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PUPiH „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 
poszukuje Kandydatów do pracy na stanowiska:

• KIEROWCA KAT. „C” WYWROTKI 3-OSIOWEJ 
(mile widziana KAT. C+E)

• MONTER ZEW. SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
• OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
• OPERATOR UKŁADARKI
• OPERATOR WALCA
• ROBOTNIK DROGOWY (wymagane prawo jazdy kat. B.)
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Baza firmy: Sady Dolne (gmina Bolków)
Wymagania:
- Ogólna wiedza związana z robotami drogowymi i bitumicznymi (mile widziane 

doświadczenie)
- Regulacja studni, układanie krawężników, korytek ściekowych
- Prawo jazdy kat. B
- Uprawnienia operatora maszyn budowlanych lub drogowych (w zależności od 

wykonywanego stanowiska pracy)
- Na stanowisku kierowcy wywrotki 3-osiowej prawo jazdy kat. C (mile widziane C+E)
- Wykształcenie minimum zawodowe
- Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Zatrudnimy osoby posiadające uprawnienia, bez doświadczenia

Kandydatów prosimy o aplikację na adres: magdalena.matuszewska@com-d.pl 
lub pod nr tel. 721-700-307
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 
ul. Poniatowskiego 25, e-mail: kontakt(małpa)com-d.pl tel: 76/870-30-26. 
Pełna treść klauzuli informacyjnej www.com-d.pl/rekrutacja_online.pdf

R E K L A M A

- 21 października odnoto-
waliśmy ponad 100 interwencji 
związanych z porywistym wia-
trem - powiedział Tygodnikowi 
DB 2010 Paweł Kaliński, zastęp-
ca Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Wałbrzychu.

Bardzo groźnie było w Bo-
guszowie – Gorcach, gdzie 
około godz. 15.00 podmuch 
o wielkiej sile powalił wie-
le drzew, między innymi na 
wysokości cmentarza przy 
ul. Kamiennogórskiej oraz 
przy drodze między Starym 
Lesieńcem a Czarnym Borem 
oraz uszkodził iglicę ratusza 
miejskiego.

- Pod koniec godzin urzę-
dowania uszkodzenie wieży 
zauważył jeden z pracowników 
urzędu miejskiego – relacjonu-
je Sylwia Dąbrowska, burmistrz 
Boguszowa – Gorc. – Natych-
miast zarządziliśmy ewakuację 
i wezwaliśmy służby. Straż 
miejska, wspólnie ze strażą po-
żarną ogrodziła teren, ściągnię-
ty został ciężki sprzęt i specjali-
styczny wóz straży pożarnej, by 
można było przeprowadzić ak-
cję zdejmowania uszkodzonej 
iglicy. Powiadomiony został 
nadzór budowlany oraz kon-
serwator zabytków. Operacja 
zakończyła się we czwartek ok. 
godz. 19.40.

Wiele szczęścia miał kie-
rowca samochodu w Szczaw-
nie - Zdroju, przed którym na 
jezdnię spadł konar, który za-
blokował ruch i spowodował 
duże korki. Niebezpiecznie 
było także na drodze krajowej 
nr 35 – w Kowalowej, w pobliżu 
zjazdu do Sokołowska, gdzie 
wiatr złamał przydrożne drze-
wo, ale żaden pojazd nie został 
uszkodzony. Podobnie było 
w Wałbrzychu na ul. Andersa, 
gdzie na tzw. Mijance konary 
spadły przy przystanku auto-
busowym, niszcząc m.in. ulicz-
ną latarnię. O dużym szczęściu 
może mówić właściciel garażu 
w Lubominie, bo chwilę po wy-
prowadzeniu samochodu ga-
raż zniszczył odłamany konar.

W wielu miejscach, m.in. 
koło szkoły podstawowej w 
Szczawnie – Zdroju, kierow-
com przejazd blokowały także 
poprzewracane pojemniki na 
odpady, połamana gałęzie i 
sterty liści. W wielu miejscach 
w Wałbrzychu oraz w okolicz-
nych miejscowościach przez 
kilka godzin nie było prądu.

- Po ubiegłotygodniowych 
silnych wiatrach, które dopro-
wadziły do uszkodzenia zarów-
no instalacji doprowadzającej 
prąd do zamku Grodno, jak i 
wielu drzew w przyzamkowym 
rezerwacie, z wielką radością 

Niszczycielska wichura
Uszkodzona wieża ratusza, setki połamanych i powalonych drzew, zniszczone budynki 

i samochody, brak prądu w części Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego – tak przedstawia się 
bilans wichury, która w ubiegły czwartek nawiedziła Aglomerację Wałbrzyską.

ogłaszamy, że cywilizacja do 
nas wróciła i znów mamy prąd! 
Wprawdzie nie wszystko jesz-
cze jest tak jak być powinno, 
bo sale multimedialne nie dzia-
łają i brak możliwości płacenia 
kartą, ale zamek Grodno znów 
można zwiedzać. Kontakt z 
nami jest tylko pod numerem  

723 973 354. Zapraszamy – 
mówi Wioletta Sowa, dyrektor 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu.

Służby apelują o zachowa-
nie szczególnej ostrożności, bo 
porywisty wiatr będzie znów 
nawiedzał nasz region.

(RED)
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Rota przysięgi składanej 
przez policjanta to dla niektó-
rych bardzo ważna chwila i 
bardzo ważna, nie tylko oso-
bista, deklaracja. Dla innych to 
tylko słowa, które po wypowie-
dzeniu, z miejsca ulecą gdzieś 
w niebyt. To bardzo smutna, 
ale niestety bardzo prawdziwa 
konstatacja.

***
Każdy policjant, zanim 

zostanie przyjęty do służby, 
składa uroczyste ślubowanie, 
w treści którego znajduje 
się też deklaracja, że będzie 
pilnie przestrzegać prawa i 
dyscypliny służbowej, strzec 
honoru, godności i dobrego 
imienia służby oraz przestrze-
gać zasad etyki zawodowej. A 
zasady tejże etyki określone 
są w zarządzeniu nr 805 Ko-
mendanta Głównego Policji z 
31 grudnia 2003 r. Rota przy-
sięgi dla policjanta to coś w 
rodzaju drogowskazu, którym 
powinien kierować się w swej 
służbie i pełnić ją nie tylko 
dlatego, by na chleb z masłem 
i szynką dla siebie i rodziny 
zarobić, ponieważ winien 
pełnić ją przede wszystkim 
dla dobra i bezpieczeństwa 
obywateli i państwa, chroniąc 
ustanowiony Konstytucją RP 
porządek prawny. A każdy, 
kto uważa inaczej, winien 
poszukać sobie innej robo-
ty, niezależnie od tego jaką 
w policji pełni funkcję. I od 
razu podkreślę, że im funkcja 
wyższa, tym większa powinna 
być odpowiedzialność i to, co 
zwykłemu policjantowi może 
być niekiedy wybaczone, nie 
można wybaczyć tym, którym 

Świdnickie wirusy
powierzono różne wysokie 
stanowiska w policji.

Piszę o tym dlatego, że 
czuję się mocno zobowiązany 
wobec tych wszystkich wał-
brzyskich funkcjonariuszy, 
którzy - szukając pomocy w 
wyrugowaniu zła, które we-
dług nich rozpanoszyło się w 
Komendzie Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu - zwrócili się też 
o pomoc do mnie i redakcji 
Tygodnika DB 2010. Myślę, 
że w jakimś, chociażby nawet 
niewielkim zakresie, pomocy 
tej możemy udzielić, infor-
mując Czytelników z czym i z 
kim zmuszeni są walczyć wał-
brzyscy funkcjonariusze. Zdaję 
sobie przy tym sprawę, że nie 
wszystkim wałbrzyskim stró-
żom prawa się to podoba, po-
nieważ docierają do mnie takie 
pojedyncze sygnały. Jednakże 
ważniejszą jest opinia zawarta 
w datowanym na 27.04.2021 r. 
zawiadomieniu o popełnieniu 
przestępstwa, skierowanym 
przez policjantów do Proku-
ratury Okręgowej w Świdnicy: 
Otóż piszą oni, że „(...) W chwili 
obecnej sprawa została nagło-
śniona w wałbrzyskim Tygo-
dniku DB 2010. 15-tysięczny 
nakład tygodnika, internetowy 
dostęp do niego oraz komu-
nikator WhatsApp pozwolił, 
aby już w chwili obecnej duża 
część ze 170-tysięcznej Aglo-
meracji Wałbrzyskiej zapoznała 
się z problematyką. (…) Prze-
chodząc do sedna naszego 
zawiadomienia chcemy pod-
kreślić, że pisma skierowane 
w dniu 25.03.2021 r. do KGP 
oraz KWP nie przyniosły prawie 
żadnego efektu. (…) Napisali-
śmy, że prawie nie było efektu, 
ponieważ w dniu 16.03.2021 
r. Wydział Kontroli KWP we 
Wrocławiu przeprowadził w tej 
sprawie kontrolę w komendzie 
w Wałbrzychu. My uważamy, 
że kontrolę bardziej spowodo-
wała publikacja w Tygodniku 

DB 2010 i na stronie Pana Ja-
nusza Bartkiewicza niż nasze 
pismo, ale tak czy inaczej kon-
trola stała się faktem.(…)”.

