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Jak się okazuje, Komen-
dzie Miejskiej Policji w Wał-
brzychu pojawiła się ko-
lejna afera, która - według 
tamtejszego kierownictwa 
- dotyczy przestępczej dzia-
łalności kilku tamtejszych 
policjantów. Generalnie cho-
dzi o to, że w telefonach wał-
brzyskich funkcjonariuszy, w 
tym także w telefonach kilku 
przedstawicieli kierownic-
twa tzw. średniego szczebla 
(naczelnicy wydziałów), po-
jawiły się śmieszne memy i 
komentarze dotyczące ko-
mendanta miejskiego poli-
cji. W obecnych czasach tego 
rodzaju memy są zjawiskiem 
powszechnym, jako forma 
swego rodzaju komentowania 
otaczającej nas rzeczywistości. 
Najlepiej widoczne jest to w 
mediach społecznościowych, 
ale występuje także w gaze-
tach codziennych i tygodni-
kach. Niekiedy obraz i komen-
tarz umieszczony w przestrzeni 
publicznej jest tego rodzaju, że 
niektórzy czują się nim uraże-
ni i decydują się na składanie 
prywatnych aktów oskarże-
nia lub pozwów cywilnych o 
naruszenie dóbr osobistych. 
Warunek jest jeden: obraz lub 
komentarz musi pojawić się 
w przestrzeni publicznej, czyli 
w środkach masowego komu-
nikowania się. Od razu zazna-
czę, że wprawdzie telefony 
komórkowe spełniają funkcję 
komunikowania się, ale jest 
to funkcja o charakterze jak 
najbardziej prywatnym, więc 
memy tam zamieszczone mają 
charakter korespondencji pry-
watnej, a nie publicznej.

Po serii moich felietonów w 
Tygodniku DB 2010, dotyczą-
cych tego, co się w KMP w Wał-
brzychu dzieje (23 i 30 wrze-
śnia oraz 14 i 28 października 
2021 r.), kierownictwo wałbrzy-
skiej komendy rozpoczęło 
swoiste polowanie z naganką 
na „kretów”, którzy informowa-
li mnie o różnych policyjnych 
„bulwersach” mających tam 
miejsce. W nagance tej, jako 
naganiacze, wystąpiły różne 

„gumowe ucha” komendan-
tury, przez co udało się szefo-
stwu wytypować 6 „zdrajców”, 
którym z miejsca odebrano na-
leżne im (jak psu gnat) dodatki 
służbowe. Według objętych 
tymi represjami, komendant 
miejski policji wcale się z tym 
nie krył, informując ich, że już 
niedługo zajmie się nimi pro-
kurator. No i słowo ciałem się 
stało, albowiem niedługo po 
tym do Prokuratury Rejono-
wej w Wałbrzychu wpłynęło 
zawiadomienie, złożone przez 
jednego z komendantów, na 
podstawie którego prokuratu-
ra ta wszczęła dochodzenie… 
słuchajcie, słuchajcie… oparte 
na art. 212 § 2 kk, czyli dotyczą-
ce przestępstwa pomówienia 
(zniesławienia, oszczerstwa) 
dokonanego za pomocą środ-
ków masowego przekazu, 
które może zawiadamiające-
go „poniżyć poniżyć w oczach 
opinii publicznej lub narazić na 
utratę zaufania potrzebnego 
dla danego stanowiska, zawo-
du lub rodzaju działalności”. 
Jak się okazało, aby „kreta” 
lub „kretów” ukarać i pokazać 
im, kto tu rządzi, wykorzysta-
no wspomniane na początku 
memy i komentarze. Wprost 
zgrozą powiało.

Ważne i warte podkreślenia 
jest to, że przestępstwo to ścią-
gane jest z oskarżenia prywat-
nego, a więc zdawałoby się, iż 
prokuratorom nic do tego. 
Jednakże nie jest tak do koń-
ca, ponieważ prokurator - na 
podstawie 60 § 1 k.p.k. - może 
w takiej sprawie wszczęcie po-
stępowania z urzędu, jeżeli wy-
maga tego interes społeczny. 
Z tym, że w doktrynie prawa 
karnego przeważa pogląd, iż 
pojęcie to dotyczy sytuacji, w 
której przestępstwo prywatno-
skargowe narusza także intere-
sy ogółu. Czy kpiarskie memy 
mogą być zagrożeniem intere-
su ogółu? Śmiem wątpić. Rzecz 
w tym, że prokurator swej de-
cyzji w ogóle nie musi uzasad-
niać. Druga ciekawa sprawa 
dotyczy tego, iż po wpłynięciu 
zawiadomienia, w wałbrzyskiej 

Kolejna afera 
w wałbrzyskiej policji?

który takich kart może mieć 
kilka, przy jednoczesnym po-
siadaniu tylko jednego apara-
tu. Na kartach tych zapisana 
jest też historia połączeń te-
lefonicznych, co decydentów 
z KMP prawdopodobnie inte-
resowało najbardziej. Bo na 
pewno nie mogły służyć do 
udowodnienia popełnienia 
przestępstwa znieważenia, 
ponieważ spis połączeń takich 
dowodów nie zawiera. Ale 
dzięki temu „rejestrowi” moż-
na szybko ustalić, z kim i kiedy 
policjant od 23 września do 29 
października się kontaktował, 
co pozwoliłoby ustalić, który 
z „wytypowanych” przez kie-
rownictwo KMP jest tak bardzo 
poszukiwanym przez nie „kre-
tem”. Śmieszy mnie to bardzo, 
bo chyba nie tylko ja wiem, że 
istnieje coś takiego, co nazy-
wa się billingiem połączeń i 
na żądanie prokuratury każdy 
operator telefonii (nie tylko 
komórkowej) musi go dostar-
czyć. A taki billing na dodatek 
wskazuje nie tylko dokładny 
czas połączeń, numer telefonu 
i numery IMEI, ale także stację 
przekaźnikową BTS w rejonie 
której znajdowali się prowa-
dzący korespondencję. Więc 
z uwagi na to, nie było żadnej 
potrzeby „rekwirowania” kart 
SIM. Poza oczywiście potrzebą 
„zmrożenia”.

Aby wątek oparty na art. 
212 § 2 kk, zakończyć, raz jesz-
cze podkreślam, że znieważe-
nia nie można dokonać przy 
pomocy prywatnej korespon-
dencji elektronicznej (telefo-
ny komórkowe, Messenger, 
WhatsApp itp.), ani też przy 
pomocy tradycyjnego listu. 
Chyba, że ktoś tę korespon-
dencję upubliczni, ale wów-
czas dowód znajdować się bę-
dzie w miejscu, gdzie została 
upubliczniona. Jednak to nie 
koniec tej afery, bo okazało się, 
że prowadzone dochodzenie 
dotyczy także przekroczenia 
uprawnień lub niedopełnie-
nia obowiązków (art. 231 kk) i 

poświadczenia nieprawdy w 
dokumencie, co do okoliczno-
ści mającej znaczenie prawne 
(art.271 kk). Jak ustaliłem, te 
dwa przestępstwa nie mają 
jednak żadnego powiązania z 
tym dotyczącym znieważenia, 
bo do tego dochodzenia zo-
stały włączone na podstawie 
zasady ekonomiki procesu. 
Czyli zatrzymanie telefonów 
z nimi nie ma żadnego związ-
ku, ale te dwa są już ścigane z 
urzędu, więc wszystko zostało 
niby zgrabnie zszyte. Zastana-
wiam się jednak, które z tych 
przestępstw było pierwotne 
i które do którego zostało 
podczepione, a wątpliwości 
tego rodzaju podpowiada mi 
mój wredny policyjny nos. Na 
zakończenie dodam, że we-
dług jeszcze niepotwierdzo-
nej przeze mnie informacji, 
18 stycznia na emeryturę od-
chodzi zastępca komendanta 
miejskiego, który w przywoła-
nych na wstępie felietonach, 
był jednym z głównych „bo-
haterów”. Decyzja o odejściu 
miała zapaść po tym, jak kilka 
dni temu został w trybie pil-
nym wezwany na rozmowę do 
KWP we Wrocławiu. Nie wiem 
dlaczego przyszedł mi na myśl 
były już zastępca komendanta 
wojewódzkiego we Wrocławiu, 
którego na emeryturę odesła-
no po skandalu związanych 
ze śmiertelnym skatowaniem 
Igora Stachowiaka. Być może 
dlatego, że był swego czasu 
szefem przyszłego emeryta, 
kiedy razem służyli w Świdnicy 
(czytaj: DB2010 z 28.10.2021 r. 
„Świdnickie wirusy”).

Janusz Bartkiewicz
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.

prokuraturze zapadła decyzja 
o wszczęciu dochodzenia, cho-
ciaż zgodnie z przepisami i do-
brym obyczajem, prokuratura 
winna skierować je do proku-
ratury okręgowej, aby ta wska-
zała inną podległą jej jednost-
kę, o ile nie ma podstaw, aby 
sama  wszczęła przewidziane 
prawem procedury. I okazuje 
się, że wbrew temu, dochodze-
nie wszczęto w Wałbrzychu, 
czego niepodważalnym do-
wodem jest postanowienie (z 
17.11.2021 r.) o przeszukaniu 
i zabezpieczeniu prywatnych 
telefonów komórkowych 6 
wałbrzyskich stróżów prawa, 
których uznano za potencjal-
nych przestępców. Zadanie to 
wykonali (14.12.2021 r.) funk-
cjonariusze zamiejscowego 
wydziału BSW KGP w Opolu, 
przy pomocy swoich kolegów 
z Katowic. Czyżby wałbrzyska 
prokuratura miała powody, 
aby nie ufać wrocławskiemu 
wydziałowi Biura Spraw We-
wnętrznych? Nie wnikam, bo 
nie moja to sprawa. To posta-
nowienie jest dla mnie istot-
ne z tego powodu, że w jego 

treści zawarta jest informacja, 
iż chodzi o zabezpieczenie do-
wodów popełnienia przestęp-
stwa popełnionego w okresie 
od 13.09. do 29.10.2021, czyli 
do okresu, w którym Tygo-
dnik DB2010 publikował moje 
felietony dotyczące osób z 
kierownictwa KMP w Wałbrzy-
chu. No i wszystko wiadomo, 
przynajmniej dla mnie i niektó-
rych wałbrzyskich policjantów. 
Śmiem podejrzewać, że to za-
rządzenie przeszukania oraz 
zabezpieczenia telefonów, 
to zagrywka mająca raczej na 
celu tzw. efekt mrożący, mają-
cy pokazać policjantom, kto tu 
rządzi, i że kiedy będą „podska-
kiwać i pyskować”, to może się 
to dla nie niewesoło skończyć.

