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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 03.12.2021 r. do dnia 

23.12.2021 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach 

przy ulicy Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz stronie 

internetowej

 www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl

 zostanie wywieszony wykaz nr 10/2021 nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy  w trybie bezprzetargowym. 

R E K L A M A

Kiedy to wydanie Tygodnika 
DB 2010 tra� do rąk Czytelni-
ków, na Ukrainie trwać będzie 
krwawa wojna, albowiem z 
wypowiedzi prezydenta Ukra-
iny, z doniesień pochodzących 

Jestem spokojny
Janusz
Bartkiewicz

z głównego sztabu NATO i z 
ustaleń amerykańskiego wy-
wiadu wynika, że Putin 1 lub 
2 grudnia zaatakuje zbroj-
nie Ukrainę. Jeżeli jednak do 
agresji nie dojdzie, to zapew-
ne wszystkie polskie media, a 
zwłaszcza te związane w jakiś 
sposób z tzw. POPiS-em trium-
falnie orzekną, że stało się tak, 
ponieważ Putin wystraszył się 
zdecydowanej postawy pre-
zesa Polski i jego wszystkich 
zauszników, którzy tak bardzo 

zaangażowali w obronę Ukra-
iny cały świat, że prezydent Ro-
sji ze strachu majtki zmoczył…

O tym, że prezydent Putin 
prowadzi imperialną politykę, 
która zagraża nie tylko podsta-
wowym interesom Polski, ale 
także takim interesom Unii Eu-
ropejskiej i USA, słyszę prawie 
codziennie od momentu, kiedy 
władzę w Rosji stracił faktyczny 
grabarz ZSRR, Borys Jelcyn (był 
pierwszym prezydentem Rosji), 
z którym Lech Wałęsa wódecz-
kę pijał i to tak, że tenże Jelcyn 
po pijaku wyraził swą zgodę na 
wycofanie wojsk Armii Radziec-
kiej z terytorium Polski. Jak 
ktoś nie wierzy, niech poczy-
ta różne wspomnienia Lecha 
Wałęsy. Zresztą, nie tylko jego. 
Za czasów Jelcyna Rosja była 
pupilkiem Zachodu, dla któ-
rego rysowała się możliwość 
całkowitego pogrzebania jej 
przemysłu i całej gospodarki, 
na wzór tego, co Bank Świato-
wy i Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy, rękami niejakiego 
Balcerowicza, uczynił wówczas 
w Polsce. Ale kiedy wybory 
prezydenckie wygrał były puł-
kownik KGB Władimir Władi-
mirowicz Putin, którego poli-
tyka wewnętrzna i zewnętrzna 
doprowadziła do znacznej 
poprawy gospodarczej Rosji, 
a tym samym poprawy po-
ziomu życia całych warstw 
społecznych, stała się, jak za 
dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki, państwem o imperial-
nych zapędach, zagrażającym 
światowemu pokojowi. Kulty-
wowanie przez Putina pamięci 
o mocarstwowej pozycji ZSRR 
spowodowało, że cieszył się i 
cieszy obecnie bardzo wyso-
ką popularnością, chociaż jest 
cały czas pod niesamowitym 
ostrzałem propagandowym 
prawie wszystkich zachodnich 
mediów, jak i jego przeciw-
ników w samej Rosji. A mnie 
ciekawi, który to światowy 
prezydent nie ma przeciwni-
ków? Który z nich może się po-
chwalić tym, że był wybierany 
przez przeważająca część wy-
borców? W 2000 roku – 52,9%, 
2004 – 71,3, 2021 63% i w 2018 
– 76,67%. I co najważniejsze, 
do chwili obecnej nikt ważno-
ści i legalności tych wyborów 
nie zakwestionował. Przypo-
mnę, że Joe Biden wygrał z 
Donaldem Trampem różnicą 
zaledwie 4,45% (51,31% do 
46,85%), a taki Andrzej Duda 
w drugiej turze zdobył jedynie 
51,03% do 48,97% uzyskanych 
przez Rafała Trzaskowskiego. 
Zresztą, mało chyba kto wie, że 
w zasadzie obecna prezyden-

tura Andrzeja Dudy jest niele-
galna, z tego prostego powo-
du, iż zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, Izba Kontroli Nad-
zwyczajnej i Spraw Publicz-
nych Sądu Najwyższego nie 
jest niezależnym i niezawisłym 
sądem, a to właśnie ta izba 3 
sierpnia 2020 r. wydała uchwa-
łę stwierdzającą ważność wy-
boru A. Dudy na prezydenta. A 
skoro izba ta nie jest sądem, to 
nie może być też częścią Sądu 
Najwyższego uprawnioną do 
wydawania wyroków, posta-
nowień lub innych orzeczeń, w 
tym uchwał o wyborze Prezy-
denta RP. Ale kto by się tym w 
Polsce przejmował, kiedy wia-
domo, że nikt nie będzie nam 
w obcym języku cokolwiek 
narzucał. Pamiętacie? Bo ja tak.

Ale wracam do Rosji i Putina. 
Wszyscy opowiadają wokół, że 
celem Putina jest, jeśli nie znisz-
czenie, to przynajmniej znaczne 
osłabienie Unii Europejskiej, a 
więc jest on przez nią (i NATO) 
postrzegany jako potencjalny 
wróg i nikt jakoś nie pamięta 
prostej zasady, że jeżeli ktoś 
jest ciągle atakowany, to - za-
pędzony do kąta - zacznie być 
znacznie agresywniejszy niż 
ten, kto go atakuje. Nikt też nie 
chce pamiętać, a może mało 
kto wie, że Rosja swego cza-
su bardzo chciała się z Europą 
zintegrować, jednak Europa 
Rosji nie chciała, chyba dlate-
go, że państwa grające w UE 
tzw. pierwsze skrzypce, bały się 
rosyjskiej konkurencji. Ot i całe 
wytłumaczenie. W sytuacji w 
jakiej Rosja została postawiona, 
Putin - jako jej prezydent - ma 
przede wszystkim na uwadze jej 
żywotne interesy, w tym zbudo-
wanie rurociągu Nord Stream 2, 
tak jak takim samym interesem 
Niemiec jest jego ukończenie, 
aby zapewnić sobie stałe do-
stawy gazu. Jestem w stanie 
zrozumieć, że w tym przypad-
ku Putin może mieć i ma w 
nosie żywotne interesy Polski, 
bo tym interesem powinny 
zajmować się polskie rządy, a 
nie on czy Niemcy. Jeżeli więc 
polskim władzom (niezależnie 
od opcji) zależy na tym, abyśmy 
mogli mieć stałe dostawy gazu, 
dostęp do olbrzymiego rynku 
zbytu naszych towarów i dobre 
z Rosją układy, powinny prowa-
dzić z nią rzeczowe rozmowy 
i pertraktacje gospodarcze, w 
miejsce stałej, wrogiej propa-
gandy i wrogim, szkodzącym 
rosyjskim interesom działaniom 
na międzynarodowej niwie. 
Przypomnę tu słowa Henry’ego 
Kissingera, znanego amerykań-

skiego dyplomaty i doradcy 
prezydentów USA, że podsta-
wowym obowiązkiem rządów 
jest realizacja amerykańskich in-
teresów, które są wieczne. I nikt 
o to do USA nie ma pretensji. To 
dlaczego pretensje o to samo 
wszyscy mają do Rosji? Wydaje 
mi się, że dlatego, iż Putin w no-
sie ma interesy wspomnianych 
wcześniej międzynarodowych 
„terrorystów �nansowych” w 
postaci Banku Światowego i 
Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, o których nawet 
ostatnio w PiS źle się mówi.

