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W połowie grudnia 2019 
roku informowaliśmy na 
łamach Tygodnika DB 2010, 
że do Prokuratury Rejonowej 
w Wałbrzychu zostało złożone 
doniesienie w sprawie możli-
wości popełnienia przestępst-
wa wykorzystywania seksual-
nego osób w wieku poniżej 15 
roku życia. Osobą, która miała 
dopuścić się tych czynów jest 
ksiądz, a zawiadomienie złożyła 
Świdnicka Kuria Biskupia.

– Potwierdzam zatrzymanie 
księdza podejrzanego o czyny 
pedo�lskie. Zawiadomienie 
zostało złożone przez kurię. 
Więcej informacji, ze wzglę-
du na dobro śledztwa i osób 
pokrzywdzonych, nie mogę 
przekazać – powiedział Ty-
godnikowi DB 2010 prokurator 
Tomasz Orepuk, Rzecznik Pra-
sowy Prokuratury Okręgowej 
w Świdnicy.

Z naszych informacji wyn-
ikało, że podejrzewany ksiądz 
miał się dopuszczać wyko-
rzystywania seksualnego co 
najmniej dwóch osób. Do prz-
estępstw o charakterze seksu-

alnym, których o�arami były 
osoby w wieku poniżej 15 lat 
miało dochodzić w dwóch 
para�ach na terenie powiatu 
wałbrzyskiego (w Boguszow-
ie-Gorcach i Głuszycy) od roku 
2002 do sierpnia 2009 r.

Po zatrzymaniu duchowne-
go oświadczenie w tej sprawie 
wydała Świdnicka Kuria Bisku-
pia:

– Świdnicka Kuria Bisku-
pia oświadcza, że toczy się 
postępowanie kanoniczne 
dotyczące oskarżeń duchow-
nego tejże diecezji, ks. Leszka 
S., o czyny przeciwko VI przyka-
zaniu Dekalogu. Duchowny 
został odsunięty od posługi 
duszpasterskiej, a pokrzy-
wdzonych wsparto pomocą 
specjalistyczną. Diecezja świd-
nicka zawiadomiła też organy 
ścigania o powzięciu wiado-
mości, mogących uzasadniać 
podejrzenie popełnienia przez 
tego duchownego czynów 
wykorzystania seksualnego 
małoletnich. Wszystkie osoby, 
które posiadają wiedzę poz-
walającą na rzetelne zwery�-

Ksiądz skazany 
za pedofilię
Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał księdza Leszka S., byłego proboszcza Para�i pod wezwaniem 

Zesłania Ducha Świętego w Boguszowie- Gorcach, na 15 lat więzienia za czyny pedo�lskie 
popełnione wobec czterech osób oraz o przywłaszczenie 335 tys. zł należących do para�i. 

Wyrok nie jest prawomocny.
kowanie tego przypadku, w 
tym osoby pokrzywdzone, po-
winny zgłosić się do Prokura-
tury Rejonowej w Wałbrzychu, 
która prowadzi postępowanie 
karne w tej sprawie. Diecezja 
zapewnia pomoc duchową i 
psychologiczną o�arom na-
dużyć seksualnych i ich bliskim, 
którą koordynuje delegat ds. 
ochrony dzieci i młodzieży w 
diecezji świdnickiej (kontakt 
mailowy: delegat@diecezja.
swidnica.pl) – napisał ksiądz dr 
Daniel Marcinkiewicz, rzecznik 
prasowy Świdnickiej Kurii Bisk-
upiej.

Wyrok, który zapadł 22 mar-
ca 2021 r. w Sądzie Okręgowym 
w Świdnicy, jest nieprawom-
ocny. Zasądzona kara łączna 
w wysokości 15 lat za 4 czyny 
pedo�lskie wobec nieletnich i 

przywłaszczenie 335 tys. zł jest 
zgodna z tym, o co w trakcie 
procesu wnioskowała Proku-
ratura Rejonowa w Wałbrzy-
chu. Prokuratura, po analizie 

uzasadnienia wyroku, pode-
jmie decyzję w sprawie ewen-
tualnej apelacji. Zaskarżenie 
wyroku zapowiedział obrońca 
skazanego księdza, któremu 

– w przypadku utrzymania 
wyroku skazującego przez sąd 
apelacyjny – grozi także wydal-
enie ze stanu duchownego.

(RED)
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Zapraszamy do salonu 
Le Mirage
Wałbrzych
ul. B. Chrobrego 14
Tel. 784 176 461

PEDICURE PODOLOGICZNY

Dla osób, które borykają się z:
• odciskami, modzelami, brodawkami

• chorobami stóp (grzybica, łuszczyca)

• wrastającymi, wkręcającymi, grubymi 
bądź zdeformowanymi paznokciami

• pękającymi piętami

• stopą cukrzycową lub reumatyczną

R E K L AMA

Lato coraz bliżej, a ty 
wstydzisz się pokazać swo-
je stopy? Chcesz się pozbyć 
uciążliwych problemów 
związanych ze stopami, a 
także dowiedzieć się jak o nie 
prawidłowo dbać? Skorzy-
staj z pomocy podologa, któ-
ry wykona pedicure podolo-
giczny, czyli specjalistyczny 
zabieg na stopach.

Czym się różni pedicure po-
dologiczny od kosmetyczne-
go?

- Różnica pomiędzy pedicu-
re podologicznym a kosme-
tycznym polega na tym, że 
zabieg kosmetyczny polega 
na pielęgnacji zdrowych 
stóp, natomiast podologicz-
ny jest zabiegiem leczni-
czo–pielęgnacyjnym – wy-
jaśnia podolog z salonu Le 
Mirage w Wałbrzychu przy 
ul. B. Chrobrego 14. – Zabieg 
kosmetyczny z reguły obej-
muje kąpiel stóp, usunięcie 
zrogowaciałego naskórka, 
pielęgnację paznokci oraz 
całych stóp przy pomocy 
specjalistycznych masaży 
z użyciem odpowiednich 

kremów. Standardowo taki 
zabieg trwa do godziny. Na-
tomiast pedicure podolo-
giczny, nazywany także me-
dycznym, jest dużo dłuższy 
i bardziej skomplikowany. 
Specjalista podolog, pod-
czas pierwszej wizyty, musi 
przeprowadzić z pacjentem 
dokładny wywiad, by poznać 
jego choroby i dolegliwości. 
Taka wiedza umożliwia prze-
prowadzenie odpowiednie-
go zabiegu. Jednak często 
bywa tak, że wymagana jest 
także konsultacja z lekarzem 
specjalistą np. w zakresie 
dermatologii czy chirurgii.

Kto może skorzystać z zabie-
gu leczniczo – pielęgnacyj-
nego, wykonywanego przez 
podologa?

- Pedicure podologiczny 
przeznaczony jest dla osób, 
które borykają się z różnymi 
dolegliwościami związanymi 
ze stopami. Najczęściej są to: 
odciski, modzele, brodawki, 
pękające pięty oraz wrasta-
jącymi, wkręcające się, grub 
bądź zdeformowane paznok-
cie. W gabinecie podologicz-

Chcesz mieć zdrowe i piękne stopy? 
Skorzystaj z pomocy podologa

nym mamy także do czy-
nienia z chorobami stóp, do 
których zaliczamy grzybicę i 
łuszczycę oraz stopę cukrzy-
cową lub reumatyczną.

Kiedy należy zgłosić się na 
pedicure podologiczny?

- Najlepiej od razu, gdy za-
uważymy niepokojące zmia-
ny na naszych stopach. Po 
pierwsze dlatego, że pogar-
szający się stan stóp za spra-
wą np. odcisków, pękających 
pięt czy wrastających pa-
znokci, utrudnia codzienne 

funkcjonowanie. Po drugie: 
podolog może stwierdzić, że 
objawiające się problemy ze 
stopami są wynikiem jakiejś 
choroby i wtedy niezbędna 
jest wizyta u lekarza specjali-
sty. Dbałość o stopy jest nie-
zwykle ważna w przypadku 
osób chorych na cukrzycę, 
ponieważ zaniedbania w 
skrajnych przypadkach mogą 
doprowadzić nawet do am-
putacji.

Gdzie w Wałbrzychu można 
skorzystać z pedicure podo-
logicznego?

- Zapraszam do salonu Le Mi-
rage w Wałbrzychu, który ma 
siedzibę przy ul. B. Chrobrego 
14. Zachęcam także do wcze-
śniejszego kontaktu telefo-
nicznego pod numerem 784 
176 461. Oczywiście zabiegi 
w naszym salonie odbywają 
się zgodnie z o obwiązujący-
mi przepisami sanitarnymi.

Najem, ogólnie rzecz uj-
mując, to umowa najmu lo-
kalu mieszkalnego w wyni-
ku, której właściciel lokalu 
(wynajmujący) oddaje lokal 
mieszkalny w najem, czyli 
do używania i korzystania, 
określonej osobie – najemcy. 
Umowa najmu okazjonal-
nego jest jednakże znacznie 
ograniczona wymogami za-
wartymi w ustawie regulują-
cej zasady tegoż najmu. Na 
dziś wymogi formalne okre-
ślone są w ustawie o ochro-
nie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i 
zmianie kodeksu cywilnego 
(tj. Dz.U. z 2019, poz.1182).

Umowę najmu okazjonal-
nego może zawrzeć osoba 
�zyczna będąca właścicielem 
(współwłaścicielem) lokalu, z 
tym zastrzeżeniem, że osoba 
taka nie może prowadzić dzia-
łalności gospodarczej w zakre-
sie wynajmowania lokali. Nie 
jest zatem możliwe zawarcie 
takiej umowy przez podmiot 
prawa handlowego, np. spółkę 
z ograniczoną odpowiedzial-
nością. Z drugiej strony umo-
wy najemcą również może być 
tylko osoba �zyczna. W świe-
tle obowiązujących aktualnie 
przepisów, nie jest możliwe za-

warcie umowy najmu okazjo-
nalnego lokalu mieszkalnego 
np. przez spółkę z o.o.