Dlaczego tak myślę? Wyja-
śniam. Otóż nakaz przeszuka-
nia i zabezpieczenia dowodów 
dotyczył jedynie prywatnych 
telefonów komórkowych, a 
funkcjonariusze BSW zabezpie-
czyli też karty SIM, które - jako 
żywo - nie są integralną częścią 
jakiegokolwiek telefonu. Są 
odrębną prywatną własnością 
każdego właściciela telefonu, 
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Świat bez wiedzy i edukacji jest światem 
chaosu 

Marek Konrad (aktor)

Nie powinnyśmy uczyć świata, jaki 
powinien być. Zamiast tego posłuchajmy 
go uważnie,by się dowiedzieć, co należy 
o nim sądzić

Carlo Rovelli (�zyk teoretyczny)

Przystępując do pisania 
tego artykułu nic nie wiedzia-
łem o �lmie „Nie patrz w górę”. 
Dopiero w trakcie nad nim pra-
cy obejrzałem dzieło Adama 
McKaya i natychmiast ogarnęły 
mnie wątpliwości. Film to ude-
rzenie pięścią prosto w twarz, a 
jego najważniejszy przekaz wy-
daje się oczywisty. Pomyślałem 
więc, że pisanie tekstu, który 
jest wyrazem mojego niepo-
koju wobec faktu drastycznego 
osłabienia wpływu naukowego 
światopoglądu na nasze życie, 
nie ma po prostu sensu. Gorz-
ka komedia „Nie patrz w górę” 
pokazała to aż nadto dobitnie. 
Ale kiedy na portalach społecz-
nościowych pojawiły się liczne 
komentarze (nawet recenzje) i 
zachwyty na temat tego �lmu, 
pochodzące od osób, które z 
nauką mają niewiele wspólne-
go, nauki nie rozumieją, ba - 
których codzienna działalność i 
publikacje w necie, mówiąc de-
likatnie, dalekie są od myślenia 
naukowego, zacząłem się za-
stanawiać: czy główne przesła-
nie tego dzieła w ogóle zostało 
zrozumiane lub też raczej, czy 
mogło w jakikolwiek sposób 
poruszyć umysły ludzi żyjących 

Nie patrz w górę
Marek 
Gawroń

mentalnie dokładnie w tym 
samym świecie, co świat prze-
stawiony w „Nie patrz w górę” i 
przesiąkniętych na wskroś tymi 
samymi narracjami? Oburza 
nas hejt, manipulacje mediów, 
polityki rządów kierujących się 
wyłącznie interesem własnym. 
Równocześnie podzielamy 
rzeczywistość, w której gra 
pozorów, iluzje, autokreacja, 
narcyzm oraz głupota to chleb 
powszedni i sami codziennie 
dokładamy do tego bagienka 
coś od siebie. Szybko prze-
stałem się więc łudzić, że �lm 
McKaya zmieni cokolwiek. Zo-
stanie, jak wszystko to, co jest 
wytworem kreacji i niesie jakiś 
ważny przekaz, przerobiony na 
medialno- fejsbukową papkę 
bzdur, banałów i sloganów lub 
stanie się dla niektórych okazją 
do pokazania innym własnej 
wrażliwości i inteligencji - sło-
wem kolejną sposobnością do 
pompowania własnego ego. 
Nie jestem w tej kwestii opty-
mistą i �nał obrazu „Nie patrz 
w górę” jest dla mnie nie tylko 
ostrzeżeniem, ale całkiem real-
nym scenariuszem w świecie, 
w którym nauka przestanie nas 
w ogóle obchodzić. Czy jednak 
nie przesadzam odrobinę ? Się-
gnijmy zatem po fakty.

Fakty
Początków naukowego 

podejścia do badania świata 
trzeba szukać w V wieku p.n.e. 
w Milecie, mieście w którym 
działali �lozofowie Tales i jego 
uczniowie Anaksymander i 
Hekatajos. To oni, prawdopo-
dobnie jako pierwsi zrozumieli, 
że poprzez obserwacje i wy-
korzystanie rozumu, a przede 
wszystkim myślenie krytyczne, 
możliwe jest wielokrotne re-
widowanie obrazu świata i po-
znawanie jego ukrytych aspek-

tów. Pojęli też, że nie możemy 
przyjmować wszystkiego na 
wiarę, bowiem - jak pisał Heka-
tajos: „księgi Greków są pełne 
sprzeczności i niedorzeczno-
ści”. Sam też podjął próbę zwe-
ry�kowania jednej z nich, kiedy 
to udał się na przylądek Tajma-
ron (obecnie Matapan), z które-
go - według legendy - Herakles 
zstąpił do Hadesu i nie odnalazł 
tam żadnego podziemnego 
tunelu, czy innego wejścia do 
„krainy umarłych”. Być może 
był to jeden z pierwszych na-
ukowych eksperymentów, w 
którym udało się sfalsy�kować 
powszechnie znaną i akcep-
towaną wówczas opowieść. 
Legenda okazała się fałszywa. 
Bez wątpienia grecka �lozo�a 
starożytna (także ta później-
sza) wywarła ogromny wpływ 
na sposób myślenia ludzi o 
świecie i badania rzeczywisto-
ści, przyczyniając się znacząco 
do poszerzania naszej wiedzy. 
Musiały jednak minąć dzie-
siątki wieków (z których więk-
sza część to regres i całkowity 
zanik myślenia naukowego) 
zanim ludzkość stała się goto-
wa mentalnie i technicznie do 
rzetelnego badania rzeczywi-
stości.

Wiek XX należy do okresu 
fundamentalnych dla nasze-
go rozumienia świata i jego 
aspektów, odkryć naukowych 
(odkrycie modelu budowy 
atomu, mechaniki kwantowej, 
rozszyfrowanie ludzkiego ge-
nomu). To czas prawdziwego 
rozkwitu wiedzy naukowej i 
techniki, czas nowoczesnych, 
opartych na dowodach roz-
wiązań technologicznych, 
społecznych i medycznych, 
dzięki którym żyjemy dziś w 
świecie bardziej bezpiecznym 
i wygodnym. Niemal wszyscy 
korzystamy na co dzień i na 

każdym kroku z dorobku nauki. 
Wydawać by się zatem mo-
gło, że naukowy światopogląd 
głęboko i na stałe wniknął w 
nasze umysły, stając się pod-
stawą myślenia o rzeczywisto-
ści, re�eksji i podejmowanych 
decyzji. Tymczasem z badań 
wynika, że drastycznie rośnie 
przepaść dzieląca opinie po-
pularne od odkryć nauki (patrz 
dyskusje w Science, Procce-
dings o the National Academy 
of Science). 89% amerykanów 
wierzy w osobowego Boga , a 
45% z nich wierzy, że człowiek 
został stworzony przez Boga 
w obecnej postaci. Przeszło 
30% populacji wątpi w to, że 
zmiany klimatyczne są wyni-
kiem działalności człowieka, a 
połowa nauczycieli w Rumunii 
i Maroku ma poglądy kreacjo-
nistyczne, które przekazuje 
swoim uczniom. Ze wstępnych 
badań wynika, że w Polsce 
8-10% ludzi, nigdy się nie za-
szczepi przeciw COVID-19 (pra-
wie połowa Polaków jest nieza-
czepiona, z czego 30 % nie jest 
zdecydowana). Jednocześnie 
wielu celebrytów, ale też ludzi 
związanych z nauką, otwarcie 
kwestionuje istnienie pande-
mii i - nie przebierając w środ-
kach - krytykuje szczepienia. 
Aktorka Izabela Miko straszy 
np. zgonami zaszczepionych 
pacjentów, piosenkarka Edyta 
Górniak (znana ze swoich anty-
naukowych poglądów) twier-
dzi, że „to nie jest zwykła szcze-
pionka” i sama „dopóki żyje 
nigdy się nie zaszczepi”. Były 
główny inspektor sanitarny 
dr. Zbigniew Hałat uważa, że 
szczepionki przeciw COVID-19 
są „eksperymentalną terapią 
genową”, a psychiatra dr. Kata-
rzyna Rutkowska przyklaskuje 
tej tezie twierdząc, że są to pre-
paraty genetyczne, które dużo 

głębiej ingerują w nasz orga-
nizm. Takich wypowiedzi moż-
na znaleźć w mediach znaczne 
więcej, a wszystkie opierają się 
na argumentach silnie emocjo-
nalnych, tra�ających w umysły 
ludzi znacznie celniej i trwalej, 
niż argumenty racjonalne (po-
parte rzetelnymi dowodami).

Wątpliwości 
Jeszcze niespełna dekadę 

temu niemal powszechnie 
przyznawano nauce status 
wiodący w naszym życiu. Lu-
kasz Jach w swojej książce „Na-
uka jako obiekt kultu” pisze, że 
„obecnie odkrycia naukowców 
ciekawią ludzi niekiedy bar-
dziej niż kroniki kryminalne, 
a sama nauka stała się wręcz 
czymś, co określić można przy-
miotnikiem „sexy” — popular-
nym tematem rozmów, poru-
szającym wyobraźnię, czasami 
wręcz podniecającym”. Pisarz 
i znany popularyzator nauki 
Johna Brockman wychodzi w 
swoich publikacjach (2008 rok) 
ze śmiałą propozycją, by bada-
cze reprezentujący nauki empi-
ryczne zajęli we współczesnym 
świecie miejsce tradycyjnych 
elit intelektualnych (a zatem 
�lozofów, etyków, kapłanów, 
czy działaczy społecznych) i 
— nadając bardziej aktualne 
znaczenie temu, kim i czym 
jest człowiek — przyczyniali się 
do tworzenia nowego, oparte-
go na wynikach badań nauko-
wych społeczeństwa. Dziś tego 
typu sugestie wydają się moc-
no naiwne, biorąc pod uwagę 
współczesne trendy - upadek 
autorytetów i znaczenia wie-
dzy eksperckiej, widoczne aż 
nadto wyraźnie w mediach i w 
portalach społecznościowych.

