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Talenty odnalezione w... Czarnym Borze
Za nami inauguracja pro-
jektu „W Sieci Jana Pawła 
II”, którego częścią są gry 
mobilne: „W poszukiwaniu 
talentów” (dla dzieci) oraz 
„Janie Pawle II - pamięta-
my!”(dla młodzieży i doro-
słych).

Pierwsi młodzi zawodni-
cy już grę przetestowali. Jak 
w każdej grze terenowej nie 
obyło się bez biegania po 
okolicy - oczywiście z tele-
fonem w ręku (gra opiera się 
na aplikacji ActionTrack) oraz 
rozwiązywaniu zadań związa-
nych z postacią Papieża Jana 

Pawła II. Było na poważnie 
i z przymrużeniem oka. Nie 
zabrakło również drobnych 
upominków dla pierwszych 
zawodników. - Czekamy na 
kolejnych chętnych do wypró-
bowania swoich sił i odnalezie-
nia własnych talentów. Kody 
QR dostępne są na stronie in-
ternetowej www.ck.czarny-bor.
pl oraz na plakatach – mówią 
organizatorzy.

Gra została zaprojektowana 
i zaprogramowana w aplikacji 
ActionTrack, w trzech trybach 
(Flow, z użyciem kodów QR 
oraz GPS) oraz w dwóch wa-
riantach ze względu na wiek 

odbiorcy: 1. dzieci szkolne 
(uczniowie szkół podstawo-

wych); 2. młodzież (szkoły 
średnie), dorośli, seniorzy. 

Opcja druga jest dostępna 
od 4 lipca 2020 r. - W trakcie 
realizacji projektu uczestnicy 
będą mieli szansę zapoznania 
się z technologią gier mobil-
nych, a dzięki tematyce i war-
tościom merytorycznym gra 
będzie mieć nie tylko charakter 
rozrywkowy ale również edu-
kacyjny i wychowawczy. Inte-
gralną częścią zadania będzie 
również wirtualny konkurs 
plastyczny i literacki inspiro-
wany postacią Jana Pawła II, 
a jego rezultaty umieszczone 
zostaną na specjalnej podstro-
nie internetowej stworzonej 
do prezentacji efektów zada-

nia. Zaproponowanie miesz-
kańcom Gminy wirtualnego 
uczestnictwa w życiu kultural-
nym zainicjuje wdrażanie no-
wych metod pracy z czytelni-
kiem oraz odbiorcą wydarzeń 
kulturalnych - tłumaczy Kata-
rzyna Bernaś, dyrektor B+ CK.

Biblioteka + Centrum Kultu-
ry w Czarnym Borze pragnąc 
uczcić pamięć Wielkiego Po-
laka napisała projekt p.n. „W 
sieci Jana Pawła II”, na który 
otrzymała dofi nansowanie w 
wysokości 30.000,00 zł z Na-
rodowego Centrum Kultury z 
programu dotacyjnego „Kul-
tura w sieci”.
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Zakończenie 
roku szkolnego 
2019/2020

Kolejna gminna 
inwestycja na 
fi niszu

W Gminnym Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
w Czarnym Borze odbyły się 
uroczystości zakończenia 
roku szkolnego. Przebiegały 
w inny sposób niż w ubie-
głych latach.

Uczniowie otrzymali świa-
dectwa w osobnych salach 
według ściśle określonego 
harmonogramu. Pierwszy raz 
w historii rok szkolny i jego 
zakończenie odbywały się 

w tak specyfi cznych okolicz-
nościach. Uczniowie, grono 
pedagogiczne i rodzice zna-
leźli się w zupełnie nowej 
rzeczywistości. - Życzę wszyst-
kim bezpiecznych wakacji 
i mam nadzieję, że taki czas 
jaki przeżywaliśmy w ostat-
nich miesiącach już się nigdy 
nie powtórzy - mówił Adam 
Górecki, wójt gminy podczas 
spotkania z ośmioklasistami 
kończącymi edukacje w gmin-
nej placówce.

Czarnoborskie kapliczki
i pomniki odzyskują blask

Wiejskie kapliczki, przydroż-
ne krzyże, czy kamienne po-
mniki to nie tylko miejsca kultu, 
ale również ważne elementy 
wiejskiego dziedzictwa kultu-
rowego. Dlatego też w Gminie 
Czarny Bór trwają prace nad 
fi nalizacją projektu grantowe-
go pt. „Czarnoborskie kapliczki 
i pomniki” w ramach programu 

„Zachowanie dziedzictwa lo-
kalnego - miejsca odtworzenia 
krajobrazu kulturowego wsi”. 
Na realizację zadania Biblioteka 
+ Centrum Kultury otrzymała 
dofi nansowanie w wysokości 
20.000,00 zł.

Dzięki dofi nansowaniu daw-
ny blask odzyskują już: teren 
wokół Kapliczki Matki Boskiej 

Częstochowskiej (dawniej Il-
defonsa) w Borównie, kapliczki 
Św. Anny w Witkowie, porząd-
kowany jest Zespół Pałaco-
wo-Ogrodowy Czettritzów, na 
terenie którego znajdują się 
pomniki nagrobne rodziny von 
Portatius. Prace nad realizacją 
zadania trwają już od maja. W 
wymienionych miejscach za-
montowane zostały tablice tu-
rystyczne oraz ławki spełniające 
również funkcję stojaków do 
rowerów. Teren jest  odchwasz-
czany i porządkowany, a nieba-
wem ruszą nasadzenia kwiatów 
i krzewów.  Projekt realizowa-

ny w ramach: „Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary 
wiejskie”. Instytucja Zarządzają-
ca PROW 2014–2020 -  Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pro-
jekt współfi nansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju kierowanego 
przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 
dla operacji realizowanych w 
ramach projektu grantowego.

Proekologicznie w Czarnym Borze

Odbudowa drogi

Usuwamy azbest 

Trwa budowa instalacji ga-
zowych w mieszkaniach ko-
munalnych w budynku wie-
lorodzinnym przy ul. Wesołej 
w Czarnym Borze. 

Prace, obejmujące budowę 
3 takich instalacji, wykonuje 
Domy Czystej Energii Sp. z o.o. 
z Wrocławia. Ich wartość wy-
niesie ponad 26.000,00 zł. - To 

kolejne środki z budżetu gmi-
ny przekazane na gospodarkę 
mieszkaniową mające na celu 
nie tylko polepszenie komfortu 
życia mieszkańców, ale tak-
że działania proekologiczne – 
podkreśla Adam Górecki, wójt 
gminy. W mieszkaniach wyko-
nana będzie instalacja gazowa, 
wentylacja oraz zamontowane 
zostaną kuchenki gazowe.