Od kilku lat amerykańscy 
generałowie, a za nimi jak za 
panią matką sztab NATO i poli-
tyczny mainstream UE, straszą 
świat rychłym atakiem Rosji 
na Ukrainę, na co mają ponoć 
niepodważalne dowody. No 
to chciałbym w tym miejscu 
przypomnieć „niepodważalne 
dowody” gen. Colina Powella, 
który fałszywkami CIA świad-
czącymi niby o tym, że Saddam 
Husajn posiada broń masowe-
go rażenia, a zwłaszcza broń 
chemiczną, którą ukrył gdzieś 
na pustyni, sprokurował atak 
na Irak, co doprowadziło do 
całkowitej destabilizacji tego 
państwa, trwającej zresztą do 
dziś. Oczywiście jakiejkolwiek 
broni masowego rażenia w 
Iraku nie odnaleziono... Może 
warto przypomnieć, że Rosja 
wyraziła zgodę na odstąpie-
nie od doktryny Breżniewa, 
czyli zakończenie ograniczeń 
suwerenności państw byłego 
Układu Warszawskiego (został 
rozwiązany, a NATO trwa), pod 
warunkiem, że NATO nie bę-
dzie instalowało swych wojsk i 
urządzeń na terenie Polski i wy-
bijających się na niepodległość 
byłych republik radzieckich. 

W tym szczególnie Ukrainy. I 
wszystkie przyjęte przez USA 
zobowiązania zostały przez to 
państwo bezczelnie złamane, 
bo jego żywotne interesy się-
gają właśnie do Ukrainy. Więc 
wcale się nie dziwię, że wystę-
pując 30.11.2021 r. na forum 
gospodarczym w Moskwie, 
Putin zwrócił uwagę, że - mimo 
ostrzeżeń Rosji - infrastruktura 
NATO znalazła się w pobliżu 
rosyjskich granic. Więc co ma 
robić Rosja? Podwinąć ogon 
pod siebie i wykonywać rozka-
zy płynące z Waszyngtonu, czy 
raczej pokazać mu, że swoją 
polityką Stany Zjednoczone 
realnie grożą światowemu po-
kojowi? I jestem przekonany, że 
2 grudnia na Ukrainie działa nie 
będą grzmiały, chyba, że były 
aktor Władymyr Zełesnki zasto-
suje trick, jaki swego czasu w 
Gruzji zastosował poszukiwany 
dziś listem gończym prezydent 
Micheil Saakaszwili, czym oczy-
wiście obciąży Rosję. Jestem 
jednak też przekonany, że Joe 
Biden Zełenskiemu zdąży wy-
tłumaczyć, że rosyjskie rakiety 
(w tym o hipersonicznym napę-
dzie) dolecą w czasie krótszym 
niż pięć minut do praktycznie 
wszystkich punktów w Euro-
pie. Dla Kijowa czas ten można 
liczyć w sekundach. I komu się 
to opłaca? Ja przypuszczam, że 
nikomu, więc jestem spokojny.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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PUPiH „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 
poszukuje Kandydatów do pracy na stanowiska:

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

• OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
• OPERATOR UKŁADARKI
• OPERATOR WALCA
• MONTER ZEW. SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Baza firmy: Sady Dolne (gmina Bolków)
Wymagania:
- Ogólna wiedza związana z robotami drogowymi i bitumicznymi (mile widziane 

doświadczenie)
- Regulacja studni, układanie krawężników, korytek ściekowych
- Prawo jazdy kat. B
- Uprawnienia operatora maszyn budowlanych lub drogowych (w zależności od 

wykonywanego stanowiska pracy)
- Na stanowisku kierowcy wywrotki 3-osiowej prawo jazdy kat. C (mile widziane C+E)
- Wykształcenie minimum zawodowe
- Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Zatrudnimy osoby posiadające uprawnienia, bez doświadczenia

Kandydatów prosimy o aplikację na adres: magdalena.matuszewska@com-d.pl 
lub pod nr tel. 721-700-307
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 
ul. Poniatowskiego 25, e-mail: kontakt(małpa)com-d.pl tel: 76/870-30-26. 
Pełna treść klauzuli informacyjnej www.com-d.pl/rekrutacja_online.pdf
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Radni, czyli członkowie 
organów stanowiący jedno-
stek samorządu terytorial-
nego, w trakcie pełnienia 
funkcji otrzymują tzw. diety. 
To świadczenie przysługują-
ce na podstawie art. 25 ust. 
4 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym, 
stanowiące rekompensatę 
z tytułu utraconych przez 
radnego zarobków. Dieta 
nie może być traktowana jak 
świadczenie pracownicze, 
np. wynagrodzenie. Trakto-
wać ją należy jako wyrów-
nanie strat wynikających 
z pełnienia przez radnego 
funkcji społecznej, jakim jest 
wykonywanie mandatu uzy-
skanego w wyborach samo-
rządowych.

Ustawa dopuszcza 
podwyżkę diet

Wedle obowiązujących od 1 
listopada 2021 roku przepisów, 
wysokość diet przysługujących 
radnemu miejskiemu nie może 
przekroczyć w ciągu miesiąca 
łącznie 2,4-krotności kwoty 
bazowej, określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmują-
cych kierownicze stanowiska 
państwowe. Kwota bazowa to 
obecnie 1 789,42 zł. Dotych-
czasowy zapis mówił o tym, że 
wysokość diet przysługujących 
radnemu nie może przekro-
czyć w ciągu miesiąca łącznie 
półtorakrotności kwoty bazo-
wej. Wzrost maksymalnych (z 
1,5 do 2,4) uposażeń umożliwi-
ła nowelizacja ustawy o wyna-
grodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska pań-
stwowe z 17 września 2021 r.

Wałbrzyska rada idzie 
za ciosem

Korzystając z tych zmian, 
Rada Miejska Wałbrzycha nie 
czekała długo, bo 25 listopada 
podjęła uchwałę podwyższają-
cą wysokość diet. Za projektem 

głosowało 19 radnych, 3 było 
przeciwko, a 1 nie oddał głosu. 
Uchwała przyznaje diety w wy-
sokości 240% kwoty bazowej 
dla przewodniczącej rady - 4 
294,61 zł (maksymalna dozwo-
lona kwota), 204% kwoty bazo-
wej wiceprzewodniczącej rady 
i przewodniczącym komisji 
(3 632,52 zł) oraz 190% kwoty 
bazowej - pozostałym radnym 
(3 399,90 zł). Zmiana związana 
jest z sowitym wyrównaniem 
od… 1 sierpnia 2021 r.

Jednak - wbrew temu, co 
podczas sesji mówiła skarbnik 
miasta - radni nie posiadali 
obowiązku podwyższania diet, 
nie byli przez nikogo do tego 
zmuszeni. Wystarczyło utrzy-
mać w mocy dotychczasową 
uchwałę w sprawie diet z 2015 
roku i zachować przyjęte tam 
progi (radni – 114 % kwoty ba-
zowej) i tym samym utrzymać 
wysokość diet. Ustawa, o której 
mowa nie nakazuje bowiem 
polskim samorządom podno-
szenia diet radnym, mówi jedy-
nie o ich maksymalnych kwo-
tach miesięcznych. To od rad 
poszczególnych polskich gmin 
zależy faktyczna wysokość re-
kompensat dla ich członków z 
tytułu utraconych zarobków.

