
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

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r.  nr 16(527)  www.db2010.pl  ISSN 2450-6397  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. R E K L AMA

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

• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 
• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590

Trwa sezon na wypalanie 
traw. - Niestety, wciąż za teo-
retycznie pozytywny aspekt 
wypalania traw uznaje się 
usunięcie nie tylko suchych 
roślin, ale przede wszystkim 
nasion chwastów. W rzeczy-
wistości tak się nie dzieje. 
Chwasty od wieków spierają 
się z ogniem i radzą sobie z 
nim znakomicie – podkre-
ślają druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Głuszycy 
Górnej.

Kolejnym mitem jest prze-
konanie, że popiół uszlachet-
nia glebę. Po pożarze wypa-
rowuje większość związków 
azotu znajdujących się w gór-
nej warstwie gleby, a bogaty 
w fosforany i związki potasu 
popiół często jest rozwiewany i 
zmywany pozostawiając glebę 
nie tylko wypaloną, ale i wyja-
łowioną. Giną małe zwierzęta, 
takie jak dżdżownice, które nie-
zwykle efektywnie poprawiają 
strukturę i właściwości �zyczne 
gleb. Wymierają całe kolonie 
mrówek, które jako zwierzęta 
drapieżne regulują populacje 
szkodliwych owadów. Wypa-
lanie uśmierca także biedron-
ki, które są sprzymierzeńcem 
człowieka w walce z mszycami. 
Pożary traw oznaczają także 
śmierć wielu pożytecznych 
zwierząt kręgowych, takich jak 
płazy i gady oraz małych ssa-
ków. Zniszczeniu ulegają też 
miejsca lęgowe ptaków. O�a-
rami stają się również większe 
zwierzęta leśne, takie jak sarny, 
jelenie, czy dziki, a nawet zwie-
rzęta domowe.

- Każdy taki pożar wiążę się z 
interwencją straży pożarnej, a to 
sporo kosztuje. Koszt jednej ak-
cji waha się od kilkuset do kilku 
tysięcy złotych. Należy mieć na 
uwadze też to, że siły i zasoby 
straży są ograniczone. W czasie 
gaszenia łąki być ktoś może bę-
dzie potrzebował pomocy przy 
ratowaniu domu, a nawet życia. 
Gaszenie łąk znacznie ograniczy 
dyspozycyjność straży i może 
wydłużyć czas dojazdu do inne-
go zdarzenia – podkreślają stra-
żacy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Głuszycy Górnej.

Zakaz wypalania traw okre-
ślony został w Ustawie o ochro-
nie przyrody oraz w Ustawie o 
lasach, a Kodeks wykroczeń 
przewiduje za to karę nagany, 
aresztu lub grzywny, której 
wysokość może wynieść od 5 
tys. do 20 tys. zł. Co więcej, je-
śli w wyniku podpalenia trawy 
dojdzie do pożaru, który spro-
wadzi zagrożenie utraty zdro-
wia lub życia wielu osób albo 
zniszczenia mienia wielkich 
rozmiarów, wtedy sprawca 
– zgodnie z zapisami Kodek-
su karnego – podlega karze 
pozbawienia wolności nawet 
do 10 lat. Oprócz wspomnia-
nych sankcji wypalającemu 
grożą również dotkliwe kary, 
które nakładać może Agencja 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. Agencja może 
również pozbawić rolnika całej 
kwoty płatności bezpośrednich 
za dany rok, jeśli stwierdzone 
zostanie uporczywe wypalanie 
przez niego traw.

(RED)

Nie wypalaj traw!

W związku z ostatnimi za-
trzymaniami na terenie Wał-
brzycha i powiatu wałbrzy-
skiego włamywaczy, policjanci 
przypominają główne zasady, 
które pozwolą nam nie paść 
o�arą złodziei. Zwracajmy 
uwagę na to, aby nie pozosta-
wiać wartościowych rzeczy w 
samochodach. Zadbajmy także 
o bezpieczeństwo własnego 
mieszkania.

- Po raz kolejny przypomi-
namy co zrobić i w jaki sposób 
zabezpieczyć swoje mienie, 
aby uniknąć kradzieży miesz-
kaniowych – mówi podkomi-
sarz Marcin Świeży, O�cer Pra-

sowy Komendanta Miejskiego 
Policji w Wałbrzychu. - Nie 
trzymajmy zbyt dużej ilości 
gotówki oraz cennych rzeczy 
w domu. Swoje oszczędności 
umieszczajmy na kontach w 
banku. Nie zostawiajmy klu-
czy pod wycieraczką. Załóż-
my domofon przed wejściem 
do budynku lub domku jed-
norodzinnego. Zainstalujmy 
dobrej klasy zamki do drzwi 
wejściowych oraz zadbajmy o 
oświetlenie na swojej posesji, 
dookoła budynku lub na ko-
rytarzu. Zapiszmy cechy cha-
rakterystyczne oraz numery 
fabryczne wszystkich cennych 

urządzeń. Nie chwalmy się 
swoim ewentualnym bogac-
twem. Zwróćmy uwagę na 
obcych ludzi kręcących się w 
okolicach naszych posesji lub 
na klatkach schodowych. Za-
pamiętajmy jak wyglądają. W 
przypadku osób podających 
się za pracowników realizu-
jących nagłą awarię np. sieci 
wodociągowej, zawsze spraw-
dzajmy tożsamość i wiarygod-
ność osób, których nie znamy. 
Nie tolerujmy na klatkach 
schodowych, w piwnicach i na 
strychach tzw. melin pijackich. 
Pamiętajmy o dobrej komu-
nikacji z sąsiadami. Współ-

Nie daj się okraść
Ośmiu mieszkańców powiatu wałbrzyskiego tra�ło w zeszłym 

tygodniu w ręce wałbrzyskich oraz boguszowskich policjantów. 
Zatrzymani odpowiedzą przed sądem za różnego rodzaju przestępstwa 

przeciwko mieniu, których dokonali w ciągu ostatnich miesięcy. 
O losie podejrzanych zadecyduje teraz sąd. Wszyscy mogą tra�ć 
za kraty więzienia na okres do 8, a nawet do 10 lat, w zależności 

od charakteru popełnionych czynów.

działajmy ze sobą. Zwracajmy 
uwagę na ich mieszkanie pod-
czas nieobecności. Nie pozo-
stawiajmy widocznych oznak 
swojego dłuższego pobytu 
poza miejscem zamieszkania. 
Poprośmy sąsiadów, aby np. 
włączali wieczorem na jakiś 
czas światło, w którymś z po-
mieszczeń. Pamiętajmy! Na 
wszelki wypadek ubezpiecz-
my swoje mieszkanie.

Policjanci przypominają tak-
że jak zapobiegać i nie dopu-
ścić do kradzieży z włamaniem 
do pojazdu oraz kradzieży 
samego pojazdu lub jego ele-
mentów. Oto kilka porad na co 
zwrócić szczególna uwagę.

- Nie zostawiajmy warto-
ściowych rzeczy w samocho-
dzie, szczególnie w widocznym 
miejscu. Za każdym razem, kie-
dy wychodzimy z pojazdu, na-
wet na chwilę, ryglujmy zamek 
w drzwiach. W sobie tylko zna-
nym miejscu, oznaczmy przy 
pomocy specjalistycznej �rmy 
swój samochód. Nie zostawiaj-
my kluczyków w samochodzie. 
Zainstalujmy alarm i włączaj-
my go zawsze, nawet jeżeli 
opuszczamy samochód tylko 
na chwilę. Zwracajmy uwagę 
na to, kto pojawia się obok za-
parkowanych samochodów. 
Kupujmy specjalne śruby i klu-
cze do kół, aby je zabezpieczyć 
przed kradzieżą. Zawsze za-
mykajmy korek wlewu paliwa 
na kluczyk. Nie zostawiajmy 
dokumentów pojazdu w jego 
wnętrzu. Jeżeli nie posiadamy 
garażu, ani nie pozostawia-
my samochodu na parkingu 
strzeżonym, parkujmy zawsze 
w miejscu doświetlonym i 
widocznym dla innych ludzi. 
Oznakujmy w sposób sobie 
znany ważne ruchome elemen-
ty pojazdu (akumulator, opony, 
re�ektory, felgi), w przypad-
ku kradzieży łatwiej będzie je 
rozpoznać. Pamiętajmy, aby 
w przypadku uzyskania infor-
macji o kradzieży niezwłocz-
nie poinformować dyżurnego 
Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego pod numerem 112. 
Szybka reakcja społeczeństwa, 
to szybka interwencja policji, 
a tym samym duża szansa na 
odzyskanie skradzionego mie-
nia – dodaje O�cer Prasowy 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu.

(RED)
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Mieszkańcy połowy Wałbrzy-
cha i części Szczawna Zdroju 
odczuwają utrudnienia związa-
ne z budową obwodnicy. Może 
te utrudnienia byłyby mniejsze, 
gdyby obwodnica faktycznie 
obwodziła Wałbrzych, jak brzmi 
nazwa takiej drogi. Niestety, 
„obwodnica”, bo tak należy 
chyba pisać, przebiega prawie 
przez środek miasta. Ogromne 
koszty, w tym kilka przekrętów, 
jakie zostały już poniesione 
przy realizacji tej inwestycji od 
jej rozpoczęcia przed wielu laty, 
zmusiły władze Wałbrzycha do 
kontynuowania starego projek-
tu. Patrząc na rozmach prac i 
rozległość robót w terenie, trze-
ba zauważyć, że realizacja tej in-
westycji spowodowała koniecz-
ność likwidacji kilkudziesięciu 
ogródków działkowych, a co za 
tym idzie - wycięcia setek drzew 
i krzewów, i to nie tylko owoco-
wych, ale także ponad stuletnich 
dębów, buków i lip, nadających 
charakter miastu, którego na-
zwa pochodzi właśnie od lasów, 
po niemiecku Waldenburg. Te 
drzewa, krzewy i łąki znajdują-
ce się na trasie obwodnicy, na 
styku parku szczawieńskiego na 
Wzgórzu Gedymina i Starego 
Zdroju, są też siedliskiem wielu 
dzikich zwierząt, takich jak: dzi-
ki, sarny, lisy, wiewiórki i mnó-
stwa gatunków ptaków. Droga 
przetnie te obszary naturalnego 
żerowania, lęgowania i wędró-
wek tych zwierząt. Pojawiające 
się często w okolicach dworca 
PKP Wałbrzych Miasto „wyciecz-
ki” całych rodzin dzików i saren 
powodują obawę przebiegania 
tych zwierząt przez tą drogę po 
oddaniu jej do użytku. W oko-
licy, gdzie została przed laty 
przerwana budowa, znajduje się 
bowiem ciek wodny, do którego 
te zwierzęta będą przychodziły 
przez jezdnię. W związku z tym 
warto, by inspektorzy ochrony 
środowiska sprawdzili, czy za-
kres robót przewiduje budowę 
przepustu dla dziko żyjących 
zwierząt.