Wójt Gminy Czarny Bór 
Adam Górecki wraz z przed-
stawicielem wykonawcy pod-
pisali umowę na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. 
„Odbudowa drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych dz. 
nr 189 w Witkowie”. 

Wykonawcą prac będzie fi r-
ma Usługi Montażowo Budow-
lane A.J.M. Artur Gawłowski z 

siedzibą w Kamiennej Górze. 
Wartość planowanych prac 
wyniesie ponad 615.000,00 zł. 
Gmina na realizację inwestycji 
otrzymała dofi nansowanie z 
budżetu Województwa Dol-
nośląskiego w formie dotacji 
celowej na ochronę, rekultywa-
cję i poprawę jakości gruntów 
rolnych. Termin zakończenia 
prac planowany jest na koniec 
września.

Trwają prace wykończenio-
we wewnątrz budynku oraz 
montaż balustrad i szyb 
balkonowych. Budynek ko-
munalny, powstający przy ul. 
Wesołej w Czarnym Borze, 
z 12 mieszkaniami jedno 
i dwupokojowymi w sposób 
znaczący poprawi sytuację 
mieszkaniową w gminie.

- Konsekwentnie podejmu-
ję działania zmierzające do 
poprawy gminnego zasobu 

lokalowego. 8 lipca 2020 roku 
została podpisana umowa na 
adaptację budynku w Jacz-
kowie na cele mieszkaniowe
– wyjaśnia Adam Górecki, 
wójt gminy. Wartość inwesty-
cji wyniesie ponad 2,8 mln zł, 
a termin zakończenia prac pla-
nowany jest w drugiej połowie 
br. Co ważne, gminie udało się 
pozyskać na ten cel dofi nan-
sowanie z Banku Gospodar-
stwa Krajowego w kwocie do 
900.000,00 zł.

Gmina Czarny Bór znala-
zła się na liście samorządów, 
które otrzymają dofi nanso-
wanie na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z jej te-
renu. 

Środki fi nansowe w drodze 

Konkursu związanego z reali-
zacją gminnych programów 
usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na rok 
2020 przydziela Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. - Gmina Czarny 
Bór systematycznie od kil-
ku lat wspiera mieszkańców, 
chcących usunąć eternit ze 
swoich posesji, występując do 
WFOŚiGW o dofi nansowanie. 
Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra gospodarki, pracy 
i polityki społecznej z 2003 
roku wszelkie wyroby, które 
zawierają azbest muszą znik-
nąć do 31 grudnia 2032 roku
- tłumaczy Adam Górecki, 
wójt gminy.



3Czarny Bór • gmina ludzi z pasją

Zwiększamy
bezpieczeństwo

W siedzibie Komendy Woje-
wódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej we Wrocławiu od-
było się uroczyste wręczenie 
promes na zakup samocho-
dów ratowniczo-gaśniczych 
na 2020 rok. Gmina Czarny 
Bór, a dokładniej Ochotnicza 
Straż Pożarna, otrzymała 
dofi nansowanie na zakup 
średniego wozu.

Środki pochodzą z kilku źró-
deł. To pieniądze z: Narodo-
wego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej/
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej – 240.000,00 zł, dotacja bu-
dżetowa Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
w ramach „Programu moder-
nizacji Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Ochrony Państwa w la-
tach 2017-2020” – 270.000,00 
zł, środki fi nansowe przekazane 
przez zakłady ubezpieczeń – 
50.00,00 zł oraz środki własne 
i samorządowe – 200.000,00 
zł. Gminie Czarny Bór dodat-
kowo na zakup wozu udało 
się pozyskać dofi nansowanie 

z budżetu Powiatu Wałbrzy-
skiego w kwocie 40.000,00 zł. - 
Dziękuję jeszcze raz za okazane 
wsparcie i zrozumienie potrzeb 
mieszkańców nie tylko Gminy 
Czarny Bór, ale także ościen-
nych samorządów – Boguszo-
wa-Gorc i Mieroszowa i wreszcie 
całego Powiatu Wałbrzyskiego. 
Partycypacja w kosztach zaku-
pu wozu to modelowy przykład 
współpracy na płaszczyźnie sa-
morząd-rząd - instytucje pań-
stwowe – uważa Adam Górec-
ki, wójt gminy. W odebraniu 
promesy Gminę Czarny Bór 
reprezentowali Dorota Skibska 
- Zastępca Wójta Gminy Czarny 
Bór i Krzysztof Kaczanowski - 
Prezes OSP Grzędy. Natomiast 
promesę wręczali: Grzegorz 
Macko – Wicemarszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
Bogusław Szpytma – Wice-
wojewoda Dolnośląski, Paweł 
Hreniak – Poseł na Sejm RP, 
Marek Kamiński - Komendant 
Wojewódzki Państwowej Stra-
ży Pożarnej i Łukasz Kaszteło-
wicz - Prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu.

Wsparcie dla zabytków

Remont ołtarza

Pałac w Czarnym Borze 
otrzymał dotację w kwocie 
40.000,00 zł z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dol-
nośląskiego na remont więźby 
dachowej wraz z wymianą  po-
krycia dachu. - Dziękujemy za 
okazane wsparcie Marszałkowi 

Województwa Dolnośląskie-
go Grzegorzowi Macko - mówi 
wójt Adam Górecki. 

Gmina stara się również 
wygospodarować systema-
tycznie środki, które poparte 
zaangażowaniem ze strony 
mieszkańców zmieniają obli-

cze gminnych zabytków. – To 
chociażby Kaplica Św. Anny
- podkreśla Adam Górecki, 
wójt gminy. Przypomnijmy, że 
w ostatnim czasie trzy zabytki 
z Gminy otrzymały wsparcie 
fi nansowe. Oprócz wspomnia-
nego Pałacu, Gmina Czarny Bór 

dofi nansowała remont ołtarza 
w Kaplicy Św. Anny w Witkowie. 
A wcześniej, bo w marcu 2020 
r. kościół p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Jaczkowie 
otrzymał dotację z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

W siedzibie Urzędu Gminy 
Adam Górecki - wójt Gminy 
Czarny Bór wraz z ks. Piotrem 
Sałagą - proboszczem Parafi i 
p. w. Zwiastowania Najświęt-
szej Maryi Panny  w Witkowie 
podpisali umowę dotacji na 
dofi nansowanie prac konser-
watorsko-restauratorskich. 