Już pisałem o tym, że Proku-
ratura Rejonowa w Świdnicy, 
na podstawie anonimowego 
zawiadomienia (z 25.03.2021 
r.) wszczęła w czerwcu 2021 
r. śledztwo, obejmujące sześć 
wątków, w tym dwa dotyczą-
ce zmuszania funkcjonariuszy 
do służby w okresie pandemii, 
w warunkach narażających 
zdrowie i życie ich samych, 
a także członków ich rodzin 
oraz obywateli Wałbrzycha, jak 
również stosowania przez tych 
samych przełożonych mobbin-
gu. Okazuje się jednak, że nad 
śledztwem tym zaczynają się 
powoli zbierać „czarne chmu-
ry”, czyli zauważone przez 
skarżących się funkcjonariuszy 
niebezpieczeństwo umorze-
nia śledztwa i zamiecenia ca-
łej sprawy pod przysłowiowy 
dywan. Wiem o tym, ponieważ 
dysponuję kopią skierowanej 
16 października br. do pro-
kuratora okręgowego skargi 
na czynności podejmowane 
przez prokuratora rejonowego 
w Świdnicy, w postępowaniu 
prowadzonym pod sygn. akt 
PR 3 Ds.165.2021, wraz z wnio-
skiem o objęcie tej sprawy nad-
zorem prokuratury okręgowej. 
Skarżący informują prokuratu-
rę okręgową, że docierają do 
nich informacje wskazujące na 
to, że śledztwo to zostanie w 
grudniu umorzone z uwagi na 
kończący się okres statystycz-
ny. Jest to znany mi od dawna 
zwyczaj (nie tylko prokuratury), 
aby niewykryte śledztwa uma-
rzać, by nie podnosić statystyki 
spraw niewykrytych w danym 
roku sprawozdawczym. W pi-
śmie policjanci zwracają uwa-
gę na kilka faktów, dających 
im podstawę do wyrażenia tak 
sformułowanej obawy, których 
nie będę wszystkich tu opisy-

wał, zatrzymując się na tych 
najistotniejszych. Pierwszy 
dotyczy połączenia w jednym 
śledztwie wątków dotyczących 
mobbingu i wątków „covido-
wych”, co powoduje, że objęte 
nimi osoby podejrzane w jed-
nym wątku, są świadkami w 
innych, a to daje podstawę do 
podejrzenia, że już w momen-
cie wszczęcia śledztwa proku-
rator z góry zakładał, że niko-
mu nie przedstawi zarzutu. I to 
we wszystkich wątkach tego 
śledztwa. Ponadto policjanci 
wskazują, że pokrzywdzeni 
mobbingiem przesłuchiwani 
są przez prokuratora na terenie 
KMP, przez co obawiają się mó-
wić cokolwiek przeciwko swym 
przełożonym (co bardzo dziwi 
prokuratora), a z drugiej strony 
bardzo obszerne zeznania skła-
dają funkcjonariusze, którzy 
nigdy nie byli podwładnymi 
tego, który wobec innych sto-
sował brutalny mobbing. Efekt 
tak uzyskanych dowodów na 
pewno dla nikogo nie będzie 
zaskoczeniem. Ponadto pro-
kurator absolutnie nie bierze 
pod uwagę przyczyny niechęci 
pokrzywdzonych do składania 
obciążających zeznań, która 
wynika z faktu bardzo bliskich 
kontaktów tego przełożone-
go z funkcjonariuszami Biura 
Spraw Wewnętrznych. Genezę 
tych bliskich kontaktów opiszę 
w jednym z kolejnych felieto-
nów poświęconych tej spra-
wie. Innym zarzutem autorów 
tego pisma jest to, że prokura-
tor bardzo ślimaczy się z prze-
prowadzeniem dowodów, któ-
re oni przeprowadziliby w dwa 
dni. Jest to dziwne tym bar-
dziej dlatego, że źródła tychże 
dowodów podali prokuraturze 
na przysłowiowym talerzu. I 
na koniec wisienka na torcie. 
Świadek – były prominentny 
funkcjonariusz KMP w Wał-
brzychu – przez dwa miesią-
ce nie otrzymał wezwania na 

przesłuchanie, ale zamiast tego 
otrzymał od prokuratora pismo 
z zapytaniem, o której godzinie 
7-8 miesięcy miał kontakt z 
jednym z zarażonych korona-
wirusem funkcjonariuszy KMP, 
tak jakby prokurator nie wie-
dział, że pisemna odpowiedź 
nie ma żadnej mocy proceso-
wej. No i w pytaniu chodziło 
przede wszystkim o konkretną 
datę i godzinę tego spotkania 
(zarażony policjant wykonywał 
czynności w jednym z wałbrzy-
skich urzędów), czego tenże 
kandydat na świadka nie ko-
niecznie musi pamiętać. Poli-
cjanci podejrzewają, że właśnie 
o to chodzi, bo gdyby się w pi-
semnej odpowiedzi pomylił, to 
wówczas prokurator mógłby 
odstąpić od jego formalnego 
przesłuchania z uwagi na to, że 
jest niewiarygodny. A przecież 
chodziło o to, że mógłby on 
potwierdzić, że w określonym - 
nawet tylko z grubsza - czasie, 
zarażony funkcjonariuszy na 
terenie urzędu wykonywał zle-
cone mu przez przełożonych 
obowiązki służbowe.

Na zakończenie słów kilka 
na temat genezy dobrych kon-
taktów z funkcjonariuszami 
BSW KGP jednej z osób obję-
tych zawiadomieniem. Otóż 
jestem przekonany, że zarazki 
choroby toczącej wałbrzyską 
komendę, zostały zaimplan-
towane ze Świdnicy, kiedy na 
kierownicze (wysokie) stano-
wiska zaczęli być przenoszeni 
funkcjonariusze z tamtejszej 
komendy powiatowej, niekie-
dy „zatrzymując się” na krótki 
czas w innych nieodległych 
od Wałbrzycha komendach i 
komisariatach. Nazwaliśmy je 
z kolegami „świdnickimi wi-
rusami”. Jestem w legalnym 
(co pragnę wyraźnie podkre-
ślić) posiadaniu, wraz z kilko-
ma byłymi (emerytowanymi) 
wysokimi o�cerami policji ze 
Świdnicy, wielu ciekawych 

dokumentów i informacji do-
tyczących podobnej choroby 
toczącej tamtejszą komendę 
w czasach, kiedy pracowali 
tam, przeniesieni później do 
Wałbrzycha, podopieczni jed-
nego z „bohaterów” moich kil-
ku wcześniejszych felietonów 
publikowanych na łamach Ty-
godnika DB 2010. Na wszelki 
wypadek informuję, że doku-
menty te, chociaż całkowicie 
legalne, znajdują się w depo-
zycie kilku zaufanych byłych 
funkcjonariuszy, niekoniecznie 
z terenu województwa dolno-
śląskiego.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za 

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

Janusz
Bartkiewicz

Bezpłatne autobusy
Dział Komunikacji Zbioro-
wej Zarządu Dróg, Komuni-
kacji i Utrzymania Miasta w 
Wałbrzychu informuje, że 
1 listopada 2021 roku au-
tobusy komunikacji miej-
skiej, podobnie jak w latach 
ubiegłych, kursować będą 
według rozkładów jazdy 
ważnych w soboty. Dodatko-
wo, w dniach 31.10-1.11.2021 
r., uruchomione zostaną spe-
cjalne kursy realizowane na li-
niach numer 4 i 8. Szczegółowe 
godziny odjazdów dostępne 
są w zakładce rozkłady jazdy 
na stronie http://rozklad.wal-
brzych.eu/ aplikacji myBus. 1 li-
stopada korzystanie z komuni-
kacji miejskiej jest bezpłatnie.
Zarząd Dróg, Komunikacji i 
Utrzymania Miasta w Wałbrzy-
chu przypomina także, że od 25 
października 2021 r., przywróco-
ne zostało kursowanie autobu-
sów linii nr 11 do Starego Julia-
nowa. Wznowienie kursowania 
autobusów komunikacji miej-
skiej było możliwe po zakończe-
niu remontu drogi wojewódzkiej 
numer 379, łączącej Wałbrzych z 
Modliszowem i Świdnicą.

(RED)

Lampiony pamięci
- 2 listopada 2021 r. o godz. 
17.00 na placu Magistrackim 
w Wałbrzychu odbędzie się 
spotkanie „Lampiony pa-
mięci”. Podczas tradycyjnego 
spotkania w Dzień Zaduszny, 
wspominani będą wałbrzysza-
nie, którzy zmarli w ostatnim 
roku – mówią organizatorzy 
zaduszkowego spotkania.

(RED)
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- Zakończyła się zbiórka po-
trzebnych rzeczy na granicę. 
Dziękuję wszystkim, którzy się 
do niej przyłączyli. Nie będę 
wymieniać, aby kogoś nie po-
minąć. Już w poniedziałek, 
dzięki decyzji burmistrza Świe-
bodzic Pawła Ozgi, wszystkie 
zebrane rzeczy tra�ły do Wro-
cławia, a dalej pojadą do: szpi-
tala w Hajnówce, PCK Lublin, 
PCK Białystok oraz bazy pomo-
cowej Grupy Granica. Jeszcze 
raz wszystkim bardzo dzięku-
ję – mówi Katarzyna Woźniak, 
dyrektor Miejskiego Domu Kul-
tury w Świebodzicach, która 

organizowała zbiórkę w Aglo-
meracji Wałbrzyskiej.

Organizatorem zbiórki i ak-
cji „Matki na granicę. Miejsce 
dzieci nie jest w lesie!” jest Sto-
warzyszenie Dolnośląski Kon-
gres Kobiet, Fundacja Femino-
teka i 16 podmiotów.

- Mamy dość bezsilności. 
Nie chcemy i nie możemy przy-
zwalać dłużej na okrucieństwo 
i tortury, nieludzkie trakto-
wanie i odzieranie z godności 
migrantów, uchodźców na te-
renie przygranicznym Polski i 
Białorusi. Nie możemy być bier-
ne, kiedy w zimnych, mokrych, 

ciemnych lasach na terytorium 
Polski tygodniami przebywają 
dzieci - bez jedzenia, picia, do-
stępu do schronienia.

Stanowczo sprzeciwiamy 
się przetrzymywaniu kogo-
kolwiek w lesie, przepychaniu 
ludzi przez granicę polsko-bia-
łoruską, haniebnemu trakto-
waniu drugiego człowieka.

