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

Czwartek, 23 grudnia 2021 r.  nr 48(559)  www.db2010.pl  ISSN 2450-6397  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. R E K L AMA

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

• Ogłoszenia okolicznościowe 

• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590

życzy

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. 
w Wałbrzychu

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wiary, siły i energii 
do realizacji planów 
w Nowym 2022 Roku

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz PracownicyZarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. 

Pełnych ciepła, spokoju i radościPełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego NarodzeniaŚwiąt Bożego Narodzenia

R E K L AMA R E K L AMA

Radosnych świąt 

i lepszego roku 

życzy Zespół Tygodnika DB 2010

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



Czwartek, 23 grudnia 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

R E K L AMA

Drugi czynnik odpowie-
dzialny za jakość toczonych 
sporów kryje się w błędach 
poznawczych, znakomicie 
opisanych przez psychologów 
i związanych z obronnością 
percepcyjną, złudzeniem wie-
dzy, rozumienia i pewności 
siebie. Mówiąc krótko: kiedy 
w naszym umyśle wykrystali-
zuje się jakaś opinia bądź teo-
ria dotycząca ważnej dla nas 
kwestii, natychmiast stajemy 
się odporni na wszelkie argu-
menty z nią sprzeczne. Własne 
pomysły traktujemy, podob-
nie jak wszystko inne co do 
nas należy, dom, samochód, 
żonę, męża itd. - jako część 
naszej tożsamości. I podobnie 
jak będziemy zaciekle bro-
nić swojego domu, rodziny, 
wspomnień, stawiamy silny 
opór, jeśli ktokolwiek usiłuje 
podważyć nasze przekonania. 
Jesteśmy poznawczymi ego-
tystami, zaciekle broniącymi 
własnych poglądów i opinii, 
bez względu na to, czy są one 
rezultatem rozległej wiedzy, 
bezre�eksyjnej indukcji lub 
wszechobecnym w przestrze-
ni publicznej bełkotem. Jeśli 
np. przekonanie, że Ziemia 
jest płaska zakorzeni się w 
naszym umyśle, będzie już 
zawsze z łatwością przywoły-
wane (dostępne poznawczo) 
w każdej toczącej się na ten 
temat dyskusji, budząc przy 
tym niepodważalną pewność 
i poczucie, że mamy rację. Jak 
powiada babcia Pawlakowa w 

Czy możemy spierać się mądrze? (2)
Marek 
Gawroń

�lmie „Sami swoi”: sąd sądem, 
ale sprawiedliwość musi być 
po naszej stronie. Parafrazu-
jąc można rzec - osąd osądem, 
ale prawda musi być po naszej 
stronie.

Wracając do Quinowskiego 
rozumienia sporów, to biorąc 
pod uwagę opisane powyżej 
funkcjonalne ograniczenia 
naszych umysłów, możliwo-
ści prowadzenia mądrych 
sporów, czy ich rozsądnego 
rozstrzygania, wydają się pra-
wie beznadziejne. Bo z jednej 
strony większość sporów ma 
charakter pozalogiczny, a więc 
z natury nie posiadający żad-
nych ostatecznych kryteriów, 
do których można byłoby się 
odwołać (a więc ostatecznie 
nierozstrzygalny), z drugiej 
zaś nasze naturalne skłonności 
tworzenia spójnych opowieści 
powodują, że - bez względu 
na argumenty adwersarzy - 
trudno nam poddać je rzetel-
nej re�eksji, nie mówić o ich 
szybkim pozbyciu się (co spra-
wia, że nawet spory logiczne, 
np. czy szczepić się, czy nie, jak 
działają leki homeopatyczne, 
czy zmiany klimatyczne są fak-
tem lub czy Ziemia jest płaska, 
ludzie potra�ą zaciekle bronić 
własnych poglądów, nawet 
jeśli są nieprawdziwe). Ja jed-
nak będę się upierał przy tym, 
że warto podjąć taką próbę, 
nawet jeśli wydaje się ona na 
pierwszy rzut oka zbyt ideali-
zacyjna. Na rynku znajdziemy 
mnóstwo książek poświę-
conych „porozumieniu bez 
agresji” (zainteresowanych 
odsyłam do lektury). Trudno 
nie docenić w nich pewnych 
ogólnych wskazówek, które 
mogą nam pomoc w lepszej 
komunikacji. Niestety, bardzo 
często pomija się w nich wie-

dzę z zakresu procesów my-
ślenia, podejmowania decyzji, 
motywacji i pamięci. Stąd ich 
moc wyjaśniająca i praktyczna 
skuteczność są także ograni-
czone.

Akceptacja wiedzy psycho-
logicznej i logicznej, dotyczą-
cej zarówno natury samych 
sporów jak i naszych umysłów, 
stawia przed ludźmi spore wy-
magania jeśli chodzi o możli-
wości prowadzenia mądrych 
dyskusji. Skoro bowiem nie 
ma obiektywnych racji, do 
których można się w większo-
ści sporów odnieść i ponadto 
mamy dość ograniczone zdol-
ności wglądu we własne pro-
cesy umysłowe w danej chwili, 
musimy szukać innych stra-
tegii. Można odwołać się np. 
do zdrowego rozsądku, któ-
ry każe odpuścić tam, gdzie 
szansa na porozumienie jest 
niewielka, do krytycznego my-
ślenia, nakazującego z uwagą 
poddać analizie stawiane ar-
gumenty, a także wzajemne-
go szacunku i tolerancji, sprzy-
jającym zawieszeniu naszych 
racji w sytuacji, gdy możemy 
dotknąć czyichś najgłębszych 
uczuć i zranić boleśnie. Nie 
oznacza to, że korzystając z 
tych metod, zagwarantujemy 
sobie sukces. Możemy jednak 
zmienić poziom, na którym 
toczy się spór. Zamiast na-
stawiać się na wygraną, kon-
centrujemy się na możliwości 
porozumienie (konsensusu) 
i jakości relacji. Mniej ważne 
staje się to, kto w sporze ma 
rację, za to jego wartość za-
wiera się w rozumieniu i wzbo-
gaceniu własnych opowieści 
oraz w możliwości budowania 
silnych więzi międzyludzkich. 
Rzec można, że chodzi o wolę 
porumienienia, która o niczym 

z góry nie przesądza i zosta-
wia szerokie pole do dyskusji, 
otwartą przestrzeń możliwych 
rozstrzygnięć. Dzięki woli real-
ne staje się oszukanie naszych 
naturalnych ograniczeń po-
znawczych.

Czym jest wola porozumie-
nia? Najbliżej jej są pojęcia po-
stawy, czy nastawienia. Ale jest 
też mechanizmem chwilowe-
go zawieszenia naszych osą-
dów. Wzmacnianiu woli służy 
wcześniejsze ustanowienie 
celu sporu. Cel bowiem określa 
wartość afektywną wszystkich 
obiektów (zdarzeń, zachowań, 
myśli), które z celem są związa-
ne. Jeśli celem będzie porozu-
mienie, automatycznie wszyst-
ko to, co sprzyja realizacji tego 
celu będzie wartościowane 
pozytywnie, a wszytko co sta-
nie się przeszkodą w jego osią-
gnięciu - negatywnie. Sprawa 
będzie wyglądać inaczej, kiedy 
celem będzie wygranie spo-
ru, za którym może się kryć 
np. standard władzy, wysokiej 
samooceny. Wówczas pozy-
tywnie wartościowane będzie 
tylko to, co sprzyja wygranej, 
czyli własne argumenty, cel-
ne riposty, pewność siebie, 
negatywnie zaś to, co oddala 
nas od wygranej (w tym np. 
osoba adwersarza sporu, jego 
uczucia i przekonania). Warto 
przy tym pamiętać, że proces 
wartościowania odbywa się 
poza nasza kontrolą, podsu-
wając myśli i rozwiązania, które 
świadomy umysł bierze pod 
uwagę. Na tym zasadza się siła 
woli porozumienia. Nie musi-
my skazywać naszego umysłu 
na wysiłek związany z samo-
kontrolą i re�eksją, bowiem 
ustanowienie celu automaty-
zuje jego działanie, ułatwiając 
osiągniecie zamierzeń. Należy 

także uwiadomić sobie, że w 
każdym sporze aktywizuje się 
mniej lub bardziej cel niejaw-
ny, jakim jest autoprezentacja. 
Cel ten będzie bardziej wpły-
wał na bieżącą aktywność, jeśli 
będzie ona usytuowana w kon-
tekście publicznym (np. spór 
toczący się na portalach spo-
łecznościowych), choć to nie 
oznacza, że zniknie całkowicie 
w sytuacjach twarzą w twarz. 
Jeszcze inną, ukrytą barierą 
nastawienia na porozumienie, 
jest temat sporu. Jeśli dotyczy 
on kwestii (wartości, przeko-
nań) fundamentalnych dla na-
szej tożsamości oraz poczucia 
sensu i kontroli, większa będzie 
nasza skłonność do obrony 
własnej opowieści, a więc do 
kierowania się celem jakim jest 
wygrana w sporze.

Według niemieckiego �lo-
zofa, twórcy teorii racjonalności 
komunikacyjnej J. Habermasa, 
z działaniem komunikacyjnym 
- możemy dodać - z mądrym 
sporem, mamy do czynienia 
wtedy, gdy jego uczestnicy 
koordynują plany działania nie 
przez egocentryczną kalkulację 
(szans) sukcesu, lecz przez akty 
dochodzenia do porozumie-
nia. W działaniu komunikacyj-
nym uczestnicy stawiają wła-
sny sukces na drugim planie. 
Tak rozumiana racjonalność 
komunikacyjna, oprócz by-
cia receptą na porozumienie, 
stanowi równocześnie zbiór 
sprecyzowanych wymogów 
względem podmiotu, takich 
jak szacunek, uznanie równej 
pozycji, czy szczerość. Nasta-
wienie zorientowane na poro-
zumienie uzależnia, zdaniem 
�lozofa, uczestników interakcji 
wzajemnie od siebie. Uczestni-
cy ci liczyć się muszą z zajęciem 
stanowiska typu „tak” lub „nie” 

przez swych adresatów, mogą 
bowiem oni osiągnąć zgodę 
jedynie na podstawie intersu-
biektywnego uznania roszczeń 
do ważności. Nastawienie na 
porumienienie nie prowadzi 
jednak automatycznie do ko-
nieczności odrzucenia wła-
snych racji, zakwestionowania 
osobistych opowieści. Uwrażli-
wia jedyne na to, co może być 
wspólne, przyznaje, że na świat 
składa się wielość zróżnicowa-
nych narracji. J.Habermas nie 
mówi zatem „musisz odmienić 
swoje życie”, lecz raczej „mu-
sisz zróżnicować swoje życie, 
musisz zrozumieć, że jest ono 
oparte na życiu innych ludzi. 
Musisz żyć, pamiętając o klęsce 
innych, pamiętając, że twoje 
życie jest rzadko tylko twoje. 
Musisz żyć, uwzględniając ży-
cie innego”.

Przed nami święta Bożego 
Narodzenia. W naszej tradycji 
to czas na spotkania rodzinne 
i długie rozmowy przy stole. 
Jak to zwykle bywa w takich 
sytuacjach, podejmowane są 
różne tematy, także te, co do 
których nie mamy wspólnego 
stanowiska (polityka, zdrowie 
itd.). Trudno zachować zdro-
wy rozsądek, kiedy biorą górę 
emocje, a tak się dzieje zwłasz-
cza wtedy, kiedy poruszamy 
kontrowersyjne tematy (obec-
ność bliskich tylko potęguje 
emocje). Artykuł miał Państwu 
uświadomić jak złożone i trud-
ne jest prowadzenie mądrych 
sporów, zważywszy na nasze 
wielopoziomowe ogranicze-
nia poznawcze, wynikające z 
natury naszych umysłów. Tym 
bardziej warto zachować odro-
binę choćby dystansu, pewnej 
mądrej wstrzemięźliwości, w 
sytuacjach, gdy toczone roz-
mowy zaczynają niebezpiecz-
nie skłaniać się w stronę kwe-
stii nierozstrzygalnych. Być 
może najprostszy sposób jest 
w tym wypadku najbardziej 
skuteczny. Sam często się do 
niego odwołuję, prosząc mo-
ich rozmówców: zmieńmy te-
mat, i podnoszę kieliszek wina, 
wznosząc toast za życie oraz za 
wszystkich zagarniętych przez 
mądrość porozumienia.

Od redakcji: autor jest 
psychologiem – terapeutą, 
coachem, ekspertem w wielu 
krajowych i międzynarodo-
wych projektach badawczych 
oraz rozwojowych. Publikował 
w czasopismach naukowych z 
zakresu psychologii emocji, em-
patii i relacji terapeutycznych. 
Prowadzi prywatny gabinet. 
Kontakt: margaw@op.pl.
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W okresie świąteczno – 
noworocznym zmianie ule-
gną rozkłady jazdy autobu-
sów komunikacji miejskiej 
w Wałbrzychu i Świebodzi-
cach.