Prace te dotyczą ołtarza w 
Kaplicy Św. Anny w Witkowie. 
Wartość dofi nansowania wy-

niesie 25.000,00 zł. To kolej-
ne zadanie, na które zostaną 
przekazane środki z budżetu 
w ramach Gminnego Pro-
gramu Ochrony Zabytków. 
- Cieszy mnie fakt, że kaplica 
z roku na rok pięknieje. Tym 
bardziej, że podpisanie umo-
wy zbiegło się z 100. roczni-
cą urodzin naszego wielkiego 
rodaka Jana Pawła II - mówił 
Adam Górecki.

Milionowe wsparcie
Ponad 1 milion złotych 
otrzymała Gmina Czarny 
Bór z inicjatywy Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy przy akcepta-
cji Premiera Rzeczypospolitej 
Polskiej Mateusza Morawiec-
kiego w ramach tzw. Tarczy 
Antykryzysowej 4.0. - Dzię-
kujemy za środki, które zasilą 
budżet gminy i będą mogły 
stanowić wkład własny w in-
westycjach realizowanych 
z innych środków publicz-
nych - mówi Adam Górecki, 
wójt gminy odbierając pro-
mesę od Kamila Zielińskiego 
na wałbrzyskim Rynku. 

Pieniądze od rządu będzie 
można wykorzystać na róż-
ne cele, np. bliskie ludziom 
inwestycje: w szkoły, przed-
szkola, wodociągi, szpitale 
czy domy pomocy społecznej, 
a także inne działania podej-
mowane w naszych małych 
Ojczyznach. Dostęp do wiel-
kiego rządowego programu 
wsparcia inwestycji otrzyma-
ją wszystkie gminy i powia-
ty w naszym kraju. Fundusz 
odegra rolę tarczy dla samo-
rządów. Ministerstwo Finan-
sów od początku pandemii 
wspiera przedsiębiorców oraz 
samorządy. Wprowadzono już 
wiele zmian, które usprawniły 
wykonywanie budżetów JST, 

uelastyczniły reguły fi skalne 
i poprawiły płynność fi nan-
sową samorządów. Tarczy dla 
samorządów w ramach Fun-
duszu Inwestycji Samorzą-
dowych to kolejny element 

pomocy lokalnych inwestycji, 
jako dodatkowy impuls dla 
rozwoju gospodarczego re-
gionów i konkretne pieniądze, 
które otrzymają samorządy. 
Rządowa pomoc sprawi, że 

JST będą mogły bez prze-
szkód realizować swoje przed-
sięwzięcia. Samorządy (gminy, 
powiaty i miasta) otrzymają 
dotacje w wysokości od 0,5 
mln zł do aż ponad 93 mln 
zł — nigdy wcześniej państwo 
nie przedstawiło programu, 
który tak szeroko wspierałby 
małe Ojczyzny.

Ponad 2,6 mld złotych 
z Funduszu Inwestycji Samo-
rządowych trafi  do gmin wiej-
skich i miejsko-wiejskich. To 
droga zrównoważonego roz-
woju, który w równym stopniu 
wspiera zarówno duże miasta, 
juki najmniejsze miejscowości. 
Pieniądze będą przyznawane 
gminom i powiatom w formie 
przelewów, na ich wniosek — 
bez zbędnej biurokracji. To 
bezprecedensowe wsparcie 
dla każdej gminy i powiatu 
w kraju. Wiele gmin i po-
wiatów ma problem z wkła-
dem własnym do inwestycji, 
a środki z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych pozwolą im 
na realizację zadań inwesty-
cyjnych bez konieczności za-
dłużania. Gminy, które zdecy-
dują się utrzymać inwestycje 
nie będą musiały zwalniać 
pracowników, jednocześnie 
samorządy będą mogły wspo-
móc lokalnych przedsiębior-
ców, np. poprzez przyznanie 
ulg w należnościach. 

Radosnych, beztroskich, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Niech ten czas będzie dla Was pełen niezapomnianych wrażeń.

Adam Górecki
Wójt Gminy Czarny Bór



4 numer 18 • lipiec 2020

Pełni optymizmu
Gminne obchody tego-
rocznego Dnia Biblioteka-
rza i Pracownika Kultury 
w Czarnym Borze odbyły się 
w ograniczonym zakresie. 
Wójt wręczył Katarzynie 
Bernaś - dyrektor Biblioteki+ 
Centrum Kultury w Czarnym 
Borze oraz pracownikom 
symboliczne podziękowania 
i kwiaty. Odniósł się również 
do otwarcia obiektu dla czy-
telnika w minioną środę. 

- Zainteresowanie zasoba-
mi biblioteki, wypożyczenie 
w pierwszy dzień ponad 100 
wolumenów i obecność 45 czy-
telników pokazuje, że mieszkań-
cy Gminy czekali na jej urucho-
mienie - podkreślał Adam Gó-
recki. Placówkę odwiedził także 
dr Piotr Sosiński, prezes Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Invest-Park i przeka-
zał publikacje książkowe, które 
zasiliły księgozbiory czarnobor-
skiej instytucji. Biblioteka+Cen-
trum Kultury w Czarnym Borze 
6 maja częściowo wznowiła 
pracę i już przyjmuje pierw-
szych czytelników. – Czarno-
borską bibliotekę otworzyliśmy 
6 maja, punktualnie o godzinie 
10:00 i o tej właśnie godzinie 
zawitali do nas pierwsi „zama-

skowani” czytelnicy. W obecnej 
rzeczywistości otwarcie się na 
czytelników wymagało od nas 
oczywiście przygotowań. Za-
opatrzyliśmy się w środki do de-
zynfekcji, rękawiczki, przyłbice, 
wyznaczyliśmy drogę wejścia, 
wyjścia i zalecanych odstępów 
oraz zamontowaliśmy osłony 
z pleksy. Według rekomendacji 
„zabroniliśmy” wolnego dostępu 
do zbiorów. Pomimo rygorów 
i wszystkich obostrzeń zarówno 
czytelnicy, jak również pracow-
nicy bardzo pozytywnie odebrali 
możliwość otwarcia. Wszyscy 
czekaliśmy na ten moment, 
więc jesteśmy pełni optymi-
zmu, że pomimo epidemii uda 
się nam w miarę normalnie 
realizować swoje cele i zada-

nia – mówi Katarzyna Bernaś, 
dyrektor Biblioteka+Centrum 
Kultury w Czarnym Borze. Ze 
względów sanitarno-epidemio-
logicznych biblioteka czynna 
jest wyłącznie w zakresie wy-
pożyczania i zwrotów książek 
w godz. 10.00–17.30 (przerwy 
na dezynfekcje: 11.30–12.00, 
13.30–14.00, 15.30–16.00) so-
bota – nieczynna.

