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Zakończono prace remon-
towe na drodze powiatowej 
w Witkowie. 

Inwestycja realizowana była 
przez Starostwo Powiatowe 
w Wałbrzychu, przy wsparciu 
środków z budżetu państwa 
w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Wartość zada-
nia wyniosła ponad 1,5 mln zł 
przy dofi nansowaniu na po-
ziomie 70%. - Cieszę się, że to 

kolejna inwestycja Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu 
wykonana na terenie gminy 
Czarny Bór. Remont drogi, pro-
wadzony na długości blisko 1 
km, poprawił bezpieczeństwo 
nie tylko mieszkańców Witko-
wa, ale także użytkowników 
z całego Powiatu Wałbrzyskie-
go oraz turystów wędrujących 
na Trójgarb – mówi Adam 
Górecki, wójt gminy.

Dobra współpraca
z powiatem

Trwa kontrola segregacji 
odpadów komunalnych 
w gminie Czarny Bór. Na 
zweryfi kowanych pojem-
nikach, gdy segregacja 
odbywa się w sposób nie-
prawidłowy pracownicy 
zawieszają żółtą kartkę. 

Oznacza to, że sortowanie 
powinno być poprawione. 
Kolejnym etapem, w przy-
padku nie podjęcia przez 
mieszkańców działań zmie-
rzających do prawidłowej se-
gregacji na koszu pojawi się 
czerwona naklejka. To będzie 
skutkowało wszczęciem po-
stępowania. 

Przypominamy: Zgod-
nie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach, sortowanie odbywa się 
u źródła. Poszczególne frak-
cje odpadów powinny trafi ć 
do worków różnych kolorów, 
dostarczanych przez fi rmę 
Sanikom. Dopiero te odpady, 
które nie mogą zostać posor-
towane trafi ają do wspólnego 
pojemnika. 

Firma odbierająca odpady 
dostarcza worki do selek-
tywnej zbiórki odpadów ko-

munalnych dla mieszkańców 
zabudowy jednorodzinnej 
oraz niektórych lokali miesz-
kalnych w budynkach wielo-
lokalowych, według złożo-
nych deklaracji: do 4 osób 
włącznie – jeden komplet, od 
5 do 8 osób – dwa komplety 
oraz co najmniej 9 osób – trzy 
komplety. Komplet worków 
obejmuje 4 worki na odpa-
dy segregowane tj., papier, 
metale/ tworzywa sztucz-
ne, szkło i odpady ulegające 
biodegradacji, ze szczegól-
nym uwzględnieniem bio-
odpadów (w tym odpadów 
zielonych). Biodegradowalne 
odpady mogą oddawać je-
dynie mieszkańcy, którzy nie 
zadeklarowali kompostow-
nika. Po odebraniu odpadów 
gromadzonych w workach wg 
harmonogramu fi rma odbie-
rająca odpady dostarcza do 
nieruchomości kolejny worek 
(worek za worek). - W razie 
pytań bądź wątpliwości do-
tyczących segregacji prosimy 
o kontakt z Urzędem Gminy 
na adres sekretariat@czarny-
-bor.pl lub pod nr tel. 74 8450-
139, wew. 34 lub 26 – apelują 
urzędnicy.

Sortuj odpady

Dzięki sprawnym dzia-
łaniom strażaków Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz 
Państwowej Straży Pożarnej, 
pracowników Urzędu Gminy 
oraz zaangażowaniu wielu 
innych osób, udało się ogra-
niczyć maksymalnie straty 
powstałe w wyniku inten-
sywnych opadów deszczu, 
które nawiedziły nasz region 
w nocy z 14 na 15 paździer-
nika. 

Obfi te opady już od wcze-
snych godzin porannych dały 
się we znaki mieszkańcom 

gminy. Reakcja na zagro-
żenie była jednak błyska-
wiczna. - Dziękuję Zastępcy 

Komendanta Miejskiego PSP 
w Wałbrzychu - bryg. Paw-
łowi Kalińskiemu i Zastępcy 

Dowódcy Jednostki Ratowni-
czo - Gaśniczej nr 2 – st. asp. 
Sylwestrowi Porębie za szybką 
i pełną zaangażowania akcję 
ratowniczą. To był pracowity 
dzień dla wszystkich, którzy 
nieśli pomoc mieszkańcom 
Gminy Czarny Bór – mówił 
dzień później Adam Górecki, 
wójt gminy. Z informacji jakie 
otrzymał urząd od miesz-
kańców wynika, że ucierpia-
ły tylko 4 gospodarstwa. Do 
poszkodowanych udała się 
powołana przez wójta komi-
sja w celu oszacowania strat.

Zminimalizowaliśmy zagrożenie

Ochotnicze Straże Pożarne 
w Gminie Czarnym Bór zy-
skały wyposażenie z zakre-
su uzbrojenia, techniki spe-
cjalnej i osobistych ubrań 
ochronnych dla strażaków. 

Zakupów udało się do-
konać w ramach realizacji 
programu priorytetowego 
pn. „Ogólnopolski program 
fi nansowania służb ratowni-
czych Część 2) Dofi nansowa-
nie zakupu sprzętu i wypo-
sażenia jednostek OSP”. OSP 
otrzymały dofi nansowanie 
z WFOŚiGW oraz Narodo-
wego Fundusz Gospodarki 
Wodnej na poziomie 70% 
wartości zadania. OSP Jacz-

ków otrzymało dofi nanso-
wanie na poziomie 9.386,00 
zł, OSP Grzędy 12.740,00 zł, 
a OSP Czarny Bór 3.752,00 
zł. Dzięki uzyskanemu do-
fi nansowaniu możliwy był 
zakup sprzętu służącego do 
prowadzenia akcji ratowni-
czych i usuwania skutków 
zagrożeń dla strażaków - 
ochotników, którzy niejed-
nokrotnie pierwsi udzielają 
pomocy we wszelkich zda-
rzeniach. Wręczenie symbo-
licznych bonów odbyło się 
pod siedzibą Państwowej 
Straży Pożarnej w Wałbrzy-
chu na początku lipca 2020 
r. w obecności m.in. Ministra 

Michała Dworczyka - Szefa 
Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów, parlamentarzystów, 

przedstawicieli samorządu 
oraz WFOŚiGW we Wrocła-
wiu.

