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Celem Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych jest 
do�nansowanie inwestycji 
realizowanych przez samo-
rządy gmin, miast, powiatów 
i województw. Wysokość bez-
zwrotnego do�nansowania 
jest zależna od obszaru prio-
rytetowego, w którym mieści 
się planowana inwestycja. 
Program realizowany jest po-
przez promesy inwestycyjne 
udzielane przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego. Pierwszy 
nabór wniosków trwał od 2 
lipca do 15 sierpnia 2021 r. 
W tym czasie każda jednost-
ka samorządu terytorialnego 
(lub ich związek) mogła zgło-
sić maksymalnie trzy wnioski 
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 
wartość do�nansowania nie 
może przekroczyć 5 mln zł.

- 360 mln zł dla naszego 
regionu w ramach rządowego 
programu POLSKI ŁAD. Gminy 
ościenne z dużymi inwestycja-
mi i przyznanymi na nie kwo-
tami. Gmina Głuszyca - jeden 
program - 1 080 000 zł. Budo-
wa toru rolkowego. Czarny Bór 
- prawie 9 mln, Jedlina Zdrój- 4 
750 mln, Boguszów Gorce- 4 
5 mln, Mieroszów- ponad 8 
mln, Walim- 4 750 mln itd. Czy 
naszej gminy nie było stać na 
przygotowanie programów na 
bardziej społeczne cele? Żło-
bek, drogi, infrastrukturę kultu-
ralną i turystyczną, kanalizację, 
gaz? Czy włodarze naszej gmi-
ny nie potra�ą wskazać celów 
i przygotować na nie projekty. 
Do końca roku będzie kolejna 
edycja. Panie Burmistrzu do 
roboty mieszkańcy czekają na 
gazy�kację, skanalizowanie 
sołectw i oświetlenie naszych 
dróg. I proszę nie zapominać o 
chodnikach bo to kwestia bez-
pieczeństwa naszych miesz-
kańców !!! (pisownia orygi-
nalna – dop. red.) – napisał na 
stronie Głuszycka Wspólnota 

na Facebooku Dariusz Kołdon, 
były szef wałbrzyskiej Soli-
darności, a obecnie działacz 
Prawa i Sprawiedliwości, który 
był kontrkandydatem urzędu-
jącego burmistrza Głuszycy w 
ostatnich wyborach samorzą-
dowych w 2018 r.

Postanowiliśmy sprawdzić 
dlaczego Gmina Głuszyca do-
stała najmniej pieniędzy i skie-
rowaliśmy do burmistrza Ro-
mana Głoda trzy pytania:

Ile, na jakie zadania i na 
jakie kwoty Gmina Głuszyca 
złożyła wnioski o do�nanso-
wanie w ramach Polskiego 
Ładu?

Roman Głód: - Zgodnie z 
regulaminem składania wnio-
sków, gminy mogły złożyć trzy 
wnioski. Gmina Głuszyca złoży-
ła następujące wnioski:

1. Adaptacja części po-
mieszczeń szkolnych na przed-
szkole w budynku przy ul. 
Grunwaldzkiej 37 w Głuszycy. 
Przewidywana wartość inwe-
stycji – 6 500 000 zł, kwota 
wnioskowanego do�nansowa-
nia – 5 525 000 zł, inwestycja z 
kompletną dokumentacją pro-
jektowo-budowlaną.

2. Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego poprzez 
remont dróg gminnych: ul. 
Włókniarzy, ul. Pionierów, ul. 
Łukasiewicza i ul. 11 Listopada 
w Głuszycy - inwestycja z kom-
pletną dokumentacją projekto-
wo-budowlaną. Wnioskowana 
kwota do�nansowania 5 348 
500 zł, przewidywana wartość 
inwestycji - 5 630 000 zł.

3. Budowa toru rolkowe-
go przy ul. Dolnej w Głuszycy. 
Przewidywana wartość inwe-
stycji  - 1 200 000 zł. Kwota 
wnioskowanego do�nansowa-
nia – 1 080 000 zł - zlecono wy-
konanie dokumentacji projek-
towej termin realizacji zlecenia 
do 5.11.2021 r. 

Czy, jako wnioskodawcy, 
gminy dostają uzasadnienie 
odmowy lub odrzucenia 
wniosku w ramach Polskiego 
Ładu?

Kontrowersyjny ład
Pod koniec października 2021 r. Gmina Czarny Bór gościła włodarzy gmin powiatu 

wałbrzyskiego i świdnickiego, którym zostały wręczone promesy na do�nansowanie inwestycji 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

Podział pieniędzy wywołał wiele kontrowersji.

- Nasz gmina nie otrzymała 
informacji uzasadniającej przy-
znanie lub odrzucenie dotacji. 
Jedyną dostępną informacją 
jest lista gmin wraz z nazwą za-
dania i przyznanymi środkami, 
opublikowana na stronach in-
ternetowych https://www.bgk.
pl/polski-lad/edycja-pierw-
sza/#c21545.

Z czego wynikają takie 
dysproporcje w przyzna-
waniu środków z Polskiego 
Ładu? Np. Gmina Bystrzyca 
Kłodzka dostała 11 861 700 
zł (2 wnioski na 7,125 mln 
zł i  4 736 700 zł); Gmina Mar-
cinowice 11 271 000 zł (2 307 
750 zł i 8 963 250 zł); Gmina 
Nowa Ruda 8 797 000 zł (6 
mln zł i 2, 797 mln zł), Gmina 
Głuszyca zaledwie 1 080 000 
zł, a Gmina Lądek Zdrój nie 
dostał nic?

- Gmina Głuszyca jest gmi-
ną o najniższych dochodach 
podatkowych w Powiecie 
Wałbrzyskim, ale od kilku lat 

z powodzeniem pozyskuje 
środki z różnych źródeł za-
równo krajowych, jak i Unii 
Europejskiej. Świadczą o tym 
zrealizowane inwestycje, np. 
budowa Centrum Przesiadko-
wego wraz z zakupem dwóch 
autobusów i uruchomieniem 
bezpłatnej komunikacji na 
terenie gminy; budowa kry-
tej pływalni „Del�nek”; wiele 
projektów z zakresu wymiany 
źródeł ciepła, montażu instala-
cji PV na obiektach użyteczno-
ści publicznej; remonty dróg 
gminnych; budowa boisk we 
wsiach; budowa skateparku; 
remont i adaptacja budynku 
po byłej szkole na potrzeby 
nowego urzędu miejskiego; 
remont pomieszczeń po by-
łym gimnazjum na potrzeby 
żłobka samorządowego i wie-
le innych. Gmina jest również 
w trakcie realizacji trzech no-
wych kluczowych projektów: 
Budowa Strefy Aktywności 
Gospodarczej współ�nanso-
wanych ze środków Unii Euro-

pejskiej; wykonanie odwiertu 
badawczego w celu pozyska-
nia wód geotermalnych oraz 
budowa kładki pieszej na głu-
szyckich „Kamykach”, jako no-
wej atrakcji turystycznej. Przy-
toczone przykłady pokazują, 
że pracownicy Urzędu Miasta 
w Głuszycy posiadają najwyż-
sze kompetencje w zakresie 
pozyskiwania, realizacji i rozli-
czania środków pozabudżeto-
wych na realizację kluczowych 
inwestycji, które są odpowie-
dzią na oczekiwania naszych 
mieszkańców. Dwa pierwsze 
wnioski złożone w pierwszym 
naborze w ramach Programu 
Polski Ład - Program Inwe-
stycji Strategicznych są kon-
tynuacją już rozpoczętych 
projektów, na które gmina 
otrzymała środki rządowe. 
Pierwszy projekt to adaptacja 
budynku byłego gimnazjum 
na pomieszczenia żłobkowo - 
przedszkolne, gdzie pomiesz-
czenia na żłobek wyremon-
towano w ramach programu 

Maluch+, z kolei kontynuacja 
remontu dróg, gdzie pierw-
szy etap został s�nansowany 
z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Jak już wspomnia-
łem: oba projekty są w pełni 
przygotowane do realizacji, 
tzn. z kompletną dokumen-
tacją projektowo - budow-
laną. Z kolei trzeci wniosek 
będzie gotowy do realizacji 
w listopadzie. W mojej ocenie 
wnioski, które złożyła nasza 
gmina zostały przygotowane 
zgodnie z regulaminem na-
boru i patrząc na środki, jakie 
zostały przekazane gminom, 
przynajmniej wniosek pierw-
szy (na którym mieszkańcom 
najbardziej zależy, ponieważ 
brakuje miejsc w głuszyckim 
przedszkolu) albo drugi po-
winien otrzymać dofinanso-
wanie. Regulamin naboru nie 
przewiduje możliwości odwo-
łania od decyzji o przyznaniu 
środków.

cd na str. 3



Czwartek, 18 listopada 2021 r.

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

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

• ROBOTNIK DROGOWY
(wymagane prawo jazdy kat. B.)

• OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
• OPERATOR UKŁADARKI
• OPERATOR WALCA
• MONTER ZEW. SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
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

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 

poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:

szej spółce prosimy o aplikację mailową na adres: magda-
lena.matuszewska@com-d.pl lub pod numerem telefonu: 
721 700 307, ale zastrzegamy sobie prawo kontaktu je-
dynie z wybranymi osobami. Informujemy, że Administra-
torem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługo-
wo-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 informa-
cyjnej www  .com-d.pl/rekrutacja_online.pdf.

1. robotnik ogólno-budowlany 
(wymagane prawo jazdy kat. B),

2. operator koparko-ładowarki,
3. operator układarki,
4. operator walca,
5. monter zewnętrznej 

sieci wodno-kanalizacyjnej.

Firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie 
oraz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Działalność naszej firmy w dziedzinie budownictwa 
drogowego i inżynierii obejmuje wykonawstwo w różnorod-
nych technologiach, m.in. asfaltobeton, kostka kamienna i 
betonowa oraz inne rozwiązania w zależności od potrzeb 
zleceniodawcy. Dysponujemy wytwórnią masy mineralno-
-bitumicznej oraz sprzętem do prac z jej użyciem. Współ-
pracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami w zakresie 
robót towarzyszących budowie dróg, m.in. wodno-kanali-
zacyjnych, elektro-energetycznych i telekomunikacyjnych. 
Nasza wykwalifikowana kadra oraz nowoczesny sprzęt 
gwarantują najwyższą jakość wykonywanych przez nas ro-
bót budowlanych.