Możliwa powściągliwość 
i odpowiedzialność

Co ciekawe, są jednak radni 
w Polsce, którzy obniżają swoje 
uposażenia. I tak np. Rada Miej-
ska w Ropczycach podjęła w 
styczniu 2021 uchwałę o obni-
żeniu od 1 lutego diet radnych 
w związku z gorszą kondycją 
gospodarki spowodowaną 
pandemią. Pozwoliło to na 
oszczędności w gminie, które 
będzie można przeznaczyć na 
małe inwestycje.

Wałbrzyska rada od lat nie 
jest już areną debaty. Radni 
przegłosowują bez dyskusji 
niemądre uchwały, które po-
tem eliminuje nadzór prawny 

Jej sekretem jest delikat-
ny, kakaowy biszkopt prze-
łożony świeżą bitą śmieta-
ną. Już od czterech pokoleń 
towarzyszy mieszkańcom 
Aglomeracji Wałbrzyskiej na 
co dzień i od święta. Czas, 
aby wyborne ciastko Basia - 
jeden z najpopularniejszych 
produktów regionalnych - 
poznali także inni mieszkań-
cy naszego kraju. Misji tej 
podjęła się Lokalna Organi-
zacja Turystyczna Aglomera-
cji Wałbrzyskiej.

Historia Basi zaczyna się w 
1979 roku w Wałbrzychu, kie-
dy to swoją cukiernię otworzyli 
Krystyna i Mieczysław Świer-
czyńscy. W górniczym mieście 
jednym z najważniejszych wy-
darzeń była Barbórka – trady-
cyjne święto, przypadające na 4 
grudnia. Istniejąca do dziś przy 
ul. Andersa 95 w Wałbrzychu 

Basia nasza kochana
cukiernia przygotowała wów-
czas ciastko dedykowane spe-
cjalnie górnikom. Ich patronką 
jest św. Barbara, dlatego też 
ulubione ciastko wałbrzyszan, 
składające się z bitej śmietany 
i biszkoptu, cukiernicy nazwali 
właśnie Basią. Tak zostało do 
dziś. To wyborne ciastko jest 
najczęściej i najchętniej wy-
bieranym produktem w nie-
mal wszystkich wałbrzyskich 
cukierniach. Przez wiele dekad 
było serwowane m.in. w kul-
towej kawiarni Barbórka (dzi-
siejsza ul. Gdańska w Wałbrzy-
chu). W 2019 roku - z okazji 30 
rocznicy pierwszych częściowo 
wolnych wyborów Polsce -  na 
placu Magistrackim w Wałbrzy-
chu rozdano dokładnie 1989 
Baś. Liczba ta upamiętniała 
datę 4 czerwca 1989 roku. Dla 
wałbrzyszan wolność ma smak 
Basi!

Radni niezwykle hojni dla siebie

wojewody (obowiązek szcze-
pień, zakaz używania plasti-
ku). Do tego w październiku 
wprowadzono podwyżki po-
datku od nieruchomości, opłat 
parkingowych oraz biletów 
komunikacji miejskiej. Portfele 

mieszkańców odczują już nie-
bawem te zmiany. Budżet mia-
sta na 2022 roku też zapowia-
da się niekorzystnie, na wiele 
potrzeb zabraknie środków, a 
de�cyt wyniesie aż 69 mln zło-
tych. To nie są, niestety, najlep-
sze czasy dla Wałbrzycha. 

I w takim właśnie czasie rad-
ni decydują się na ogromne 
podwyżki swoich uposażeń, 
posiłkując się blefem o wy-
mogach ustawowych i zale-
ceniami z Warszawy. Zabrakło 
umiaru.

dr Piotr Sosiński

***
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.

- Ciastko Basia to jedno 
z najpopularniejszych sma-
ków w naszym regionie, 
jednak poza nim zupełnie 
nieznane. Wykorzystując 
hucznie obchodzoną u 
nas Barbórkę, chcemy wy-
promować w kraju nasz 
lokalny przysmak. Ideal-
nie wpisuje się on w ideę 
produktów regionalnych. 
Zapraszamy wszystkich do 
włączenia się w promocję 
ciastka Basia, najlepiej po-
przez dzielenie się nim z 
innymi w ramach #basia-
challenge. Szczegóły na 
pro�lu Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Aglomeracji 
Wałbrzyskiej na Facebooku 
– wyjaśnia prezes Lokalnej 
Organizacji Turystycznej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
Anna Żabska.

(MM)

Odbierz prezent
Przygotowaliśmy promocję dla 
3 pierwszych Klientów, którzy w 
dniach 3-9 grudnia 2021 r. podpiszą 
umowę rezerwacyjną na mieszka-
nie w inwestycji Nowe Podzamcze. 
Do każdej umowy dołączymy upo-
minek!
Święty Mikołaj przygotował 3 prezenty:
• wnętrzarski: voucher do sklepu z 

wyposażeniem wnętrz,
• wyjazdowy: voucher na pobyt w ho-

telu w górach,
• sportowy: roczny karnet na mecze 

Górnik Wałbrzych + voucher do De-
cathlon.

Oferta mieszkań: https://bit.ly/3FR3aOQ
Informacje: walbrzych@pcg.pl, 
tel. 735 200 001
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Kiedy ludzie mogą robić wszystko, czego tyl-
ko zapragną, zwykle zaczynają naśladować 
siebie.

Eric Ho�er

Niemal każdy z nas, żyjący w 
Europie (i USA) chce myśleć o so-
bie, jako o jednostce unikatowej. 
Zakładając konto na jednym z 
portali społecznościowych pra-
gniemy być wyraziści, rozpozna-
walni, wyróżniający się. Zamiesz-
czamy swoje oryginalne zdjęcia, 
epatujemy innych wyjątkowymi 
wydarzeniami ze swojego życia, 
relacjonujemy podróże do od-
ległych miejsc, kreujemy swoje 
opowieści, w których jesteśmy 
bohaterami „fajnego”, godne-
go pozazdroszczenia życia. A 
wszystko po to, by ani na przez 
chwilę nie stanąć na marginesie 
kolorowego, tętniącego róż-
norodnością życia, abyśmy nie 
stali się przezroczystymi, anoni-
mowymi, niewidzialnymi. Jedną 
z bohaterek powieści D. Ma-
słowskiej (która doskonale czyta 
współczesność) „Kochanie zabi-
łam nasze koty” przeraża myśl, 
że może rozpaść się, zniknąć 
w anonimowym tłumie. Jadąc 
metrem, „otoczona buzującą, 
skłębioną i namolną masą ludz-

Okiem psychologa: czy jesteśmy indywidualistami?
ką” wyobraża sobie jak „moja 
tożsamość, moja ukochana ko-
lekcja bzdur: tak skwapliwie po-
składana ze wspomnień, myśli, 
śmieci, gustów, obsesji, przykro-
ści zostaje wchłonięta, zassana, 
rozproszona. Rozpierzcha się, 
rozpełza, rozpływa w oceanie in-
nych”. Mamy obsesję na punkcie 
własnej wyjątkowości.