Wsparcie dla druhów

Starostwo Powiatowe 
w Wałbrzychu prowadziło 
prace porządkowe przy dro-
gach powiatowych pomiędzy 
Witkowem, a Czarnym Bo-
rem. 

Kierowców prosimy o za-
chowanie ostrożności w tym 
miejscu. - Dziękuję staroście 

Krzysztofowi Kwiatkow-
skiemu za zrozumienie po-
trzeb mieszkańców Gminy 
Czarny Bór. Działania te nie 
tylko poprawią estetykę tere-
nu, ale także przyczynią się do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
pieszych i kierowców – mówi 
Adam Górecki, wójt gminy.

Prace porządkowe

Renata Pajor Tokarczyk no-
wym sołtysem Witkowa. 

15 października w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Wit-
kowie odbyło się zebranie 
wiejskie, podczas którego 
mieszkańcy wybrali Sołty-
sa i Radę Sołecką. W wyniku 
przeprowadzonego głoso-
wania na Sołtysa wybrano 
Renatę Pajor Tokarczyk. 
W skład Rady Sołeckiej we-
szli: Krystyna Stawiarska, 

Danuta Pogwizd, Marzena 
Turek i Konrad Pajor. - Gra-
tuluję społecznego poparcia 
i zapraszam do współpracy na 
rzecz mieszkańców Witkowa. 
Życzę wytrwałości, w pełnie-
niu tej niełatwej, ale dającej 
dużo satysfakcji funkcji spo-
łecznej – mówił na zebraniu 
Adam Górecki, wójt gminy. 
We wrześniu 2020 r. miesz-
kańcy sołectwa zadecydowali 
o odwołaniu Sołtysa i Rady 
Sołeckiej.

Nowe porządki
w Witkowie
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Ponad 80 km oznakowa-
nych szlaków, 4 trasy bie-
gowe, 2 spacerowe, ponad 
100 słupków z oznaczenia-
mi i 6 tablic turystycznych. 
Gmina Czarny Bór przed-
stawiła efekty zadania pt. 
„Z Flagą na Trójgarbie” 
realizowanego z dofi nan-
sowaniem Funduszu Toyoty 
„Dobre Pomysły Zmieniają 
Nasz Świat”. 

Realizacja projektu jest 
kontynuacją szeregu działań 
realizowanych od lat wokół 

Masywu Trójgarbu. Dzięki 
walorom przyrodniczym oraz 
różnorodnym projektom 
Góra Trójgarb stała się jed-
nym z ulubionych miejsc tury-
stów i biegaczy z całego Dol-
nego Śląska i nie tylko. Zada-
nie polegające na wytyczeniu 
i oznakowaniu tras biegowych 
i spacerowych wokół Masywu 
Trójgarbu realizowane było 
przez Bibliotekę+Centrum 
Kultury w partnerstwie z Gmi-
ną Czarny Bór, Gminą Stare 
Bogaczowice oraz Nadleśnic-
twem Wałbrzych. Podsumo-

wanie projektu oraz 
symboliczne otwar-
cie trasy odbyło się 
w Witkowie. Otwarcia 
trasy dokonali: Wójt 
Gminy Czarny Bór - 
Adam Górecki, Wójt 
Gminy Stare Boga-
czowice - Mirosław 
Lech, przedstawiciel 
Toyoty - Piotr San-
domierski, Sekretarz 
Gminy Czarny Bór 
– Tomasz Gromala, 
przedstawiciel Nadle-
śnictwa Wałbrzych - 
Mateusz Majchrzyk, 

przedstawiciel Fundacji Edu-
kacji Europejskiej – Łukasz 
Hoppe oraz Dyrektor B+CK 
- Katarzyna Bernaś. – Jestem 
szczęśliwy, że udało się nam 
zrealizować kolejną inwestycję 
wokół Trójgarbu. Po raz pierw-
szy była realizowana w tak 
szerokim partnerstwie. Ta góra 

staje coraz bardziej rozpozna-
walna nie tylko na Dolnym 
Śląsku, ale w i Polsce. Zapra-
szamy do aktywności wszyst-
kich chętnych. Trasy są bardzo 
dobrze oznakowane. Ciężko 
jest zabłądzić – mówił Adam 
Górecki, chwilę przed symbo-
licznym przecięciem wstęgi. 
W tym miejscu podziękował 
sekretarzowi Tomaszowi Gro-
mali, który osobiście nadzo-
rował umieszczenie poszcze-
gólnych tablic i opracowanie 
map dla biegaczy i turystów. 
- Wracamy do tego miejsca po 
paru latach. W ramach Szkół 
dla ekorozwoju wsparliśmy 
wówczas m.in. powstanie Mu-
zeum wokół Trójgarbu. Teraz 
jest to Fundusz Toyoty. Nasz 
lokalny fundusz, z którego 
skorzystaliście. Przedstawili-
ście nowy, dobry pomysł, który 
zyskał akceptację. Cieszy nas, 
że ten region jest tak aktywny. 
Widzimy, że powstają tu ko-
lejne inicjatywy, że aplikujecie 
o kolejne środki. Jest już wieża, 
teraz są oznakowane ścieżki. 
Mamy nadzieję, że to sprawi, 

iż te miejsca będą jeszcze chęt-
niej odwiedzane – zaznaczał 
Piotr Sandomierski z Toyoty. 
Podczas spotkania zarówno 
Wójt Gminy Czarny Bór jak 
również Wójt Gminy Stare Bo-
gaczowice podkreślali olbrzy-
mie zasługi Funduszu Toyoty 
i Fundacji Edukacji Europej-
skiej w realizacji projektów 
turystycznych i kulturalnych 
oraz złożyli serdeczne podzię-
kowania dla kierownictwa To-
yoty Manufacturing Poland za 
zaangażowanie w działalność 
społeczną w naszym regionie.