Zgodnie z wytycznymi 
opracowanymi przez Mi-
nisterstwo Rozwoju oraz 
rekomendacjami Biblioteki 
Narodowej, wprowadzono 
nowe zasady:

• Do biblioteki wchodzimy 
bezpośrednio z zewnątrz, 

drzwiami od strony ulicy.
• W bibliotece może przeby-

wać trzech czytelników, jeden 
przy stanowisku do wypoży-
czeń, dwoje oczekujących. Po-
zostali czytelnicy w tym czasie 
powinni pozostać na zewnątrz 
z zachowaniem zalecanego 
dystansu.

• Czytelnicy są zobligowani 
do noszenia maseczek, rę-
kawiczek jednorazowych lub 
użycia płynu dezynfekcyjne-
go, umieszczonego przy wej-

ściu do biblioteki.
• Wypożyczenia odbywają 

się bez wolnego dostępu do 
półek dla czytelników. Zbiory 
wybierają i podają czytelni-
kom wyłącznie bibliotekarze.

• Ze względu na koniecz-
ność poddawania zwrotów 
kwarantannie i tym samym 
okresowym wyłączenia ich 
z obiegu czytelnik jednora-
zowo będzie mógł wypoży-
czyć maksymalnie 3 książki i 3 
płyty.

Zamknięta do odwołania 
zostaje czytelnia (czasopi-
sma), sala komputerowa 
i stanowiska komputerowe 
dla czytelników. Zawieszone 
zostają usługi ksero. Nie udo-
stępnia się czytelnikom toalet.

Anulowane są wszystkie 
kary za przetrzymanie zbio-
rów. Termin ponownego ich 
naliczania zostanie określo-
ny w późniejszym czasie (po 
konsultacjach z bibliotekarza-
mi).

Świętojańskie wicie wianków
Wicie wianków, poszuki-
wania kwiatu paproci, so-
bótkowy napój „miłosny” 
oraz radosna, rodzinna 
atmosfera, a wszystko to 
podczas warsztatów święto-
jańskich zorganizowanych 
na powitanie lata przez Bi-
bliotekę+Centrum Kultury 
w Czarnym Borze we współ-
pracy z Sołectwem Czarny 
Bór. Warsztaty odbyły się 
w dniach 19-23 czerwca 2020 
r. zarówno w plenerze (na 
terenie GOKu w Witkowie) 
oraz w pomieszczeniach 
czarnoborskiej B+CK.

Od wieków początek lata 
był okazją do radosnego świę-
towania. Wyrazem tego były 
obyczaje związane z Kupal-
nocką hucznie obchodzoną już 
od czasów pierwszych Słowian 
z 21/22 czerwca. Natomiast 
chrześcijańskim odpowiedni-
kiem słowiańskiej Kupalnocki 
zwanej też Sobótką stała się 
Noc Świętojańska przypadająca 
z 23/24 czerwca (w wigilię Św. 
Jana). W czasie tym rozpalano 
ogniska, tańczono wokół nich, 
do tradycji należało też wicie 
i puszczanie wianków na wodę. 

W tę jedną, jedyną noc miał 
zakwitać kwiat paproci, a jego 

odnalezienie gwaran-
towało szczęście i bo-
gactwo. 

Podczas czarnobor-
skich warsztatów nie 
mogło więc zbraknąć 
wicia wianków (oczywi-
ście z kwiatów polnych 
i ziół) oraz poszukiwań 
magicznego kwiatu 
paproci. Poszukiwa-
nia miały charakter 
gry terenowej, pełnej zagadek, 
rebusów i zadań podczas, któ-
rych uczestnicy mieli okazję 
poznać zwyczaje świętojańskie, 
nazwy roślin, kwiatów, a także 
teksty literackie poświęcone 

temu świętu. Jak się okazuje 
najtrudniejszym zadaniem było 
odszyfrowanie fragment tekstu 
„Pieśni świętojańskiej o Sobót-
ce” autorstwa mistrza Jana Ko-
chanowskiego. 

Podczas warsztatów dopisa-

ła zarówno pogoda jak i dobry 
nastrój, odnaleziony też zo-
stał kwiat paproci, a wszyscy 
uczestnicy otrzymali upominki 
ufundowane przez Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną 
„INVEST-PARK”.
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W piątek, 27 maja 2020 
roku, przypadała 30. Rocznica 
powołania w Polsce instytu-
cji samorządu terytorialnego 
oraz przeprowadzenia w pełni 
wolnych wyborów samorzą-
dowych.

Z tej okazji w Gminie Czar-
ny Bór miały się odbyć uro-
czystości rocznicowe, które 
zostały odwołane w związku 
z zaistniałą sytuacją epide-
miologiczną. Adam Górecki 
- wójt Gminy Czarny Bór i Ma-
rzena Łatka - Przewodnicząca 
Rady Gminy skierowali na pi-
śmie do aktualnych i byłych 
radnych Rady Gminy, władz 
samorządowych na szczeblu 
powiatowym i wojewódzkim, 
byłych i obecnych pracowni-
ków Urzędu Gminy życzenia i 
podziękowania za pracę i za-
angażowanie na rzecz lokalnej 

społeczności na przestrzeni 
ostatnich 30-lat polskiej sa-
morządności. -  W polskim 
samorządzie wiele zostało zro-
bione, ale wiele jest również 
do zrobienia. U podstaw do-
brej współpracy leży poczucie 
wspólnoty i wolności, ale wła-
ściwie zdefi niowane - podkre-
śla włodarz gminy Czarny Bór.

Przypomnijmy: 5 lat temu 
z okazji 25-lecia Samorządu 
Terytorialnego w hali Gmin-
nego Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Czarnym Borze 
odbyła się podniosła patrio-
tyczna uroczystość. Uczest-
niczyli w niej radni gminy 
wszystkich kadencji od 1990 
r., przedstawiciele samorzą-
du województwa i powiatu, 
władze gminy oraz społeczni 
działacze.  Uczniowie i grono 
pedagogiczne przygotowało 
przepiękną patriotyczną uro-
czystość, podczas której wrę-
czono statuetki Zasłużony dla 
Gminy.

„Zdalna Szkoła+”
Kolejne laptopy dla uczniów 
GZSz-P w Czarnym Borze z 
Programu „Zdalna Szkoła+”

18 laptopów trafi  do Gmin-
nego Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Czarnym Borze z 
Programu „#zdalnaszkoła+”, 
którego Operatorem jest Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa. 
Gmina Czarny Bór pozyskała na 
ten cel dofi nansowanie w kwo-
cie 45 000 zł. Wspólny projekt 

Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej i Ministerstwa Cyfryzacji 
jest odpowiedzią na obecną sy-
tuację związaną ze stanem epi-
demii. Działanie jest fi nansowa-
ne ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. W sumie w ramach 
poprzedniej i obecnej edycji 
Programu „Zdalna Szkoła +” do 
uczniów trafi ły 42 laptopy.