Umowa najmu okazjonal-
nego lokalu mieszkalnego 
musi być zawarta na czas okre-
ślony, który nie może przekra-
czać 10 lat. Takiej umowy nie 
można zawrzeć na czas nie-
określony. Umowa najmu oka-
zjonalnego musi być zawarta 
na piśmie. Wszystkie zmiany 
takiej umowy, czyli aneksy, 
również muszą być sporzą-
dzone na piśmie. Jeżeli forma 
pisemna umowy lub jej zmian 
nie zostanie zachowana, to 
umowa lub jej zmiany są nie-
ważne, czyli prawnie niesku-
teczne.

Zasady obowiązujące 
przy zawarciu umowy 
najmu okazjonalnego 
lokalu mieszkalnego

Nie ulega wątpliwości, że 
zasady obowiązujące przy 
zawarciu umowy najmu oka-
zjonalnego w większym stop-
niu chronią właściciela lokalu 
mieszkalnego - jako wynajmu-
jącego - niż najemcę takiego 
lokalu.

Do umowy najmu okazjo-
nalnego muszą być załączone 
następujące dokumenty:

1) Oświadczenie najemcy lo-
kalu, że w przypadku, gdy 
umowa wygaśnie (wraz z 
upływem terminu, na który 
została zawarta) lub ule-
gnie rozwiązaniu (wraz z 
upływem terminu wypo-
wiedzenia umowy) opróżni 
on, opuści i wyda lokal wy-
najmującemu w terminie 
wskazanym przez tegoż wy-
najmującego. W tym oświad-
czeniu przyszły najemca, w 
zakresie opróżnienia i wyda-
nia lokalu, poddaje się egze-
kucji. Oświadczenie najemcy 
musi być sporządzone w for-
mie aktu notarialnego.

2) Wskazanie przez najemcę 
innego lokalu, w którym 
będzie on mógł zamieszkać 
w przypadku, gdy wszczęta 
i przeprowadzona zostanie 
jego egzekucja z dotych-
czas zajmowanego lokalu 
mieszkalnego.

3) Oświadczenie właściciela 
lub osoby posiadającej inny 
tytuł prawny do lokalu wska-
zanego przez najemcę, o wy-
rażeniu zgody na zamieszki-
wanie w tym wskazanym 
lokalu, przez najemcę i inne 
osoby z nim zamieszkują-
ce, w przypadku zaistnienia 
okoliczności związanych z 

koniecznością realizacji pra-
wa wynajmującego do dzia-
łań egzekucyjnych w stosun-
ku do najemcy.
Przepisy przewidują moż-

liwość uzależnienia zawarcia 
umowy najmu okazjonalnego 
od wpłaty przez najemcę ka-
ucji zabezpieczającej. Pobrana 
przez wynajmującego kaucja 
ma na celu zabezpieczenie: a) 
wszelkich należności na rzecz 
wynajmującego wynikają-
cych z umowy najmu tj. opłat 
czynszu najmu, innych opłat, 
odnowienia mieszkania, jeżeli 
najemca tego obowiązku nie 
wypełnił itp.; b) ewentualnych 
kosztów, które wynajmujący 
będzie musiał ponieść w związ-
ku z egzekucją prowadzoną w 
stosunku do najemcy, a mającą 
na celu usunięcie go z lokalu.

Kaucja nie może przekro-
czyć 6-ciokrotności miesięcz-
nego czynszu i podlega zwro-
towi w ciągu miesiąca od dnia 
opróżnienia i wydania lokalu 
przez najemcę. Wynajmujące-
mu przysługuje prawo potrą-
cenia zaległości najemcy, wyni-
kających z łączącej ich umowy 
najmu okazjonalnego, z kaucji 
zabezpieczającej.

Wynajmujący ma prawo do 
pobierania czynszu najmu w 

Prawo w pigułce: zawarcie umowy najmu okazjonalnego
wysokości stawki czynszu 
określonej w umowie. Może 
również pobierać od na-
jemcy opłaty, które od wy-
najmującego nie są zależne 
np. opłaty za energię elek-
tryczna, gaz, wodę odpro-
wadzanie ścieków itp.  Stro-
ny umowy mogą jednak 
ustalić, że najemca opłat 
tych nie będzie ponosił, a 
wynajmujący uwzględni te 
opłaty w wysokości stawki 
czynszu najmu. Wynajmu-
jący może od najemcy po-
bierać również inne opłaty, 
ale tylko wtedy, gdy zostały 
one wyraźnie wskazane i 
ich wysokość określono w 
umowie.

Podwyższać czynsz najmu 
można tylko w sposób i na wa-
runkach wskazanych w umo-
wie. Jeżeli w umowie nie usta-
lono możliwości podwyższania 
stawki czynszu najmu, to przez 
czas trwania umowy nie można 
podwyższyć wysokości czyn-
szu najmu.

Ponadto właściciel ma 
obowiązek dokonania zgło-
szenia najmu do właściwego 
ze względu na swoje miejsce 
zamieszkania urzędu skarbo-
wego, w terminie 14 dni od 
daty rozpoczęcia najmu loka-

lu mieszkalnego. Najemca ma 
prawo żądania od wynajmu-
jącego przedłożenia dowodu 
dokonanego zgłoszenia.

Umowa najmu okazjonalne-
go lokalu mieszkalnego może 
ulec zakończeniu na dwa spo-
soby: a) poprzez jej wygaśnię-
cie, czyli z upływem okresu, 
na który została zawarta; b) 
poprzez jej rozwiązanie, czyli z 
upływem okresu jej wypowie-
dzenia.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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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

Bezpłatne 
badanie serca
Fundacja NEUCA dla Zdro-
wia prowadzi serię bez-
płatnych i bezpiecznych 
badań pro�laktycznych, 
które są poświęcone dia-
gnozie chorób serca. - To 
kolejny raz, gdy kardiobus 
wyjedzie na ulice kilkudzie-
sięciu miejscowości w ca-
łym kraju, docierając także 
do Wałbrzycha. Kardiobus 
będzie stacjonował w Wał-
brzychu 25 marca przy ul. 
Jana Pawła II 3F, między 
godzinami 9.00 a 16.00, 
przy siedzibie partnera akcji. 
Udział w badaniu jest bez-
płatny, wymagane są jednak 
wcześniejsze zapisy. Można 
ich dokonywać przed pla-
nowanym badaniem pod 
tym samym adresem, gdzie 
odbywać się będą badania. 
Wszelkie szczegóły znajdują 
się na stronie Fundacji NEU-
CA dla Zdrowia: www.fun-
dacjaneuca.pl – wyjaśniają 
organizatorzy akcji.

(RED)

Gotówka czeka 
na właściciela
1 marca 2021 r. 65-letnia 
kobieta znalazła w cen-
trum Wałbrzycha pewną 
sumę pieniędzy. Jako że 
dla kobiety uczciwość to 
podstawa, dzień później 
przyniosła gotówkę do Ko-
mendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu. Funkcjonariu-
sze zabezpieczyli mienie i 
teraz ustalają do kogo na-
leżały pieniądze. Do dzisiaj 
nikt nie zgłosił się po odbiór 
zgubionej gotówki. - Funk-
cjonariusze wciąż ustalają 
właściciela pieniędzy, a 
także świadków mogących 
wiedzieć kto zgubił pienią-
dze. Osoba, która straciła 
swoje oszczędności, powin-
na wiedzieć jakie to były 
banknoty, jaka to była kwo-
ta oraz gdzie i kiedy mogła 
zgubić gotówkę. Prosimy o 
bezpośredni kontakt z Ko-
misariatem Policji II w Wał-
brzychu przy ul. Psie Pole 7 
lub Komendą Miejską Policji 
w Wałbrzychu przy ul. Ma-
zowieckiej 2 – mówi podko-
misarz Marcin Świeży, O�cer 
Prasowy Komendanta Miej-
skiego Policji w Wałbrzychu.

(RED)

- Od tego roku emeryci i 
renciści z nadpłatą podatku 
inaczej rozliczają PIT - infor-
muje Małgorzata Łękawska, 
Zastępca Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Wałbrzychu.

Jeśli w tym roku emeryt lub 
rencista zamiast PIT-40A otrzy-
mał PIT-11A, to może złożyć 
samodzielnie zeznanie roczne 
PIT, jeśli chce skorzystać z ulg 
i odliczeń lub przekazać 1% 
podatku innej organizacji, niż 
wskazanej w ubiegłym roku. 
Może także nie robić nic, wtedy 
urząd skarbowy zaakceptuje 
zeznanie PIT-37 przygotowane 
w usłudze Twój e-PIT. W tym 
przypadku 1% na rzecz orga-
nizacji pożytku publicznego 
(OPP) będzie w tym roku auto-
matycznie przekazany organi-
zacji, która została wybrana w 
ubiegłym roku.

- Jeśli w ubiegłym roku 
emeryt lub rencista nie wska-
zał organizacji, a w tym roku 
chciałby to zrobić lub zmienić 
swój ubiegłoroczny wybór i 
otrzymał PIT-11A – musi wy-
pełnić i wysłać do urzędu skar-
bowego zeznanie roczne albo 
wskazać organizację w zezna-
niu udostępnionym w usłudze 
Twój e-PIT. Uwaga: nie należy 
składać PIT-OP. Jeśli natomiast 
emeryt lub rencista otrzymał 

PIT-40A to wówczas może sko-
rzystać z formularza PIT-OP – 
wyjaśnia Małgorzata Łękawska.

Zwrot nadpłaty podatku zo-
stanie dokonany do 45 dni, jeśli 
zeznanie zostanie automatycz-
nie zaakceptowane w usłudze 
Twój e-PIT albo zostanie zło-
żone drogą elektroniczną. Na-
tomiast w przypadku zeznań 
składanych papierowo zwrot 
nastąpi do 3 miesięcy. Termin 
zwrotu nadpłaty liczy się od 
dnia złożenia zeznania. W przy-
padku zeznania automatycznie 
zaakceptowanego przez urząd 
w usłudze Twój e-PIT termin 
45 dni liczy się od 30 kwietnia. 
Warto zgłosić swój rachunek 
bankowy do urzędu skarbo-
wego, żeby szybko i bezpiecz-
nie otrzymać zwrot nadpłaty. 
Możesz to zrobić w składanym 
zeznaniu PIT, w usłudze Twój 
e-PIT lub na formularzu ZAP-
3 (możesz go wrzucić do urny 
przed urzędem skarbowym lub 
wysłać pocztą). Jeżeli rachunek 
był zgłoszony wcześniej do 
urzędu i jest aktualny, nie trze-
ba nic robić.