Bieg z widokami 

Górski Półmaraton z Flagą 
na Trójgarbie wpisał się już 
na stałe w kalendarz im-
prez biegowych. Organiza-
torzy zapraszają do udziału 
zarówno doświadczonych 
biegaczy, jak i tych, którzy 
dopiero zaczynają przygo-
dę z bieganiem. Półmara-
ton organizowany jest na-
przemiennie z dwóch gmin, 
trasa półmaratonu biegnie 

zamiennie znad zalewu 
w Starych Bogaczowicach 
lub z boiska sportowego 
w Witkowie. Kolejne edy-
cje półmaratonu pokazały, 
że biegi górskie cieszą się 
ogromną popularnością. 
Wpływ na to mają przede 
wszystkim bajkowe krajo-
brazy, które odwracają uwa-
gę od zmęczenia, a także 
doskonale mobilizują do 
pokonywania kolejnych ki-
lometrów. Trasy przebiegają 
obok nowo wybudowanej 
Wieży Widokowej na szczy-
cie Trójgarbu. To obiekt, któ-
ry zdążył już podbić serca 
miłośników górskiej przy-
rody, zaprawionych fanów 
górskich eskapad, fotoma-
niaków, ale także osób, któ-
re dopiero złapały bakcyla 
pieszych wędrówek.

Dla tradycyjnych turystów 
w Masywie Trójgarbu i oko-
licach wytyczonych jest po-
nad 70 kilometrów szlaków 
turystycznych, gwarantują-
cych różne poziomy trud-
ności.

Mamy kolejną atrakcję
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Uczniowie Gminnego Ze-
społu Szkolno – Przedszkolne-
go godnie uczcili Niepodległą.

Młodzież własnoręcznie 
wykonała narodowe chorą-
giewki, a przedszkolaki za-
śpiewały o godzinie 11.11 
Hymn Narodowy. Były rów-
nież prace plastyczne pod ha-
słem „Kiedy myślę – Polska...” 

oraz udział w ogólnopolskiej 
akcji „Mamy niepodległą! – 
wyślij kartkę z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległo-
ści!”. - Dziękujemy za zaanga-
żowanie dzieciom, młodzieży 
oraz opiekunom i wychowaw-
com oraz gratulujemy wspa-
niałej, patriotycznej postawy
– mówi dyrekcja szkoły. 

Najmłodsi dla Niepodległej

Udało się zrealizować po-
mysł zgłoszony przez OSP 
Grzędy w ramach zadania 
„W zdrowym ciele zdrowy 
d(r)u(c)h”. 

Kolejna siłownia zewnętrz-
na w Gminie Czarny Bór na 
pewno cieszy mieszkańców. 
Szczególnie w Grzędach, bo 
to tam, przy świetlicy wiej-
skiej w pobliżu placu zabaw, 
powstała nowa siłownia ze-
wnętrzna. Zadanie udało się 
zrealizować ze środków unij-
nych z grantów za pośrednic-

twem LGD Kwiat Lnu. - Cieszę 
się, że przy świetlicy wiejskiej, 
która została wybudowana 
w ubiegłym roku z funduszy 
gminnych, udało się wypo-
sażyć teren w szeroką ofertę 
urządzeń. Bliska odległość bo-
iska sportowego, wiata rekre-
acyjna, plac zabaw dla dzieci, 
a teraz siłownia zewnętrz-
na tworzy miejsce przyja-
zne mieszkańcom. Dziękuję 
wszystkim zaangażowanym 
w realizację projektu granto-
wego - mówi gospodarz gmi-
ny Adam Górecki. 

Mamy kolejną 
siłownię

W Gminnym Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
w Czarnym Borze wyło-
niono laureatów konkur-
su interdyscyplinarnego 
„zDolny Ślązak”. 

Organizatorem regionalnej 
rywalizacji jest Dolnośląski 
Kurator Oświaty we współ-
pracy z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Dol-
nośląskiego i Dolnośląskim 

Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli we Wrocławiu. 
Do etapu powiatowego za-
kwalifi kowało się 6 uczniów 
naszej szkoły z następują-
cych dyscyplin: Martyna Bi-
zoń – biologia i geografi a, 
Wiktoria Filip – język polski, 
Mateusz Gazda – geografi a, 
Paweł Gryka – język angiel-
ski, Paweł Szewczyk – język 
polski oraz Aleksandra Wer-
ner – historia. 

„zDolny Ślązak”

Z okazji Ogólnopolskiego 
Dnia Praw Dziecka wycho-
wawczynie grupy „Kra-
snoludków” z Gminnego 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego przeprowadziły 
cykl zajęć „Mały człowiek 
ma swe prawa”.

Dzieci uczestniczyły w za-
bawach integracyjnych, pla-
stycznych, tańczyły do pio-
senki „Wszystkie dzieci są 

nasze”, składały w całość ob-
razki pocięte na części, oma-
wiały historyjki obrazkowe, 
słuchały ciekawych opowia-
dań i wierszy. Ponadto w cza-
sie rozmowy na podstawie 
ilustracji poznały, jakie mają 
prawa: do miłości i szacun-
ku, dożycia w rodzinie, do 
prywatności, do radości, do 
niewiedzy, do niepowodze-
nia i łez, do zabawy i wypo-
czynku, do nauki,do wyraża-

nia własnych myśli i uczuć, 
doprzeciwstawienia się złu, 
doleczenia, do życia bez 
przemocy. - Przeprowadzo-
ne zajęcia uświadomiły dzie-
ciom posiadanie własnych 
praw, wyzwoliły spontanicz-
ną radość poprzez zabawę 
oraz utwierdziły w przekona-
niu, że w otoczeniu są oso-
by, do których mogą zwrócić 
się o pomoc. Im wcześniej 
dziecko styka się z wyższymi 

wartościami takimi, jak: spra-
wiedliwość, tolerancja, posza-
nowanie godności i wolności 
innych, tym łatwiej i szybciej 
zdobędzie umiejętności spo-
łeczno-moralne - podkreślają 
nauczyciele. 