Dział Komunikacji Zbioro-
wej Zarządu Dróg, Komuni-
kacji i Utrzymania Miasta w 
Wałbrzychu informuje, że w 
okresie świąteczno – nowo-
rocznym autobusy komuni-
kacji miejskiej kursować będą 
według poniższego harmo-
nogramu:
- 24 grudnia 2021 r. – we-

dług rozkładu jazdy waż-
nego w soboty, z wy-
jątkiem linii nr 1, która 
kursować będzie tak jak w 
dni robocze;

- 25 grudnia 2021 r. - we-
dług rozkładu jazdy waż-
nego w niedziele i święta;

- 26 grudnia 2021 r. - we-
dług rozkładu jazdy waż-
nego w niedziele i święta;

- od 27 do 30 grudnia 2021 
r. - według rozkładu jazdy 
ważnego w dni robocze;

- 31 grudnia 2021 r. - według 
rozkładu jazdy ważnego w 
soboty, z wyjątkiem linii nr 
1, która kursować będzie 
tak jak w dni robocze;

- 1 stycznia 2022 r. - według 
rozkładu jazdy ważnego w 
niedziele i święta.
Będą także zmiany w 

sprzedaż biletów komunika-
cji miejskiej w okresie świą-
teczno – noworocznym. 24 
grudnia 2021 r. punkt sprze-
daży biletów na pl. Grun-
waldzkim 1 w Wałbrzychu 
będzie czynny w godz. 6.45 
– 13.00, a pozostałe punkty 
sprzedaży będą nieczynne. 
25 i 26 grudnia 2021 r. oraz 
31 grudnia 2021 r. i 1 stycz-
nia 2022 r. wszystkie punkty 
sprzedaży biletów będą rów-
nież nieczynne.

Z kolei w Świebodzicach 
24 grudnia 2021 r. autobusy 
ZGK Świebodzice będą kur-
sowały do godziny 18.00, a 31 
grudnia 2021 r. do godziny 
20.00.

(RED)

Komunikacja miejska 
w święta

Wolna wigilia
W tym roku Wigilia Bożego 
Narodzenia jest dla pracow-
ników wielu urzędów oraz 
instytucji, w tym ZUS, dniem 
wolnym od pracy. Warto 
sprawdzić jak w okresie 
świąteczno – noworocznym 
pracują placówki w gminach 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
W tym roku święto 25 grudnia 
przypada w sobotę. Oznacza 
to, że pracodawca - za święto 
przypadające w sobotę - ma 
obowiązek wyznaczyć pra-
cownikowi jeden inny dzień 
wolny. Najczęściej pracodaw-
ca odgórnie ustala termin do-
datkowego dnia wolnego dla 
wszystkich pracowników w �r-
mie, często najbliżej tej daty. - I 
tak właśnie jest u nas. W Wigilię 
w całym kraju nieczynne będą 
sale obsługi klientów ZUS, jak 
i również nie będzie działało 
Centrum Obsługi Telefonicznej 
– mówi Iwona Kowalska-Matis, 
regionalny rzeczni prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku. – W 
tym dniu wszelkie formalności 
można będzie załatwić on-li-
ne poprzez Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS. 
Natomiast w sprawie bonu tu-
rystycznego informacje będą 
udzielane pod specjalnie utwo-
rzonym numerem tel. 22 11 22 
111- dodaje.

(RED)

22 grudnia 1985 roku, w 
wyniku wybuchu metanu, w 
Kopalni Węgla Kamiennego 
Wałbrzych zginęło 18 górni-
ków, a 10 zostało rannych. 
Wybuch, do którego doszło 
ok. godz. 15.10, doprowa-
dził do jednej z największych 
katastrof w historii Wałbrzy-
skiego Zagłębia Węglowego.

W wyniku eksplozji oraz 
jej następstw śmierć ponie-
śli: Władysław Bancewicz (18 
lat), Jan Bielicki (38 lat), Józef 
Czertarski (26 lat), Zygmunt 
Garnkowski (28 lat), Bogu-
sław Haręża (21 lat), Janusz 
Juda (40 lat), Andrzej Kratiuk 
(28 lat), Henryk Mazurkiewicz 
(42 lata), Artur Mićko (19 lat), 
Zdzisław Siergiej (26 lat), Ry-
szard Sądzyński (23 lata), Pa-
weł Słomski (23 lata), Zygmunt 
Słowikowski (39 lat), Roman 
Staśkiewicz (18 lat), Mirosław 
Sznajder (27 lat), Ryszard Szre-
iter (34 lata), Jacek Wiśniewski 
(21 lat) oraz Tadeusz Wowk (24 
lata).

- Od 2010 roku, w każdą 
rocznicę, dokładnie o godzinie 
15 10, górnicy wałbrzyskich ko-
palń spotykają się przy tablicy 
upamiętniającej tę tragedię 

Pamięci o�ar wybuchu 
w KWK Wałbrzych

na cmentarzu przy ulicy Mo-
niuszki w Wałbrzychu, by pie-
lęgnować pamięć o tragicznie 
zmarłych kolegach. Warto pod-
trzymywać tę tradycję, dzięki 

niej pamięć o o�arach wałbrzy-
skiej tragedii trwa – podkreśla 
emerytowany górnik Stanisław 
Zubalski.

(RED)
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Zdrowych, spokojnych 
i pełnych rodzinnego ciepła 
świąt Bożego Narodzenia. 

Odpoczynku od codziennego 
zabiegania oraz chwili zadumy. 

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 
oraz spełnienia w życiu osobistym 

i zawodowym 
życzy

Mirosław Lubiński
Przewodniczący Komisji Zdrowia 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

R E K L AMA

Przypominamy świąteczny 
felieton śp. redaktora Andrze-
ja Basińskiego, który po raz 
pierwszy został opublikowany 
na łamach Tygodnika DB 2010 
w nr 369 z 21 grudnia 2017 
roku.

Okres zimowych świąt ko-
jarzy się zwykle z dokonywan-
iem rocznego bilansu osiągnięć 
i niepowodzeń, a ich oprawa i 
obyczaje nastrajają optymisty-
cznie, chociaż często się zdarza, 
że już w niedługim czasie do-
chodzi do smutnej wery�kacji 
planów na najbliższe miesiące. 
Po prostu magia świąt tłumi 
na moment skrzeczącą rzeczy-
wistość...

Kto zasiądzie do wigilijnej 
wieczerzy? Z pewnością w 
większości będą to zwykli, szarzy 
obywatele, życzący sobie nawza-
jem zdrowia, pragnący spokoju i 
w miarę pomyślnej przyszłości 
swoich rodzin. Wśród nich będą 
ci, którzy aktywnie uczestniczyli 
w „Szlachetnej Paczce”, przy-
wracającej nadzieję i wiarę w 
ludzi tym, których los gorzej po-
traktował, a w styczniu obdarzą 
swoimi datkami Orkiestrę Jurka 
Owsiaka, jednego ze świeckich 
świętych, wspomagającego z 
udziałem milionów rodaków 
rodzimą służbę zdrowia. Do 
stołów zasiądą uczestnicy także 

wielu innych charytatywnych 
akcji - ci, którzy natychmiast 
ruszają do pomocy o�arom 
klęsk żywiołowych, pomagają 
na co dzień kalekom i potrzebu-
jącym sąsiadom, wolontariusze 
nie liczący prywatnego czasu i 
osobistych korzyści, aby tylko 
zaspokoić najpilniejsze potrze-
by bliźnich; ludzie z otwartymi 
głowami, cieszący się naprawdę 
z sukcesów innych, nastawie-
ni na budowanie, na dbałość o 
dobrą markę Polski, na respek-
towanie prawa i zasad społec-
znego współżycia, które mają 
gwarantować powszechny ład i 
jaśniejszą przyszłość.

Ale opłatkiem będą się dzielić 
również ci, którzy nie mogą ścier-
pieć osiągnięć ludzi żyjących 
obok, ale i dalej, bezwzględni 
stróże moralności, klepiący pa-
cierze bez cienia wyrozumiałości 
dla innych, bez względu na oko-
liczności notorycznie uważający 
się za poszkodowanych i ciągle 
szykujących za to odpłatę oraz 
marzący o zemście, nienawidzą-
cy myślących nowocześnie i w 
ogóle inaczej, gardzący darem 
wolności i domagający się wzi-
ęcia „onych” za mordy, czują-
cy osobliwą przyjemność pod 
butem męża opatrznościowe-
go, któremu ślubują ślepą wi-
erność, bojących się panicznie 

Jacy jesteśmy?

innych niż oni, stale domagają-
cy się surowych kar za wszystko. 
Możliwe, że przy stole, zgodnie 
ze zwyczajem, przygotowali 
puste miejsce dla „zbłąkanego 
wędrowcy”, ale gdyby rzec-
zywiście taki nagle się pojawił, 
pogoniliby go, aż by buty pogu-
bił...

Jacy jesteśmy? I tacy, i tacy. 
Coraz częściej wydaje mi się, że 

ci drudzy biorą górę, że urzekło 
ich zło i że rozprzestrzeniają się 
jak dżuma. Bardzo chciałbym 
się mylić. Może nadchodzący 
rok będzie mimo wszystko lep-
szy, może przyniesie tak bardzo 
oczekiwaną nadzieję? Tego ży-
czę wszystkim, zwłaszcza tym 
pierwszym, dzięki którym tr-
wam w wierze w ludzi...

Andrzej Basiński

Lokalna Organizacja 
Turystyczna Aglomera-
cji Wałbrzyskiej zakończy 
projekt pn. Ambasadorzy 
turystyczni w Aglomera-
cji Wałbrzyskiej. Podczas 
spotkania w zamku Książ 
wyłoniono najaktywniejsze 
Szkolne Kluby Turystyczne, 
które powstały w jego ra-
mach.

W projekt zaangażowa-
ło się pięć szkół z terenu 
Aglomeracji Wałbrzyskiej: z 
Walimia, Świdnicy, Wałbrzy-
cha, Starych Bogaczowic 
oraz Gminy Głuszyca. Szkol-
ne Kluby Turystyczne były 
odpowiedzią na obostrze-
nia związane z pandemią, 
zablokowaną możliwością 
wyjazdów, a także dostęp-
ności lasów, parków i innych 
otwartych terenów jako je-
dynych miejsc do spędzania 
wolnego czasu. Uczniowie, 
nauczyciele i dyrektorzy 
szkół podchwycili temat i za-
angażowali się w działalność 
klubów, a zaangażowaniem 
tym chętnie chwalili się w 
internecie. 

Na spotkaniu prezes LOT 
AW. Anna Żabska wręczyła 
nagrodę Szkolnemu Klubowi 
Turystycznemu, którego kon-
to cieszyło się największą po-
pularnością i osiągnęło naj-
większe zasięgi odbiorców w 
mediach społecznościowych.

-Wszystkim klubom i ich 
opiekunom gratulujemy za-
angażowania w działalność 
klubów, a w szczególności 
Szkole Podstawowej nr 6 im. 
Aleksandra Kamińskiego w 
Wałbrzychu, która zwycięży-
ła w konkursie - mówi Anna 
Żabska.

Projekt do�nansowany 
był ze środków Ministerstwa 
Rozwoju i Technologii i obej-
mował dwa obszary działań: 
przeprowadzenie cyklu szko-
leń dla członków Stowarzy-
szenia Lokalna Organizacja 
Turystyczna Aglomeracja 
Wałbrzyska, a także wsparcie 
promocji turystyki lokalnej 
wśród dzieci i młodzieży po-
przez stworzenie oraz pomoc 
w działalności Szkolnych Klu-
bów Turystycznych.

(MM)

Wyróżnili Szkolne 
Kluby Turystyczne
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Od 1 stycznia 2022 roku 
to ZUS będzie przyjmował 
wnioski o nowe świadcze-
nia „Rodzina 500+” i je wy-
płacał. Natomiast gminy 
będą kontynuowały wypłaty 
przyznanych już świadczeń 
do końca okresu, na jaki 
zostały przyznane, czyli do 
końca maja 2022 r. Nie trze-
ba w tej sprawie składać no-
wych wniosków.

- Przejmujemy ten program 
stopniowo, a to oznacza, że 
gminy będą kontynuowały 
wypłatę pieniędzy do końca 
okresu, na jaki zostały przy-
znane, czyli do końca maja 
2022 r. W tych sprawach na-
dal należy kontaktować się z 
pracownikami gmin – mówi 
Iwona Kowalska-Matis, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku. – Do nas, 
po 1 stycznia powinni składać 
wnioski tylko rodzice dzieci 
nowonarodzonych i tych, któ-
re do tej pory 500+ nie dosta-
wały – wyjaśnia.