- Jeśli, tak jak do tej pory, 
podatnik otrzymał od organu 
rentowego PIT-40A, nie musi 
rozliczać PIT, o ile nie osiągnął 
w ubiegłym roku przychodów 
z innych źródeł i nie korzysta 

Ważne zmiany dla emerytów i rencistów

z ulg i odliczeń. W przeciw-
nym wypadku powinien do 30 
kwietnia złożyć odpowiednie 
zeznanie roczne. Jeśli podatnik 
potrzebuje pomocy specjali-
sty, może zadzwonić do urzę-

du skarbowego lub umówić 
wizytę w urzędzie skarbowym 
na podatki.gov.pl – dodaje Za-
stępca Naczelnika Urzędu Skar-
bowego w Wałbrzychu.

(RED)
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Listy do redakcji

Nauka nie idzie w las…
…a szkoda, bo Lasy Pań-

stwowe przyjęły to powiedzenie 
dosłownie i nic nie robią sobie 
z opinii naukowców i rzeszy 
obywateli, widzących potrzebę 
zachowania jedynego w Euro-
pie lasu pierwotnego, jakim jest 
Puszcza Białowieska. Wycinka 
drzew i dewastacja całego eko-
systemu puszczy jest zbrodnią 
przeciwko naturalnemu środo-
wisku i zdrowemu rozsądkowi. 
Widocznie wycinka starych 
drzew jest wkalkulowana w de-
karbonizację, którą tak rozumie 
dzisiejsza władza PiS, zmuszo-
na faktycznie nieopłacalnością 
wydobycia węgla i stosunkowo 
tanim zdobyciem paliwa alter-
natywnego. Dbałość o pierwot-
ne zasoby przyrodnicze i odpo-
wiednia reklama tego skarbu 
przyrodniczego może dać Polsce 
więcej korzyści, niż fundacje 
tworzone dla zasłużonych dzia-
łaczy, które pod płaszczykiem 
patriotycznych haseł są faktycz-
nie skarbonką do �nansowania 
akcji propagandowych rządu.

Zastanawiające jest na przy-
kład �nansowanie odbudowy 
prywatnej nieruchomości po-
lityka przez jedną z takich fun-
dacji, w zamian za obietnicę 
prowadzenia w niej działalności 
statutowej tej fundacji, która 
faktycznie nie nastąpiła. Koszt 
odbudowy, s�nansowany przez 
fundację, znacznie podniósł 
wartość prywatnego obiektu 

społecznymi pieniędzmi. Przecież 
istnieją przepisy w statucie każ-
dej fundacji, określające wydat-
kowanie jej funduszy. Adaptacja 
obiektu o bezpiecznym stanie 
budowlanym, to nie to samo co 
odbudowa nie swojego przecież 
środka trwałego. W sytuacji wy-
powiedzenia umowy, właściciel 
obiektu powinien zwrócić fun-
dacji poniesione koszty. Wszyscy 
jesteśmy też pod wrażeniem in-
nej rewelacji dotyczących byłego 
wójta Pcimia Daniela Obajtka, 
dotyczących wycofania z sądu - 
decyzją prokuratury - oskarżeń 
o działania zabronione funkcjo-
nariuszom państwowym i samo-
rządowym. Przecież nie jest to nic 
nowego. Nauka nie idzie w las...

Pierwszą „lekcję” dał nam 
wybrany prezydent w roku 2015. 
Było to uniewinnienie skazanych 
w sądzie I instancji urzędników 
państwowych, którzy naruszyli 
obowiązujące przepisy. Ci unie-
winnieni politycy mają teraz 
nadzorować prawidłowość re 
kontroli, która ma być wszczęta 
przez tę samą CBA, pod wpły-
wem ujawnienia nagranych 
taśm, stanowiących dowód w 
sprawie i zainteresowania tym 
opinii publicznej przez prasę. 
Prokuratura, wycofując goto-
wy już akt oskarżenia z sądu, 
też postanowiła „odciążyć sąd 
od tego problemu”. Czym in-
nym jest „prawo łaski”, a czym 
innym unieważnienie wyroku 

sądowego przez organ władzy 
wykonawczej, którą jest prezy-
dent, który ten fakt nazwał nie-
znanym w przepisach polskiego 
prawa „uwolnieniem sądu od 
problemu”. Podobna sytuacja 
miała miejsce w wypadku zanie-
chania wszczęcia przez prokura-
turę czynności prawnych, doty-
czących podejrzenia naruszenia 
prawa przez prezesa PiS przy re-
alizacji - zaniechanego na szczę-
ście  - przedsięwzięcia budowy 
„dwóch wież” na ul. Srebrnej, czy 
„koperty” pana Birgfellnera.

W czasach słusznie minio-
nych też istniała prokuratura i 
wszyscy obywatele w PRL byli 
równi wobec prawa, jednak ist-
niał taki twór para sądowy jak 
„Komisja Kontroli Partyjnej”. 
Przed tą komisją, a nie przed 
sądem powszechnym, stawali 
członkowie Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej, którzy 
dopuścili się naruszenia obo-
wiązującego prawa. Wyroki 
jakie otrzymywali były różne: 
począwszy od upomnienia, na-
gany partyjnej, do usunięcia z 
partii, co było równoznaczne z 
pozbawieniem nomenklaturo-
wych posad. W ten sposób ka-
rząc za naruszenie prawa, PZPR 
ukrywała przed opinią publicz-
ną fakty złodziejstwa, niego-
spodarności, marnotrawstwa, 
nepotyzmu i kolesiostwa, nie po-
zostawiając śladów, ani rys na 
opinii partii. Dla innych złodzie-

jaszków były sądy powszechne. 
Nie pamiętają o tym jednak nie-
którzy politycy z przeszłością PZ-
PR-owską, skandujący w Sejmie 
hasło „precz z komuną”, a nauka 
przecież nie idzie w las...

Znanym hasłem bolszewi-
ków, realizowanym w praktyce, 
było: „dajcie mi człowieka, a pa-
ragraf się znajdzie”. PiS postano-
wił udoskonalić tę zasadę i to ha-
sło teraz można tak odczytywać: 
„dajcie mi człowieka, a jeżeli nie 
ma paragrafu, to go po prostu 
stworzymy”. To prosty sposób na 
wprowadzenie stosowanej już 
zasady działania prawa wstecz 
przez „dobrą zmianę”, z czym 
mamy do czynienia od wyborów 
parlamentarnych w 2015 roku.

10 kwietnia minie 11 roczni-
ca katastrofy smoleńskiej. Pro-
kuratura krajowa i wspierająca 
ją podkomisja MON Antoniego 
Macierewicza nie skierowały 
do sądu aktu oskarżenia wo-
bec winnych tej katastrofy. Cały 
czas trwania dochodzenia pro-
wadzonego przez prokuraturę i 
podkomisję MON dotyczył przy-
jętej tezy o zamachu i wydarzeń 
po katastro�e, w celu odsunięcia 
na daleki plan faktu, że istnieją 
niepodważalne dowody o nie-
przestrzeganiu procedur lotni-
czych, które były praprzyczyną 
kolejnych zdarzeń. Są to naj-
ważniejsze dowody w postaci 
zapisów „czarnych skrzynek” 
samolotu i każda prokuratura 

na świecie oparłaby się na nich 
prowadząc dochodzenie, gdzie - 
jak na spowiedzi - jest wszystko 
nagrane do ostatniej sekundy. 
O tym i o braku jakichkolwiek 
innych dowodów propaganda 
milczy. Jak mantrę powtarza się 
za to opinię o zamachu i zrzecze-
nia się przez Polskę prowadze-
nia dochodzenia na rzecz Rosji, 
jakby to miało wpływ na decyzję 
pilotów i dysponenta lotu na 
lądowanie tuż przed katastrofą. 
Tak samo jak w wypadku pana 
Obajtka powtarzane jest przez 
propagandę rządową stwierdze-
nie o ataku opozycji na prezesa 
narodowego koncernu paliwo-
wego. Przecież opozycja podno-
si fakt braku jasności dochodów 
i wydatków w okresie kiedy był 
wójtem Pcimia. Jak można to 
połączyć z twierdzeniem przy-
wództwa partii rządzącej o rów-
ności wszystkich wobec prawa? 
Czyżby w prokuraturze wydzie-
lona była komórka, która kiedyś 
dla rządzącej PZPR spełniała 
rolę Komisja Kontroli Partyjnej?

Jan Kołodziejczyk

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i po-
glądów autora. Treści zawarte 
w liście nie odzwierciedlają po-
glądów i opinii redakcji.

Zmiana 
rozkładów 
jazdy
Dział Komunikacji Zbio-
rowej Zarządu Dróg, Ko-
munikacji i Utrzymania 
Miasta w Wałbrzychu in-
formuje, że ze względu na 
wprowadzone ogranicze-
nia, od 20 marca 2021 r. 
autobusy linii komunika-
cyjnych nr 2 i C nie będą 
obsługiwały przystanku 
położonego przy Galerii 
Victoria. Ze względu na za-
mknięcie przejścia granicz-
nego z Czechami, autobusy 
linii nr 15 kończą jazdę przy 
granicy państwa w Golińsku, 
a nie w Mezimesti. Z uwagi 
na nowy rozkład jazdy po-
ciągów Kolei Dolnośląskich, 
zmianie uległy także rozkła-
dy linii autobusów nr 1 i 2. 
Ponadto wznowiona została 
sprzedaż biletów przez kie-
rowców autobusów. - Pro-
simy o stosowaniu wszel-
kich zasad bezpieczeństwa 
pandemicznego. Sprzedaż 
biletów za odliczoną kwotę 
odbywa się podczas posto-
ju autobusu na przystan-
kach. Prosimy o zachowanie 
dystansu i zasłaniania ust i 
nosa ochronną maseczką 
– apelują pracownicy ZD-
KiUM w Wałbrzychu.

