
skowe, takie jak nasze rodzi-
ny, czy szkoły odpowiadają za 
mniej niż 5% tego, jak się mie-
dzy sobą różnimy.

Na marginesie – co zatem z 
czynnikami odpowiadającymi 
za pozostałe 45 % zmienności? 
Otóż są nimi tzw. czynniki śro-
dowiskowe niewspółdzielone 
(w odróżnieniu od współdzielo-
nych, czyli właśnie środowiska 
rodzinnego), czyli niesystema-
tyczne, przypadkowe wydarze-
nia, których w całym swoim 
życiu doświadczamy. Judith 
Harris, psycholożka i autorka 
bestselerowej książki pt. „Każ-
dy inny” podkreśla, że „w życiu 
każdego człowieka przypadek 
ma wiele okazji do tego, by 
wkroczyć na scenę, a zdarze-
nia losowe miewają niezwykle 
ważne i trwale skutki”. Oznacza 
to, że styl wychowania, kon-

Okiem psychologa: klątwa determinizmu 
wczesnego dzieciństwa (3)

Marek 
Gawroń

kretne zabiegi wychowawcze 
rodziców skierowane na swoje 
dzieci mają marginalny wpływ 
na ich rozwój psychiczny. Bada-
nia dowodzą także, że nawet to, 
co wydaje się środowiskowym 
oddziaływaniem stylu wycho-
wania na rozwój umysłowy 
dziecka, wiąże się w istocie z re-
akcją rodziców na genetyczne 
różnice miedzy ich pociechami. 
Relacja rodziców z dziećmi ma 
bowiem charakter wzajemnych 
interakcji. Jeśli na przykład jed-
no z dwójki dzieci nie lubi być 
przytulane (z przyczyn gene-
tycznych), a drugie to uwielbia, 
przełoży się to na reakcje rodzi-
ców, którzy częściej będą przy-
tulać jedno z nich (reagując na 
jego potrzebę) niż drugie mniej 
chętne. Dziecko mające mniej-
sza potrzebę bycia przytulanym 
nie zmieni się i samo w życiu 
dorosłym będzie wydawać się 
mniej przystępne emocjonal-
nie i chłodne w relacjach. Ale 
za tym pro�lem osobowości 
nie kryją się jakieś wpływy od-
działywań wychowawczych 
rodziców (mniej przytulali, byli 
bardziej chłodni), lecz DNA 
dzieci. Warto być może częściej 
w relacjach ze swoimi dziećmi 
zwracać uwagę na takie fakty 
(że to nasze dzieci prowokują 
nas – rodziców, często nieświa-
domie do określonych reakcji 
wobec nich).

Mimo, że dowody na 
ogromny wpływ genetyki i 
niewielki stylu wychowania są 
wprost przytłaczające, z tru-
dem przyjmujemy tę wiedzę 
do wiadomości i skłaniamy 
się w stronę poglądu, że je-
steśmy rzeźbiarzami, a nasze 
dzieci surowym materiałem, z 
którego systematycznie wyku-
wamy kształt, jaki ostatecznie 
przybierze ich osobowość, że 
zmiany mózgowe wywołane 
doświadczeniami z okresu 
wczesnego dzieciństwa są za-
chowane na zawsze, niczym 
rysa na szkle, która może prze-
sądzić o losie naszych pociech. 
Dlatego, my – rodzice tak wiel-
ką odpowiedzialność bierze-
my na swoje barki. Większość 
matek (ale tez ojców) nie jest 
w stanie uniknąć wpływów do-
minujących opowieści i norm 
kulturowych, które podkre-
ślają kluczową rolę rodziców i 
ich codziennych zabiegów w 
kształtowaniu psychiki swoich 
dzieci. Często, zwłaszcza wów-
czas, gdy dzieci przejawiają ja-
kieś trudności, cierpią z powo-

du poczucia winy, że nie zrobili 
dla nich wystarczająco dużo, 
by tym trudnościom zapobiec. 
Socjologowie zauważają, że 
wychowanie w tej części świa-
ta staje się zadaniem, konkret-
nym projektem, wymagającym 
od rodziców odpowiednich, 
często złożonych kompeten-
cji, wiedzy i znajomości sku-
tecznych strategii wychowaw-
czych. Tym samym „dziecko 
zostaje oplecione siecią teorii 
i w tę samą sieć zostaje złapa-
na matka” (Beck). Naturalne 
dzieciństwo jest już pod wie-
loma względami przeszłością. 
Dziś dzieci się nie wychowuje, 
lecz świadomie ich sylwetki 
psychologiczne projektuje i 
projekty te wedle określonych 
reguł realizuje. A co w takim 
razie z dziećmi wychowany-
mi w mniej zamożnych, mniej 
świadomych i wykształconych 
rodzinach? J. Kagan zauważa: 
„jest coś nieuczciwego w su-
gerowaniu niezamożnym ro-
dzicom, że zabawa z dzieckiem 
i mówienie do niego uchroni 
je przed przyszłymi porażkami 
w szkole i zagwarantuje suk-
ces życiowy”. Wyobrażam so-
bie co tacy, bardziej wrażliwi 
rodzice mogą czuć, kiedy ich 
dziecko tra�a np. do więzienia. 
Dręczące wyrzuty sumienia, że 
być może stało się tak dlatego, 
że nie dość uwagi i czasu po-
święcili swojemu dziecku, że 
z braku czasu, odpowiedniej 
wiedzy, barku środków (na 
zakup zabawek) nie dali z sie-
bie wszystkiego, może zatruć 
na kolejne lata ich życie. Mit 
wczesnodziecięcego determi-
nizmu jest rodzajem klątwy 
rzuconej zarówno na dzieci, 
które muszą znosić, niekiedy 
bardzo dziwaczne i upierdliwe 
zabiegi wychowawcze swoim 
rodziców, jak i rodziców, którzy 
muszą żyć w nieustannym nie-
pokoju, niepewności i dźwigać 
do końca życia ciężar odpowie-
dzialności za to, na jakich ludzi 
wyrosną ich dzieci i jak będą 
sobie radzić w przyszłości. To 
klątwa naprawdę mroczna i – 
jak każda klątwa – odbierająca 
ludziom radość życia, natural-
ność i spontaniczność.

Na zakończenie jeszcze jed-
na uwaga. Otóż wielu rodziców, 
którym staram się wyjaśnić 
mechanizmy wpływu rożnych 
czynników na rozwój psychicz-
ny dziecka, zadaje mi prowoka-
cyjne pytanie: czy w związku z 
tym, że ich (rodziców) działania 

wobec swoich dzieci są tak 
mało znaczące dla ich rozwoju 
i przyszłości, powinni w ogóle 
przestać się nimi przejmować, 
odpuścić sobie nadmierną o 
nich troskę, zostawić samych 
sobie? Odpowiedz jest krótka 
i związana z innym pytaniem: 
czy jeśli wiem, że moje dziecko 
będzie się rozwijać zgodnie ze 
swoją wrodzoną matrycą DNA, 
na którą nie mamy wpływu, to 
czy będziemy przez to kochać 
je mniej, mniej się o nie trosz-
czyć, mniej przytulać, jeśli tego 
moje dziecko potrzebuje? Jeśli 
dostatecznie kocham swoje 
dziecko i czuję się za nie od-
powiedzialny, bez trudu odpo-
wiem na to pytanie przecząco. 
Ale to nie do końca prawda, że 
nie mamy wpływu na swoje 
dzieci. Nasze codzienne rodzin-
ne kontakty, okazywane sobie 
nawzajem uczucia, tworzą kli-
mat sprzyjający pozytywnym 
przeżyciom i doświadczeniom. 
Jak pisze Judith Harris: „ich 
(dzieci) przyszłość być może 
nie leży w naszych rękach, ale 
teraźniejszość z pewnością tak, 
a mamy dużo możliwości, by 
uczynić teraźniejszość bardzo 
szczęśliwą”.

Świadomość, że to nie tylko 
nasza miłość jest ważna dla roz-
woju naszego dziecka, zdejmuje 
z nas ten nadmierny ciężar, drę-
czące wyrzuty sumienia i poczu-
cie winy. Zamiast więc nieustan-
nie stymulować, socjalizować 
i doskonalić nasze pociechy, 
moglibyśmy po prostu spędzać 
z nimi czas i czerpać z tego ra-
dość. Np. zamiast czytać bajki z 
przekonaniem, że dzięki temu 
wzbogacamy słownictwo dziec-
ka i rozwijamy jego kreatywne 
myślenie, moglibyśmy je czytać 
dla przyjemności. Świadomość 
ta pozwala nam także odkryć 
radość spontaniczności, natu-
ralnych i niewyra�nowanych 
kontaktów z naszymi dziećmi 
oraz przede wszystkim zdjąć z 
nas klątwę determinizmu wcze-
snodziecięcego. Jakże łatwiej 
wówczas żyć.

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.