Osobną sprawą jest brak na 
terenie miasta i całego powiatu 
całodobowej pomocy weteryna-
ryjnej dla dziko żyjących zwie-
rząt. Coraz więcej zielonych tere-
nów miasta jest przeznaczonych 
pod wykorzystanie dla człowieka 
i nasi ”bracia mniejsi” nie mają się 

gdzie podziać. Jest to dobrze zna-
ne nam, ludziom określenie „bez-
domności”. Niedawno, na terenie 
byłej policyjnej izby dziecka przy 
ul. św. Kingi, skonała ranna sar-
na - na oczach kilku bezradnych 
policjantów i strażników miej-
skich z dyżurnego patrolu, za-
alarmowanych przez sąsiadów. 
Jedynym udziałem organów 
porządkowych był fakt, że oso-
ba która wezwała patrol została 
- jak przestępca - wylegitymo-
wana i w dość arogancki sposób 
poinformowana przez policjan-
tów o tym, że dyżurny weterynarz 
ma dyżur w Warszawie, tak jakby 
personalia wzywającego pomoc 
dla rannego zwierzęcia były waż-
niejsze od pomocy, której i tak nie 
udzieli...

Wycięcie drzew to strata dla 
środowiska i zieleni miejskiej, 
jednak spotkanie z dzikiem lub 
sarną stwarza zagrożenie dla 
jadących samochodem, jak i 
samej zwierzyny. Samo ustawie-
nie drogowych znaków ostrze-
gawczych nie załatwi sprawy. 
Osobną sprawą jest tragedia 
która rysuje się w miarę budowy. 
Widok obwodnicy „z lotu ptaka”, 
przedstawiony na �lmie wizuali-
zującym jej przebieg jako załącz-
nik do projektu, nie oddaje tego 
problemu. Dopiero realizacja za-
łożeń projektowych oddaje wy-
miar tej tragedii. Tą tragedią są 
zielone ekrany dźwiękochłonne 
ustawiane na trasie obwodnicy. 
Te ogromne płaszczyzny, zasła-
niające piękne widoki naszego 
miasta, położonego na licznych 
wzgórzach, odbierają ogromny 
walor estetyczny otaczającego 
krajobrazu. Ponieważ obwodni-
ca przebiega w dużej części przez 
samo miasto, stwarzają one 
wrażenie parkanów ogradzają-
cych kiedyś tereny zajmowane 
przez jednostki Armii Radzieckiej 
stacjonujące do niedawna na 
terenie Polski. Najtragiczniej wy-
gląda to w okolicy ronda obok 
Tesco, na nowo usypanym nasy-
pie, który praktycznie rozdziela 
Wałbrzych od Szczawna Zdroju. 
Może by tak te zielone parkany 
zastąpić przeźroczystymi jak na 
estakadach? Można przecież, 
zamiast ekranów, obsadzić dro-
gę szybko rosnącymi krzewami 
lub drzewami, które - oprócz tłu-
mienia hałasu - pochłoną część 
szkodliwych gazów smogowych. 

Uruchomienie obwodnicy spo-
woduje rozdzielenie potoku prze-
jeżdżających pojazdów przez 
Centrum Wałbrzycha. Przecież 
budowa ekranów była uzasad-
niana pomiarami natężenia ha-
łasu na starej trasie, w związku 
z tym  może się okazać, że część 
tych ekranów jest zbyteczna. 
Ponadto będzie to praktyczne 
zastosowanie hasła prezydenta 
Szełemeja „Zielony Wałbrzych”. 
Nie wiem jak powrót tych ekra-
nów ma się do decyzji o wycięciu 
wsporników takich ekranów na 
jednopasmowej części obwodni-
cy, stanowiącej ulicę Władysława 
Sikorskiego od skrzyżowania z 
ulicą Przemysłową do ul. Kaszub-
skiej.

Osobnym problemem jest 
przebieg ulicy Starachowickiej, 
na środku której ustawiono jeden 
z �larów estakady węzła ul. Reja. 
Przecież przejazd pod estakadą 
samochodów osobowych mógł-
by odbywać się bez większych 
przeróbek projektu. Mając na 
uwadze częste zamykanie prze-
jazdu kolejowego przy Dworcu 
Miasto, przejazd ta ulicą ułatwiał 
dojazd do Śródmieścia miesz-
kańcom ulic położonych wzdłuż 
ul. Żeromskiego.

***
Od ponad roku zmagamy się 

w walce o przeżycie. Popularne 
stało się nazwanie tych zmagań 
wojną. Tę wojnę toczy z wiru-
sem COVID-19 cały świat. Śmia-
ło można powiedzieć, że mamy 
„trzecia wojnę światową”. Żyją 
jeszcze weterani II wojny świa-
towej. Jest też wielu pasjonatów 
historii, którzy mają wiedzę do-
tyczącą warunków prowadzenia 
działań wojennych. Zagrożenie 
agresją ze strony wroga powo-
duje konieczność traktowania 
wszystkich żołnierzy na pierw-
szej linii frontu jednakowo i wy-
korzystywania ich umiejętności 
opanowania podstaw wiedzy 
z okresu nauki w czasie pokoju. 
Nie stosuje się zróżnicowania 
między „starymi wiarusami”, a 
nowymi poborowymi. Oni wszy-
scy jednakowo ryzykują wartość 
największą – swoje życie. Rolą 
dowódców jest wyznaczanie do 
wykonania konkretnych zadań 
odpowiednich specjalistów i oce-
na ich wykonania. Przenosząc to 
na grunt wojny z pandemią: czy 

może być lepszy sposób wyko-
rzystania lekarzy, choć bez egza-
minów państwowych, do walki 
z pandemią? Przecież ci lekarze 
już zdawali z wynikiem pozy-
tywnym egzaminy na akade-
miach medycznych... Czy może 
być lepsza okazja na zastąpienie 
egzaminu ustnego egzaminem 
praktycznym? Przecież ci lekarze 
posiadają niezbędną wiedzę i 
umiejętności do wykonania tych 
zadań właśnie w praktyce. Bez 
żadnej zwłoki i ryzyka można 
przecież przydzielić tych lekarzy, 
„kujących” przed egzaminem 
ustnym, jako asystenta/zmien-
nika bardziej doświadczonych 
kolegów dyżurujących nierzadko 
ponad 100 godzin tygodniowo 
lub członka załogi ratowników 
medycznych. Dodatkową zachę-
tą będzie zaliczenie im egzaminu 
praktycznego, jako zamiennika 
egzaminu ustnego w czasie „woj-
ny”. Istnieje w taktyce wojennej 
takie określenie, jak „rozpoznanie 
bojem”. I w czasie wojny, i w cza-
sie walki z epidemią, chodzi o ży-
cie ludzkie. Pamiętam czasy kie-
dy, rozpoczęły się wyjazdy lekarzy 
i pielęgniarek do zagranicznych 
szpitali, które nie respektowały 
polskich dyplomów i zatrudniały 
ich na stanowiskach pielęgniarzy 
lub salowych. Jednak spodziewa-
na nagroda w postaci lepszych 
warunków płacowych i orga-
nizacyjnych oraz uznania ich 
kwali�kacji i zaangażowania w 
pracy pozwoliła im pokonać uza-
sadnione ambicje osobiste oraz 
zdobyć dodatkowe doświadcze-
nie w dobrze zarządzanych pla-
cówkach medycznych. Nawet nie 
śmiem przypuszczać że chodzi tu 
o utratę wynagrodzenia komisji 
egzaminacyjnych…

I pomyśleć jak łatwo można 
by było to wszystko zorganizo-
wać, gdyby w porę był ogłoszony 
- przewidziany konstytucją - stan 
klęski żywiołowej, który - jako je-
den ze stanów nadzwyczajnych – 
pozwala, bez naruszania prawa, 
zastosować rozwiązania nad-
zwyczajne w sytuacji nadzwy-
czajnej. Realizując zapisy ustawy 
o stanie epidemii i o powszech-
nym obowiązku obrony, normal-
nym jest możliwość skierowania  
przedstawicieli niektórych zawo-
dów do wykonania konkretnych 
zadań, uwzględniając uprzed-
nio uwarunkowania osobiste 

tych fachowców, między innymi 
lekarzy i pielęgniarek, kształco-
nych na bezpłatnych uczelniach 
państwowych. Ogromną rezer-
wę stanowią prywatne jednostki 
lecznicze. Czy na wojnie wystę-
puje prywatna służba zdrowia? 
To są zadania administracji 
centralnej, wyprzedzające prze-
ciwdziałanie ustawą o stanach 
nadzwyczajnych w przeciwień-
stwie do typowania „w ciemno” 
i wysyłania przez wojewodów 
na pierwsza linię walki z zagro-
żeniem epidemiologicznym tych 
osób. Niestety, upór rządu na 
przeprowadzenie w konstytucyj-
nym terminie wyborów przewa-
żył nad konstytucyjną gwarancją 
ochrony zdrowia i życia obywa-
teli.

Pozostając dalej w nazewnic-
twie militarnym należy pamię-
tać, że przed każdą wojną istnieje 
okres przygotowania sprzętowo 
- kadrowego i dyplomacja. Ze 
zjawiskami biologicznymi nie 
ma możliwości pertraktacji dy-
plomatycznych. Natomiast przy-
gotowanie sprzętowe i kadrowe 
są podstawowym obowiązkiem 
każdej ekipy rządzącej pań-
stwem. Wszyscy wiemy jaki był 
stan służby zdrowia �nansowa-
nej przez NFZ przed epidemią. 
Każda ekipa przejmująca wła-
dzę po zwycięstwie wyborczym, 
oprócz splendoru i posad w spół-
kach skarbu państwa, przejmuje 
też zaległości poprzedniej ekipy, 
które w pierwszej kolejności musi 
zlikwidować, a zwalanie odpo-
wiedzialności za zaniedbania na 
poprzedników - po kilku latach 
od zwycięstwa wyborczego - nie 
zastąpi deklaracji z kampanii 
przedwyborczych. Pasjonaci hi-
storii II wojny światowej pamię-
tają słowa piosenki o Monte Cas-
sino: ”bo wolność krzyżami się 
mierzy”… Tak teraz skuteczność 
ekipy rządzącej w walce z niewi-
dzialnym wrogiem zapamiętamy 
po ilości zgonów o�ar COVID 19.