Wielu naukowców i ludzi 
zajmujących się popularyza-
cją nauki trąbi na alarm przed 

rosnąca ignorancją i rozpo-
wszechniam się pseudonau-
kowych teorii. Obserwuje 
się w świecie wzrost irracjo-
nalności, co zdaniem �zyka 
M.Hellera nie wróży dobrze 
na przyszłość. Tom Nichols 
w swoim śmiałym artykule 
„Agonia wiedzy. Koniec eks-
pertów. Śmierć elit” (wydanie 
7 kwartalnika opinii Nowe Me-
dia) twierdzi, że powoływanie 
się na wiedzę wywołuje dziś 
w pewnych kręgach eksplo-
zję gniewu, argumentowaną 
przekonaniem, że eksperckość 
to przejaw elitaryzmu i próba 
stłumienia dialogu oraz prawa 
każdej jednostki do wyrażania 
własnych opinii. Według auto-
ra, jesteśmy świadkami agonii 
wiedzy, która - jego zdaniem 
- „ma ten przewrotny skutek, 
że w braku rzeczywistych eks-
pertów każdy czuje się eksper-
tem we wszystkim”. Google, 
blogi, Wikipedia - to wszystko 
sprzyja zacieraniu się granicy 
pomiędzy wiedzą i profesjo-
nalizmem, a laikami. Rzetelna 
wiedza naukowa przestaje ko-
gokolwiek obchodzić. Lukasz 
Łamra w nagrodzonej książce 
(Nagroda Znaku i Hestii im. 
Józefa Tischnera) „Światy rów-
noległe” ujawnia szerzące się 
współcześnie bzdury, takie jak 
między innymi: powiększanie 
biustu za pomocą hipnozy, 
teorie płaskiej Ziemi i wiele in-
nych. Z kolei w trzech tomach 
„Zakazanej psychologii”, psy-
cholog dr Tomasz Witkowski 
obnaża liczne pseudonauko-
we teorie w swojej dziedzinie 
wiedzy. Nie trzeba sięgać po 
książki (choć może jednak war-
to), wystarczy zajrzeć na porta-
le internetowe, by szybko zdać 
sobie sprawę z gigantycznego 
poziomu ignorancji społecz-
nej i ogromnej podatności 
ludzi na wszelkie bzdury, fake 
newsy i pseudoteorie (przy 
czym ani poziom inteligencji, 
ani wykształcenia nie stanowi 
skutecznej ochrony przed taką 
podatnością).

Na ciąg dalszy zapraszam 
do kolejnego wydania Tygo-
dnika DB 2010.

***

Od redakcji: autor jest psy-
chologiem – terapeutą, co-
achem, ekspertem w wielu kra-
jowych i międzynarodowych 
projektach badawczych oraz 
rozwojowych. Publikował w cza-
sopismach naukowych z zakre-
su psychologii emocji, empatii i 
relacji terapeutycznych. Prowa-
dzi prywatny gabinet. Kontakt: 
margaw@op.pl.
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R E K L A M A

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

poszukuje Kandydatów do pracy na stanowiska:

• OPERATOR WALCA DROGOWEGO 
• ROBOTNIK DROGOWY (wymagane prawo jazdy Kat. B)
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Baza firmy: Sady Dolne (gmina Bolków)
Wymagania:
- Na stanowisku OPERATOR WALCA - uprawnienia na operatora walca 

drogowego
- Podstawowa wiedza o robotach drogowych i bitumicznych
- Regulacja studni, układanie krawężników, korytek ściekowych
- Prawo jazdy kat. B
- Wykształcenie minimum zawodowe
- Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Zatrudnimy osoby posiadające uprawnienia, bez doświadczenia
- Pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie
Kandydatów zainteresowanych prosimy o aplikację mailową na adres:

magdalena.matuszewska@com-d.pl 
lub pod numerem telefonu: 721-700-307

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie
z wybranymi osobami.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 
i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze ul. Poniatowskiego 25, e-mail: kontakt(małpa)
com-d.pl tel: 76/870-30-26. Pełna treść klauzuli informacyjnej www.com-d.pl/rekrutacja_online.pdf.

R E K L A M A

„Wdzięczność jest najpiękniejszym 
kwiatem, który wyrasta w duszy”

Henry Ward Beeche

Pole pełne takich kwiatów to 
efekt zaangażowania, wdzięcz-
ności, empatii, niegasnącego 
zapału i otwartości do dzielenia 
się każdą cząstką samego siebie, 
niezmiennie od wielu lat. I tym 
wszystkim, w pełni zaangażo-
wanym w pomoc w zorganizo-
waniu 14 Wigilii dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców 
Wałbrzycha i powiatu wałbrzy-
skiego dziękujemy. Dziękują 
organizatorzy oraz wszyscy za-
angażowani:  Ksiądz Stanisław 
Wójcik, Renata Wierzbicka, Do-
rota Barańska, Grzegorz Macko, 
Michał Dworczyk, Wolontariu-
sze MOPS, Wolontariusze ZHP, 
Wolontariusze Toyoty.

Dziękujemy wszystkim, w 
tym: �rmie Toyota Wałbrzych, 
Fundacji KGHM Polska Miedz, 
Wałbrzyskiej Specjalnej Stre�e 
Ekonomicznej „ Inwest Park”, 

Wałbrzyskim Zakładom Kok-
sowniczym „ Victoria” , JFK 
z Wysp Owczych, Starostwu 
Powiatowemu w Wałbrzychu, 
Hotelowi Maria i jego bezcen-
nemu szefowi kuchni oraz całe-
mu personelowi, który od 14 lat 
przygotowuje prawdziwe cuda 
dla wszystkich oczekujących.

Dziękujemy wszystkim za 
to, że dzięki Wam noc cudów 
stała się udziałem wielu, o któ-
rych na co dzień zdawałoby 
się, że zapomniał cały świat. To 
dzięki Wam wszyscy, do któ-
rych drzwi zapukaliście, mogli 
poczuć na sobie spełnienie się 
dołączonych do specjalnego 
podarunku słów:
Mijają dni i długie noce…
Śnieg lekko skrzy, światło migocze,
To światło gwiazd, świąteczny czas…
I ciepło serc, które jest w nas.
W ten cudów dzień dajmy Ci
życzeń swych moc
Niech Ci się śni…
Dziś nikt nie będzie sam
My dzięki Tobie - Ty dzięki nam…

Tego wieczoru, tej nocy nikt 
nie był sam, nikt nie był zapo-
mniany, każdy mógł doświad-
czyć ciepła płynącego prosto 
z Waszych serc, otwartych, 
ciepłych, pełnych miłości, któ-
rą jesteście gotowi dzielić się z 
innymi.

Dziękujemy wszystkim oso-
bom prywatnym, wolontariu-
szom, którzy podarowali innym 
swoje myśli, swój czas, którzy 
podzielili się swoimi środkami, 
by podarować innym niezapo-
minane chwile radości i wzru-
szeń, których echa nigdy nie 
umilkną, a za rok z pewnością 
dzięki WAM ponownie głośno 
wybrzmią.

Dziękujemy wszystkim, do 
których kierujemy też wyrazy 
wdzięczności od wszystkich 
obdarowanych dzięki akcji!

Podziękowanie Zbiorą choinki
- Od 17 stycznia zaczynamy 
poświąteczną zbiórkę cho-
inek. Odbiór dokonywany 
będzie tylko z terenów nieru-
chomości objętych gminnym 
systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Cho-
inki - naturalne i pozbawione 
ozdób - należy wystawiać przy 
pojemnikach na odpady. Ko-
lejne terminy zbiórek zostały 
zaplanowane na 24 i 31 stycznia 
oraz 7 lutego – mówi prezydent 
Wałbrzycha Roman Szełemej.

(RED)

Tylko 
dla autobusów
- 29.12.2021 r. w godzinach 
popołudniowych został 
otwarty odcinek ul. Wysockie-
go, ale wyłącznie dla pojaz-
dów komunikacji publicznej. 
Dotychczasowy układ ruchu w 
rejonie ul. Kolejowej oraz ul. Si-
korskiego nie uległ zmianie – in-
formuje kierownictwo budowy 
obwodnicy Wałbrzycha. Zarząd 
Dróg, Komunikacji i Utrzymania 
Miasta w Wałbrzychu informu-
je, że w związku z częściowym 
zakończeniem prac drogowych 
na skrzyżowaniu ulic: Kolejowej, 
Sikorskiego i Wysockiego przy-
wrócone zostało kursowanie 
autobusów linii komunikacyjnej 
nr 5 oraz zmianie uległa trasa 
autobusów linii nr 10. - W związ-
ku z tym zakończyły funkcjono-
wanie linie autobusowe nr 50 i 
51, zlikwidowane zostały rów-
nież przystanki na ul. Wysoc-
kiego na wysokości ul. Racibor-
skiej. Prosimy o zapoznanie się 
z nowymi godzinami odjazdów 
– apelują pracownicy ZDKiUM.

(RED)

Co nam w duszy gra
Wystawa zdjęć fotografów 
zrzeszonych w Sudeckim To-
warzystwie Fotogra�cznym 
to pierwsza tegoroczna pro-
pozycja Multimedialnej Ga-
lerii Obrazu Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury na terenie 
Starej Kopalni. 15 stycznia o go-
dzinie 17.00 swoje prace zapre-
zentuje dziewięciu autorów. 
Każdy zestaw prac to odmien-
ne spojrzenie na fotogra�ę. 
Wstęp na wystawę jest bez-
płatny. Zdjęcia prezentowane 
będą do 15 lutego. Sudeckie 
Towarzystwo Fotogra�czne 
istnieje od 2013 roku. Powstało 
z inicjatywy dzierżoniowskich 
fotogra�ków. Zrzesza zarówno 
amatorów, jak i profesjonali-
stów.

(WOK)

Od 1 stycznia 2022 roku 
do 31 grudnia 2022 r. będą 
dyżurowały osoby świadczą-
ce nieodpłatną pomoc praw-
ną oraz nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie.