R E K L AMA

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

Stare Bogaczowice, 11.03.2021r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego we wsi Jabłów, 

gm. Stare Bogaczowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2020r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Stare Bogaczowice uchwały nr XVIII/173/2021 
z dnia 2 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego we wsi Jabłów, gm. 
Stare Bogaczowice.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadze-
nia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46, 
pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienio-
nego planu miejscowego.
Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy 
Stare Bogaczowice na adres Gminy Stare Bogaczowice, ul. 
Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, lub w formie elek-
tronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej 
na adres email: urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl lub  
przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 2 kwietnia 2021 roku.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób �zycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, in-
formuję, że::
1. Administratorem danych osobowych podanych w celu skła-

dania uwagi do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego jest Wójt Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 
58-312 Stare Bogaczowice.

2. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora do-
stępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ogra-
niczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakoń-
czenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim 
prawem archiwalnym.

4. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma 
charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawie-
nie uwagi bez rozpoznania.

7. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 
17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 293 z późn. zm. ) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem 
nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierp-
nia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 
r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w 
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej admini-
stratorowi.

8. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść 
sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją skła-
dającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych oso-

bowych.
Wójt Gminy Stare Bogaczowice 

Mirosław Lech
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Gospodarka komunalna
 Zinwentaryzowanie i unormowanie gospodarki mieszkaniowej np. pustostany
 Udostępnienie gruntów pod budownictwo
 Remonty lokali mieszkaniowych i infrastruktury przy mieszkaniach:

 Koniec z przenośnymi toaletami obok budynków
 Odzyskiwanie i zagospodarowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe np. „Browar”

Społeczeństwo
 Aktywizacja seniorów - stworzenie miejsc spotkań, organizacja zajęć
 Wsparcie i opieka nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
 Ścisła współpraca z Wałbrzyskimi jednostkami służby zdrowia - punktami szczepień COVID-19
 Powołanie rady społecznej przy burmistrzu i radzie miasta w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
 Wsparcie i współpraca z organizacjami pozarządowymi

Transport
 Obwodnica BOGUSZOWA
 Obwodnica GORC
 Uruchomienie komunikacji lokalnej np. Stary Lesieniec – Boguszów, Kuźnice - Boguszów, Gorce – Kuźnice

Przedsiębiorczość
 Wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez wykorzystanie ich potencjału
 Powołanie Społecznej Rady Przedsiębiorców pod patronatem burmistrza i rady miasta

Sport i Rekreacja
 Rozbudowa i użytkowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w szczególności Dzikowca, stadionów sportowych
 Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży – wsparcie klubów i organizacji
 Promocja miasta poprzez sport – organizacja imprez sportowych, np. Sudecka 100
 Wsparcie dla klubów sportowych z Boguszowa - Gorc

11 kwietnia 2021 r., w 
godzinach 9.00 - 18.00, 
zostaną przeprowadzone 
wybory do organów jedno-
stek pomocniczych Gminy 
Wałbrzych – jedenastu Rad 
Wspólnot Samorządowych: 
Podgórze, Nowy i Stary 
Glinik; Biały Kamień, Kon-
radów; Nowe Miasto; Lu-
biechów; Rusinowa, Kozice; 
Stary Zdrój; Piaskowa Góra, 
Sobięcin, Gaj; Śródmieście; 
Szczawienko, Książ; Po-
dzamcze.

Mieszkańcy wybiorą na 
czteroletnią kadencję do każ-
dej z Rad Wspólnot Samorzą-
dowych po 15 członków. Do 
zadań realizowanych przez 

rady i wybrane przez nie za-
rządy wspólnot samorządo-
wych należą: zaspokajanie 
potrzeb społeczności lokal-
nej i prowadzenie działań na 
rzecz jej integracji; działanie 
na rzecz rozwoju i poprawy 
stanu środowiska natural-
nego; tworzenie warunków 
do pełnego udziału w ży-
ciu publicznym wszystkich 
uczestników wspólnoty; ini-
cjowanie działań i współdzia-
łanie w zakresie utrzymania 
porządku publicznego; bez-
pieczeństwa i przeciwdziała-
nia patologiom społecznym. 
Organy wspólnot prowadzą 
działalność we własnych sie-
dzibach, dysponują środkami 

wydzielonymi w budżecie 
Gminy Wałbrzych.

Członków rad wybiorą 
mieszkańcy obszarów wspól-
not, spośród kandydatów (tak-
że będących mieszkańcami 
obszarów wspólnot). Wybory 
zostaną przeprowadzone w 
siedzibach Rad Wspólnot Sa-
morządowych. Informacje 
dotyczące wyborów do Rad 
Wspólnot Samorządowych za-
mieszczone są na stronie BIP 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzy-
chu w zakładce „Wybory do 
Rad Wspólnot Samorządowych 
11.04.2021 r.” oraz udzielane są 
telefonicznie pod numerami: 
74 66 55 171, 74 66 55 169.

(ESZ)

Wałbrzyscy policjanci ru-
chu drogowego uczestniczyli 
wczoraj w niecodziennej in-
terwencji. Eskortowali samo-
chód osobowy z 24-letnia ko-
bietą, u której rozpoczęła się 
akcja porodowa. Dzięki szyb-
kiemu działaniu funkcjona-
riuszy wałbrzyszanka na czas 
tra�ła do szpitala, gdzie zaję-
li się nią specjaliści.

- Pełniących wczoraj po po-
łudniu służbę policjantów ru-
chu drogowego zatrzymał na 
ul. Wańkowicza w Wałbrzychu 
około godziny 14:30 jeden z 
taksówkarzy. Mężczyzna poin-
formował mundurowych, że w 

jego pojeździe znajduje się ko-
bieta w zaawansowanej ciąży, 
której najprawdopodobniej 
odeszły już wody płodowe, a 
to według niego świadczyło 
o rozpoczęcia akcji porodo-
wej. Mundurowi wiedzieli, 
że w rejonie Starego Zdroju 
oraz centrum Wałbrzycha pa-
nują utrudnienia w związku z 
budową obwodnicy i trudno 
będzie taksówkarzowi w tych 
godzinach szybko dojechać 
do placówki medycznej. Jako 
że najważniejsze jest życie i 
zdrowie ludzkie, funkcjona-
riusze poinformowali o inter-
wencji dyżurnego wałbrzy-

skiej komendy i przy użyciu 
sygnałów pojazdu uprzywile-
jowanego postanowili eskor-
tować prowadzony przez kie-
rującego samochód prosto 
do Specjalistycznego Szpitala 
Ginekologiczno-Położniczego 
w Wałbrzychu znajdującego 
się w dzielnicy Nowe Miasto. 
Tam zespół medyczny udzielił 
już ciężarnej fachowej pomo-
cy, a cała historia zakończyła 
się szczęśliwie – relacjonuje 
podkomisarz Marcin Świeży, 
O�cer Prasowy Komendanta 
Miejskiego Policji w Wałbrzy-
chu.

(MS)

Wybory do Rad Wspólnot 
Samorządowych

Poród pod eskortą policji

Na zdjęciu: Policjanci ruchu drogowego po wykonanym pilotażu przed szpitalem (fot. KMP)
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12.03 | zakwaterowanie w Willi Alfa w Kudowie Zdrój, bankiet z tańcami DJ - GregScott , 
Gwiazda Wieczoru: Mad Fiddle – skrzypce oraz Michał Łuka – saksofon

13.03 | śniadanie + obiadokolacja + wieczorne ognisko z kiełbaskami, bigosem
14.03 | śniadanie - wykwaterowanie

  zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienką,
  obfi te śniadania podawane w formie bogatych bufetów w godzinach od 8.00 - 09.30,
  znakomita obiadokolacja w formie serwowanej w godzinach od 17.00 - 18.00,
  poczęstunek pajdą chleba ze smalcem i ogórkiem,
  kawa, herbata, woda, owoce, ciasta, ciastka - 24h,
  bezpłatny internet Wi-Fi, bezpłatny parking na terenie obiektu.

WEEKEND DNIA KOBIET 12 – 14.03.2021 r.

Willa Alfa to kameralny obiekt, mogący poszczycić się 
doskonałą lokalizacją. Usytuowany w sercu Kudowy-Zdroju, 
w niewielkiej odległości od Parku Zdrojowego, spełni 
oczekiwania zarówno amatorów rozrywek, jak i miłośników 
aktywności, poszukujących idealnej bazy wypadowej.

3 dni - 2 noce dla 1 osoby w cenie 349 zł zamiast 600 zł

   tel. 510 150 966      ZAPRASZAMY    

Do niedawna uznawane było st-
wierdzenie, że prasa to czwarta wład-
za, a „polityka można zabić nawet 
gazetą”. Oprócz konstytucyjnych 
władz: ustawodawczej, wykonaw-
czej i sądowniczej, istniała jeszcze 
„władza” dziennikarzy, działających 
w imieniu opinii publicznej, tropią-
cych różnego rodzaju afery władzy, 
wpadki, nietra�one decyzje gospo-
darcze i kadrowe. Jest to szczegól-
nie ważne, gdyż żadna władza nie 
chce ujawnienia złych decyzji, a tym 
bardziej naruszeń prawa.