Żądamy natychmiastowego 
wpuszczenia do strefy objętej 
stanem wyjątkowym organi-
zacji humanitarnych i pomo-
cowych, pomocy medycznej i 
prawnej. Żądamy bezzwłocz-
nej pomocy wszystkim oso-

Pomoc dla uchodźców
Ciepłe kurtki, bluzy, buty, czapki, szaliki i rękawiczki – Czytelnicy 

Tygodnika DB 2010 spontanicznie odpowiedzieli na apel o zbiórkę 
ciepłej odzieży dla uchodźców na granicy polsko – białoruskiej. Odzież 

tra� do uchodźców w ramach akcji „Matki na granicę. Miejsce dzieci 
nie jest w lesie!”.

bom, w tym dzieciom, których 
zdrowie, a także życie są zagro-
żone.

Jako matki i nie-matki, ojco-
wie, nie-ojcowie, kobiety, męż-
czyźni, osoby, bierzemy spra-
wy w swoje ręce. Nie możemy 
dłużej milczeć, robimy protest 
– podkreślają organizatorzy 
akcji „Matki na granicę. Miejsce 
dzieci nie jest w lesie!”, którzy 
23 października zorganizowali 
protest przed placówką Straż 
Granicznej w Michałowie.

Akcji towarzyszy zbiórka 
rzeczy, które są niezbędne do 
przetrwania: bielizna; dobre, 
ciepłe buty trekkingowe, ka-
losze z wyjmowaną, ocieplaną 
wkładką; dobrej jakości, ciepłe 
ubrania sportowe - nieprze-
makalne, odporne na tempe-
raturę, wiatr; bielizna termoak-
tywna; zimowe kurtki; termosy; 
power banki; śpiwory górskie 
na ekstremalne temperatury, 
używane, działające smartfony, 

batony energetyczne, ogrze-
wacze do rąk. Wszystkie rzeczy 
tra�ą do migrantów i uchodź-

ców, którzy przebywają w przy-
granicznych lasach.

(RED)
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Koleje życiowe toczą się 
w rozmaity sposób. Nieste-
ty, niektóre tory prowadzą 
w stronę przymusowej, tym-
czasowej izolacji. Chodzi 
oczywiście o sytuację, w 
której wobec danej osoby 
sąd zastosuje tymczasowy 
areszt. Temat możliwości 
rozmów telefonicznych jest 
z nim nieodłącznie związany.

Osoba tymczasowo aresz-
towana zostaje wyrwana ze 
swojego dotychczasowego ży-
cia. Odizolowana od rodziny, 
znajomych, pracodawcy. Przy 
tym wcale nie musi być win-
na. Pomyłki wymiaru sprawie-
dliwości zdarzają się i zdarzać 
będą. Jakkolwiek tymczasowe 
aresztowanie związane jest z 
izolacją, to osoby tymczasowo 
aresztowane mają prawo do 
kontaktu telefonicznego z in-
nymi osobami. Z prawa tego 
osoby aresztowane nie w pełni 
korzystają, głównie z uwagi na 
początkową niewiedzę. Tym-
czasem w warunkach izolacji 
jest to jeden ze sposobów po-
zwalających taką izolację prze-
trwać, zachowując kontakt ze 
światem. Warto więc z tego 
prawa korzystać możliwie naj-
szerzej.

Aby móc kontaktować się 
ze światem zewnętrznym, oso-
ba aresztowana musi złożyć 
stosowny wniosek, wskazując 

Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna Invest-
-Park ma nowego prezesa. 
Został nim Piotr Wojtyczka, 
który do tej pory pełnił funk-
cję wiceprezesa w Legnickiej 
Specjalnej Stre�e Ekono-
micznej. - Jego sukcesy za-
wodowe, a szczególnie in-
westycja w Środzie Śląskiej, 
gdzie powstanie zakład Pep-
siCo produkujący przekąski, 
zostały docenione przez radę 
nadzorczą w Wałbrzychu – 
informuje WSSE Invest Park.

- Piotr Wojtyczka jest ab-
solwentem studiów podyplo-
mowych - Master of Business 
Administration, a także do-
świadczonym ekspertem z 
zakresu zarządzania zasobami 
ludzkimi, komunikacji wize-
runkowej oraz Public A�airs. W 
latach 2015-2016 pełnił funk-
cję Dyrektora ds. Marketingu 
w spółce Lotniczy Dworzec 
Towarowy Cargo. Od 2012 r. 
związany jest z branżą nowych 
technologii i IT. Pierwotnie 
na stanowisku konsultanta, 
następnie jako manager, wi-
ceprezes zarządu i prokurent 
spółki informatycznej, w której 
odpowiadał za planowanie 
międzynarodowych kampanii 
produktowych i dział marke-
tingu oraz wzrost wyników 
sprzedażowych. Od 2016 r., w 
ramach własnej działalności 
gospodarczej, prowadził bie-
żące doradztwo strategiczne z 
zakresu Public Relations oraz 

Prawo w pigułce: kontakt 
telefoniczny z aresztu śledczego

osobę, z którą chce 
się mieć kontakt 
oraz jej numer te-
lefonu. Można rów-
nież, chociaż nie 
jest to konieczne, 
wskazać we wniosku 
charakter rozmów, 
które mają być prze-
prowadzone. Może to być np. 
chęć uzyskania informacji o 
tym jak sobie rodzina radzi, czy 
wszyscy są zdrowi itp. Zawarcie 
takich wskazówek we wniosku, 
chociaż formalnie niewymaga-
ne, może pomóc w uzyskaniu 
zgody.

Jeżeli postępowanie karne 
znajduje się na etapie postępo-
wania przygotowawczego to 
wniosek składa się do prokura-
tora prowadzącego lub nadzo-
rującego sprawę. Ten etap po-
stępowania toczy się do czasu 
skierowania aktu oskarżenia do 
sądu. W przypadku, gdy spra-
wa znajduje się już w sądzie, 
to wniosek kieruje się do sądu, 
w którego dyspozycji tymcza-
sowo aresztowany pozostaje. 
Jest to z reguły sąd prowadzą-
cy daną sprawę. Rozpoznając 
merytorycznie wniosek proku-
rator lub sąd wydaje stosowne 
zarządzenie.

Zasadą wynikającą z prze-
pisów jest, że zgoda na moż-
liwość kontaktowania się 
ze wskazanymi we wniosku 

osobami powin-
na być udzielo-
na, a wniosek 
może zostać 
nieuwzględnio-
ny tylko w ściśle 
wskazanych przy-
padkach. Jakie to 
przypadki? Wnio-

sek nie zostanie uwzględniony, 
jeżeli zachodzi uzasadniona 
obawa, że taki kontakt telefo-
niczny zostanie użyty celem 
bezprawnego utrudniania 
postępowania lub w celu po-
pełnienia przestępstwa, bądź 
podżegania do przestępstwa. 
Wskazane obawy muszą być 
uzasadnione. Oznacza to, że jej 
realność musi wynikać z ujaw-
nionych i udokumentowanych 
zachowań tymczasowo aresz-
towanego. Zatem to zacho-
wanie tymczasowo aresztowa-
nego powinno wskazywać, że 
zamierza on takie bezprawne 
działania podejmować. Dodat-
kowo działania te muszą zmie-
rzać do utrudniania prowadzo-
nego postępowania karnego. 
Możemy o tym mówić, gdy 
np. tymczasowo aresztowany 
zamierza zlecić ukrycie dowo-
dów lub wpływać na zeznania 
świadków. Działania te muszą 
być również bezprawne. 

Szczególnie istotne jest 
to, że żadne inne przesłanki 
nie mogą stanowić przyczyny 
odmowy wyrażenia zgody na 
uzyskania możliwości kontak-
tu telefonicznego. Rzeczywi-
stość jest jednak trochę inna, 
w szczególności na etapie 
postępowania przygotowaw-
czego. Prokuratorzy, o wiele 
częściej niż sędziowie, bezza-
sadnie odmawiają udzielenia 
zgody na kontakt telefoniczny. 
Bardzo często argumentem 
uzasadniającym odmowę jest 
niemożność jednoznacznego 
stwierdzenia, kto odbierze po-
łączenie od tymczasowo aresz-
towanego. Na szczęście zarzą-
dzenie o odmowie udzielenia 
zgody na kontakt telefoniczny 
można zaskarżyć. 

Jak w praktyce wygląda ko-
rzystanie z telefonu w aresz-
cie? W przypadku uzyskania 
zgody przysługuje możliwość 
wykonania jednego połączenia 
dziennie, przy czym połączenie 
nie może trwać dłużej niż 5 mi-
nut. 

Bardzo ważne jest także 
to, że powyższe ograniczenia 
nie obejmują kontaktów oso-
by tymczasowo aresztowanej 
z jego obrońcą. Ten kontakt, 
przynajmniej w założeniu, tym-
czasowo aresztowany powi-
nien mieć nieograniczony.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Nowy prezes strefy

Public A�airs. Od marca 2017 r. 
pełnił funkcję Dyrektora Zarzą-
dzającego i Prezesa Zarządu w 
agencji komunikacji zintegro-
wanej – Prospect sp. z o.o. sp. 
k., gdzie odpowiedzialny był 
za bieżący nadzór nad pracą i 
strategię rozwoju spółki oraz 
kształtowanie modelu bizneso-
wego �rmy. Od marca 2017 r. 
do października br. pełnił funk-
cję Wiceprezesa Zarządu Le-
gnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, na której terenie, 
w Środzie Śląskiej, powstanie 
zakład światowego potentata 
spożywczego PepsiCo. To naj-

większa inwe-
stycja w LSSE 
od początku 
istnienia strefy 
i jedno z naj-
większych tego 
typu przedsię-
wzięć w Polsce. 
Nakład inwesty-
cyjny PepsiCo 
wyniesie ponad 
1,3 miliarda zło-
tych, a na start 
przewidziano 
około 300-400 
nowych miejsc 
pracy. Ponadto, 
inwestycja ta 
będzie bazowa-
ła na najnowo-
cześniejszych 
rozwiązaniach 
technologicz-
nych, co wpły-
nie pozytywnie 

na zrównoważony rozwój w 
wymiarze biznesowym, spo-
łecznym i regionalnym.