Jan Kołodziejczyk

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wy-
raz osobistej wiedzy i poglądów 
autora. Treści zawarte w liście nie 
odzwierciedlają poglądów i opi-
nii redakcji.

Listy do redakcji Akcja PIT
Trwa akcja rozliczenia PIT 
za 2020 r., w czasie której 
podatnicy składają swoje 
roczne zeznania podat-
kowe. Wiele spraw z urzę-
dem skarbowym można 
załatwić bez wychodzenia 
z domu online, m.in. po-
przez serwis e-Urząd Skar-
bowy na podatki.gov.pl. 
- Znajdziesz tu m.in. znaną 
już usługę „Twój e-PIT”, gdzie 
czeka na Ciebie wstępnie 
przygotowane zeznanie po-
datkowe za 2020 r. Wystarczy 
sprawdzić dane, zmienić je 
lub uzupełnić i po zaakcepto-
waniu wysłać. Jeśli z rozlicze-
nia wynika napłata podatku, 
możesz samodzielnie spraw-
dzić, czy urząd posiada Twój 
aktualny rachunek bankowy, 
na który dokona zwrotu. Jeśli 
z rozliczenia wynika podatek 
do zapłaty, możesz go uiścić 
korzystając z „Płatności onli-
ne”, bez obaw, że przeoczysz 
termin zapłaty. Jeśli – oprócz 
zeznania – chcesz wysłać do-
datkową informację/pismo 
do urzędu, również zrobisz to 
korzystając z e-Urzędu Skar-
bowego – „Złóż dokument”. 
Jeśli nie możesz swojej spra-
wy załatwić elektronicznie 
lub przez telefon, umów się 
i zarezerwuj termin i godzi-
nę swojej wizyty w urzędzie. 
Obie usługi – „E-Urząd Skar-
bowy” i  „Rezerwacja wizyty 
w Urzędzie Skarbowym” – 
dostępne są na podatki.gov.
pl. Dzięki zarezerwowaniu 
wizyty sprawę w urzędzie 
skarbowym załatwisz szybko 
i komfortowo, bez koniecz-
ności stania w kolejkach. 
Podatnicy w urzędzie skarbo-
wym obsługiwani są z zacho-
waniem szczególnych środ-
ków ostrożności. Obowiązują 
maseczki i limity osób, które 
mogą przebywać w pomiesz-
czeniach. Prosimy o prze-
strzeganie zasad – dbajmy 
o wspólne bezpieczeństwo. 
Bez umawiania wizyty doku-
menty możesz złożyć w urnie 
wystawionej w urzędzie – 
mówi Małgorzata Łękawska, 
Zastępca Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Wałbrzychu.

(RED)
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Nadmiar plastikowych śmieci jest dziś jed-
ną z głównych przyczyn degradacji środowiska 
naturalnego na Ziemi. Dotyczy to nie tylko Pol-
ski, czy Europy. Jest to problem globalny i obej-
muje całą naszą planetę.  Jeśli nie podejmiemy 
realnych kroków zmierzających do ogranicze-
nia ilości odpadów, do 2050  roku w  morzach 
i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. 

Co możemy zrobić?

- Warto pamiętać, że 80 proc. odpadów 
znajdowanych w wodzie pochodzi z  lądu. Za-
tem zmiany musimy zacząć od siebie samych. 
To nie wymaga wielkiego wysiłku. Wystar-
czy wdrożyć w swoje codzienne zwyczaje kil-
ka prostych zasad, które pomagają ograni-
czać wytwarzanie zbędnych odpadów – radzi 
ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski.

Życie w  stylu non-plastik można zacząć 
od przyjęcia zasady, że kupujemy tylko to, cze-
go naprawdę potrzebujemy, a przy okazji rezy-
gnujemy ze zbędnych opakowań (czy np. jabłka 

z plastikowej tacki  smakują lepiej niż te kupio-
ne luzem?). Zamiast jednorazówek lepiej uży-
wać przedmiotów wielokrotnego użytku i  na-
prawiać je, gdy się zepsują. Warto przykładać 
się także do porządnego segregowania śmie-
ci - dzięki temu można odzyskiwać i ponownie 
przetwarzać wiele przydatnych surowców. 

Bank Credit Agricole już od ponad roku 
zachęca swoich klientów i  pracowników do 
walki z  nadmiarem plastiku w  środowisku. 
W  ramach kampanii edukacyjnej #MniejPla-
stiku, realizowanej wspólnie z  Dominikiem 

Dobrowolskim i  spółką EFL, organizowa-
na jest m.in. akcja „Górska Odyseja” polega-
jąca na sprzątaniu górskich i leśnych szlaków, 
a także cykl podcastów i webinarów. 

eko-karta i 500 zł premii

Teraz bank zachęca również do otwarcia 
swojego flagowego Konta dla Ciebie, do któ-
rego dołącza kartę płatniczą wyprodukowa-
ną z użyciem ekotworzywa. To specjalny ma-
teriał, który rozkłada się znacznie szybciej niż 
plastik, ale jest równie trwały i  wytrzymały. 

Reklamę tej karty, z udziałem Dawida Podsia-
dło, możemy właśnie oglądać w telewizji.  

Każdy, kto do końca lipca otworzy nowe 
konto i wykona określoną liczbę miesięcznych 
transakcji telefonem, kartą lub BLIKIEM może 
otrzymać od banku nawet do 500 zł premii.  

- Wierzymy, że suma drobnych działań daje 
wielkie efekty. Im więcej osób korzystać będzie 
z naszych ekologicznych kart, tym mniej plasti-
kowych śmieci wokół nas. Zapraszam do odwie-
dzania naszej placówek. Chętnie przedstawimy 
wszystkie szczegóły – zachęca Przemysław Przy-
bylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyj-
nej Credit Agricole.

z Credit agricole mniej plastiku na twoim koncie
W każdej minucie do mórz i oceanów na całym świecie trafia ponad 20 ton plastiku. Do powstawania tej wielkiej fali śmieci wszyscy 
codziennie się przyczyniamy. Ale możemy to zmienić i metodą małych kroków zatroszczyć się o czystość naszej planety. Można zacząć 
od otwarcia Konta dla Ciebie w Credit Agricole, z pierwszą w Polsce kartą wykonaną z ekotworzywa. 

Oddziały Credit Agricole: 
Wałbrzych, ul. Broniewskiego 65b 
Wałbrzych, ul. J. Słowackiego 7 
Świebodzice, Rynek 13 

R E K L AMA

31 marca 2021 r. ukazało 
się rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów, na mocy 
którego przedterminowe wy-
bory burmistrza Boguszowa 
– Gorc mają się odbyć 9 maja 
2021 r.

To kolejne rozporządzenie 
w sprawie wyborów w Bogu-
szowie – Gorcach, a zmiana ter-
minu wyborów podyktowana 
była sytuacją epidemiczną, któ-
ra jest niekorzystna i dynamicz-
nie zmienna. Nowy termin gło-
sowania oznacza także zmianę 
innych terminów związanych z 
tą elekcją:

- do 30 kwietnia 2021 r. 
– składanie wniosków o spo-
rządzenie aktu pełnomocnic-
twa do głosowania przez wy-
borców niepełnosprawnych 
oraz przez wyborców, którzy 
najpóźniej w dniu głosowania 
kończą 60 lat;

- do 4 maja 2021 r. – skła-
danie przez wyborców wnio-
sków o dopisanie ich do spisu 
wyborców w wybranym obwo-
dzie głosowania na obszarze 
miasta,

– zgłaszanie zamiaru gło-
sowania korespondencyjnego 
przez wyborców podlegają-

Wypadek samochodowy 
sprawił, że Radosław Dro-
homirecki z Wałbrzycha 
doznał urazu kręgosłupa i 
częściowego paraliżu. Mimo 
osobistego dramatu, wał-
brzyszanin walczy o powrót 
do sprawności, a mozolna 
rehabilitacja powoli zaczyna 
przynosić efekty. Będzie ona 
jednak długa i bardzo kosz-
towna, dlatego rodzina Rad-
ka zorganizowała zbiórkę 
pieniędzy na rehabilitację i 
dostosowanie mieszkania do 
potrzeb osoby poruszającej 
się na wózku inwalidzkim.

- 20.01.2021 r. wieczorem 
Radek, jak co dzień, wyszedł 
do pracy. Nic nie zapowiadało, 
że jednak już z niej nie wróci. 
W drodze powrotnej, około 
godziny 2 w nocy na trasie, 
którą jechał, w okolicach Lesz-
na zdarzył się bardzo poważny 
wypadek. Doszło do zderzenia 
dwóch samochodów, którego 
jednym z kierowców był Radek. 
Strażacy wezwani na miejsce 
zdarzenia byli zmuszeni wy-
cinać go ze zmasakrowane-
go samochodu. Radek został 
przywieziony do szpitala w 
Lesznie i od razu został pod-
dany operacji ratującej życie. 
Doznał bardzo poważnego 
uszkodzenia rdzenia kręgowe-

Ważne dla głosujących 
w Boguszowie-Gorcach

cych w dniu głosowania obo-
wiązkowej kwarantannie, izo-
lacji lub izolacji w warunkach 
domowych;

7 maja 2021 r. o godz. 
24.00 – zakończenie kampanii 
wyborczej;

8 maja 2021 r. – przeka-
zanie spisów wyborców prze-
wodniczącym obwodowych 
komisji wyborczych;

9 maja 2021 r. w godz. 
7.00–21.00 – głosowanie.