Można powiedzieć, że jed-
nym z podstawowych elementów 
demokracji jest bieżąca kontrola in-
stytucjonalna Najwyższej Izby Kon-
troli oraz Rzecznika Praw Obywatel-
skich, Rzecznika Praw Dziecka. Aby 
patrzeć władzy na ręce na bieżąco, 
niezbędna jest niezależna prasa i 
telewizja. To one są uprawnione ust-
awą Prawo Prasowe do zadawania 
pytań w imieniu czytelników i tele-
widzów. Stąd więc powstało określe-
nie czwartej władzy. Kolejność 
zdarzeń jest taka, że organy władzy 
powinny udzielać odpowiedzi na 
pytania dziennikarzy, zadawane w 
imieniu czytelników i telewidzów, 
niezależnie od tego z jakiej są stacji 
czy gazety, a w wypadku sygnal-
izacji podejrzenia o naruszenie pra-
wa, wszczynać z urzędu śledztwa 
prokuratorskie. Posądzone przez 
dziennikarzy o niegospodarność lub 
naruszenie prawa instytucje i organy 
władzy mają możliwość sądownie 
uzyskać sprostowanie wraz z odsz-
kodowaniem od redakcji, w której 
pracuje dziennikarz.

Wszystko to może działać tak, jak 
przewidziano w ustawach w wypad-

ku przestrzegania trójpodziału 
władzy oraz przy rozdzieleniu sta-
nowiska Prokuratora Generalnego i 
Ministra Sprawiedliwości. Uprawnie-
nia, jakie Sejm „dobrej zmiany” 
przyznał Prokuratorowi General-
nemu powodują, że Prokurator Gen-
eralny, a równocześnie członek 
rządu – a więc władzy wykonaw-
czej – może podejmować wszelkie 
decyzje dotyczące prowadzenia 
lub umarzania dowolnego docho-
dzenia - a więc i przeciwko człon-
kom władzy wykonawczej - przez 
dowolnego prokuratora. Tak więc 
połączenie funkcji Prokuratora Gen-
eralnego i Ministra Sprawiedliwości 
stworzyło w praktyce z prokuratu-
ry umowny organ „piątej władzy”. 
Taka instytucja kładzie kres zagroże-
niu „możliwości zabicia polityka 
gazetą”. Oczywiście można dalej 
pomawiać polityków opozycji, bo 
ma się gwarancję umarzania niewy-
godnych śledztw przez wynalazek 
„dobrej zmiany” - piątą władzę. 

To jest wielka polityka i Czytelni-
cy Tygodnika DB 2010 nie mają oka-
zji z nią się spotkać. Mogą się jednak 
spotkać z wyrokiem sądu powszech-
nego, uniewinniającego ich od poli-
cyjnego zarzutu nieprzestrzegania w 
czasie trwania pandemii COVID-19 
zarządzenia ograniczającego pra-
wa konstytucyjne, które może 
ograniczyć tylko ustawa. Może wt-
edy przestanie obowiązywać prze-
konanie pierwszego łgarza III RP, że 
„ciemny lud to kupi”. Bo jak wytłu-
maczyć obywatelowi rozbieżność 
między opinią policji działającej w 
imieniu RP i wyrokiem sądu wyda-
jącego wyroki w imieniu RP?

Jan Kołodziejczyk

W 2013 roku na łamach Tygo-
dnika DB 2010 napisałam artykuł 
pod tytułem ,,Dzień z życia przed-
siębiorcy”. Zdaję sobie sprawę, że 
nie każdy go przeczytał, ale z całą 
pewnością te osoby, które prowa-
dzą własną działalność gospodar-
czą, przeżywały lub nadal przeży-
wają ,,ten swój dzień” w �rmie, w 
taki właśnie lub w podobny sposób. 
Dziś postanowiłam wrócić do tego 
artykułu. Nie tylko po to, aby znów 
ponarzekać, że nam - przedsiębior-
com często ciężko jest sprostać wy-
mogom jakie państwo przed nami 
stawia, ale również dlatego, że 
przez te 7 lat wiele się zmieniło – na 
dobre.

Po pierwsze: podejście urzędnika 
do przedsiębiorcy i przedsiębiorcy do 
urzędnika. Jak to kiedyś ktoś mądrze 
powiedział: bo do tanga trzeba dwoj-
ga… Zarówno biznes jak i administra-
cja muszą być w stosunku do siebie 
kompatybilne. Przede wszystkim chy-
ba dotarło do nas wreszcie to, że łączy 
nas wspólnota celów, która w efekcie 
musi się przekładać na komfort życia 
obywateli w państwie. Nie da się tego 
zrobić w poczuciu nieufności jednej 
strony do drugiej. Na własnym przy-
kładzie mogę śmiało powiedzieć, że te 
relacje są o wiele lepsze.

Przejdę teraz do drugiej kwestii, 
równie ważnej i w pewien sposób 
ograniczającej (w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu) tę pierwszą. Prak-
tycznie nie ma już spraw, których 
przedsiębiorca nie może załatwić 
przez Internet. Na stronie https://
www.biznes.gov.pl każdy obywatel 
posiadający pro�l zaufany, może do-
pełnić wszystkich czynności związa-
nych zarówno z założeniem �rmy, jak 
i prowadzeniem bieżących czynności 
z nią związanych. Trzy główne �lary 
portalu to: usługi, aktualne treści (o 
obowiązujących przepisach prawa, 
wymaganych procedurach i formal-
nościach związanych z zakładaniem 

Listy do redakcji:

Piąta władza
Spojrzenie przedsiębiorcy

i prowadzeniem działalności gospo-
darczej w Polsce oraz Unii Europej-
skiej) oraz Centrum Pomocy Przedsię-
biorcy, gdzie eksperci odpowiadają 
na pytania dotyczące prowadzenia 
�rmy. Za pomocą serwisu osoby pro-
wadzące �rmę mogą składać wnioski 
do instytucji państwowych drogą 
elektroniczną, oszczędzając przy tym 
czas i pieniądze. Warto przy tej okazji 
wspomnieć, że wicepremier, Minister 
Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław 
Gowin zapowiedział w drugim kwar-
tale połączenie dwóch serwisów inter-
netowych - Biznes.gov.pl i CEIDG.gov.
pl – w jeden i stworzenie tzw. Konta 
Przedsiębiorcy.

A teraz o mniej przyjemnych - z 
punktu widzenia prowadzenia �rmy 
- czynnościach, a mianowicie obo-
wiązkach przedsiębiorcy. Dziś napiszę 
tylko o tych środowiskowych, a to ze 
względu na zbilżające się terminy 
składania sprawozdań. Do głównych 
obowiązków podmiotów gospodar-
czych działających na terenie Polski 
oraz Unii Europejskiej należą między 
innymi: prowadzenie sprawozdaw-
czości środowiskowej (ewidencja 
dotycząca odpadów, opłaty środowi-
skowe, opłaty produktowe itp.). Nie-
stety, nie każdy wie, że obowiązek taki 
mają co roku wszyscy przedsiębiorcy. 
Sprawozdanie z korzystania ze środo-
wiska powinien składać prawie każdy 
przedsiębiorca. Wystarczy, że jego �r-
ma ewidencjonuje koszty związane z 
eksploatacją jakiegokolwiek pojazdu 
mechanicznego z napędem spalino-
wym. Opłaty wynikające z tego tytułu 
oblicza się na podstawie ilości spalo-
nego paliwa oraz klasy emisji spalin 
silników zastosowanych w pojazdach 
eksploatowanych w przedsiębior-
stwie. Zeznanie składa się w odpo-
wiednim urzędzie marszałkowskim w 
terminie do 31 marca. Niestety, jakby 
tego było mało, istnieje jeszcze Krajo-
wy Ośrodek Bilansowania i Zarządza-
nia Emisjami (KOBiZE) i tam również 

należy składać sprawozdania. Roczny 
raport powinien wypełnić i złożyć 
każdy podmiot korzystający ze śro-
dowiska (w rozumieniu art. 3 pkt 20 
Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska; DzU z 2013 r. 
poz. 1232). Oznacza to, że obowiązek 
ten dotyczy zarówno dużej �rmy, np. 
posiadającej kilkadziesiąt oddziałów 
na terenie kraju, jak i osób prowa-
dzących jednoosobową działalność 
gospodarczą, których jedynym emi-
torem zanieczyszczeń jest samochód 
wykorzystywany do podróży służ-
bowych. Nie sposób tutaj odnieść 
wrażenia, że obecnie funkcjonują 
dwa odrębne systemy raportowania 
w jednym zakresie, tyle tylko, że ten 
drugi podmiot wyznaczył termin spo-
rządzenia i wysłania raportu na dzień 
28 lutego. Zbliża się również termin 
składania sprawozdania w systemie 
BDO. Do 15 marca 2021 r.: sprawoz-
danie o produktach, opakowaniach i 
o gospodarowaniu odpadami z nich 
powstającymi oraz sprawozdanie o 
wytworzonych odpadach i o gospo-
darowaniu nimi. Jak widzimy, przed-
siębiorcy mają wiele na głowie i łatwo 
zapomnieć, że bycie właścicielem 
�rmy, to oprócz wielu korzyści, także 
ogromna odpowiedzialność. Niestety 
niedopełnienie wszystkich wymogów 
prawnych może wiązać się z wieloma 
konsekwencjami.