Firma oferuje wykonawstwo robót drogowych; wyko-
nawstwo nawierzchni bitumicznych; cięcie i frezowanie 
nawierzchni; naprawy dylatacji, spękań i ubytków miej-

scowych w nawierzchni; wykonawstwo oznakowania po-
ziomego i pionowego dróg, parkingów oraz wykonywanie 
odwodnień i kanalizacji deszczowej. W zakres naszych 
usług inżynieryjno-drogowych wchodzą także prace towa-
rzyszące: ukształtowanie terenu i roboty ziemne; kanaliza-
cja deszczowa, elementy małej architektury, urządzanie 
zieleni i prace porządkowe.

W związku z dynamicznym rozwojem, spółka COM-D 
poszukuje kandydatów do pracy w bazie firmy w Sadach 
Dolnych, w gminie Bolków, na stanowiskach: Kierowca kat. 
C (mile widziane C+E), Robotnik Drogowy, Monter Ze-
wnętrznej Sieci Wodno-Kanalizacyjnej, Operator Kopar-
ko-Ładowarki, Operator Układarki oraz Operator Walca. 
Wymiar czasu pracy to pełny etat, a zatrudnienie odbywa 
się na podstawie umowy o pracę. Wymagania, które sta-
wiamy kandydatom to: podstawowa wiedza związana z ro-
botami drogowymi i bitumicznymi (mile widziane doświad-
czenie); regulacja studni, układanie krawężników, korytek 
ściekowych; uprawnienia operatora maszyn budowlanych 
lub drogowych (w zależności od stanowiska pracy); pra-
wo jazdy kategorii B; na stanowisku kierowcy - C (C+E); 
wykształcenie minimum zawodowe oraz umiejętność pracy 
w zespole. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne 
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Co ważne - za-
trudnimy także osoby bez doświadczenia, ale posiadające 
uprawnienia. Kandydatów zainteresowanych pracą w na-
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Warsztaty umiejętności 
społecznych, kursy zawodo-
we, płatne staże i możliwość 
zdobycia pracy – to wszystko 
czeka na uczestników pro-
jektu „Druga szansa”, reali-
zowanego przez Fundację 
Wałbrzych 2000, dzięki do�-
nansowaniu ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego i budżetu państwa.

- Druga szansa – opowiada 
Magda Zywar, kierowniczka 
projektu – to nasza kolejna 
próba udzielenia wsparcia oso-
bom, którym jest najtrudniej na 
rynku pracy. Pandemia zmieni-
ła podejście pracodawców do 
zatrudniania osób z niepełno-
sprawnościami, ale się nie pod-
dajemy.

Dlatego w ramach projek-
tu realizowanego wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Dzieci i Ro-
dzin Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej Specjalnej mieszkańcy 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, oso-
by z niepełnosprawnościami, 
w trudniej sytuacji życiowej 
mogą liczyć na pomoc doradcy 
zawodowego i pośrednika pra-
cy, wziąć udział w warsztatach 
umiejętności i kompetencji 
społecznych. Udział w projek-
cie to także wymierna korzyść 
�nansowa: stypendium szko-

Specjalistyczny Szpital im. 
dra A. Sokołowskiego w Wał-
brzychu wydał oświadczenie 
„w sprawie kłamliwych in-
formacji dotyczących prze-
biegu operacji pacjentki”. 
- Stanowczo dementujemy 
nieprawdziwe informacje 
dotyczące rzekomego incy-
dentu na sali operacyjnej 
Szpitala Specjalistycznego 
im. dra A. Sokołowskiego w 
Wałbrzychu. Kłamstwem jest, 
jakoby lekarz odszedł od ope-
rowanej pacjentki, a zabieg 
dokończyła pielęgniarka-in-
strumentariuszka – czytamy 
w oświadczeniu wydanym 
przez Wałbrzyski szpital.

- Informacje podane w pi-
śmie skierowanym przez grupę 
osób do różnych podmiotów 
administracji publicznej oraz 
mediów są nieprawdziwe, 
oszczercze i godzące w Szpi-
tal Wojewódzki w Wałbrzychu 
oraz pracujący w nim personel 
medyczny. Zostały wymyślone 
oraz rozpowszechnione, aby 

uderzyć w wizerunek i pod-
ważyć zaufanie do Szpitala, 
personelu medycznego oraz 
dyrekcji placówki. Działanie to 
jest celową próbą destabilizacji 
funkcjonowania Szpitala. 

Zabieg operacyjny pacjent-
ki został przeprowadzony 
zgodnie z procedurami. Lekarz 
chirurg był obecny przy pa-
cjentce od początku do zakoń-
czenia prowadzonej operacji. 
Dodać należy, 

że lekarz chirurg po zakoń-
czeniu operacji uczestniczył 
w przeniesieniu pacjentki ze 
stołu operacyjnego na wózek 
pooperacyjny. Fakt ten po-
twierdza również pielęgniarka-
-instrumentariuszka asystująca 
podczas całego zabiegu.

Zarówno lekarz chirurg, jak 
również asystująca przy zabie-
gu pielęgniarka-instrumen-
tariuszka z zaangażowaniem 
oraz doświadczeniem i wie-
dzą medyczną przeprowadzili 
trudny zabieg operacyjny od 
początku do końca, wykonując 

czynności kierując się troską o 
zdrowie pacjentki.

Szpital wraz z personelem 
medycznym działa stabilnie, 
a zaangażowany w pracę per-
sonel medyczny każdego dnia 
niesie pomoc pacjentom, ratu-
jąc ich życie i zdrowie. 

Jednocześnie informujemy, 
że przedstawiciele Oddziału 
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w 
Specjalistycznym Szpitalu im. 
dra A. Sokołowskiego w Wał-
brzychu, poruszeni nieprawdzi-
wymi  informacjami zawartymi 
w piśmie uderzającym w leka-
rzy i personel Szpitala oraz pod-
ważającym zaufanie pacjentów, 
skierowali do Dolnośląskiej Izby 
Lekarskiej wniosek o przepro-
wadzenie postępowania wyja-
śniającego w sprawie wymie-
rzonego w Szpital oszczerczego 
pisma – czytamy w oświadcze-
niu nadesłanym do redakcji 
Tygodnika DB 2010 przez Spe-
cjalistyczny Szpital im. dra A. 
Sokołowskiego w Wałbrzychu.

(RED)

Szpital dementuje informacje 
o operacji, którą miała kończyć 
pielęgniarka

Druga szansa

leniowe za udział w kursie 
zawodowym, wynagrodzenie 
za 3-miesięczny staż, a także 
zwrot kosztów dojazdu na za-
jęcia.

- Staramy się – mówi Magda 
Zywar – tak organizować pra-
cę, by zapewnić bezpieczeń-
stwo i przyjemność z udziału 
w zajeciach. Mamy warsztaty 
wyjazdowe – 2 dni poza Wał-
brzychem, kursy prowadzimy w 
małych grupach, by ograniczyć 
możliwość zakażenia Covid-19.

Dodatkowo uczestnicy i 
uczestniczki projektu otrzymu-
ją wyżywanie podczas zajęć, 
materiały szkoleniowe i – co 
najważniejsze – wsparcie w 
zdobyciu pracy.

- Już dziś szukamy – mówi 
Agnieszka Chlipała, wicepre-
zeska zarządu Fundacji Wał-
brzych 2000 – pracodawców, 
którzy zechcą skorzystać ze 
środków subsydiowanego i 
wspomaganego zatrudnie-
nia i zatrudnić naszych syste-
matycznych, pedantycznych, 
przygotowanych i chętnych 
do pracy uczestników Drugiej 
szansy.

Chętnych do udziału w 
projekcie i pracodawców za-
praszamy do Fundacji Wał-
brzych 2000, ul. Wrocławska 
53, 58-309 Wałbrzych, tel. 74 
843 45 62, email: biuro@wal-
brzych2000.pl.

(JK)
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Cd ze str. 1

Na październikowym 
spotkaniu w Czarnym 
Borze, podczas którego 
wręczane były promesy na 
dofinansowanie inwesty-
cji w ramach Polskiego 
Ładu, zabrakło oficjalnych 
przedstawicieli Gminy Wał-
brzych, co wywołało falę 
komentarzy.

- Zgodnie z informacjami, 
jakie otrzymałem z sekreta-
riatu prezydenta, nie otrzy-
maliśmy żadnego zaprosze-
nia na uroczystość wręczenia 
promes z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład – powie-

dział nam Edward Szewczak, 
rzecznik prezydenta Wał-
brzycha.

Tak jak w przypadku Głu-
szycy, także kwota przyznana 
Gminie Wałbrzych – 5 mln zł 
na jeden projekt, wywołała 
wiele kontrowersji. Poprosi-
liśmy rzecznika o informacje 
na 6temat wniosków złożo-
nych przez wałbrzyski ratusz.

- Gmina Wałbrzych - mia-
sto na prawach powiatu - zło-
żyła trzy wnioski o dofinanso-
wanie z Programu Polski Ład 
na następujące inwestycje: 

1. Przebudowa dróg i pla-
ców centrum Wałbrzycha - ko 
lejny etap związany z budową 

obwodnicy Wałbrzycha (dro-
gi krajowej nr 35) – wniosko-
wana kwota 42 940 000 zł,

2. Rewitalizacja Skweru 
im. Sybiraków przy ul. Głów-
nej i Wrocławskiej w Wał-
brzychu wraz z terenem zie-
lonym zlokalizowanym przy 
ul. Głównej  – wnioskowana 
kwota 5 000 000 zł,

3. Modernizacja infra-
struktury gospodarki odpa-
dami w Wałbrzychu w celu 
utworzenia systemu „Gospo-
darki Odpadami w obiegu 
zamkniętym” – wnioskowana 
kwota 30 000 000 zł – wyja-
śnił rzecznik prezydenta mia-
sta.

Pytanie o dysproporcje 
w przyznawaniu środków z 
Polskiego Ładu wysłaliśmy 
także do szefa Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów i posła 
na Sejm ziemi wałbrzyskiej 
Michała Dworczyka, Wice-
wojewody Dolnośląskiego 
Jarosława Kresy oraz do Wi-
cemarszałka Województwa 
Dolnośląskiego Grzegorza 
Macko.