(RED

Pomóż Radkowi odzyskać sprawność

go. Miał krwotok wewnętrzny, 
złamane żebra i straszne ob-
rażenia głowy. Niemal stracił 
oko... Na szczęście lekarzom, 
po długiej operacji, udało się 
je uratować. Po tygodniu zo-
stał przewieziony do szpitala 
rehabilitacyjnego w Górznie, 
gdzie był rehabilitowany, ale 
nie trwało to długo, ponieważ 
okazało się, że ma pozytywny 
wynik testu na obecność koro-
nawirusa. Został przewieziony 

do szpitala zakaźnego w Ra-
wiczu, gdzie przebywał 10 dni. 
Po tym czasie postaraliśmy się, 
aby był już coraz bliżej domu. 
Został przewieziony do szpi-
tala rehabilitacyjnego w Cza-
drowie. Rehabilitacja powoli 
przynosi pozytywne efekty, 
ale lekarze mówią, że potrzeba 
jeszcze dużo czasu, aby stan 
się poprawił. Czeka go nauka 
nowego życia, które przez naj-
bliższe miesiące będzie wiódł 

na wózku inwalidzkim. Lekarze 
dają nadzieję na powrót do 
częściowej sprawności. Przed 
nami bardzo długi proces mo-
zolnej rehabilitacji, aby Radek 
choć częściowo mógł zacząć 
samodzielnie funkcjonować. 
Tak bardzo chcemy, by mógł 
wrócić do swojego ulubione-
go buszkraftowania i podró-
żowania, żeby mógł na nowo 
zacząć cieszyć się życiem. Po 
trzech miesiącach pobytu w 
szpitalach zostaje wypisany do 
domu. Już dziś wiemy, że re-
habilitacje Radka będą bardzo 
długa i bardzo kosztowna. Mu-
simy też w pełni przystosować 
nasze mieszkanie, aby Radek 
mógł się w nim swobodnie 
poruszać na wózku. Potrze-
bujemy środków na domową 
rehabilitację oraz leki, aby Ra-
dek jak najszybciej wrócił do 
sprawności. Dlatego prosimy 
o pomoc. Za każdą, nawet naj-
mniejszą wpłatę z góry bardzo 
dziękujemy – mówi organizu-
jąca zbiórkę Elżbieta Drohomi-
recka, żona poszkodowanego 
wałbrzyszanina.

Każdy może wesprzeć stara-
nia Radka i jego bliskich o po-
wrót do sprawności, dokonując 
wpłat przez stronę: https://
zrzutka.pl/4ak3hw

(RED)
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MAJÓWKA 
4 dni w Kudowie - Zdroju
30.04 – 3.05.2021 r.
Ze śniadaniem I 349 zł

zamiast 599 zł
Ze śniadaniem 
i obiadokolacją I 399 zł

zamiast 599 zł

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

Willa Alfa zaprasza
Długi weekend czerwcowy
BOŻE CIAŁO 2021
2.06 – 6.06.2021 r.
Ze śniadaniem I 439 zł

zamiast 699 zł
Ze śniadaniem
i obiadokolacją I 529 zł

zamiast 799 zł

R E K L AMA

Pozew lub wniosek to pi-
sma procesowe wszczyna-
jące postępowanie cywilne. 
Strona wnosząca takie pismo 
ma obowiązek poinformo-
wania sądu także o tym, czy 
podjęto próbę ugodowego 
załatwienia sprawy. Obo-
wiązek ten można wypełnić 
oświadczając np. że wielo-
krotne rozmowy, czy wymia-
na pism pomiędzy stronami, 
nie doprowadziły do poro-
zumienia. Można też wyka-
zać, iż do ugody nie doszło 
pomimo przeprowadzenia 
sądowego postępowania 
pojednawczego, zwanego 
zawezwaniem do próby ugo-
dowej.

Z wnioskiem do sądu o 
przeprowadzenie postępo-
wania pojednawczego może 
wystąpić każdy, o ile jego 
sprawa cywilna nadaje się do 
ugodowego załatwienia. Po-
nadto ewentualnemu zawarciu 
ugody nie mogą sprzeciwiać 
się przepisy prawa, ani też za-
sady współżycia społecznego. 
Ugoda nie może mieć też na 
celu obejścia obowiązujących 
przepisów prawa. Przeprowa-
dzenie posiedzenia pojednaw-
czego jest możliwe wyłącznie 
przed wszczęciem postępo-
wania cywilnego, czyli przed 
złożeniem pozwu lub wniosku 
ze stosownym żądaniem. Jeżeli 
sprawa cywilna jest już w toku, 
to zawarcie ugody w osobnym 
postępowaniu pojednawczym 
nie jest możliwe. W takiej sy-
tuacji ugodę można zawrzeć 
w toczącym się postępowaniu 
cywilnym.

Często w sposób ugodo-
wy dochodzi do zakończenia 
spraw z zakresu zobowiązań. 
Są to sprawy dotyczące np. 

spłaty zaciągnię-
tych pożyczek, 
zapłaty za towa-
ry. Ale nie tylko. 
Ugodowo można 
zakończyć także 
sprawy związane 
z odszkodowania-
mi, czy zadość-
uczynieniem za 
doznaną krzywdę. 
Mogą tak zostać 
zakończone rów-
nież sprawy z za-
kresu prawa spad-
kowego np. dział 
spadku, czy też 
prawa rodzinnego 
np. podział mająt-
ku po rozwodzie. 
Nie można jed-
nak w tym trybie 
zawrzeć ugody w 
zakresie rozwią-
zania małżeństwa 
przez rozwód, czy 
uznania dziecka 
itp. Z mocy prawa 
wyłączone są też 
wszystkie sprawy związane z 
ubezpieczeniami społecznymi. 
Jeżeli postępowanie pojed-
nawcze nie będzie dopuszczal-
ne, a wniosek mimo to zostanie 
złożony, to sąd wniosek taki 
odrzuci.

Wniosek o zawezwanie do 
próby ugodowej powinien za-
wierać dokładne oznaczenie 
stron postępowania, z poda-
niem imienia i nazwiska oraz 
adresu zamieszkania. Należy 
również podać swój numer PE-
SEL. Bezwzględnie należy krót-
ko opisać przedmiot sprawy. 
Nic nie stoi jednak na przeszko-
dzie, aby opis przedmiotu spra-
wy był niejako przygotowaniem 
do wniesienia pozwu i zawierał 
więcej szczegółów. Do wniosku 

Prawo w pigułce: zawezwanie do próby ugodowej

nie załącza się jednak żadnych 
�zycznych dowodów np. doku-
mentów. Niezwykle ważne jest 
także szczegółowe przedsta-
wienie propozycji ugodowych 
wraz ze wskazaniem roszcze-
nia, którego propozycja doty-
czy. Jest to niezmiernie istotne, 
albowiem złożenie wniosku 
o zawezwanie do próby ugo-
dowej, przerywa bieg terminu 
przedawnienia dochodzonego 
roszczenia. Przerwanie biegu 
przedawnienia dotyczy zaś wy-
łącznie roszczenia, które ma być 
przedmiotem postępowania 
pojednawczego. Dla przykładu: 
jeżeli strona przeciwna nie do-
konała zapłaty za trzy faktury, a 
we wniosku wskazano zaległość 
tylko z jednej, to bieg terminu 

przedawnienia ule-
gnie przerwaniu tyl-
ko, co do roszczenia z 
tej jednej faktury.

Wniosek składa 
się do sądu rejono-
wego bez względu 
na to, jaka jest war-
tość przedmiotu spo-
ru. Nawet w sytuacji, 
gdyby w postępowa-
niu rozpoznawczym, 
właściwy był do roz-
poznania sprawy sąd 
okręgowy. Wniosek 
taki składa się do 
sądu właściwego dla 
miejsca zamieszka-
nia lub siedziby prze-
ciwnika. Złożenie 
wniosku o zawezwa-
nie do próby ugo-
dowej, jest tańsze 
niż złożenie pozwu. 
Opłata sądowa wy-
nosi 1/5 opłaty, którą 
należałoby wnieść 
składając pozew.

Należy pamiętać, 
że wnioskodawca powinien 
stawić się na posiedzenie w 
terminie wyznaczonym przez 
sąd. Jeżeli tego nie zrobi, to sąd 
na wniosek strony przeciwnej, 
może obciążyć wnioskodaw-
cę kosztami postępowania, w 
tym kosztami adwokackimi. 
Jeżeli zaś to strona przeciwna 
nie stawi się na termin wyzna-
czony przez sąd, w związku z 
zawezwaniem do próby ugo-
dowej, a następnie wniesiony 
został w tej sprawie pozew, 
to sąd rozpoznając sprawę, 
obciąży przeciwnika również 
kosztami postępowania po-
jednawczego.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów Czwakiel 

i Wspólnicy

Można już zaszczepić się przeciwko koronawirusowi bez wysiadania z 
samochodu. 19 kwietnia został otwarty punkt szczepień typu drive-
thru w Wałbrzychu. Pierwszy tego typu punkt szczepień w Polsce 
zlokalizowany jest na ternie dawnej zajezdni MPK przy ulicy Armii 
Krajowej. - Robimy to z myślą o młodszych osobach, jako alternatywna 
dla punktu szczepień w Starej Kopalni. Szczepienia to jedyna droga, aby 
już w najbliższe wakacje życie wróciło do normalności – przekonuje dr 
Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

(RED, fot. UMW)

- Co można ciekawego robić w poczekalni poszczepiennej? Podpisywać 
książki, tak jak to zrobiła dzisiaj Joanna Bator w naszym punkcie w 
Starej Kopalni - Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu. Wszystkich 
wielbicieli talentu Joanny Bator Biblioteka pod Atlantami zaprasza 
na spotkanie autorskie jesienią - mówi Sylwia Bielawska, zastępca 
prezydenta Wałbrzycha. Pochodząca z Wałbrzycha znana pisarka 
zaszczepiła się przeciwko koronawirusowi W Wałbrzychu.

(RED)

Szczepią 
zmotoryzowanych

Podpisywała książki 
po szczepieniu
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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

R E K L AMA

Wydłużyli termin
12 marca 2021 r. weszła w 
życie uchwała Rady Miej-
skiej Boguszowa-Gorc 
dotycząca przedłużenia 
terminu na wniesienie II i 
III raty opłaty za korzysta-
nie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spoży-
cia w miejscu sprzedaży. 
Drugą ratę można wnieść do 
31 lipca 2021 r., natomiast 
trzecią do 30 listopada 2021 
r. Przedłużenie nie obejmu-
je przedsiębiorców, którzy 
wnoszą opłaty za korzysta-
nie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży. Z 
treścią uchwały można zapo-
znać się na stronie interneto-
wej bip.boguszow-gorce.pl, 
w zakładce Prawo lokalne > 
Uchwały Rady Miejskiej > Ka-
dencja 2018-2023 > Uchwa-
ła Nr XXXII/180/21 Rady 
Miejskiej w Boguszowie-Gor-
cach z dnia 19 lutego 2021 r. 
w sprawie przedłużenia ter-
minu na wniesienie drugiej i 
trzeciej opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży.