Beata Żołnieruk
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

Stare Bogaczowice, dnia 04.03.2021 r.

 

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
OGŁASZA PRZETARG USTNY 

NIEOGRANICZONY

na najem lokalu użytkowego 
(działalność handlowo-usługowa nieuciążliwa), 

położonego w Strudze przy ul. Kolejowej 1 
o powierzchni użytkowej 43,60 m2 

Cena wywoławcza wynosi: 4,00 zł/m2 + 23 % Vat
Zgodnie z art.3.1 pkt. 4a Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 

12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) najemca ponosi koszty podatku 
od nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 w sali nr 216 Urzędu 
Gminy w Starych Bogaczowicach ul. Główna 132.

Informację o przetargu i lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starych 
Bogaczowicach pokój nr 112 /tel. 748452-719, 748452-239, 748452-220/.

Wadium w wysokości 42,90 zł. należy wpłacić do 4 kwietnia 2021 r. na konto 
Urzędu Gminy Stare Bogaczowice w BNP Paribas Bank Polski S.A. nr 32 2030 0045 
1110 0000 0087 7670.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

R E K L AMA

Gmina Czarny Bór do�-
nansuje koszty wymiany pie-
ców na ekologiczne.

Rada Gminy Czarny Bór w 
grudniu ubiegłego roku przy-
jęła uchwałę w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowych na 
inwestycje z zakresu ochrony 
środowiska obejmującą zakup i 
montaż źródła ciepła tj. kotłów 
gazowych, kotłów na lekki olej 
opałowy, kotłów na paliwa sta-
łe lub biomasę charakteryzują-
ce się parametrami co najmniej 
jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 
303-5:2012), pieców zasilanych 
prądem elektrycznym, instala-
cji elektrycznych do ogrzewa-
nia budynku i pomp ciepła  w 
celu ogrzewania budynku lub 
ogrzania budynku i przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej 
w domu jednorodzinnym/lo-

kalu mieszkaniowym/budyn-
ku wielorodzinnym. 1 lutego 
2021 r. ruszył nabór wniosków 
na do�nansowanie kosztów 
wymiany systemu ogrzewania 
na ekologiczne. Gmina Czarny 
Bór wyodrębniła w budżecie 
na ten cel kwotę 150 000 zł. 
Wnioskodawcy mogą ubiegać 
się o zwrot maksymalnie 50% 
poniesionych kosztów, ale nie 
więcej niż: 7 000 zł dla właści-
cieli domów jednorodzinnych, 
5 000 zł dla właścicieli miesz-
kań w budynkach wieloro-
dzinnych, 3 000 zł dla kotłowni 
zasilającej w ciepło w budynku 
wielorodzinnym. Szczegóły, 
wymagania oraz niezbędne 
dokumenty dostępne są na 
http://bip.czarny-bor.pl/doku-
menty/4100.

(jj)

Ekologiczne ciepło

- Pojemniki na zużyte baterie pojawiły 
się w każdej gminnej instytucji  
w Czarnym Borze. Zostały one 
zlokalizowane w: Biblioteka + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze, Gminnym 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym, 
Urzędzie Gminy Czarny Bór oraz Ośrodku 
Pomocy Społecznej. Przypominamy, 
że zużyte baterie nie mogą trafiać do 
odpadów zmieszanych, ponieważ są 
traktowane jako odpad niebezpieczny. 
Teraz nie ma konieczności odwożenia 
baterii to PSZOK-u. Wystarczy wrzucić 
je w udostępnionych punktach. Ta 
inicjatywa to kolejny krok w trosce o 
środowisko naturalne – mówi Adam 
Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.

(JJ)

Pozbądź się 
zużytych baterii

- Pomimo, iż od ostatnich 
pomiarów okoliczności sprawy 
uległy zmianie - transport mate-
riału skalnego został przekiero-
wany z ciągu drogi gminnej na 
tzw. obwodnicę, to odczuwalny 
poziom zapylenia nie zmniej-
szył się. Badania są istotne z 
uwagi na nieprzerwaną uciąż-
liwość (zapylenie) wywoływa-
ne niewłaściwą działalnością 
Kopalni Mela�ru “Grzędy”. Ko-
palnia jest głównym źródłem 
niezorganizowanej emisji pyłu 
PM10 na tym terenie. Brunatny 
pył zalega na polach, ulicach, 
elewacjach, etc. Nie tylko bru-
dzi, ale ma szkodliwy wpływ na 
zdrowie mieszkańców, co zosta-
ło potwierdzone w dokumen-
cie: „Przeprowadzenie pełnej 
analizy/charakterystyki fazowej 
(mineralogicznej) - jakościowo 
- ilościowej dla mieszaniny py-
łowej, zalegającej na elewacji 
zewnętrznej zabudowań dom-
ków jednorodzinnych”, opraco-
wanym przez Spinus, spółkę ce-

Chcą kontroli powietrza
 - W imieniu mieszkańców Czarnego Boru zwróciłem się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu z prośbą o ustawienie stacji pomiarowej stężeń pyłu 
PM10 w naszej miejscowości. Ostatnie takie pomiary były prowadzone w 2014 i 2017 roku 

– mówi Jarosław Buzarewicz, radny Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

lową Uniwersytetu Śląskiego. W 
grudniu 2020 r., Mineral Polska 
sp. z o.o. przepraszała miesz-
kańców gminy za “niekontrolo-
wany upust pyłu”. Nadmieniam, 
że tego typu uciążliwości nie 
należy traktować wyłącznie w 
kategorii incydentu. Mieszkań-
cy wskażą bezpieczną lokaliza-
cję dla postawienia stacji, za-
pewniającą stałe, nieprzerwane 
zasilanie energią elektryczną, 
na ogrodzonym terenie jednej 
z posesji osiedla domów jed-
norodzinnych – wyjaśnia radny 
Jarosław Buzarewicz.

Spółka Mineral Polska, któ-
ra jest właścicielem kopalni w 
Grzędach, w piśmie do wójta 
Gminy Czarny Bór, przeprosiła 
mieszkańców za grudniowe 
zapylenie i przekonuje, że był 
to incydent spowodowany 
awarią. - Niniejszą sytuację 
proszę potraktować jako jed-
norazowy incydent. (…) Do-
łożymy wszelkich starań, aby 
uniknąć tego typu zdarzeń w 
przyszłości. (…) Podjęliśmy na-
stępujące, konieczne działania 
zapobiegawcze: dokonaliśmy 
zmiany sposobu zamykania 
rękawa spustowego podczas 
opróżniania instalacji odpylania 
(z automatycznego na manu-
alny, pod ścisłym nadzorem), 
zrezygnowaliśmy z procesu 
oczyszczania ww. instalacji pod-
czas silnego wiatru – czytamy w 
piśmie podpisanym przez kie-
rownictwo kopalni w Grzędach.

(RED)

- Pył z kopalni melafiru utrudnia życie mieszkańcom Czarnego Boru – mówi Jarosław Buzarewicz.
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Gmina Boguszów – Gorce 
prowadzi nabór wniosków 
do programu “Asystent oso-
bisty osoby niepełnospraw-
nej“. Trwają także nabór 
chętnych do prawy w roli 
asystenta osoby niepełno-
sprawnej.

- Celem programu jest 
zwiększenie szans osób nie-
pełnosprawnych na prowadze-
nie bardziej samodzielnego i 
aktywnego życia – wyjaśnia 
pełniący funkcję burmistrza 
Boguszowa – Gorc Krzysztof 
Kumorek. - Asystent pomoże 
w: wyjściu, powrocie lub dojaz-
dach w wybrane miejsce; zaku-
pach, załatwianiu spraw urzę-
dowych, nawiązaniu kontaktu/
współpracy z różnego rodzaju 
organizacjami; korzystaniu z 
dóbr kultury (np. muzeum, 
teatr, kino, galerie sztuki, wy-
stawy), wykonywaniu czynno-
ści dnia codziennego. Gmina 
przyznaje usługę asystenta na 
podstawie karty zgłoszenia do 
programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej”- edy-
cja 2021. Uczestnik programu 
nie płaci za usługi asystenta. 
Osoby zainteresowane muszą 
dostarczyć komplet dokumen-

tów w zamkniętych kopertach 
z dopiskiem: Zgłoszenia do 
programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” do 
19.03. do godziny 13:00 na ad-
res: Urząd Miejski w Boguszo-
wie-Gorcach, Plac Odrodzenia 
1, 58-370 Boguszów-Gorce 
(skrzynka podawcza). Więcej 
informacji na można znaleźć na 
stronie internetowej: https://
boguszow-gorce.pl. 