Świadoma młodzież
Uczniowie Gminnego 
Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Czarnym 
Borze doskonale wiedzą, 
że: ”Dbając o Ziemię dbają 
o siebie” i swoją przyszłość. 
Na ten temat napisali prace 
z własnymi przemyślenia-
mi, które zostały bardzo 
wysoko ocenione przez 
grono pedagogiczne.

5 czerwca przypada Świa-
towy Dzień Ochrony Środo-
wiska Naturalnego. Ideą tego 
święta jest zwrócenie uwagi 
świata na problemy związane 
z zanieczyszczeniem i ochro-

ną środowiska naturalnego, 
podnoszenie świadomości 
ekologicznej, a także po-
budzenie ludzi do aktywnej 
działalności proekologicznej. 
Ta data ma uzmysławiać lu-
dziom na całym świecie, że 
obowiązkiem każdego z nas 
jest ochrona środowiska na-
turalnego. Nasze codzienne 
decyzje, wybory i zachowania 
tworzą świat w jakim żyjemy. 
Dzień Ochrony Środowiska 
został ustanowiony podczas 
Ogólnego Zgromadzenia 
ONZ w czasie pierwszej świa-
towej konferencji na temat 
stanu środowiska. Odbyła 

się ona 5 czerwca 1972 r. 
w Sztokholmie pod hasłem 
„Tylko jedna Ziemia”.

Uczniowie Gminnego 
Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Czarnym Borze 
doskonale wiedzą, że: ”Dba-
jąc o Ziemię dbają o siebie” 
i swoją przyszłość. Na ten te-
mat napisali prace z własnymi 
przemyśleniami, które zosta-
ły bardzo wysoko ocenione 
przez grono pedagogiczne. 
Nagrody rzeczowe przekaza-
ne przez Wójta Gminy trafi ły 
do: Pawła Gryki z klasy VI b, 
Pawła Szewczyka z klasy VI b 
i Jakuba Floriana z klasy VI c.

Przebudowa ulic 
Skalników i Sportowej
Aktualnie trwają prace na 
kolejnej dużej inwestycji 
drogowej - przebudowie 
ulic Skalników i Sportowej 
w Czarnym Borze.

- Prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem. Na placu 
budowy pracuje ciężki sprzęt. 
Zwracam się do mieszkańców, 
kierowców oraz pieszych użyt-
kowników o wzmożoną ostroż-
ność i cierpliwość, którą trzeba 
się wykazać przy realizacji każ-
dej inwestycji - apeluje Adam 
Górecki, wójt Gminy Czarny 
Bór. - Realizacja tej inwesty-
cji w sposób znaczący poprawi 
bezpieczeństwo w drodze do 
gminnych placówek oświato-

wych. Mam tu na myśli przed-
szkole i szkołę podstawową 
- podkreśla gospodarz gminy. 
Aktualnie trwa budowa sieci 
kanalizacji deszczowej, układa-
ne są kable pod nowe oświetle-
nie ulic, przeprowadzane jest 
korytowanie pod warstwy kon-
strukcyjne drogi tzn. wykona-
nie stabilizacji gruntu cemen-
tem i podbudowy z kruszywa.

Gmina na realizację zada-
nia uzyskała dofi nansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych w kwocie 80% wartości 
inwestycji. Wartość prac opie-
wa na kwotę ponad 2,7 mln 
zł. Termin zakończenia prac 
planowany jest jeszcze w tym 
roku.

Z pasją działają lokalnie
Rozpoczęła się realizacja 
projektu grantowego pn. 
Gadanie na śniadanie czyli 
czarnoborska, facebookowa 
tv śniadaniowa. 

Realizatorzy już zapowiadają 
wywiady z przymrużeniem oka, 
koncerty lokalnych zespołów 
i kulinarne warsztaty, a wszyst-
ko to na FB, na ofi cjalnym fan-
page Biblioteki +Centrum Kul-

tury w Czarnym Borze. Symbo-
liczny czek na realizację zadania 
24 czerwca br., w siedzibie LGD 
Kwiat Lnu odebrała Katarzyna 
Bernaś - Dyrektor Biblioteki + 
Centrum Kultury. Projekt do-
fi nansowany jest z programu 
„Działaj Lokalnie” Polsko -Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
i Ośrodki Działaj Lokalnie. 

Działania realizowane będą 
w sieci w formie krótkich au-
dycji o różnorodnej tematyce 
od warsztatów kulinarnych, 
poprzez plastyczne, przyrod-
nicze aż do prezentacji lokal-
nych zespołów. Na FB Biblioteki 
usłyszeć będzie można Grzędo-
wianki, Radość, podejrzeć jak 
powstają wieńce dożynkowe, 
a nawet jak lepią się słynne 
czarnoborskie pierogi...

Czarny Bór to Gmina Ludzi 
z pasją, nic więc dziwnego, 
że projekt realizuje grupa 
nieformalna właśnie pod tą 
nazwą, a na czele grupy pa-
sjonaci: Ewa Czaplicka - Pre-
zes Stowarzyszenia Atrakcyj-
ni, Bolesław Kalisz - Sołtys 
Czarnego Boru oraz Ola Kur-
nyta - studentka ekonomii, 
przedstawicielka młodego 
pokolenia.

30 Rocznica
Samorządu Terytorialnego
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Badaliśmy
pracowników
Gmina Czarny Bór dziękuje 
Staroście Wałbrzyskiemu 
Krzysztofowi Kwiatkowskie-
mu za przekazanie 140 szt. 
testów do przeprowadzenia 
badań na obecność Covid-19.

Badania zostały wykonane 
m.in. pracownikom Ośrodka 
Pomocy Społecznej i Gminnego 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Czarnym Borze oraz 
funkcjonariuszom policji z Po-
wiatu Wałbrzyskiego. - Testom 

zostały poddane m.in. pracow-
nice gminnego przedszkola. 
Mamy pewność, że najmłodsi 
mieszkańcy gminy są w dobrych 
rękach – podkreśla Adam Gó-
recki, wójt gminy. To już kolej-
na transza pomocy. Wcześniej 
Starosta przekazał również 
płyny dezynfekujące, maseczki, 
rękawice ochronne oraz kom-
binezony, które trafi ły m.in. do 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych i Zakładu Lecznictwa 
Odwykowego.