(JCF)

Wypożycz 
książkę
Mimo obostrzeń, Miej-
ska Biblioteka Publiczna 
- Centrum Kultury  w Bo-
guszowie Gorcach działa, 
dlatego warto zadzwonić 
i wypożyczyć książkę. Za-
sady wypożyczania: 1. czy-
telnik zamawia książki pod 
nr konkretnej �lii - centrala 
(pl. Odrodzenia 4) – tel. 74 
8449 284, �lia nr 1 (ul. Anny 
Walentynowicz 6) – tel. 74 
8448 007, �lia nr 2 (ul. Rey-
monta 4) – tel. 74 8449 272, 
�lia nr 3 (ul. Żeromskiego 
35) – tel. 74 8442 517, �lia 
nr 4 (ul. Traugutta 12 g) – 
tel. 74 8440 454, �lia nr 5 
(ul. Kosynierów 81) – tel. 
74 8449 824; 2. bibliotekarz 
kompletuje zamówienie, 
wprowadza książki na konto 
użytkownika i ustala z czy-
telnikiem konkretną godzi-
nę odbioru; 3. o umówionej 
godzinie bibliotekarz zosta-
wia paczkę z książkami na 
przygotowanym stoliku; 4. 
czytelnik w czasie odbioru 
zamówionych książek może 
dokonać także ich zwro-
tu do specjalnego kosza 
umieszczonego przy stoliku.

(JCF)

- Z przykrością informu-
jemy, że z uwagi na trudną i 
nieprzewidywalną sytuację 
pandemiczną, odwołujemy 
zaplanowane na maj wyda-
rzenia związane z Dniami 
Boguszowa-Gorc – czytamy 
w komunikacie Miejskiej Bi-
blioteki – Centrum Kultury w 
Boguszowie - Gorcach.

Dni Boguszowa-Gorc to 
dwudniowa impreza otwarta, 
która dotychczas odbywała się 
corocznie na stadionie przy 
ul. Kusocińskiego. W pierwszy 
dzień weekendu od godzin 
popołudniowych do późne-
go wieczora na stadionowej 
scenie występowały zespoły 
grające muzykę rozrywkową, a 
wśród nich gwiazda wieczoru. 
Niedziela upływała tradycyjnie 
w atmosferze rodzinnej, a na 
scenie prezentowali się ucznio-
wie z miejskich szkół. Imprezie 
towarzyszyły atrakcje dla dzie-
ci, a także liczne stoiska gastro-
nomiczne. Do 2007 roku Dni 
Miasta odbywały się w tzw. Ma-
łym Rynku w Boguszowie-Gor-
cach. W latach 2008-2009 ich 
obchody zostały rozbite i od-
bywały się w trzech miejscach 
– w muszli koncertowej w Kuź-

Dni Boguszowa-Gorc 
odwołane

Od 19 kwietnia dzieci mogą korzystać z nowego Żłobka Miejskiego nr 1 
w Boguszowie-Gorcach. – Mamy dobrą wiadomość dla rodziców, którzy 
jeszcze nie zapisali swoich pociech. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. 
W sprawie szczegółowych informacji oraz zgłoszeń można kontaktować 
się z placówką za pośrednictwem poczty elektronicznej: zlobek.
boguszow@gmail.com lub telefonicznie, pod numerem 530 275 747 – 
informuje kierownictwo placówki.

(JCF)

Są miejsca w żłobku

nicach, na placu przed biblio-
teką w Gorcach oraz w Małym 
Rynku. W 2010 r. wydarzenie 
przeniesiono ostatecznie na ul. 
Kusocińskiego. Na stadionowej 
scenie miasto gościło m.in. Be-
atę i Bajm, Andrzeja Piaseczne-
go, De Mono, Kombii, Patrycję 
Markowską i Varius Manx. Or-
ganizatorem wydarzenia była 
Miejska Biblioteka Publiczna 
- Centrum Kultury w Boguszo-
wie-Gorcach.

- Mamy nadzieję, że pan-
demia koronawirusa będzie 
słabnąć - jeśli obostrzenia zo-
staną zniesione i pozwolą na to 
względy bezpieczeństwa, im-
preza odbędzie się w sezonie 
letnim – podkreślają organiza-
torzy Dni Boguszowa - Gorc.

(JCF)
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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

Ogłaszam nabór do pracy 
na stanowisko przewodnik turystyczny 

w Sztolniach Walimskich.
Jeżeli chcesz pracować w dynamicznym 
i zgranym zespole, jesteś osobą z pasją, 

pełną inicjatywy i odwagi, 
jesteś komunikatywny i nie obca Ci praca 

z ludźmi, to ta praca jest dla Ciebie!
Aplikacje (CV wraz ze zdjęciem) proszę kierować 
na e-mai: biuro@sztolnie.pl, biuro@ckit.walim.pl.

Wioletta Sowa
p.o. dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

SZTOLNIE WALIMSKIE 
ZATRUDNIĄ 

PRZEWODNIKA

R E K L AMA

• Warsztaty 
dziennikarskie
Warsztaty Dziennikarstwo On-
line prowadzone są w ramach 
projektu „Sieć na kulturę” re-
alizowanego przez Fundacje 
Wspierania Zrównoważonego 
Rozwoju, współ�nansowane 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Projekt ma na celu 
nauczyć dzieci i młodzież 
podstaw związanych z tworze-
niem, publikacją oraz promo-
waniem treści w internecie.  
Będzie można nauczyć się, jak 
bezpiecznie korzystać z inter-
netu, jak nie dać się podejść 
fakenews, a także poznać 
metody sprawdzania i wyszu-
kiwania wiarygodnych źródeł 
informacji w sieci. Uczestnicy 
będą mogli nabrać umiejęt-
ności zarządzania treścią na 
stronie, będzie też  możliwość 
stworzenia własnego bloga. 
Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu, które jest organi-
zatorem zajęć, zaprasza do 
udziału w warsztatach dzieci i 
młodzież w wieku od 10 do 18 
lat.  Zajęcia będą odbywały się 
zdalnie, dwa razy w tygodniu 
po 90 minut. Warsztaty zakła-
dają w sumie 31 godzin lek-
cyjnych. Zapisy pod numerem 
tel. 603 441 251.

• Zmiana numerów kont
1 maja 2021 r. nastąpi zmiana 
numeru rachunku bankowe-
go Gminy Walim. Nowy nu-
mer konta: 02 1160 2202 0000 
0004 8992 0026. - W związku 
z powyższym zmienią się też 
numery indywidualnych kont 
do opłat z tytułu odbioru od-
padów komunalnych. Wszyscy 
właściciele nieruchomości zo-
staną otrzymają nowy numer 
bankowy. Do czasu otrzymania 
nowego konta, należności za 
odbiór odpadów komunalnych, 
wpłacać można na dotychcza-
sowy numer konta, jednak nie 
dłużej niż do 30 czerwca 2021 
r. Przepraszamy za ewentualne 
niedogodności – mówi Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

• Dowiozą na 
szczepienia
Gmina Walim osobom, które 
mają problem z samodzielnym 
dotarciem do punktu szczepień 
przeciw COVID-19, organizu-
je specjalny transport z domu 
pacjenta do punktu szczepień. 
W tym celu uruchomiona jest 
specjalna infolinia  –  74 84 94 
345 oraz 604 108 858, czynna 
od poniedziałku do piątku, w 
godzinach pracy urzędu Gminy 
Walim. Osoby, które potrzebują 
transportu, po zarejestrowa-

Raport z Gminy Walim niu się w Narodowym Progra-
mie Szczepień, wyznaczeniu 
dwóch terminów szczepienia i 
otrzymaniu potwierdzenia, bez-
zwłocznie  powinny zadzwonić, 
aby ustalić szczegóły transpor-
tu. Nie będą zapisywane osoby, 
które nie mają wyznaczonego 
terminu szczepienia.

• Sprawę w urzędzie 
załatw elektronicznie
W związku z przedłużeniem obo-
strzeniami, Urząd Gminy w Wali-
miu do 3 maja włącznie pracuje 
zdalnie. - Zachęcamy wszystkich 
do elektronicznego załatwiania 
spraw. Prosimy o składanie wnio-
sków emailem na adres urzad@
walim.pl, kancelaria@walim.pl 
lub pocztą tradycyjną. Osoby 
będące w posiadaniu podpisu 
elektronicznego, zachęcamy do 
korzystania z systemu e-puap. 
Wszyscy pracownicy Urzędu 
Gminy w Walimiu będą dostępni 
pod numerami telefonów do-
stępnych na stronie internetowej 
walim.pl. Tylko w pilnych spra-
wach, po wcześniejszym uzgod-
nieniu telefonicznym z odpowie-
dzialnym za prowadzoną sprawę 
pracownikiem, można zgłaszać 
się osobiście od poniedziałku 
do piątku w godz. 12.00 – 14.00. 
Uwaga! 4 maja 2021 r. Urząd 
Gminy Walim będzie nieczynny. 
7 maja 2021 r. (piątek) Urząd Gmi-
ny Walim będzie czynny w godzi-
nach 7.30 – 15.30.

(AM)

- I tak, zamiast zajęć w spe-
cjalistycznej sali przeznaczo-
nej do realizacji fabularnych 

gier strategicznych i przygo-
dowych, nasz genialny reżyser 
i narrator - Przemysław Cho-

miak, prowadzi zajęcia przez 
Internet. Spotkania Klubu Gier 
Strategicznych odbywają się 

Kulturalnie w pandemii
- Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju działa, choć zupełnie inaczej niż w czasach 

„normalnych”. Wszystko, co dzieje się u nas w zakresie kultury, nie mogło 
pozostać w dotychczasowej postaci. Przenieśliśmy naszą działalność do Internetu 

– mówi Wiesław Zalas, dyrektor Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

cyklicznie i prowadzane są w 5 
grupach od wtorku do piątku. 
Rozgrywki toczą się w trzech 
blokach tematycznych: gry 
przygodowe w świecie fanta-
sy; gra taktyczno-przygodowa 
na wiedźmińskich szlakach, 
gra detektywistyczna, która 
przeniosi graczy do Londynu 
końca XIX w. Ta forma zajęć 
nie daje możliwości bezpo-
średniego kontaktu w grupie, 
ale jest mimo wszystko bar-
dzo atrakcyjna i nasi uczest-
nicy przeżywają emocje sami 
tworząc i uczestnicząc w grze. 
Kolejnym naszym działaniem 
przeniesionym do Internetu są 
sekcje zajęć manualnych. Aby 
podtrzymać aktywność pro-
wadzimy różnorodne konkur-
sy. Już zrealizowaliśmy kilka 
konkursów, np. „Świat książki 
widziany oczami czytelnika”, 
„Najpiękniejsze strofy dla Cie-
bie”, „Życzenia z okazji Dnia 
Kobiet” oraz „Najpiękniejsza 
pisanka wielkanocna”. Co 
trzy dni zachęcamy naszych 
obserwatorów do podjęcia 
nowych wyzwań. I tak, przy-
kładowo w ostatnim tygodniu 
w poniedziałek: „16 kreatyw-
nych rysunkowych haków dla 
dzieci” i „Wiosenne drzewko 

- prace plastyczne”, w środę: 
„4 pyszne przepisy dla dzieci 
i rodziców” oraz „Gotowanie 
deserów”, natomiast w pią-
tek udostępniliśmy sportowe 
zabawy ogólnorozwojowe 
dla dzieci wraz z ćwiczeniami 
gimnastycznymi. Planujemy 
wkrótce uruchomić zajęcia 
w zakresie: grupy teatralnej, 
ćwiczenia jogi, taniec towarzy-

ski i ludowy, zajęcia muzycz-
ne, szachy, brydż i wszystkie 
inne, na które umówimy się 
z naszymi mieszkańcami. Tak 
więc trwamy i zapraszamy do 
naszego kolejnego konkursu, 
którym jest „Wiosna w obiek-
tywie”. Szczegóły na stronie 
www.ckjedlina.pl – mówi Wie-
sław Zalas.