Co ważne, wnioski o przy-
znanie świadczenia 500 plus 
od 1 stycznia przyszłego roku 
będzie można przesyłać tylko 
drogą elektroniczną na Plat-
formie Usług Elektronicznych 

(PUE) ZUS, portalu Empatia 
lub przez bankowość elektro-
niczną. Nowelizacja ustawy o 
pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci przenosi usta-
lanie uprawnień do świad-
czenia wychowawczego oraz 
jego wypłatę z gmin do ZUS. 
Zmienia się także sposób wy-
płaty świadczenia. Zgodnie z 
nowelizacją świadczenia będą 
wypłacane wyłącznie bezgo-
tówkowo na wskazany przez 
wnioskodawcę numer rachun-
ku bankowego.

Ważna zmiana ustawy do-
tyczy sposobu prowadzenia 
postępowań w sprawie świad-
czenia wychowawczego – pi-
sma, informacje i decyzje będą 
przekazywane w postaci elek-
tronicznej na PUE ZUS i będą 
tam dostępne dla zalogowa-
nych klientów.

Przykład 1
Pani Maria wniosek o 

świadczenie wychowawcze 
na swoją 15-letnią córkę Elę, 
złożyła 30 września 2022 r. 
zaznaczając, że ubiega się o 
świadczenie na okres świad-
czeniowy trwający od 1 czerw-
ca 2022 r do 31 maja 2023 r. 
Pani Marii przyznamy prawo 

do świadczenia wychowaw-
czego od pierwszego dnia 
miesiąca złożenia wniosku, 
czyli od 1 września 2022 r do 
końca danego okresu świad-
czeniowego, czyli do 31 maja 
2023 r., a pierwsza wypłata 
świadczenia wychowawczego 
nastąpi za wrzesień 2022 r.

Przypominamy, że w przy-
padku złożenia wniosku po 31 
maja roku, w którym rozpoczy-
na się okres świadczeniowy, 
prawo do świadczenia przy-
sługuje począwszy od miesią-
ca, w którym wpłynie wniosek, 
do końca okresu świadcze-
niowego, tj. do dnia 31 maja 
2022 r. Skoro pani Maria zło-
żyła wniosek 30 września, to 
świadczenie może być przy-
znane od 1 września, czyli od 
miesiąca, w którym złożono 
wniosek. Aby uzyskać prawo 
do świadczenia od początku 
nowego okresu świadczenio-
wego, trzeba złożyć wniosek 
między 1 lutego a 30 czerwca 
danego roku.

Przykład 2
Jeżeli rodzic złoży wniosek 

o świadczenie 500+ na nowo-
narodzone dziecko w okresie 
3 miesięcy od dnia urodzenia 

Zmiany w 500+
się dziecka to prawo i wypła-
ta przysługuje od dnia uro-
dzenia się dziecka. I tak, jeśli 
dziecko urodziło się 10 grud-
nia 2021 r., a matka wniosek 
do ZUS złożyła 5 lutego 2022 
r. na okres świadczeniowy 
trwający od 1 czerwca 2021 
do 31 maja 2022 r., (czyli na 
trwający okres świadczenio-
wy), to w związku z tym, że 
matka dziecka zmieściła się w 
terminie 3 miesięcy od dnia 
urodzenia dziecka, prawo do 
świadczenia 500+ powstaje 
od dnia urodzenia dziecka, 
czyli od 10 grudnia 2021 r. do 
31 maja 2022 r. Warto dodać, 
że od 1 lutego 2022 r. matka 
dziecka mogłaby już złożyć 
wniosek również na nowy 
okres świadczeniowy trwają-
cy od 1 czerwca 2022 r. do 31 
maja 2023 r.

Prawo do 500+ będzie 
ustalone przez ZUS pomimo 
tego, że dziecko urodziło się 
przed 1 stycznia 2022 r. Gdyby 

wniosek miał zostać złożony 
jeszcze przed 1 stycznia 2022 
r., to tra�łby on do rozpatrze-
nia przez właściwy ośrodek 
gminny lub powiatowy. Z ko-
lei, jeśli matka złożyłaby ten 
wniosek 11 marca 2022 r., nie 
zmieściłaby się w terminie 
3 miesięcy od urodzenia się 
dziecka. W takiej sytuacji pra-
wo do świadczenia powstało-
by od miesiąca, w którym zło-
żono wniosek, tj. od 1 marca 
2022 r.

Przykład 3
Ile wynosi świadczenie 

wychowawcze, gdy obejmuje 
ono pierwszy, niepełny mie-
siąc życia noworodka. W sy-
tuacji, gdy dziecko urodziło 
się 12 września, to rodzicom 
wypłacone zostanie świadcze-
nie wychowawcze za wrzesień 
w niepełnej, proporcjonalnej 
do liczby dni wysokości, a w 
pozostałe miesiące już w kwo-
cie 500 zł. Rodzic otrzyma we 

wrześniu świadczenie w wyso-
kości 316,70 zł. Wrzesień ma 
30 dni, oznacza to, że 500 zł 
należy podzielić przez 30 dni, 
a następnie pomnożyć przez 
liczbę dni, które pozostały do 
końca miesiąca, czyli przez 19 
dni (licząc od dnia 12 wrze-
śnia): 500 zł: 30 dni x 19 dni = 
316,70 zł.

Podobnie niepełną wy-
sokość świadczenia otrzyma 
rodzic, w miesiącu, w którym 
dziecko kończy 18 lat. I tak, 
jeśli dziecko kończy 18 lat w 
dniu 11 października, to ro-
dzicom zostanie wypłacone 
świadczenie wychowawcze 
w październiku w wysokości 
161,30 zł. Październik ma 31 
dni, co oznacza, że 500 zł na-
leży podzielić przez 31 dni, a 
następnie pomnożyć przez 
10 dni w październiku (nie 
uwzględnia się dnia, w którym 
dziecko kończy 18 lat): 500 zł: 
31 dni x 10 dni = 161,30 zł.

(IKM)
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Nowego Roku 2022

przesyłam w imieniu własnym i pracowników 

Centrum Nieruchomości i Transportu 

serdeczne życzenia wszelkich pomyślności.

Beata Żołnieruk

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

R E K L AMA

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej
Halina Mądra

Burmistrz Miasta
Paweł Ozga

Zastępca 
Burmistrza Miasta

Tobiasz Wysoczański

SZANOWNI MIESZKAŃCY 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Wam w tym szczególnym okresie 

wiele radości, wytchnienia, a przede wszystkim 
tak cennego w tym trudnym czasie, zdrowia. 

Niech nadchodząca moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie miłość i spokój, życzliwość 

i przyjazną rodzinną atmosferę. 
 

Oby Nowy Rok 2022 przyniósł spełnienie 
wszystkich planów i marzeń, a każdy dzień 

był pełen wiary i optymizmu. 

R E K L AMA

Żyjemy w państwie, które 
niby jest demokratyczne, bo 
działają jeszcze niedobitki de-
mokratycznych instytucji, zapi-
sanych w Konstytucji RP i usta-
wach uchwalonych przez Sejm 
z okresu przedpisowskiego, ale 
zdecydowana ich liczba ma - 
niestety - charakter fasadowy, 
przez co są tylko zwykłymi atra-
pami, stanowiącymi jedynie 
przykrywkę dla dziejącego się 
w państwie bezeceństwa. Ży-
jemy w kraju, w którym atrapą 
jest również prawo, codziennie 
cynicznie i bezczelnie łamane 
przez rządzących w każdym 
prawie wymiarze jego obowią-
zywania. Żyjemy w państwie, w 
którym przestają też obowią-
zywać zasady przyzwoitości i 
poprawności politycznej, przez 
co zaczynamy różnego rodzaju 
nieetyczne zachowania więk-
szych lub mniejszych przed-
stawicieli władzy akceptować, 

Janusz
Bartkiewicz

Na bezrybiu i rak rybą
uznając je za coś normalnego, 
ponieważ przez ostatnie sześć 
lat po prostu do tego przywy-
kliśmy. Do niczego dobrego to 
nie doprowadzi, chyba że ktoś 
lub coś nami wstrząśnie, byśmy 
się wreszcie z tego mrocznego 
snu obudzili.

Pisząc o wspomnianych 
wyżej atrapach ważnych in-
stytucji państwowych, mam 
między innymi na myśli tak 
zwany Trybunał Konstytucyjny 
i Sąd Najwyższy. Ten pierwszy, 
dzięki „kulinarnemu odkryciu 
prezesa” zabiera głos w spra-
wach, do których - zgodnie z 
polskim ustawodawstwem - 
nie ma prawnego upoważnie-
nia, doprowadzając do takiego 
kuriozum, że niektóre artykuły 
polskiej Konstytucji stały się 
- według tej fasady konsty-
tucyjności - niezgodne z pol-
ską… Konstytucją. Natomiast 
ten drugi, za sprawą dziecięco 
rozchichotanej Małgorzaty 
Manowskiej, wysyła do tego 
pierwszego zapytanie praw-
ne, w efekcie czego takie tuzy 
prawa jak Stanisław Piotrowicz, 
były prokurator stanu wojen-
nego, pod wodzą Krystyny 
Pawłowicz, byłej posłanki PiS, 

dla której �aga UE to zwykła 
brudna szmata, mają uznać za 
niekonstytucyjne część prze-
pisów dotyczących ustawy o 
dostępie do informacji publicz-
nej. Te wyżej wskazane postaci 
mają wykonać polityczne pole-
cenie wiadomego prezesa, któ-
remu wolne media stoją ością 
w gardle oraz boleśnie atakują 
uszy i oczy. Czyni więc wszyst-
ko, aby łamiąc wszelkie prawo 
i wspomniane wyżej zasady, 
najskuteczniej uniemożliwić 
mediom realizację ich praw i 
obowiązków, wynikających z 
art. 14 Konstytucji RP, między 
innymi właśnie przez skutecz-
ne uniemożliwienie im dostę-
pu do informacji publicznej.

Ale tego jeszcze prezeso-
wi za mało, więc w ostatnich 
dniach polecił przegłosować 
w Sejmie ustawę, która z obie-
gu medialnego wyłączy ame-
rykańską stację telewizyjną 
koncernu Discovery, czyli TVN, 
która prezesowi stoi w gardle 
już nie tylko pojedynczą ością, 
ale całym rybim kośćcem, 
przez co zarówno on, jak i cała 
jego formacja, zaczynają się 
dusić, jakby ich znienacka jakiś 
koronawirs dopadł. Polecenie 

prezesa rzecz święta, więc - nie 
oglądając się na obowiązują-
cy w Sejmie regulamin i od lat 
przestrzegane sejmowe zwy-
czaje oraz zasady - w tempie 
iście stachanowskim i z bolsze-
wicką zaciekłością, hunwejbi-
ni prezesa ustawę przez Sejm 
przeprowadzili i skierowali do 
jego nominanta na prezydenc-
kim stolcu, aby - nie leniąc się 
- ją podpisał. I jestem przeko-
nany, że podpisze, ewentualnie 
wyśle do wspomnianej wyżej 
atrapy nr 1, aby ta wyręczyła 
go w uznaniu, iż jest zgodna z 
Konstytucją RP, która - wedle 
tej atrapy - z konstytucją tą 
jest niezgodna. I jeżeli tak się 
stanie, to grozi nam to, że już 
niedługo stacja ta (i wszystkie 
związane z nią kanały) zamilk-
nie, a wiedzę o tym, co się w 
kraju i jego obywatelami dzie-
je, będziemy czerpali jedynie z 
narodowej telewizji i prasy, kie-
rowanymi przez takich specja-
listów od mediów jak panowie 
Kurski i Obajtek.