Bezpłatną pomoc będzie 
można uzyskać w kilku punk-
tach na terenie powiatu wał-
brzyskiego:
• Miejska Biblioteka Publiczna Centrum 

Kultury w Boguszowie-Gorcach - pl. 
Odrodzenia 4, 58 -370 Boguszów-
-Gorce, w każdy poniedziałek, wtorek, 
czwartek w godzinach: 12:00 – 16:00;

• Centrum Usług Socjalnych - ul. Pia-
stowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój, w 
każdy piątek: od 12:00 – 16:00;

• Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju 
- ul. T. Kościuszki 19, 58-310 Szczaw-
no-Zdrój, w każdy poniedziałek w go-
dzinach 9:00 – 13:00;

• Biblioteka + Centrum Kultury Czarny 
Bór - ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny 

Bór; w każdy wtorek w godzinach: 
10:00 – 14:00;

• Urząd Miejski w Głuszycy - ul. Grun-
waldzka 55, 58-340 Głuszyca, w każdą 
środę w godzinach: 11:00 – 15:00;

• Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu 
- al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wał-
brzych, w każdą środę w godzinach: 
9:00 – 13:00, w każdy czwartek w go-
dzinach: 7:30 -11:30 w każdy piątek w 
godzinach: 9:00 – 13:00.
Aby skorzystać z nieodpłatnej 

pomocy prawnej należy zgło-
sić się pod numerem telefonu: 
74/846-05-48 (w godzinach pracy 
urzędu) lub przesłać zgłoszenie 
na adres e-mail: poradyprawne@
powiatwalbrzyski.pl. Można tak-
że zarejestrować się samodziel-
nie poprzez elektroniczny mo-
duł rejestracji utworzony przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości: 
https://np.ms.gov.pl/.

(RED)

Na wniosek rządu, Rada 
Miejska Wałbrzycha podjęła 
decyzję o przyjęciu rodziny 
tłumacza, który w Afganista-
nie pomagał polskim żołnier-
zom. Decyzja wywołała 
gorącą dyskusję w mediach.

- Ludzka i niezwykle ważna, 
zwłaszcza przed świętami de-
cyzja Rady Miejskiej Wałbrzy-
cha. Tłumacz obsługujący polski 
kontyngent wojskowy w Afgan-
istanie został nowym mieszkań-
cem naszego miasta. O przyję-
cie jego rodziny w Wałbrzychu 
do rady miasta zwróciło się Min-
isterstwo Obrony Narodowej. 
Uznaliśmy, że jest to nasz państ-
wowy obowiązek. Ci ludzie po-
magali naszym żołnierzom tam, 

w Afganistanie. Chciałbym, aby 
poczuli sie w Wałbrzychu jak w 
domu – mówi Roman Szełemej, 
prezydent Wałbrzycha.

Informacja o przyjęciu 
uchodźców w Wałbrzychu wy-
wołała dyskusję.

- Wałbrzych przyjął af-
gańską rodzinę tłumacza pol-
skiego kontyngentu wojsko-
wego. Dobry przykład mądrej 
gościnność. Obowiązek wobec 
tych, którym za współpracę z 
Polską grozi śmierć – napisał 
Piotr Sosiński, były zastępca 
prezydenta Wałbrzycha.

Ale pojawiło się także wiele 
głosów sprzeciwu oraz komen-
tarzy pełnych mowy nienawiści.

(RED)

Pomoc prawna

Afgańczycy w Wałbrzychu
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WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Podstawowe informacje o nieruchomości: 
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 317/2 o 
powierzchni 0,3460 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV, PsV, Bp. 
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 
SW1W/00087531/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 60.000,00 zł. Wadium: 6.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. 
W przypadku ww. nieruchomości do sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.).
W przetargu może wziąć udział osoba, która:
• spełnia warunki określone w art.. 6 ustawy z dnia11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 

ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.) oraz przedłoży Komisji przetargowej przed 
przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia 
nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy;

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

warunkiem 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.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 173/2 
o powierzchni 0,24 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV. Dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr 

SW1W/00077928/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł. Wadium: 4.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargu organizowanym w dniu 22.09.2021 r. oraz 
01.12.2021 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2022 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 
11.02.2022 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 Jabłowie, na 
stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.
ug.gov.pl/) w dniach od 14.01.2022r. do 16.02.2022 r. 

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

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski.

R E K L A M A

Pod koniec 2022 roku ma 
się rozpocząć budowa ob-
wodnicy Boguszowa-Gorc, 
znalazła się na liście 51 ob-
wodnic do�nansowanych z 
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Na ten cel Gmina 
Boguszów – Gorce dostanie 
ponad 46 milionów złotych, 
a pozostałe 20 milionów 
złotych będzie pochodziło z 
budżetu województwa dol-
nośląskiego. 

Nowa trasa powstanie w cią-
gu drogi wojewódzkiej i umoż-
liwi zmniejszenie ruchu drogo-
wego w mieście oraz zwiększy 
bezpieczeństwo mieszkańców. 
Kosztorys budowy obwodnicy 
Boguszowa opiewa na ponad 
66 milionów złotych, z czego 
ponad 46 milionów złotych 
pochodzić będzie z rządowego 
�nansowania. Pozostałą część 
środków zapewni samorząd 
województwa.

- Budowa obwodnicy jest 
inwestycją bardzo ważną i 
od dawna oczekiwaną przez 
mieszkańców naszego miasta, 
która znacznie przyczyni się 
do poprawy jakości ich życia, 
a także do utworzenia no-
wych terenów inwestycyjnych 

Dowiozą 
na szczepienie
Gmina Boguszów-Gorce za-
pewnia transport na szcze-
pienie przeciwko COVID-19. 
Uprawnionymi do otrzymania 
pomocy są: osoby posiadające 
aktualne orzeczenie o niepełno-
sprawności w stopniu znacznym 
o kodzie R lub N lub odpowied-
nio I grupę z ww. schorzeniami 
oraz osoby mające obiektywne 
lub niemożliwe do przezwycię-
żenia trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktu szczepień. 
Aby umówić transport należy za-
dzwonić pod numer 533 884 767 
po uzyskaniu potwierdzonego 
terminu szczepienia.

Koncert Merhaba 
Kadin
- Zapraszam na „Koncert na 
dobry początek roku”. 13 stycz-
nia o godz. 18.00 w sali widowi-
skowej Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej – Centrum Kultury przy 
placu Odrodzenia 4 w Boguszo-
wie – Gorcach wystąpi Merhaba 
Kadin. Z uwagi na sytuację epi-
demiologiczną obowiązują bez-
płatne wejściówki, które można 
odbierać w centrali MBP-CK oraz 
w �lii nr 4 przy ul. Traugutta 12 
g – mówi Marek Dańczak, dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
– Centrum w Boguszowie – Gor-
cach.

(RED)

Zastępca Burmistrza Bo-
guszowa-Gorc Agnieszka 
Więckiewicz przekazała za-
stępcy komendanta Komisa-
riatu Policji w Boguszowie-
-Gorcach sprzęt o wartości 
blisko 5 tysięcy złotych.

- Wyposażenie zostało ku-
pione przez Gminę Boguszów 
– Gorce w 2021 r., w ramach 
współpracy dotyczącej reali-
zacji zadań związanych z prze-
ciwdziałaniem alkoholizmowi 
i narkomanii na terenie Gminy 
Boguszów-Gorce. Wśród zaku-

pionego sprzętu znalazły się: 
projektor multimedialny wraz 
torbą, ekran mobilny, nośniki 
danych (dysk SSD i pendri-
ve’y), a także specjalistyczne 
narkotesty, które wspomogą 
policjantów w realizacji działań 
pro�laktycznych i prewencyj-
nych wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych mających na celu 
zmniejszenie skali zjawiska 
alkoholizmu i narkomanii w 
gminie – wylicza Agnieszka 
Więckiewicz.

(JCF)

Wspierają policjęObwodnica Boguszowa-Gorc 
coraz bliżej

Nowa droga będzie liczyła 
ponad 4 km i będzie realizo-
wana etapami. W połowie 2022 
roku, po uzyskaniu zezwolenia 
na realizację inwestycji drogo-
wej, planowane jest ogłoszenie 
przetargu, a w kolejnym kroku 
wyłonienie wykonawcy i pod-
pisanie z nim umowy. Prace 
budowlane rozpoczną się na 
przełomie roku 2022-2023 i po-
trwają do połowy roku 2026.

- Informacja o przyznaniu 
przez rząd Premiera Mateusza 
Morawieckiego wielomiliono-
wej dotacji na obwodnicę Bo-
guszowa - Gorc to wspaniały 
prezent pod choinkę dla miesz-
kańców regionu wałbrzyskiego 
– mówi wicemarszałek Grze-
gorz Macko. - Bardzo się cieszę, 
że nasze starania - jako władz 
województwa - odniosły po-
zytywny skutek. Z pewnością 
nie byłoby tego sukcesu, gdy-
by nie wsparcie m.in. Ministra 
Michała Dworczyka, z którym 
wspólnie zabiegaliśmy o pozy-
skanie tych środków. Dziękuję 
również władzom miasta, w 
tym burmistrz Sylwii Dąbrow-
skiej, za wzorową współpracę 
na rzecz regionu.

(RED)

– mówi burmistrz Boguszowa-
-Gorc Sylwia Dąbrowska. - Do-
�nansowanie dla naszej gminy 
z rządowego funduszu wynosi 
ponad 46 mln złotych i stanowi 
aż 70 procent przewidywanej 
kwoty inwestycji, co w skali kra-
ju stanowi bardzo dobry wynik. 
Jak podkreślił Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskie-
go Grzegorz Macko, pozostała 
część kwoty zostanie w całości 
pokryta z budżetu wojewódz-
twa.
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
Zawiadamia, że w okresie od 14.01.2022 r. 
do dnia 03.02.2022 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 1/2022 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
użytkownikowi wieczystemu oraz wykaz 
nr 2/2022 nieruchomości niezabudowanych 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
przetargowym.