(RED)

Afrykański 
sukces
Uczennica I Liceum Ogól-
nokształcącego z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi w 
Wałbrzychu - Jagoda Mi-
tura z klasy 2a - zdobyła 
tytuł �nalistki XIX edycji 
Olimpiady Znajomości 
Afryki. - Jej sukces jest 
ogromny, ponieważ znala-
zła się w �nale jako jedyna 
reprezentantka z Dolnego 
Śląska. Jeśli sytuacja pande-
miczna pozwoli, to w dniach 
14-15.04.2021 r. odbędzie 
się w Warszawie ostatni 
etap. Serdecznie gratuluje-
my Jagodzie i jej opiekunce 
- Annie Walendzik – mówi 
Beata Urbaniak, wicedyrek-
tor I LO w Wałbrzychu.

(RED)
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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 R E K L AMA

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

Gmina Głuszyca podpi-
sała umowę na rewitalizację 
budynku przy ul. Sienkie-
wicza 25. Znalazł się on na 
liście projektów z do�nan-
sowaniem ZIT Aglomeracji 
Wałbrzyskiej i może liczyć na 
zwrot aż 85% poniesionych 
kosztów remontu.

Prace rewitalizacyjne będą 
polegały na dociepleniu bu-
dynku, izolacji ścian piwnicz-
nych przed wodą i wilgocią. 
Odrestaurowana zostanie też 
elewacja zewnętrzna. Wartość 
podpisanej umowy to 270 
455,67 zł. 

Projekt jest do�nasowany w 
ramach zadania pn. „Odnowa 
części wspólnych wielorodzin-
nego budynku mieszkalnego 
przy ul. Sienkiewicza 25 w Głu-
szycy” nr RPDS. 06.03.04-02-
0206/16-00 w ramach Osi Prio-
rytetowej nr 6 „Infrastruktura 
spójności społecznej” Działania 
nr 6.3 „Rewitalizacja zdegrado-
wanych obszarów” Poddziała-
nia nr 6.3.4 „Rewitalizacja zde-
gradowanych obszarów – ZIT 
AW” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020.

(MC)

Odnowią budynek

- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez 
budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – projekt o takiej 
nazwie znalazł się na liście rankingowej zadań do realizacji w ramach 
programu infrastruktury drogowej w 2021 roku opublikowanej przez 
Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zadanie będzie polegało 
na wybudowaniu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 biegnącej 
przez ulicę Sienkiewicza w Głuszycy do granicy z Jedliną Zdrój. 
W sumie powstanie ponad 500 metrów nowego chodnika. Wizytowałem 
miejsce nowej inwestycji wspólnie z Radnym Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego Mirosławem Lubińskim, który na każdym kroku wspiera 
Gminę Głuszyca w podejmowanych przedsięwzięciach – mówi burmistrz 
Głuszycy Roman Głód.

(MC)

Zbudują nowy chodnikWsparcie dla projektu
- Prosimy o wsparcie akcji 
w ramach II etapu konkursu 
Funduszu Toyoty. Oddaj głos 
na Szkołę Podstawową nr 3 w 
Głuszycy - projekt numer 3 „Bez-
pieczne przejście dla pieszych”. 
Każdy oddany głos oznacza je-
den punkt przyznany projekto-
wi. Planowany termin głosowa-
nia to okres od 26 marca 2021 
do 8 kwietnia 2021 do godziny 
23.59.59 (14 dni). Głosowanie 
odbywać się będzie na stronie 
https://fundusztoyoty.pl w za-
kładce „głosowanie” – apelują 
autorzy głuszyckiego projektu.

(MC)

Dopłacą do usuwania 
azbestu
Burmistrz Głuszycy ogłosił na-
bór wniosków o do�nansowa-
nie usuwania azbestu w roku 
2021. Zadanie będzie realizo-
wane pod warunkiem otrzyma-
nia przez Gminę Głuszyca do�-
nansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu. Kosztami obejmującymi 
do�nansowanie będą wyłącznie 
koszty demontażu, zbierania, 
transportu i unieszkodliwiania 
odpadów zawierających azbest. 
Do�nansowanie nie będzie obej-
mować kosztów związanych z 
zakupem i montażem nowych 
pokryć dachowych. O do�nanso-
wanie ubiegać się mogą: osoby 
�zyczne, rolnicy, kościoły i związ-
ki wyznaniowe, stowarzyszenia, 
wspólnoty mieszkaniowe itp. 
Nabór wniosków odbędzie się 
w terminie do dnia 31.03.2021 r. 
Bliższe informacje można także 
uzyskać pod numerem telefonu 
74 88 66 740, 74 88 66 756.

(MC)

Do 850 rodzin z Gminy 
Świebodzice tra�ą świątecz-
ne paczki żywnościowe. Ak-
cja wydawania żywności po-
trwa do 25 marca 2021 r.

W Świebodzicach trwa ak-
cja pomocowa, polegająca na 
przygotowaniu 650 paczek z 
produktami żywnościowymi 
dla mieszkańców Świebodzic. 

- Jest ona największą przed-
świąteczną akcją w ostatnich 
latach – podkreśla burmistrz 
Świebodzic Paweł Ozga - W 
trosce o dobro i zdrowie Świe-
bodziczan oraz mając na celu 
sprawny przebieg akcji, zaan-
gażowani są w nią żołnierze 16 
Dolnośląskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej. Już od 18 marca 
pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w magazynie przy 
ul. Wojska Polskiego 14 wydają 
żywność osobom potrzebują-
cym wsparcia. Jest to realizacja 
Programu Operacyjnego Po-

moc Żywnościowa 2014-2020, 
współ�nansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Najbar-
dziej Potrzebującym. Do Świe-
bodzic żywność tra�ła z Banku 
Żywności we Wrocławiu oraz 
Caritasu Diecezji Świdnickiej i 
będzie dystrybuowana przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Świebodzicach. Akcję wsparli 
także lokalni przedsiębiorcy: 
Mirosław Olendzki oraz pań-
stwo Grajewscy, za co serdecz-
nie dziękujemy.

Osobom niepełnospraw-
nym oraz tym, które nie są w 
stanie dotrzeć do punktu wy-
dawania paczek znajdującego 
się przy ul. Wojska Polskiego 
(np. z powodu przebywania 
na kwarantannie), żywność na 
bieżąco dostarczają współpra-
cujący z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Świebodzicach 
żołnierze w asyście straży 
miejskiej.

Pomoc kierowana jest do 
osób i rodzin, które z powodu 
niskich dochodów nie mogą 
zapewnić sobie odpowiednich 
produktów żywnościowych, z 
tego powodu paczki będą tra-
�ać do ograniczonej liczby osób 
znajdujących się w najtrudniej-
szej sytuacji życiowej, określonej 
przesłankami ustawy o pomocy 
społecznej. Do otrzymania żyw-
ności mają prawo osoby, które 
otrzymały skierowanie z Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Jedna 
osoba otrzyma około 20 kg pro-
duktów żywnościowych, w przy-
gotowanym zestawie znajduje 
się szeroka gama artykułów.

- Ponadto 1 kwietnia 2021 
r. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Świebodzicach dodatkowo 
dwustu najbardziej potrze-
bującym rodzinom przekaże 
mięsne produkty żywnościowe 
– dodaje Paweł Ozga.

(WPK)

Setki paczek dla mieszkańców
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Willa Alfa zaprasza

       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/

Rozpoczęły się konsultac-
je społeczne z mieszkańcami 
Gminy Boguszów-Gorce w 
sprawie budżetu obywatel-
skiego na rok 2021. Pierwszy 
etap trwa do 06 kwietnia 
2021 r. i obejmuje zgłasza-
nie propozycji projektów do 
realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego.

Kto może zgłaszać 
propozycje projektów?

Uprawnionymi do zgłasza-
nia propozycji projektów są 
pełnoletni mieszkańcy Bo-
guszowa-Gorc. Autorem pro-
jektu – pomysłodawcą może 
być osoba lub grupa osób. W 
sytuacji gdy pomysłodawcą 
jest grupa osób należy wskazać 
osobę właściwą do kontaktu w 
sprawie projektu.

Jakie środki 
przeznaczono na Budżet 
Obywatelski?

W roku 2021 na realizację 
projektów w ramach budżetu 
obywatelskiego przeznac-
zona została kwota 160 000 
zł zgodnie z poniższym pod-
ziałem:
1. 60 000 zł na projekty zlo-

kalizowane na terenie dz-
ielnicy Boguszów (razem z 
Krakowskim Osiedlem),

2. 42 400 zł na projekty zloka-
lizowane na terenie dzielni-
cy Gorce,

3. 33 600 zł na projekty zloka-
lizowane na terenie dzielni-
cy Kuźnice Świdnickie,

4. 24 000 zł na projekty zloka-
lizowane na terenie dzielni-
cy Stary Lesieniec.
Zgłaszane propozycje pro-

jektów mogą dotyczyć jednej 
z wyżej wymienionych dzielnic 
Boguszowa-Gorc.

Jakie projekty mogą 
być realizowane
w ramach Budżetu 
Obywatelskiego?
- projekty, których koszt nie 

przekracza kwoty wska-
zanej dla danej dzielnicy;

- możliwe do realizacji w ter-
minie do dnia 31.12.2021 r.;

- dotyczące zadań własnych 
Gminy Boguszów-Gorce (za-
dania własne gminy zostały 
określone w ustawie z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym - t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.);

- zgodne z przyjętymi plana-
mi, strategiami i programa-
mi Gminy Boguszów-Gorce 
oraz z obowiązującymi 
przepisami prawnymi;

- projekty infrastrukturalne 
muszą być realizowane na 
terenie będącym własnością 
Gminy Boguszów-Gorce, 
który nie został oddany w 
użytkowanie wieczyste, 
najem lub dzierżawę - o ile 
projekt ma dotyczyć wyko-
nania elementów infras-
truktury trwale związanych 
z gruntem lub budynkiem;

- spełniające wymóg niegen-
erowania kosztów utrzyma-
nia niewspółmiernie wyso-
kich w stosunku do wartości 
realizacji projektu.