Ogólnopolski
Dzień Praw Dziecka

Cięte i w doniczkach ozdo-
biły skwery, zatoki przystan-
kowe, miejsca zieleni oraz 
gminne instytucje. 

Chryzantemy, które Gmina 
Czarny Bór otrzymała w ra-
mach akcji przeprowadzonej 
przez polski rząd za pośred-
nictwem Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, pochodzą od lokalnych 
producentów, którym nie 

udało się sprzedać towaru 
przed 1 listopada. - Dzię-
kuję za owocną współpracę 
wałbrzyskiemu oddziałowi 
terenowemu ARiMR. Dzięki 
sprawnemu działaniu udało 
się upiększyć sołectwa w na-
szej gminie. Nasadzenia będą 
cieszyć oko przez najbliższe 
tygodnie, a może dłużej – 
podsumowuje Adam Górec-
ki, wójt gminy.

Ukwiecona Gmina

Dystans, dezynfekcja, ma-
seczki, podział na małe grupy, 
ale też entuzjazm i chęć zdo-
bywania wiedzy, tak właśnie 
wyglądała inauguracja VII już 
semestru Czarnoborskiego 
Uniwersytetu III Wieku.

Choć inauguracja przebie-
gała w pełnym reżimie sani-
tarnym nie mogło zabraknąć 
odśpiewania hymnu państwo-
wego, a także Gaudeamus 
igitur - hymnu studenckiego. 

Przysięgę studencką popro-
wadził wójt gminy Czarny 
Bór Adam Górecki, który 
wszystkim studentom - se-
niorom życzył też wytrwałości 
w zdobywaniu wiedzy, zdro-
wia i ostrożności w trudnych, 
pandemicznych czasach. Wy-
kład inauguracyjny, dotyczący 
zwyczajów i obyczajów ludo-
wych związanych ze świętem 
Wszystkich Świętych, wygłosi-
ła dr Monika Bisek-Grąz.

Gaudeamus igitur
Dzień Pracownika Socjal-

nego jest świętem wszystkich 
pracowników służb społecz-
nych, a w szczególności pra-
cowników socjalnych.

Jak co roku pamiętano 
o tym również w Czarnym Bo-
rze. - Dziękuję za codzienny 
trud, determinację i niesłabną-
cy zapał w niesieniu wsparcia, 
tym mieszkańcom gminy, któ-
rzy najbardziej tego potrzebu-
ją - mówiła Dorota Skibska, 

zastępca wójta gminy Czarny 
Bór, podczas wizyty w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej. Pani 
wójt z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego przekazała pra-
cownicom OPS-u kwiaty oraz 
życzenia w imieniu Adama 
Góreckiego - wójta gminy. 
W placówce zatrudnionych 
jest 6 pracowników, którzy 
służą pomocą mieszkańcom 
gminy. Kierownikiem jednost-
ki jest Edyta Śpiewak.

To był ich dzień

Aż 115 mln zł otrzymają 
gminy i powiaty nasze-
go okręgu w ramach 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych – po-
informował 6 grudnia za 
pośrednictwem mediów 
społecznościowych Michał 
Dworczyk, szef kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. 

- Uruchomiliśmy specjalny 
program bezzwrotnej pomo-
cy dla lokalnych samorzą-
dów, których przychody zo-
stały ograniczone w wyniku 
pandemii. Szkoły, szpitale, 
drogi i tereny rekreacyjne 
subregionu zyskają nowy 
blask. W skali kraju cały 
program to przeszło 12 mi-
liardów złotych. W tej edycji 
dla województwa oznacza 
dodatkowe wsparcie na po-
ziomie 319 mln zł. Takiego 
wsparcia dla regionów jesz-
cze w Polsce nie było – napi-
sał minister. Rządowy Fun-
dusz Inwestycji Lokalnych 
to pieniądze przekazane 
na projekty lokalne, które 
są szczególnie ważne dla 
mieszkańców gmin i powia-
tów. Wiele samorządów ma 

problem z wkładem wła-
snym do inwestycji. Środki 
z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych pozwo-
lą im na realizację zadań 
inwestycyjnych. Źródłem 
fi nansowania projektu jest 
Fundusz COVID-19.

Dofi nansowanie dla Czar-
nego Boru

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego: 
Czarny Bór Remont budynku 

pałacowego - 1,645,636.32 zł
Rozbudowa Laboratorium 

w Szpitalu Ginekologiczno-
-Położniczym w Wałbrzychu 
- 2,872,000.00 zł
Rozbudowa drogi woje-

wódzkiej nr 395 w m. Henry-
ków - 4,000,000.00 zł
Czarny Bór: 
Budowa ciągu pieszo -rowe-

rowego - 700,000.00 zł
Rozbudowa obiektów rekre-

acyjnych i sportowych wraz 
z zapleczem - 1,500,000.00 zł
Budowa żłobka gminnego - 

2,500,000.00 zł
Budowa strefy aktywności 

gospodarczej - 2,500,000.00 
zł

Wsparcie od 
Premiera
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Kolejny czujnik jakości po-
wietrza został zamontowany 
w naszej gminie. 

Po lokalizacji czujnika, 
w Czarnym Borze i Witkowie, 
Mineral Polska Sp. z o.o. tym 
razem zamontowała czujnik 
w Grzędach. - Dziękuję ko-
palni za zakup kolejnego czuj-
nika, który daje obraz jakości 
powietrza praktycznie w całej 
gminie. Po analizie danych, 
jakie możemy wszyscy śle-
dzić on-line wynika, że jakość 
powietrza pogarsza się wraz 

z rozpoczęciem okresu grzew-
czego. Gmina Czarny Bór do-
strzega ten problem i wspólnie 
z innymi samorządami: Mia-
stem Kamienna Góra, Gminą 
Kamienna Góra, Uzdrowisko-
wą Gminą Szczawno-Zdrój 
oraz liderem projektu – Gminą 
Stare Bogaczowice pozyskała 
dofi nansowanie na wymianę 
tzw. kopciuchów. Nabór wnio-
sków ruszy prawdopodob-
nie już na początku 2021 r.
– mówi Adam Górecki, wójt 
gminy.