R E K L A M A

R E K L A M A

- Masz odpowiednie pre-
dyspozycje i chcesz podjąć 
pracę opiekuna w Niem-
czech? Poznaj Sentium i 
zgłoś się do nas. Wypełnij 
formularz kontaktowy, za-
dzwoń lub odwiedź nasze 
biuro w Wałbrzychu – zachę-
cają pracownicy wałbrzyskie-
go oddziału Sentium. Zarob-
ki sięgają nawet 1800 euro 
netto miesięcznie.

Sentium od lat świadczy 
profesjonalne usługi opiekuń-
cze nad osobami starszymi w 
Niemczech.

- Naszym priorytetem jest 
zapewnienie takiej opieki nad 
osobami starszymi, jaką sami 
chcielibyśmy kiedyś otrzymać. 
Zajmujemy się rekrutacją opie-
kunek z powołaniem, którym 
praca z ludźmi sprawia radość 
i satysfakcję. Oferujemy bez-
pieczne zatrudnienie w spraw-
dzonych miejscach pracy oraz 
bardzo atrakcyjne zarobki. Za-
wsze przekazujemy sprawdzo-
ne i rzetelne informacje o miej-
scach pracy i służymy pomocą 
przez 24 godziny na dobę. Naj-
ważniejsze jest dla nas bezpie-
czeństwo i komfort naszych 
pracowników. Pozostajemy z 
nimi w stałym kontakcie, dzię-

Można zarobić 1800 euro netto miesięcznie

ki czemu mogą zwrócić się do 
nas z prośbą o pomoc w każdej 
sytuacji – mówi Pani Dominika 
z biura Sentium w Wałbrzychu.

Dbają o opiekunów
Praca opiekunki w Niem-

czech to zawód niezwykle wy-
magający. Dlatego Sentium 
oferuje swoim pracownikom 
wsparcie merytoryczne w trak-
cie całego okresu zatrudnienia.

- Nie musisz znać języka nie-
mieckiego, ponieważ osobom 
chcącym podjąć z nami współ-

pracę, organizujemy bezpłatne 
kursy językowe. Ale ważna jest 
dla nas także wiedza z zakresu 
codziennej opieki, bowiem nasi 
podopieczni to osoby z różnym 
spektrum chorób i problemów 
wieku starczego. Dlatego ofe-
rujemy pomoc profesjonalną i 
rzetelną. Wery�kujemy miejsca 
pracy przy podpisywaniu umo-
wy z każdą rodziną. Rodziny 
naszych podopiecznych zna-
my osobiście i jesteśmy z nimi 
w stałym kontakcie. Naszym 
opiekunom zapewniamy dar-

mowy transport spod miejsca 
zamieszkania do domu pod-
opiecznego i służymy wspar-
ciem zarówno w Polsce jak i w 
Niemczech. W obecnej sytuacji 
epidemiologicznej, Sentium 
wykonuje darmowe testy na 
COVID – 19, a dodatkowo każ-
da osoba wyjeżdżająca na zle-
cenie otrzymuje od nas pakiet 
z środkami higieny (rękawiczki 
jednorazowe, maseczki oraz 
płyn do dezynfekcji). Cyklicz-
nie odwiedzamy też naszych 
opiekunów u podopiecznych, 
wery�kując w ten sposób, czy 
obie strony są zadowolone 
ze współpracy. I co niezwykle 
ważne: gwarantujemy solidne 
i terminowe wynagrodzenie, 
a płacimy nawet do 1800 euro 
netto za miesiąc – podkreśla 
Pani Dominika.

Wyjedź na dłużej 
i zarób więcej

Sentium oferuje nową pre-
mię dla swoich opiekunów do 
osób starszych.

- Nasi opiekunowie często 
decydują się na dłuższą współ-
pracę z podopiecznym, zapew-
niając mu w ten sposób stabili-
zację, a sobie bezpieczną pracę. 
Dzięki temu aż 85% podopiecz-

nych ma stałych opiekunów. A 
teraz za każde przepracowane 
3 miesiące na kontrakcie, bez 
zjazdu do Polski, płacimy do-
datkowo 100 euro brutto. Cie-
szymy się, że 95% opiekunek 
wyjeżdża z nami ponownie - 9 
na 10 opiekunek decyduje się 
na ponowną pracę z Sentium. 
Nasza ciężka pracy przynosi 
efekty. Dzięki trosce o naszych 

opiekunów oraz zapewnianiu 
im świetnych warunków za-
trudnienia, możemy pochwalić 
się sporą liczbą pozytywnych 
opinii i referencji. 80% opie-
kunek przychodzi z polecenia 
- nasi zadowoleni opiekuno-
wie polecają nas wśród swoich 
znajomych i rodziny. Dziękuje-
my za każde dobre słowo – do-
daje Pani Dominika.

Kupno rzeczy, czy to no-
wej, czy używanej często 
wiąże się z pewnym ryzy-
kiem. Zakupiony przedmiot 
może okazać się uszkodzony 
lub wręcz niezdatny do uży-
wania. Zdarza się również, 
że wada zakupionej rzeczy, 
chociaż istnieje, jest niewi-
doczna.

Wada �zyczna polega na 
niezgodności z umową naby-
tego produktu. Możemy o ta-
kiej wadzie mówić wtedy, gdy 
rzecz: 1) nie ma właściwości, 
które produkt tego rodzaju 
powinien mieć – np. telewizor 
sam się nagle wyłącza, piekar-
nik nie chce się rozgrzać; 2) 
nie ma właściwości, o których 
konsument został zapewniony 
przez sprzedawcę lub reklamę 
– np. zakupiony model piekar-
nika nie ma opcji rusztu; 3) nie 
nadaje się do celu, o którym 
kupujący poinformował sprze-
dawcę – np. zegarek nie jest 
wodoodporny, a konsument 
przed zakupem poinformo-
wał sprzedawcę, że ma zamiar 
w nim pływać; 4) przedmiot 
został wydany kupującemu 
w stanie niezupełnym – np. 
telefon sprzedany bez słucha-

wek, chociaż powinny być w 
zestawie.

Wadą ukrytą są z kolei 
wszelkie braki produktu, które 
istniały w chwili zwarcia umo-
wy, ale były niewidoczne. Bar-
dzo istotne jest to, że - zgodnie 
z prawem - sprzedawca jest 
odpowiedzialny z tytułu rę-
kojmi za wady �zyczne, które 
istniały w chwili nabywania 
przedmiotu przez kupujące-
go, lub wynikły z przyczyny 
tkwiącej w rzeczy sprzedanej 
w tej samej chwili. Nie ma przy 
tym znaczenia, czy sprzedaw-
ca wiedział o istnieniu wady i 
fakt ten zataił, czy też nie miał 
świadomości istnienia wady. 
Zwolnienie od odpowiedzial-
ności sprzedawcy następuje, 
w zasadzie wyłącznie wtedy, 
gdy kupujący w chwili zawiera-
nia umowy wiedział o wadzie. 
Przepisy przewidują możliwość 
rozszerzenia, ograniczenia lub 
wyłączenia odpowiedzialności 
sprzedawcy za wady rzeczy. 
Oznacza to, że strony, jeżeli 
tylko mają taką wolę, mogą 
uregulować kwestię odpo-
wiedzialności za wady ukryte 
odmiennie, według własnych 
ustaleń. W przypadku jednak 

Prawo w pigułce: �zyczne wady 
ukryte sprzedanej rzeczy

umyślnego zatajenia przez 
sprzedawcę wady przed kupu-
jącym, umowne ograniczenie 
lub nawet wyłączenie odpo-
wiedzialności sprzedawcy, jest 
nieważne.

Jeżeli rzecz sprzedana ma 
wadę, kupujący może złożyć 
oświadczenie o obniżeniu ceny 
albo odstąpieniu od umowy, 
chyba że sprzedawca nie-
zwłocznie i bez nadmiernych 
niedogodności dla kupujące-
go wymieni rzecz wadliwą na 
wolną od wad albo wadę usu-
nie. Ograniczenie to nie ma 

zastosowania, jeżeli rzecz była 
już wymieniona lub napra-
wiana przez sprzedawcę albo 
sprzedawca nie uczynił zadość 
obowiązkowi wymiany rzeczy 
na wolną od wad lub usunięcia 
wady. Obniżona w ten sposób 
cena powinna pozostawać w 
takiej proporcji do ceny wyni-
kającej z umowy, w jakiej war-
tość rzeczy z wadą pozostaje 
do wartości rzeczy bez wady. 

Jeżeli stwierdzona wada istnie-
je, ale nie jest wadą istotną, to 
kupujący nie może odstąpić od 
umowy. Sprzedawca ma 14 dni 
na wypowiedzenie się, co do 
złożonego przez kupującego 
oświadczenia. Jeżeli tego nie 
zrobi, przyjmuje się, że zaak-
ceptował żądania kupującego.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Gmina Stare Bogaczowice 
uczciła święto Trzech Króli. 
- 6 grudnia, w kościele para-
�alnym, odbyła się uroczysta 
msza święta. 

Po nabożeństwie uczestnicy 
udali się orszakiem do Szkoły 
Podstawowej w Starych Boga-
czowicach. Uczniowie placów-
ki przygotowali jasełka. Było 
też wspólne kolędowanie przy 
słodkim poczęstunku. Takie 
uroczystości są świetną okazją 
do międzypokoleniowych spo-
tkań integracyjnych, które uczą 
najmłodszych pięknej tradycji - 
podkreślają organizatorzy.

(IL)

Orszak
Trzech Króli
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Styczeń

• Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą zewnętrzną dekora-
cję świąteczną domu, mieszkania, instytucji.

• Gmina Stare Bogaczowice zdobyła IV miejsce w wojewódz-
twie dolnośląskim w konkursie prezesa GUS na gminę o 
najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w 
kanale samospisu.

• Anioł Hospicjum dla Gminy Stare Bogaczowice za pomoc Wał-
brzyskiemu Hospicjum w 2020 roku.

Luty

• Organizacja X Dyktanda Gminnego o Pióro Wójta Gminy 
Stare Bogaczowice.

Podsumowanie 2021 roku w
Rok 2021 był dla Gminy Stare Bogaczowice, tak jak dla ca-

łej Polski, Europy i Świata, czasem niepewności. Liczne obo-
strzenia epidemiologiczne wielokrotnie zmuszały władze 
gminy do ograniczeń związanych z funkcjonowaniem urzędu 
oraz pozostałych jednostek gminnych. Mimo to zrealizowane 
zostały zaplanowane inwestycje, pozyskano nowe środki ze-
wnętrzne, a także odbyły się wydarzenia kulturalne i sporto-
we. 