Odjazdowy Dzień Dziecka
Bryczka zaprzężona „w konie 
mechaniczne”, moc słod-
kich upominków, balonowe 
stworki i wesoły krasnal 
Nartek, a wszystko to dla 
najmłodszych mieszkańców 
Gminy Czarny Bór w ramach 
odjazdowo-objazdowego 
Dnia Dziecka.

Z inicjatywy Wójta Adama 
Góreckiego, w ramach Dnia 
Dziecka od 29 maja do 1 czerw-
ca, trwał objazd gminy kolorowo 
przystrojoną bryczką, pełną sło-
dyczy, balonowych upominków 
oraz pozytywnej energii. Wesoły 
korowód pracowników Biblio-
teki+Centrum Kultury na czele 
z Nartkiem (gminną maskotką) 

odwiedził wszystkie sołectwa 
gminy poczynając od Jaczkowa, 
Witkowa, przez Borówno, Czarny 
Bór i Grzędy. W dobie pandemii 
kiedy niemożliwe są zgroma-
dzenia czy organizacja imprez 
dla większej liczby osób udało 
się znaleźć sposób by wywołać 
uśmiech na twarzy i w bezpiecz-
ny sposób, zgodnie z reżimem 

sanitarnym dotrzeć do ponad 
400 dzieci. Organizatorzy kolo-
rowego objazdu: Wójt Gminy 
Czarny Bór Adam Górecki oraz 
Biblioteka +Centrum Kultury za 
pomoc w organizacji akcji ser-
decznie dziękują Państwu Urszu-
li i Zbigniewowi Filip, Panu Sta-
nisławowi Rutkowskiemu oraz 
Pani Stanisławie Góral.

Odebrali
promesę

Wicemarszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Grzegorz 
Macko przekazał Adamowi 
Góreckiemu, wójtowi Gminy 
Czarny Bór promesę w wyso-
kości 190.000,00 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Pieniądze 
przeznaczone zostaną na do-

fi nansowanie realizacji zada-
nia pn. Czarny Bór – Borówno 
- Witków etap I droga dojaz-
dowa do gruntów rolnych. 
- Dziękujemy za zrozumienie 
potrzeb mieszkańców gminy 
i wsparcie w realizacji kolejnej 
inwestycji drogowej - mówił 
włodarz gminy.

Aktywni w sieci
W dobie pandemii koronawi-

rusa Biblioteka+Centrum Kultu-
ry w Czarnym Borze jak inne in-
stytucje pozostawała zamknięta 
dla odwiedzających. Nie ozna-
czało to jednak braku zajęć. 

Pracownicy placówki szyli 
maseczki dla czytelników, pro-
wadzili prace porządkowe oraz 
intensywnie przygotowywali się 
do bezpiecznego otwarcia. Po-
mimo pandemii czarnoborskie 
Centrum Kultury z powodze-
niem prowadziło też aktywną 
działalność kulturalną i czytelni-
czą w sieci. W ramach autorskie-
go cyklu „W piżamie ale z kultu-
rą”, za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, pracownicy 
B+CK zachęcali do pozostania 
w domu, bycia twórczym, a szy-
cie maseczek tak potrzebnych 
w tym trudnym czasie łączyli 
z kreatywną zabawą. Na fan-
page B+CK codziennie można 
było znaleźć różnorodne propo-
zycje jak ciekawie spędzić czas 
kwarantanny. Nie brakowało 
fi lmów promujących aktywność 
kulturalną i fi zyczną (stacjonar-
ną oczywiście), instruktaży jak 
zrobić „coś z niczego”, propo-
zycji działań plastycznych czy 
wirtualnych spotkań z pracow-
nikami np. przy okazji czytania 
fragmentów ciekawych lektur.
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O pożyczkach płynnościowych
i działaniach w regionie
Wsparcie z Funduszowego 
Pakietu Antywirusowego 
oraz rozmowy z samorzą-
dowcami były głównymi 
punktami wizyty minister 
funduszy i polityki regional-
nej Małgorzaty Jarosińskiej-
-Jedynak na Dolnym Śląsku. 
W siedzibie Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej spotkała się z wójtami, 
burmistrzami, prezydentami 
i starostami z regionu wał-
brzysko-świdnickiego. Gminę 
Czarny Bór reprezentował 
na spotkaniu wójt Adam 
Górecki. 

Pierwszym punktem wizy-
ty minister było spotkanie w  
Wielobranżowej Spółdzielni 
Socjalnej ARTE w Bielawie, któ-
ra oprócz korzystania z fun-
duszy europejskich, otrzymała 
także pomoc w ramach Fundu-
szowego Pakietu Antywiruso-
wego. Pożyczkę płynnościową 
spółdzielnia przeznaczyła  na 
bieżącą działalność i ograni-
czenie ekonomicznych skut-
ków epidemii koronawirusa, 
w tym na wynagrodzenie pra-
cowników i koszty administra-
cyjne. -  To ważne, że tzw. pod-
mioty ekonomii społecznej, któ-
re działają na rzecz najbliższej 
społeczności, mogą skorzystać z 
pomocy fi nansowej w tym trud-
nym dla nas wszystkich czasie. 
Cieszę się, że oferowane przez 
nas wsparcie spotyka się z du-
żym zainteresowaniem, rów-
nież naszych wcześniejszych 
benefi cjentów. Do tej pory roz-
dysponowaliśmy ponad 1,1 mln 
zł – podkreśliła minister Jaro-
sińska-Jedynak. Oprócz spo-
tkania w Spółdzielni, minister 
wraz z ministrem Michałem 
Dworczykiem, szefem Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, 
wzięła udział w spotkaniach z 
samorządowcami, m.in. z po-
wiatu dzierżoniowskiego i wał-
brzyskiego. Rozmowy dotyczy-
ły spraw regionalnych, w tym 

także Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji. - Cieszę się, że 
mogłam poznać wyzwania, 
które czekają południe Dolne-
go Śląska. Mogliśmy porozma-
wiać o tym, co jest najbardziej 
istotne, jakie są potrzeby roz-
wojowe, a Ministerstwo Fun-
duszy i Polityki Regionalnej, 
które odpowiada za planowa-
nie rozwoju regionalnego jest 
tym najlepszym ministerstwem, 
które może wiedzieć jak na 
te wyzwania odpowiedzxieć. 
Przede wszystkim korzystając 
z funduszy Nowej Perspekty-
wy Finansowej, gdzie do Polski 
trafi  ponad 160 miliardów euro, 
a Dolny Śląsk będzie mógł sko-
rzystać z bardzo wielu form 
wsparcia. Zarówno programy 
krajowe, Regionalny program 
operacyjny, ale również Fun-
dusz sprawiedliwej transfor-
macji, gdzie Dolny Śląsk jest 
jednym z trzech województw, 
które będzie mogło skorzystać z 
tego typu wsparcia. Polska jest 
jednym z większych benefi cjen-
tów, bo 8 miliardów euro po-