Trwa także nabór na sta-
nowisko asystenta osobistego 
osoby niepełnosprawnej. Usłu-
gi asystenta mogą świadczyć: 
osoby posiadające dyplom po-
twierdzający uzyskanie kwali�-
kacji w zawodzie asystent oso-
by niepełnosprawnej; osoby z 
wykształceniem przynajmniej 
średnim, posiadające co naj-
mniej roczne, udokumentowa-
ne doświadczenie w udzielaniu 
bezpośredniej pomocy oso-
bom niepełnosprawnym. Wy-
magania formalne: posiadanie 
pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz korzystanie z 
pełni praw publicznych; brak 
skazania wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ściga-
ne z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo 

Wydawanie 
żywności
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Boguszowie-Gor-
cach informuje, że w 24 
marca 2021 r. (środa) oraz 
25 marca 2021 r. (czwar-
tek) w godzinach od 9.00 
-17.00 będzie wydawana 
żywność w ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020, 
współ�nansowanego z 
Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym (FEAD). - Żywność 
będzie wydawana przez 
Fundację Jesus Christ Secu-
rity w Boguszowie-Gorcach, 
przy ul. Strażackiej 35. Pro-
szę zabrać ze sobą dowód 
osobisty, skierowanie z 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Boguszowie-Gorcach 
oraz torby na zabranie otrzy-
manej żywności. Żywność 
z Banku Żywności nie jest 
przeznaczona do sprzedaży 
– przypominają pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Boguszowie-Gorcach.

(RED)

Urząd Miejski w 
Boguszowie-Gor-
cach zaprasza do 
wzięcia udziału w 
konkursie „Zrób coś 
z niczego – BĄDŹ 
EKO”. Konkurs jest 
skierowany do 
mieszkańców Bogu-
szowa-Gorc - dzieci 
w wieku od 3 do 11 
lat oraz ich rodziców i jest re-
alizowany w dwóch katego-
riach wiekowych: I kategoria 
– dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 
II kategoria – dzieci w wieku 
od 7 do 11 lat.

- Zachęcamy dzieci oraz 
rodziców do wspólnej zabawy 
jaką będzie stworzenie „cze-
goś z niczego”. Wykonajcie 
pracę plastyczną przy użyciu 
jednego z rodzajów odpadów: 
metale i tworzywa sztuczne, 
papier, szkło, odpady zielone. 
Praca konkursowa powinna 
mieć charakter formy prze-
strzennej nieprzekraczającej 
wymiarów 60cmx60cmx60 
cm, ale nie mniejszej niż 
10cmx10cmx10 cm. Użyjcie 
swojej wyobraźni i stwórzcie 
zabawki, biżuterię lub inne 
przedmioty codziennego 

Zrób coś z niczego – 
bądź eko

użytku. Prace plastyczne pro-
simy dostarczyć w terminie do 
16 marca 2021 r. do siedziby 
Urzędu Miejskiego w Boguszo-
wie-Gorcach, pl. Odrodzenia 
1. Na wszystkich uczestników 
czekają drobne upominki. Do-
datkowo w obu kategoriach 
wiekowych komisja konkurso-
wa wyłoni 3 najlepsze prace, 
których autorzy otrzymają na-
grody specjalne. Rozstrzygnię-
cie konkursu odbędzie się 18 
marca 2021 r. na pro�lu Gmi-
na Miasto Boguszów-Gorce 
na Facebooku oraz na stronie 
internetowej www.boguszo-
w-gorce.pl – wyjaśniają orga-
nizatorzy.

Regulamin konkursu jest 
dostępny na stronie www.bo-
guszow-gorce.pl.

(JCF)

Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej

skarbowe; posiadanie obywa-
telstwa polskiego; posiadanie 
nieposzlakowanej opinii. Mile 
widziane posiadanie umie-
jętności i wiedzy w zakresie: 
prowadzenia pracy z klientem, 
prawidłowego rozeznania 
trudnej sytuacji osób i rodzin 
dla określenia celów pomocy, 
odporność na stres, samodziel-
ność w działaniu oraz kreatyw-
ność, kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Wykaz do-
kumentów wymaganych przy 
składaniu ofert oraz wszystkie 
informacje dostępne na stro-
nie https://boguszow-gorce.pl. 
Osoby zainteresowane muszą 
dostarczyć komplet dokumen-
tów w zamkniętych kopertach 
z dopiskiem „Asystent osobi-
sty osoby niepełnosprawnej” 
do 19.03. do godziny 13:00 na 
adres: Urząd Miejski w Bogu-
szowie-Gorcach, Plac Odrodze-
nia 1, 58-370 Boguszów-Gorce 
(skrzynka podawcza).

(RED)
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Kasa w urzędzie
Od 2 marca 2021 r. kasa w 
Urzędzie Miasta Jedlina – 
Zdrój czynna jest według 
poniższego harmonogra-
mu: poniedziałek - nieczynna, 
wtorek 9:00 – 16:50 (przerwa 
10:45 – 11:00, 13:00 – 13:15 
oraz 15:00 – 15:15), środa 9:00 
– 14:00 (przerwa 10:45 – 11:00 
oraz 13:00 – 13:15), czwartek 
9:00 – 14:00 (przerwa 10:45 – 
11:00 oraz 13:00 – 13:15), pią-
tek – nieczynna. Przy okienku 
może stać tylko 1 osoba. Przy-
pominamy o obowiązku zakry-
wania ust i nosa maseczką oraz 
o dezynfekcji rąk.

(RED)

Nieodpłatna pomoc 
prawna
Mieszkańcy Gminy Jedlina-
-Zdrój mogą skorzystać z nie-
odpłatnej pomocy prawnej. 
Porady prawne odbywają się w 
każdy piątek od godziny 12.00 
do godziny 16.00 w Centrum 
Usług Socjalnych w Jedlinie-
-Zdroju przy ulicy Piastowskiej 
11. Aby skorzystać z nieodpłat-
nej pomocy prawnej należy: 
zapisać się pod numerem tele-
fonu: 74/846-05-48 ( w godzi-
nach pracy starostwa powiato-
wego) lub przesłać zgłoszenie 
na adres e-mail: poradypraw-
ne@powiatwalbrzyski.pl, albo 
zarejestrować się samodzielnie 
poprzez elektroniczny moduł 
rejestracji utworzony przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości: 
https://np.ms.gov.pl/.

(RED)

Bezpłatne bilety 
na basen
Dzieci i młodzież ucząca się w 
Zespole Szkolno -Przedszkol-
nym im. Janusza Korczaka 
w Jedlinie-Zdroju, a także 
osoby powyżej 65 roku ży-
cia (emeryci i renciści), mają 
możliwość bezpłatnego ko-
rzystania z krytej pływalni 
Del�nek przy ul. Kolejowej 8 
w Głuszycy. Dzieci do lat 10 
mogą korzystać z basenu tyl-
ko pod opieką osoby dorosłej 
– wówczas opiekunowi także 
przysługuje bilet bezpłatny. 
Bezpłatne bilety wydawane są 
przez pracowników Biura Ob-
sługi Klienta Urzędu Miasta w 
Jedlinie-Zdroju po uprzednim 
kontakcie telefonicznym. Bilet 
uprawnia do bezpłatnego ko-
rzystania z basenu przez godzi-
nę; pobrany bilet należy wyko-
rzystać w ciągu 3 dni. Zalecany 
jest kontakt telefoniczny przed 
skorzystaniem z pływalni pod 
numerem 690 164 739.

(RED)

Zarówno najemcy, jak 
i osobie wynajmującej lo-
kal mieszkalny przysługuje 
prawo do wypowiedzenia 
łączącej strony umowy naj-
mu. Właściciel wynajmujący 
lokal, w swoim prawie do 
wypowiedzenia umowy, jest 
jednak znacznie bardziej 
ograniczony od najemcy.

Wynajmujący lokal jest 
uprawniony do wypowiedze-
nia umowy najmu tylko w ści-
śle określonych przypadkach. 
W każdym z tych przypadków 
należy pamiętać o tym, że wy-
powiedzenia umowy należy 
dokonać na piśmie oraz wska-
zać przyczynę wypowiedzenia. 
Najemca natomiast nie musi 
podawać żadnych przyczyn 
składanego wypowiedzenia. Ja-
kakolwiek inna forma wypowie-
dzenia (np. ustna) nie wywoła 
żadnego skutku prawnego.

Generalną zasadą jest, że 
umowę najmu może wypowie-
dzieć zarówno wynajmujący 
jak i najemca najpóźniej na 3 
miesiące naprzód na koniec 
miesiąca kalendarzowego. 
Oznacza to, że wypowiedzenie 
umowy najmu w marcu spra-
wi, że ulegnie ona rozwiązaniu 
z dniem 30 czerwca. Skrótowo 
rzecz ujmując - miesiąc, w któ-
rym umowę się wypowiada, 
nie jest wliczany do 3-miesięcz-
nego terminu.

Przyczyny uzasadniające 
wypowiedzenie umowy najmu 
lokalu mieszkalnego są szcze-
gółowo w przepisach określo-
ne i można je podzielić na kilka 
podstawowych grup.