Jak zgłaszać projekty?
Projekty należy zgłaszać na 

formularzu zgłoszeniowym. 
Formularz wraz załącznikami 
zamieszczony jest w wersji edy-
towalnej na bip.boguszow-gorce.
pl > Budżet Obywatelski > Rok 
2021. Zgłoszenie propozycji pro-
jektu do budżetu obywatelskiego 
wymaga poparcia co najmniej 
15 pełnoletnich mieszkańców 
Boguszowa-Gorc. Do formularza 

zgłoszeniowego obowiązkowo 
muszą zostać dołączone nas-
tępujące załączniki:
1. lista mieszkańców Bo-

guszowa-Gorc, popierają-
cych propozycję projektu 
zgłaszanego do Budżetu 
Obywatelskiego Bo-
guszowa-Gorc na 2021 rok,

2. oświadczenie pomysłodaw-
cy projektu zgłaszanego do 
Budżetu Obywatelskiego Bo-
guszowa-Gorc na rok 2021,

3. klauzula informacyjna - 
RODO dotycząca przetwar-
zania danych osobowych 
pomysłodawcy projektu.
W celu rzetelnej oceny 

zgłaszanego projektu zaleca 
się załączenie do formularza 
zgłoszeniowego dodatkowych 
dokumentów:
- zdjęcia, mapki lokalizujące, 

itp., które ułatwią ustalenie 
planowanego miejsca real-
izacji projektu,

- dokumenty dotyczące 
źródła danych przyjętych do 
kalkulacji kosztorysu pro-
jektu np. wyceny, wydruki 
ze stron internetowych itp.

Gdzie i kiedy należy 
składać propozycje 
projektu?

Wypełnione formularze 
zgłoszeniowe należy złożyć w 
wersji pisemnej osobiście w 
Urzędzie Miejskim w Boguszow-
ie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 
58-370 Boguszów-Gorce lub 
korespondencyjnie (z dop-
iskiem na kopercie „Budżet 
Obywatelski Boguszowa-Gorc 
na rok 2021”) na adres Urząd 
Miejski w Boguszowie-Gor-
cach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 
Boguszów-Gorce w terminie 
od dnia 22.03.2021 r. do dnia 
06.04.2021 r.

W przypadku wysyłki kore-
spondencyjnej decyduje data 
wpływu do Urzędu Miejskiego 
w Boguszowie-Gorcach.

Każdy Pomysłodawca 
przed zgłoszeniem propozycji 
projektu powinien zapoznać 
się z Regulaminem stanowią-
cym załącznik do uchwały Nr 
XXXII/177/21 Rady Miejskiej w 
Boguszowie-Gorcach z dnia 19 
lutego 2021 r. w sprawie prze-
prowadzenia na terenie Gminy 
Miasto Boguszów-Gorce kon-
sultacji społecznych w sprawie 
Budżetu Obywatelskiego jako 
części budżetu Gminy Bo-
guszów-Gorce na rok 2021.

W terminie od 23 kwietnia 
do 12 maja br. zostanie opubli-
kowana ostateczna lista zwery-
�kowanych projektów, które 
będą poddane pod głoso-
wanie, informacje o miejscach 
wyznaczonych do głosowania 
oraz pełne opisy projektów. 
Głosowanie na zakwali�kow-
ane projekty odbędzie się w 
dniach 20 maja - 7 czerwca 
2021 r., natomiast ogłoszenie 
wyników konsultacji w sprawie 
budżetu obywatelskiego nas-
tąpi do 11 czerwca br.

Informacje 
dotyczące Budżetu 
Obywatelskiego można 
uzyskać w:

- Centrum Obsługi Jednos-
tek w Boguszowie-Gorcach, 
ul. Waryńskiego 10, 58-370 
Boguszów-Gorce, tel. 74 842 
11 07, e-mail: sekretariat@coj.
boguszow.eu,

- Urzędzie Miejskim w Bo-
guszowie-Gorcach tel. 74 
8449-311 wew.43, e-mail: 
pelnomocnik . rozwoj@bo-
guszow-gorce.pl.

(JCF)

Zrealizuj swój pomysł

- Z ogromnym żalem 
i bólem przyjąłem infor-
mację o śmierci mojego 
przyjaciela Pavla Hečko 
- Starosty Meziměsti oraz 
wieloletniego samorządow-
ca Královéhradecý Kraj. Prze-
grał walkę z korona wirusem 
– napisał w mediach społec-
znościowych Andrzej Lipińs-
ki, burmistrz Mieroszowa.

- Wyrazy współczucia dla 
Jego Rodziny, w szczególnoś-
ci żony - Dany Hečkovej oraz 
wszystkich współpracowników 
Pavla. Spoczywaj w Pokoju 
Przyjacielu – dodał burmistrz 
Andrzej Lipiński, który przez 
wiele lat współpracował na 
polsko - czeskim pograniczu z 
Pavlem Hecko. Dzień wcześniej 

w Urzędzie Miejskim w Miero-
szowie, z inicjatywy burmis-
trza Andrzeja Lipińskiego, 
odbyły się rozmowy z przed-
stawicielami czeskich władz 
samorządowych. Spotkanie 
dotyczyło współpracy trans-
granicznej, a przede wszyst-
kim  możliwości pozyskiwania 
środków �nansowych na real-
izację wspólnych projektów. W 
spotkaniu uczestniczyli: Miro-
slav Vlasák - Europejskie Ug-
rupowanie Współpracy Tery-
torialnej, Starostka Adrspachu 
Dana Cahová i Starosta Teplic 
nad Metuji Josef Bitnar. - Lic-
zymy na owocną współpracę 
– powiedział po spotkaniu 
burmistrz Mieroszowa.

(RED, fot. T.Tracewski)

Żałoba na pograniczu
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Komunikat 
Burmistrza Jedliny – Zdroju
W związku z obowiązującymi obostrzeniami i wskazaniami odnośnie pracy 
urzędów, zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie 
Miasta Jedlina-Zdrój.
Od 22 marca 2021 r. sprawy niewymagające osobistego udziału prosimy 
załatwiać:
1. telefonicznie pod numerami telefonów: 
 74 8422 215, 748455216, 74 88 55 054, 74 88 55 269,
2. fax: 74 85 10 980,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem: 
 urzad@jedlinazdroj.eu 
 lub poprzez Elektroniczną Skrzynką Podawczą: EPUAP.

WAŻNE:
1. Kasa zostaje zamknięta do dnia 9 kwietnia br.
2. Sprawy wymagające osobistej wizyty (USC, ewidencja ludności) 
 będą załatwiane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy korespondencji i płatności.

Leszek Orpel
Burmistrz Jedliny-Zdroju

R E K L AMA

Wałbrzych, ul. 1 Maja 6
możliwość sprawdzenia telefonicznego

Skonsoliduj 
swoje pożyczki 
w jedną ratę
- kredyt gotówkowy
- kredyt konsolidacyjny
- wiele banków i SKOK-ów

575-194-115 • 787-452-596

18 marca to szczególny 
dzień w życiu Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Ja-
nusza Korczaka w Jugowi-
cach - 18 marca 2009 r. Rada 
Gminy Walim podjęła uchwa-
łę, na mocy której patronem 
szkoły w Jugowicach stał się 
Janusz Korczak.

- Janusza Korczaka wspo-
minamy jako wybitnego pe-
dagoga, lekarza i pisarza, który 
zdołał przekonać wszystkich, 
że dziecko to mały człowiek, 
któremu należy powtarzać, że 
„jest mądre, że umie, że potra�”, 
podkreślając, że gdy dziecko się 
śmieje, to śmieje się cały świat. 
Dobro, empatia i pochylenie się 

nad losem każdego człowieka, 
nawet tego najmniejszego, są 
wartościami, które każdy po-
winien naśladować. Uczniowie 
i nauczyciele PSP im. Janusza 
Korczaka w Jugowicach co 
roku uroczyście świętują dzień 
patrona. W obecnym, trudnym 
czasie też nie zapomnieli o 
swoim dobrym duchu, przygo-
towując o nim �lm – podkreśla 
kierownictwo szkoły.

Film dostępny jest na stor-
nie internetowej Gminy Walim: 
http://walim.pl/dzien-patrona-
-w-publicznej-szkole-podsta-
wowej-im-janusza-korczaka-
-w-jugowicach/

(AM)

Dzień patrona

Ochotnicza Straż Pożarna w Mieroszowie wzbogaciła się o nowy sprzęt. 
Jest nim Quad Polaris Sportsman XP 1000 Touring. - Pojazd znacznie 
ułatwi pracę naszej jednostce, podczas działań w trudnym terenie, 
głównie przy pożarach lasów oraz w akcjach poszukiwawczych. Quad 
został wyposażony dodatkowo w pług do śniegu, wkrótce zakupiona 
zostanie przyczepa transportowa oraz przyczepa ratownicza. Zakup 
został sfinansowany ze środków własnych OSP Mieroszów – podkreślają 
druhowie z Mieroszowa.

(RED)

Strażacy kupili quada, 
by ratować i... odśnieżać

- Brak oznakowania domu 
numerem porządkowym jest 
przede wszystkim sporym 
utrudnieniem dla służb ratun-
kowych. Gdy posesja nie ma 
numeru porządkowego, czas 
dojazdu pogotowia, policji 
czy straży pożarnej znacznie 
się wydłuża. Pamiętajmy, że w 
ratowaniu życia liczy się każda 
minuta! Nie pozwólmy, aby 
służby ratownicze traciły cenny 
czas na poszukiwanie właści-
wych adresów – podkreśla wójt 
Gminy Walim.