Te sukcesy na drodze za-
wodowej, a także wieloletnie 
doświadczenie menedżerskie i 
biznesowe, zostały dostrzeżo-
ne przez Wałbrzyską Specjalną 
Strefę Ekonomiczną, jedną z 
najszybciej rozwijających się 
stref przemysłowych w Polsce, 
w której na stanowisko Preze-
sa wybrano Piotra Wojtyczkę 
– czytamy w komunikacie Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Invest-Park.

(DCH)
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 27.10.2021 r. do dnia 

19.11.2021 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach 

przy ulicy Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz stronie in-

ternetowej

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl

zostanie wywieszony wykaz nr 7/2021 w sprawie przydziału 

lokalu mieszkalnego.

R E K L A M A

Gmina Czarny Bór gościła 
włodarzy gmin powiatu wał-
brzyskiego i świdnickiego, 
którym zostały wręczone 
promesy na do�nansowanie 
inwestycji z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych.

Celem Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych jest 
do�nansowanie inwestycji re-
alizowanych przez samorządy 
gmin, miast, powiatów i woje-
wództw. Wysokość bezzwrot-
nego do�nansowania jest 
zależna od obszaru prioryteto-
wego, w którym mieści się pla-
nowana inwestycja. Program 
realizowany jest poprzez pro-
mesy inwestycyjne udzielane 
przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego.

Pierwszy nabór wniosków 
trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 
2021 r. W tym czasie każda jed-
nostka samorządu terytorial-
nego (lub ich związek) mogła 
zgłosić maksymalnie trzy wnio-

Gminy dostaną pieniądze na inwestycje

ski o do�nansowanie, w tym: 
1 wniosek bez kwotowego 
ograniczenia; 1 wniosek, któ-
rego wartość do�nansowania 
nie mogła przekroczyć 30 mln 
zł oraz 1 wniosek, którego war-
tość do�nansowania nie może 

przekroczyć 5 mln zł. Do�nan-
sowanie wypłacane: w przy-
padku inwestycji, których reali-
zacja nie będzie trwała dłużej 
niż 12 miesięcy: po zakończe-
niu inwestycji; w przypadku 
inwestycji, których realizacja 

będzie trwała dłużej niż 12 mie-
sięcy: w 2-3 transzach, zgodnie 
z harmonogramem realizacji 
inwestycji (po zrealizowaniu 
kolejnych etapów inwestycji). 
Wypłaty do�nansowania będą 
realizowane w tzw. oknach 
płatniczych, czyli stałych ter-
minach wypłat ogłaszanych na 

stronie internetowej banku. W 
każdym miesiącu planowane 
są dwa okna płatnicze.

Symbolicznego przekaza-
nia promes dokonali: minister 

Michał Dworczyk - Szef Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, 
Ireneusz Zyska - Wiceminister 
Klimatu i Środowiska, Jarosław 
Kresa - wicewojewoda dolno-
śląski, Marcin Gwóźdź – Poseł 
na Sejm RP oraz Grzegorz Mac-
ko - Wicemarszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

- Kolejne rządowe środ-
ki tra�ą do naszego regionu. 
Subregion wałbrzyski otrzyma 
ponad 349 mln zł bezzwrot-
nego do�nansowania. Zrów-
noważony rozwój i nowe in-
westycje - w drogi, transport 
publiczny, kanalizacje, szkoły 
czy boiska. Wsparcie lokal-
nej przedsiębiorczości i nowe 
miejsca pracy. Rządowe środki 
na inwestycje w ramach #Pol-
skiŁad zmienią oblicze naszych 
gmin i powiatów. Dziękuje za 
wszystkie spotkania i rozmo-
wy z samorządowcami, któ-
rzy tak licznie zgromadzili się 
w Piławie Górnej i Czarnym 
Borze przy okazji ogłoszenia 
wyników i wręczenia symbo-
licznych promes w ramach 
#PolskiŁad dla samorządów. 
Włodarze naszych gmin i po-
wiatów na południu Dolnego 
Śląska rozpoczynają procedury 
przetargowe na historyczne in-
westycje, a realizacja większo-
ści z blisko 70 rządowych do-
�nansowań rozpocznie się już 
na początku nadchodzącego 
roku. Dzięki Rządowemu Fun-
duszowi Polski Ład mamy szan-
sę wspólnie zmienić oblicze na-
szych miast, wiosek, powiatów, 
gmin i województw - naszych 
małych ojczyzn. #PolskiŁad 
to jedyny w historii program 
tak kompleksowego wsparcia 
inwestycyjnego dla samorzą-
dów. W jego ramach bezzwrot-
ne do�nansowanie otrzymało 
ponad 97 proc. samorządów 
w całej Polsce – mówi minister 
Michał Dworczyk.

(RED)

Lista do�nansowanych projektów z Aglomeracji Wałbrzyskiej:

Boguszów – Gorce: Budowa oraz modernizacja infrastruktury spoirtowej 
w Boguszowie - Gorcach - 4 500 000 zł

Czarny Bór: Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Czarny Bór - 3 899 997 zł; Budowa żłobka gminnego w Czarnym Borze 
- 5 100 000 zł

Głuszyca: Budowa toru rolkowego przy ul. Dolnej w Głuszycy 1 080 000 zł

Jedlina – Zdrój: Poprawa Bezpieczeństwa drogowego w Uzdrowisku 
Jedlina-Zdrój - 4 750 000

Stare Bogaczowice: Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach 
Gostków i Nowe Bogaczowice - 3 400 000

Świebodzice: Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Świeboidzice 
wraz z budową stacji ładowania - 4 500 000 zł

Lubawka: Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia 
w Chełmsku Śląskim - 4 250 000 zł

Mieroszów: Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Mieroszów 
- 3 515 000 zł; Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 
na terenie Gminy Mieroszów - 1 634 000 zł; Poprawa efektywności 
energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - 2 970 000 zł

Powiat Wałbrzyski: Przebudowa drogi powiatowej nr 3363D w Rybnicy 
Leśnej w Gminie Mieroszów - 2 565 000 zł; Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3363D w Głuszycy - 2 375 000 zł; Przebudowa drogi powiatowej nr 3398D 
- ul. Zachodniej w Boguszowie - Gorcach - 2 375 000 zł

Szczawno – Zdrój: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej 
- 7 500 000 zł; Modernizacja infrastruktury kulkturalnej i turystycznej 
- 1 500 000 zł

Walim: Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Walimiu - 4 750 000 zł

Wałbrzych: Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej 
i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym 
przy ul. Głównej - 5 000 000 zł

Województwo Dolnośląskie: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 375 w Strudze w Gminie Stare Bogaczowice - 4 560 000 zł
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WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami 

z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) 
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy 
Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski. 

Podstawowe informacje o nieruchomości: 
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach w granicach działki nr 801/2 
o powierzchni 0,2058 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsV. Dla nieruchomości 
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00081868/2. Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 130.000,00 zł. Wadium: 13.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę usługową.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 317/2 o powierzch-
ni 0,3460 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV, PsV, Bp. Dla nieruchomości pro-
wadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00087531/3. Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 70.000,00 zł. Wadium: 7.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. 
W przypadku ww. nieruchomości do sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.).
W przetargu może wziąć udział osoba, która:
• spełnia warunki określone w art.. 6 ustawy z dnia11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 
2020 r. poz.1655 ze zm.) oraz przedłoży Komisji przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej 
wyżej ustawy;
lub osoba, która:
• nie jest rolnikiem indywidualnym, ale wówczas sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem nieskorzy-
stania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przy-
padku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa 
rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w 
gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 173/2 o powierzch-
ni 0,24 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest 
w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00077928/0. Nieruchomość wolna jest od 
obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,00 zł. Wadium: 5.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 01.12.2021 r. o godz. 11.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych 
Bogaczowicach, ul. Główna 132. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pienią-
dzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto Urzędu 
Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 
26.11.2021 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Minimalne postąpienie wynosi 1% 
ceny wywoławczej. Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać 
w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu (074) 84-
52-163 lub (074) 84-52-718.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu. 
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Głów-
na 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Jabłowie i Starych Bogaczowicach, na stronie inter-
netowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 
28.10.2021 r. do 01.12.2021 r. 
W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargu organizowanym w dniu 22.09.2021 r.

R E K L A M A

• Warsztaty kulinarne
Bardzo interesująca propozycja od Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczo-
wicach. – 29 października. O godz. 16.00 w Świe-
tlicy Wiejskiej w Jabłowie odbędą się zajęcia pod 
hasłem Hallo!? Win!? Liczba miejsc ograniczona 
-nie czekajcie z zapisami! Uspokajamy mieszkań-
ców innych sołectw – Maja Jońska odwiedzi Was 
wszystkich! – podkreślają organizatorzy.

• Ćwiczą jogę kundalini
We wtorki Ewa Knap prowadzi zajęcia z jogi 
kundalini w Gminnym Centrum Biblioteczno-
-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach. – Joga 
to nie tylko relaksowanie swojego ciała i umysłu, 
ale również bycie szczęśliwym i pełnym energii. 
Joga pozwala na poszerzenie własnej świado-

mości – dzięki zrozumieniu jesteśmy bliżej speł-
nienia i spokoju. Zapraszamy w każdy wtorek od 
17.00 – mówi Ilona Bujalska, dyrektor Gminnego 
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych 
Bogaczowicach.
Koszt uczestnictwa w zajęciach z jogi kundalini 
wynosi 20 zł.