Gmina Stare Bogaczowice przeprowadziła także liczne kampa-
nie informacyjne dotyczące COVID-19 i promujące szczepienia. 
Organizowane były punkty szczepień, powstawały materiały gra-
�czne publikowane w internecie i drukowane w lokalnej prasie. 
Dzięki współpracy z NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Urszula 
Puskarz zrealizowana została także produkcja spotów edukacyj-
nych. 

Gmina prowadziła również Narodowy Spis Powszechny. W so-
łectwach funkcjonowały mobilne punkty spisowe, gminne strony 
internetowe i pro�le w social media publikowały informacje o 
procedurze spisu. Urzędnicy dołożyli wszelkich starań, aby infor-
macja o spisie powszechnym dotarła do każdego mieszkańca. W 
roku 2021 sukcesywnie realizowano remonty dróg gminnych i 
dojazdowych do pól. Na zadania te przeznaczono 300 000 zł. Po-
niższe zestawienie pokazuje najważniejsze dla Gminy Stare Boga-
czowice wydarzenia w 2021 roku.

• Wójt Gminy Stare Bogaczowice, jako lider partnerstwa 5 gmin, 
podpisał umowę zawartą z Instytucją Pośredniczącą Aglome-
racji Wałbrzyskiej o do�nansowanie projektu "Wymiana do-
tychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach 
jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, 
na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna 
Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz 
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" w ramach 
Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna" Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020.

• Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Starych Boga-
czowicach.

Marzec

• Liczne warsztaty kreatywne, plastyczne i �orystyczne on-line 
dla mieszkańców Gminy.

Kwiecień

• I Edycja zawodów sportowych „Nocne Bieganie po tartanie”.
• Otwarcie sezonu rowerowego i wznowienie działalności wypo-

życzalni rowerów elektrycznych.

Maj

• I edycja zawodów sportowych VLW Run dla dzieci.
• Uroczyste obchody Dnia Matki.

• Montaż altan rekreacyjnych w miejscowościach Cieszów, 
Gostków i Struga. Zadanie to zostało s�nansowane w 
formie umowy przyznania pomocy związanej z realizacją 
operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność", w ramach działania "Wsparcie roz-
woju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego 
Programem z zakresie "Rozwoju ogólnodostępnej i nieko-
mercyjnej infrastuktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej". 

• VI edycji Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej - 2021.

Czerwiec

• Dzień Dziecka w każdym z sołectw.
• I Edycja Targów Zdrowej Żywności w Strudze.

• VI Dni Gminy Stare Bogaczowice.
• Start projektu “Profesjonalne wsparcie blisko seniora” zreali-

zowanego przez partnerstwo Gminnego Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalnego i świebodzickiej fundacji Centrum Edukacji 
Gerontologicznej.

• Ruszyła bezpłatna pomoc specjalistów dla mieszkańców gmi-
ny – spotkania z psychologiem, terapeutą uzależnień, kurato-
rem sądowym i prawnikiem. 

Lipiec

• Uruchomiony został bezpłatny, regularny transport specjalny 
dla mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice na linii komunika-
cyjnej Stare Bogaczowice – Chwaliszów – Cieszów – Świebo-
dzice oraz Stare Bogaczowice – Struga.

• Wakacje w gminie: warsztaty sportowe, kreatywne spotkania i 
wycieczki.

• Festiwal Kultury Japońskiej, do�nansowany ze środków Powia-
tu Wałbrzyskiego.

• Kino plenerowe.
• II Edycja Targów Zdrowej Żywności w Strudze.
• II Edycja zawodów Bieganie po Tartanie.
• III Turniej Rycerski pod Zamkiem Cisy.

Sierpień

• III Edycja Targów Zdrowej Żywności w Strudze.
• Wakacje w gminie: warsztaty sportowe, kreatywne spotkania i 

wycieczki.
• Kino plenerowe
• II Krajowa Wystawa Psów Rasowych
• Podpisanie umowy z wykonawcą na zadanie „Budowa domu 

mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz 
zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce 
nr 170/1, powiat wałbrzyski”.

• II edycja zawodów sportowych VLW Run dla dzieci
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Gminie Stare Bogaczowice

• Dożynki Gminne

Wrzesień

• Wybudowano płytę betonową, na której w roku bieżącym zo-
staną zamontowane urządzenia skateparku.

• I Maraton Górski im. Wiesława Ślawskiego.

• Ruszyły prace związane z budową budynku wielorodzin-
nego położonego w Strudze.

• Wystawa malarstwa Bogumiły Nastawskiej.
• Zakończenie budowy III etapu chodnika przy drodze powiato-

wej 

Październik

• Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Uniwersytet po raz szósty otworzył swoje drzwi 

przed aktywnymi i młodymi duchem seniorami z terenu 
gminy, którzy - wzorem lat minionych - uczestniczą w róż-
norodnych warsztatach i wykładach. Wykład inaugurujący 
pt. „Popandemiczna psychologiczna odnowa” wygłosiła 
Bogna Bartosz – doktor nauk humanistycznych w zakresie 
psychologii, pracownik Instytutu Psychologii Uniwersyte-
tu Wrocławskiego.

• Rodzinne zawody sportowe „Trójgarbgedon”.

• Gmina zakupiła nowy traktor Zetor Major CL 80, który w 
zimie jest używany do odśnieżania dróg gminnych, a w se-
zonie wiosenno-letnim do koszenia traw.

• Poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej im. Św. Jana 
Pawła II w Starych Bogaczowicach podczas uroczystej 
mszy świętej w kościele para�alnym.

• IV edycja Targów Zdrowej Żywności w Strudze.
• Senioralia – uroczyste obchody.
• Rozpoczcie remontu dróg i budowy parkingu w Lubominie w 

ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

Listopad

• Gmina otrzymała z programu Inwestycji Strategicznych, w ra-
mach Rządowego Funduszu "Polski Ład", promesę na wykona-
nie zadania pod nazwą "Budowa dwóch świetlic wiejskich w 
miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice".

• V edycja Targów Zdrowej Żywności w Strudze.
• Gmina otrzymała promesę w Ramach Programu Cyfrowa Gmi-

na w wysokości 120 000 zł.
• Montaż oświetlenia ulicznego na ul. Kolonia w Strudze.

• Oddanie do użytku instalacji sanitarnej w miejscowości 
Struga. Zadanie to zostało zrealizowane w dużej mierze 
ze środków Unii Europejskiej. Koszt zadania to 17 mln zł, 
a kwota pozyskana z Unii Europejskiej to 12 mln zł. Jest to 
jedno z największych do�nansowań w regionie. Możliwość 
podłączenia do sieci zyskało 890 gospodarstw w Strudze.

Grudzień

• Organizacja spotkań z Mikołajem w każdym sołectwie.
• Konkurs na najładniejszą zewnętrzną dekorację świąteczną 

domu, mieszkania, instytucji.
• VI edycja Targów Zdrowej Żywności w Strudze.
• W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” 2021 r. gmina 

pozyskała środki w wysokości 199 999,66 zł na moduł I – Utwo-
rzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”. Całkowity koszt zadania 
publicznego, łącznie z wkładem własnym gminy to około 260 
000 zł. Klub powstał w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 
149. Otwarcie Klubu „Senior+” w Starych Bogaczowicach pla-
nowane jest na styczeń 2022 r.

• Stworzenie mieszkania chronionego, treningowego w Gmi-
nie Stare Bogaczowice poprzez remont i modernizację lokalu 
mieszkalnego o powierzchni 60 m2, w ramach programu kom-
pleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”. Koszt realizacji za-
dania to około 180 000 zł.

• Podpisanie umów z mieszkańcami zakwali�kowanymi do do-
�nansowania w ramach projektu "Wymiana dotychczasowych 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i 
mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy 
Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna 
Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy 
Miejskiej Szczawno-Zdrój" a w trakcie roku zrealizowano Trzy 
Gminne programy w całości �nansowane z naszego budżetu 
tj. 1. Wymiana źródeł ciepła 2. Odbiór Azbestu. 3 Budowa przy-
domowych oczyszczalni ścieków.
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Dotacja na remont 
zabytku
Trwa nabór wniosków o udzie-
lenie dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków lub ujętych w 
Gminnej Ewidencji Zabytków 
dla Gminy Czarny Bór. Wnio-
sek może złożyć podmiot, 
który posiada tytuł prawny do 
zabytku wynikający z prawa 
własności, użytkowania wie-
czystego, trwałego zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczo-
wego lub stosunku zobowią-
zaniowego. Dotacje mogą być 
udzielane na prace, które zo-
staną przeprowadzone w roku 
2022. Kwota zaplanowana w 
budżecie Gminy Czarny Bór w 
roku 2022 z przeznaczaniem 
na dotacje na ochronę zabyt-
ków wynosi 75.000 zł. Termin 
skladania wniosków upływa w 
dniu 31 stycznia br. Szczegóły 
na stronie https://bip.czarny-
-bor.pl/dokumenty/4726.

Stypendia sportowe
Do 31 stycznia 2022 r. można 
składać wnioski o przyznanie 

stypendiów sportowych dla 
zawodników z terenu Gminy 
Czarny Bór, za wyniki osią-
gnięte sportowe w roku 2021. 
Szczegółowe kryteria oraz za-
sady przyznawania stypendiów 
sportowych określone zostały 
w uchwale nr XXVII/124/2013 
Rady Gminy Czarny Bór z 6 
marca 2013 r. w sprawie usta-
nowienia stypendiów sporto-
wych dla osób �zycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe, 
szczegółowych zasad oraz try-
bu ich przyznawania i pozba-
wiania, zmienionej uchwałą Nr 
XXVI/146/2016 z 28 listopada 
2016 r.

Nagroda za szczepienia
- Gratuluję mieszkańcom 
Gminy Czarny Bór odpowie-
dzialnego i godnego uznania 
podejścia do walki z Covid-19. 
Dzięki dużej liczbie osób za-
szczepionych, Gmina Czarny 
Bór otrzymała czek na kwotę 
1 000 000 zł z Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu. Dziękuję – mówi 
Adam Górecki, wójt Gminy 
Czarny Bór.