Od czasów Jean-Jacques’a 
Rousseau nie potra�my myśleć 
o społeczeństwie inaczej niż 
jako zbiorze oddzielnych, nie-
powtarzanych jednostek. Trze-
ba jednak pamiętać, że w wielu 
kulturach przednowoczesnych 
nie istniała koncepcja indywi-
dualnej jaźni oddzielonej od 
plemienia, a w niektórych rdzen-
nych językach słowo „ja” nawet 
nie istniało. Marshall Berman 
zauważa, że „słowo autentycz-
ność nie występuje w słowniku 
pojęć opisujących ludzkie ideały, 
ludzie pojmują najwyższe dobro 
jako wypełnienie ściśle okre-
ślonej funkcji społecznej”. Toż-
samość jednostki formowana 
była zatem na poziomie grupy, 
rozumianej jako współzależna 
sieć relacji. Poczucie przynależ-
ności było głęboko osadzone 
w tym zbiorowym kontekście, z 
którego wyłaniało się poczucie 
jaźni jako integralnej część ży-
wych systemów natury. To daw-
ne rozumienie wspólnotowości 
dawno zatraciło swój sens (choć 
pozostało w użyciu i ostatnio 
znowu stało się przedmiotem 
wielu analiz). Żyjemy w kulturze 

indywidualistycznej. Ale czy rze-
czywiście jesteśmy indywiduali-
stami?

Kultura indywidualizmu, 
rozumiana jako swoisty zbiór 
zasad i norm organizujących 
relacje między jednostką a spo-
łeczeństwem, systemy wartości, 
postawy, wzory zachowań, typy 
mentalności i swoiste orien-
tacje życiowe (A. Cudowska), 
promuje jednostkową autono-
mię w podejmowaniu decyzji i 
działaniach oraz niezależność. 
W narracji indywidualizmu pod-
kreśla się także osobistą inicja-
tywę, świadomość własnego ja, 
odrębności i oryginalność. Prof. 
Małgorzata Jacyno mówi wprost 
o „kulcie ego”. Tak rozumiana 
kultura indywidualizmu stawia-
na jest w opozycji do kultury 
kolektywizmu, w której jednost-
ka jest częścią określonej grupy 
społecznej, a jej tożsamość i 
konkretne decyzje i zachowania 
wynikają wprost z reguł i jasno 
zde�niowanych ról w niej obo-
wiązujących. Człowiek będący 
nośnikiem kultury indywidu-
alizmu dąży do poszukiwania 
„unikalnej” osobowości, która 
ostatecznie ma być produktem 
świadomego wyboru jednost-
ki oraz odrzucenia konwencji i 
zwyczajów społecznych.

Indywidualizm rozumiany 
jako kształtowana kulturowo 
opowieść jest więc w perspekty-
wie osobistej pewną autonarar-
cją, w której człowiek de�niuje 
siebie (myśli o sobie) w opozycji 

do zbiorowości, dążąc do nieza-
leżności i oryginalności. Jednak z 
myślenia o sobie w taki sposób 
nie wynika wprost (przyczyno-
wo), że rzeczywiście jesteśmy 
unikatowi.

Trudno zakwestionować, że 
ludzie różnią się między sobą. 
Owe różnice wynikają z podsta-
wowego faktu, że nasze �zyczne 
organizmy (w tym mózg) kształ-
towane są przez kompletny, 
specy�czny dla danej jednostki 
zestaw informacji genetycznej, 
czyli genom, stąd nie istnieją 
ludzie mający identyczne feno-
typy. Nawet bliźnięta monozy-
gotyczne różnią się miedzy sobą 
(Barbara Cichocka ,„Czy bliźnięta 
jednojajowe mają identyczny 
genotyp?”), dlatego ich matki 
bez trudu rozpoznają kto jest 
kim. Symbolem tej unikatowości 
jest niepowtarzalny i charaktery-
styczny tylko dla konkretnej oso-
by wzór linii papilarnych. Ponad-
to nasze życie przebiega zawsze 
w indywidualnym kontekście 
osobistych doświadczeń, stąd 
nasze mózgi - choć anatomicz-
ne takie same - nie są identycz-
ne. Zatem to kim jesteśmy jako 
jednostki, zależy od ogólnych i 
specy�cznych połączeń nerwo-
wych (charakterystycznej dla 
konkretnego człowieka mapy 
około stu bilionów połączeń) 
oraz innych właściwości neu-
ronów układu nerwowego. W 
wyniku tego zawsze inaczej po-
strzegamy rzeczywistość, inaczej 
ją wartościujemy, w inny sposób 

reagujemy na otoczenie i inaczej 
doświadczamy uczuć. Jesteśmy 
sobą właśnie (i doświadczamy 
własnej jaźni) dzięki tej specy�ce 
cech �zycznych i psychicznych 
oraz doświadczeń życiowych i 
wspomnień.

Ale na tym kończą się nasze 
różnice i zaczynają podobień-
stwa. Psychologia, jako nauka, 
zajmuje się między innymi od-
krywaniem i poznawaniem tych 
wspólnych dla ogółu populacji, 
psychicznych mechanizmów i 
procesów leżący u podłoża na-
szych zachowań. W ostatnich 
dekadach badania w tym zakre-
sie ujawniły ich ogromną liczbę i 
odsłoniły ich znaczący wpływ na 
nasze życie. Nie ma tu miejsca na 
choćby pobieżne ich opisanie 
(zainteresowanych odsyłam do 
literatury), więc wspomnę tylko 
o procesach uwagi, pamięci, my-
ślenia, podejmowania decyzji i 
uczenia się, których przebieg i 
charakterystyka są takie same 
dla wszystkich ludzi (choć - rzecz 
jasna - treść owych procesów 
jest zawsze inna ) i niezależne 
od ich woli, mimo tego, iż mamy 
poczucie, że jesteśmy ich spraw-
cami i potra�my je kontrolować. 
Coraz częściej kwestionuje się 
w ogóle wolną wolę i uważa, że 
nasze zachowanie sterowane 
jest przede wszystkim nieświa-
domymi procesami (czyli przez 
tzw. system szybki, bezre�eksyj-
ny). Jeden z najbardziej wpływo-
wych, polskich żyjących psycho-
logów - profesor W. Łukaszewski 

od dawna sygnalizuje, że nad-
miernie przywiązujemy wagę do 
różnic indywidualnych i nagmin-
nie lekceważymy podobieństwa.