Nie jestem specjalnym zwo-
lennikiem wspomnianej stacji 
TVN, ale jako jeszcze ciągle 
wolny obywatel jeszcze prawie 
wolnego kraju nie życzę sobie, 
by ktokolwiek, nawet taki ktoś 
jak prezes wszystkich preze-
sów, decydował za mnie o tym, 
co mam oglądać, słuchać i czy-
tać. Zwłaszcza, że bardzo wzią-
łem sobie do serca jego słowa, 
które tak płomiennie wypowia-
dał w 2012 roku, kiedy stawał 
o obronie wolności mediów, 
pokrzykując z trybuny o tym, 
że w demokracji niezbędna jest 
silna kontrola władzy, a kontro-
lę taką mogą i powinny zapew-
niać wolne od jakichkolwiek 
nacisków silne media. Tylko że 
wtedy chodziło mu o toruńską 
telewizję, więc się teraz zasta-
nawiam, czy przypadkiem zbyt 
się tymi płomiennymi tyradami 
nie narajałem, bo jak pamię-
tam, to według prezesa nic co 
białe białym nie jest, a i czarne 
z czarnym nie ma wiele wspól-
nego. Osobiście uważam, że 
stacja TVN, ze wszystkimi swo-
imi informacyjnymi kanałami 
(zwłaszcza TVN24), z wolnością 
słowa ma również często spore 
kłopoty. Oczywiście nie takie, 
jak telewizja narodowa, czy ta 
toruńska, ale ma. Otóż, jako 
część wielkiego globalnego 
koncernu, ma ona jedno pod-
stawowe zadanie, jeden cel, a 
jest nim pomnażanie zysków, 
tak samo jak czynią to wszyst-
kie instytucje (przedsiębior-
stwa) powołane do zarabiania 
pieniędzy. Bo to pieniądz rządzi 
współczesnym światem, a nie 

jakieś wolne media, które niby 
stoją na straży praw człowieka, 
czy innych istniejących na tym 
świecie form życia biologicz-
nego. Jest to wielkie oszustwo, 
którym TVN bombarduje mnie 
każdego dnia, bo doskonale 
wiem, że cały istniejący świat 
medialny opiera się nie na 
sprzedaży informacji lecz re-
klam, bo informacja stała się  
tylko niezbędnym produktem 
ubocznym. Produkt ten, aby 
przyciągał widzów, słuchaczy 
lub czytelników, musi budzić 
w nich zainteresowanie, co naj-
skuteczniej czynią tak zwane 
bulwersy, czyli informacje mo-
gące w większym lub mniejsze 
stopniu odbiorców informa-
cji szokować. I dlatego stacja 
taka jak TVN ujawnia różne 
takie informacje, nie dlatego, 
że nadzwyczaj kocha prawdę, 
ale dlatego, że pokazywanie 
przeróżnych niegodziwości 
wzmacnia i podnosi oglądal-
ność, przez co reklamodaw-
com przysparza coraz większe 
dochody. Z tego też powodu 
nadawany program jest tak na-
chalnie przerywany reklamami, 
co jest możliwe dlatego, że 
TVN stosuje różne tricki, mają-
ce ominąć obowiązujące w Pol-
sce przepisy dotyczące reklam 
i dlatego są one przerywane 
informacjami o pogodzie, a 
następnie informacjami o tym, 
kto nadawaną audycję sponso-
ruje i znów kolejny blok rekla-
mowy. I tak na okrągło, przez 
cały dzień, aż do obrzydzenia. 
Ok, jest to stacja komercyjna i 
muszę się z tym pogodzić. Na 
świecie, w tym i w Polsce, dzie-
je się codziennie niesamowicie 
wiele ciekawych rzeczy, a w 
TVN każdego dnia od rana do 
rana wałkowanych jest tylko 

kilka tematów, tak jakby nic in-
nego, a godnego uwagi telewi-
dza, się nie wydarzyło. Dlacze-
go tak się dzieje? Odpowiedź 
jest prosta, bo takie ciągłe po-
wtórki generują mniejsze kosz-
ty, a więc tym samym większy 
zysk koncernu będącego wła-
ścicielem TVN.

Jednakowoż, nie zważa-
jąc na wszystko to, co tu wy-
wodzę, stoję murem za TVN, 
ponieważ jednak tylko dzięki 
niej mogę dowiedzieć się o 
tym wszystkim, co przez na-
rodowe media wszelkiego 
autoramentu jest skrzętnie 
ukrywane, albo prymitywnie 
- ale skutecznie - zmanipulo-
wane. I chociaż stacja ta czy-
ni to z uwagi na konieczność 
realizacji postawionego przed 
nią merkantylnego celu, to 
świadom tego, wraz wieloma 
innymi wołam: ręce precz od 
TVN! Wszak na bezrybiu i rak 
jest rybą. Na koniec pragnę 
podzielić się jedna jeszcze 
uwagą: wolne media to jednak 
nie to samo, co media obiek-
tywne, a w TVN obiektywizmu 
zwyczajnie brakuje, bo ma ona 
wyraźnie amerykańską twarz i 
reprezentuje przede wszyst-
kim nie polskie lecz amerykań-
skie interesy. Nie tylko ekono-
miczne, ale też i polityczne, co 
każdego dnia widać, słychać i 
czuć.

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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- Pomóżcie nam uratować 
życie naszej Agatki! – z ta-
kim apelem zwróciła się do 
naszej redakcji zrozpaczona 
Pani Barbara z Boguszowa 
– Gorc. – Cała nasza rodzina 
pomaga jej rodzicom zebrać 
pieniądze na leczenie w USA, 
bo tylko tamtejsi specjaliści 
są w stanie pomóc Agatce 
pokonać raka mózgu. Po-
trzeba na ten cel ponad 8 
milinów złotych i choć na 
koncie zbiórki w serwisie ht-
tps://www.siepomaga.pl/wa-
leczna-agatka jest już ponad 
3,5 miliona złotych, to wciąż 
wiele brakuje, a czas ucieka.

Agatka nie mogła się do-
czekać, aż rozpocznie naukę 
w szkole i pójdzie do pierwszej 
klasy. Niestety, nie był jej dany 
nawet udział w rozpoczęciu 
roku szkolnego. Zamiast tego 
znalazła się na oddziale onko-
logii... Trwa walka o jej życie i 
zdrowie!

- Leczenie naszej córeczki 
sięgnie zawrotnej kwoty ponad 
8 milionów złotych - potrzebu-
jemy pomocy, żeby uratować 
nasze dziecko! – mówią Kata-
rzyna i Mariusz Kuberscy, rodzi-
ce 7-letniej Agaty. - Jesteśmy 
po konsultacji ze światowej sła-
wy profesorem Mohamedem 
Abdelbaki, dyrektorem Progra-

mu i Oddziału Neuroonkologii 
w St. Louis Childrens Hospital, 
który zakwali�kował Agatę do 
leczenia. Zdecydowaliśmy się 
na leczenie w USA, koszty le-
czenia są jednak gigantyczne i 
sięgną ponad 8 milionów zło-
tych!

Zaczęło się od tego, że Agat-
kę uporczywie bolał brzuszek. 
Kolejne wizyty u specjalistów... 
Dziewczynka przyjmowała 
leki, które nie dawały popra-
wy. Przeszła liczne badania, 
których wyniki zawsze wycho-
dziły w normie. Zdrowe dziec-
ko – słyszeli rodzice, mimo że 
Agatka cierpiała. Dodatkowo 
pojawił się jeszcze ból głowy, 
coraz silniejszy, który nie chciał 
odpuścić. Dopiero pod koniec 
września usłyszeli straszną dia-
gnozę: guz mózgu - rdzeniak 
zarodkowy - IV stopień złośli-
wości. Ten najgorszy...

- W jednej sekundzie za-
częła się dramatyczna walka 
o życie naszej córeczki. Agata 
niemal od razu tra�ła na stół 
operacyjny. W Górnośląskim 
Centrum Zdrowia Dziecka w 
Katowicach przeszła skom-
plikowaną operację wycięcia 
guza. Nowotwór został w cało-
ści usunięty, co było kluczowe 
dla dalszego leczenia. To były 
dramatyczne chwile dla całej 

naszej rodziny. Córeczkę cze-
ka chemioterapia, radioterapia 
głowy i rdzenia kręgowego 
oraz chemioterapia podtrzy-
mująca. Niestety, radioterapia 
niesie za sobą szereg powi-
kłań dotyczących płuc, nerek, 
wątroby, układu nerwowego, 
odporności oraz funkcjonowa-
nia całego organizmu. Może 
prowadzić do nieodwracal-
nych uszkodzeń wielu narzą-
dów i uniemożliwić normalne 
życie dziecka. Dlatego też, po 
licznych konsultacjach, zdecy-
dowaliśmy się na alternatywę 
radioterapii - protonoterapię. 
Polega na bardzo precyzyj-
nym naświetlaniu i niszczeniu 
komórek nowotworowych, 
omijając jednocześnie komórki 
zdrowe, dzięki czemu nie wpły-
wa ona negatywnie na inne na-
rządy. Obecnie protonoterapia 
stosowana jest również w Pol-
sce, ale na razie dostępna jest 
tylko dla osób dorosłych. Nasza 
córeczka wiele przeszła. Dole-
gliwości neurologiczne, bar-
dzo silne bóle głowy, operacja, 
utrzymywanie w śpiączce far-
makologicznej na oddziale in-
tensywnej terapii, leki, toksycz-
na chemioterapia... Wszystko 
to spowodowało, że ma duże 
trudności z poruszaniem się, 
równowagą, chodzeniem, mo-

Na ratunek 7-letniej Agatce

toryką, problemy ze wzrokiem 
i mową. Jest także bardzo osła-
biona. Aby stopniowo wracała 
do sprawności, niezbędna jest 
codzienna, kosztowna rehabi-
litacja. Bez niej powrót do pra-
widłowego funkcjonowania 
nie będzie możliwy. W opinii 
lekarzy, szanse na całkowite 
wyleczenie są bardzo duże. Ale 
wymaga to czasu, pracy, wielu 
wyrzeczeń, siły i niestety, du-
żych nakładów �nansowych – 
wyjaśniają państwo Kuberscy.

Agatka jest bardzo dzielna 
i - mimo wszystkich przeciw-
ności, z którymi musi się mie-

rzyć - nadal pozostaje sobą. 
Jest wspaniałą dziewczynką ze 
swoimi uwagami i żartami. Nie 
poddaje się, słucha i wykonuje 
wszystkie polecenia lekarzy i 
rehabilitantów, nie marudzi, 
chce znać szczegóły wszyst-
kich zabiegów i bardzo chce 
wyzdrowieć. Są chwile, kiedy 
całkowicie opada z sił, ale kiedy 
może, ćwiczy całą sobą, żeby 
osiągnąć cel zaplanowany na 
dziś. Krok po kroku idzie do 
przodu, żeby wygrać z choro-
bą.

- W obliczu całego naszego 
dramatu jest ogromna nadzie-

ja, a daje ją Szpital Dziecięcy w 
St. Louis w Stanach Zjednoczo-
nych. Jest to będzie najlepsza 
opcja na wyleczenie Agatki. 
Musimy jednak zebrać zawrot-
ną kwotę 8 milionów złotych, 
by na zawsze pożegnać intruza 
w głowie naszego dziecka. Bar-
dzo prosimy o pomoc dla naszej 
córeczki. Zebrane pieniądze 
umożliwią Agacie powrót do 
dawnego, normalnego i szczę-
śliwego życia sprzed diagnozy, 
o co bardzo mocno walczymy 
razem z nią każdego dnia – 
podkreślają rodzice Agatki.

(RED)

R E K L AMA

Niepubliczne Przedszkole Językowe Mi-
chałek w Wałbrzychu prowadzi nabór dzieci 
w wieku 2,5 – 6 lat z orzeczeniami w zakresie 
niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia 
specjalnego. – Wykorzystałam moje dwudzie-
stoletnie doświadczenie zawodowe w pracy z 
dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz ruchową do stworzenia miejsca, w któ-
rym dzieci ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi będą mogły znaleźć wszystko to, co 
jest niezbędne dla ich rozwoju – mówi Klara 
Lubińska, dyrektor przedszkola, które jest lau-
reatem konkursu „Orły Edukacji” i plebiscytu 
„Placówka polecana przez Rodziców”.

- Jestem magistrem pedagogiki wczesnosz-
kolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagogiem 
oraz fi zjoterapeutą. Od ponad 20 lat pracuję 
z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz ruchową. Jako nauczyciel pracowałam z 
dziećmi na każdym etapie edukacyjnym, po-
cząwszy od oddziału rewalidacyjno-wycho-
wawczego dzieci upośledzonych w stopniu 
głębokim i znacznym, przez szkołę podstawo-
wą specjalną oraz szkołę przysposabiającą do 
pracy. Przez 10 lat pracowałam jako fi zjotera-
peuta w warsztacie terapii zajęciowej – wylicza 
swoje doświadczenia zawodowe Klara Lubiń-
ska, która od dwóch lat kieruje Niepublicznym 

Przedszkolem Językowym Michałek w Wał-
brzychu.

Placówka, która ma siedzibę przy ul. Obroń-
ców Westerplatt e 39, czyli w centrum osiedla 
Piaskowa Góra w Wałbrzychu cieszy się dużym 
zainteresowaniem rodziców nie tylko ze wzglę-
du na doskonałe położenie. 4 lutego 2021 r. 
otrzymała tytuł laureata Ogólnopolskiego Kon-
kursu Orły Edukacji 2021.

- „Orły Edukacji” to presti żowa nagroda, 
którą mogą się poszczycić jedynie najlep-
sze placówki oświatowe. W tym konkursie 
kapitułą oceniającą są klienci korzystający 
z naszych usług przedszkolnych. Nagroda 
przyznawana jest na podstawie ocen i opinii 
wystawionych przez klientów. Do grona „Or-
łów Edukacji” mogą przystąpić tylko placówki 
o najwyższych ocenach. Co za tym idzie, wer-
dykt rodziców jest najlepszym potwierdze-
niem profesjonalizmu wykonywanych przez 
nas działań – podkreśla dyrektor przedszkola 
Michałek, które 2 listopada 2021 r. zostało 
także uhonorowane w plebiscycie „Placów-
ka polecana przez Rodziców” certyfi katem, 
przyznanym – jak sama nazwa wskazuje - na 
podstawie opinii wystawionych przedszkolu 
przez rodziców dzieci uczęszczających do 
Michałka.

Laury zbierane przez Niepubliczne Przed-
szkole Językowe Michałek w Wałbrzychu są 
efektem zmian, wprowadzanych od dwóch lat.