Warto też przypomnieć, że 
obowiązek umieszczania tablic 
reguluje prawo. Ustawa z 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartogra�czne (Dz.U. z  2020r. 
poz. 2052 ze zm.) w art. z art. 
47b stanowi, że właściciele 
nieruchomości zabudowanych 
lub inne podmioty uwidocz-
nione w ewidencji gruntów i 
budynków, które takimi nie-
ruchomościami władają, mają 
obowiązek umieszczenia w 
widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczki 

Obowiązkowa tabliczka
- Tabliczka z numerem porządkowym budynku jest obowiązkowa! – przypomina Adam 

Hausman, wójt Gminy Walim. - Głównym powodem, dla którego warto o tym obowiązku 
pamiętać, jest nasze bezpieczeństwo.

posiadających ulice lub place 
bez nazw – również nazwę 
miejscowości. Ponadto, jeśli 
budynek nie znajduje się bez-
pośrednio przy drodze, a jest w 
głębi ogrodzonej nieruchomo-
ści, wówczas tabliczkę z nume-
rem porządkowym umieszcza 
się również na ogrodzeniu od 
strony ulicy lub wjazdu. Ta-
bliczka z numerem porządko-
wym powinna być oświetlona.

Kary za brak oznaczeń na 
budynku przewiduje Kodeks 
wykroczeń. Jeżeli nie dopeł-
nimy obowiązku oznaczenia 
budynku numerem porządko-
wym lub jeśli tabliczka z nume-
rem będzie nieczytelna, grozić 
może za to kara grzywny do 
250 zł. Wykroczeniem jest rów-
nież brak oświetlenia tabliczki z 
numerem porządkowym.

- Zatem pamiętajmy: każda 
nieruchomość powinna być 
opatrzona tabliczką informacyj-
ną z numerem budynku. Umie-
śćmy ją na frontowej ścianie 
posesji, w miejscu widocznym 
od strony ulicy lub wjazdu na 
posesję. Na tabliczce powinien 
znaleźć się numer nieruchomo-
ści i nazwa ulicy lub w przypad-
ku miejscowości bez nazw ulic, 
nazwa miejscowości. Tablicz-
ka informacyjna powinna być 
oświetlona w nocy. Jeśli budy-
nek jest w głębi działki i trudno 
ją dostrzec od strony wejścia na 
posesję, powinniśmy umieścić 
tablicę numeracyjną również na 
ogrodzeniu. Prosimy wszystkich 
właścicieli nieruchomości o uzu-
pełnienie lub odnowienie istnie-
jących tabliczek adresowych – 
podkreśla Adam Hausman.

(AM)

z numerem porządkowym w 
terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania zawiadomienia o ustale-
niu tego numeru. Na tabliczce, 

oprócz numeru porządkowego 
zamieszcza się również nazwę 
ulicy lub placu, a w miejscowo-
ściach bez ulic lub placów albo 
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Palmy i świąteczne de-
koracje w wiosennych ko-
lorach stworzyli uczestnicy 
„Warsztatów Wielkanocnych 
z Kapelą Janicki”, które od-
były się w Centrum Kultury + 
Biblioteka w Czarnym Borze. 

Przy tworzeniu pięknych 
kompozycji nie zabrakło rów-
nież opowieści o zwyczajach 
i tradycjach świątecznych. 
Przypominamy, że coraz mniej 

czasu pozostało do wzięcia 
udziału w „Konkursie na Naj-
piękniejszą Palmę Wielka-
nocną”. Prace powinny być 
dostarczone do Para�i Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Czarnym Borze w najbliższy 
piątek - 26 marca - po godz. 
13.00. Rozstrzygnięcie konkur-
su odbędzie się już w niedzielę 
o godz. 15.00.

(JJ)

Sukcesy 
zapaśników 
Zagłębia
Z rozegranych w Poznaniu 
mistrzostw Polski junio-
rów w zapasach w stylu 
klasycznym, ZLKS Zagłę-
bie Wałbrzych przywiozło 
komplet medali. - ZLKS 
reprezentowało trzech za-
wodników z Wałbrzycha: 
Mateusz Kaczor - brązowy 
medalista ubiegłorocznego 
czempionatu oraz dwaj de-
biutanci w grupie juniorów: 
Mateusz Ropiak - mistrz kra-
ju w grupie juniorów młod-
szych z roku 2020 i Jakub 
Miś - wracający do rywali-
zacji po kontuzji. Mateusz 
Ropiak wygrał zmagania w 
kategorii do 55 kg, poko-
nując w �nale zawodnika z 
Raciborza Kacpra Karaśkie-
wicza. Mateusz Kaczor w 
kategorii wagowej do 67 kg 
musiał uznać w �nale wyż-
szość innego zawodnika z 
raciborskiej Unii - Kamila 
Czarneckiego. Natomiast Ja-
kub Miś w walce o brązowy 
medal nie dał szans zawod-
nikowi z Lubska - Kornelowi 
Słomkowskiemu – wyliczają 
działacze ZLKS Zagłębie.

(RED)

Biathloniści z powiatu 
wałbrzyskiego zdobyli 6 me-
dali w mistrzostwach Polski 
seniorów. Pięć krążków wy-
walczyli zawodnicy pocho-
dzący z Czarnego Boru: Prze-
mysław Pancerz, Wojciech 
Filip i Wojciech Janik, a jeden 
Kamila Żuk z Sokołowska.

Mistrz świata juniorów 
młodszych w sztafecie - Jan 
Guńka z BKS Wojsko Polskie 
Kościelisko - wygrał bieg na 15 
km podczas mistrzostw Pol-
ski w biathlonie. W zawodach 
rozgrywanych w Dusznikach 
- Zdroju pozostałe miejsca na 

podium zajęli wychowankowie 
UKN Mela�r Czarny Bór: srebr-
ny medal zdobył Przemysław 
Pancerz, a brązowy Wojciech 
Janik (obaj AZS AWF Wrocław). 
W rywalizacji młodzieżowców 
najlepszy był Przemysław Pan-
cerz przed Wojciechem Jani-
kiem.

W rywalizacji kobiet na 
12,5 km drugie miejsce zajęła 
Kamila Żuk z Sokołowska. Re-
prezentantka AZS AWF Kato-
wice oddała aż pięć niecelnych 
strzałów i do zwyciężczyni – 
Moniki Hojnisz – Staręgi straci-
ła 2 minuty i 21 sekund.

W biegu sprinterskim Ka-
mila Żuk, która znów pięć razy 
spudłowała na strzelnicy, za-
jęła 6 miejsce. Pochodzący z 
Czarnego Boru Wojciech Filip 
(AZS AWF Wrocław) był trzeci, 
Wojciech Janik zajął 7 miejsce, 
a Przemysław Pancerz był 9.

Do biegu masowego mistrzy-
ni Europy z Sokołowska nie przy-
stąpiła, a wśród mężczyzn na po-
dium znów stanęli Pancerz, który 
wywalczył drugi srebrny krążek 
oraz Filip, który znów zdobył brą-
zowy medal. W tej konkurencji 
Janik zajął 10 miejsce.

(RED)

Najpierw warsztaty, 
potem konkurs

6 medali naszych biathlonistów
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

INFORMACJA WÓJTA GMINY 
STARE BOGACZOWICE

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i decyzji Rządu 
o wprowadzeniu lockdownu, zdecydowaliśmy od dnia 
22 marca 2021r., o ponownym wprowadzeniu ograni-
czeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Stare Bogaczo-
wice.

Zalecana jest obsługa klientów w sposób zdalny (telefonicz-
nie, e-mail lub inne kanały dostępne w konkretnych refera-
tach) oraz w formie korespondencyjnej: list tradycyjny lub 
platforma e-puap. W sprawach wymagających osobistego 
stawiennictwa należy uprzednio skontaktować się pod nu-
merami telefonów:

Sekretariat Urzędu Gminy tel. 74 845 22 20

Meldunki, Dowody osobiste, 
Zarządzanie kryzysowe tel. 74 845 27 24

Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska, 
Gospodarki Mieniem tel. 74 845 27 18

Gospodarka Przestrzenna tel. 74 845 22 54

Rolnictwo i Ochrona Środowiska tel. 74 845 21 65

Gospodarka Odpadami Komunalnymi 
i Ewidencja Podmiotów Gospodarczych tel. 74 845 21 33

Gospodarki Gruntami tel. 74 845 21 63

Podatki tel. 74 845 27 25

Infrastruktura Techniczna i Drogowa tel. 74 845 27 19

Mieszkania Gminne tel. 74 845 22 39

Narodowy Spis Powszechny 2021 tel. 74 845 25 50

e-mail: 
Sekretariat Urzędu Gminy
 urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl

Meldunki, Dowody osobiste
 m.wowjaczyk@ starebogaczowice.ug.gov.pl

Zarządzanie kryzysowe
 g.roszczyk@starebogaczowice.ug.gov.pl

Kierownik RIG
 j.kalus@starebogaczowice.ug.gov.pl

Gospodarka Przestrzenna
 l.juchkiewicz@starebogaczowice.ug.gov.pl

Rolnictwo i Ochrona Środowiska
 rig@starebogaczowice.ug.gov.pl

Gospodarka Odpadami Komunalnymi
 a.stochaj@starebogaczowice.ug.gov.pl

Gospodarki gruntami
 a.karczmarz@starebogaczowice.ug.gov.pl

Podatki a.dluzniewska@starebogaczowice.ug.gov.pl

Infrastruktura Techniczna i Drogowa
 k.barecka@starebogaczowice.ug.gov.pl

Mieszkania Gminne
 m.chryczyk@starebogaczowice.ug.gov.pl

Narodowy Spis Powszechny 2021
 m.barecka-hajduk@starebogaczowice.ug.gov.pl

Dostęp do pomieszczeń Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 
będzie możliwy tylko dla pracowników urzędu. – wyjątek 
stanowią potwierdzone umówione wizyty, takie które nie 
mogą być załatwione w sposób zdalny. W sprawach pilnych 
interesanci będą przyjmowani w godzinach od 10.00 do 
12.00. Przy głównym wejściu do urzędu została postawiona 
urna na korespondencję tradycyjną.