Kontrolujemy jakość 
powietrza

Ministerstwo Rodziny i Po-
lityki Społecznej  opubliko-
wało listę samorządów, któ-
re otrzymały dofi nansowanie 
na budowę żłobków. Gmina 
Czarny Bór otrzymała wspar-
cie w kwocie 1.815.000,00 
zł na utworzenie 55 miejsc 
opieki dla maluchów. 

Lokalizacja inwestycji 
planowana jest przy przed-
szkolu w Czarnym Borze.  
Powstanie gminnego żłobka 

przyczyni się do zwiększe-
nia aktywności zawodowej 
wśród matek po urodzenia 
dziecka i pomoże im spraw-
niej wrócić na rynek pracy. 
- Dziękuję Ministerstwu za 
wdrożenie rządowego Pro-
gramu Maluch+, który po-
zwala na wsparcie budowy 
żłobków w tak małych gmi-
nach, jak nasza – komentu-
je otrzymanie dotacji Adam 
Górecki, wójt gminy.

Mamy blisko
2 miliony!

Sadzenie roślin miododaj-
nych, drzew i krzewów, udział 
w Programie Gmina Przyjazna 
Pszczołom, zajęcia edukacyj-
ne to działania samorządu, 
które mają na celu stworzenie 
tym pożytecznym owadom 
optymalnych warunków do 
życia. 

W ostatnim czasie Gmina 
stała się także siedzibą struk-

tur Regionalnego Związku 
Pszczelarzy, którego decyzją 
w Czarnym Borze powsta-
ło Gminne Koło Pszczelarzy. 
Koło, którego Prezesem jest 
mieszkaniec naszej gminy – 
Zbigniew Mokrzycki, skupia 
9 pszczelarzy z Powiatu Wał-
brzyskiego. Bartnicy spotykają 
się w czarnoborskiej Bibliote-
ce+ Centrum Kultury. - Cieszę 

się, że na siedzibę koła wybra-
no właśnie gminę Czarny Bór 
i dziękuje gminnym pszcze-
larzom za zaangażowanie. 
Zachęcam też mieszkańców 
do pójścia w ślady doświad-
czonych pszczelarzy i zakła-
dania pasiek. Bo jak wiemy to 
pszczoły warunkują życie na 
ziemi - mówi Adam Górecki, 
wójt gminy.

Gmina przyjazna pszczołom

Stowarzyszenie Klub Se-
niora w Witkowie, obcho-
dziło w tym roku okrągły 
jubileusz działalności. Z tej 
okazji realizowało projekt 
dofi nansowany ze Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu 
pn.: 10 lat minęło jak jeden 
dzień - jubileuszowe działa-
nia integracyjno-aktywizu-
jące seniorów z Witkowa. 

Jednym z elementów tych 
działań był wyjazd w Biesz-
czady i okolice. Głównym 
celem Stowarzyszenia jest 
aktywizacja członków m.in. 
poprzez turystykę. Na prze-
strzeni lat seniorzy zwiedzili 
wiele miejsc, ale ten bieżący 
pozostawił niezwykłe wra-
żenia. W Busku Zdroju była 
degustacja wód mineralnych 

i udział w Międzynarodo-
wym Festiwalu Muzycznym 
im. Krystyny Jamroz. Do So-
liny wjechali śpiewając słynne 
„Zielone wzgórza nad Soliną”, 

pogoda sprzyjała pieszym 
wycieczkom i szczegółowemu 
zwiedzeniu Zamościa. Wyjazd 
zakończyli pobytem w Zwie-
rzyńcu - urokliwej maleńkiej 

miejscowości Roztoczańskie-
go Parku Narodowego. Wszy-
scy wrócili usatysfakcjono-
wani, pełni dalszych planów 
wycieczkowych. 

Wszystkiego najlepszego

Od 25 lat uczniowie i gro-
no pedagogiczne Gminnego 
Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego 
w Czarnym Borze 
angażują się w mię-
dzynarodową akcję 
„Sprzątanie Świata 
– Polska”. 

Nauczyciele przez 
cały rok szkolny 
propagują wśród 
uczniów zasady 
dbania o środo-
wisko naturalne, 
właściwej segrega-
cji odpadów oraz 
stosowania ekolo-
gicznych rozwiązań 
w codziennym życiu. 
Wrzesień jest mie-
siącem, w którym 
szczególną uwagę 

przywiązuje się do działań na 
rzecz poszerzania świadomo-

ści ekologicznej. W ostatnim 
czasie, uczniowie GZSz-P 

wzięli udział w zbio-
rowym sprzątaniu 
śmieci zalegających 
poza miejscami 
p r z e z n a c z o n y m i 
do ich składowania 
w myśl hasła ,,Pla-
stik? Rezygnuję. Re-
dukuję. Segreguję”. 
Mieli również do 
wykonania specjalne 
zadanie, a mianowi-
cie w przejrzystej 
formie zaprezento-
wać odpowiedzi na 
pytanie: „Czy miesz-
kańcy gminy Czarny 
Bór żyją w zgodzie 
z Naturą - czyli eko-
logia w Czarnym 
Borze”.

Proekologiczni mieszkańcy

Trwa budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej wraz z od-
tworzeniem nawierzchni 
asfaltowej w Borównie. 

Prace są prowadzone 
przez Wałbrzyski Związek 
Wodociągów i Kanalizacji 
i podzielone są na etapy. 