- Rozpoczęłam od przeszkolenia kadry pe-
dagogicznej w zakresie zajęć umuzykalniają-
cych, prowadzonych zgodnie z teorią prof. E.E. 
Gordona. Naukę języka angielskiego, która jest 
naszym znakiem fi rmowym, wzbogaciłam o 
zajęcia z nati ve speakerem, a zajęcia sporto-
we prowadzi znany z siatkarskich parkietów 
Wojciech Stawiany. Zmian jest więcej, a naj-
istotniejszą jest uruchomienie grupy dla dzieci 
w wieku 2,5 – 6 lat z orzeczeniami w zakresie 
niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia 
specjalnego – wyjaśnia Klara Lubińska.

Przedszkole Michałek realizuje projekt „Bo 
wszyscy jesteśmy tacy sami”, którego celem 
jest dostosowanie placówki do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie 
oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

- Dzieciom z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności lub potrzebie kształcenia specjalnego, 
oferujemy bezpłatną opiekę w godzinach od 
6.30 do 17.00, która jest sprawowana przez 
wykwalifi kowaną i pełną entuzjazmu kadrę na-
uczycieli, dla których praca z dziećmi to przy-
jemność i satysfakcja. Zapewniamy zdrowe i 
zbilansowane posiłki oraz stałą pomoc: neu-

Bo wszyscy jesteśmy tacy sami

rologopedy, pedagoga, oligofrenopedagoga, 
terapeuty zajęciowego, rehabilitanta, specjali-
sty zajęć sensorycznych, psychologa i fi zjote-
rapeuty. Realizujemy podstawę programową 
wychowania przedszkolnego oraz naukę języka 
angielskiego w formie nati ve speakera. Zapra-
szam rodziców do odwiedzenia naszej placów-
ki przy ul. przy ul. Obrońców Westerplatt e 39 
w Wałbrzychu i zapoznania się z naszą ofertą. 
Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny 
pod numerami: 74 666 15 12 i 699 955 123 – 
zachęca dyrektor Niepublicznego Przedszkola 
Językowego Michałek w Wałbrzychu.
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• Świąteczny konkurs
Burmistrz Boguszowa - Gorc 
zaprasza mieszkańców do 
wzięcia udziału w konkursie 
na najpiękniejszą świąteczną 
iluminację. Aby wziąć udział w 
konkursie, należy wykonać ze-
wnętrzną dekorację świetlną 
na terenie posesji lub budynku 
w Boguszowie-Gorcach w jed-
nej z dwóch kategorii. Konkurs 
będzie prowadzony w katego-
riach: najpiękniej udekorowany i 
oświetlony balkon w zabudowie 
wielorodzinnej oraz najpiękniej 
udekorowana i oświetlona po-
sesja prywatna (dom jednoro-
dzinny, segment w szeregowcu 
itp.). Należy wykonać trzy zdjęcia 
świątecznej iluminacji po zmro-
ku (zdjęcia muszą być kolorowe). 
Regulamin oraz karta zgłoszenia 
dostępne są na stronie https://
boguszow-gorce.pl.

• Uwaga na oszustów
Pod koniec listopada policja w 
Boguszowie – Gorcach przyjęła 
liczne zgłoszenia o próbach wy-
łudzenia pieniędzy metodą „na 
wypadek”. Mieszkańcy otrzy-
mywali telefony od osób, które 
próbowały oszukać je tą wła-
śnie metodą. Dzwoniąc, oszuści 
podają się za bliską osobę oraz 
informują o tym, że spowodo-
wali wypadek, w którym ktoś 

ucierpiał lub zginął i potrzebują 
natychmiastowego wsparcia w 
postaci poręczenia majątkowe-
go, pytają o oszczędności oraz 
posiadaną gotówkę i starają się 
umówić na odbiór pieniędzy. 
- Pamiętajcie: nie podejmujcie 
pochopnych decyzji. Zawsze 
upewnijcie się, czy opisywana 
przez dzwoniącego sytuacja 
jest prawdziwa. Spróbujcie na-
wiązać kontakt z osobą, która 
rzekomo do Was dzwoniła lub 
inną zaufaną osobą. Nigdy nie 
przekazujcie nikomu pienię-
dzy, bez względu na to za kogo 
się podaje i kto go przysłał. Je-
śli ktoś będzie próbował Was 
oszukać, zgłoście to dzwoniąc 
do dyżurnego Komisariatu Po-
licji w Boguszowie-Gorcach 
– tel. 47 87 571 20. Prosimy o 
rozpowszechnienie tej infor-
macji - szczególnie wśród osób 
starszych, które są najbardziej 
narażone na tego typu dzia-
łania przestępców – apelują 
urzędnicy z boguszowskiego 
magistratu.

• Kto odśnieża?
Na terenie Gminy Czarny Bór 
znajdują się drogi, będące w 
różnych zarządach. Droga wo-
jewódzka nr 367: ul. Wałbrzy-
ska, ul. Główna, pl. Odrodzenia, 
pl. Jana Pawła II, ul. Kamienio-

górska, ul. Kaimierza Pułaskie-
go, ul. Romualda Traugutta, ul. 
Strażacka - za jej utrzymanie 
odpowiada Dolnośląska Służba 
Dróg i Kolei, obwód drogowy 
w Czadrowie, tel. 75 744 25 35, 
501 928 697. Drogi powiatowe: 
ul. Zachodnia, ul. Jasna, ul. Kosy-
nierów, ul. Bartosza Głowackie-
go, ul. Stefana Żeromskiego, ul. 
Władysława Reymonta) – za ich 
utrzymanie odpowiada Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego, tel. 74 
84 60 667. Kontakt w sprawie 
dróg wojewódzkich i powiato-
wych w Urzędzie Miejskim w 
Boguszowie-Gorcach: tel. 74/84 
49 311 wew. 59. Za utrzymanie 
dróg gminnych – jezdni, chod-
ników odpowiada Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej 
Sanikom sp. z o.o. w Lubawce, 
rejon w Boguszowie-Gorcach, 
tel.74 844 93 22, 665 155 901. 
Za utrzymanie ciągów pieszych 
wewnątrzosiedlowych, chodni-
ków (zgodnie z art. 5 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach), dojść, dojazdów 
do pojemników na odpady ko-
munalne, odpowiadają również 
w obrębie swoich posesji: wła-
ściciele i zarządcy nieruchomo-
ści, SM Górnik w Wałbrzychu, 
tel. 74 840 71 12; SM Skarbek w 
Wałbrzychu, tel. 74 848 56 48.

(JCF)

Gmina Boguszów – 
Gorce rozpoczęła nabór 
wniosków do programu 
„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej“ oraz 
nabór na stanowisko asy-
stenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej.

W ramach trzeciej edycji 
programu, Urząd Miejski w Bo-
guszowie-Gorcach wystąpił o 
wsparcie �nansowe w wysoko-
ści 1 920 000 zł. Źródłem �nan-
sowania jest Fundusz Solidar-
nościowy. Program ogłoszony 
przez Ministra Rodziny i Polity-
ki Społecznej adresowany jest 
do osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności. 
Gmina przyznaje usługę asy-
stenta na podstawie karty zgło-
szenia do programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnospraw-
nej”- edycja 2022. Uczestnik 

Raport z Boguszowa - Gorc Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej

programu nie płaci za usługi 
asystenta.

Rozpoczął się także nabór 
na stanowisko asystenta oso-
bistego osoby niepełnospraw-
nej. Usługi asystenta mogą 
świadczyć:
- osoby posiadające dyplom 

potwierdzający uzyskanie 
kwali�kacji w zawodzie asy-
stent osoby niepełnospraw-
nej;

- osoby z wykształceniem 
przynajmniej średnim po-
siadające co najmniej rocz-
ne, udokumentowane do-
świadczenie w udzielaniu 
bezpośredniej pomocy oso-
bom niepełnosprawnym.
Wymagania formalne:

- posiadanie pełnej zdolności 
do czynności prawnych oraz 
korzystanie z pełni praw pu-
blicznych,

- brak skazania wyrokiem 
sądu za umyślne przestęp-

stwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

- posiadanie obywatelstwa 
polskiego,

- posiadanie nieposzlakowa-
nej opinii.
Wykaz dokumentów wy-

maganych przy składaniu ofert 
oraz wszystkie informacje do-
stępne na stronie https://bo-
guszow-gorce.pl/.

(JCF)
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Dyscyplinuje 
kierowców
Przy ul. Mieszka I w 
Świebodzicach, w po-
bliżu marketów Dino 
i Biedronka, został za-
montowany - w ramach 
prewencyjnego systemu 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego - radarowy 
wyświetlacz prędkości 
zasilany energią solarną.
- Urządzenie jest ciekawą 
alternatywą dla fotorada-
rów, które są powszechnie 
stosowane na drogach o 
zdecydowanie większym 
natężeniu ruchu. Radary 
prędkości rzeczywistej to 
bardzo skuteczne urzą-
dzenia zwiększające bez-
pieczeństwo ruchu dro-
gowego, ponieważ pełnią 
funkcję nie tylko informa-
cyjną, ale też ostrzegawczą 
i edukacyjną. Wyświetlane 
na urządzeniu pulsujące 
komunikaty „zwolnij” oraz 
informacje o ilości punk-
tów karnych i wysokości 
mandatu działają psycho-
logicznie na kierowców 
– mówi Paweł Ozga, Bur-
mistrz Świebodzic.

(WPK)

Teatr Zdrojowy w Szczaw-
nie – Zdroju zaprasza na 
„Koncert Sylwestrowy. Ta-
jemnicza Noc”. Muzyczne po-
żegnanie roku rozpocznie się 
31.12 o godz. 22.00.

- W ten ostatni wieczór 
Anno Domini 2021 mamy za-
szczyt zaprosić Państwa na 
wielką galę z musicalem w roli 
głównej – mówi Mirosław Ko-
walik, dyrektor Teatru Zdrojo-
wego w Szczawnie – Zdroju. 
- Koncert został podzielony 
na dwie części. W pierwszej 
chcemy postraszyć pandemię, 
bodaj główną uciążliwość mi-
jającego roku. Niechaj przelęk-
niona czmycha wraz z nim. By 
być przekonującymi, wybrali-
śmy przeboje z Drakuli, Upiora 
w operze, Dzwonnika z Notre 
Dame, Nędzników i Uwierz w 
ducha. Część druga to pełen 
nadziei ukłon w stronę nadcho-
dzącego roku 2022. Chcemy go 
powitać tym, co ma najlepsze 
do zaoferowania musical �l-
mowy, znany tak z broadway-
owskich scen, jak i z dużego 
i małego ekranu. Uraczymy 
Państwa przebojami ze Skrzyp-
ka na dachu, West Side Story, 
My fair lady, Cats, Czlowieka 
z La Manchy. W gronie wyko-
nawców usłyszymy solistów: 
Zuzannę Kaczmarek, Aleksan-

Koncert sylwestrowy

drę Klimczak, Wojciecha Da-
niela, Tomasza Raczkiewicza, 
Kwartet Aulos. Zobaczymy 
także wyśmienitych tancerzy: 
Marcina Rolczyńskiego, Annę 
Pruczkowską oraz zapierający 
dech w piersi zespół rewiowy. 
Zapewniamy wiele wrażeń, do-
brą zabawę i wspólne oczeki-

wanie na nowe, oby szczęśliwe 
otwarcie 2022.

Bilety w cenie 150 zł (parter) 
oraz 120 zł (balkon) dostępne 
są na www.kupbilecik.pl, w 
biurze Teatru Zdrojowego, w 
Kawiarni Bohema oraz w Re-
cepcji Domu Zdrojowego.

(MZ)

21 grudnia, odbył się 
odbiór techniczny robót 
budowlanych, które prowa-
dzone były przy Stawie War-
szawianka w Świebodzicach.

W parku otaczającym staw 
uporządkowana została zie-
leń, wyeksponowane zostały 
drzewa wzdłuż linii brzegowej, 
nasadzone krzewy ozdobne i 
pnącza wokół placów rekre-
acyjnych. Teren został podzie-
lony na strefy funkcjonalne i 
aktywności ruchowej. Powstały 
także pomieszczenia rekreacyj-
no-wypoczynkowe, które są 
połączone wspólnym zadasze-
niem: letni pawilon gastrono-
miczny i szalet publiczny oraz 
pomieszczenie dla wędkarzy. 
Na terenie cypla grunt został 

podniesiony kruszywem mine-
ralnym, wybudowana została 
plaża z palisadą, nasypem ka-
miennym i roślinnością na jej 
obrzeżach. Stanęły również 
urządzenia placu zabaw, ławki 
i kosze.

Staw Warszawianka jest 
ostatnim zakończonym za-
daniem z dwunastu realizo-
wanych w ramach projektu 
„Rozwój funkcji zdrowotnych i 
rekreacyjnych w Gminie Świe-
bodzice poprzez tworzenie i 
odnowienie terenów zieleni w 
celu poprawy życia mieszkań-
ców”, który dostał do�nanso-
wanie z unijnego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko.