W pierwszej grupie znajdują 
się przyczyny wypowiedzenia 
związane z zachowaniem się 
najemcy. Do tej grupy zalicza 
się używanie lokalu niezgodnie 
z zawartą umową lub niezgod-
nie z jego przeznaczeniem, czy 
wykraczanie w sposób rażący 
lub uporczywy, przeciwko po-
rządkowi domowemu, czyniąc 
uciążliwym korzystanie z in-
nych lokali. Przed wypowie-
dzeniem umowy, pierwszym 
krokiem, jaki musi podjąć wła-
ściciel w takich sytuacjach, jest 
pisemne wezwanie najemcy 
do zmiany sposobu zachowa-
nia. Takie wezwanie powinno 
mieć charakter upomnienia. 
Dopiero, gdy takie upomnienie 
nie przyniesie pozytywnego 
skutku, właścicielowi przysłu-
guje prawo do wypowiedzenia 
umowy najmu.

Drugą grupę stanowią przy-
czyny wypowiedzenia umowy 
w związku z zachowaniem się 
najemcy, związanym z obo-
wiązkami płatniczymi, na rzecz 
wynajmującego. Ma to miejsce 
w sytuacji, gdy najemca nie 
płaci czynszu, bądź najemca 
zalega z opłatami za używa-

nie lokalu lub opłatami nieza-
leżnymi od wynajmującego 
np. za media. Zaległość musi 
dotyczyć opłat wnoszonych 
właścicielowi mieszkania – wy-
najmującemu. Zaległość za te 
opłaty, płacone bezpośrednio 
np. dostawcy mediów, nie ma 
wpływu na możliwość wypo-
wiedzenia umowy z tej przy-
czyny.

Zaległość w płatności musi 
obejmować, co najmniej, trzy 
pełne okresy płatności. W za-
kresie czynszu najmu będzie 
to najczęściej zaległość za 
trzy miesiące. Inaczej może 
to przedstawiać się w płat-
nościach za media. Jeżeli np. 
opłata za dostawę energii elek-
trycznej (płacona wynajmują-
cemu, a nie zakładowi energe-
tycznemu) rozliczana jest co 2 
miesiące, to okres ten wydłuża 
się już do 6 miesięcy braku 
płatności.

Również i w tych przypad-
kach właściciel, przed wypo-
wiedzeniem, musi wcześniej 
podjąć odpowiednie działa-
nia. Właściciel ma obowiązek 
uprzedzenia na piśmie na-
jemcy o zamiarze wypowie-
dzenia umowy z jednej (lub 
wszystkich) wskazanej wyżej 
przyczyny oraz wyznaczenia 
najemcy dodatkowego mie-
sięcznego terminu do uregu-
lowania wszystkich zaległości 

oraz zapłaty w terminie wszyst-
kich opłat bieżących. Dopiero, 
gdy takie upomnienie nie od-
niesie skutku, można wypowie-
dzieć umowę najmu.

Trzecią grupą przyczyn, 
jest wypowiedzenie umowy w 
związku z bezprawnym udo-
stępnianiem lokalu. Umowę 
najmu można wypowiedzieć 
z tej przyczyny, gdy najemca 
wynajął, podnajął lub oddał do 
bezpłatnego używania lokal 
lub jego część, bez pisemnej 
zgody właściciela.

Czwartą grupę stanowią 
przyczyny wypowiedzenie 
niezależne zarówno od wynaj-
mującego jak i najemcy. Są to 
przyczyny związane ze stanem 
nieruchomości, w której znaj-
duje się wynajmowany lokal. 
Można wypowiedzieć umo-
wę najmu, jeżeli budynek, w 
którym lokal się znajduje, jest 
przeznaczony do rozbiórki lub 
wymaga gruntownego remon-
tu.

Piątą grupę przyczyn stano-
wi wypowiedzenie związane z 
niezamieszkiwaniem przez na-
jemcę w wynajmowanym loka-
lu przez okres ponad 12 mie-
sięcy. Termin wypowiedzenia 
umowy z tej przyczyny wynosi 
6 miesięcy.

Kolejną grupą przyczyn jest 
wypowiedzenie umowy najmu 
z powodu zamiaru zamieszka-

nia w dotychczas wynajmowa-
nym lokalu przez właściciela 
lub jego wstępnych (rodziców, 
dziadków), lub pełnoletnich 
zstępnych (dzieci, wnuki). W 
pewnych sytuacjach również 
inne osoby, wobec których 
właściciel ma ustalony obowią-
zek alimentacyjny np. rodzeń-
stwo. Właściciel lokalu ma pra-
wo w nim zamieszkać i w takiej 
sytuacji może wypowiedzieć 
dotychczasową umowę najmu. 
Jeżeli z tego prawa skorzysta, 
to niestety będą ciążyły na nim 
również pewne obowiązki. 
Umowę z tej przyczyny można 
wypowiedzieć, co do zasady, z 
zachowaniem 6-miesięcznego 
terminu wypowiedzenia.

Jeżeli najemca, w chwili, 
kiedy otrzymał wypowiedzenie 
umowy najmu, przekroczył 75 
rok życia, to prawo właścicie-
la do wypowiedzenia umowy 
ulega ograniczeniu. Jeżeli taki 
starszy najemca nie ma prawa 
do innego lokalu, w którym 
mogłaby zamieszkać, ani też 
nie ma osób, które zobowią-
zane są wobec tej osoby do 
świadczeń alimentacyjnych, to 
wypowiedzieć umowę można, 
jednakże takie wypowiedzenie 
staje się skuteczne dopiero w 
chwili śmierci najemcy.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Prawo w pigułce: wypowiedzenie umowy najmu 
lokalu mieszkalnego
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• Posprzątają Ścinawkę
Mieroszowskie Centrum Kultu-
ry założyło w ramach akcji Ope-
racja Czysta Rzeka 2021 sztab 
“Gmina Mieroszów”, którego 
celem jest wspólne sprzątanie 
rzeki Ścinawki i jej brzegów.
- Zapraszamy wolontariuszy 
na wspólne sprzątanie rzeki 

Ścinawka. Rejestracja uczest-
ników w Mieroszowskim Cen-
trum Kultury lub pod numerem 
telefonu 662 203 457 u Ilony 
Henko. Czekamy na zapisy do 
3 kwietnia. Każdy wolontariusz 
otrzyma materiały niezbędne 
podczas akcji oraz pamiątkową 
koszulkę. Po skończonej pracy 

zapraszamy wspólne ognisko 
– mówi Igor Ho�man, dyrek-
tor Mieroszowskiego Centrum 
Kultury. Więcej informacji na 
www.operacjarzeka.pl.

• Pieniądze dla MCK
Mieroszowskie Centrum Kultu-
ry pozyskało środki na realiza-

Raport z Gminy Mieroszów cję projektu „Nowe horyzonty 
edukacji kulturalnej – moderni-
zacja wyposażenia Mieroszow-
skiego Centrum Kultury”. W ra-
mach konkursu Infrastruktura 
Domów Kultury - nabór 2021, 
Mieroszowskie Centrum Kultu-
ry pozyskało 20 000 zł.

• Najlepsi czytelnicy
Rozstrzygnięty został konkurs 
na najlepszego czytelnika 
oddziału dziecięco-młodzie-

żowego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mieroszowie. 
W konkursie wzięło udział 15 
czytelników. Organizatorzy 
przyznali trzy nagrody w każ-
dej kategorii konkursu: do lat 
7 - Anna Czarnecka; 8-12 lat - 
Aleksander Bodziony; 13-15 lat: 
Justyna Białkowska. - Wszyst-
kim uczestnikom gratulujemy 
i zapraszamy po odbiór nagród 
oraz dyplomów – dodają pra-
cownicy mieroszowskiej książ-
nicy.

• Zdalne spotkanie
Burmistrz Mieroszowa An-
drzej Lipiński uczestniczył w 
zdalnym spotkaniu Partner-
stwa Miast Frydlandzkich. W 

skład Partnerstwa wchodzi 
10 miast, które w swych na-
zwach miały lub mają nazwę 
Friedland (Frydland). Są to: 
Prawdińsk – obwód Kalinin-
gradzki w Rosji, Friedland Nie-
dersachsen, Friedland Nieder-
lausitz, Friedland Mecklenburg 
Vorpommern, Frýdlant nad 
Ostravici, Frýdland, Debrzno, 
Mirosławiec, Korfantów i Mie-
roszów. - Rozmowy dotyczyły 
głównie wzajemnej współpra-
cy i wyzwań w czasie pandemii, 
ale także planów na przyszłość. 
W pandemii internet ratuje sy-
tuacje spotkań. Również tych 
międzynarodowych – podkre-
śla Andrzej Lipiński.