Aktualnie realizowany jest 
I etap. Wykonawcą zadania 
jest fi rma Hydroraz Piotr 
Berliński, Przemysław Hudy 
Spółka Cywilna z Henryko-
wa. Wartość prac wynie-
sie ponad 366.000,00 zł. 
Mieszkańcy muszą się liczyć 
z utrudnieniami.

WZWIK kanalizuje BorównoWZWIK kanalizuje Borówno

Ponad 970 tysięcy złotych 
kosztowały prace wykona-
ne na drodze relacji Czarny 
Bór – Borówno-Witków. Na 
realizację zadania pozyska-
liśmy dofi nansowanie na 
poziomie 346.200,00 zł. 

Przebudowa drogi w Jaczko-
wie pochłonęła kwotę ponad 
90.000,00 zł przy dofi nanso-
waniu 30.240,00 zł. Odbudowę 
drogi w Witkowie (naprzeciw 
remizy strażackiej), która pro-
wadzi w kierunku Masywu 
Trójgarbu udało się zrealizować 
za kwotę ponad 414.000,00 
zł, przy wsparciu w wysoko-
ści 159.000,00 zł. Wykonawcą 
dwóch pierwszych inwesty-
cji drogowych było Świnickie 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów. Drogę w Witkowie 
wykonała fi rma Usługi Monta-
żowo Budowlane A.J.M. Artur 
Gawłowski z Kamiennej Góry. 
Uśredniając, realizacja powyż-
szych inwestycji odbyła się przy 
dofi nansowaniu ze środków 
zewnętrznych na poziomie ok. 
35% wartości całkowitej.

W środę, 9 grudnia, ofi cjal-
nie otwarto drogę transportu 
rolnego wykonaną przy wspar-
ciu ze środków Województwa 
Dolnośląskiego. Symboliczne-
go przecięcia wstęgi na drodze 
Czarny Bór-Borówno-Witków 
dokonali Grzegorz Macko – 
Wicemarszałek Woj. Dolnoślą-
skiego, Adam Górecki – wójt 
gminy, Sołtysi Sołectwa Czarny 

Bór i Witków, a także przedsta-
wiciele z ramienia wykonawcy 
inwestycji, projektanta i inspek-
tora nadzoru. - Gmina Czarny 
Bór w ostatnim czasie wykona-
ła „serię” inwestycji drogowych, 
na których dofi nansowanie 
otrzymała z Samorządu Woje-
wództwa. Dziękuję Grzegorzowi 
Macko za ogromną aktywność 
w regionie oraz zrozumienie po-
trzeb mieszkańców gminy Czar-
ny Bór – mówił Adam Górecki, 
wójt gminy. Ta inwestycja, po-
dobnie jak droga w Witkowie 
i Jaczkowie, otrzymały dofi nan-
sowanie z dotacji na ochronę, 
rekultywację i poprawę jakości 
gruntów rolnych z Urzędu Mar-
szałkowego Województwa Dol-
nośląskiego.

Droga ofi cjalnie
odebrana
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Bardzo wysoką, bo 36. po-
zycję w kraju, zajął Czarny Bór 
Gmina w kategorii gmin wiej-
skich na 1537 samorządów i 3 
na Dolnym Śląsku. 

Ranking Samorządów Rze-
czypospolitej to prestiżowe 
krajowe zestawienie samorzą-

dów gminnych i powiatowych 
oraz dużych aglomeracji. Od 
16 lat redakcja „Rzeczpospo-
litej” ocenia dokonania lokal-
nych władz w Polsce, pozwala 
wyłonić i pokazać te samo-
rządy, które najlepiej dbają 
o swój zrównoważony rozwój.

Czarny Bór
w czołówce

Trwa przebudowa ulic 
Sportowej i Skalników w Czar-
nym Borze. Aktualnie układa-
na jest nowa nawierzchnia na 
ulicy Sportowej, a w kolejnych 
dniach wykonawcy przeniosą 
się na Osiedle. 

- Wiem, że prowadzone 
prace są uciążliwe dla miesz-
kańców, ale proszę jeszcze 
o odrobinę cierpliwości. In-
westycja jest już na fi niszu

– mówi Adam Górecki, wójt 
gminy. Gmina Czarny Bór na 
realizację zadania pozyskała 
dofi nansowanie z budżetu 
państwa w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych na po-
ziomie 80% wartości inwesty-
cji. Całkowity koszt inwestycji 
szacowany jest na ponad 2,7 
mln zł. Termin zakończenia 
prac planowany jest do końca 
roku.

Kolejny etap prac

Do inwestorów Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „Invest-Park” 
dołączyła fi rma Mon-Tech 
z gminy Czarny Bór. 

To polski producent po-
jemników, opakowań z me-
talu oraz innych elementów 
służących do usprawnienia 
produkcji na liniach prze-
mysłowych głównie fi rm 
z sektora automotive. Fir-
ma Mon-Tech zainwestuje 
w gminie Czarny-Bór po-
nad 4,5 mln zł w zwiększe-
nie mocy produkcyjnych 
istniejącego przedsiębior-

stwa. Planowana jest m.in. 
budowa nowoczesnego 
centrum magazynowego. 

Jest to pierwsza inwestycja 
w ramach programu Polska 
Strefa Inwestycji w gminie 

Czarny Bór a trzecia w re-
gionie wałbrzyskim. - Cieszę 
się, że w Gminie Czarny Bór 
przedsiębiorczość rozwija się 
z takim rozmachem, a lo-
kalne fi rmy mogą liczyć na 
wsparcie ze strony WSSE. 
To również potwierdza, że 
utworzenie Programu Pol-
skiej Strefy Inwestycji to 
słuszne działanie - komen-
tuje podpisanie umowy 
Adam Górecki, wójt gmi-
ny. Od początku roku WSSE 
„INVEST-PARK” wydała 21 
decyzji o wsparciu inwesty-
cji na łączną kwotę ponad 
1,1 mld zł.