• Targi żywności 
21 listopada odbędą się kolejne Targi Zdrowej 
Żywności w Strudze. Tego dnia będzie można 
zaopatrzyć się w pyszne i zdrowe jedzenie oraz 
rękodzieło - idealne na zbliżające się Boże Naro-
dzenie. Organizatorzy zapraszają 21 listopada w 
godz. 11:00-15:00 do Strugi (teren przy świetlicy 
wiejskiej).

(IL)

Raport z Gminy Stare Bogaczowice

- Zbliża się listopad, a 
wraz z nim sezon wiruso-
wy. Oprócz grypy będziemy 
musieli walczyć z COVID-19. 
Rok temu, kiedy pojawiła się 
szczepionka, byliśmy pełni 
nadziei na przerwanie pan-
demii. Powtarzaliśmy: to 
jedyna broń, jedyna szansa 
na zwycięstwo ze zjadliwym 
wirusem. Lekarze i specjali-
ści z całego świata apelowali 
o przyjmowanie szczepień, 
co pozwoliłoby przerwać 
łańcuch zakażeń. Niestety 
słowa te nie przemówiły do 
wszystkich – mówi Mirosław 
Lech, wójt Gminy Stare Bo-
gaczowice.

- COVID-19 to groźny prze-
ciwnik i należy z nim walczyć 
każdą dostępną bronią. Naj-
ważniejsza i najbardziej sku-
teczna to właśnie szczepionki. 
Na szczepienie nigdy nie jest 
za późno, jeśli jesteśmy zdrowi. 
Podejmij właściwą decyzję, idź 
do punku szczepień i przyjmij 
szczepionkę. Im szybciej, tym 
lepiej. Kolejną bronią do walki z 

wirusem jest zasada DDM – dy-
stans, dezynfekcja i maseczka. 
To prosta zasada, która chroni 
przez zakażeniem. Apeluję do 
mieszkańców Gminy Stare Bo-
gaczowice o rozsądek i odpo-
wiedzialność za drugiego czło-
wieka. Przestrzegajmy zasad i 
zaufajmy specjalistom, którzy 
każdego dnia walczą o nasze 
zdrowie i życie. Robią dla nas 
tak wiele, prosząc tylko o jed-
no – „zaszczep się” – podkreśla 
Mirosław Lech.

O zdrowie mieszkańców 
Gminy Stare Bogaczowice dba 
lekarz Urszula Puskarz, która 
również dołączyła do apelu 
wójta.

- Czwarta fala infekcji wi-
rusem Sars cov 2 nakłada się 
obecnie na infekcje RSV wiru-
sami u dzieci i z wirusem grypy. 
Stwarza to dodatkowe trud-
ności w leczeniu i diagnosty-
ce. Wyszczepialność w Polsce 
jest na 24 miejscu w świecie. 
To wstyd dla naszego kraju i 
świadczy to o braku wiedzy 
oraz odpowiedzialności na-

Żyj i pozwól żyć

szych obywateli. Wszyscy za-
chorujemy prędzej czy później, 
ale szczepienia mogą pomóc 
nam, powodując zmniejsze-
nie ryzyka powikłań i uchronią 
nas przed zgonem. Obecnie 99 
procent osób w szpitalach to 
osoby niezaszczepione. Bądź-
my odpowiedzialni, nośmy ma-
seczki w pomieszczeniach gdzie 
nie możliwe jest zachowanie 
2 metrów odstępu pomiędzy 
osobami. Szczepmy się! Bo to je-
dyny sposób mogący przyspie-
szyć powrót do normalności. 
Głęboko wierzę, że Ci, którzy się 
jeszcze nie zaszczepili, przy tej 
czwartej fali nie będą się zasta-
nawiali, tylko po prostu przyjmą 
szczepionkę i nie będzie już ani 
piątej, ani szóstej fali. Zaufajmy 
ekspertom, sięgnijmy po każ-
dą broń do walki z COVID-19, 
przerwijmy łańcuch zakażeń i 
żyjmy normalnie – apeluje Ur-
szula Puskarz.

(IL)

Urząd Miejski w Głuszy-
cy informuje, że w dniach: 
30.10.2021 r., 31.10.2021 r. 
oraz 01.11.2021 r. zostanie 
wprowadzona nowa organi-
zacja ruchu dla osób odwie-
dzających Cmentarz Komu-
nalny w Głuszycy.

- Na parking przy cmenta-
rzu będzie można dojechać 
od strony ul. Kłodzkiej, przez 
wjazd pomiędzy posesja-
mi przy ulicy Kłodzkiej 7 i ul. 
Kłodzkiej 11. Natomiast wy-
jazd będzie ulicą Cmentarną, 
przy Komisariacie Policji w 
Głuszycy, gdzie będzie usta-
wiony znak B-2 (zakaz wjazdu). 
Zamknięty będzie dla ruchu 
kołowego odcinek ul. Cmen-
tarnej do głównego wejścia na 

Zmiany przy cmentarzu w Głuszycy

cmentarz, za wyjątkiem osób 
niepełnosprawnych, które 
posiadają kartę parkingową 

– wyjaśniają pracownicy głu-
szyckiego magistratu.

(AGM)
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R E K L A M A

W związku z rozpoczęciem 
nowego programu „Granty 
PPGR – wsparcie dzieci z ro-
dzin pegeerowskich w roz-
woju cyfrowym”, Wójt Gminy 
Walim zaprasza uprawnione 
rodziny – rodziców uczniów 
oraz uczniów pełnoletnich 
zamieszkałych na terenie 
Gminy Walim do złożenia 
oświadczenia deklarującego 
uczestnictwo w projekcie.

- Celem projektu jest wspar-
cie rodzin popegeerowskich 
z dziećmi w zakresie dostępu 
do sprzętu komputerowego, 
w którym dziecko może otrzy-
mać darmowy komputer. Uwa-
ga! Aby otrzymać komputer 
należy do 3 listopada 2021 r. w 
Urzędzie Gminy Walim złożyć 
oświadczenie dotyczące udzia-
łu w projekcie wraz ze zgodą 
na przetwarzanie danych oso-
bowych. Dokumenty muszą 
zostać dostarczone osobiście 
lub wysłane pocztą z zastrze-
żeniem, że data wpływu do 
Urzędu Gminy Walim nie może 
być późniejsza niż 3 listopada 
2021 r.  Oświadczenia złożone 
po tym terminie nie będą bra-
ne pod uwagę – wyjaśnia wójt 
Adam Hausman.

Zgodnie z regulaminem 
konkursu Granty PGR aby 
otrzymać komputer/ laptop 
dziecko musi spełniać następu-
jące warunki:

• dziecko/ uczeń pełnoletni 
zamieszkuje miejscowość lub 
gminę, w której funkcjonowało 
niegdyś zlikwidowane państ-
wowe przedsiębiorstwo gos-
podarki rolnej,
• dziecko/ uczeń pełnoletni jest 
członkiem rodziny (krewnym 
w linii prostej) osoby (tj. rodzi-
cie, dziadkowie, pradziadkow-
ie/ opiekun prawny), która to 
pracowała niegdyś w zlikwid-
owanym państwowym przed-
siębiorstwie gospodarki rolnej,
• dziecko/ uczeń pełnoletni nie 
otrzymał na własność lub w 
drodze użyczenia, w ostatnim 
roku oraz roku poprzedza-
jącym rok złożenia przedmi-
otowego wniosku (tj. w roku 
2020 i 2021), komputera stac-
jonarnego lub przenośnego 
będącego laptopem zaku-
pionego ze środków public-
znych lub środków organizacji 
pozarządowych lub zwrotu 
kosztów lub do�nansowania 
zakupu tych rzeczy.

- Dodatkowe informacje na 
temat projektu można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Walim pod 
numerem telefonu 748494348. 
Uwaga! Złożenie oświadcze-
nia  nie gwarantuje otrzymania 
wsparcia w ramach projektu! 
Dokumenty do pobrania na 
stronie www.walim.pl – dodaje 
wójt gminy.

(AM)

Komputery dla dzieci 
z rodzin pegeerowskich

Gmina Boguszów – Gorce 
odebrała klucz do wielofunk-
cyjnego ciągnika górskiego. 
Pojazd został zakupiony dla 
Ośrodka Sportowo - Rekre-
acyjnego Dzikowiec dzięki 
do�nansowaniu ze środków 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

Burmistrz Boguszowa – 
Gorc Sylwia Dąbrowska wraz z 
Przewodniczącym Rady Miej-
skiej Boguszowa – Gorc Stani-
sławem Urbaniakiem i radnymi 
oraz dyrektorem OSiR Bogu-
szów-Gorce Rafałem Wiernic-
kim wzięła udział w o�cjalnym 
przekazaniu ciągnika przez 

producenta z Czech. - Przypo-
minamy, że w październikowe 
weekendy na Dzikowcu kolej 
kanapowa czynna jest w każdą 
sobotę i niedzielę co pół go-
dziny, w godzinach 9.00-16.00. 
Uwaga – ostatni wjazd i zjazd 
z góry o godz. 16.00. Więcej 
informacji na www.dzikowiec.
info oraz na OSR Dzikowiec w 
Boguszowie-Gorcach. UWAGA 
– obie trasy downhill nieczyn-
ne z powodu remontu – po-
nowne otwarcie w 2022 roku 
–informuje kierownictwo OSR 
Dzikowiec w Boguszowie-Gor-
cach.

(RED)

Inwestują w Dzikowiec
Przy ulicy Miłej w Boguszo-

wie – Gorcach odbyło się uro-
czyste odsłonięcie tablicy upa-
miętniającej górników, którzy 
pracowali i tych, którzy zginęli 
w wypadkach na polu Barbara 
w latach 1829-1994.

W uroczystości udział wzięli 
gwarkowie Stowarzyszenia KWK 
Victoria i Kopalń Wałbrzyskich 
oraz Stowarzyszenia Witold, 
burmistrz Boguszowa – Gorc 
Sylwia Dąbrowska, nadleśniczy 
Leszek Kościński, ksiądz pro-

boszcz Janusz Wierzbicki, dyrek-
tor Katarzyna Mikołajczyk wraz 
z uczniami Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. Mikołaja 
Kopernika oraz grono zaproszo-
nych gości, wśród których byli 
między innymi Kazimierz Nie-
mierka i Michał Drohomirecki.