(RED)

Pomimo konieczności nauki zdalnej, Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Polskich Noblistów w Walimiu korzysta z możliwości wirtualnych 
podróży. W ramach międzynarodowego programu ”Meet my class”, 
odbyła się niezwykła lekcja języka angielskiego. Najbardziej aktywni 
uczniowie z klas VII i VIII wzięli udział w spotkaniu z rówieśnikami 
z Mołdawii. Uczniowie opowiedzieli sobie o swoich krajach, poznali 
tradycje, legendy, liczne ciekawostki. Zaplanowano pisanie listów na 
temat tradycji wielkanocnych i wspólne gotowanie online typowych dla 
danego kraju potraw. Walimska szkoła nawiązała wiele interesujących 
kontaktów ze szkołami ze Sri Lanki, Malezji, Turcji. Pomimo różnicy 
czasu, można umówić spotkania z dziećmi z tak dalekich stron, ponieważ 
uczniowie są skłonni uczyć się angielskiego w tak nietypowy sposób, 
nawet w swoim czasie wolnym.

(AM)

Międzynarodowe lekcje

- Wiosna pomalutku wprowadza się do Krainy Sowiogórskich Tajemnic. 
Delikatne promienie słońca otulają nasze krajobrazy. Aura zachęca 
do spacerów i korzystania z uroków natury. Serdecznie zachęcamy 
do odpoczynku w Gminie Walim – mówi Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim. - Zamek Grodno i Sztolnie Walimskie zapraszają w swoje progi w 
sobotę i niedzielę w godz. 9.00-17.00. Oczywiście zwiedzamy w reżimie 
sanitarnym. Więcej informacji na  https://zamekgrodno.pl oraz https://
sztolnie.pl. A jeśli ktoś tęskni za śniegiem i aktywnym wypoczynkiem, 
zapraszamy do Rzeczki w Gminie Walim. Warunki zimowe sprawdzicie na 
stronie https://www.nartyrzeczka.com.

(AM)

Gmina Walim 
na weekend
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• Oddali krew
9 marca w Rynku w Świebodzi-
cach odbyła się Przedwiosenna 
Akcja Poboru Krwi, podczas 
której świebodziccy krwiodaw-
cy po raz kolejny okazali wielką 
empatię i chęć niesienia pomo-
cy drugiemu człowiekowi. Do 
mobilnego punktu zgłosiło się 
28 krwiodawców, spośród któ-
rych 24 oddało krew. To bar-
dzo dobry wynik, co podkreśla 
kadra Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Wałbrzychu. W sumie 
udało się uzbierać około 11 
litrów życiodajnego płynu. Or-
ganizatorami akcji byli: Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Wałbrzy-
chu, Urząd Miejski w  Świebo-
dzicach i Klub HDK w Świebo-
dzicach. Kolejna zbiórka krwi w 
Świebodzicach została zapla-
nowana na 11 maja 2021 r.

• Podziękowali 
wolontariuszom
Burmistrz Świebodzic Paweł 
Ozga i jego zastępca Tobiasz 
Wysoczański uczestniczyli w 
spotkaniu podsumowującym 
dotychczasową pracę wolon-
tariuszy w ramach programu 
Wspieraj Seniora. Przez cztery 
miesiące ochotnicy aktywnie 

pomagali osobom w starszym 
wieku w wykonywaniu wie-
lu codziennych obowiązków. 
Do programu przystąpiło 20 
wolontariuszy, a wśród nich: 
przedstawiciele Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Świebodzi-
cach, przedstawiciel Rady Miej-
skiej w Świebodzicach, policji, 
świebodzickich jednostek orga-
nizacyjnych ,w tym Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Środowisko-
wego Domu Samopomocy, ale 
przede wszystkim mieszkańcy 
miasta, którzy dotychczas dzie-
więćdziesiąt razy wsparli świe-
bodzickich seniorów. W ramach 
podziękowania wolontariusze 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz upominki. Organizatorem 
spotkania, które odbyło się w 
Klubie Seniora był Ośrodek 
Pomocy Społecznej, a koordy-
natorkami programu są: Agata 
Koperska i Aldona Górska.

• Udzielają porad
Wznowiona została bezpośred-
nia obsługa klienta w punkcie 
porad prawnych, zlokalizowa-
nym w Urzędzie Miejskim w 
Świebodzicach, ul. Żeromskie-
go 27. Klienci przyjmowani są 
w czwartki i w piątki w godz. 
13.30 - 17.30.

(RED)

Raport ze Świebodzic

Gmina Głuszyca podpi-
sała umowę na budowę 14 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy.

Prace polegać będą przede 
wszystkim na zaprojektowa-
niu, dostawie, montażu i uru-
chomieniu oczyszczalni speł-
niających wszystkie wymogi 
sanitarne. Będą one przyłączo-
ne do kanalizacji sanitarnej w 
budynkach, a ich zadaniem 
będzie odprowadzanie oczysz-
czonych ścieków. Co więcej, 
każdy z użytkowników zosta-
nie przeszkolony i otrzyma in-
strukcję obsługi przydomowej 
oczyszczalni ścieków. Wartość 
podpisanej umowy to 470 tys. 
zł. Zadanie: „Eko Głuszyca – tu 

mieszkam, tu żyję – budowa 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Głu-
szyca” jest współ�nansowane z 
Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, operacja typu „Go-
spodarka wodno – ściekowa” w 
ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii” w 
ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obsza-
rach wiejskich” objętego PROW 
na lata 2014-2020.

(MC)

Jest umowa, 
będą oczyszczalnieKoncertem zespółu JA-RE-

-DA wraz z niespodzianką w 
wykonaniu męskiej części Głu-
szyckiej Grupy Teatralnej „Po 
Godzinach”, dzień kobiet świę-
towano już 7 marca w Centrum 
Kultury-MBP w Głuszycy.

Nastrojowe, znane i lubiane 
przeboje wykonali dla publicz-
ności głuszyczanie - Jadwiga 

i Daniel Klameccy. W trakcie 
koncertu oglądający relację 
mieli możliwość przesyłania ży-
czeń, które były odczytywane 
przez prowadzącego wydarze-
nie Roberta Delegiewicza. Na 
koniec wiele radości wywołał 
brawurowy kabaretowy wy-
stęp panów z Głuszyckiej Gru-
py Teatralnej „Po godzinach” 

w składzie: Mirosław Żołopa, 
Grzegorz Milczarek, Artur Goł-
da i Robert Delegiewicz.

Wydarzenie było na żywo 
transmitowane na pro�lu 
społecznościowym Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Głuszycy i było do-
stępne jeszcze w dniu 8 marca.

 (MC)

Koncert życzeń z niespodzianką
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Juniorzy starsi KPS Cheł-
miec Wałbrzych zajęli 3 
miejsce w turnieju ćwierć�-
nałowym mistrzostw Polski 
i zakończyli sezon. Na placu 
boju pozostała jeszcze dru-
żyna juniorów młodszych.

Młodzi siatkarze z Wałbrzy-
cha na turnieju w Krakowie po-
konali AKS Resovia Rzeszów 3:0 
(25:21, 25:23, 25:22), Dębicką 
Akademię Siatkówki Kępa 3:0 
(25:10, 25:20, 25:21) oraz Siat-
karski Ośrodek Szkolny Nysa 
3:0 (25:11, 25:20, 25:14).

- Ostatni dzień turnieju 
okazał się dla nas ostatnim 
meczem sezonu 2020/21. 
Przegraliśmyz gospodarzami - 
SMS Sparta Kraków 0:3 (25:27, 
15:25, 24:26), a do pełni szczę-
ścia brakowało nam tylko (aż?) 
jednego seta lub 3 małych 
punktów… Ostatecznie zajęli-
śmy 3 miejsce w ćwierć�nale, 
a naszym przeciwnikom: AKS 
Resovia Rzeszów i Sparcie Kra-
ków gratulujemy awansu do 
pół�nałów. My z tego turnieju 

wyciągamy siatkarską lekcję - 
w końcu drużyna złożona jest 
niemal w całości z zawodni-
ków urodzonych w 2003 roku 
i młodszych, zatem przyszły 
sezon powinien należeć do 
nas – podkreślają działacze KPS 
Chełmiec.

Z kolei juniorzy młodsi po-
jadą na turniej ćwierć�nałowy 
do Bydgoszczy, gdzie w grupie 
A zagrają z BKS Chemik Byd-
goszcz - Siatkówka Młodzieżo-
wa i 3. MKST Astra Nowa Sól, 
natomiast w grupie B zagrają: 
Szkoła Mistrzostwa Sportowe-
go w Policach, SKPS Dunajec 
Nowy Sącz i TS Volley Rybnik. 
Ćwierć�nał w Bydgoszczy zo-
stanie rozegrany w dniach 18-
21 marca 2021 r.

Emocje czekają także kibi-
ców drugoligowej ekipy MKS 
Chełmiec Wodociągi. Wałbrzy-
szanki, które są wiceliderkami 3 
grupy, 13 marca o godz. 17.00 
zagrają w Katowicach z UKS 
Sokół.

(RED)

Zapaśniczki klubu Heros 
Boguszów-Gorce z pierwsze-
go w tym roku startu w zawo-
dach powróciły z medalami. 
W Otwartych Mistrzostwach 
Śląska Dzieci i Dziewcząt w 
zapasach w stylu wolnym, 
które zostały rozegrane w 
Rudzie Śląskiej, wywalczyły 
złoto i trzy srebrne krążki.