winno trafi ć do naszego kraju w 
ramach środków sprawiedliwej 
transformacji. Myślę, że tak jak 
i Polska, tak samo i Dolny Śląsk 
będzie liderem wykorzystania 
tych środków. Rozmawialiśmy 
dzisiaj i wielu innych wyzwa-
niach, które stoją przed gmina-
mi – szczególnie te dotyczące 
wkładów własnych na projekty. 
Cieszę się, że samorząd woje-
wództwa ma pomysł, jak z tym 
problemem sobie poradzić, że 
samorząd województwa tak 
blisko współpracuje z gminami 
rozmawiając o ich problemach. 
Problemy, które się pojawiają 
nazywam wyzwaniami, bo to 
są takie kwestie, na które jeste-
śmy w stanie znaleźć rozwią-
zanie, na które mamy środki 
fi nansowe. Będziemy mogli te 
największe wyzwania stojące 
przed gminami rozwiązywać, 
a południe Dolnego Śląska ma 
tych wyzwań i barier w pokony-
waniu ma naprawdę wiele. Mu-
simy znaleźć takie rozwiązania 
i będziemy je znajdować, aby 
można było te gminy wspomóc. 

Strategie pokazują, jak ważne 
jest wsparcie dla tych mniej-
szych obszarów. Ważny jest 
zrównoważony rozwój, wrażli-
wy terytorialnie i odpowiada-
jący na potrzeby tych małych 
miejscowości, które do tej pory 
były pomijane – podkreślała 
minister funduszy i polityki 
regionalnej Małgorzata Ja-
rosińska-Jedynak podczas 
konferencji z dziennikarzami.
Głos zabrał również Grzegorz 
Macko, wicemarszałek woje-
wództwa dolnośląskiego. - To, 
co jest charakterystyczne dla 
tych powiatów (wałbrzyskiego, 
świdnickiego, dzierżoniowskie-
go, kłodzkiego i ząbkowickiego 
– red.) to podobne problemy i 
wyzwania wynikające także z 
szybkiego rozwoju Dolnego Ślą-
ska. Rozwoju, który spowoduje, 
że w nowej perspektywie budże-
towej jako region przejściowy 
nie będziemy mogli już liczyć 
na tak wysokie wsparcie, jak 
wcześniej. Stąd nowe narzędzia 
i rozwiązania, które proponuje 
ministerstwo, Komisja Europej-

ska i my, jako zarząd i samorząd 
województwa dolnośląskiego. 
Zmieniamy fi lozofi ę działania 
w taki sposób, aby dostosować 
ją do Strategii Odpowiedzial-
nego Rozwoju zaproponowanej 
przez Premiera Mateusza Mo-
rawieckiego. Dostosowujemy 
nasze działania do tego, aby 
mniejsze gminy dostawały wię-
cej środków. Dajemy narzędzia 
ku temu, proponujemy, aby po-
łudniowa część Dolnego Śląska 
była podzielona na ZIT-y*, któ-
re pewnie wielu mieszkańcom 
nic nie mówią, ale na co dzień 
widzimy efekty działania takich 
instrumentów w strumieniu pie-
niędzy, który płynie z Regional-
nego programu operacyjnego, 
z programów krajowych do na-
szych małych miejscowości. To 
jest nasze zadanie, dogadamy 
się z samorządowcami i wyko-
namy taką pracę, która będzie 
przez kolejne 7 lat procentowa-
ła jeszcze większym wsparciem 
- mówił wicemarszałek. Wizytę 
podsumował Michał Dworczyk, 
Szef Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. - To nie jest sprawa 
codzienna, że członkowie Rady 
Ministrów odwiedzają subregion 
wałbrzyski, więc dziękujemy, 
bo poza wszystkimi ustalenia-
mi bardzo ważne jest również 
budowanie relacji pomiędzy 
samorządowcami, a przedsta-
wicielami rządu, bo wtedy z 
jednej strony zrozumienie, a z 
drugiej współpraca są łatwiej-
sze. Chciałbym powiedzieć o ko-
lejnym instrumencie wsparcia, 
który jest uruchamiany przez 
Rząd. W ramach Tarczy anty-
kryzysowej dla samorządów zo-
stanie przekazane 6 miliardów 
złotych w skali całego kraju. 
Jeżeli chodzi o nasz subregion 
wałbrzyski, to będzie ponad 91 
milionów złotych. Te pieniądze 
trafi ą do każdej gminy, każ-
da gmina od najmniejszej do 
największej otrzyma wsparcie 
zgodnie z algorytmem wyliczo-
nym w Ministerstwie Finansów, 

a środki te będą uruchamiane 
w perspektywie dwóch miesięcy. 
Dostęp do nich będzie bardzo 
prosty poprzez wniosek, który 
gmina będzie musiała złożyć 
za pośrednictwem Urzędu Wo-
jewódzkiego do Rządu. Środki 
te będą mogły być wykorzy-
stane na najbardziej potrzebne 
przedsięwzięcia realizowane 
przez gminę, czyli m.in. projekty 
inwestycyjne takie, jak remont 
szkoły czy szpitala. To, co za-
wsze podkreślamy – południe 
Dolnego Śląska przez wiele lat 
było zaniedbywane. Teraz, w 
ramach strategii odpowiedzial-
nego i zrównoważonego rozwo-
ju staramy się ten stan rzeczy 
zmieniać. Staramy się doin-
westować i nadrabiać straty. 
Jestem przekonany, że dzisiej-
sze spotkanie temu się właśnie 
przyczyni – podkreślał Michał 
Dworczyk. 

*Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT) to nowy in-
strument fi nansowania, który 
Komisja Europejska zaplano-
wała na lata 2014-2020. Ce-
lem ZIT jest m.in.: realizacja 
zintegrowanych projektów 
odpowiadających w sposób 
kompleksowy na potrzeby i 
problemy obszarów metro-
politalnych oraz sprzyjanie ich 
rozwojowi współpracy i inte-
gracji, przede wszystkim tam, 
gdzie skala problemów zwią-
zanych z brakiem współpracy 
i komplementarności działań 
różnych jednostek admini-
stracyjnych jest największa. 
ZIT-y stanowią narzędzie se-
lekcji i realizacji przedsięwzięć 
istotnych dla rozwoju regionu 
w oparciu o współpracę wielu 
podmiotów, podejmowaną w 
ramach obszarów funkcjonal-
nych. Kluczową przesłanką 
zastosowania ZIT w progra-
mie operacyjnym jest przede 
wszystkim potrzeba realizacji 
wzajemnie zależnych i kom-
plementarnych projektów.