- W celu uzyskania szcze-
gółowych informacji w 
związku z rozstrzygnięciem 
programu #PolskiŁad pro-
ponuję skontaktować się 
bezpośrednio z operatorem 
programu - Bankiem Gospo-

Kontrowersyjny ład
Pod koniec października 2021 r. Gmina Czarny Bór gościła włodarzy gmin powiatu 

wałbrzyskiego i świdnickiego, którym zostały wręczone promesy na do�nansowanie inwestycji 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

Podział pieniędzy wywołał wiele kontrowersji.

darstwa Krajowego – odpo-
wiedział nam (jako jedyny) 
Grzegorz Macko.

To samo pytanie wysłali-
śmy także do Banku Gospo-
darstwa Krajowego.

- To wnioskodawcy decy-
dowali o tym, które inwesty-
cje są najważniejsze i które z 
nich wpisują się w założenia 
programu (w tym w obszary 
i priorytety). Samorządy mają 
też różną wielkość i różne po-
trzeby, ale też różne budżety 
do dyspozycji i różny „apetyt” 
na aktywność inwestycyjną. 
To jednostki samorządu tery-
torialnego składając wnioski 
decydowały o tym, na którą 
inwestycję potrzebują dofi-
nansowania. Składając wnio-
ski oświadczały, że będą dys-
ponowały wkładem własnym 
na realizację inwestycji (naj-
później w chwili uruchomie-
nia postępowania przetargo-
wego). Trudno nam jest się 
dokładnie odnieść do Pana 
pytania znając jedynie kwoty 
dofinansowania bez wiedzy 
o inwestycjach, których doty-
czy to dofinansowanie – od-
powiedział Kamil Piechowski 

z Zespołu Informacji i PR Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie.

Wobec braku konkretnych 
informacji zawartych w po-
wyższej odpowiedzi zapyta-
liśmy przedstawiciela banku 
jakie kryteria decydowały o 
takim, a nie innym podziale 
środków.

- O przyznaniu dofinan-
sowania zdecydował Prezes 
Rady Ministrów na podsta-
wie rekomendacji utworzo-
nej przy Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów komisji, któ-
ra analizowała wnioski. Bank 
Gospodarstwa Krajowego 
jest operatorem programu. 
Przyjmowaliśmy wnioski o 
dofinansowanie, uszerego-
waliśmy je zgodnie z priory-
tetami w raporcie dla Komi-
sji w KPRM i PRM. Teraz - po 
decyzji PRM o przyznaniu 
dofinansowania wystawimy 
wstępne promesy inwesty-
cyjne, następnie promesy in-
westycyjne i w odpowiednim 
czasie będziemy wypłacać 
środki finansowe dla JST – 
odpisał Kamil Piechowski.

Robert Radczak
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Jak informuje nas strona 
www.gov.pl ponad 97 proc. 
samorządów otrzyma bez-
zwrotne do�nansowanie w 
ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład. To w sumie 
ponad 23 mld zł! Brzmi pięk-
nie? Fakty są jednak takie, że 
podział tych środków musi 
budzić ogromne wątpliwości 
zwłaszcza co do sprawiedli-
wości ich dzielenia. 

Chętnie poznam obiektyw-
ne kryteria, według których 
przydzielono środki w mojej 
gminie. Głuszyca już nie po raz 
pierwszy została potraktowana 
- mówiąc delikatnie - ,,po ma-
coszemu”. Na tle innych gmin 
powiatu wałbrzyskiego nie 
wygląda to dobrze. Spośród 
trzech inwestycji, które gmina 
zgłosiła do pierwszej edycji 
Polskiego Ładu, do�nansowa-
nie otrzymała tylko jedna- ta 
najmniejsza, o wartości 1mln 
80 tys zł tj. na budowę toru rol-
kowego przy ul. Dolnej. A przy 
okazji warto wymienić �nanso-
we wsparcie dla innych gmin. 
I tak Mieroszów- 3 wnioski na 
łączną kwotę 9 mln 119 tys. zł, 
Czarny Bór- 2 wnioski na blisko 
9 mln zł, Jedlina- Zdrój- 1 wnio-
sek 4 mln 970 tys. zł, Boguszów 
Gorce- 1 wniosek na kwotę 4,5 
mln zł, Stare Bogaczowice- 1 
wniosek 3 mln 400 tys. zł, Wa-
lim - 1 wniosek 3 mln 950 tys. 
zł, Wałbrzych - 1 wniosek 5 mln, 
Szczawno- Zdrój- 2 wnioski 9 
mln.

Przypomnę tylko, że nie-
spełna rok temu pisałam o 
innych środkach, a przydzie-
lanych w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Wtedy okazało się, że 
wsparciem zostało objęte 5 
gmin powiatu wałbrzyskiego, 
z których zostało s�nansowa-
nych nawet kilka zadań w jed-
nej gminie. Niestety, Głuszycy 
nie było wśród ogłoszonych 
bene�cjentów tego progra-
mu. Za to bardzo zamienny był 
wówczas wpis jednego z kon-
trkandydatów, który startował 
w wyborach samorządowych 
ubiegając się o fotel burmi-
strza. Mam na myśli Pana Da-
riusza Kołdona. Napisał on pod 
moim postem: ,, Burmistrz Głu-
szycy wielokrotnie w ostatnim 
czasie dawał do zrozumienia 
że z tym rządem i jego pomocą 
nie jest mu po drodze... może 
stąd taka sytuacja” (komentarz 
z 08.12.2020 r.).

Cóż, powyższe dyspropor-
cje i komentarze siłą rzeczy 
nie przekonują o racjonalnym 
i uczciwym wsparciu naszych 
gmin. Co gorsze, ostatnio 
pojawiła się strona https://
natwojkoszt.pl/, gdzie każdy 
mieszkaniec danej gminy może 

Ani dobrych intencji, 
ani pieniędzy

sprawdzić ile na Polskim Ładzie 
straci poszczególna miejsco-
wość. Tak drodzy Państwo - nie 
przesłyszeliście się - straci. W 
przypadku Głuszycy będzie 
to kwota 1 626 319 zł! Jak in-
formują nas twórcy tej strony, 
szacunek opiera się na średnim 
ubytku w podatku dochodo-
wym (PIT), podanym przez 
Ministerstwo Finansów w OSR 
projektu ustawy (26,8%). Od-
nosi się do planowanej na 2021 
r. kwoty udziałów w PIT, poda-
nej wszystkim jednostkom sa-
morządu terytorialnego przez 
Ministra Finansów do planowa-
nia budżetu na rok 2021. 

Z powyższego wynika jed-
noznacznie, że tzw. Polski Ład 
zabierze niektórym samorzą-
dom dużo więcej niż da. Kiedyś 
Margaret Thatcher powiedziała 
,,Nikt by nie pamiętał o dobrym 
Samarytaninie, gdyby miał tyl-
ko dobre intencje. By przejść 
do historii, musiał mieć też pie-
niądze”. A tu ani dobrych inten-
cji, ani pieniędzy nie widać!

Beata Żołnieruk

W poniedziałki ZUS 
otwarty krócej
W poniedziałki sale obsługi 
Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych będą czynne do 
godziny 17.00. To tymczaso-
we rozwiązanie, które ZUS 
wprowadza od 22 listopada 
do końca marca 2022 roku. 
- Zanim podjęliśmy decyzje o 
skróceniu czasu pracy w ponie-
działki o jedną godzinę, prze-
analizowaliśmy kiedy przycho-
dzą do nas klienci. Okazało się, 
że zainteresowanie wizytami w 
ZUS późnym popołudniem jest 
bardzo niewielkie – mówi Iwo-
na Kowalska-Matis, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na Dol-
nym Śląsku. Według rzecznicz-
ki najwięcej klientów odwiedza 
ZUS w godz. 10.00-12.00, po 
godz. 15.00 obsługiwanych jest 
ok. 14 proc. klientów. - To ozna-
cza, że często nasi pracownicy 
siedzą i czekają aż ktoś w ogóle 
przyjdzie – dodaje Iwona Ko-
walska-Matis.
Po analizie ruchu klientów, jak 
również kierując się sytuacją 
epidemiologiczną w naszym 
kraju i narastającą liczbą zaka-
żeń wirusem SARS-Cov2, zapa-
dła decyzja o skróceniu pracy 
sal obsługi klientów w ponie-
działki do godz. 17.00 do 31 
marca 2022 r. Zatem począw-
szy od 22 listopada 2021 r. do 
31 marca 2022 r. obsługa klien-
tów w poniedziałki odbywać 
się będzie do godz. 17.00.

(IKM)

Policja pod nadzorem 
prokuratury bada okoliczno-
ści tragicznego w skutkach 
wypadku na torach kolejo-
wych w Głuszycy Górnej. 14 
listopada około godz. 13.30 
szynobus śmiertelnie potrą-
cił dwoje młodych mieszkań-
ców Głuszycy.

Do wypadku doszło w nie-
dzielę na linii kolejowej 286, na 
odcinku Głuszyca Górna – Bart-
nica. Szynobus relacji Wałbrzych 
Główny – Kłodzko Główne oko-
ło godziny 13.30, na wysokości 
cmentarza w Głuszycy, potrą-
cił dwie osoby, które poniosły 
śmierć na miejscu. O�arami są 
młodzi mieszkańcy Głuszycy: 
15-letnia uczennica III Liceum 
Ogólnokształcącego w Wał-
brzychu oraz rok starszy uczeń 
Zespołu Szkół Politechnicznych 
Energetyk w Wałbrzychu. Ruch 

pociągów został wstrzymany do 
czasu zakończenia pracy przez 
śledczych, a pasażerowie musieli 
skorzystać z zastępczej komuni-
kacji autobusowej. Około godz. 
16.00 zostało przywrócone kur-
sowanie pociągów.

Przyczyny tej tragedii oraz 
jej przebieg pomoże ustalić 
odczyt zapisu z kamery, która 
jest zamontowana w szynobu-
sie. Nagranie zostało zabezpie-
czone przez śledczych, ale pro-
kuratura nie udziela żadnych 
szczegółowych informacji na 
temat śledztwa.

- Prowadzimy czynności, 
które mają na celu wyjaśnie-
nie wszystkich okoliczności tej 
sprawy – powiedział Tygodni-
kowi DB 2010 Prokurator Re-
jonowy w Wałbrzychu Marcin 
Witkowski.