(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.

Wymienią 
kopciuchy
Gmina Mieroszów zakoń-
czyła pracę nad oceną 
merytoryczną wniosków 
w ramach projektu „Wy-
miana wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła w budynkach 
i lokalach mieszkalnych na 
terenie wybranych gmin 
Aglomeracji Wałbrzyskiej” 
i niebawem przystąpi do 
podpisywania umów z wy-
branymi wnioskodawcami. 
Celem projektu do�nan-
sowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego 2014-2020 jest zwal-
czanie emisji kominowej 
na terenie wybranych gmin 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, a 
liderem projektu jest Miasto 
Świdnica. W ramach naboru 
prowadzonego na terenie 
Gminy Mieroszów wpłynęły 
83 wnioski. Łączna wartość 
złożonych wniosków wynio-
sła 1 213 997,87 zł. Wysokość 
środków jakimi dysponuje 
gmina w ramach przyzna-
nego do�nansowania to 671 
500,00 zł. Liczba wniosków 
rekomendowanych do do�-
nansowania: 40.

(RED)

Polana 
pod czerwoną 
skałą
- W sobotę, 24 kwietnia 
o godzinie 10.00 rozpo-
czynamy pracę w ramach 
projektu “Polana pod 
czerwoną skałą”. Zapra-
szamy wszystkich chętnych 
do udziału w uporządkowa-
niu terenu i wszelkich prac 
niezbędnych do realizacji 
zadania. Zapewniamy: masę 
świeżego powietrza, miłą 
atmosferę i oczywiście ogni-
sko z kiełbaskami - zapra-
szają sołtys i Rada Sołecka 
Golińska.
Przypomnijmy: Fundusz To-
yoty „Dobre Pomysły Zmie-
niają Nasz Świat” ogłosił 
wyniki konkursu dla projek-
tów składanych na obszarze 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Projekt opracowany przez 
OPS w Mieroszowie przy 
współpracy Golińsk Sołec-
two, sołtysa Artura Wielgu-
sa, Fundacja Wspinka oraz 
Anny Chmielnickiej otrzy-
mał do�nansowanie w kwo-
cie 20 000 zł.

(RED)

100 worków ze śmiecia-
mi o łącznej wadze około 2 
ton – to efekt akcji Operacja 
Czysta Rzeka w Gminie Mie-
roszów. Kilkudziesięciu wo-
lontariuszy, wspartych przez 
przedstawicieli władz mia-
sta, powiatu oraz strażaków 
z OPS Mieroszów poświęciło 
sobotnie przedpołudnie na 
posprzątanie rzeki Ścinawka 
i Czarciego Potoku.

- Dziękuję wszystkim, którzy 
wzięli udział w Operacji Czysta 
Rzeka 2021 – mówi koordyna-
tor akcji Ilona Henko z Miero-
szowskiego Centrum Kultury. 
- Wasza obecność i zaangażo-
wanie po raz kolejny uświado-
miły mi, że warto działać, war-
to się starać i super jest robić 
to razem. Dziękuję wszystkim 

osobom zaangażowanym za 
wolontariat, za to, że Wam 
się chciało. Specjalne podzię-
kowania kieruję do druhów z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Mieroszowie: Adrian Sarnecki, 
Bogdan Sarnecki, Piotr Burak, 
Krzysztof Sylwester Brych, To-
masz Radzik, Tomasz Mordoń, 
Robert Rak - bez Was byłoby 
trudno przeprowadzić tę ak-
cję sprawnie i bezpiecznie. A 
przed Państwem wynik, mimo 
wszystko niechlubny: 100 wor-
ków, czyli około 2 ton śmieci, 
żelastwa i nie wiem sama czego 
jeszcze. Wszystko oczywiście z 
naszej pięknej Ścinawki i okolic 
Czarciego Potoku. I mój apel: 
ludzie, opamiętajcie się! Za-
śmiecamy własne środowisko!

(RED)

Uzbierali 2 tony śmieci

Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w 
Mieroszowie, w porozumie-
niu z Gminą Mieroszów, roz-
począł montaż pojemników 
służących do wyrzucania 
psich odchodów.

- Nowe pojemniki zostały już 
zamontowane w rejonie skwe-
rów Kieślowskiego i Sokołow-
skiego w Sokołowsku, a kolejne 
pojemniki będą montowane 
na terenie Mieroszowam, m.in. 

przy promenadzie, przy placu 
zabaw na ul. Żeromskiego, w 
Rynku i innych miejscach. Każ-
dy pojemnik wyposażony bę-
dzie w podajnik w torebkami 
papierowymi, a w torebkach 
będą również tekturowe łopatki 
do zbierania psich odchodów. 
Bardzo prosimy o korzystanie z 
pojemników - dbajmy wspólnie 
o czystość! – apeluje Andrzej 
Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Posprzątaj po swoim 
zwierzaku
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Boli zawsze, ale najbardziej, 
gdy choroba dotyka małe dzie-
ci. Półtoraroczna Amelka wal-
czy z SMA, czyli z rdzeniowym 
zanikiem mięśni. Czasu na po-
moc jest niewiele, ale, jak się 
okazuje, na trudnej drodze spo-
tkać można wiele dobrych serc.

O chorobie Amelki jej rodzice 
dowiedzieli się niedawno. SMA 
niszczy nie tylko mięśnie odpo-
wiedzialne za chodzenie czy sie-
dzenie, ale także za oddychanie. 
Zrozpaczeni szybko zaczęli działać 
organizując zbiórki i licytacje. To 
istny wyścig z czasem. Lekarze dali 
warunek – aby rozpocząć leczenie 

dziecko nie może ważyć więcej niż 
13,5 kg, a Amelka cały czas rośnie.

Stworzona została grupa w 
serwisie społecznościowym Fa-
cebook, na której wiele �rm i 
prywatnych przedsiębiorców 
wystawiło swoje usługi na licyta-
cję. Akcję wsparła między innymi 
Grupa DZT Service ze Świebodzic 
przeznaczając na aukcję gadżety 
�rmowe. Oprócz tego założona 
została zbiórka przez Fundację 
Siepomaga.pl. Pieniądze uzbie-
rane w ten sposób przeznaczo-
ne zostaną na leczenie chorej 
dziewczynki. - Prawdziwych 
przyjaciół poznaje się w biedzie, 

a widząc potrzebną sumę i to, 
ile zostało już wpłacone, moż-
na utwierdzić się w przekona-
niu, że dobrych serc nie brakuje. 
Wszystkich chętnych wspomóc 
Amelkę zachęcamy do dołą-
czenia do grupy na Facebooku: 
https://www.facebook.com/gro-
ups/2821098128170742, gdzie 
można licytować wystawione 
usługi lub fanty, a także do wpła-
cenia datków na stronie: https://
www.siepomaga.pl/amelka-sma. 
Nie bądźmy obojętni, czasu jest 
niewiele – apelują organizatorzy 
akcji.

(MD)

Wyścig z czasem o życie Amelki

Z otrzymanej puli już blisko 
połowa testów pomagających 
wykryć raka jelita grubego tra-
�ła do mieszkańców Gminy 
Czarny Bór. - Zachęcamy kolejne 
osoby do wykonania pro�lak-
tycznego badania – mówią orga-
nizatorzy akcji.

Program pro�laktyki raka jelita 
grubego oparty jest na szybkich 
testach, dzięki którym możliwe jest 
ilościowe oznaczenie krwi utajonej 
niewidocznej gołym okiem. Bada-
nie na krew utajoną jest badaniem, 
które pozwala na wykrycie ewen-
tualnych zmian w jelicie grubym w 
sposób najmniej inwazyjny. Testy 
to pierwszy etap w diagnostyce 
raka jelita grubego i uzupełniają w 
tym zakresie badania przesiewowe 
– kolonoskopię.

W programie badań przesie-
wowych raka jelita grubego będą 
mogły wziąć udział: osoby w wieku 
50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu 
rodzinnego; osoby w wieku 40 – 49 
lat, które mają krewnego pierwsze-
go stopnia, u którego rozpoznano 
raka jelita grubego; osoby w wieku 
25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją 
genetyczną. Program realizowany 
jest przy współpracy z Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolno-
śląskiego i Dolnośląskie Centrum 
Onkologii we Wrocławiu.

Do dyspozycji są testy do samo-
dzielnego pobrania próbki pod ką-
tem wykrycia krwi utajonej. Testy 
można odebrać w Urzędzie Gminy 
Czarny Bór przy ul. Głównej 18, a 
więcej informacji uzyskać pod nr 
tel. 74 8450-139, wew. 33.

Gmina Głuszyca, reprezentowa-
na przez Burmistrza Romana Gło-
da oraz Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego, reprezentowany 
przez Wicemarszałka Grzegorza 
Macko, także podpisali deklarację 
współpracy w ramach koalicji na 
rzecz pro�laktyki i wczesnego wy-
krywania nowotworów złośliwych 
dolnego odcinka przewodu pokar-
mowego. Wkrótce testy tra�ą także 
do mieszkańców tej gminy.

(JJ)

Zgłoś się 
po test
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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

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

R E K L AMA

Inez po wypadku komunikacyjnym 

potrzebuje POMOCY.
Dzięki Wam może być sprawna.