Pomnik został ufundowany 
przez Stowarzyszenie Gwarków 
KWK Victoria i Kopalń Wałbrzy-
skich usytuowany jest w Bogu-
szowie-Gorcach w pobliżu sie-
dziby Nadleśnictwa Wałbrzych. 

Pamięci górników

Po części o�cjalnej, goście zo-
stali zaproszeni do siedziby nad-
leśnictwa, gdzie prezes Stowarzy-
szenia Witold Józef Waliszewski 

wręczył Kazimierzowi Niemierce 
medal w imieniu stowarzyszenia, 
a potem były wspomnienia.

(RED)
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

Stare Bogaczowice, 28.10.2021r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego we wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., 

poz. 713 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.), w związku z uchwalą nr XVIII/173/2021 Rady Gminy Stare 

Bogaczowice z dnia 2 marca 2021r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczo-
wice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 4 listopada 2021 r. do 25 listopada 2021 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice od poniedziałku do 

piątku w godz. od 830 do 1400  oraz na Biuletynie Informacji Publiczne Miasta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbę-
dzie się w dniu 16 listopada 2021r. w siedzibie Gminy Stare Bogaczowice, przy ul. Głównej 132, 
o godz. 1500.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 usta-

wy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miej-

scowych może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Stare Bogaczowice, na adres Urzędu Gminy Sta-

re Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, lub w formie elektronicznej, w tym za po-

mocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres 

email: l.juchkiewicz@starebogaczowice.ug.gov.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska 

lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2021 r. 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób � zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych podanych w celu składania uwagi do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest Wójt Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice.

2.  Składający uwagę  ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowa-

nia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3.  Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie 

z polskim prawem archiwalnym.

4.  Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

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

6.  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

7.  Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 

w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-

nego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. 

dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

8.  Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytu-

acją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosław Lech

R E K L A M A

• Szomańska zaśpiewa 
w MCK
Znana aktorka Olga Szomań-
ska ponownie wystąpi w Mie-
roszowie. W ramach trasy kon-
certowej #JaLubięTour artystka 
zaśpiewa 21.11.2021 r. na sce-
nie Mieroszowskiego Centrum 
Kultury w Mieroszowie.

• Ścieżka Pavla Hečka
- Wspaniała wiadomość z Eu-
roregion Glacensis! Projekt, 
którego Gmina Mieroszów jest 

partnerem, otrzymał do�nan-
sowanie w kwocie 50 169,97 
euro z Programu Interreg 
V-A Česka Republika-Polska. 
Liderem projektu „Česko-
-polská stezka Pavla Hečka/
Czesko-polski szlak im. Pavla 
Hečka” jest miasto Mezimesti, 
a partnerami są także Teplice 
nad Metują i Adrspach. Szlak 
rozpoczyna się w Mezimesti 
i jest to pętla około 48 km, 
prowadząca przez Gminę Mie-
roszów, Adrspach, Teplice nad 

Metują. W ten sposób chcemy 
zachować pamięć o naszym 
przyjacielu, samorządowcu i 
wspaniałym człowieku Pavle 
Hecko, który był włodarzem 
Mezimesti. Za przygotowa-
nie dokumentacji dotyczącej 
naszej części projektu dzię-
kujemy Igorowi Ho�manowi, 
Tomaszowi Tracewskiemu 
oraz Nadleśnictwu Wałbrzych 
– mówi Burmistrz Mieroszowa 
Andrzej Lipiński.

(RED)

Raport z Gminy Mieroszów

Na mieroszowskim cmen-
tarzu, Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w 
Mieroszowie udostępnił sta-
nowisko, w którym dostępne 
są miotły oraz grabie. 

Mogą z nich korzystać 
wszystkie osoby, które chcą 
posprzątać groby bliskich. Pra-
cownicy ZGKiM apelują, aby 
dbać o udostępniony sprzęt 
oraz o zwrot narzędzi, by służy-
ły wszystkim.

(RED)

Wypożyczalnia na cmentarzu

W Urzędzie Miejskim w 
Kłodzku burmistrz Głuszycy 
Roman Głód, zastępca bur-
mistrza Mieroszowa Mariusz 
Pawlak oraz przedstawiciele 
14 innych gmin, podpisali 
akt notarialny umowy spółki 
z ograniczoną odpowiedzial-
nością pod nazwą Społeczna 
Inicjatywa Mieszkaniowa 
Sudety.

Podstawowym celem dzia-
łalności spółki jest budowanie 
domów mieszkalnych oraz 
ich eksploatacja na zasadach 
najmu zgodnie z przepisami 
ustawy o Społecznej Inicjaty-

wie Mieszkaniowej.- W wyniku 
realizacji inwestycji w Gminie 
Głuszyca, w której co najmniej 
80 procent powierzchni użyt-
kowej mieszkań będą stano-
wiły mieszkania na wynajem, 
planujemy utworzenie 41 
lokali mieszkalnych, wśród 
których: 1 lokal mieszkalny 
zostanie przeznaczony w celu 
wynajmu jako pierwszym 
najemcom osobom wycho-
wującym przynajmniej jedno 
własne lub przysposobione 
dziecko, o którym mowa w 
art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 
września 2013 r. o pomocy 

państwa w nabyciu pierwsze-
go mieszkania przez młodych 
ludzi oraz 1 lokal mieszkalny 
zostanie przeznaczony w celu 
wynajmu jako pierwszym na-
jemcom osobom starszym w 
rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. o 
osobach starszych. Na reali-
zację zadania Gmina Głuszyca 
pozyskała kwotę w wysokości 
trzech milionów złotych, sta-
nowiącą wsparcie ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Mieszkalnictwa – wyjaśnia 
burmistrz Roman Głód.

(AGM)

Zbudują mieszkania na wynajem



Czwartek, 28 października 2021 r.

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

R E K L A M A

Ogromna determinacja, 
wola walki i pokonania wła-
snych słabości towarzyszyły 
biegaczom podczas biego-
wej rywalizacji w masywie 
Trójgarbu.

- Nie ma złej pogody na bie-
ganie – mówił włodarz Czar-
nego Boru podczas powitania 

zawodników, a wysoka fre-
kwencja (209 zawodników na 
starcie), potwierdziła tę tezę. 
O�cjalniej inauguracji impre-
zy dokonali: Adam Górecki 
– wójt Gminy Czarny Bór oraz 
Mirosław Lech – wójt Gminy 
Stare Bogaczowice. Pierwsi za-
wodnicy na mecie meldowali 

się już po niespełna godzinie 
biegu, po pokonaniu dystansu 
„Górskiej Dyszki”, która w tym 
roku wyniosła 12 km. Ostatni 
zawodnicy �niszowali po ok. 
3 godzinach (wyniki dostęp-
ne na https://live.ultimasport.
pl/937/). Na mecie czekał na 
zawodników ciepły posiłek, 

Pobiegli z �agą na Trójgarb

Pomimo zmiennej pogody, 
zarządzany przez Centrum 
Kultury w Jedlinie-Zdroju 
Park Aktywności Czarodziej-
ska Góra jest otwarty. - Chce-
my, żeby to miejsce żyło przez 
cały czas, zachęcamy osoby w 
każdym wieku do aktywne-
go spędzania czasu w naszej 
gminie – mówi burmistrz Le-
szek Orpel.

Jedlina-Zdrój cały czas in-
westuje w infrastrukturę spor-
towo-rekreacyjną. Na terenie 
kompleksu Active Jedlina przy 
ul. Kłodzkiej oprócz boisk, bullo-
dromu i skate parku, powstał 
nawet wybieg do aktywnego 
spędzania czasu przez… psy!

 - W tym miejscu rozpoczy-
nają się również trasy Rowero-
wej 500, czyli wspólnej inicja-
tywy naszej gminy, Głuszycy i 
Walimia. Stąd łatwo dotrzeć na 
single tracki, których mamy już 
około 11 kilometrów – zachęca 
Leszek Orpel.

Najważniejszym miejscem 
przyciągającym aktywnych tu-
rystów jest jednak „Czarodziej-
ska Góra” u zbiegu ul. Poznań-
skiej i Sienkiewicza.

 - Jesienią do dyspozycji 
naszych gości są trasy linowe, 
strzelnica i tor saneczkowy. Za-
chęcamy też do korzystania z 
naszej wypożyczalni rowerów. 
Mamy w ofercie pojazdy trady-
cyjne i elektryczne – mówi Wie-
sław Zalas, dyrektor Centrum 
Kultury w Jedlinie-Zdroju.

Ostatnio instytucja podpi-
sała umowę o współpracy z IV 
Liceum Ogólnokształcącym w 
Wałbrzychu. Instruktorzy będą 
szkolili uczniów klas mundu-
rowych, między innymi w ra-
townictwie wysokościowym, 
ratownictwie wodnym, strze-
lectwie, samoobronie, topo-
gra�i i pierwszej pomocy. Po-
nadto młodzież z IV LO będzie 

cjalna Strefa Ekonomiczna 
Invest-Park - główny sponsor 
biegu, SportFuel.pl, Ocean Cza-
su Świdnickie Centrum Floatin-
gu, Hiperbar Centrum Terapii 
Tlenowej, Wałbrzyskie Zakłady 
Koksownicze Victoria S.A., Bank 
Spółdzielczy w Kamiennej 
Górze, Fundusz Regionu Wał-
brzyskiego, Świat Lnu, Kuhne 
Polska, Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, 
Staropolanka, Sanikom sp. z 
o.o. z Lubawki. Podziękowania 
należą się także: strażakom z 
OSP Witków, Sołectwu Witków, 
ratownikom medycznym oraz 
Grupie Sudeckiej GOPR, Micha-
łowi Prusakowi, pracownikom 
Urzędu Gminy Czarny Bór, Bi-
blioteki + Centrum Kultury w 
Czarnym Borze, UKN Mela�r 
Czarny Bór oraz ultimasport.

pl – mówi w imieniu organi-
zatorów biegu: Gminy Czarny 
Bór oraz Biblioteki +Centrum 
Kultury w Czarnym Borze, wójt 
Adam Górecki.