(RED)

Głuszyca w żałobie Finał Be Together
- Be Together to twórczy pro-
jekt, który zakłada integrację 
osób z niepełnosprawnościami 
i osób pełnosprawnych na ba-
zie warsztatów artystycznych. 
Projekt rozwinął się, zmienił for-
mułę na częściowo wyjazdową 
i – chociaż wszystkie 3 grupy 
artystyczne zebrały się wokół 
Wrocławia, Katowic i Wałbrzycha 
– okazał się być działaniem jesz-
cze bardziej otwartym na uczest-
ników mniejszych miejscowości. 
Tak jak w ubiegłych latach, pra-
cowaliśmy z teatrem, ruchem i 
słowem (grupa wrocławska i ka-
towicka), a także rozwijając dzia-
łania wizualne i manualne (grupa 
wałbrzysko-wrocławska). Pod-
czas projektu spotykaliśmy się i 
braliśmy udział warsztatach, to 
był wspólny czas wypełniony po-
znawaniem się, przełamywaniem 
barier i pokonywaniem własnych 
granic, budowaniem zaufania i 
obalaniem stereotypów. Na �nał 
zapraszamy 21.11.2021 r. (nie-
dziela) o godz. 17.00 do Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia (sala 
Montownia, ul. Wysockiego 29 w 
Wałbrzychu). O godz. 17.00 roz-
pocznie się wernisaż wystawy 
Schronienie (grupa wrocław-
sko-wałbrzyska), a o godz. 17.30 
pokaz �lmu Dwa/Jeden Świat 
(grupa katowicka), Słońcem pi-
jani (Mazury) i Wracać (grupa 
wrocławska). Zgłoś chęć udziału 
w �nale pod adresem: projekt-
betogether@gmail.com lub emu.
fundacja@gmail.com – mówi 
Magdalena Sawicka koordynują-
ca projekt w Wałbrzychu.

(RED)
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Zdrowa promocja  ://:  Zdrowa promocja  ://: Zdrowa promocja  ://: Zdrowa promocja

szafransklep.pl              ://:             facebook: szafransklep

SZAFRAN ZDROWA ŻYWNOŚĆ
tel.  69 08 73 835

ul. Grodzka 33
58-316 Wałbrzych

Podzamcze
Zapraszamy od 9:00 do 17:00

Promocje od 18.11.21 do 24.11.21 
lub do wyczerpania zapasów

JAJKA
EKOLOGICZNE
10 zł/10szt

RODZYNKI
1,99zł/200g MĄKA 

ORKISZOWA 
9,95 zł/kg

CUKIER
ERYTRYTOL
(zero kalori) 

29,95zł

SERY ZÓŁTE 
DOJRZEWAJĄCE 
BIO 
(z trufl ami, z pesto, 
z marchwią, z przyprawami)

89zł 35 zł/kg

R E K L AMA

Sprawy sądowe nie mu-
szą dotyczyć osobiście osób, 
które do sądu są wzywane. 
Zdarza się, że strony dane-
go postępowania sądowe-
go potrzebują, dla wsparcia 
swoich racji, zeznań świad-
ków określonych zdarzeń. 
Po otrzymaniu wezwania do 
sądu, świadek ma obowiązek 
stawić się na rozprawie. Je-
żeli jednak świadek nie stawi 
się w sądzie i nie usprawiedli-
wi swojej nieobecności, gro-
żą mu pewne sankcje.

Sąd może nałożyć na niepo-
kornego świadka karę porząd-
kową. Kara ta jest karą pienięż-
ną, a najwyższa jej wysokość 
wynosi 3 000 zł. W postępowa-
niu karnym, na etapie postę-
powania przygotowawczego, 
taką karę nałożyć może także 
prokurator. Warto pamiętać, 
że osoba pokrzywdzona prze-
stępstwem lub wykroczeniem, 
również jest świadkiem i nie 
powinna w żadnym razie igno-
rować wezwań do składania 
zeznań.

Jeżeli świadek nie może we 
wskazanym terminie stawić 
się na przesłuchanie musi po-

informować o tym fakcie sąd 
lub prokuratora. Najlepiej w 
takiej sytuacji wysłać pisemne 
wyjaśnienie z jakich przyczyn 
nie może być obecny. W przy-
padku choroby należy uzyskać 
zaświadczenie od lekarza są-
dowego. Takie zaświadczenie 
prawie zawsze usprawiedliwia 
nieobecność świadka na prze-
słuchaniu. Pozostałe powody 
nieobecności, poza powodami 
związanymi ze zdrowiem, są 
każdorazowo oceniane przez 
prokuratora lub sąd. Najczę-
ściej sąd usprawiedliwia nie-
obecność świadka, zwłaszcza 
wtedy, gdy nieobecność jest 
jednorazowa.

W sytuacji, gdy świadek nie 
pojawił się na terminie przesłu-
chania oraz nie usprawiedliwił 
swojej nieobecności, często 
nakładana jest od razu kara 
porządkowa. O jej nałożeniu 
świadek jest poinformowany 
pisemnie z jednoczesnym we-
zwaniem do zapłaty kary. Wraz 
z tym wezwaniem świadek 
otrzymuje również wezwanie 
do stawienia się na nowym 
terminie jego przesłuchania. 
W wyznaczonym nowym ter-

minie należy się stawić. Można 
wówczas ustnie usprawiedli-
wić swoją poprzednią nieobec-
ność, wskazując sądowi po-
wody nieobecności. Wskazane 
powody zostaną zaprotokoło-
wane. Sąd, na wniosek świad-
ka, może uchylić nałożoną 
wcześniej karę.

Ukaranym można zostać 
również za samowolne tj. 
bez zgody sądu, opuszczenie 
budynku sądu. Jest to możli-
we, gdyż zasadą jest, że jeżeli 
sąd nie zwolni świadka z dal-
szej obecności, to nie wolno 
mu oddalać z budynku sądu. 
Sąd po przesłuchaniu innych 
świadków może dostrzec po-
trzebę ponownego przesłu-
chania lub konfrontacji między 
świadkami. Także w przypadku 
nałożenia kary porządkowej 
z tego powodu należy uspra-
wiedliwić swoje zachowanie. 
Częstą przyczyną, takiego 
zachowania świadka jest nie-
zrozumienie poleceń wyda-
wanych przez sąd. Przyczyną 
są zwykle obecne aktualnie na 
salach sądowych pleksy oraz 
same pogłosy występujące na 
sali sądowej.

18 listopada w sali Mak-
symiliana zamku Książ 
odbyła się prezentacja mo-
nety obiegowej i okolicz-
nościowej o nominale 5 zł, 
wyemitowanej przez Na-
rodowy Bank Polski z serii 
„Odkryj Polskę” – Zamek 
Książ w Wałbrzychu.

W konferencji, podczas 
której został zaprezentowany 
książański numizmat, wezięli 
udział:prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej, prezes Za-
mek Książ sp. z o.o. w Wałbrzy-

chu Anna Żabska, specjalista 
z Działu Muzealno-Edukacyj-
nego Zamku Książ sp. z o.o. w 
Artur Szałkowski Wałbrzychu 
(koordynator przedsięwzię-
cia i konsultant merytoryczny 
NBP), wiceprezes Narodowe-
go Banku Polskiego Adam 
Lipiński, dyrektor Oddziału 
Okręgowego NBP we Wrocła-
wiu Maria Wawryniewicz oraz 
główny specjalista Oddziału 
Okręgowego NBP we Wrocła-
wiu Piotr Toczyński.

(RED)

Prawo w pigułce: kary porządkowe
za niestawiennictwo świadka

Kary �nansowe nie są je-
dynymi karami porządkowy-
mi, które może nałożyć sąd. 
Odpowiedni organ – sąd lub 
prokurator – może zarządzić 
zatrzymanie i doprowadzenie 
świadka na wyznaczony termin 
przesłuchania. Czas zatrzyma-
nia i doprowadzenia nie może 
przekroczyć 24 godzin. Taka 
kara może być zastosowana 
łącznie z karą pieniężną.

Jeżeli świadek bezzasadnie 
odmawia złożenia zeznań, to 
- niestety - może zostać także 
aresztowany. Areszt nie może 
trwać dłużej niż 30 dni, a po 
złożeniu zeznań świadek musi 
zostać natychmiast zwolniony. 
Od nałożonych kar porządko-
wych można się odwołać. W 
tym celu, w terminie 7 dni od 
dnia doręczenie orzeczenia o 
nałożeniu kary, należy złożyć 
zażalenie. Złożenie zażale-
nia na zastosowanie aresztu 
wstrzymuje jego wykonanie.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Moneta 
z zamkiem Książ
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17 listopada 2021 r. w wał-
brzyskim ratuszu została pod-
pisana umowa o do�nansowa-
nie budowa Strefy Aktywności 
Gospodarczej w Czarnym Bo-
rze. Wnioskodawcą, inwesto-
rem i operatorem projektu jest 
Gmina Czarny Bór.

Cel głównym projektu, któ-
ry zostanie do�nansowany w 

ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych Aglo-
meracji Wałbrzyskiej, jest za-
pewnienie lepszych warunków 
dla rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw w Gminie 
Czarny Bór przez przygotowa-
nie terenów inwestycyjnych.

- Zakres planowanej inwe-
stycji obejmuje podział terenu 

na 6 działek inwestycyjnych o 
wielkości od 6 252 m2 do 12 789 
m kwadratowych oraz teren 
pod projektowaną infrastruk-
turę – wyjaśnia Adam Górecki, 
wójt Gminy Czarny Bór. – Pro-
jekt przewiduje wykonanie ro-
bót drogowych (droga publicz-
na i komunikacja wewnętrzna), 
robót wodno - kanalizacyjnych 

(sieć wodociągowa, sieć kanali-
zacji sanitarnej wraz z lokalną 
oczyszczalnią ścieków, kana-
lizacja deszczowa ze zbiorni-
kiem retencyjnym), robót 
elektrycznych (oświetlenie dro-
gowe), sieci światłowodowej 
i makroniwelację. Uwzględ-
niono w nim przygotowanie 
dokumentacji projektu, nadzór 

Strefa Aktywności Gospodarczej w Czarnym Borze

inwestorski i archeologiczny, 
zarządzanie projektem i pro-
mocję projektu oraz promo-
cję terenów inwestycyjnych. 
Odbiorcami projektu będą 
przedsiębiorcy zainteresowani 
zakupem uzbrojonych dzięki 
projektowi działek inwestycyj-
nych, na których będą lokalizo-
wali swoje inwestycje gospo-
darcze. Działalność gminy, jako 
wnioskodawcy, będzie kon-
centrowała się na pozyskaniu 
inwestorów celem obłożenia 
terenów inwestycyjnych oraz 
wsparciu ich działalności go-
spodarczej przez stosowanie 
ulg stanowiących zachętę do 
inwestowania w Gminie Czar-
ny Bór. Wytworzona w ramach 
projektu infrastruktura będzie 
udostępniana odbiorcom w 
oparciu o otwarte, przejrzyste i 
niedyskryminujące zasady.