Przekaż 1% podatku wpisując w formularzu PIT 
KRS0000037904 w rubryce 

„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”

WPISZ:

25859 Pochmara Inez

R E K L AMA

Życzenia dla Polski
Z okazji 230. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, 
Centrum Kultury - Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy przygotowało dla dzie-
ci i młodzieży z terenu Gminy 
Głuszyca konkurs pt. „Życze-
nia dla Polski”. Prace należy 
wysłać do 29 kwietnia 2021 r. w 
formie plastycznej lub literac-
kiej. Regulamin oraz szczegóły 
dostępne na stronie interneto-
wej www.ckmbp.gluszyca.pl.

(SJ)

Książka od serca
Mieszkańcy, pracownicy 
Urzędu Gminy Czarny Bór 
oraz Biblioteki+ Centrum Kul-
tury w Czarnym Borze włączy-
li się w akcję zbiórki książek 
dla podopiecznych Zakładu 
Lecznictwa Odwykowego w 
Czarnym Borze. Książki, które 
zasilą zbiory zakładowej biblio-
teki na ręce Adriany Tomusiak 
- dyrektor placówki, przekazał 
wójt gminy Adam Górecki. - 
Gratuluję pomysłodawcom ak-
cji i cieszę się, że zbiórka spo-
tkała się z tak dużym odzewem 
ze strony ludzi dobrej woli 
– powiedział włodarz gminy. 
Przypomnijmy, że akcję zbiórki 
książek, która została rozpropa-
gowana w mediach społeczno-
ściowych pod hasłem #ksiazka-
odserca i na łamach Tygodnika 
DB 2010, zainicjowali studenci 
Uniwersytutu Medycznego im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu 
na kierunku Zdrowie Publiczne 
we współpracy z Dyrektorem 
Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego - Domini-
kiem Krzyżanowskim.

(JJ)

Szczawno – Zdrój świętuje 
w tym roku swoje 800. uro-
dziny, z tej okazji w Teatrze 
Zdrojowym rodzi się zupeł-
nie nowy festiwal. - Wbrew 
wszystkim trudnym okolicz-
nościom, kiedy cała kultura 
czeka na szczęśliwe zakoń-
czenie pandemii, my, zaczy-
nając od 22 kwietnia 2021 
roku, uroczyście ogłaszamy 
rozpoczęcie pierwszej edycji 
międzynarodowego festiwa-
lu muzyki dawnej „Szczaw-
no-Zdrój Baroque Festival”. 
Już to premierowe wydanie 
zdradza pomysł na wydarze-
nia planowane z rozmachem 
– mówi Mirosław Kowalik, 
dyrektor szczawieńskiego 
teatru.

- Wnętrza Teatru Zdrojo-
wego stanowią piękną opra-
wę dla muzyki barokowej, bo 
barok to bogactwo ornamen-
tów, najwyższa jakość, kunszt, 
ukryte znaczenia, głębokie 
przeżycia duchowe – wielkie 
tematy – miłość, śmierć, ale też 
fantazja, dowcip i lekkość. Pod-
czas czterech dni Barokowe-
go Festiwalu, w dniach 22-25 
kwietnia odbędzie się 6 kon-
certów. Na inaugurację usły-

szymy arcydzieło francuskiego 
baroku „Leçons De Ténèbres” 
(czyli czytania Ciemnej Jutrzni) 
François Couperina w wyko-
naniu Dagmary Barnej i Marty 
Czarkowskiej, którym towarzy-
szyć będzie zespół pod kierow-
nictwem Władysława Kłosiewi-
cza. Drugi koncert kameralny 
to „Kantaty Mitologiczne” - 
międzynarodowy projekt ukra-
ińskiej klawesynistki Eleny 
Zhukovej z udziałem polskich 
muzyków oraz solistów śpie-
waków: Petera Kooija oraz 
Iwony Lubowicz. W programie 
kantaty „Medee” i „L’Amour 
et Bacchus” L.N. Clermbault 
oraz „Thetis” J.P. Rameau oraz 
utwory instrumentalne. Z solo-
wymi recitalami wystąpią trzy 
klawesynistki: Weronika Kłosie-
wicz-Paine, Justyna Woś oraz 
Elena Zhukova. Festiwal za-
mknie wykonanie dwóch ora-
toriów J.S. Bacha: „Oratorium 
Wielkanocne” oraz „Oratorium 
na Wniebowstąpienie”. Wyko-
nawcami będzie prowadzona 
przez Agnieszkę Żarską mię-
dzynarodowa orkiestra i chór 
„Baroque Collegium 1685” oraz 
soliści śpiewacy: Magdalena 
Podkościelna, Margot Oitzin-

ger, Benedikt Kristjansson oraz 
Peter Kooij. Z powodu obowią-
zujących warunków sanitar-
nych w zaplanowanych wyda-
rzeniach nie możemy liczyć na 
żywy kontakt z publicznością. 
Muzycy pracować będą więc 
w trybie studyjnym, co ozna-
cza, że wszystkie „koncerty” 
w teatrze będą profesjonalnie 
nagrywane audio/video i po 
montażu i redakcji będą udo-
stępnione na stronie festiwalu 
www.baroquefestival.pl oraz 
na kanale YouTube w ostatni 
weekend maja. Cieszymy się, 
że za realizację nagrań będzie 
odpowiadać jedna z najlep-
szych ekip w Polsce, �rma 
ARS Sonora Studio https://ar-
s-sonora.pl prowadzona przez 
Jakuba Garbacza. Autorem 
scenogra�i oraz kompleksowej 
identy�kacji gra�cznej festiwa-
lu jest Rafał Horsztyński. Kie-
rownictwo muzyczne sprawuje 
wybitny klawesynista i ekspert 
w dziedzinie muzyki dawnej 
Władysław Kłosiewicz – dodaje 
Mirosław Kowalik.

Więcej informacji na stro-
nie internetowej wydarzenia: 
www.baroquefestival.pl.

(RED)

Szczawno-Zdrój Baroque Festival 2021
W Świebodzicach zostanie 

przeprowadzone referen-
dum w sprawie odwołania 
Burmistrza Miasta z inicjaty-
wy Radnych Rady Miejskiej, 
z powodu nieudzielenia Bur-
mistrzowi absolutorium za 
rok 2019.

Termin referendum w Gmi-
nie Świebodzice wyznaczono 
na dzień 30 maja 2021 r. Po-
stanowienie Komisarza Wybor-
czego dostępne jest na stronie 
Urzędu Miejskiego https://
www.bip.swiebodzice.pl/refe-
rendum-2021/641. 

Czynnikiem decydującym 
o ważności referendum jest 
frekwencja. Aby było ważne w 
głosowaniu, musi wziąć udział 
co najmniej 3/5 liczby miesz-
kańców biorących udział w 
wyborach samorządowych. W 
przypadku Świebodzic jest to 
5164 osoby.

Jeśli liczba osób biorących 
udział w głosowaniu będzie 
mniejsza, wówczas referen-
dum jest nieważne. Skutkuje 
to dalszym pełnieniem obo-
wiązków przez urzędującego, 
demokratycznie wybranego 
Burmistrza Miasta. W przy-
padku kiedy wymagana licz-
ba wyborców weźmie udział 
w referendum i co najmniej 
połowa z nich (min. 2582 
osoby) zagłosuje „za” odwo-
łaniem Burmistrza, będzie 
zobowiązany do ustąpienia 
ze stanowiska. Udział w refe-
rendum w obu powyższych 
przypadkach nie ma żadne-
go związku z zakończeniem 
działalności obecnej Rady 
Miejskiej. Ponieważ referen-
dum zostało zainicjowane 
przez Radnych w związku z 
nieudzieleniem burmistrzo-
wi absolutorium skład Rady 

Miejskiej ani czas trwania jej 
kadencji nie ulega zmianie, 
nadal zachowuje ona władzę 
uchwałodawczą. Dzieje się 
tak, ponieważ w Świebodzi-
cach to 12 radnych z klubów 
„Obywatelskie Świebodzice”, 
„Zjednoczona Prawica” oraz 
z klubu „Wspólne Świebodzi-
ce” zainicjowało referendum 
z powodu nieudzielenia (w 
większości przez nich samych) 
absolutorium Burmistrzowi 
Miasta za rok 2019. Gdyby ini-
cjatorzy podali inną przyczynę 
niż nieudzielenie absoluto-
rium o przeprowadzenie refe-
rendum i wymagana frekwen-
cja udziału została osiągnięta, 
a wśród głosujących więcej 
niż 50% było przeciw odwo-
łaniu Burmistrza, wówczas 
pozostaje on na swoim stano-
wisku, zakończeniu zaś ulega 
działalność Rady Miejskiej (art. 
67 ust.3 ustawy o referendum 
lokalnym). W Świebodzicach 
taka sytuacja nie wystąpiła.

Referendum również mo-
głoby się odbyć na wniosek co 
najmniej 10% mieszkańców, w 
przypadku Świebodzic, jest to 
ok. 1755 mieszkańców.

W przypadku odwołania 
obecnego Burmistrza w naj-
bliższym referendum zostaną 
rozpisane nowe wybory, zgod-
nie z ustawą, które odbędą 
się na koszt gminy. Do czasu 
wyboru nowego Burmistrza 
miastem zarządzał będzie 
Komisarz wyznaczony przez 
Prezesa Rady Ministrów, czyli 
przez Premiera RP Mateusza 
Morawieckiego. Koszt referen-
dum pokrywa Gmina Świebo-
dzice, za wyjątkiem czynności 
wykonywanych przez Komisa-
rza Wyborczego.

(RED)

Mieszkańcy zadecydują
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14 kwietnia swoje 111 
urodziny obchodził Stani-
sław Kowalski - najstarszy 
lekkoatleta w Polsce, Euro-
pie, a może i na świecie.

Pan Stanisław co prawda 
nie planuje już startów, ale 
nadal ma w sobie dużo życio-
wej energii i pogody ducha. 

Z okazji urodzin Wicestarosta 
Świdnicki Zygmunt Worsa 
złożył jubilatowi serdeczne 
życzenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności oraz dobiegnię-
cia do kolejnej setki. Razem z 
Wicestarostą Pana Stanisława 
odwiedził Wacław Kroczek z 
Gerontology Research Group – 

międzynarodowej organizacji 
non pro�t, zajmującej się bada-
niami nad starzeniem się ludzi 
i procesami z tym związanym. 
Wacław Kroczek wręczył Panu 
Stanisławowi o�cjalny certy-
�kat potwierdzający, że jest 
on najstarszym mieszkańcem 
Dolnego Śląska, najstarszym 

żyjącym mężczyzną w Polsce, 
3 najstarszym mieszkańcem w 
Polsce, 4 najstarszym żyjącym 
Europejczykiem oraz 13 naj-
starszym żyjącym mężczyzną 
na świecie.