(JJ)

a na trasie punkty kontrolne 
zaopatrzone w wodę i owoce. 
Do wszystkich biegaczy tra�ły 
pakiety startowe oraz autor-
skie medale, wykonane przez 
mieszkankę Gminy Czarny Bór, 
a do najlepszych powędrowały 
puchary i nagrody.

- Składamy ogromne po-
dziękowania wszystkim pod-
miotom, które wsparły orga-
nizację imprezy. W tym gronie 
znaleźli się: Wałbrzyska Spe-

Czarodziejska Góra 
czynna cały rok

pracowała na „Czarodziejskiej 
Górze” w ramach wolontariatu 
i płatnych staży.

- Ruszamy też z ofertą zor-
ganizowanych wycieczek, 
imprez integracyjnych, a na-
wet zielonych szkół. Liczy-
my, że dzięki tym działaniom 
park aktywności będzie mógł 
działać przez cały rok, a przy 
okazji skorzystają na tym lo-
kalni przedsiębiorcy z branż 
gastronomicznej i noclegowej. 
Zachęcamy do kontaktu przed-
stawicieli placówek edukacyj-
nych i zakłady pracy – tłumaczy 
Wiesław Zalas.

Godziny otwarcia kas w Par-
ku Aktywności „Czarodziejska 
Góra” jesienią: wtorek-piątek 
– godz. 11.00-18.00; soboty, 
niedziele i święta – godz. 10.00 
-18.00. Poniedziałki tylko dla 
grup zorganizowanych po 
wcześniejszej rezerwacji.

(MS)

W Parku Aktywności można 
między innymi zorganizować 
imprezę okolicznościową
lub integracyjną.
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- Kochamy tie breaki! Hala 
Wałbrzyskich Mistrzów znów 
była areną, na której roze-
grano 10 setów w wykonaniu 
naszych obu drużyn – mówi 
Fabian Kurzawiński, trener 
drugoligowego KPS Cheł-
miec Wałbrzych. Tego sa-
mego dnia, w tej samej hali, 
pięciosetowy mecz rozegrały 
także siatkarki MKS Cheł-
miec Wodociągi.

W meczu II ligi KPS Chełmiec 
II Wałbrzych pokonał Tygrysy 
Strzelin 3:2 (21:25, 26:24, 23:25, 
25:17, 15:11), natomiast w spo-
tkaniu o mistrzostwo II ligi KPS 
Chełmiec Wałbrzych uległ WKS 
Wieluń 2:3 (25:17, 17:25, 22:25, 
25:18, 12:15).

- Drużyna rezerw śrubuje 
rekord wygranych i rozegra-
nych meczów pięciosetowych, 

a seniorzy ponownie dopisują 
punkt z wymagającym prze-
ciwnikiem. Szkoda niewyko-
rzystanych szans, ale to już za 
nami. Dziękujemy kibicom obu 
drużyn za głośny doping – do-
daje Fabian Kurzawiński, które-
go podopieczni kolejny mecz 
w II lidze rozegrają 30 paździer-
nika w Rząśni z Czarnymi.

Po 5 kolejkach wałbrzysza-
nie, z dorobkiem 8 punktów, 
zajmują 6 miejsce w 3 grupie 
II ligi. Liderem jest AZS Często-
chowa.

W hicie kolejki w II lidze 
siatkarek, w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów lepsze od Chełmca 
okazały się świdniczanki.

- Derby Dolnego Śląska w II 
lidze siatkówki kobiet nie za-
wiodły kibiców i dostarczyły 
ogromnej dawki siatkarskich 

emocji. Jednak po raz pierw-
szy w tym sezonie nasza dru-
żyna seniorek musiała zaznać 
goryczy porażki. Po wspania-
łym widowisku ze zwycię-
stwem z Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów wyszedł zespół ze 
Świdnicy. MKS Chełmiec Wo-
dociągi Wałbrzych przegrał 
po tie breaku MKS IgnerHo-
me Volley Świdnica 2:3 (27:25, 
23:25, 18:25, 25:20, 11:15). 
Zdobywamy cenny punkt i - 
mimo porażki - utrzymujemy 
fotel lidera 3 grupy II ligi. W 
najbliższą sobotę nasze za-
wodniczki wyjadą do Kato-
wic, gdzie zagrają o kolejne 
ligowe punkty z miejscowym 
Sokołem 43 AZS AWF Katowi-
ce – mówi trener MKS Cheł-
miec Marek Olczyk.

(RED, fot. MKS)

Znów ze zmiennym szczę-
ściem zagrały koszykarskie 
zespoły seniorów z Wałbrzy-
cha i Szczawna-Zdroju. Gór-
nik wygrał 5 mecz z rzędu, a 
MKS poniósł 5 porażkę.

W meczu 6 kolejki I ligi ko-
szykarzy Górnik Wałbrzych 
pokonał Deckę Pelplin 73:54 
(17:16, 25:12, 13:16, 18:10). Było 
to piąte z rzędu zwycięstwo 
podopiecznych trenera Łukasza 
Grudniewskiego, którzy zajmu-
ją drugie miejsce w tabeli I ligi.

Kolejny mecz wałbrzyszanie 
rozegrają 30 października o 
godz. 17.00 w Krośnie z miej-
scowym Miastem Szkła.

Górnik: Dymała 20, Rataj-
czak 12, Durski 10, Pabian 8, 
Zywert 7, Cechniak 6, Pawlak 
5, Jakóbczyk 4, Kruszczyński 1, 
Malesa 0.

Decka: Michałek 12, Janiak 
8, Konopatzki 8, Sczepanik 7, 
Pułkotycki 5, Shcherbatiuk 5, 
Wąsowicz 5, Kulis 2, Leśniczak 
1, Sączewski 1.

W derbowym starciu w gru-
pie A dolnośląsko – lubuskiej 
III ligi koszykarzy osłabiony 
zespół MKS Basket Szczaw-
no - Zdrój przegrał z Domino 
Polonią Świdnica 58:71 (16:21, 
16:13, 6:19, 20:18).

MKS Basket: Adam Adrano-
wicz 19, Kuba Niziński 15, Alan 

Trzy tie breaki Zagrali na piątkę

Stochmiałek 12, Szymon Sapie-
chowski 7, Hubert Skwark 3, 
Oleksiy Jakushev 2, Aleksander 
Sulikowski 0, Jakub Warmiłło 0.

Polonia: Tomasz Kosmala 
14, Damian Sieńko 13, Grze-
gorz Kaczmarczyk 12, Wojciech 
Kostek 10, Mateusz Soboń 7, 
Tomasz Biernat 5, Piotr Cisek 4, 
Damian Liuras 3, Andrzej Sło-

bodzian 3, Grzegorz Poradzisz 
0, Kacper Rejek 0.

W 6 kolejce, która została 
zaplanowana na 6 i 7 listopada, 
MKS Basket będzie podejmo-
wał rezerwy Śląska Wrocław, a 
Polonia zagra we własnej hali 
z KKS Siechnice (7 listopada o 
godz. 17.00).

(RED, fot. D.Wójcikowski)
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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  
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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
ul. Kolejowa 3 

(koło restauracji Korona Śląska)
Świebodzice

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

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 indy-
widualne – TANIO! www. meble-i-
bg. weebly. com Tel. 607-218-533

NIERUCHOMOŚCI

(3) Sprzedam pięknie wyremonto-
wane mieszkanie w Świebodzicach. 
57m2, I piętro. Kontakt: 721 397 188

MOTORYZACJA

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

INNE

(1) JĘZYK NIEMIECKI - PRZYGO-
TOWANIE DO MATURY, CERTY-
FIKATÓW, ZAJĘCIA ONLINE. TEL. 
515-949-954

KUPIĘ

(10) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
militaria, �gurki i patery z okresu 
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy 
i inne przedmioty. Tel. 604-574-
501.

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

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

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

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
3 pokoje. Pierwsze piętro do re-
montu 109,70 m2. Cena 130 tys. zł

Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie, 
parter o pow. 62 m2 w Głuszycy z 
garażem i ogródkiem lub zamienię 
na mniejsze w Głuszycy albo w 
Kłodzku.  Cena 180 tys. zł.

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 3544m²  cena 
210 tys.zł

Sprzedam działkę zabudowaną 
(remiza strażacka) o pow. 1200m2 
w Sierpnicy. Cena 200 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.