Wnioskodawcą, inwesto-
rem i operatorem projektu 
będzie Gmina Czarny Bór. Ope-
ratorem dla wybudowanych w 
ramach projektu sieci wodno-
-kanalizacyjnych będzie Wał-
brzyski Związek Wodociągów 
i Kanalizacji. Operatorem infra-
struktury drogowej, odwodnie-
nia i światłowodowej będzie 

Gmina Czarny Bór. Operatorem 
infrastruktury elektrycznej bę-
dzie Tauron Dystrybucja S.A. 
Projekt o wartości 7 749 411,68 
zł otrzymał do�nansowanie w 
wysokości 4 570 672,68 zł, co 
stanowi 74 procent jego war-
tości, zostanie zrealizowany do 
28.02.2023 r.

- Pieniądze z Unii Europej-
skiej zmieniają nasz region! 
Jedna z ostatnich umów w 
obecnej perspektywie �nan-
sowej z ZIT Aglomeracji Wał-
brzyskiej podpisana! Ponad 
4,5 mln zł na do�nansowa-
nie projektu „Budowa stre-
fy aktywności gospodarczej 
w Czarnym Borze”, którego 
głównym celem jest zapew-
nienie lepszych warunków dla 
rozwoju MŚP poprzez przygo-
towanie terenów inwestycyj-
nych. Cały czas walczymy, aby 
w kolejnym okresie �nanso-
wym wsparcie dla Aglomera-
cji Wałbrzyskiej pozostało na 
nie mniejszym poziomie niż 
w latach 2014-20 – powiedział 
podczas podpisania umowy 
lider prezydent Wałbrzycha i 
lider Aglomeracji Wałbrzyskiej 
Roman Szełemej.

(RED, fot. UM)

• Profilaktyczny sukces
Wielkim zainteresowaniem 
mieszkańców cieszył się reali-
zowany przez Gminę Bogu-
szów - Gorce projekt „Pro�-
laktyka i wczesne wykrywanie 
nowotworów złośliwych dol-
nego odcinaka przewodu 
pokarmowego – badanie na 
krew utajoną w kale dla kobiet 
i mężczyzn”. Wszystkie zestawy 
do wykonania badania kału na 
obecność krwi utajonej zostały 
już pobrane.

• Śpiewające 
zakończenie sezonu
- Zapraszamy solistów oraz 
zespoły śpiewające piosenkę 
turystyczną do udziału w 16 
edycji konkursu muzycznego 
„Piosenką Turystyczną Żegna-
my Sezon”. W tym roku impre-
za odbędzie się w czwartek 25 
listopada 2021 r. w Centrum 
Kulturalno-Kongresowym Wi-
told w Boguszowie-Gorcach. 
Konkurs rozpocznie się o go-
dzinie 9.00, a termin nadsy-

łania zgłoszeń upływa w po-
niedziałek - 22 listopada 2021 
r. – podkreślają organizatorzy 
konkursu. Regulamin oraz kar-
ta zgłoszeń do pobrania na 
stronie https://boguszow-gor-
ce.pl/piosenka-turystyczna-ze-
gnamy-sezon-zgloszenia-do-
-konkursu,a3434. W przypadku 
wprowadzenia obostrzeń epi-
demicznych konkurs odbędzie 
się w wersji on-line i zostanie 
przesunięty na późniejszy ter-
min. W takiej sytuacji pojawi 
się odpowiedni komunikat 
oraz aneks do regulaminu.

• Wyjątkowa wystawa
Od 20 listopada 2021 r. w 
Centrum Kulturalno-Kongre-
sowym Witold w Boguszowie 
- Gorcach zostanie udostęp-
niona zwiedzającym wystawa 
malarstwa Marcina Damasie-
wicza. Wernisaż wystawy roz-
pocznie się w sobotę o godz. 
17.00 w sali konferencyjno – 
wystawowej.

(RED)

Raport
z Boguszowa - Gorc
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Prezydent Miasta Gdyni 
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 

informuje
o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Gdyni: (https://eto.um.gdynia.pl/) 
i na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip 

oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/ 
a także  o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miasta Lubawka  z siedzibą w Lubawce Plac Wolności 1, 
na okres 21 dni, Wykazu Nr 20/2021 nieruchomości 

położonej w Lubawce – część działki nr 268/23 
o pow. 180m2, obręb nr 0002 Lubawka, przeznaczonej 

do wydzierżawienia, której współużytkownikiem wieczystym  
w udziale wynoszącym 4/5 części jest Skarb Państwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta 
Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, 

Referat Mienia Skarbu Państwa tel. 58 668 85 26. 

R E K L AMA

I znów ilość wydarzeń, a 
jedno ważniejsze od drugie-
go. Mam więc mam mętlik w 
głowie i trudno mi jest wybrać 
temat, na którym mógłbym 
się skoncentrować. Chciałbym 
kontynuować temat „świdnic-
kich wirusów”, co zapowiada-
łem w ostatnim felietonie na 
ten temat, ale klawiatura aż 
się z ochoty grzeje, aby choć 
na chwilę powrócić do poli-
tycznych wydarzeń ostatnich 
dni. A jest co komentować, bo 
to i �lozo�a, polityka, prawo 
do godnego życia i do życia w 
ogóle, aborcja, liberalizm, kul-
tura osobista, wielkie rocznice, 
no i bezpieczeństwo naszych 
granic w kontrze do podstawo-
wych zasad humanitaryzmu.

Nie jestem w stanie wszyst-
kich tych tematów zamieścić w 
krótkim felietonie, więc ogra-
niczę się do tego ostatniego. 
Zwłaszcza, że i ten w sposób 
oczywisty dotyczy określo-
nych formacji mundurowych, 
a konkretnie Straży Granicz-
nej, Wojska Polskiego, policji i 
czegoś, co jest niby wojskiem, 
ale tak naprawdę to „cywil 
banda” ubrana w mundury 
i wyposażona w bardzo do-
brej jakości broń palną. Inne 
formacje mundurowe tylko 
im zazdroszczą jakości giwer, 
w jakie ich wyposażono. To o 
czym chcę napisać nie jest ja-
kąkolwiek próbą naruszenia 
tzw. godności mundury (mój 
galowy policyjny do tej pory 

Pytania retoryczne
Janusz
Bartkiewicz

wisi w sza�e), a jedynie próbą 
zwrócenia uwagi na pewne 
zdarzenia, których istnieniu 
nikt nie zaprzeczył, a które 
same w sobie są nadzwyczaj 
niebezpiecznie, a w zasadzie 
niesamowicie groźne. Zastrze-
żenie to podnoszę z uwagi na 
to, że np. Prokuratura Okręgo-
wa w Warszawie 8 listopada 
2021 r. wszczęła dochodzenie 
w sprawie znieważenia przez 
Barbarę Kurdej-Szatan (znaną 
aktorkę telewizyjną, �lmową i 
teatralną) funkcjonariuszy Stra-
ży Granicznej wykonujących 
czynności służbowe na granicy 
polsko-białoruskiej. Otóż zbul-
wersowana tym, co zobaczyła 
przy granicy z Białorusią, zare-
agowała bardzo emocjonalnie 
i użyła w stosunku do funkcjo-
nariuszy SG słów uznawanych 
za obelżywe, które zresztą 
szybko z Internetu wycofała 
i przeprosiła za ich opubliko-
wanie. Przy okazji napomknę 
tylko, że jeżeli dochodzenie to 
faktycznie dotyczy znieważe-
nia funkcjonariuszy, to - moim 
zdaniem - aktorka nie musi się 
obawiać, ponieważ zgodnie z 
obowiązującym prawem for-
macji znieważyć nie można i 
być może chodzi tu o zniesła-
wienie. Ale ja opieram się na 
treści komunikatu dla prasy, 
przedstawionego 9 listopada 
przez rzeczniczkę Prokuratu-
ry Okręgowej w Warszawie 
Aleksandrę Skrzyniarz, która 
zapewne - jako fachowiec od 
prawa karnego - znieważenie 
(art.226 k.k.) od zniesławienia 
(art.212 k.k.) odróżnić potra�.

Ale ad rem, jak mawiali 
starożytni Rzymianie. Mnie 
niesamowicie zbulwersowały 
ostanie informacje medialne (z 

listopada b.r.), z których wyni-
ka, że w okolicach strefy obję-
tej stanem wyjątkowym, dzieją 
się historie, jakby wycięte z 
durnowatych amerykańskich 
kryminałów, w których szery-
f-kretyn z lubością podkreśla, 
że w jego mieście (hrabstwie) 
to on stanowi (i jednocześnie 
egzekwuje) prawo, a obywatel 
konstytucję i wszelakie prawa 
(stanowe czy federalne) może 
wykorzystać w najbliższym 
wychodku. Chodzi mi o infor-
mację (z 09.11.br.) przekazaną 
prasie przez grupę medyków-
-specjalistów, zwaną „Medycy 
na granicy”, dotyczącą zda-
rzenia, z przebiegu którego 
wynika, że umundurowani w 
polskie mundury i uzbrojeni 
w broń palną osobnicy (dwaj 
mężczyzn i kobieta), porusza-
jących się oliwkowym volkswa-
genem, którego numery reje-
stracyjne zaczynały się od »UA» 
(oznaczenie pojazdów Wojska 
Polskiego) spuścili powietrze 
z opon ambulansu medyczne-
go, jakim „Medycy na granicy” 
się poruszali. Miało to miejsce 
w czasie, kiedy grupa tychże 
medyków przebywała w lesie 
na akcji ratunkowej. Minister-
stwo Obrony Narodowej za-
przeczyło, aby „żołnierze Woj-
ska Polskiego mieli cokolwiek 
wspólnego z uszkodzeniem 
samochodu grupy Medycy na 
granicy. Żołnierze, zarówno 
żołnierze wojsk operacyjnych, 
jak i Wojsk Obrony Terytorial-
nej z dużym poświęceniem 
bronią bezpieczeństwa naszej 
granicy, za co należy im się 
wdzięczność i szacunek, i obec-
nie mają dużo poważniejsze 
sprawy od dementowania fake 
newsów w przestrzeni medial-