Mirosław Lech
Wójt Gminy Stare Bogaczowice

75 lat Górnika Wałbrzych
22 marca 1946 roku powstał Klub Sportowy Górnik Wałbrzych. Sportowcy w biało – niebieskich 

barwach największe sukcesy świętowali w latach 70 i 80-tych XX wieku.

Górnik powstał przy Dolno-
śląskim Gwarectwie Węglowym 
w Wałbrzychu, które miało sie-
dzibę w pałacu Czettritzów przy 
ul. Zamkowej, stąd pierwsza 
nazwa brzmiała Klub Sportowy 
Górnik – Zamek Wałbrzych. W 
klubie działały sekcje: piłki noż-
nej, koszykówki, lekkiej atletyki, 
narciarska, biathlonowa, kolar-
ska oraz szachowa, jeździec-
ka, tenisa stołowego, tenisa 
ziemnego, koszykówki kobiet, 
boksu, motocrossu, szermierki, 
pływania i siatkówki.

W grach zespołowych naj-
większe sukcesy święcili koszy-
karze, którzy wywalczyli dwa 
tytuły mistrza Polski (1981/82 
i 1987/88), trzy tytuły wicemi-
strza Polski (1980/81, 1982/83, 
1985/86) oraz dwa mistrzostwa 
Polski juniorów (1979, 1980). 
Zawodnicy Górnika występo-
wali w także prezentacji Polski 
(m.in. Jerzy Sterenga, Mieczy-
sław Młynarski – rekordzista w 

liczbie zdobytych punktów (90) 
w jednym meczu, dwukrotny 
król strzelców mistrzostw Eu-
ropy, 4-krotny król strzelców 
polskie ekstraklasy; Stanisław 
Kiełbik, Andrzej Adamek, Alek-
sander Balcerowski).

Piłkarze przez 6 sezonów 
rywalizowali w ekstraklasie (od 
sezonu 1983/84 do sezonu 
1988/89) oraz dwukrotnie zdo-
bywali mistrzostwo Polski ju-
niorów (1968, 1973). W sezonie 
1983/83 Włodzimierz Ciołek był 
królem strzelców ekstraklasy, a 
w 1982 r. z reprezentacja Polski 
wywalczył 3 miejsce w mistrzo-
stwach świata w Hiszpanii.

Wiele medali w mistrzo-
stwach Polski zdobywa-
li lekkoatleci, kolarze oraz 
biathloniści, którzy licznie 
reprezentowali Polskę w mi-
strzostwach Europy, świata 
oraz w igrzyskach olimpij-
skich. Stanisław Grędziński był 
mistrzem Europy w biegu na 

400 m indywidualnie oraz w 
sztafecie (1966 r.), a Krzysztof 
Krawczyk w skoku wzwyż w 
hali (1981 r.), kolarz Dariusz 
Baranowski zdobył brązowy 
medal mistrzostw świata w 
jeździe drużynowej (1989 r.).

W igrzyskach olimpijskich 
uczestniczyli: Stanisław Grę-
dziński (lekka atletyka), An-

drzej Kupczyk (lekka atletyka), 
Mieczysław Młynarski (koszy-
kówka), Dariusz Baranowski 
i Radosław Romanik (kolar-
stwo), Dariusz Kozłowski i Zbi-
gniew Filip (biathlon).

Dziś pod szyldem Górnika 
występują: koszykarze, piłka-
rze, lekkoatleci i kolarze.

(RED)

Dwa pokolenia koszykarskiego Górnika: Mieczysław Młynarski i Rafał 
Glapiński

Lekkoatleci Górnika: Stanisław Grędziński, Weronika Grzelak i trener 
Grzegorz Banaszek.

Trzykrotny zwycięzca wyścigu Tour de Pologne Dariusz Baranowski.

Współtwórcy największych sukcesów piłkarskiego Górnika: Leszek 
Leszek Kosowski, Jan Kosowski, Ryszard Walusiak, Horst Panic,
Krzysztof Truszczyński.

Włodzimierz Ciołek – uczestnik mistrzostw świata i król strzelców 
piłkarskiej ekstraklasy.
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R E K L AMA

Drużyna juniorów młod-
szych KPS Chełmiec Wałbrzych 
awansowała do turnieju pół�-
nałowego mistrzostw Polski. 
Młodzi siatkarze z Wałbrzycha 
wywalczyli awans, wygrywa-
jąc na turnieju w Bydgoszczy 
trzy mecze.

- Mamy awans - po 25 latach 
- do pół�nału mistrzostw Polski 
juniorów młodszych! W ostat-
nim dniu turnieju pokonali-
śmy SKPS Dunajec Nowy Sącz 
3:1 (23:25, 25:16, 25:20, 25:22) 
i meldujemy się w gronie 16 
najlepszych drużyn w kraju. 
Wisienką na torcie jest nagroda 
najlepszego zawodnika w tym 
spotkaniu dla Bartka Nackow-
skiego, ale ręce składają się do 

oklasków dla całego zespołu, 
trenera Tomasz Botwiny oraz 
sztabu wyjazdowego – relacjo-
nują działacze KPS Chełmiec.

Ćwierć�nałowy turniej w 
Bydgoszczy wałbrzyszanie 
rozpoczęli od porażki z gospo-
darzami rozgrywek - Chemi-
kiem 04 Bydgoszcz 0:3 (23:25, 
18:25, 18:25), ale w kolejnych 
meczach pokonali MKST Astra 
Nowa Sól 3:0 (25:20, 25:17, 
25:21) – najlepszym zawodni-
kiem tego spotkania został wy-
brany Michał Sulanowski oraz 
Szkołę Mistrzostwa Sportowe-
go w Policach 3:0 (25:18, 25:16, 
25:15), a MVP został wybrany 
Damian Pietrzykowski.

(RED)

MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych fazę zasadniczą 
rozgrywek II Ligi Siatkówki 
Kobiet zakończyły porażką w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów z 
Nyskim Towarzystwem Siat-
kówki Kobiet AZS Nysa 0:3 
(25:27, 20:25, 20:25). Wał-
brzyszanki poznały także ry-
wali z turnieju pół�nałowym 
o awans do I ligi.

- Mimo porażki, plan na 
mecz został jednak zrealizo-
wany. Szansę gry na dłuższym 
dystansie otrzymały młode 
wychowanki naszego klubu. 
Czasu na świętowanie awansu 
do pół�nałowego turnieju o 
awans do I Ligi Siatkówki Ko-
biet nie było dużo, bo od po-
niedziałku ruszyliśmy z przygo-
towaniami. Pół�nały odbędą 

się w dniach 9-11 kwietnia, a o 
awans do I ligi walczyć będzie 8 
drużyn, które zagrają w dwóch 
turniejach pół�nałowych. Go-
spodarze turniejów zostaną 
wyłonieni w drodze konkursu 
ofert, ale już znamy podział 
na grupy. W pierwszej zagra-
ją: Sokół Mogilno, Białostoc-
ka Akademia Siatkówki Klub 
Sportowy, Libero VIP Gwarant 
Aleksandrów Łódzki i Silesia 
Volley Mysłowice, natomiast 
nasza drużyna zagra w drugiej 
grupie wraz z TKS Tomasovia, 
AZS AWF Warszawa oraz GKS 
Wieżyca 2011 Stężyca. Zapo-
wiada się prawdziwa batalia o 
wymarzony awans. Trzymajcie 
kciuki – mówią działacze MKS 
Chełmiec Wodociągi.

(RED)

Siatkarki poznały 
rywalki

Juniorzy młodsi 
w pół�nale!

Moc wicelidera
Górnik umocnił się na 
pozycji wicelidera I ligi 
koszykarzy. Zespół z Wał-
brzycha pewnie wygrał w 
Krośnie 87:67, a goniący go 
WKK Wrocław przegrał der-
bowe starcie z rezerwami 
Śląska 92:94. W następnej 
kolejce podopieczni trene-
ra Łukasza Grudniewskiego 
będą podejmowali Deckę 
Pelplin. Spotkanie zostanie 
rozegrane w hali Aqua Zdrój 
27 marca o godzinie 17.00.
Miasto Szkła Krosno - Górnik 
Wałbrzych 67:87 (21:23, 13:23, 15:14, 
18:27)
Miasto Szkła: Czujkowski 19, Szczy-
piński 13, Wieloch 11, Oczkowicz 9, 
Ciechociński 6, Ciesielski 4, Żmudzki 
3, Krzywdziński 2.
Górnik: Ochońko 15, Koperski 13, 
Wróbel 10, Malesa 9, Jakóbczyk 8, 
Bojanowski 7, Zywert 7, Cechniak 6, 
Durski 6, Ratajczak 6.

(RED)

Mistrzowski 
�nisz
Koszykarze MKS Basket 
Szczawno – Zdrój w ostat-
nim meczu rozgrywek 
grupy mistrzowskiej III ligi 
dolnośląsko – lubuskiej 
pokonali rezerwy Zastalu 
Zielona Góra 96:77.  - Było 
to nasze 6 z rzędu zwycię-
stwo w grupie mistrzow-
skiej! – podkreśla trener 
MKS Bartłomiej Józefowicz. 
Ekipa z uzdrowiska zakoń-
czyła sezon na 3 miejscu, 
dzięki czemu uzyskała pra-
wo gry w barażach o awans 
do II ligi.
MKS Basket Szczawno-Zdrój - Zastal 
Zielona Góra 96:77 (18:18, 20:22, 
30:19, 28:18)
MKS: Mateusz Stankiewicz 25, Adam 
Adranowicz 22, Łukasz Makarczuk 21, 
Michał Kaczuga 11, Łukasz Kołaczyń-
ski 9, Kuba Niziński 5, Bartosz Kosior 
3, Aleksander Sulikowski 0, Igor 
Wasilewicz 0, Mateusz Frankiewicz 0, 
Oleksiy Jakushev 0.