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

LEGALNA PRACA
w opiece w Niemczech

wysokie zarobki
kursy językowe

dla opiekunów osób starszych

Tel. 518 733 727

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

RUSZTOWANIA 
ELEWACYJNE

do wynajęcia
(wraz z rozstawieniem)

Tel. 605 062 642

Poszukujemy osoby 
(mile widziane Panie) 

obdarzonej zdolnościami 
manualnymi do oprawy 

i pakowania fotoobrazów.
CV prosimy wysyłać na email: 

rekrutacja@citydruk.pl

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT OD 1 TONY GRATIS 

TYLKO NA TERENIE WAŁBRZYCHA
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

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

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

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

Jedlina-Zdrój
ul. Kłodzka 29d
tel.: 781 454 045
czynne: pn-pt 8:00-20:00, sob 8:00-14:00

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA
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GMINA LUBAWKA

W związku z akcją promocyjną 
#szczepimy się Gmina Lubawka, 
prowadziła szereg działań, polega-
jących na dotarciu do jak najszerszej 
liczby mieszkańców. Powstał plakat 
przypominający o akcji, który syste-
matycznie pojawiał się na tablicach 
i słupach informacyjnych w miej-
scowościach na terenie całej gminy. 
Ponadto podczas większych imprez 
gminnych zorganizowano punkty 
informacyjne nt. szczepień. Każdy 
chętny mógł skorzystać z papiero-
wego informatora, w którym zosta-
ły szeroko opisane odpowiedzi na 
nurtujące nas pytania. Koło Gospo-
dyń Wiejskich Bukowianki, zorgani-
zowało kilka festynów, na których 
personel NZOZ Rodzina wykony-
wał szczepienia wszystkich chęt-
nych jednodawkową szczepionką 
marki Johnson & Johnson. Efekt 
jest widoczny gołym okiem. Gmina 
Lubawka znalazła się w trzeciej dzie-
siątce gmin – na 169 – w których 
procent osób wyszczepionych dwo-
ma dawkami znacząco przekroczył 
połowę liczby mieszkańców. W całej 
gminie według danych na dzień 17 
października 2021 roku w pełni za-
szczepiło się 5650 osób na 10 759 
mieszkańców, co stanowi 52,5 proc. 
całej populacji gminy. Najwyższy % 
zaszczepionych osób stanowią se-
niorzy. Świadczy to o tym, że senio-
rzy z Gminy Lubawka mają wysoką 
świadomość o ochronie siebie i in-
nych poprzez szczepienie. 

Należy podkreślić, że Lubawka 
pod względem procenta wyszcze-
pionych mieszkańców przewyższa 
sąsiednie gminy takie jak gmina 
wiejska Kamienna Góra, gdzie w 
pełni zaszczepiło się 50,5 proc. 
mieszkańców, czy Marciszów, gdzie 
wskaźnik ten wynosi 48,1 proc. 

Proces szczepienny w dalszym 
ciągu trwa. Szczepienia na terenie 
gminy Lubawka, odbywają się w 
Przychodni Zdrowia Gambit przy 

Gmina Lubawka się szczepi. 
Ponad połowa mieszkańców ma to już za sobą
Gmina Lubawka znalazła się w trzeciej dziesiątce najlepiej wyszczepionych gmin na 
Dolnym Śląsku. W pełni zaszczepionych jest 52,5 proc. jej mieszkańców. Choć czas 
festynów i związanych z nią specjalnych szczepionkowych akcji już minął, to wciąż 
bezpłatne dawki można przyjąć w stałym punkcie szczepień w centrum Lubawki. 

Aleja Wojska Polskiego 16 w Lubaw-
ce. Dzwoniąc pod nr telefonu: 75 
744 96 67,mailowo rejestracja@
przychodniagambit.pl lub przez 
nasz fanpage na facebooku można 
zarejestrować się na szczepienie. 
Szczepionki są bezpłatne i dobro-
wolne. Warto również wiedzieć, że 
to pacjent wybiera miejsce szcze-
pienia i nie obowiązuje żadna forma 
rejonizacji. Można więc wybrać inny 
dowolny punkt szczepień w kraju. 

Istnieje kilka sposobów, by zare-
jestrować się na szczepienie prze-
ciwko koronawirusowi. Można to 
zrobić w następujący sposób:
- dzwoniąc na bezpłatną infolinię 

Narodowego Programu Szcze-
pień: 989,

- dzwoniąc do wybranego punktu 
szczepień, 

- wysyłając SMS na numer: 664 
908 556 o treści: SzczepimySie,

- zapisując się poprzez e-rejestra-
cję dostępną na stronie głównej 
pacjent.gov.pl. 
W Polsce dostępne są cztery 

szczepionki przeciwko COVID-19. 
Preparaty Johnson & Johnson są 
jednodawkowe, natomiast szcze-
pionki P� zera, Moderny oraz Astra-
Zeneca wymagają podania dwóch 
dawek. 

Musimy pamiętać, że po szcze-
pieniu mogą wystąpić działania 
niepożądane. Mogą mieć one róż-
ne nasilenie. Najczęściej zgłaszane 
działania niepożądane to: zmęcze-
nie, ból głowy, gorączka, ból mięśni, 
biegunka, dreszcze, ból w miejscu 
wstrzyknięcia. 

Szczepisz się, dbasz o siebie i 
swoich najbliższych!

Jak informuje Ministerstwo 
Zdrowia, w Polsce łącznie odnoto-
wano do tej pory blisko 3 mln zaka-
żeń koronawirusem, a od początku 
pandemii COVID 19 zmarło ponad 
76 tysięcy osób. 

Jak dotąd wykonano 38 mln 281 
tys. szczepień, a liczba osób w pełni 
zaszczepionych sięga blisko 20 mln. 
To jednak wciąż zdecydowanie za 
mało by uzyskać odporność zbioro-
wą w obliczu wzbierającej czwartej 
fali pandemii. 

Tymczasem eksperci cały czas 
podkreślają, że szczepienie jest je-
dynym racjonalnym wyborem, dzię-

ki któremu możemy uniknąć cięż-
kiego przebiegu COVID-19, a także 
szybciej wrócić do normalności. Eu-
ropejska Agencja Leków (EMA) wy-
dając pozytywne opinie dla kolej-
nych szczepionek na koronawirusa 
za każdym razem podkreślała, że w 
badaniach wykazano zarówno ich 
skuteczność, jak i bezpieczeństwo. 

Oto najważniejsze powody, dla 
których warto się zaszczepić prze-
ciwko COVID-19: 
-  bo uchronimy siebie 

i innych przed śmiertelnym 
niebezpieczeństwem
Z ogromnym prawdopodobień-

stwem szczepienie uchroni nas 
przed zakażeniem. Z danych prze-
kazanych przez Ministerstwo Zdro-
wia wynika, że zaledwie 0,12 proc. 
w pełni zaszczepionych przeciwko 
COVID 19 zostało zakażonych, a od 
momentu rozpoczęcia szczepienia 
drugą dawką 1,71 proc. zakażeń 
stanowili w pełni zaszczepieni. Im 
więcej będzie zaszczepionych osób, 
tym szybciej osiągniemy odporność 
populacyjną.

Od wybuchu epidemii na CO-
VID-19 zmarło już ponad 4,9 mln 
ludzi na całym świecie. Każdy za-
szczepiony to potencjalnie od kilku 
do kilkunastu osób uchronionych 
przed zarażeniem. Już 50 proc. 
zaszczepionej populacji istotnie 
wpłynie na zmniejszenie ryzyka 
szerzenia się w niej koronawiru-
sa. Szczepiąc się, zyskamy więc 
wewnętrzny spokój, wynikający 
z bezpieczeństwa własnego i naj-
bliższych. Pro� laktyczną korzyść ze 
szczepienia odnoszą zwłaszcza oso-
by zmagające się z różnego rodza-
ju chorobami przewlekłymi, które 
istotnie zwiększają ryzyko ciężkiego 
przebiegu COVID-19.
- bo szczepionki są bezpieczne

Szczepionki są badane przez 
najlepszych naukowców z całej Unii 
Europejskiej. Ich dopuszczenie do 
użytku jest zależne od decyzji Eu-
ropejskiej Agencji Leków. Jak pod-
kreślają eksperci, szczepionki są bez 
wątpienia jednym z najważniejszych 
osiągnięć współczesnej medycyny, a 
szczepienia są najbardziej efektyw-
nymi działaniami pro� laktycznymi, 
które chronią nas przed wieloma 
groźnymi chorobami zakaźnymi. 

Przypominają, że skuteczność szcze-
pionek mierzona spadkiem liczby za-
chorowań na odrę, tężec, krztusiec, 
polio, świnkę, różyczkę, czy wiruso-
we zapalenie wątroby typu B, wynosi 
od 95 do 99 proc. 

W Polsce dostępne są cztery 
szczepionki na COVID-19. Preparaty 
P� zera, Moderny oraz AstraZeneca 
wymagają podania dwóch dawek. 
Szczepionka Johnson & Johnson 
jest jedno dawkowa. Stosowane w 
naszym kraju specy� ki używane są 
także w Wielkiej Brytanii oraz Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej (USA) oraz innych krajach 
świata.

Początkowo w naszym kraju 
możliwe było szczepienie przeciw-
ko COVID-19 wyłącznie osób, które 
ukończyły 18 lat. Od 7 czerwca moż-
liwe jest także szczepienie dzieci i 
młodzieży od 12 roku życia. Wpraw-
dzie po przyjęciu szczepionki moż-
liwe są działania niepożądane takie 
jak: ból i obrzęk w miejscu zastrzy-
ku, zmęczenie, ból głowy, bóle mię-
śni i stawów, dreszcze i gorączka, 
ale większość z tych niepożądanych 
odczynów poszczepiennych ma 
jednak nasilenie łagodne do umiar-

kowanego i ustępuje w ciągu kilku 
dni. 
- bo można to zrobić bez kolejki 

i za darmo
Szczepionki na koronawirusa są 

dobrowolne, bezpłatne i zaszczepić 
się można praktycznie od ręki - bez 
konieczności czekania w kolejce. 
Jest kilka sposobów, by zarejestro-
wać się na szczepienie przeciwko 
koronawirusowi. Można to zrobić: 
dzwoniąc na bezpłatną infolinię 
Narodowego Programu Szczepień: 
989, dzwoniąc do wybranego punk-
tu szczepień, wysyłając SMS na 
numer: 664 908 556 o treści: Szcze-
pimySie, czy zapisując się poprzez 
e-rejestrację dostępną na stronie 
głównej pacjent.gov.pl. 
- bo dzięki szczepieniom szybciej 

wrócimy do normalności
Szczepiąc się, przyczyniamy się 

do szybszego znoszenia ograniczeń 
i powrotu nas wszystkich do nor-
malnego życia. Powrót do normal-
ności oznacza przede wszystkim: 
odejście od maseczek, dalszy roz-
wój gospodarki, swobodny (bez li-
mitów) dostęp do basenów, siłowni, 
kin i teatrów, czy swobodę podróżo-
wania po całym świecie.