nej”. Nie mam podstaw, aby 
MON-owi nie wierzyć, ale po-
nieważ zdarzenie potwierdzi-
ła policja, nie mam podstaw, 
aby nie wierzyć „Medykom na 
granicy”, a więc nie pozostaje 
mi nic innego, tylko przyjąć, 
że w okolicy terenów objętych 
stanem wyjątkowym, najeżo-
nym tysiącami funkcjonariu-
szy mundurowych i wojska, 
bezkarnie grasuje jakaś banda 
uzbrojonych bandytów, którzy 
- przebrani w polskie mundu-
ry - dopuszczają się czynów 
haniebnych, przy okazji nara-
żając na szwank honor polskie-
go munduru, tak bardzo przez 
władze chronionego. Ale to 
nie wszystko, albowiem dok-
tor Jakub Sieczko (koordynator 
inicjatywy „Medycy na grani-
cy”) poinformował, że w nocy 
z 13 na 14 listopada nieznani 
sprawcy siekierami uszkodzili 
samochody należące do gru-
py „Medycy na granicy”, która 
od początku kryzysu świadczy 
pomoc medyczną migrantom. 
W prywatnych samochodach 
lekarzy przebito opony, potłu-
czono szyby oraz zniszczono 
karoserię, a sami lekarze za-
czynają się obawiać, że celem 
kolejnego ataku staną się oni 
sami. No i na koniec infor-
macja, którą podały: Gazeta 
Wyborcza, Dziennik Trybuna i 
stacja TVN24 (mam wiec pra-
wo sądzić, że jest prawdziwa), 
dotycząca zdarzenia, jakie 
poza strefą objętą stanem wy-
jątkowym, miało miejsce 5 li-
stopada na parkingu przy lesie 
koło miejscowości Narewka. 
Z relacji kilku osób wynika, że 
zostali napadnięci przez gru-
pę nieumundurowanych ale 
uzbrojonych mężczyzn, którzy 

powalili ich na ziemię i mierzyli 
do nich z broni palnej. Napad-
nięci (podając swoje imiona 
i nazwiska) opowiadali, że ci 
zamaskowani mówili, że są z 
„jakiejś tajnej grupy i nie będą 
się legitymować”. Mężczyźni ci 
mieli maski, a na nich uśmie-
chające się trupie czaszki. Na-
tomiast rzeczniczka Podlaskie-
go Oddziału Straży Granicznej 
stwierdziła, że „te osoby są po 
to, żeby w sposób niejawny 
obserwować teren i wspierać 
funkcjonariuszy, którzy działają 
w terenie”. Jak dodała, funkcjo-
nariusze wzięli mieszkańców 
za przemytników, a po tym, jak 
okazało się, że są obywatelami 
Polski, zostali wylegitymowani. 
Kto zatem spuścił powietrze z 
kół ambulansu medycznego i 
zniszczył prywatne samocho-
dy wspomnianych lekarzy? Czy 
pytanie to mogę uznać za reto-
ryczne?

Za retoryczne uznaję też 
pytanie, dlaczego na pograni-
czu polsko-białoruskim wpro-
wadzono stan wyjątkowy, 
który w głównej mierze został 
skierowany przeciwko dzien-
nikarzom, których na to pogra-
nicze władza boi się wpuścić. 
Także retoryczny charakter ma 
pytanie, dlaczego prezes Jaro-
sław polecił uchwalenie przez 
pisowską większość ustawy 
naruszającej Konstytucję RP, 
która wyraźnie wskazuje kie-
dy i jak długo stan wyjątkowy 
może trwać. A także, że nie 
można go wprowadzać zwy-
kłymi ustawami, ponieważ 
jest to kuglowanie prawem 
polskim i międzynarodowym. 
A chodzi – przypomnę - o 
dziennikarzy, którzy - za spra-
wą bezpośrednich relacji - ta-
kie bezprzykładne naruszanie 
przez funkcjonariuszy i żołnie-
rzy obowiązującego prawa, 
mogliby z miejsca pokazywać 
i piętnować. Stan wyjątkowy (i 
jego planowany surogat) ma 
bowiem pokazać niesamowi-
tą troskę prezesa Jarosława o 
bezpieczeństwo naszych gra-
nic i obywateli RP, przez co 
napędzać mu „słupki popar-
cia”, które zaczęły wykazywać 
tendencję zniżkową. I wszystko 
jasne… is fecit, cui prodest.

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.
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Działka nr 284/6 o pow. 696m2 niezabudowana położona w  obrębie  Jarkowice 
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową oznaczona symbolem F-5 MN/MR/MP/U. Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi 45.050,00 zł. Wadium w wys. 5% 2.253,00 
zł I przetarg.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT 
w wysokości 23%.

Wadium winno być wpłacone najpóźniej w dniu 15 grudnia 2021 roku na konto 
Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez 
Bank BNP PARIBAS S.A.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 roku o godz. 1000 w Sali posiedzeń 
Urzędu Miasta Lubawka.

Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń 
Urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

Z regulaminem przetargu oraz dodatkowymi informacjami można zapoznać się 
w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 
1 pokój nr 7 kom.516 318 126, 516 318 335.

BURMISTRZ

MIASTA LUBAWKA

Ewa Kocemba

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
Ogłasza przetarg nieograniczony (licytację ustną) 
na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego

R E K L AMA

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 17.11.2021 r. do dnia 

13.12.2021 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach 

przy ulicy Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz stronie 

internetowej

 www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 

zostanie wywieszony wykaz nr 8/2021 w sprawie najmu 

lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym  

R E K L AMAZamknięta droga 
w Sadach Górnych
Od 16 listopada do 7 grudnia 
2021 r. nie będzie przejazdu 
drogą powiatową 2796D na 
odcinku Sady Dolne - Sady 
Górne. Ze względu na remont 
tej drogi, która stanowi dojazd 
do węzła Bolków na drodze 
ekspresowej S3, wyłączony z 
ruchu został odcinek od Sta-
rych Bogaczowic do boiska w 
Sadach Górnych. Objazd został 
wytyczony przez Sady Dolne, 
Dobromierz i Chwaliszów.

(RED)

Spotkanie z 
Hannibalem Smoke
Gminne Centrum Bibliotecz-
no -Kulturalne w Starych 
Bogaczowicach w najbliższy 
piątek – 19 listopada o godz. 
17.30 - zaprasza spotkanie 
autorskie Hannibala Smoke. 
Spotkanie z pisarzem, dzienni-
karzem i gra�kiem z Dolnego 
Śląska odbędzie się w reżimie 
sanitarnym. Obowiązują zapi-
sy pod numerem telefonu: 74-
844-35-03.

(RED)

Warsztaty 
rękodzieła
Gminne Centrum Bibliotecz-
no -Kulturalne w Starych Bo-
gaczowicach wraz z sołtysem 
i Radą Sołecką Wsi Cieszów 
zapraszają mieszkańców na 
warsztaty rękodzieła. Bez-
płatne zajęcia, których tema-
tem będzie wieniec adwento-
wy, odbędą się 26 listopada o 
godz. 16.00 w Świetlicy Wiej-
skiej w Cieszowie. Uwaga! Licz-
ba uczestników tych zajęć jest 
ograniczona. Zapisy prowadzi 
sołtys Cieszowa Nina Stańko.

(RED)

Wizyta Mikołaja
- Gmina Stare Bogaczowice 
będzie gościła niebawem 
Mikołaja! Prezenty dojadą do 
dzieci z każdego sołectwa: 4 
grudnia o godz. 15.30 w Gost-
kowie i o godz. 16.30 w No-
wych Bogaczowicach, 10 grud-
nia w Cieszowie o godz. 16.00 i 
w Chwaliszowie o godz. 17.00, 
11 grudnia w Strudze o godz. 
14.30 i w Jabłowie o godz. 
15.30 oraz 12 grudnia o godz. 
16.00 na stadionie w Starych 
Bogaczowicach. Chcesz, aby 
Twoje dziecko spotkało się z 
Mikołajem? Zapisy u sołtysów – 
wyjaśniają organizatorzy.

(RED)

Mieszkańcy Gminy Wa-
lim aktywnie świętowali 
103 rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Oprócz o�cjalnych uroczy-
stości, już po raz 10 odbył się 
Marsz Niepodległości

 - 11 listopada jest świętem 
radosnym, ale w ten dzień nie 
zapominamy o ludziach, którzy 
w wyniku działań wojennych 
ponieśli największą o�arę i o 
tych, którzy przelewali krew 
za wolną ojczyznę. Dlatego 
jak zwykle złożyliśmy kwiaty 
przy Kwaterze O�ar Terroru 
Hitlerowskiego na walimskim 
cmentarzu. Była również msza 
w intencji ojczyzny, podczas 
której został odczytany apel 
poległych i odśpiewany hymn. 
Mniej o�cjalną częścią obcho-
dów był tradycyjny Marsz Nie-
podległości, który odbył się już 
po raz dziesiąty. Tym razem 
mieszkańcy i przedstawicie-
le samorządu przeszli z placu 
„Pod Lipą” w Walimiu do Cen-
trum Muzealno-Turystycznego 
„Olbrzym” w Jugowicach. Tam 
na uczestników marszu czeka-
ło ognisko z pieczonymi kieł-
baskami, wojskowa grochów-

ka i ciepłe napoje. Wspólne 
śpiewanie pieśni patriotyczny 
rozgrzało atmosferę i połączy-
ło kilka pokoleń mieszkańców 
gminy oraz przybyłych gości. 
Bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy tego dnia byli z nami i 
instytucjom, które pomagały 
w organizacji obchodów. Bar-
dzo się cieszę, że mogliśmy w 
tak licznej grupie uczcić jedno 
z najważniejszych świąt każ-
dego Polaka – mówi Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

Organizatorami obchodów 
byli: Gmina Walim, Centrum 
Sportu i Rekreacji w Walimiu, 
Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu, PSP im. Polskich 
Noblistów w Walimiu, PSP im. 
Janusza Korczaka w Jugowi-
cach, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Walimiu, Para�a pw. 
Św. Barbary w Walimiu, Cen-
trum Muzealno-Turystyczne 
„Olbrzym” oraz Świetlica śro-
dowiskowa w Glinnie. Orga-
nizatorzy dziękują członkom 
Związku Strzeleckiego oddział 
Ząbkowice Śląskie za zabezpie-
czenie drogi podczas Marszu 
Niepodległości.