Najsilniejszy argument na 
rzecz podkreślenia naszego po-
dobieństwa do innych wiąże się 
ze zrozumieniem natury naszych 
umysłów. Najkrócej można po-
wiedzieć, przytaczając słowa M. 
Jacyno, że „rozum (umysł) jest 
własnością wspólnoty, a nie jed-
nostki”. Wybitny psycholog Jere-
my Kagan zauważa, że ludzie nie 
potra�ą odróżnić wiedzy, która 
jest w ich głowach od wiedzy 
mieszczącej się poza nimi (w ich 
ciałach, w świecie, a zwłaszcza w 
głowach innych). Innymi słowy, 
wiedza, której używamy, znaj-
duje się w społeczności i każdy z 
nas, jako jednostka, bierze udział 
we wspólnocie wiedzy. Myśle-
nie, zdaniem Kagana, nie odby-
wa się w zamkniętych szczelnie 
umysłach jednostek, lecz jest 
rezultatem uczestnictwa we 
wspólnocie. Dotyczy to pozio-
mów makro: podstawowe war-
tości i przekonania, które okre-
ślają naszą tożsamość społeczną, 
polityczną i duchową, są określa-
ne przez nasze wspólnoty kultu-
rowe. Dotyczy to również pozio-
mu mikro: jesteśmy naturalnymi 
współpracownikami, „poznaw-
czymi graczami zespołowymi” 
twierdzi autor. Myślimy wspól-
nie z innymi, wykorzystując 
naszą wyjątkową umiejętność 
dzielenia się intencjami. Umysł 
deliberacyjny jest przeznaczo-
ny do pracy z innymi ludźmi. 
Kiedy np. przechodzimy przez 
ulicę, musimy wziąć pod uwa-
gę to, co myślą nadjeżdżający 
kierowcy i często nawiązujemy 
z nimi kontakt wzrokowy, aby 
potwierdzić, że jesteśmy wspól-
nie zaangażowani w to samo 
psychologicznie zdarzenie. Ten 
rodzaj zazębienia „cognitive 
gears” jest jeszcze bardziej wy-
raźny, gdy angażujemy się w 
jakąkolwiek aktywność grupo-
wą: uprawianie sportu, wspólne 
spożywanie posiłków, czy opo-
wiadanie dowcipów. Myślimy 
razem, karmimy się nawzajem 
intuicjami, uzupełniamy swo-
je myśli, posiadamy wiedzę, z 
której inni mogą korzystać. Inna 
para psychologów: Sloman i 
Fernbach twierdzi, że nie istnieje 
jakaś wyraźna granica pomiędzy 
ideami i wiedzą poszczególnych 
jednostek, a wiedzą członków 
całej społeczności.

Ciąg dalszy za tydzień.

Od redakcji: autor jest psy-
chologiem – terapeutą, coachem, 
ekspertem w wielu krajowych i 
międzynarodowych projektach 
badawczych oraz rozwojowych. 
Publikował w czasopismach na-
ukowych z zakresu psychologii 
emocji, empatii i relacji terapeu-
tycznych. Prowadzi prywatny ga-
binet. Kontakt: margaw@op.pl.

Marek 
Gawroń
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 01.12.2021 r. do dnia 

24.12.2021 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach 

przy ulicy Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz stronie 

internetowej

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl

zostanie wywieszony wykaz nr 9/2021 w sprawie najmu 

lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym   

R E K L A M A

Uroczyste otwarcie „Bez-
piecznego przejścia dla pie-
szych w Boguszowie-Gor-
cach" przy ul. Kościuszki 
zakończyło realizację projek-
tu, którego realizacji podjęła 
się Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 5 im. B. Malinowskie-
go w Boguszowie – Gorcach. 

Projekt został do�nansowany 
ze środków Fundusz Toyoty 
"Dobre Pomysły Zmieniają 
Nasz Świat" 2021.

W ramach realizacji projektu 
wykonane zostało wyniesione 
przejście dla pieszych przy ul. 
Kościuszki, które ma poprawić 
bezpieczeństwo mieszkańców 

• Kocie sprawy
Zapraszamy wszystkich wiel-
bicieli kotów na spotkanie 
pod hasłem „Kocie sprawy” do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
- Centrum Kultury w Boguszo-
wie – Gorcach. W programie 
spotkania, które rozpocznie się 
2 grudnia o godz. 16.00 w sali 
widowiskowej MBP-CK przy 
pl. Odrodzenia 4 rozmowa z 
lekarzem weterynarii Wiolettą 
Barnach oraz prelekcja Joanny 
Sobiny z Fundacji „Na Pomoc 
Zwierzętom”.

• Barbórka w CKK Witold
3 grudnia, z okazji zbliżającej 
się Barbórki, odbędzie się uro-
czystość przygotowana przez 
uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Bronisła-
wa Malinowskiego. - Serdecz-
nie zapraszamy wszystkich 
górników o godz. 10.00 do 
Centrum Kulturalno - Kongre-
sowego Witold – zachęcają 
organizatorzy obchodów gór-
niczego święta.

• Miejskie mikołajki
Mikołajkowa zabawa w Bogu-
szowie – Gorcach rozpocznie 
się już 5 grudnia. O godz. 16.00 
z remizy OSP Gorce wyruszy 
orszak św. Mikołaja, wspiera-

ny nie tylko przez strażaków, 
ale również innych przyjaciół 
z miasta. Szczegóły na plakacie 
obok. A 6 grudnia Mikołaj od-
wiedzi przed południem dzieci 
w żłobku oraz w przedszkolach. 
Natomiast o godz. 17.00 w sali 
widowiskowej MBP-CK przy pl. 
Odrodzenia 4 Studio Teatralne 
Vena wystawi spektakl „Kramik 
Dziadka Mikołaja”, po którym 
Mikołaj będzie rozdawał pre-
zenty.

• Heros Lady Open 2021
3 grudnia rozpocznie się co-
roczna międzynarodowa im-
preza w zapasach kobiet HE-
ROS Lady Open 2021 & Euro 
Camp in Women’s Wrestling. 
Do turnieju zgłosiło się około 
200 zawodniczek z zagranicy, 
w tym aż 4 reprezentacje kadr 
narodowych Norwegii, Francji, 
Węgier oraz Łotwy. W sumie 
w zawodach weźmie udział 13 
zagranicznych drużyn. 3 grud-
nia o godz. 15.00 w hali spor-
towej przy ul. Waryńskiego 10 
odbędzie się ważenie zawod-
niczek, 4 grudnia o godz. 9.00 
nastąpi otwarcie turnieju i roz-
poczną się walki eliminacyjne, 
a 5 grudnia od godz. 9.00 roz-
grywane będą walki �nałowe.

(RED)

Raport 
z Boguszowa - Gorc

Bezpieczne przejście oraz turystów, a przede wszyst-
kim dzieci, które na co dzień 
przemieszczają się tamtędy na 
zajęcia wychowania �zycznego 
w pobliskiej hali sportowej i na 
stadionie. Wykonane zostało 
także nowe ogrodzenie budyn-
ku szkoły od strony ulicy Staszi-
ca i zamontowany został stojak 
na rowery.

Realizacji projektu towarzy-
szyły liczne wydarzenia, takie 
jak: stworzenie �lmiku - insce-

nizacji potrącenia pieszego, 
organizacja konkursu pla-
stycznego „Bezpieczna droga”, 
organizacja wydarzenia „Bez-
pieczne wakacje z OSP Gorce”, 
akcji „Kierowco, bądź trzeź-
wy!”, gry terenowej „Bezpiecz-
na droga do szkoły i obiektu 
OSiR”, czy pogadanki z dziećmi 
na temat bezpieczeństwa na 
drodze.

Pomocy przy realizacji pro-
jektu udzieliło wiele osób, które 

podczas otwar-
cia przejścia i 
zakończenia pro-
jektu otrzymały 
podziękowania 
z rąk dyrektor 
PSP nr 5 Eweliny 
Kamińskiej – Sa-
wickiej.

(JCF)
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Centrum Kultury-Miej-
ska Biblioteka Publiczna w 
Głuszycy zaprasza lokalnych 
wystawców do prezentacji 
swoich produktów podczas 
Głuszyckiego Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego, który 
odbędzie się 17 grudnia 
2021 r. między godz. 15:30 

a 18:00 na terenie parkingu 
przy Przedszkolu Samorzą-
dowym w Głuszycy (ul. Grun-
waldzka). A już 4 grudnia od-
będą się warsztaty zdobienia 
pierników.