(WPK)

Odnowili 
Warszawiankę
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Ponieważ zostałem wywołany 
do tablicy, przez nieznanego mi 
osobiście niejakiego Jacka Jerze-
go Pilchowskiego („Berdyczowskie 
kompleksy” nr 46 Tygodnika DB 
2010 z 09.12.2021 r.), korzystając 
z prawa riposty, zmuszony jestem 
odpowiedzieć, aczkolwiek od razu 
zaznaczam, iż czynię to bardziej z 
przymusu, niżby z jakowejś przy-
jemności polemizowania.

Tekst zamieszczony w Ty-
godniku DB 2010 jest wyrazem 
emocji jego autora, spotęgowanej 
moim felietonem zamieszczo-
nym w numerze 44 Tygodnika DB 
2010 z 25.11.2021 r. Odniosłem 
się w nim do publicznie znanych 
faktów, dotyczących łamania 
podstawowych zasad obowią-
zujących funkcjonariuszy Straży 
Granicznej oraz żołnierzy Wojska 
Polskiego, wysłanych do pełnienia 
służby na terenie strefy stanu wy-
jątkowego. Jak powszechnie wia-
domo, przestrzeganie prawa jest 
obowiązkiem każdego obywatela 
Rzeczpospolitej, niezależnie od 
tego, czy jest on cywilem, czy tzw. 
mundurowym, jak również każ-
dego cudzoziemca znajdującego 
się - legalnie bądź nie - na terenie 
Polski. Zaznaczę od razu, że nawet 
ci, którzy na polskim terytorium 
znaleźli się nielegalnie, powinni 
liczyć na to, że polskie służby i 
polscy żołnierze szanować będą 
prawa, jakie im – imigrantom – 
nadje polska konstytucja i między-
narodowe deklaracje, które Pol-
ska podpisała. W żadnym słowie 
mojego felietonu nie wybrzmiewa 
przekonanie, że nie doceniam 

wysiłku tych, którzy chronią na-
szej granicy lub, że uważam, iż 
nie powinna być ona chroniona. 
Prosty przekaz w nim zawarty 
zdawał mi się być zrozumiałym 
dla wszystkich, lecz okazało się, 
że nie, ponieważ nic z niego nie 
zrozumiał pan J.J.Pilchowski, któ-
ry uznał, że musi publicznie dać 
odpór moim „emocjonikom”, jak 
to raczył prześmiesznie (w swym 
mniemaniu) nazwać. Treść jego 
enuncjacji wskazuje, że nie przy-
wiązuje specjalnej wagi do tego, 
co czyta, ponieważ zajęty i prze-
jęty jest tylko tym, co sam pisze. 
A napisał - niestety - nieprawdę, 
którą przemyca, cytując niewielki 
tylko fragmencik z mojego tekstu, 
przez co udowadnia, iż pozostałej 
treści absolutnie nie zrozumiał.

Otóż szanowny panie 
J.J.Pilchowski, informacja, że 
wspomniani przeze mnie „za-
maskowani cywile z bronią” to 
funkcjonariusze operacyjni Straży 
Granicznej, którzy „w sposób nie-
jawny wspierają o�cjalne działa-
nia SG na tym terenie”, pochodzi 
z o�cjalnego komunikatu rzecz-
niczki Podlaskiego Oddziału Stra-
ży Granicznej. Natomiast to, w co 
to ta grupa operacyjna była ubra-
na i czym maskowali twarze jej 
członkowie, opisali dziennikarze, 
którzy rozmawiali z ludźmi mają-
cymi z tymi panami bezpośredni 
i niezbyt przyjemny kontakt. I byli 
to obywatele Rzeczpospolitej, co 
podaję dla jasności sprawy. Ale 
wygląda na to, że pan Pilchowski 
korzysta jedynie z informacji po-
dawanych przez wydział propa-

gandy TVP Jacka Kurskiego, przez 
co o takich wydarzeniach, zwy-
czajnie chyba nie wie. Nie moja to 
sprawa, co ogląda i czyta, jednak-
że zmuszony jestem stwierdzić, że 
umiejętność czytania nie zawsze 
jest tożsama z umiejętnością zro-
zumienia tego, co się przeczytało.

I dlatego mało mnie interesuje, 
co o „ojkofobii” wyczytał w książce 
Edwarda Saida, bo zdaje się, że nic 
z tego również nie zrozumiał. Na-
tomiast ja zrozumiałem jedno, a 
mianowicie to, że gdyby rzeczony 
E. Said, narodowości palestyńskiej 
(a obywatel USA), z jakichś istot-
nych dla siebie powodów zna-
lazłby się na polsko-białoruskiej 
granicy, strzeżonej przez polskich 
pograniczników, to zapewne J.J. 
Pilchowski przyklasnąłby radośnie 
z aprobatą, gdyby ci pograniczni-
cy wywieźli go do lasu i na mrozie 
pozostawili na pastwę losu. Bo 
przecież to tylko jakiś „ciapaty”, jak 
imigrantów lubią nazywać jego 
ideologiczni pobratymcy i – nieste-
ty - żołnierze tej granicy strzegący. 
Wiem, że by tak przyklasnął, ponie-
waż dumnie deklaruje, że w 100% 
popiera „sposób w jaki naszą gra-
nicę bronią nasi funkcjonariusze i 
żołnierze”. Wierzę mu, ponieważ 
jestem całkowicie przekonany, iż 
nie wie, że ci żołnierze i funkcjona-
riusz SG realizując klepniętą przez 
A. Dudę zasadę tzw. push-backu, 
dopuszczają się (w imieniu pań-
stwa polskiego) zbrodni przeciwko 
ludzkości, wskazanej w art. 7 ust. 1 
lit. d (jak deportacja) Statutu Mię-
dzynarodowego Trybunału Karne-
go. Wierzę mu, ponieważ wygląda 

na to, że mocno „obcych” nie lubi, 
a już osobliwie Żydów. Aby ktoś 
nie pomyślał, że zmyślam, przy-
toczę fragmenty jego publicznej 
wypowiedzi z 11.11.2020 r., które 
znalazłem na jednym z wałbrzy-
skich portali społecznościowych : 
”Synagogi nie odbudowano gdyż 
jak wiemy Żydzi są patologicznie 
chciwi i czekają kiedy zostanie 
odbudowana za pieniądze kato-
lików. (…) Żydzi stosują tą samą 
sztuczkę którą stosowało SB. (…) 
Jest niestety tak, że wielu ludziom 
trudno jest przyjąć i zrozumieć to, 
że Żydzi są naszymi wrogami” (pi-
sownia oryginalna - JB). Dla mnie 
są to słowa jawnie ocierające się 
o art. 256 § 1 k.k. Proszę też J.J.Pil-
chowskiego, aby swe „mądrości” 
na temat „ojkofobii”, mówiąc ko-
lokwialnie, łaskawie w buty sobie 
włożył, bo nie takich jak on nauczy-
cieli miałem.

No cóż, jest jak jest i muszę po-
godzić się z tym, że J.J.Pilchowski 
zrobi wszystko, aby Polska była 
prawdziwie suwerenna i zrzuciła 
z siebie brukselską okupację, aby 
już nikt i nigdy w obcych językach 
nie mówił nam, co mamy robić.

„Dziwny człowiek” Janusz 
Bogumił „Bartek” Bartkiewicz

***

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

Echa naszych publikacji

W odpowiedzi Jackowi Jerzemu Pilchowskiemu

21 kół gospodyń wiejskich z różnych stron województwa dolnośląskiego 
w Galerii Piastów w Legnicy prezentowało swoje potrawy, ozdoby oraz 
stroje. W tym gronie było także Koło Gospodyń Wiejskich z Czarnego 
Boru. - Nasze panie pięknie reprezentowały wigilijne smakołyki i Gminę 
Czarny Bór. Dziękujemy i gratulujemy zaangażowania – mówi Adam 
Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.

(RED)

Słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Czarnym Borze spotkali się w 
Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze z okazji nadchodzących 
świąt Bożego Narodzenia. Świąteczne życzenia złożyli zgromadzonym 
ksiądz proboszcz Ryszard Pita oraz wójt gminy Adam Górecki. W 
świąteczny nastrój wprowadziło zebranych wspólne kolędowanie. 
Zebrani tradycyjnie podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia. 
Nie zabrakło również wspólnej wieczerzy, czyli tradycyjnego barszczu, 
pierogów, ryby i świątecznych wypieków.

(RED)

Świąteczna reprezentacja

Uniwersytecka wigilia
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Parking obok Przedszkola 
Samorządowego w Głuszycy 
stał się świąteczną krainą. 
Ręcznie wykonane bożona-
rodzeniowe stroiki i ozdoby, 
świąteczne przysmaki oraz 
nastrojowe świąteczne pio-
senki, kolędy i pastorałki to-
warzyszyły wszystkim tym, 
którzy postanowili odwie-
dzić piątkowy Głuszycki Jar-
mark Bożonarodzeniowy.

Kto pojawił się na jarmarku 
mógł nie tylko spotkać święte-
go Mikołaja w asyście Elfa, lecz 
także sam miał szansę stać się 
św. Mikołajem, gdyż podczas 
wydarzenia przeprowadzona 
była zbiórka publiczna na rzecz 
Huberta - Małego Wojownika, 
podopiecznego Fundacji „Na 
Ratunek Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową”. Na stoiskach 
pojawiły się piękne ozdoby i 
kartki świąteczne wykonane 
przez głuszyckich uczniów ze 
szkół podstawowych, pracow-
ników przedszkola i żłobka, 
świetlicy wiejskiej w Sierpnicy, 
a także przez lokalnych wy-
twórców. Można było spróbo-
wać smacznych świątecznych 
potraw, serwowanych przez 
restaurację przy Podziemnym 
Mieście Osówka oraz głuszyc-
kie „Jadło”. Świerkowe gałązki 
z załączonymi świątecznymi 
życzeniami wręczali przybyłym 
pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Głuszycy.

Na plenerowej scenie po-
jawiły się: Maja Bacior, Milena 
Smusz, Iga Smusz, Oliwia Ze-
lek oraz Antonina Michalska - 
młode wokalistki, uczestniczki 
warsztatów prowadzonych 

Przedsmak świąt

w głuszyckim CK-MBP przez 
trenera śpiewu Radosława 
Zychala. Nastrojowe kolędy i 
pastorałki wykonali również 
członkowie: Chóru Seniorów 
Renoma przy akompaniamen-
cie Ryszarda Ogorzelca i Ry-
szarda Deląga oraz Głuszyckiej 
Orkiestry Dętej pod batutą ka-
pelmistrza Eugeniusza Lecia.

Jarmark zorganizowały 
wspólnie głuszyckie instytucje 
samorządowe, spółki gminne 
i jednostki pomocnicze Gminy 
Głuszyca: Urząd Miejski w Głu-
szycy, Podziemne Miasto Osów-
ka, Zakład Usług Mieszkanio-
wych i Komunalnych, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Głuszycy, 
Żłobek Gminny, Przedszkole Sa-
morządowe, Szkoła Podstawo-
wa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 
3 oraz Centrum Kultury-Miejska 
Biblioteka Publiczna, które zaję-

ło się koordynacją działań orga-
nizacyjnych. Wsparcia udzielili 
także głuszyccy radni Rady Miej-
skiej: Przewodniczący Grzegorz 
Milczarek oraz Mirosław Żołopa, 
a także sołtys Kolc Barbara Soko-
łowska i Ochotnicza Straż Pożar-
na w Głuszycy Górnej.

- Dziękujemy wszystkim 
za zaangażowanie. W imieniu 
organizatorów przekazuje-
my wszystkim przybyłym na 
jarmark wyrazy wdzięczności 
za hojne wsparcie zbiórki dla 
Huberta, którą przeprowadzi-
li pełni zapału wolontariusze. 
Dziękujemy za radosną i świą-
teczną atmosferę w czasie jar-
marku oraz życzymy wszystkim 
wesołego świętowania Bożego 
Narodzenia w gronie najbliż-
szych – mówi Roman Głód, 
Burmistrz Głuszycy.