(AM)

Święto Niepodległości 
w Gminie Walim

Rośnie liczba nowych czy-
telników Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jedlinie-Zdroju. 
– Na różne sposoby zachęca-
my naszych mieszkańców do 
korzystania z bogatych zbio-
rów bibliotecznych. Jednym 
z nich jest program „Mała 
książka - wielki człowiek!”, 
który jest skierowany do naj-
młodszych – mówi burmistrz 
Jedliny – Zdroju Leszek Or-
pel, który osobiście wręczał 
wyprawki uczniom jedliń-
skiej „zerówki”.

Program „Mała książka - 
wielki Człowiek” ma zachęcić 
rodziców do odwiedzania bi-
bliotek i codziennego czytania 
z dzieckiem. Każde dziecko w 
wieku przedszkolnym z roczni-
ków 2015-2018, które przyjdzie 
do biblioteki, otrzyma w pre-
zencie wyjątkową „Wypraw-
kę Czytelniczą”. W wyprawce 
dzieci znajdą wyjątkową pozy-
cję - „Pierwsze czytanki dla…”, 
dostosowaną pod względem 
formy i treści do potrzeb przed-
szkolaka i spełniającą najwyż-
sze standardy w projektowaniu 
pięknych i mądrych książek dla 
najmłodszych, a także kartę 
małego czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece, zakończo-
ną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru 

Mali czytelnicy

dziecięcego, mały czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebra-
niu dziesięciu zostanie uhono-
rowany imiennym dyplomem, 
potwierdzającym jego czytel-
nicze zainteresowania.

- Myślimy także o starszych 
czytelnikach. Miłośnicy bele-
trystyki mogą już korzystać z 
nowoczesnych rozwiązań ofe-
rowanych na platformie „Legi-
mi”. W naszej bibliotece moż-
na uzyskać bezpłatny dostęp 
do eboków i audiobooków. 
Ponadto oferujemy ponad 3 
miliony publikacji naukowych 

w ramach wypożyczalni Aca-
demica – dodaje Leszek Orpel.

- Oczywiście oferujemy tak-
że tradycyjne książki, których 
lista stale się wydłuża. Ostat-
nio zakupiliśmy kilkadziesiąt 
nowych pozycji, dzięki uzyska-
nemu wsparciu z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzin biblioteki w Je-
dlinie-Zdroju, nie tylko miesz-
kańców naszego miasta – za-
chęca Dorota Romanowska, 
kierownik biblioteki.

(KS)
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Stowarzyszenie „Walim 
na Żądanie” zaprasza do 
udziału w biegu Waligóra 
RUN Cross. Impreza została 
zaplanowana na 19 marca 
2022 r. w Głuszycy.

- Jest już was ponad 100 zapi-
sanych na nasze marcowe biegi 
w Głuszycy w ramach Waligóra 
RUN Cross. Rywalizacja w biegu 
głównym będzie odbywała się 
na dystansie 53 km z przewyż-
szeniem 2500 m, natomiast na 
trasie Half WRC będą do pokona-

nia 24 km i prawie 1100 przewyż-
szeń. Mamy nadzieję, że jeszcze 
trochę biegaczy przybędzie na 
listach startowych. Zapisy oraz 
pozostałe informacje można 
znaleźć na stronie https://www.
zmierzymyczas.pl/1313/waligo-
ra-run-cross-2022.html. Zmierz 
się z WRC już 19 marca – mówi 
Aleksander Sobieraj ze Stowa-
rzyszenie „Walim na Żądanie”, 
które przejęło organizację Wali-
góra RUN Cross.

(RED)

Waligóra RUN Cross 

- Już wkrótce czekają nas 
prawdziwe piłkarskie emo-
cje. Akademia Piłkarska Mie-
roszów zaprasza na turnieje 
piłkarskie o Puchar Burmi-
strza Mieroszowa – mówią 
organizatorzy zawodów.

W turniejach o Puchar Bur-
mistrza Mieroszowa będą ry-
walizowały 24 drużyny w 3 
kategoriach wiekowych. Jako 
pierwsi w hali przy ulicy Hożej 
w Mieroszowie staną do rywali-
zacji piłkarze z roczników 2013 
i 2014, reprezentujący AS Krze-
szów, Baszta Wałbrzych, Victo-
ria Świebodzice, Futgol Czarny 
Bór, Victoria Wałbrzych, Górnik 
Nowe Miasto Wałbrzych i Aka-
demia Piłkarska Mieroszów. 
Spotkania będą rozgrywane 
od godz. 9.00. Dzień później, w 
tym samym miejscu i o tej sa-
mej porze zmagania rozpoczną 

zespoły złożone z zawodników 
z oczników 2011 i 2012 z klu-
bów: reprezentujący AS Krze-
szów, Baszta Wałbrzych, Victo-
ria Świebodzice, Futgol Czarny 
Bór, Victoria Wałbrzych, Górnik 
Nowe Miasto Wałbrzych, Szko-
ła Piłki Nożnej 9 Wałbrzych, 
Młode Wilki Szczawno-Zdrój 
i Akademia Piłkarska Mie-
roszów. Ostatni turniej zosta-
nie rozegrany 28 listopada o 
godz. 9.00 z udziałem: repre-
zentujący AS Krzeszów, AKS 
Strzegom, Diament Wałbrzych, 
Football Academy Wałbrzych, 
Futgol Czarny Bór, Młode Wil-
ki Szczawno-Zdrój i Akademia 
Piłkarska Mieroszów.

- Na wszystkich zawodni-
ków i kibiców czekają: zabawa, 
rywalizacja i emocje – podkre-
ślają organizatorzy turniejów.

(RED)

O puchar burmistrza

Zakończyła się moderni-
zacja Stadionu Miejskiego 
w Mieroszowie. Obiekt zy-
skał nową infrastrukturę dla 
sportowców i kibiców.

W ostatnich latach stadion 
przy ulicy Sportowej w Miero-
szowie przeszedł prawdziwą 
metamorfozę. Najpierw wybu-
rzona została stara trybuna, a w 
jej miejsce pojawiła się nowa, 
wykonana z konstrukcji stalo-
wej z plastikowymi siedzenia-
mi. W tym roku wokół płyty 

boiska została ułożona nowa, 
tartanowa bieżnia lekkoatle-
tyczna w kolorze niebieskim.

- Nowa szatnie są już go-
towe do sezonu wiosennego 
2022 na Stadionie Miejskim 
w Mieroszowie. Tym samym 
zakończyliśmy moderniza-
cję tego obiektu. Niech służy 
zawodnikom i uczestnikom 
imprez sportowych – mówi 
burmistrz Mieroszowa Andrzej 
Lipiński.

(RED)

12.11.2021 r. odbyło się 
o�cjalne zakończenie reali-
zacji projektu zagospodaro-
wania przestrzeni publicznej 
w Golińsku przez budowę 
skateparku.

Zadanie było realizowane 
przez Koło Gospodyń Wiej-
skich w Golińsku w partner-

stwie z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Mieroszowie. W 
ramach projektu została zaku-
piona minirampa oraz lampa 
solarna, a środki na ten cel w 
wysokości 42 000 zł Koło Go-
spodyń Wiejskich w Golińsku 
pozyskało w ramach projektu 
grantowego realizowanego 

Stadion jak nowySkatepark w Golińsku
przez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Kwiat Lnu w 
Lubawce.

- Dziękujemy wszystkim na-
szym partnerom oraz mieszań-
com Golińska za pomoc w re-
alizacji projektu – podkreślają 
pomysłodawcy tej inwestycji.

(ACH)
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W hali Aqua-Zdrój w Wał-
brzychu trwają Mistrzostwa 
Polski Seniorów i Seniorek w 
Boksie Olimpijskim. Wśród 
uczestników nie brakuje 
zawodników z Aglomeracji 
Wałbrzyskiej.

W rywalizacji mężczyzn naj-
słabiej obsadzone są najlżejsze 
kategorie: do 48 kg tylko 2 za-
wodników, w wadze do 51 kg 
i do 54 kg będzie rywalizowało 
po 4 pięściarzy, a do 57 kg – 6. 
Nasz region reprezentują: 

kategoria do 60 kg - Patryk 
Trochimiak (Imperium Boxing 
Wałbrzych); do 63,5 kg - Piotr 
Tobolski (Imperium Boxing 
Wałbrzych), do 67 kg - Pa-
tryk Soyer (Imperium Boxing 
Wałbrzych), do71 kg - Oskar 

Gajcowski (Kaczor Boks Team 
Wałbrzych), do 75 kg - Bartosz 
Gołębiewski (Jedlina-Zdrój, 
KKB RUSHH Kielce), do 86 kg - 
Jakub Stępiński i Patryk Kowal-
czyk (obaj Imperium Boxing 
Wałbrzych), do 92 kg - Bartło-
miej Siwiński Daniel Pacyniak 
(obaj Imperium Boxing Wał-
brzych), +92 kg - Artur Sieńko 
(Imperium Boxing Wałbrzych).
Program turnieju:
18.11.2021 (czwartek)
godz. 11:00 –pół�nały kobiet 
i mężczyzn
godz. 17:00 – pół�nały kobiet
i mężczyzn
19.11.2021 (piątek)
godz. 11:00 –�nały – I seria
godz. 19:00 –�nały – II seria

(RED)

• Dwumecz na remis
Ze zmiennym szczęściem radzili 
sobie w weekend na drugoligo-
wych parkietach siatkarze KPS 
Chełmiec Wałbrzych. Po sobot-
nim zwycięstwie w Bielawie, 
w niedzielę przeszła porażka z 
częstochowskimi akademika-
mi. - Jako pierwsi w tym sezonie 

wywieźliśmy komplet punktów 
z trudnego parkietu w Bielawie, 
zwyciężając Bielawiankę 3:1 
(25:19, 18:25, 25:15, 25:19). Na-
grodę dla najlepszego zawodni-
ka derbowego spotkania otrzy-
mał Adam Michalski, jednak 
brawa należą się całej drużynie, 
która po przegranej w drugiej 

Sportowy raport

Mistrzostwa Polski
w boksie olimpijskim

partii potra�ła wrócić na wła-
ściwe tory. Niestety, po wy-
granej w Bielawie, w Hali Wał-
brzyskich Mistrzów przyszedł 
zimny prysznic… Przegraliśmy 
z Eco-Team AZS Stoelzle Czę-
stochowa 0:3 (19:25, 26:28, 
20:25) i gratulujemy przeciwni-
kowi, który był od nas lepszy w 
każdym elemencie. Dziękuje-
my licznie zgromadzonym ki-
bicom za doping, a teraz przed 
nami dwa tygodnie przerwy, 

bo 20 listopada pauzujemy, a 
27 listopada rozegramy wyjaz-
dowe spotkanie w Miasteczku 
Śląskim z miejscowym KS Vol-
ley – mówi Fabian Kurzawiński, 
trener drugoligowego zespołu 
Chełmca.