(RED)

Pierwsze spotkanie w tym 
roku Polki rozpoczęły od pro-
wadzenia 5:1 i kontrolowały 
grę do 26 min. gdy po golu 
Joanny Drabik ich przewaga 
wynosiła 6 goli (14:8). Ale w 
końcówce I połowy zabrakło 
im koncentracji, a trzy tra�e-
nia Veroniki Malej sprawiły, że 
do przerwy biało – czerwone 
prowadziły zaledwie 14:12. 
Po zmianie stron Czeszki zbli-
żyły się na dystans jednego 
gola i do 49 min. trwała walka 
bramka za bramkę (18:17). W 
końcówce dobra obrona Po-
lek, poparta golami Karoliny 
Kochaniak, Karoliny Kudłacz 
– Gloc, Marty Gręgi i Joanny 
Drabik, pozwoliły naszej dru-
żynie odskoczyć na 5 goli i 
ostatecznie wygrać 24:21.Naj-
lepszą zawodniczką spotkania 
została wybrana Karolina Ku-
dłacz – Gloc, która powróci-

ła do drużyny narodowej po 
kontuzji.

Polska – Czechy 24:21 (14:12)
Polska: Płaczek, Zima, Maliczkiewicz 
– Płomińska 3, Janas, Łabuda 1, Gęga 
4, Kudłacz-Gloc 6, Górna 1, Drabik 
3, Rosiak, Niewiadomska, Nosek 2, 
Zawistowska, Kochaniak 2, Szarawaga 
2, Świerżewska, Nocuń. Kary 4 min.
Czechy: Rezacova, Muckova, Vasulkova 
– Konecna 1, Polaskova 1, Kordovska 
1, Kubalkova, Mikulaskova, Hurychova 
1, Ticha 2, Marcikova 1, Kasparkova, 
J. Frankova, A. Frankova 1, Kovaro-
va, Jerabkova 7, Mala 5, Prikrylova 
1. Kary 6 min.

Rewanżowy mecz w Wałbrzy-
chu od początku był bardziej wy-
równany i zacięty. Po 8 minutach 
gry Polki prowadziły 5:2, lecz seria 
błędów sprawiła, że skuteczne w 
ataku Czeski szybko doprowa-
dziły do remisu 5:5, a w 20 min. 
wyszły na prowadzenie 8:7. Do 

przerwy biało – czerwone prze-
grywały 11:12, a po zmianie stron 
rywalki odskoczyły im na 2 gole, 
by w 45 minucie przegrywać taką 
samą różnicą. Zacięta i wyrów-
nana walka trwała do ostatniej 
sekundy. Piłkę meczową miała 
Adrianna Górna, która - już po 
końcowej syrenie - zmarnowała 
rzut karny i mecz zakończył się 
remisem 28:28.

Polska – Czechy 28:28 (11:12)
Polska: Płaczek, Zima, Maliczkiewicz – 
Płomińska 6, Janas 1, Łabuda 2, Gęga 
3, Kudłacz-Gloc 4, Górna 1, Drabik 
2, Rosiak, Niewiadomska, Nosek 4, 
Zawistowska, Kochaniak 2, Szarawaga 
3, Świerżewska, Nocuń. Kary 6 min.
Czechy: Rezacova, Muckova – Konecna 
1, Polaskova 1, Kordovska, Kubalkova, 
Mikulaskova, Hurychova, Ticha 2, 
Marcikova 2, Kasparkova, J. Frankova, 
A. Frankova 4, Kovarova 4, Jerabkova 9, 
Mala 5, Prikrylova. Kary 4 min.

(RED)

Historyczne 
zwycięstwo

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet pokonała w Wałbrzychu 
Czechy 24:21. W hali Aqua – Zdrój zostało także rozegrane spotkanie 

rewanżowe, które zakończyło się remisem 28:28.
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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

USŁUGI

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

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

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

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

PRACA

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(12) 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 pomieszcze-
nia, 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,  
łazienka 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 anek-
sem kuchennym łazienka z WC, 
ogrzewanie  gazowe. CENA: 155 
000 zł (nr: 2631)  (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

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

BON – BOGUSZÓW-GORCE, 
mieszkanie  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 

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

Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 
58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, 
www.db2010.pl

Wydawca: PPHU Media-Plan

Redaktor naczelny: Robert Radczak

Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 

za treść ogłoszeń i reklam. 

Tekstów niezamówionych nie zwracamy.

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

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

Dom w zabudowie 
szeregowej:

 piętrowy, Biały Kamień 
- cztery pokoje, kuchnia, 

łazienka, dwa przedpokoje, 
piwnica, strych, niewielki 

ogródek przed i za domem, 
ogrzewanie gaz i węglowe. 
Sprzedaż lub zamiana na 

małe mieszkanie. Kontakt 
między godz. 16-19. 

Tel.609 876 597

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 
oraz na stronie internetowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl/
przetargi, ogłoszenia) i na stronie Urzędu 

Gminy Walim – (www.walim.pl/BIP) został 
wywieszony na okres od 23.03.2021 r. 

do 14.04.2021 r. wykaz nr 2/2021 z dnia 
23.03.2021 r. nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do dzierżawy lub najmu.

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!
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Bezpartyjna kandydatka na Burmistrza Boguszowa-Gorc

Gwarantuję uczciwość, skuteczność i współpracę

na Burmistrza Boguszowa-Gorc

Gwarantuję uczciwość, skuteczność i współpracę

Sylwia Dąbrowska

Szanowni Państwo, 
Widzę ogromny potencjał w moim rodzinnym mieście – Boguszowie-Gorcach. Pięknie położone w górach, blisko dużych aglomeracji miejskich, takich jak Wałbrzych 
czy Wrocław – jest równocześnie oazą spokoju i ciszy. To wymarzone miejsce do życia w czasach, gdy o czyste powietrze i spokój jest coraz trudniej. To  także miejsce dla osób 
coraz częściej pracujących zdalnie,  skoro nie muszą stawiać się codziennie w biurze we własnym mieście, to dlaczego by  nie….Boguszów-Gorce?
Moglibyśmy czuć się uprzywilejowani będąc Mieszkańcami Boguszowa-Gorc, gdyby nasze podstawowe potrzeby były zaspokojone. Niestety – na dziś – nie są. 
Gdy patrzę na nieudolność obecnych władz, marnotrawienie publicznych pieniędzy, na które wszyscy się składamy płacąc podatki – mówię zdecydowane NIE. 
Kandyduję na stanowisko Burmistrza Boguszowa Gorc, aby wprowadzić ład w podstawowych sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Dobrze znam to Miasto. 
Wiem jak pozbyć się bałaganu, niekompetencji i nieuczciwości. Zróbmy porządki wspólnie.

ADMINISTRACJA 
- UCZCIWA I DOSTĘPNA DLA MIESZKAŃCÓW

Dotychczasowy system funkcjonowania urzędu miasta i administracji musi zostać 
zmieniony. Nie zgadzam się:
 aby Mieszkańcy mieli problemy z bieżącym załatwianiem swoich spraw,
 aby Mieszkańcy nie mogli spotkać się z burmistrzem,
 na to by burmistrz uchylał się od odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych 

oraz Mieszkańców,
 na to by na internetowej stronie miasta nie było publikowanych wymaganych 

przepisami prawa dokumentów,
 na brak dbałości o majątek miasta,
 na zatrudnianie pracowników z klucza politycznego.
Chcę i potrafi ę to zmienić. Jako burmistrz zlecę kompleksowy audyt w urzędzie 
miasta i w podległych instytucjach w Boguszowie – Gorcach. Uporządkuję 
gospodarkę fi nansową gminy, stworzę urząd przyjazny dla Obywateli, będę 
dostępna dla Mieszkańców.

INFRASTRUKTURA 
DROGOWA

Rozpocznę remonty dróg, mostów oraz chodników gminnych według planu 
skonsultowanego z Mieszkańcami i radnymi.
Wznowię starania o budowę obwodnicy.

MODERNIZACJA 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Zwiększę nakłady fi nansowe na remonty i termomodernizacje budynków 
mieszkalnych. Wprowadzę program budowy toalet w budynkach komunalnych.

CZYSTE I BEZPIECZNE 
MIASTO

Bezpieczeństwo Mieszkańców, ład i porządek oraz ochrona środowiska to zadania, 
które będę realizowała z niezwykłą pieczołowitością:
 rozbuduję system monitoringu dla wszystkich dzielnic,

 zadbam o czystość i porządek w przestrzeni publicznej,
 przygotuję i doprowadzę do realizacji mini parków w każdej dzielnicy miasta, 
 utworzę nowe skwery i tereny zielone w mieście,
 stworzę przyjazne place zabaw dla najmłodszych,
 będę kontynuować program dotacyjny, który zainicjowaliśmy w 2018 roku 

dla osób zainteresowanych wymianą pieców węglowych na gazowe i elektryczne,
 zwiększę nadzór nad systemem odbioru odpadów komunalnych,
 wprowadzę zabezpieczenia przed powstawaniem dzikich wysypisk śmieci 

i uprzątnę miejsca, w których takie wysypiska powstały,
 będę realizowała edukacyjne programy ekologiczne dla wszystkich grup 

Mieszkańców.

AKTYWNI 
MIESZKAŃCY

Wszyscy tworzymy wspólnotę, dlatego będę zaspokajała potrzeby mieszkańców 
w zakresie lokalnej aktywności poprzez:
 współpracę instytucji miejskich z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi 

artystami i Mieszkańcami poprzez udostępnianie przestrzeni na projekty 
inicjowane przez Mieszkańców,

 stworzenie oferty kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej dostosowanej 
do potrzeb wszystkich Mieszkańców,

 zwiększenie nakładów na remonty infrastruktury sportowej,
 przeznaczenie środków fi nansowych na rozwój Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych,
 stworzenie ciekawej oferty zajęć dla Seniorów - Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

Karta Seniora, zajęcia kulturalne i sportowe dla Seniorów.

TRANSPORT 
ZBIOROWY

Aby poprawić jakość transportu zbiorowego:
 zadbam o zwiększenie częstotliwości i zasięgu kursowania autobusów 

komunikacji miejskiej,
 uruchomię dodatkową, bezpłatną linie komunikacji miejskiej łączącą wszystkie 

dzielnice Boguszowa-Gorc.

MÓJ PROGRAM, na który zamierzam w maksymalny sposób pozyskiwać środki europejskie oraz inne środki zewnętrzne 
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