(RED)

Raport z Gminy Czarny Bór

18 stycznia odbędą się 
wybory nowego sołtysa Za-
górza Śląskiego oraz członka 
rady sołeckiej.

- Przedterminowe wybory 
sołtysa są konieczne, bo do-
tychczas pełniąca tę funkcję 
Pani Zdzisława Wasilewicz-Pie-
trzyk zrezygnowała w trakcie 

kadencji z przyczyn osobistych. 
Liczę, że jej następca będzie tak 
samo zaangażowany w sprawy 
Zagórza Śląskiego i całej gminy, 
jak dotychczasowa Pani sołtys 
– mówi Adam Hausman, wójt 
gminy Walim. Zdzisława Wasi-
lewicz-Pietrzyk była wybierana 
na sołtysa Zagórza Śląskiego 

trzykrotnie, co potwierdza, że 
cieszyła się dużym zaufaniem 
lokalnej społeczności. Pod ko-
niec ubiegłego roku złożyła 
jednak rezygnację z pełnionej 
funkcji. Podczas tegorocznej 
sesji budżetowej za wieloletnią 
współpracę podziękowali jej 
wójt i radni gminy.

Mieszkańcy Gminy Czarny Bór zostali ponownie wprowadzeni w 
świąteczny nastrój podczas przedstawienia jasełkowego  w Bibliotece + 
Centrum Kultury w Czarnym Borze. Na scenie zaprezentował się Teatrzyk 
I Morele Bęc pod kierownictwem dyrektor B+CK Katarzyny Bernaś, a 
także sołtysi jako Trzej Królowie, zespół Grzędowianki oraz zespół B+CK.
- Gratuluję spektaklu, dziękuję za moc wrażeń i czekam na więcej – mówi 
Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.

(RED)

Międzypokoleniowe
jasełka

Wybory w Zagórzu Śląskim Wybory nowego sołtysa 
zostały zaplanowane na 18 
stycznia 2022 roku w świetlicy 
wiejskiej w Zagórzu Śląskim. 
Początek zebrania wyznaczo-
no na godzinę 17.00. Podczas 
spotkania wybrany zostanie 
również nowy członek rady so-
łeckiej. - Zapraszam mieszkań-
ców do aktywnego udziału w 
wyborach – mówi wójt Adam 
Hausman.

red
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W Myślenicach Firma „Ta-
try” wykonuje prace monta-
żowe wieży widokowej, któ-
ra ma stanąć w marcu 2022 
r. na Wzgórzu Gedymina w 
Szczawnie-Zdroju.

Inwestycja realizowana jest 
w ramach I etapu zagospoda-
rowania terenu Wzgórza Ge-

dymina i Parku Zdrojowego w 
Szczawnie-Zdroju. Oprócz wie-
ży widokowej zostanie wybu-
dowany w Parku Zdrojowym 
am�teatr, a na Wzgórzu Gedy-
mina zostaną zagospodarowa-
ne tereny wokół stawów.

Wieża widokowa, której 
koszt budowy wynosi 2,15 

mln zł, to obiekt turystyczny o 
konstrukcji stalowej otwartej 
bez zadaszenia. Całość zosta-
nie podzielona na trzy pozio-
my, skomunikowane ze sobą 
łagodną pochylnią spiralnie 
po obwodzie konstrukcji, a 
platformy wykonane zostaną z 
desek drewnianych (modrzew 

europejski). Powierzchnia za-
budowy wieży to 113,09 me-
trów kwadratowych, wysokość 
całkowita 30,04 m, wysokość 
platformy widokowej 26,85 
m, wysokość tarasu (balkon 
pośredni) 16,43 m, średnica 
obiektu 6 m. Dodatkowo na 
obszarze objętym realizacją 

Budują wieżę w uzdrowisku

inwestycyjną zaplanowane 
zostały: mała architektura, re-
nowacja murów zewnętrznych 
po byłej zabudowie oraz upo-
rządkowanie terenu dla celów 

turystycznych. Na inwestycję 
gmina dostała pieniądze z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

(RED)

36 milionów złotych – tyle 
będzie wynosił budżet Gmi-
ny Jedlina - Zdrój na 2022 
rok. Radni uzdrowiskowej 
gminy 17 milionów złotych 
zaplanowali na inwestycje, w 
śród których są między inny-
mi budowa lodowiska oraz 
rozpoczęcie budowy letnie-
go parku wodnego.

Radni Rady Miasta Jedlina-
-Zdrój jednogłośnie przyjęli 
uchwałę w sprawie budżetu 
gminy na 2022 r.

- Z jednej strony jest on 
rekordowy po stronie wy-
datków (przede wszystkim 
na zadania inwestycyjne), z 
drugiej bardzo trudny do re-
alizacji ze względu na wysoki 
wskaźnik in�acji, m.in. bardzo 
duży wzrost opłat za energię 
elektryczną oraz opłat za inne 
usługi – mówi Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny-Zdroju. - W 
budżecie pojawiło się tak-
że nowe zadanie, a jest nim 
utrzymanie żłobka miejskiego. 
Miasto prowadzi także szkołę 
podstawową wraz z oddziała-
mi przedszkolnymi, centrum 
kultury z biblioteką i ośrodka-
mi sportowo-rekreacyjnymi, 
centrum usług socjalnych z 
ośrodkiem pomocy społecznej 
i klubem seniora, urząd miasta 
wraz ze służbami utrzymania 
miasta. Tegoroczny budżet 
zakłada rekordowe wydatki in-
westycyjne na kwotę 17 milio-
nów złotych. Środki �nansowe 
gmina pozyska z zewnętrz-
nych źródeł, a także ze sprze-
daży nieruchomości grunto-
wych i lokali mieszkalnych. 
Między innymi zrealizowane 
zostaną następujące przedsię-
wzięcia: budowa sezonowego 
lodowiska w kompleksie Acti-
ve Jedlina, rozpoczęcie budo-
wy letniego parku wodnego 
w kompleksie active jedlina, 

zakończenie modernizacji Par-
ku Północnego z fontannami i 
am�teatrem - to zadanie inwe-
stycyjne zakończone zostanie 
w maju 2022 r., modernizacja 
dróg gminnych: Reymonta, 
Reya, Konopnickiej, Mostowej, 
Krótkiej; mostu przy ul. Dłu-
giej; rewitalizacja podwórek; 
modernizacja oświetlenia; wy-
miana pieców węglowych na 
inne ekologiczne paliwa; roz-
poczęcie budowy przez TBS 
43 mieszkaniowego budynku 
przy ul. W. Andersa. Budżet 
Gminy na rok 2022 uwzględ-
nia: dochody w wysokości: 
35 173 043,38 zł, wydatki w 
wysokości 38 609 959,38 zł. W 
celu uzyskania koniecznych 
wpływów do budżetu konty-
nuowana będzie sprzedaż lo-
kali mieszkalnych oraz dalsza 
prywatyzacja majątku gminy: 
między innymi nieruchomości 
położonych przy ul. Poznań-
skiej, ul. Reymonta, ul. Pokrzy-
wianka. Natomiast limit na 
wydatki majątkowe jest naj-
wyższy w historii gminy, sta-
nowi aż 45 % wydatków Gmi-
ny Jedlina-Zdrój ogółem. Po 
stronie wydatków bieżących 
w pierwszej kolejności w bu-
dżecie miasta Jedlina-Zdrój na 
2022 rok zabezpieczone zosta-
ły środki związane z realizacją 
zadań obowiązkowych oraz 
wydatki związane z obsługą 
zadłużenia. Pozostałe wydatki 
budżetu dotyczą funkcjono-
wania gminnych jednostek 
budżetowych, w tym szcze-
gólnie realizujących zadania 
w zakresie pomocy społecznej 
oraz oświaty i wychowania. 
Budżet nasz jest bardzo am-
bitny i wymagający wielkiego 
wysiłku przy jego realizacji – 
podkreśla Burmistrz uzdrowi-
skowej gminy.

(KS)

Jedlina zbuduje basen
i lodowisko
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Siatkarki MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych zre-
wanżowały się MKS Igne-
rHome Volley, wygrywając w 
Świdnicy derbowe starcie na 
szczycie II ligi. Gorzej spisali 
się seniorzy KPS Chełmiec, 
którzy w II lidze przegrali w 
Spale z SMS 0:3.

W meczu 13 kolejki II ligi 
siatkówki kobiet MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych pokonał 
w Świdnicy MKS IgnerHome 
Volley 3:2 (20:25, 23:25, 25:23, 
25:22, 15:8). Pomimo słabego 
początku,  podopieczne tre-
nera Marka Olczyka zdołały 
odwrócić losy spotkania i tym 

Szczęśliwa trzynastka

trenerów Dariusza Ratajczaka 
i Mariusza Jerzyka, którzy po-
dejmą Kudowiankę Kudowa-
-Zdrój. Początek spotkania o 
godz. 14:00 w hali OSiR Świebo-
dzice przy ul. Mieszka Starego 
6. Wstęp oczywiście bezpłat-
ny, a na kibiców czekać będą 
upominki. Kilka godzin później 
do gry wejdą nasi II-ligowi se-
niorzy, którzy w zlokalizowanej 
kilkanaście kilometrów dalej 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
podejmą Legion Skalmierzyce. 

W pierwszym meczu górą byli 
gospodarze, którzy triumfowali 
po pięciosetowym pojedynku. 
Nasi chłopcy mają jednak do 
udowodnienia, że noworoczna 
przegrana w Spale była tylko 
„wypadkiem przy pracy”. Po-
czątek meczu o godz. 19:00 
– mówi Fabian Kurzawiński, 
trener KPS Chełmiec, którego 
podopieczni w II lidze przegrali 
w Spale w trzech setach (23:25, 
20:25, 20:25) z SMS PZPS.

(RED, fot. D.Wójcikowski)

Domino Polonia 
Świdnica pokonała 
MKS Basket Szczawno 
Zdrój 100:79 (23:18, 
22:18, 26:24, 29:19) 
w meczu 12 kolejki 
rozgrywek grupy A III 
ligi koszykarzy.