Czarnoborski Mon-Tech w Strefi e

W efekcie usilnych starań 
władz Gminy Czarny Bór 
związanych z pozyskaniem 
środków zewnętrznych 
udało się podpisać umowę 
na zakup średniego wozu 
strażackiego dla OSP Grzę-
dy. 

Prezes OSP Grzędy Krzysz-
tof Kaczanowski w obecno-
ści włodarza gminy podpisał 
umowę na dostawę wozu 
z fi rmą Autobagi Polska Sp. 
z o.o. z Libertowa. Wóz ma 
trafi ć do strażaków do koń-
ca roku. - Dziękuję bardzo za 
okazane wsparcie Ministro-
wi Michałowi Dworczykowi, 
szefowi Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, wicemar-
szałkowi Grzegorzowi Macko  
oraz staroście wałbrzyskie-

mu Krzysztofowie Kwiat-
kowskiemu. W dużej mierze 
OSP Grzędy zawdzięcza 
zakup wozu strażackiego, 
którego jeszcze nigdy w hi-
storii nie miała, zaangażo-
waniu i dobrej współpracy 
gminy z przedstawicielami 
parlamentu, województwa 
i starostwa powiatowego – 
mówi Adam Górecki, wójt 
gminy. Wartość średniego 
wozu ratowniczo-gaśnicze-
go z napędem 4x4 wynosi 
830.000,00 zł. Jednostka 
otrzymała dofi nasowanie na 
zakup wozu z kilku źródeł: 
1) środki fi nansowe z Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej/Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 

– 240.000,00 zł, 2) dotacja 
budżetowa z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w ramach „Pro-
gramu modernizacji Policji, 
Straży Granicznej, Państwo-
wej Straży Pożarnej i Służby 
Ochrony Państwa w latach 

2017-2020” – 270.000,00 zł, 
3) środki fi nansowe przeka-
zane przez zakłady ubezpie-
czeń – 50.00,00 zł, 4) dotacja 
ze Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu – 40.000,00 
zł, 5) środki własne i samo-
rządowe – 230.000,00 zł.

Będzie nowy wóz!

Zakończono i odebrano 
dwie drogowe inwestycje 
w Jaczkowie. Pierwsza z nich, 
droga do gruntów rolnych, zo-
stała wykonana przy wsparciu 
środków z budżetu Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dol-
nośląskiego. Drugą była budo-
wa nowej drogi do cmentarza.

- Drogi do gruntów 
rolnych to kolejne gmin-
ne inwestycje, które uda-
je się zrealizować przy 
wsparciu Samorządu 
Województwa. Dziękuję 
za zrozumienie potrzeb 
mieszkańców i liczę na 
dalszą owocną współ-
pracę. Natomiast droga 
do cmentarza to zada-
nie, które zostało ujęte 
we wniosku mieszkań-
ców w ramach fundu-
szu sołeckiego – mówi 
wójt Adam Górecki. 
Wykonawcą 120-me-
trowego odcinka dro-

gi do gruntów rolnych było 
Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Sp. 
z o.o., a wartość prac wyniosła 
90.000,00 zł. Gmina otrzymała 
dofi nansowanie z dotacji na 
ochronę, rekultywację i popra-
wę jakości gruntów rolnych na 
poziomie 30.240,00 zł.

Inwestycje
w Jaczkowie

Adam Górecki, wójt gmi-
ny Czarny Bór oraz prezes 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest - Park” 
Artur Siennicki i wicepre-
zes Kamil Krzysztof Zieliń-
ski podpisali porozumienie 
o współpracy. 

- Cieszę się, że udało się 
sformalizować warunki współ-
pracy między gminą, a WSSE 
„Invest-Park”. To pozwoli na 
bardziej intensywne działania 

w pozyskaniu inwestorów oraz 
stworzy optymalne warunki do 
rozwoju lokalnych fi rm - pod-
sumowuje podpisanie po-
rozumienia Adam Górecki, 
włodarz gminy. Porozumienie 
zakłada promocję terenów in-
westycyjnych leżących w gmi-
nie oraz wspólne działania 
w celu pozyskania nowych in-
westorów i rozwoju obecnych 
przedsiębiorstw z wykorzysta-
niem ulg podatkowych.

Czarny Bór w Polskiej 
Strefi e Inwestycji
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Książka na wynos
Dobra lektura jest lekiem 
na całe zło. Uczy, wycho-
wuje, relaksuje, wzbogaca 
wyobraźnię. Co więc ma 
począć, głodny lektury 
czytelnik, gdy rozporządze-
niem Rady Ministrów z 6 
listopada 2020 r. funkcjo-
nowanie bibliotek, zostało 
ograniczone niemal do 
minimum? 

Odpowiedzią bibliotekarzy 
jest akcja „książka na wynos”. 
Okazuje się bowiem, że książ-
nice nadal mogą udostępniać 
swoje zbiory, ale na wolnym 
powietrzu, bez bezpośred-
niego kontaktu z czytelni-
kiem, z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Dlatego też, 
w trosce o zapewnienie du-
chowej i intelektualnej strawy 
czytelnikom, do akcji dołą-
czyła Biblioteka + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze 

i swoje zbiory udostępnia 
na „wolnym powietrzu”. Jest 
bezpiecznie i ekologicznie. 
Zamówione lektury pakowa-
ne są nie w folię, a w stare ga-
zety co dodatkowo może być 
bonusem dla wielbicieli archi-
walnych wiadomości, a zwro-
ty trafi ają na kwarantannę, by 
bezpiecznie powrócić do czy-

telniczego obiegu po trzech 
dniach. 

Jak skorzystać ze zbiorów 
B+CK? Nic trudnego, wy-
starczy postępować kilku 
zasad: 

- czytelnik zamawia telefo-
nicznie lub mailowo wybra-

ne publikacje; 
- bibliotekarz po skomple-

towaniu zamówienia czytel-
nika umawia z nim termin 
odbioru na konkretną go-
dzinę;

- bibliotekarz rejestruje 
zbiory na koncie użytkow-
nika i przygotowuje paczkę 
z zamówionymi egzempla-
rzami;

- o umówionej godzinie 
bibliotekarz zostawia paczkę 
dla czytelnika na stoliku lub 
wózku przed wejściem; czy-
telnik odbiera paczkę i zo-
stawia ewentualne zwroty; 

Przypominamy, że pod-
czas odbioru książek należy 
mieć zasłonięty nos i usta, 
a kontakt z pracownikiem 
ograniczyć do minimum. 