- Naszą tradycją jest, że w 
okolicach mikołajek organizu-
jemy warsztaty dekorowania 

W świątecznym klimacie dostępną na stronie interneto-
wej – zachęcają organizatorzy 
warsztatów.

Z kolei Burmistrz Głuszycy 
Roman Głód zaprasza do od-
wiedzenia Głuszyckiego Jar-
marku Bożonarodzeniowego, 
który zostanie zorganizowa-
ny 17 grudnia w godzinach: 
15:30- 18:00. Na przybyłych 
czekać będą ręcznie wykonane 
świąteczne ozdoby i ulubione 
przysmaki. Nie zabraknie także 
świątecznej muzyki, występów 
artystycznych i wyjątkowego 
gościa - św. Mikołaja.

- Zapraszamy wystawców 
lokalnych produktów oraz 
artystów do prezentacji swo-

ich świątecznych wyrobów. 
Zgłoszenia dokonujemy po-
przez wypełnienie deklaracji 
uczestnictwa dostępnej na 
stronie: www.ckmbp-gluszyca.
pl i odesłanie na adres: ckm-
bp@gluszyca.pl. Kontakt tele-
foniczny pod numerem 503 
102 817 w dni powszednie od 
8:30 do 15:30 oraz mailowo 
na adres: ckmbp@gluszyca.pl. 
Na zgłoszenia czekamy do 13 
grudnia. Prosimy o zapoznanie 
się z regulaminem wydarzenia 
dostępnym na stronie www.
ckmbp-gluszyca.pl – dodają 
organizatorzy głuszyckiego jar-
marku.

(AGM)

Centrum Kultury-Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy otrzymało w nagrodę 
Starosty Wałbrzyskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony 
kultury w 2021 r. w kategorii 
zbiorowej. W kategorii indy-
widualnej nagrodzona zosta-
ła skrzypaczka Alicja Poręba 
z Gminy Stare Bogaczowice.

- Przyznający nagrodę 
naszej instytucji zwrócili 
szczególną uwagę na dzia-
łania podejmowane przez 
Głuszycką Grupę Teatralną 
„Po godzinach”, którą tworzą 
mieszkańcy Głuszycy i okolic, 
amatorzy, pasjonaci teatru i 
żywego kontaktu z publicz-
nością. Gra na scenie to życio-
wa pasja uczestników grupy i 
realizacja marzeń, sposób na 
oderwanie się od codziennych 
obowiązków. Grupę tworzą 
osoby czynne zawodowo, w 
średnim wieku, działające tak-
że społecznie, mające rodziny. 
W siedzibie CK-MBP odbywają 
się warsztaty teatralne, w któ-
rych uczestniczą członkowie 
grupy. Prowadzi je zawodo-
wy aktor, reżyser i scenarzysta 
Robert Delegiewicz. Wszystkie 
spektakle grane przez Grupę 
„Po Godzinach” są żywiołowo 
odbierane przez szeroką wi-
downię i cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem, co znajduje 
szeroki oddźwięk w lokalnych 
mediach i przyczynia się do 

promowania Gminy Głuszy-
ca i Powiatu Wałbrzyskiego 
oraz twórczości artystycznej 
mieszkańców Ziemi Wałbrzy-
skiej – mówi dyrektor Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy Sabina 
Jelewska, która nagrodę ode-
brała wraz przedstawicielkami 
Głuszyckiej Grupy Teatralnej 
„Po godzinach”: Magdaleną 
Kandefer i Joanną Milczarek.

Laureatką nagrody Staro-
sty Wałbrzyskiego w kategorii 
indywidualnej została Alicja 
Poręba z Gminy Stare Bogaczo-
wice, która jest skrzypaczką od 
najmłodszych lat rozwijającą 
swój talent. Alicja Poręba jest 
laureatką wielu prestiżowych 
nagród o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym. Zagrała 
wiele koncertów w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu 
im. Henryka Wieniawskiego w 
Szczawnie – Zdroju. W latach 
2015 – 2016 grała pierwsze 
skrzypce w międzynarodowej 
orkiestrze Europera Youth Or-
chestra oraz w 2019 roku Deut-
sch – Polnisches Orchestra. 
Od 2019 roku jest członkiem 
kwartetu smyczkowego Venus. 
W 2019 roku pełniła funkcję 
koncertmistrza w międzynaro-
dowej orkiestrze Triangle Or-
chestra. Alicja Poręba aktywnie 
uczestniczy w życiu społecz-
nym Gminy Stare Bogaczowi-
ce, grając koncerty podczas 
wydarzeń kulturalnych.

(SJ)

pierników. To słodka i kre-
atywna zabawa, która pozwoli 
dzieciom poczuć bożonaro-
dzeniowy klimat w otoczeniu 
rówieśników oraz pachnących 
ciastek, kolorowych posypek 
i lukrowanych guziczków. Na 
zdobienie świątecznych pier-
ników zapraszamy dzieci od 6 
roku życia do Centrum Kultury 
– MBP w Głuszycy w sobotę 4 
grudnia o godz. 16:00. Warsz-
taty poprowadzą Katarzyna i 

Grzegorz Czepil z głuszyckie-
go „Jadła”. Koszt zajęć wynosi 
15 zł od dziecka. Zapisy przyj-
mujemy w dni powszednie od 
9:00 – 16:00 pod nr tel. 503 
102 817, a liczba uczestników 
jest ograniczona. Ze względu 
na panujące warunki epide-
miologiczne w tym roku za-
praszamy na warsztaty jedynie 
dzieci, a rodziców i opiekunów 
prawnych prosimy o wypeł-
nienie deklaracji uczestnictwa 

Kulturalne nagrody
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W wyrokach sądów kar-
nych często natknąć się moż-
na na słowo „nawiązka”. Co 
to takiego jest nawiązka i jaką 
pełni funkcję? Najkrócej rzecz 
ujmując, nawiązką można na-
zwać kwotę pieniężną, którą 
skazany jest zobowiązany 
zapłacić na rzecz osoby po-

krzywdzonej przestępstwem 
lub instytucji określonej 
przez sąd. Nawiązka nie jest 
odszkodowaniem, co ozna-
cza, że nie musi odpowiadać 
wysokości szkody wyrządzo-
nej przestępstwem. Pomimo 
tego, że zaliczana jest do tzw. 
środków kompensacyjnych.

Nasuwa się naturalne py-
tanie o to, kiedy sąd może 
orzec obowiązek zapłaty na-
wiązki. W pytaniu tym istotne 
jest słowo „może”. Otóż sąd 
może, ale nie musi orzec o 
obowiązku zapłaty nawiązki, 
nawet w przypadku zaistnie-
nia okoliczności umożliwia-

Prawo w pigułce: nawiązka du ciała lub rozstrój zdrowia. 
Do takich przestępstw należą 
np. zabójstwo czy pobicie. W 
przypadku skazania za tego 
rodzaju przestępstwo moż-
na orzec nawiązkę, ale nie na 
rzecz pokrzywdzonego. Wy-
dawałoby się oczywiste, że w 
takim przypadku to pokrzyw-
dzony winien być beneficjen-
tem nawiązki. Tak jednak nie 
jest, a nawiązkę orzeka się 
na rzecz Funduszu Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Post-
penitencjarnej. Funduszem 
tym zarządza Minister Spra-
wiedliwości i jednocześnie 
Prokurator Generalny. Istnieje 
jeden wyjątek od powyższej, 
ogólnej zasady. Orzeczenie 
nawiązki na rzecz pokrzyw-
dzonego jest możliwe, w 
przypadku skazania za prze-
stępstwo wyżej wymienione, 
jeżeli sąd nie orzeka o obo-
wiązku naprawienia szkody 
wyrządzonej przestępstwem 
i zadośćuczynieniu za do-
znaną krzywdę. Jeżeli prze-
stępstwo zostało popełnione 
przez kilka osób, sąd może 
orzec o obowiązku zapłaty 
nawiązki osobno od każdego 
z winnych. Sąd ma możliwość 
orzeczenia nawiązki na rzecz 
pokrzywdzonego, gdy ustale-
nie wysokości szkody lub za-
dośćuczynienia, jest znacznie 
utrudnione. Maksymalna wy-
sokość nawiązki orzeczonej w 
tym trybie wynosi 200 000 zł.