Stanisław Kowalski - rocz-
nik 1910, swoją sportową 
przygodę rozpoczął w wieku 

111 urodziny najstarszego lekkoatlety

lat …104. Do tej pory, w Mi-
strzostwach Polski Weteranów 
w Lekkiej Atletyce, wynikiem 
7.50, ustanowił rekord Europy 
w kategorii M 100 w rzucie dys-
kiem. Pan Stanisław ustanowił 
także nowe rekordy Polski oraz 
rekordy Mistrzostw Polski w 

pchnięciu kulą (4, 27), rzucie 
dyskiem (7,50) i biegu na 100 
m. (34, 50). Jego ostatni start 
miał miejsce podczas XXV Ha-
lowych Mistrzostw Polski We-
teranów w Lekkiej Atletyce w 
Toruniu, 12 marca 2016 r.

(PD)

Ostatnim zespołem siat-
karskim z Wałbrzycha, który 
został na placu boju, są ju-
niorzy młodsi KPS Chełmiec, 
którzy w maju będą rywali-
zowali o awans do pół�nału 
mistrzostw Polski.

Polski Związek Piłki Siatko-
wej opublikował nowe terminy 
rozgrywek młodzieżowych. W 
gronie 16 najlepszych ekip w 
kraju w kategorii junior młod-
szy zespół trenera Tomasza 
Botwiny będzie rywalizował o 
awans do pół�nału na turnieju 
w Poznaniu, który zostanie ro-
zegrany w dniach 14-16 maja. 
W stolicy Wielkopolski grać 
będą: Enea Energetyk Poznań, 
KPS Chełmiec Wałbrzych, RCS 
Czarni Radom oraz Akademia 
Talentów Jastrzębski Węgiel.

Młodzi siatkarze z Wałbrzy-
cha nie próżnują. - Dwójka re-
prezentantów Chełmca otrzy-

Powołania dla młodych 
siatkarzy

mała powołanie na Turniej 
Nadziei Olimpijskich. Adrian 
Kucharczyk i Oskar Kukie, ra-
zem z kolegami z reprezentacji 
Dolnośląskiego Związku Piłki 
Siatkowej będą walczyli o pry-
mat w kraju. Także najmłodsza 
grupa szkoleniowa Chełmca 
(rocznik 2008), którą prowadzą 
trenerzy Bartosz Wesołowski i 
Piotr Zieliński, może być dum-
na. Jej reprezentant Maciej 
Pałosz otrzymał powołanie na 
konsultacje regionalne do Siat-
karskiego Ośrodka Szkolnego 
Region Zachód. Uroczyste wrę-
czenie zaproszenia odbyło się 
na ostatnim treningu zespołu 
seniorów. Gratulujemy zawod-
nikowi, trenerom oraz partner-
skiemu klubowi UKS Kinder 
Volleyball – mówi Fabian Ku-
rzawiński, trener zespołu senio-
rów KPS Chełmiec.

(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

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

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

Świebodzice 
(koło postoju Taxi)

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 MIESZ-
KANIE WILLOWE z tarasem i zadba-
nym ogrodem (parter) na wyna-
jem 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 

BON – GŁUSZYCA, działka w 
okolicach Głuszycy o pow. 4900 
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Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

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

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

(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 najkrótszym 
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

(2) Pakowanie kosmetyków. 2 
zmiany. Również osoby z niepeł-
nosprawnością. Wałbrzych. 734 
108 163

(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

(8) 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

MALOWANIE, 
TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

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/zby-
ciem. Pomożemy w określeniu 
stanu prawnego i kompletowaniu 
dokumentów. Zapraszamy do 
bliższej, bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam gospodarstwo rolne 
z zabudowaniami w gminie 
Bystrzyca 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- wyso-

ki standard, po remoncie w spo-

kojnej części Białego Kamienia- 

okolice ul. Pionierów. Pow. 42 m2. 

Cena 185 tys. zł.  Czynsz 220 zł.

Sprzedam lokal mieszkalny- 3 po-

koje w Głuszycy o pow. 76,90m2. I 

Pietro. Cena 140 tys. zł.

Sprzedam działkę budowlaną w 

Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyj-

ny 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

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
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R E K L AMA

Koszykarze Górnika do-
piero w poniedziałek zapew-
nili sobie awans do pół�nału 
rywalizacji o awans do eks-
traklasy. Sobotni mecz a AZS 
Politechnika w Opolu został 
przerwany z powodu awarii 
kosza po wsadzie Bartło-
mieja Ratajczaka, niedziel-
ną powtórkę wałbrzyszanie 
przegrali nieoczekiwanie 
84:86, ale ostatnie spotkanie 
tej serii wygrali 99:81. A już 
w sobotę w Wałbrzychu roz-
poczną rywalizację o awans 
do �nału z WKK Wrocław.

Po dwóch zwycięstwach w 
Wałbrzychu (106:67 i 88:84) 
Górnik pojechał do Opola z za-
miarem zakończenia ćwierć�-
nałowej rywalizacji z AZS 
Politechnika już w trzecim spo-
tkaniu. Wszystko szło zgodnie 
z planem do 17 min. Wałbrzy-
szanie prowadzili 33:30, ale na 
3,5 min. przed końcem I poło-
wy kapitan biało – niebieskich 
Bartłomiej Ratajczak wpakował 
piłkę do kosza tak mocno, że 
uszkodził zawieszenie kon-
strukcji. Gospodarze nie byli w 
stanie usunąć awarii i… mecz 
został przerwany. Wydział Roz-
grywek Departamentu Sportu 
PZKosz na podstawie pkt. 9.7 

Awans z przeszkodami

AZS Politechnika Opole - Górnik 
Wałbrzych 86:84 (24:21, 15:18, 25:23, 
22:22)
AZS: Łabinowicz 21, Brenk 15, Kaczma-
rzyk 14, Krajewski 12, Jodłowski 11, 
Jankowski 5, Wilk 5, Skiba 3.
Górnik: Malesa 18, Jakóbczyk 12, 
Bojanowski 11, Zywert 10, Ochońko 
9, Ratajczak 8, Wróbel 8, Cechniak 4, 
Durski 2, Koperski 2.
AZS Politechnika - Górnik 81:99 (16:25, 
16:25, 24:28, 25:21)
AZS: Łabinowicz 17, Skiba 14, Wilk 13, 
Jankowski 10, Brenk 7, Jodłowski 5, 
Lewiński 5, Kaczmarzyk 4, Krajewski 4, 
Piszczatowski 2.
Górnik: Jakóbczyk 17, Ochońko 16, 
Bojanowski 15, Malesa 12, Durski 8, Ra-
tajczak 8, Zywert 8, Koperski 5, Wróbel 
4, Cechniak 2, Niziński 2, Stankiewicz 2.
Pozostałe wyniki: Znicz Pruszków - 
Czarni Słupsk 65:85 (playo� 3:0 dla 
Czarnych); Miasto Szkła Krosno - WKK 
Wrocław 62:72 (play o� 3:0 dla WKK), 
GKS Tychy - Sokół Łańcut 82:94 i 84:95 
(play o� 3:1 dla Sokoła).
W pó�nale Górnik zagra z WKK, a Czarni 
ze Zniczem. Pierwsze spotkanie zostaną 
rozegrane 24 i 25 kwietnia w Wałbrzy-
chu (oba o godzinie 17.00) i Słupsku. 

Na tym etapie gra się do 3 zwycięstw 
w układzie spotkań 2 – 2 – 1 (pierwszy 
dwumecz u drużyn wyżej sklasy�ko-
wanych po sezonie zasadniczym). Prze-
grani pół�naliści rozegrają dwumecz 
o 3 miejsce, a zwycięzcy spotkają się w 
�nale, który rozpocznie się 8 maja. Na 
tym etapie rywalizacja także będzie 
toczyła się do 3 zwycięstw w układzie 2 
– 2 – 1 (pierwsze dwa mecze u zespołu 
wyżej sklasy�kowanego po sezonie 
regularnym). Ekipa, która wygra �nał, 
będzie mogła ubiegać się o prawo gry w 
ekstraklasie.
Terminarz play o�:
II runda
mecz 1 – 24 kwietnia (sobota)
mecz 2 – 25 kwietnia (niedziela)
mecz 3 – 1 maja (sobota)
mecz 4 – 2 maja (niedziela)
mecz 5 – 5 maja (środa)
III runda – o trzecie miejsce
mecz 1 – 8 maja (sobota)
mecz 2 – 15 maja (sobota)
III runda – �nał
mecz 1 – 8 maja (sobota)
mecz 2 – 9 maja (niedziela)
mecz 3 – 15 maja (sobota)
mecz 4 – 16 maja (niedziela)
mecz 5 – 22 maja (sobota)

kwarty ich przewaga wzrosła do 
20 pkt. (50:30), w 27 min. było już 
68:43 i otwartą sprawą pozostały 

tylko rozmiary zwycięstwa. Osta-
tecznie Górnik wygrał 99:81.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)

regulaminu Rozgrywek 1 ligi 
podjął decyzję o powtórzeniu 
meczu następnego dnia, czyli 
w niedzielę i… od wyniku 0:0! 
Rywalizacja została wznowiona 
w innej hali w Opolu - w Stegu 
Arenienie w niedzielę o godzi-
nie 11.00, w związku z czym 
ewentualne czwarte spotkanie 
z niedzieli zostało przesunięte 
na poniedziałek.

Powtórzone spotkanie nr 
3 od początku było wyrów-

nane i zacięte. Gdy którejś z 
drużyn udało się wypracować 
kilka punktów przewagi, to 
po chwili rywale niwelowali 
straty. W IV kwarcie, na 4,6 sek. 
przed syreną kończącą mecz, 
Krzysztof Jakóbczyk dopro-
wadził dwoma rzutami wol-
nymi do remisu 84:84. Trener 
opolan wziął czas, po którym 
obrońcy Górnika nie upilno-
wali Adama Brenka, który z 
„pomalowanego” zdobył zwy-

cięskie punkty dla akademi-
ków.

Poniedziałkowe spotkanie 
numer 4 podrażnieni górnicy 
rozpoczęli od prowadzenia 8:0, 
którego nie oddali do ostatniej 
sekundy. Podopieczni trenera 
Łukasza Grudniewskiego byli 
skoncentrowani i z żelazną 
konsekwencją wykorzystywali 
wszystkie swoje atuty, popeł-
niając przy tym zdecydowanie 
mniej błędów. Już pod koniec II 