• Siatkarki przeszły Nysę
W meczu 7 kolejki II ligi siatków-
ki kobiet MKS Chełmiec Wodo-
ciągi Wałbrzych odniosły wy-
jazdowe zwycięstwo w Nysie. 

Wałbrzyszanki pokonały Nyskie 
Towarzystwo Siatkówki Ko-
biet AZS Nysa 3:0 (25:15, 25:17, 
25:23), dzięki czemu utrzymały 
drugie miejsce w tabeli 3 grupy 
II ligi. Kolejny mecz podopiecz-
ne trenera Marka Olczyka roze-
grają 20 listopada w Hali Wał-
brzyskich Mistrzów. Od godz. 
17.00 Chełmiec będzie podej-
mował MKS Dąbrowa Górnicza.

• Sobański 3 
w mistrzostwach Europy
Oskar Sobański (KO Gym Świe-
bodzice) wywalczył brązowy 
medal w mistrzostwach Euro-
py juniorów w kickboxingu. W 
turnieju, który został rozegra-
ny w Budvie w Czarnogórze, 

podopieczny trenera Mariusza 
Cieślińskiego s pół�nale wagi 
lekkiej fullcontact przegrał de-
cyzją sędziów 1:2. Reprezenta-
cja Polski w klasy�kacji gene-
ralnej mistrzostw Europy zajęła 
4 miejsce.

• Finał Grand Prix 
Idol 2021
Wałbrzyski Klub Biegacza Po-
dzamcze Zamek Książ przy 
Miejskim TKKF zaprasza na �-
nał 19 edycji Grand Prix IDOL 
2021. Impreza rozpocznie się 
w sobotę - 20 listopada 2021 r. 
o godz. 11.00 na przedzamczu 
ruin zamku Cisy koło Cieszowa 
w Gminie Stare Bogaczowice.

(RED)

Przerwana seria

Udany debiut w I lidze ko-
szykarzy zaliczył nowy tre-
ner AZS Politechnika Opole 
Kamil Sadowski. Opolscy 
politechnicy pokonali Gór-
nika Wałbrzych 83:75 (21:19, 
19:12, 19:18, 24:26).

AZS: Kiwilsza 19, Kaczma-
rzyk 17, Rutkowski 13, Wilk 
9, Kobel 8, Kre�t 6, Skiba 5, 
Jodłowski 4, Kapuściński 2, 
Piszczatowski 0.

Górnik: Dymała 16, Pabian 
14, Jakóbczyk 13, Malesa 9, Zy-

wert 9, Cechniak 7, Kruszczyński 
3, Durski 2, Ratajczak 2, Pawlak 0.

Kolejny mecz Górnik roze-
gra 17 listopada o godz. 18.00 
z Dzikami w Warszawie.

Kolejny mecz Górnik roze-
grał 17 listopada o godz. 18.00 
z Dzikami w Warszawie (zakoń-
czył się po zamknięciu tego 
wydania – relacja na db2010.
pl), a już 20 listopada o godz. 
16.00 zmierzy się w Łowiczu z 
Księżakiem.

(RED)
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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 oferta 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

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

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

Oferujemy naszym Klientom 
bezpieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu praw-
nego i kompletowaniu dokumentów. 
Zapraszamy do bliższej, bezpłatnej 
prezentacji! 
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R E K L AMA

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 

BIURO: 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

USŁUGI

(4) Uslugi budowlane: malowa-
nie, tynkowanie, panele, plytki, 
łazienki, remonty mieszkań. 
Dzialalność jednoosobowa. Tel. 
666 201 604 

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

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

(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia indy-
widualne – TANIO! www. meble-i-
bg. weebly. com Tel. 607-218-533

PRACA

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(7) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
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

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 3 
pokoje. Pierwsze piętro do remontu 
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 –par-
ter lub I piętro w cenie do 120 tys. zł. 
Powierzchnia od 50m2.

Sprzedam działkę budowlaną w Jedli-
nie- 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 nieruchomości 
zostały sporządzone na podstawie 
oświadczeń i nie są ofertą w rozumie-
niu przepisów prawa, mają charakter 
wyłącznie informacyjny i mogą podle-
gać aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zapraszamy 
do naszego biura w Głuszycy i na 
stronę www.zolnieruk.pl.

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

RUSZTOWANIA 
ELEWACYJNE

do wynajęcia
(wraz z rozstawieniem)

Tel. 605 062 642

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

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 
• Kondolencje • Nekrologi

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

Wałbrzyska Fabryka 

Okien ROL

ZATRUDNI 

do pracy 

przy produkcji okien

Tel. 74 842 56 01

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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Bank Credit Agricole uruchomił 
ofertę kredytów na wymianę ogrze-
wania i termomodernizację domów 
jednorodzinnych i mieszkań, z dota-
cją w programie „Czyste Powietrze”. 
Klienci mogą liczyć nawet na 120 
tys. zł kredytu i dofinansowanie w 
wysokości 37 tys. zł.

Ścieżka kredytu z dotacją, którą 
Credit Agricole wprowadził w ramach 
programu „Czyste Powietrze”, pomoże 
klientom pokryć koszty wymiany sta-
rych źródeł ciepła na bardziej efektyw-
ne oraz termomodernizacji budynków. 
Inwestycja może obejmować między 
innymi pompę ciepła, czy panele foto-
woltaiczne. Z programu mogą skorzy-
stać właściciele lub współwłaściciele 
domów jednorodzinnych oraz lokali 
mieszkalnych wydzielonych w budyn-
kach jednorodzinnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą.

W Credit Agricole klienci mogą sko-
rzystać z dwóch rodzajów kredytów w 
ramach programu: kredytu gotówko-
wego Czyste Powietrze, który jest do-
stępny w placówkach Credit Agricole 
oraz kredytu ratalnego Czyste Powie-
trze, który oferują wybrani partnerzy 
biznesowi banku. Maksymalna kwota 

kredytu gotówkowego to 100 tys. zł, 
spłatę można rozłożyć nawet na 108 
rat, a RRSO wynosi 7,39 proc. W przy-
padku kredytu ratalnego klient może 
ubiegać się o kwotę 120 tys. zł i rozło-
żyć go na maksymalnie 120 rat. RRSO 
kredytu ratalnego wynosi 6,92 proc. W 
ramach programu „Czyste Powietrze” 
klienci mogą liczyć na dotację z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, sięgającą aż 37 
tys. zł (w przypadku podwyższonego 
poziomu dofinansowania).

- Biznes musi być odpowiedzialny. 
Za ludzi, którzy żyją wokół i za środowi-
sko, w którym wszyscy żyjemy. W Cre-
dit Agricole ekologiczne zaangażowa-
nie jest częścią naszego biznesowego 
DNA i mamy je wpisane do strategii. Od 
zeszłego roku realizujemy kampanię 
edukacyjną #mniejplastiku. Zachę-
camy klientów do otwierania konta z 
pierwszą w Polsce kartą z ekotworzy-
wa, sprzątamy góry, lasy i rzeki. Nie 
mieliśmy więc żadnych wątpliwości, 
że warto przyłączyć się do programu 
„Czyste Powietrze” i walczyć również z 
problemem smogu – mówi Piotr Kwiat-
kowski, prezes zarządu banku Credit 
Agricole. - Jako pracownicy banku też 

jesteśmy ludźmi, mamy swoje rodziny 
i chcemy mieszkać w miłym, pięknym 
otoczeniu i oddychać czystym powie-
trzem. To nasza naturalna potrzeba, 
żeby troszczyć się o świat w którym 
żyjemy – dodaje.

Klienci zainteresowani kredytem 
z dotacją mają dostęp do placówek 
bankowych oraz partnerów banku 
oferujących kredyty ratalne w całym 
kraju, w których odpowiednio prze-
szkolone osoby pomogą w złożeniu 
wniosku o kredyt z dotacją na czę-
ściową spłatę kapitału zaciągniętego 
kredytu. To oznacza, że wnioskodawca 
załatwi wszystko w jednym „okienku”, 
ponieważ reprezentant banku – po 
wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę 
– prześle za niego wniosek o dotację 
do właściwego terytorialnie wojewódz-
kiego funduszu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. Dzięki temu klienci 
mają ułatwiony dostęp do kredytów z 
dotacją, a złożenie wniosku nie powin-
no sprawić im trudności.

– Credit Agricole, jako kolejny bank 
w „Czystym Powietrzu”, to przede 
wszystkim nowe kanały dystrybucji 
informacji o naszym programie i do-
stępnych dotacjach na wymianę tzw. 

W Credit Agricole złożysz wniosek o kredyt 
z dotacją w ramach programu „Czyste Powietrze”

kopciuchów i termomodernizację do-
mów jednorodzinnych. Mam nadzieję, 
że wraz z poszerzającą się listą part-
nerów „Czystego Powietrza” będzie 
przybywało świadomych Polaków zde-
cydowanych na ekologiczne rozwiąza-
nia, których efekty odczują przyszłe 
pokolenia. Z pewnością ułatwią to wy-
szkoleni doradcy bankowi, którzy będą 
pomagać w złożeniu oraz prawidłowym 
wypełnieniu wniosku o dotację na czę-
ściową spłatę kapitału kredytu ban-
kowego – mówi Paweł Mirowski, wice-
prezes Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program „Czyste Powietrze” to pro-
jekt, który służy poprawie jakości po-
wietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów 
cieplarnianych w Polsce. Program jest 
wdrażany przez Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, we współpracy z szesnastoma 
wojewódzkimi funduszami ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.

Więcej informacji o programie i 
warunkach udzielania kredytów znaj-
dziesz na stronie: 
www.credit-agricole.pl/czyste-powietrze 

i czystepowietrze.gov.pl