Druga grupa to przestęp-
stwa przeciwko środowisku. 
Przy tego rodzaju czynach za-
bronionych, nawiązka orzeka-
na jest na rzecz Narodowego 

Stara Kopalnia w Wałbrzy-
chu wraz z wałbrzyskimi sto-
warzyszeniami górniczymi 
przygotowała kilka pozycji na 
pierwszy grudniowy week-
end w ramach Festiwal Trady-
cji Górniczych Barbórka. 

3 grudnia - Szychta Szkolna 
adresowana do szkół każde-
go szczebla. W ramach tego 
wydarzenia Górnicy wraz z 
pracownikami Starej Kopalni 
i animatorami edukują dzieci 
i młodzież poprzez zabawę. 
Pierwszy raz wydarzenie od-
będzie się w formule on-line. 
Wieczorem Stara Kopalnia za-
prasza na nocne zwiedzanie z 
pracami górniczymi.

4 grudnia - święto Św. Bar-
bary rozpocznie się od mszy 
św. w Kościele pod wezwa-
niem Aniołów Stróżów w Wał-
brzychu, następnie odbędzie 
się parada górnicza wraz z uro-
czystościami przed pomnikiem 
Pamięci Górnictwa Wałbrzy-
skiego. Po południu odbędzie 
się „Wieczór górniczy” w Mon-

towni, a wieczorem kolejne 
nocne zwiedzanie.

5 grudnia - Szychta Ro-
dzinna skierowana do rodzin 
z dziećmi. Ma ono na celu 
edukację i aktywizację nie 
tylko dzieci, ale także całych 
rodzin, ponieważ przekazy-
wanie tradycji z pokolenia na 
pokolenie umacnia tożsamość 
Wałbrzycha i jego mieszkań-
ców. W ramach wydarzenia 
przygotowywane są różne 
konkursy, warsztaty oraz gór-
nicze atrakcje, przygotowane i 
prowadzone przez Wałbrzyskie 
Stowarzyszenia Górnicze. Na 
wydarzenie obowiązują zapi-
sy: muzeum3@starakopalnia.pl 
lub tel. 74 6670916.

Szczegóły i bilety na wyda-
rzenia odpłatne dostępne są 
na stronie internetowej www.
starakopalnia.pl w zakładce 
„Kup bilet” lub bezpośrednio w 
kasie Starej Kopalni. Informacje 
i rezerwacje: 74 667 09 70 lub 
recepcja@starakopalnia.pl.

(RED)

Festiwal Tradycji 
Górniczych

jących sądowi jej orzeczenie. 
Skrótowo rzecz ujmując, 
można wyodrębnić trzy grupy 
przestępstw, których popeł-
nienie może wiązać się z orze-
czeniem nawiązki.

Pierwsza grupa to umyśl-
ne przestępstwa przeciwko 
życiu i zdrowiu człowieka lub 
też przestępstwa umyślne, 
których skutkiem jest śmierć, 
ciężki uszczerbek na zdrowiu, 
naruszenie czynności narzą-

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Trzecią grupą są przestęp-
stwa, ponownie ściśle rzecz 
ujmując, związane z bezpie-
czeństwem w ruchu lądowym 
pojazdów mechanicznych tzw. 
przestępstwa komunikacyjne. 
Najczęściej wchodzi tu w grę 
spowodowanie wypadku, w 
którym inne osoby odniosły 
obrażenia, przy czym spraw-
ca był w stanie nietrzeźwo-
ści lub pod wpływem środka 
odurzającego, bądź też zbiegł 
z miejsca zdarzenia. W takim 
przypadku orzeczenie nawiązki 
na rzecz pokrzywdzonego jest 
obligatoryjne. Sąd musi na-
wiązkę orzec, a pokrzywdzony 
nie musi składać wniosku o jej 
orzeczenie na swoją rzecz. Je-
żeli pokrzywdzonym w wypad-
ku jest więcej niż jedna osoba, 
to sąd orzeka obowiązek zapła-
ty nawiązki na rzecz każdej z 
pokrzywdzonych osób.

Często można spotkać się 
z sytuacją, że sąd warunkowo 
umarza postępowanie karne. 
W takiej sytuacji sąd musi na-
łożyć na sprawcę obowiązek 
naprawienia szkody w całości 
lub części. Orzeka też, w mia-
rę możliwości, o wysokości 
zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę. Jednakże w przypad-
ku, gdy ustalenie wysokości 
odszkodowania lub zadość-
uczynienia jest znacznie utrud-
nione, sąd - w miejsce tych 
obowiązków - obligatoryjnie 
orzeka nawiązkę.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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Projekt „Spa Marzeń” dla 
18 uczniów i 4 nauczycieli 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Polskich Noblistów 
w Walimiu, powstał w 2019 
roku i zakładał wiele działań, 
mających na celu dobre przy-
gotowanie uczniów do wspól-
nych działań z rówieśnikami z 
Plavniekkalna Sakumskola w 

Kekavie, a także tygodniowy 
wyjazd na Łotwę. Rozpoczy-
nając projekt nikt nie mógł 
przewidzieć, że jego realiza-
cję utrudni pandemia.

- Głównym celem projektu 
był rozwój kompetencji kluczo-
wych uczniów Publicznej Szko-
ły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Walimiu, nabycie 

i rozszerzenie kompetencji in-
nowacyjności, analizy i tworze-
nia informacji, komunikacji w 
języku obcym, użyciu wiedzy 
matematyczno-przyrodniczej 
w praktyce, znajomość TIK, eks-
presji plastycznej i kulturalnej, 
świadomości obywatelskiej i 
przedsiębiorczości poprzez roz-
wój osobisty i podjęcie między-

narodowej aktywności. Podczas 
wizyty w szkole podstawowej 
Plavniekkalna Sakumskola w 
miejscowości Kekava na Łotwie, 
uczniowie przeanalizowali geo-
gra�czne, historyczne i kulturo-
we zasoby okolic Rygi, poznali 
zasady zdrowego odżywiania 
m.in. poprzez wizytę w ekolo-
gicznej, nowoczesnej piekarni, 

Spełniali marzenia

wykorzystującej tradycyjne re-
ceptury – wyjaśniają pomysło-
dawcy projektu „Spa Marzeń”.

W trakcie projektu ucznio-
wie przygotowywali się do 
wyjazdu na Łotwę. Odbyło się 
wiele ciekawych zajęć, w tym 
trening komunikacji w języku 
angielskim, trening przedsię-
biorczości, trening merytorycz-
no-kulturowy na temat podo-
bieństw i różnic życia w Polsce 
i na Łotwie, a także trening 
innowacyjności, komunikacji 
w języku ojczystym i przygoto-
wanie do mobilności. Ostatnim 
etapem była wycieczka uczest-
ników projektu na Łotwę.