Zainteresowanych prosi-
my o kontakt telefoniczny 
tel.748450242, lub email: bi-
blioteka@ck.czarny-bor.pl.

Biblioteka+ Centrum Kultu-
ry w Czarnym Borze włączy-
ła się w ogólnopolską akcję 
Nocy Bibliotek pod tegorocz-
nym hasłem Klimat na Czyta-
nie. 

Już w piątek przygotowa-
no nocne spotkanie dla naj-
młodszych. Było piżamowe 
party między regałami, książ-
kowe historie z dreszczykiem 
i zabawa w małych odkryw-
ców bibliotecznych skarbów, 
a i jeszcze wieńce z cebulo-
wo-czosnkowych chrupek, bo 

wiadomo nic tak nie odstra-
sza wszelkich straszydeł jak 
te właśnie specjały. W sobotę 
„dorośli” mieli coś dla siebie. 
Na spotkanie z poezją zapro-
sili Barbara Stobiecka – miło-
śniczka poezji, która właśnie 
wydała swój pierwszy tomik 
wierszy „Popełnienia” oraz 
Patryk Górecki - pasjonat 
pióra i fotografi i, autor to-
miku „To, tutaj”. O muzyczną 
oprawę przy saksofonowych 
dźwiekach zadbał niezawod-
ny Krzysztof Kurnyta. 

Noc Bibliotek

Oliwia Michalak oraz Mate-
usz Karpowicz zwycięzcami 
swoich kategorii w konkur-
sie plastycznym i literackim 
„W sieci Jana Pawła II”.

Konkurs był integralną czę-
ścią projektu dofi nansowane-
go ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach 
programu Kultura w sieci. 
Uczestnicy konkursu wykazali 
się ogromnymi talentami pla-

stycznymi i literackimi, dlatego 
podjęcie decyzji co do laure-
atów było nie lada wyzwaniem. 
I tak w konkursie plastycznym 
w kategorii wiekowej “6-10 
lat”, jury w składzie: Anna 
Wiśniewska, Zdzisław Szpak
oraz Tadeusz Biliński, wyło-
nili następujących zwycięzców: 
Oliwia Michalak (I miejsce), 
Katarzyna Filip oraz Mateusz 
Gryka (miejsce II ex aequo) 
oraz Julia Kapuła (III m.). 

W kategorii wiekowej “11-15 
lat” zwyciężył Mateusz Karpo-
wicz. Kolejne zajęli: Sebastian 
Policht i Adam Bugajski.

W konkursie literackim skie-
rowanym do młodzieży oraz 
dorosłych jury również miało 
ciężki orzech do zgryzienia. Dr 
Monika Bisek-Grąz, Barba-
ra Stobiecka oraz dr Tomasz 
Smeilis w kategorii do 18 lat 
wyłonili następujących laure-
atów: Hanna Romanik (I m.), 

Marzena Kołota (II), oraz ex 
aequo Martyna Hyży oraz 
Jakub Florian (III miejsce). 
Natomiast w kategorii “po-
wyżej 18 lat” miejsca zdobyły 
panie. Pierwsze Teresa Żuber, 
a drugie Katarzyna Bugajska. 
Mimo spotkania w kameral-
nym gronie oraz obowiązują-
cych obostrzeniach, maseczki 
na twarzach nie ukryły uśmie-
chów i radości naszych zwy-
cięzców. 

„W sieci Jana Pawła II”

Pod takim hasłem, od 20 
października, w czarnobor-
skiej bibliotece, można było 
oglądać wystawę malarstwa. 

Wśród wystawionych prac 
mogliśmy zobaczyć najpięk-
niejsze zakątki powiatu wał-
brzyskiego, pędzla m.in. Piotra 
Pawlickiego, Danuty Orskiej, 
Wiesławy Lewandowskiej oraz 
wielu innych znakomitych 
artystów malarzy. - Chcemy 
dotrzeć z tą wyjątkową wysta-
wą jak najbliżej ludzi. Zależy 

nam szczególnie na dotarciu 
ze sztuką do dzieci i młodzie-
ży. Jeśli najmłodsi mieszkańcy 
naszego powiatu dostrzega 
walory miejsca w którym żyją 
i je docenia, będą dzielić się 
swoim spojrzeniem z inny-
mi-mówiłstarosta wałbrzyski 
Krzysztof Kwiatkowski. Na 
wystawę zaprosili Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego, 
Wójt Gminy Czarny Bór oraz 
Dolnośląski Oddział Związku 
Artystów Plastyków.

„Artyści dzieciom”
i „Piękno Ziemi
Wałbrzyskiej”

Zgodnie z reżimem sanitar-
nym w piątek, 23 październi-
ka, w B+CK w Czarnym Borze 
odbyło się spotkanie z Olgą 
Rudnicką, autorką powieści 
kryminalnych. Mimo młodego 
wieku, pisarka ma na swoim 
koncie kilkanaście książek. 

Podczas spotkania z czytel-
nikami Olga Rudnicka opo-
wiadała o początkach swojej 
pisarskiej kariery, o warsztacie 

pracy, inspiracjach. W cieka-
wy, humorystyczny sposób 
opisała nam jak zawód i roz-
poznawalność wpływa na jej 
życie prywatne. Pisarka chęt-
nie odpowiadała na pytania 
czytelników oraz rozdawała 
autografy. Poczucie humoru 
oraz łatwość nawiązywania 
kontaktu z czytelnikami spra-
wiły, że spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze.

Spotkanie z autorką 
kryminałów
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