(AGM)

Zbiórka dla WOŚP
- Puszki Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy pojawiły 
się w wielu miejscach Gminy 
Głuszyca. W tym roku, podczas 
30. Finału WOŚP gramy dla oku-
listyki dziecięcej. Zbiórka potrwa 
do �nałowej niedzieli - 30 stycz-
nia 2022 r., kiedy to na ulicach 
pojawią się kwestujący wolon-
tariusze. Wierzymy, że uda nam 
się wspólnie pobić zeszłoroczny 
rekord zbiórki WOŚP. Poza pusz-
kami stacjonarnymi trwa także 
zbiórka do eSkarbonki, do któ-
rej można wpłacać pieniądze, 
korzystając z poniższego linka 
do zbiorki https://eskarbonka.
wosp.org.pl/322fa7 - mówią 
członkowie głuszyckiego sztabu. 
Stacjonarne puszki w Głuszycy 
są w: piekarni - ul. Ogrodowa 5B, 
restauracji Jadło – ul. Grunwaldz-
ka 14, Klubie Dobra Energia – ul. 
Grunwaldzka 28a, aptece Pre-
mium – ul. Sienkiewicza 13/, sa-
lonie fryzjerskim Beaty Drapały 
– ul. Sienkiewicza 15B, Lotto – ul. 
Grunwaldzka 13a, kwiaciarnia 
Dzwoneczek – ul. Grunwaldz-
ka 14, sklepie obuwniczy – ul. 
Grunwaldzka 14, Przedszkolu 
Samorządowym w Głuszycy – ul. 
Grunwaldzka 15, aptece Stara 
– ul. Grunwaldzka 23, Centrum 
Kultury – MBP – ul. Grunwaldzka 
26, aptece Flos – ul. Grunwaldzka 
7, Szkole Podstawowej nr 3 – ul. 
Kolejowa 8, Złotej Wodzie – ul. 
Sudecka 104, pizzerii Mona – ul. 
Łukasiewicza 18a/2, restauracji 
Podziemne Miasto Osówka – ul. 
Świerkowa 29/D, sklepie Milmet 
– ul. Grunwaldzka 16B, Placówk-
ce Całodobowej Opieki Dla Osób 
Niesamodzielnych „Geramus” – 
ul. Grunwaldzka 29.

(AGM)

- Rozpoczęły się prace 
związane z przystosowaniem 
terenu pod budowę Strefy 
Aktywności Gospodarczej w 
Głuszycy. Cały teren został 
już oczyszczony oraz wyrów-
nany. Zostały zamontowane 
przepusty i tym samym roz-
poczęła się budowa wjazdu 
na teren powstającej strefy – 
mówi Roman Głód, burmistrz 
Głuszycy.

Przypomnijmy, umowa na 
przygotowanie terenów inwe-
stycyjnych została podpisana 
we wrześniu bieżącego roku 
przez burmistrza Głuszycy 
Romana Głoda i �rmę Budo-
sprzęt-Wałbrzych Sp. z o.o., 
reprezentowaną przez Elżbietę 
Zimną. Działka przeznaczona 
na strefę znajduje się we wsi 
Grzmiąca, ma powierzchnię 
prawie trzech hektarów i zo-
stała podzielona na dwana-

ście działek inwestycyjnych o 
różnej wielkości. Na obszarze 
strefy znajdować się będą dro-
gi dojazdowe i wewnętrzne, 
miejsca postojowe oraz infra-
struktura: sieć kanalizacyjna z 
biologiczną oczyszczalnią ście-
ków, sieć energetyczna, sieć 
wodociągowa oraz oświetlenie 
uliczne.

- Strefa Aktywności Go-
spodarczej ma odpowiadać 
na potrzeby przedsiębiorców 
zatrudniających do 10 osób, 
zajmujących się np. prowadze-
niem stolarni czy magazynu. 
Koszt całego projektu to kwota 
2,4 mln złotych, z czego do-
�nansowanie dla Gminy Głu-
szyca pochodzące ze środków 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej wynosi 1,6 mln zł 
– dodaje Roman Głód.

(AGM)

Budują strefę aktywności 
gospodarczej
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Drodzy Mieszkańcy!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składamy Wam życzenia zdrowych, 
spokojnych Świąt przepełnionych 

miłością, rodzinnym ciepłem, 
uśmiechem i radością.

 Leszek Orpel - Burmistrz Miasta 
 wraz z Pracownikami Urzędu

Święta Bożego Narodzenia 
to czas niezwykły, czas pełen uroku, 
czas podsumowań i zadumy nad światem 
oraz naszymi uczynkami. 
To chwila wytchnienia, 
którą poświęcamy rodzinie i przyjaciołom. 

W tym pięknym czasie życzymy, 
by Święta Bożego Narodzenia 
były okresem pojednania i spokoju. 
Niech pod świąteczną choinką 
znajdą się szczęście, życzliwość
i wzajemne zrozumienie. 

Nowy Rok zaś niech przyniesie zdrowie, 
pomyślność, sukcesy, pogodę ducha 
i spełnienie wszystkich marzeń.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 
życzą

Zuzanna Bodurka
Przewodnicząca Rady Gminy Walim

oraz

Adam Hausman
Wójt Gminy Walim

R E K L AMAR E K L AMA

W Gminie Walim zostaną 
przeprowadzone konsul-
tacje społeczne w sprawie 
zmiany rodzaju urzędowych 
nazw miejscowości. Miesz-
kańcy gminy będą mogli 
wyrazić swoją opinię od 
3.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Konsultacje będą dotyczy-
ły zmiany rodzaju urzędowych 
nazw miejscowości w Gminie 
Walim:
- miejscowości Podlesie (część 

wsi Olszyniec) – na Podlesie 
(przysiółek),

- miejscowości Nowa Wieś 
(część wsi Dziećmorowice) – 
na Nowa Wieś (przysiółek),

- miejscowości Nowy Julianów 
(część wsi Dziećmorowice) 
– na Nowy Julianów (przy-
siółek),

- miejscowości Stary Julianów 
(część wsi Dziećmorowice) 
– na Stary Julianów (przy-
siółek).
- Konsultacje będą przepro-

wadzone w formie pisemnej po-
przez wypełnienie, podpisanie i 
złożenie ankiet konsultacyjnych. 
Formularze ankiet konsultacyj-
nych zostaną dostarczone miesz-
kańcom miejscowości Podlesie, 
Nowa Wieś, Nowy Julianów i Sta-
ry Julianów listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem od-

bioru. Wypełnione i podpisane 
ankiety można złożyć osobiście 
w Urzędzie Gminy Walim, wysłać 
pocztą tradycyjną lub przesłać 
skan podpisanej ankiety pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: 
urzad@walim.pl. Ankiety, które 
wpłyną do Urzędu Gminy Walim 
po wyznaczonym wyżej terminie, 
nie będą brane pod uwagę przy 
ustalaniu wyników konsultacji. 
Informacje dotyczące konsultacji 
można uzyskać pod numerem 
telefonu 748494353 w godzi-
nach pracy Urzędu Gminy Walim 
– mówi Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim.

(AM)

W sobotę i w niedzielę 
(25-26 grudnia) zapraszamy 
do Parku Aktywności „Czaro-
dziejska Góra”. 

W niedzielę otwarta będzie 
również wystawa w Kościele 
przy ul. Jana Pawła II.Stok na 
„Czarodziejskiej Górze” jest na-
śnieżany. – Śniegu wystarczy 
na zabawę na naszym nowym 
torze pontonowym. Czynne są 
również trasy maluch, extreme 
i tyrolska, wieża wspinaczkowa 

i strzelnica - mówi Wiesław Za-
las, dyrektor Centrum Kultury 
w Jedlinie-Zdroju. Kasy w Par-
ku Aktywności będą w święta 
czynne od godziny 10.00 do 
16.00. 

– W niedzielę zapraszam do 
obejrzenia ruchomej szopki 
krakowskiej w Kościele przy ul. 
Jana Pawła II. Szopka jest wy-
eksponowana w towarzystwie 
ikon napisanych przez Panią 
Patrycję Obarewicz oraz zdjęć 

z niesamowitego występu 
Lwowskiego Teatru Woskrie-
siennia. Fotogra�e podczas 
jasełkowego spektaklu „Kiedy 
Anioły schodzą na Ziemię” wy-
konał Pan Krzysztof Żarkowski 
– zachęca burmistrz Leszek Or-
pel. Kościół będzie otwarty w 
godzinach 12.00-17.00. W tym 
czasie będzie można również 
wejść na wieżę widokową ko-
ścioła. Wstęp wolny.

ck

Konsultują zmiany nazw

Aktywne święta w Jedlinie-Zdroju Nagrody 
za bombki
Gminne Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalne w Starych Bo-
gaczowicach zaprosiło dzieci 
w wieku 4-14 lat z Gminy 
Stare Bogaczowice do udzia-
łu w konkursie plastycznym 
„Świąteczna bombka”. - Ko-
misja konkursowa, po burzli-
wych obradach, wyłoniła zwy-
cięzców w dwóch kategoriach 
wiekowych. Oto lista nagro-
dzonych: kategoria wiekowa 
4-6 lat - Tymon Grzesiak, Nadia 
Kozłowska, Mikołaj Morawski; 
kategoria wiekowa 7-9 lat - Da-
wid Michalski, Julia Gierłowska, 
Miłosz Grzesiak. Ale to nie ko-
niec nagród, bowiem pozostali 
uczestnicy otrzymają wyróż-
nienia, ponieważ każda praca 
była zachwycająca! Gratulu-
jemy uzdolnionym dzieciom i 
dziękujemy za udział w konkur-
sie. Nagrody są do odbioru w 
budynku Gminnego Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnego w 
Starych Bogaczowicach do 23 
grudnia do godz. 18.00 – mówi 
Ilona Bujalska, dyrektor Gmin-
nego Centrum Biblioteczno-
-Kulturalnego w Starych Boga-
czowicach.

(IL)

Będzie chodnik przy ul. 
Spacerowej w okolicy świe-
tlicy wiejskiej i remizy OSP 
w Zagórzu Śląskim. Wyko-
nawca remontu został już 
wybrany, prace zakończą się 
w przyszłym roku.

– Zaplanowaliśmy szereg 
działań, które poprawią kom-
fort i bezpieczeństwo na tym 
odcinku drogi prowadzącej do 
jeziora Bystrzyckiego. Najważ-
niejszy jest oczywiście chodnik 
– mówi Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim. - Ulica Space-
rowa zostanie odwodniona, 
zyska nową nawierzchnię, 
wyznaczone zostaną miejsca 
parkingowe. Ponadto łatwiej 
będzie włączyć się do ruchu na 
ulicę Główną.

Remont obejmie cały odci-
nek ulicy należący do gminy.

 – Prowadzimy rozmowy z 
Nadleśnictwem Wałbrzych, w 
sprawie przedłużenia chodni-
ka, mam nadzieję, że uda się 
znaleźć dobre rozwiązanie – 
dodaje wójt.

To nie jedyna inwestycja 
drogowa w Zagórzu Śląskim. 
Gmina zaplanowała także 
prace na drodze numer 376. 
Powstanie tam nawierzchnia 
z kostki granitowej, będą po-
bocza i miejsca postojowe. 
To będzie duże ułatwienie dla 
mieszkańców znajdujących się 
tam posesji. Prace w tym miej-
scu również zaplanowano na 
przyszły rok.

(AM)

Roboty drogowe 
w Zagórzu Śląskim
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Violetta Kopka
Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Mieroszowa

z radnymi

Andrzej Lipiński
Burmistrz Mieroszowa 
z pracownikami Urzędu 

Miejskiego w Mieroszowie

Świąt białych, pachnących choinką, 

skrzypiących śniegiem, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

pełnych niespodziewanych prezentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek 

oraz nadzieję na Nowy Rok, 

że będzie lepszy niż ten, 

który właśnie przemija 
życzą

R E K L AMAR E K L AMA

• Olga Szomańska 
zaśpiewa w Mieroszowie
Znana aktorka Olga Szomań-
ska ponownie wystąpi w Mie-
roszowie. W ramach trasy kon-
certowej #JaLubięTour artystka 
zaśpiewa 26.12.2021 r. na sce-
nie Mieroszowskiego Centrum 
Kultury w Mieroszowie.
- Z ogromną przyjemnością, 
wzruszeniem i zachwytem 
zapraszamy serdecznie na 
świąteczną ucztę dla ducha. 
W wyjątkowym czasie świąt 
Bożego Narodzenia, Olga Szo-
mańska chce podarować nam 
wszystkim piękny prezent 
- koncert kolęd i piosenek z 
płyty „Ja lubię”. Jest to koncert 
wyjątkowy, jedyny w swoim 
rodzaju, świąteczny. Zaprasza-
my 26 grudnia (niedziela) na 
godz. 13.00 do Sali Spotkań im. 
Włodka Szomańskiego w Mie-
roszowskim Centrum Kultury 
na niepowtarzalny koncert w 
wykonaniu Olgi Szomańskiej. 
Wstęp wolny – mówi w imieniu 
organizatorów Igor Ho�man, 
dyrektor MCK.

• Co dalej ze skwerem?
Do 27 grudnia 2021 roku Urząd 
Miejski w Mieroszowie czeka 
na opinie i uwagi mieszkańców 
na temat projektu przebudowy 

skweru im. Krzysztofa Kieślow-
skiego w Sokołowsku. Na stro-
nie Gminy Mieroszów na Face-
booku została opublikowana 
prezentacja, na której Tomasz 
Ossowicz oraz wykonawca pro-
jektu Roman Rutkowski przed-
stawiają główne założenia 
projektu przebudowy skweru 
im. Krzysztofa Kieślowskiego 
w Sokołowsku. Dla tych, którzy 
chcą wyrazić swoją opinię na 
temat propozycji przebudowy 
skweru uruchomiony został 
adres e-mail, na który można 
przesłać swój głos w sprawie: 
skwer.kieslowskiego@gmail.
com. Mieszkańcy, którzy nie 
korzystają z internetu, a chcą 
wyrazić opinię w tej sprawie, 
mogą składać pisemne infor-
macje w Kawiarni w Kinote-
atrze Zdrowie w Sokołowsku. 
28 grudnia br. wszystkie wnio-
ski i opinie zostaną odebrane 
przez Sekretarza Gminy Mie-
roszów i przekazane do Urzędu 
Miejskiego w Mieroszowie – 
dodaje burmistrz Mieroszowa.