Ekipa z uzdrow-
iska do Świdnicy 
przyjechała w ośmio-
osobowym składzie, 
ale przez 35 minut 
zaciętego spotkania 
dotrzymywała kroku 
gospodarzom. Mimo 
większej liczby zawod-
ników, a także przewa-
gi wzrostu i siły oraz 
doświadczenia, Polo-
nia nie była w stanie 
zbudować większej 
przewagi. Np. w 15 min., po 
trzech akcjach Tomasz Kosmali 
świdniczanie wygrywali 44:30, 
ale zryw gości sprawił, że do 
przerwy dystans zmniejszył się 
o połowę (49:42). Po zmianie 
stron obraz gry nie uległ zmi-
anie i na 5 minut przed syreną 
kończącą IV kwartę, po punk-
tach Kuby Nizińskiego Polonia 
wygrywała zaledwie 81:74. 
W kilku kolejnych akcjach 
zmęczeni podopieczni trenera 
Bartłomieja Józefowicza nie 
wykorzystali swoich szans w 
ataku oraz pozwolili rywalom 
zdobyć kilka łatwych punktów 
i ostatecznie przegrali 79:100.

Dzięki zwycięstwu Polonia 
awansowała na 4 miejsce w 
tabeli grupy A, a MKS Basket 
zamyka tabelę. Oba zespoły 

samym umocniły się na pozycji 
lidera tabeli 3 grupy II ligi. MVP 
spotkania została wybrana 
przyjmująca Chełmca Natalia 
Gezella.

Następne spotkanie Cheł-
miec rozegra 15 stycznia z So-
kołem 43 Katowice.

Młodzież wygrywa, 
seniorzy przegrywają

W III lidze siatkarzy zespół 
KPS Chełmiec II Wałbrzych nie 

zwalnia tempa. Dzięki zwy-
cięstwu 3:1 nad Gwardią Wro-
cław, podopieczni trenerów 
Dariusza Ratajczaka i Bartosza 
Jerzyka umocnili się na pozycji 
lidera ligi dolnośląskiej.

- Prawdziwe święto siatków-
ki czeka nas w najbliższą sobo-
tę – 15 stycznia - w hali OSiR 
Świebodzice. Po ponad 15 la-
tach przerwy siatkówka wraca 
do tego miasta, a w roli gospo-
darzy wystąpią podopieczni 

Derby dla Polonii

kolejne spotkania rozegrają 
15stycznia: o godz. 12.00 we 
Wrocławiu MKS Basket zmierzy 
się ze Śląskiem, a o godz. 17.30 
Polonia spotka się w Siechni-
cach z KKS-em.

Polonia: Tomasz Kosmala 
27,  Jacek Pałac 15, Andrzej 
Słobodzian 11, Kacper Rejek 
10, Damian Sieńko 10, Ma-
teusz Soboń 8, Adrian Czyrek 
7, Kacper Hałdaś 4, Damian 
Liuras 3, Grzegorz Poradzisz 3, 
Grzegorz Kaczmarczyk 2, Piotr 
Cisek 0.

MKS: Kuba Niziński 36, 
Adam Adranowicz 15, Alan Sto-
chmiałek 13, Dorian Ewiak 5, 
Oleksiy Jakushev 5, Aleksander 
Sulikowski 2, Igor Wasilewicz 2, 
Kacper Rasztar 1.

(RED, fot. D.Wójcikowski)
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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 
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-

DB2010 .PL
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

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) Usługi budowlane: malowa-
nie, tynkowanie, panele, płytki, 
łazienki, remonty mieszkań. 
Działalność jednoosobowa. Tel. 
666 201 604 

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

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

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

PRACA

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(1) 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 

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  

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

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

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.

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.

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka - plac Wolności 1, został 

wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania 

w użyczenie stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz nr 1/2021 

wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 

w nabyciu mogą składać wnioski do dnia 25 lutego 2021 roku. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi Urzędu Miasta Lubawka.
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W meczu inaugurującym 
rundę rewanżową sezonu za-
sadniczego I ligi koszykarze 
Górnika Wałbrzych pokonali 
we Wrocławiu WKK 84:74.

W pierwszym meczu sezo-
nu 2021/2022 wałbrzyszanie 
nieoczekiwanie ulegli WKK we 
własnej hali 71:74 i na rewanż 
do stolicy Dolnego Śląska je-
chali z mocnym postanowie-
niem odrobienia strat. Spotka-
nie było wyrównane i zacięte, 
a o wyniku zadecydowała koń-
cówka IV kwarty. Na niespełna 
6 minut przed syrena kończącą 
mecz, WKK prowadził 66:65, 
ale Górnik, niesiony dopin-
giem swoich licznie przybyły 
kibiców, zdobył 12 punktów z 

rzędu, a bohaterem tego frag-
mentu był skrzydłowy Hubert 
Pabian, który zdobył 10 punk-
tów.

Kolejne spotkanie biało – 
niebiescy rozegrają 15 stycznia 
o godz. 18.00 w Kołobrzegu z 
Kotwicą.

(RED)

WKK Wrocław - Górnik Wałbrzych 74:84 
(24:19, 16:22, 17:15, 17:28)
WKK: Chrabota 18, Madray 14, Ochońko 
14, Prostak 12, Wilczek 9, Jędrzejewski 
7, Patoka 0, Uberna 0, Wątroba 0.
Górnik: Niedźwiedzki 19, Pabian 19, 
Jakóbczyk 14, Zywert 9, Dymała 8, 
Cechniak 6, Durski 6, Kruszczyński 3, 
Ratajczak 0.

W Świdnicy, już po raz 9, 
hasło „Łączy nas piłka” zjed-
noczyło czynnych i byłych pił-
karzy, trenerów, dziennika-
rzy, działaczy oraz kibiców w 
dziele niesienia pomocy. Tym 
razem Fundacja Wspierania 
Sportu „Łączy nas Football” 
zorganizowała turniej cha-
rytatywny, podczas którego 
były zbierane pieniądze na 
rehabilitację Hani Błąd – córki 
byłego piłkarza Zagłębia Lu-
bin, a obecnie GKS-u Katowi-
ce – Adriana Błąda. Darczyńcy 
przekazali blisko 95 tys. zł!

Do Świdnicy przyjechali 
między innymi: wiceprezes 
Polskiego Związku Piłki Nożnej 
Wojciech Cygan, prezes dolno-
śląskiego związku Andrzej Pa-
dewski, dyrektor sportowy Ślą-
ska Wrocław Dariusz Sztylka, 
wielu znakomitych przed laty 
piłkarzy z Dolnego Śląska i ca-
łego kraju, silna reprezentacja 
GKS-u Katowice oraz najlicz-
niejsza grupa osób związanych 
dziś i w przeszłości z Zagłębiem 
Lubin. W turnieju zagrali mię-
dzy innymi: były piłkarz i trener 
Zagłębia Mariusz Lewandow-
ski, zdobywcy pierwszego mi-
strzostwa Polski: Janusz Kudy-
ba, Romuald Kujawa i Krzysztof 
Koszarki oraz zawodnicy pierw-
szego zespołu z Lubina z bram-

karzem Dominikiem Hładunem 
na czele.

Gwiazdy piłkarskiej repre-
zentacji Polski i czołowi piłka-
rze ekstraklasy przekazali swo-
je klubowe koszulki, a gwiazdy 
innych dyscyplin gadżety, 
które były licytowane pod-
czas turnieju. W wypełnionej 
po brzegi hali nie brakowało 
wzruszeń i sportowych emocji. 
M.in. przedstawiciele Fundacji 
Wspierania Sportu „Łączy nas 
Football” w trakcie sobotniego 
turnieju odebrali z rąk radnych 
Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego srebrną odznakę 
„Zasłużony dla Województwa 
Dolnośląskiego”.

- Drodzy Przyjaciele, w po-
niedziałek o godzinie 14.00 w 
siedzibie I Oddziału Santander 
Bank Polska S.A. w Świdnicy 
przeliczyliśmy pieniądze zebra-
ne w sobotę podczas naszego 
Charytatywnego Halowego 
Turnieju Piłkarskiego oraz pod-
czas kolacji, w której uczest-
niczyli goście naszej imprezy, 
którzy do Świdnicy przyjechali 
wesprzeć nas w tej szlachetnej 
inicjatywie. I ogłaszamy o�cjal-
nie - jest kwota 94 761! Wielkie 
brawa dla gości z całej Polski, 
którzy w tym dniu byli z nami 
i walnie przyczynili się do tego 
�nansowego wyniku. Wielkie 

Udany rewanż 
we Wrocławiu

Zagrali dla Hani

brawa również dla świdniczan, 
którzy - jak zawsze - nas nie 
zawiedli! To jest nasz wspólny 
sukces! Wielkie dzięki tym, któ-
rzy licytowali za „grube pienią-
dze”, ale również tym wszyst-
kim, którzy kupili chociaż jedną 
cegiełkę. Powtarzamy jeszcze 
raz: to nasz wspólny sukces! 
Kochani, to naprawdę niesa-
mowite uczucie, kiedy odczu-
wasz satysfakcję, że komuś 
pomogłeś. Komuś, kto bardzo 
takiej pomocy potrzebuje i to 
nie tylko �nansowej, ale i psy-
chicznej. Adrian, zwracamy się 
teraz do Ciebie: - wiele razy w 
przeszłości udowadniałeś jako 
zawodowy piłkarz, że potra�sz 
być skromnym, zawsze goto-
wym do udzielania pomocy 

innym chłopakiem. Kto jak kto, 
ale my coś o tym wiemy. Adi, 
dobro którego wcześniej inni 
doświadczyli z Twojej strony, 
w sobotę w Świdnicy wróciło 
do Ciebie. I to jest piękne. Dla 
takich chwil warto żyć. Życzy-
my Ci wszystkiego dobrego, 
życzymy Ci zdrowia, które jest 
niezbędne w tym co teraz ro-
bisz. A Waszej córeczce Hani 
zdrówka, zdrówka, zdrówka, 
po tysiąckroć zdrówka! Do zo-
baczenia, trzymajcie się! – mó-
wią: Wiesław Żurek - prezes 
Fundacji Wspierania Sportu 
„Łączy nas Football” oraz sekre-
tarz fundacji Karolina Rafałko i 
przewodniczący rady fundacji 
Remigiusz Jezierski.

(RED)