Podopieczne trenera Dariu-
sza Piaskowskiego na rudzkich 
matach spisały się znakomicie, 
przegrywając zaledwie 3 walki 
na 15 pojedynków. W grupie 
wiekowej młodziczek, w moc-
no obsadzonej kategorii wago-
wej do 46 kg, świetnie spisała 
się Regina Błaszkowska, która 
po wygraniu dwóch walk do-
tarła do �nału. Pojedynek o zło-
to, z rywalką klubu ZKS Gogo-
lin, był bardzo zacięty i bogaty 
w akcje techniczne. W drugiej 
rundzie walki zawodniczka 
Herosa przegrywała minimal-
nie 10:11 i niewiele brakowało 
jej do zdobycia przewagi. Tym 
razem jednak przeciwniczka 

Zabrakło 3 punktów

Heroski z medalami

okazała się lepsza i Regina mu-
siała zadowolić się srebrnym 
medalem. W młodszej grupie 
wiekowej świetnie zaprezen-
towały się Zuzanna Wołowicz, 
Magda Piaskowska i Miriam 
Błaszkowska, które stoczyły w 
swoich wagach po cztery po-
jedynki. Każda z nich odniosła 
po 3 zwycięstwa, a tylko raz 
schodziła z maty pokonana. 
Wywalczyły kolejno złoto i dwa 
srebra. W turnieju w Rudzie 
Śląskiej startowały zawodniczki 
z 24 klubów z całej Polski oraz 
ekipa z Węgier.

(RED)

Koszykarze Górnika wy-
grali we Wrocławiu ze Ślą-
skiem II 69:57 i awansowali 
na drugie miejsce w tabeli I 
ligi.

Po wyrównanym począt-
ku meczu z legendarnej hali 
„Kosynierka”, wałbrzyszanie 
zaczęli budować przewagę po 
punktach Jana Malesy, Krzysz-
tofa Jakóbczyka, Macieja Boja-
nowskiego i Marcina Wróbla (7 
min. 12:6). I choć na początku 
drugiej kwarty rezerwy Śląska 
zmniejszyły różnicę do 2 pkt., 
to w 16 min. spotkania - po trój-
ce Bojanowskiego – było już 
25:14 dla Górnika. Po długiej 
przerwie podopieczni trenera 
Łukasza Grudniewskiego kon-
trolowali grę i w 25 min. mieli 
już 14 pkt. przewagi (38:24). 

Koszykarze MKS Basket 
Szczawno – Zdrój wygrali 
trzeci z rzędu mecz w grupie 
mistrzowskiej III ligi. Tym 
razem podopieczni trene-
ra Bartłomieja Józefowicza 
pokonali we własnej hali 
rozgromili Basket Legnica 
99:70.

- W meczu rozegranym w 
Legnicy przegraliśmy minimal-
nie 73:76. A wynik na tablicy to 
nie pomyłka. W meczu rewan-
żowym we własnej hali dekla-
sujemy bezpośredniego rywa-
la o awans do baraży i zostały 
nam dwa małe kroczki: mecze 
z SMK w Lubi-
nie i Zastalem 
Zielona Góra 
we własnej hali. 
Taka ekipa, co 
za chwilę wy-
walczy awans 
do baraży o II 
ligę: najwyż-
szy ma 193 cm, 
dwóch zawod-
ników po po-
ważnych ope-
racjach kolan, a 
u jeszcze kilku 
pewnie eksper-
ci znajdą jakieś 
mankamenty... 
ale charakter i 

Górnik pokonał Śląsk

Śląsk II Wrocław – Górnik Wałbrzych 
57:69 (8:12, 12:17, 20:19, 17:21)
Górnik: Krzysztof Jakóbczyk 26, 
Marcin Wróbel 12, Maciej Bojanowski 
9, Damian Cechniak 7, Kamil Zywert 
5, Tomasz Ochońko 4, Jan Malesa 4, 
Bartłomiej Ratajczak 2, Maciej Koperski 
0, Damian Durski 0.

sprawiły, że zaledwie 2 min. 
później goście wygrywali już 
60:48 i do końcowej syreny 
utrzymali bezpieczna przewa-
gę, choć w całym meczu popeł-
nili aż 20 strat.

W kolejny spotkaniu, które 
zostanie rozegrane 13 marca o 
godz. 18.00 w hali Aqua - Zdrój, 
Górnik będzie podejmował Po-
goń Prudnik.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)

Kolejny zryw młodej i nieobli-
czalnej ekipy ze stolicy Dol-
nego Śląska pozwolił jej w 33 
min. zniwelować straty do za-

ledwie 3 pkt. (48:51), ale szyb-
ka odpowiedź Kamila Zywerta 
oraz seria punktów Krzysztofa 
Jakóbczyka i Marcina Wróbla 

Szczawno bliżej baraży
MKS Basket Szczawno Zdrój – KS Basket Legnica 99:70 (26:11, 29:16, 23:18, 21:25)
MKS: Łukasz Kołaczyński 27, Adam Adranowicz 20, Michał Kaczuga 13, Łukasz 
Makarczuk 13, Kuba Niziński 12, Mateusz Stankiewicz 8, Bartosz Kosior 5, Aleksander 
Sulikowski 1, Oleksiy Jakushev 0, Jakub Warmiłło 0, Igor Wasilewicz 0.
WKK Wrocław – MKS Basket Szczawno-Zdrój 67:89 (17:23, 10:18, 26:18, 14:30)
MKS: Łukasz Kołaczyński 19, Mateusz Stankiewicz 18, Adam Adranowicz 17, Kuba 
Niziński 12, Łukasz Makarczuk 11, Bartosz Kosior 8, Aleksander Sulikowski 4, Oleksiy 
Jakushev 0, Igor Wasilewicz 0.
1. KK Oleśnica 23 12 11 - 1 1025:858
2. KKS Siechnice 20 12 8 - 4 1010:908
3. MKS Basket Szczawno Zdrój 19 12 7 - 5 956:905
4. WKK Wrocław 18 12 6 - 6 864:879
5. Basket Legnica 18 12 6 - 6 909:979
6. Zastal Zielona Góra 16 12 4 - 8 917:957
7. IgnerHome Polonia Świdnica 15 12 4 - 8 813:880
8. SMK Lubin 14 12 2 - 10 820:948

serce do gry albo się ma, albo 
nie! A ta ekipa to ma i zasługu-
je na wielkie brawa i szacunek 
– podkreśla trener Bartłomiej 
Józefowicz.

Sezon zasadniczy ekipa z 
uzdrowiska zakończy dwo-
ma spotkaniami:

14.03.2021 r. o godz. 17.00 
SMK Lubin – MKS

20.03.2021 r. o godz. 12.00 
MKS - Zastal Zielona Góra

Prawo gry w turniejach ba-
rażowych o awans do II ligi uzy-
skają zespoły z miejsc 1-3.

(RED)
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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

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

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!

USŁUGI

(4) Usługi budowlane: malo-
wanie, tynkowanie, panele, 
płytkowanie, łazienki itp. Tel. 
666 201 604 (bold)

(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 najkrót-
szym 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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(14) 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

SKUPUJEMY 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

WAŁBRZYCH okolice Parku Sobie-
skiego 2pok 40m2 piękny ogród 
pod okanami 

tel. do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl PAN- MS - 1182

BOGUSZÓW GORCE  Osiedle 
Krakowskie  super okolica 2 pokoje 
parter cena 85tys zł  tel do kontak-
tu 535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl 

BOGUSZÓW GORCE  dom z lat 90-
tych  5pokoi, 220m2 cena 530tys zł  
tel do kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.
pl pod nr PAN- DS -1206 

RUSINOWA 40m2 2pokoje z  ogro-
dem cena 85tys tel do kontaktu 
535-416-014 www.panorama.
net.pl 

BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia 
mieszkanie 35m2  4piętro, ogrze-
wanie miejskie. Cena 1190,-zł  

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1201 

JEDLINA ZDRÓJ  Dom z działką 
2,3ha  7pok 200m2 ,ogrzewanie 
gazowe Cena 465tys zł 

Tel do kontaktu  535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1150

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ 
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem 
i zadbanym ogrodem (parter) na 
wynajem wyposażone, 3 pokoje, 

aneks kuchenny,60m2, piękna 
okolica  Cena: 1 990  zł,   ( nr: 
2551)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

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

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

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

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

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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 
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 
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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

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

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

wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz Nr 3/2021 wywiesza 

się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

mogą składać wnioski do dnia 22 kwietnia 2021 roku. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta Lubawka.

Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

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

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

BON – WALIM, działki w Jugowi-
cach o pow. od 700 do 1300 m 2 z 
warunkami zabudowy. Cena 40 zł  
m2, (nr.1646), (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06 

Głuszyca ul. Kłodzka 8

tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

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

Sprzedam gospodarstwo rolne z 
zabudowaniami w gminie Bystrzy-
ca Kłodzka- wieś Mielnik. Działka 
o pow. 1,43 ha. Dostępne media- 
woda, prąd. Cena 200 tys. zł nie 
podlega negocjacji!

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 100 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

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 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.

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
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