• Nagrody za dekoracje 
świetlne
Burmistrz Mieroszowa zapra-
sza do udziału w konkursie 
„Najładniejsza świąteczna de-
koracja świetlna 2021”.

- Co roku wielu mieszkańców 
gminy przyozdabia w świą-
teczne dekoracje nie tylko 
mieszkania, ale także okna, 
balkony, ogródki, czy domy. 
Zachęcamy do uwiecznienia 
bożonarodzeniowych ze-
wnętrznych dekoracji świetl-
nych (iluminacji) aparatem i 
wzięcia udziału w konkursie. 
Liczy się oryginalność i pomysł 
na dekorację, nawiązanie do 
tradycji świąteczno – nowo-
rocznej oraz ogólne wraże-
nia estetyczne i harmonia z 
otoczeniem. Na zgłoszenia i 
zdjęcia dekoracji czekamy do 
28 grudnia 2021 r. Zgłoszenie 
powinno zawierać: imię, na-
zwisko i adres, numer telefonu 
uczestnika konkursu, dokład-
ny adres obiektu, na którym 
umieszczono dekorację oraz 
kategorię. Szczegółowy regu-
lamin konkursu oraz zgłosze-
nie dostępne są na www.bip.
mieroszow.pl – mówi Mariusz 
Pawlak, zastępca burmistrza 
Mieroszowa.

• Mieroszów ma budżet

Gmina Mieroszów, jako jedna 
z pierwszych w powiecie wał-
brzyskim, ma uchwalony bu-
dżet na 2022 rok.

 - Dzięki pozytywnym opiniom 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej we Wrocławiu, 16 grudnia 
2021 r. Rada Miejska Miero-
szowa jednogłośnie uchwali-
ła budżet Gminy Mieroszów 
na rok 2022 oraz Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy 
Mieroszów. W zaplanowanym 
budżecie uwzględnione zo-
stały dochody w wysokości 
33 444 430 zł, na co składają 
się: dochody bieżące w kwocie 
30 474 913 zł i dochody mająt-
kowe w kwocie 2 969 517 zł. 
Z kolei wydatki zostały zapla-
nowane na poziomie 36 632 
082,32 zł, w tym: wydatki bie-
żące ogółem 29.717.817,32 
zł (ich udział w wydatkach 
ogółem wynosi 81,13 proc.), 
a wydatki majątkowe 6 914 
265,00 zł (18,87 proc. ogółu 
wydatków). Gmina wystąpiła 
o kilkumilionowe środki na po-
prawę infrastruktury wodocią-
gowej, drogowej i mostowej. 
Środki te wprowadzane będą 
sukcesywnie w momencie ich 
uzyskania. Dziękujemy radnym 
za zaufanie i jednomyślne gło-
sy oddane na budżet Gminy 
Mieroszów 2022 – podkreśla 
Joanna Błażuk, Skarbnik Gminy 
Mieroszów.

(RED)

Raport z Gminy Mieroszów

Blisko trzy lata trwały pra-
ce i pozyskiwanie środków 
�nansowych pozwalających 
na otwarcie profesjonalnej 
sali sensorycznej w Przed-
szkolu Miejskim w Mieroszo-
wie.

- Dzięki zaangażowaniu dy-
rektor Iwony Schienke, została 
otwarta - pierwsza w powiecie 
wałbrzyskim - świetnie wy-
posażona w pomoce dydak-
tyczne i terapeutyczne sala 
wspierająca rozwój dzieci w 
wieku przedszkolnym – mówi 
Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa. - W dzisiejszym 
świecie problem braku koordy-
nacji przetwarzania zmysłowe-
go dotyczy nie tylko dzieci ze 

zdiagnozowanymi potrzebami, 
ale coraz częściej także przed-
szkolaków bez diagnozy. Tera-
pia integracji sensorycznej to 
terapia wykorzystywana przez 
�zjoterapeutów, psycholo-
gów, pedagogów, terapeutów 
zajęciowych, logopedów, w 
leczeniu objawów „zaburzeń 
przetwarzania sensoryczne-
go”. Terapie oparte na teorii 
integracji sensorycznej Ayres, 
obejmują działania, które mają 
reorganizować system prze-
twarzania zmysłowego, po-
przez dostarczanie bodźców, 
pobudzających zmysły (np. 
równowagi, kinestetyczny, słu-
chu czy dotyku).

(RED)

Pomogą w rozwoju
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R E K L AMA

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Podstawowe informacje o nieruchomości: 
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 134/2 
o powierzchni 0,1617 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem S-PsIV. 
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta 
nr SW1W/00077921/1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 80.000,00 zł. Wadium: 8 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską 
wielofunkcyjną.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Strudze w granicach działki nr 11/2 o 
powierzchni 0,50 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem ŁIV, ŁV. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00078915/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 15.000,00 zł. Wadium: 1 500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod rolniczą przestrzeń 
produkcyjną wyłączoną z zabudowy.

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 tj.: 
a) oświadczenie nabywcy nieruchomości rolnej o osobistym prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych objętych 
nieruchomościami rolnymi, których jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, 
samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą – załącznik do ogłoszenia o przetargu,

b) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,
c) dowody potwierdzające posiadanie kwali�kacji rolniczych (dyplom ukończenia 

szkoły podstawowej, zawodowej, średniej, wyższej, zaświadczenie o podleganiu 
ubezpieczeniu z KRUS lub inne dowody wymienione w ustawie),

lub osoba, która:
• nie jest rolnikiem indywidualnym, ale wówczas sprzedaż nieruchomości nastąpi pod 

warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, 
z wyjątkiem przypadku, 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 Chwaliszowie w granicach działek nr 
360/7 oraz 360/9 o powierzchni 0,1379 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest 
symbolem PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu 
księga wieczysta nr SW1W/00096463/1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw 
osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 120 000,00 zł.  Wadium: 12 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską 
wielofunkcyjną..

Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2022 r. o godz. 11.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy 
w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto Urzędu Gminy 
w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670 
najpóźniej do dnia 21.01.2022 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 (74) 84-52-163 lub (74) 84-52-718.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice 
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare 
Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Cieszowie, 
Strudze i Chwaliszowie, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 23.12.2021 r. do 26.01.2022 r. 

na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski. 

• Zwycięska dogrywka
W ostatnim w tym roku me-
czu I ligi koszykarze Górnika 
Wałbrzych pod dogrywce po-
konali we własnej hali GKS Ty-
chy 92:85 (22:19, 16:19, 20:18, 
19:21, d. 15:8).
Górnik: Malesa 22, Pabian 17, 
Niedźwiedzki 14, Jakóbczyk 10, 
Kruszczyński 10, Dymała 8, Dur-
ski 7, Cechniak 2, Ratajczak 2.
GKS: Wieloch 16, Mąkowski 15, 
Koperski 13, Krajewski 12, Stan-
kowski 10, Diduszko 8, Trubacz 
8, Tyszka 2, Chodukiewicz 1.
W 17 kolejce, która została za-
planowana na 1 -2 stycznia, 
wałbrzyszanie będą pauzowali. 
Kolejny mecz rozegrają 6 stycz-
nia we Wrocławiu z WKK.

• Przełamanie Szczawna
Koszykarze MKS Basket 
Szczawno-Zdrój odnieśli 
pierwsze zwycięstwo w roz-
grywkach III ligi.
Podopieczni trenera Bartło-
mieja Józefowicza pokonali we 
własnej hali Gimbasket Wro-
cław 83:70 (21:14, 24:19, 18:18, 
20:19). Punkty w tym spotka-
niu zdobywali: Kuba Niziński 
33, Adam Adranowicz 18, Alan 
Stochmiałek 17, Oleksiy Jaku-
shev 7, Dorian Ewiak 3, Jakub 
Warmiłło 2, Filip Dadas 2, Kac-
per Rasztar 1, Hubert Skwark 0, 
Szymon Sapiechowski 0.
W meczu 11 kolejki ekipa z 
uzdrowiska była blisko dru-
giej wygranej, ale po zaciętym 

i wyrównanym pojedynku w 
hali przy ul. Słonecznej 1 ule-
gła Orłowi Ziębice 68:70 (20:17, 
15:20, 18:17, 15:16). W tym me-
czu punktowali: Kuba Niziński 
25, Adam Adranowicz 23, Alan 
Stochmiałek 15, Dorian Ewiak 
3, Oleksiy Jakushev 2, Jakub 
Warmiłło 0, Hubert Skwark 0, 
Kacper Rasztar 0.
Kolejny mecz MKS Basket 
Szczawno-Zdrój rozegra 9 
stycznia w Świdnicy z Domi-
no Polonią. Początek o godz. 
17.00.

• Zwiększyły przewagę
Siatkarki MKS Chełmiec Wodo-
ciągi Wałbrzych zwycięsko za-
kończyły 2021 r. i powiększyły 

przewagę nad wiceliderem 3 
grupy II ligi.
- W meczu 12 kolejki rozgry-
wek II Ligi Siatkówki Kobiet 
nasz zespół pokonał w wyjaz-
dowym meczu Klub Siatkarski 
Volley Chrząstowice 3:0 (25:15, 
25:19, 25:23). MVP tego meczu 
wybrana została nasza przyj-
mująca Patrycja Telega – mówi 
trener Marek Olczyk, którego 
podopieczne z przewagą 6 
punktów przewodzą w ligowej 
tabeli.
Kolejny mecz o mistrzostwo 
II ligi wałbrzyszanki rozegrają 
8 stycznia 2022 r. W pierwszej 
kolejce nowego roku kibiców 
siatkówki czeka derbowe star-
cie: Volley Świdnica - Chełmiec.

• Huśtawka nastrojów
Ze zmiennym szczęściem 
radziły sobie w seniorskich 
rozgrywkach zespoły KPS 
Chełmiec Wałbrzych. Drugoli-
gowcy przegrali kolejne spo-
tkanie i opuścili podium, na-
tomiast trzecioligowe rezerwy 
wygrały i utrzymały się na czele 
tabeli.
- Nasz zespół III ligowy idzie 
przez rozgrywki jak burza, 
odprawiając z kwitkiem ko-
lejnego eksdrugoligowca. 
Pokonalismy Start Namysłów 
3:1 (25:13, 25:16, 17:25, 25:19), 
dzięki czemu umocniliśmy się 
na pozycji lidera rozgrywek. 
Mniejsze powody do zadowo-
lenia mają seniorzy, którzy w 

trzech setach ulegli akademi-
kom spod Jasnej Góry. Prze-
graliśmy z AZS Częstochowa 
0:3 (17:25, 18:25, 27:29), ale 
w tym meczu walczyliśmy nie 
tylko z bardzo mocnym prze-
ciwnikiem – i tu brawa dla 
naszej młodzieży - ale także z 
kontuzjami, które wykluczyły 
z gry kolejnych zawodników. 
Mamy nadzieję na więcej 
szczęścia w nadchodzącym, 
2022 roku – mówi Fabian Ku-
rzawiński, trener KPS Cheł-
miec.
Siatkarze powrócą na parkiety 
drugiej ligi 8 stycznia 2022 r. 
Wałbrzyszanie wyjadą do Spały 
na mecz z SMS PZPS II.

(RED)

Sportowy raport
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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 kontaktu 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  ogrodem cena 85tys tel do 
kontaktu 535-416-014 www.
panorama.net.pl 

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

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 
indywidualne – TANIO! www. 
meble-ibg. weebly. com Tel. 607-
218-533

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

Panorama Nieruchomości 
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl
http://www. panorama. net. pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 
535-416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z 
RYNKU PIERWOTNEGO NA DOL-
NYM ŚLĄSKU !!!

Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu  BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757

WAŁBRZYCH okolice Parku 
Sobieskiego 2pok 40m2 piękny 

Tel do kontaktu 535-416-014 
oferta 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 
oferta dostępna na  www.pano-
rama.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 prawnego i 
kompletowaniu dokumentów. 
Zapraszamy do bliższej, bezpłat-
nej prezentacji! 

Sprzedam mieszkanie w Głuszy-
cy, 3 pokoje. Pierwsze piętro do 
remontu 109,70 m2. Cena 130 
tys. zł

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

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...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

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

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzy-
ski –parter lub I piętro w cenie 
do 120 tys. zł. Powierzchnia od 
50m2.
Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyj-
ny teren o powierzchni 3544m²  
cena 210 tys.zł
Sprzedam działkę zabudowa-
ną (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 podle-
gać aktualizacji, zalecamy ich 
osobistą wery�kację. Serdecznie 
zapraszamy do naszego biura 
w Głuszycy i na stronę www.
zolnieruk.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
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