Uwaga!
We wtorek, 7 lipca, rozpoczął 
się remont drogi powiatowej 
w Witkowie na długości 1 
km.

Wykonawca inwestycji - 
Usługi Remontowo-Budowla-
ne i Transport Józef Michalik 
zawiadamia o wprowadzeniu 
tymczasowej organizacji ru-
chu. Utrudnienia pojawią się na 
odcinku od nr 116 do remizy 
strażackiej (nr 42A). Apeluje-
my o zachowanie ostrożności 
i zastosowanie się do nowego 
oznakowania.

Nowy wizerunek
Nasze Grzędowianki mają 
nowe kostiumy.

Grzędowska kapela śpie-
wacza zawdzięcza nowe stro-
je Krzysztofowi Kwiatkow-
skiemu, Staroście Powiatu 
Wałbrzyskiego, Zarządowi 
Powiatu Wałbrzyskiego oraz 
Sylwestrze Wawrzyniak, 
Przewodniczącej Rady Po-
wiatu Wałbrzyskiego. Pięknie 
dziękujemy i już dziś zapo-
wiadamy ofi  cjalną „premie-
rę” Grzedowianek w nowych 
strojach.
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Drodzy Mieszkańcy, jeżeli macie zastrzeżenia do fi rmy odbierającej odpady komunalne, pytania i wątpliwości
dotyczące segregacji prosimy o kontakt

e-mailowy pod adresem: wojt@czarny-bor.pl  lub telefonicznie pod numerem 74 8450-139, wew. 26.

Jeśli na planowany  dzień  odbioru odpadów przypada dzień świąteczny - odbiór odpadów odbędzie się
w dzień roboczy bezpośrednio przed lub po przypadającym dniu wolnym od pracy. Pojemniki i worki
przewidziane do opróżnienia, na dzień odbioru powinny być wystawione poza rejon nieruchomości

lub w widocznym miejscu przy wejściu na teren nieruchomości.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
W GMINIE CZARNY BÓR 2020 r.

RODZAJ MIESIĄC CZARNY BÓR* BORÓWNO GRZĘDY GRZĘDY GÓRNE JACZKÓW WITKÓW

Odbiór niesegrego-
wanych odpadów 
komunalnych (zmie-
szanych)

LIPIEC 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27
SIERPIEŃ 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 3, 10, 17, 24, 31 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31 3, 10, 17, 24, 31
WRZESIEŃ 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 7, 14, 21, 28 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28
PAŹDZIERNIK 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26
LISTOPAD 3, 6, 10, 14, 17, 20, 24, 27 2, 9, 16, 23, 30 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 24 2, 9, 16, 23, 30 2, 9, 16, 23, 30
GRUDZIEŃ 1, 4, 8, 11, 15, 18, 19, 24, 29 7, 14, 21, 28 1, 8, 15, 21, 29 1, 8, 15, 21, 29 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28

Odbiór odpadów se-
lektywnie zbieranych 
- metale i tworzywa 
sztuczne

LIPIEC 9, 23 9, 23 9, 23 9, 23 9, 23 9, 23
SIERPIEŃ 6, 20 6, 20 6, 20 6, 20 6, 20 6, 20
WRZESIEŃ 3, 17 3, 17 3, 17 3, 17 3, 17 3, 17
PAŹDZIERNIK 1, 15, 29 1, 15, 29 1, 15, 29 1, 15, 29 1, 15, 29 1, 15, 29
LISTOPAD 13, 26 13, 26 13, 26 13, 26 13, 26 13, 26
GRUDZIEŃ 10, 23 10, 23 10, 23 10, 23 10, 23 10, 23

Odbiór odpadów se-
lektywnie zbieranych 
- papier

LIPIEC 1, 15, 29 1, 15, 29 1, 15, 29 1, 15, 29 1, 15, 29 1, 15, 29
SIERPIEŃ 12, 26 12, 26 12, 26 12, 26 12, 26 12, 26
WRZESIEŃ 9, 23 9, 23 9, 23 9, 23 9, 23 9, 23
PAŹDZIERNIK 7, 21 7, 21 7, 21 7, 21 7, 21 7, 21
LISTOPAD 4, 18 4, 18 4, 18 4, 18 4, 18 4, 18
GRUDZIEŃ 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 16, 30

Odbiór odpadów se-
lektywnie zbieranych 
- szkło

LIPIEC 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 16, 30
SIERPIEŃ 13, 27 13, 27 13, 27 13, 27 13, 27 13, 27
WRZESIEŃ 10, 24 10, 24 10, 24 10, 24 10, 24 10, 24
PAŹDZIERNIK 8, 22 8, 22 8, 22 8, 22 8, 22 8, 22
LISTOPAD 5, 19 5, 19 5, 19 5, 19 5, 19 5, 19
GRUDZIEŃ 3, 17, 31 3, 17, 31 3, 17, 31 3, 17, 31 3, 17, 31 3, 17, 31

Odbiór odpadów se-
lektywnie zbieranych 
- odpady ulegające 
biodegradacji

LIPIEC 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29
SIERPIEŃ 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26
WRZESIEŃ 2, 9, 16, 23, 30 2, 9, 16, 23, 30 2, 9, 16, 23, 30 2, 9, 16, 23, 30 2, 9, 16, 23, 30 2, 9, 16, 23, 30
PAŹDZIERNIK 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28
LISTOPAD 4, 12, 18, 25 4, 12, 18, 25 4, 12, 18, 25 4, 12, 18, 25 4, 12, 18, 25 4, 12, 18, 25
GRUDZIEŃ 2, 9, 16, 22, 30 2, 9, 16, 22, 30 2, 9, 16, 22, 30 2, 9, 16, 22, 30 2, 9, 16, 22, 30 2, 9, 16, 22, 30

*CZARNY BÓR: WTORKI: Skalników, Główna, Górnicza, Jasna 11,11a,12,13, Kamiennogórska 12, Wesoła 8,14,16,18,20,22,24,30
PIĄTKI: Azaliowa, Boczna, Brzozowa, Jarzębinowa, Jasna, Kamiennogórska, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Malinowa, Nadrzeczna,

Parkowa, Polna, Skalników, Słoneczna, Sportowa, Świerkowa, Wałbrzyska, Wesoła, Zamkowa