- Współpraca ze szkołą part-
nerską przy projekcie „Spa 
Marzeń” była kontynuacją po-
przednich działań w ramach 
programu Comenius. Agita 
Baltmane, dyrektor szkoły na 
Łotwie, dopełniła wszelkich 
starań, by założone cele tego 
partnerskiego projektu zosta-
ły zrealizowane. Uczniowie 
codziennie współpracowali, 
tworząc ciekawe prezentacje 
w programie Canva na temat 
spa. Zajmowali się założeniami 
symetrii, analizowali zasoby 
przyrodnicze i gospodarcze Ło-
twy i Polski, by wybrać najlep-
sze miejsce na posadowienie 
nowego obiektu. Nasze dzieci 
i młodzież zwiedziły stolicę Ło-
twy, spotkały przedstawicieli 
różnych zawodów m.in. pie-

karza, pracowników linii lotni-
czych i lotniska, pracowników 
lokalnego urzędu, a specjaliści 
od promocji z hotelu, w którym 
byli zakwaterowani, pomogli im 
stworzyć materiały promocyjne 
Spa Marzeń. Zostały utworzo-
ne specjalistyczne zespoły, np. 
zespół technologów żywienia, 
kosmetologów itp. do któ-
rych uczniowie przystępowali 
na zasadzie wolnego wyboru, 
zgodnie z predyspozycjami i za-
interesowaniami. Dla uczniów z 
Walimia udział w projekcie był 
niesamowitym przeżyciem. Nie 
tylko nauczyli się nowych umie-
jętności, ale także mieli okazję 
do zwiedzenia innego kraju 
basenu morza Bałtyckiego. 
Uczestnicy projektu zwiedzili 
Rygę, poznali krajobraz bagien 
i pasa nabrzeży. Uczestniczyli 
w warsztatach pieczenia trady-
cyjnych łotewskich wypieków, 
czy też grze terenowej, przed-
stawiającej tradycje i obyczaje 
kraju partnerskiego. Uczniowie 
obu krajów bardzo wzmocnili 
swoje kompetencje kluczowe, 
tak potrzebne na rynku pracy: 
komunikację w języku obcym, 
użycie narzędzi TIK, otwartość 
i chęć współpracy, poznali 
też wiele nowych interesują-
cych zawodów. Dla niektórych 
uczniów była to pierwsza po-
dróż zagraniczna – dodają ini-
cjatorzy projektu.

(AM)

- Wszystkie grzeczne dzieci z Gminy Walim zapraszamy na zabawę ze 
św. Mikołajem w świetlicach wiejskich. Bawimy się 6 grudnia 2021 r. 
(poniedziałek) od godziny 17.00. W programie konkursy, poczęstunek 
i oczywiście prezenty. Zapraszamy do świetlic w Walimiu, Jugowicach, 
Glinnie, Dziećmorowicach, Olszyńcu, Zagórzu Śląskim i Niedźwiedzicy. 
Wstęp jest bezpłatny – mówi Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

(AM)

Spotkanie z Mikołajem
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- Za ponad 25 milionów zł 
w Gminie Stare Bogaczowice 
powstało ponad 13 km sieci 
kanalizacyjnej – mówi Miro-
sław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

- To była rekordowa inwesty-
cja w naszej gminie, która także 
dostała rekordowe do�nanso-

wanie ze środków Unii Europej-
skiej w wysokości 11,4 mln zł. W 
ciągu 5 lat powstało 9,3 km sieci 
kanalizacyjnej, w której ścieki 
płyną grawitacyjnie oraz 3,9 km 
rurociągu tłocznego, bo dopro-
wadzenie ścieków ze Strugi do 
kolektora sanitarnego, zlokali-
zowanego przy alei Podwale na 

Kanalizacja w gminie

nerstwie. Przecież żadna gmi-
na tej wielkości nie ma szans w 
pojedynkę na tak wielkie do�-

nansowanie – dodał Roman 
Szełemej.

(RED)

W Świebodzicach zosta-
ła zainicjowana nowa akcja 
społeczna Stop Hejt. Jej po-
mysłodawcą jest kierownik I 
Zespołu Kuratorskiej Służby 
Sądowej Maciej Więcek.

- Zjawisko hejtu, głównie 
w Internecie, stale się nasila, a 
mowa nienawiści i agresywne 
komentarze stały się niemal 
codziennością. W odpowiedzi 
na rosnącą skalę problemu w 
Świebodzicach przeprowadzo-
na zostanie kampania eduka-
cyjno-informacyjna pod nazwą 
Stop Hejt. To druga po akcji spo-
łecznej Pomóż Mi tego rodzaju 
kampania skierowana do miesz-
kańców. Głównym przesłaniem 
działań nie jest tylko informo-
wanie o problemie, ale uświado-
mienie o�arom cyberprzemocy, 
że mogą się bronić, a oprawcom, 
że nie są bezkarni – powiedział 
podczas inauguracyjnego spo-
tkania koordynator akcji - Za-
stępca Burmistrza Świebodzic 
Tobiasz Wysoczański.

- Problem nienawiści w In-
ternecie narastał przez lata 
i osiągnął takie rozmiary, że 
jedynym sposobem na zatrzy-
manie nakręcającej się spira-
li hejtu jest uświadomienie, 
głównie młodym ludziom, że 
nikt nie jest anonimowy w sie-
ci, a każde działanie ma okre-
ślone konsekwencje. W naszej 
ramach akcji odbędą się spo-
tkania informacyjne, edukacyj-
ne oraz warsztaty w szkołach, 
podczas których dzieci będą 
mogły sprawdzić do czego 

prowadzi prześladowanie i wy-
śmiewanie innych osób w sieci. 
Ponadto, specjalnie na potrze-
by akcji, stworzony zostanie 
„Świebodzicki słownik mowy 
nastolatka”, który pozwoli ro-
dzicom na zrozumienie o czym 
tak naprawdę piszą ich dzieci 
w Internecie. W szkołach staną 
specjalne skrzyneczki, za po-
mocą których każdy uczeń bę-
dzie mógł anonimowo zgłosić, 
jeśli stanie się o�arą prześlado-
wań lub będzie wiedział o oso-
bie, która może potrzebować 
pomocy, bądź podejrzewa, 
kto jest sprawcą takich zacho-
wań - podkreślił Maciej Więcek, 
który na co dzień w swojej pra-
cy mierzy się z negatywnymi 
skutkami hejtu kierowanego 
zarówno w jego stronę, jak i w 
młodych ludzi, z którymi pra-
cuje.

W ramach akcji planowane 
jest również wywieszenie ba-
nerów i bilbordów informacyj-
nych w mieście, spotkania z te-
rapeutą w szkołach, rozmowy z 
rodzicami, konkurs na dowolną 
pracę artystyczną dotyczącą 
tematyki walki z hejtem, a na 
zakończenie przedstawienie 
teatralne, które podsumuje 
wszystkie działania.

- Głównym celem naszej ak-
cji jest odhejtowanie naszego 
miasta i sprawienie, aby nikt 
nie czuł się bezkarny szerząc 
nienawiść i pogardę wobec 
innych – podkreślają organiza-
torzy.

(RED)

Stop Hejt!

wałbrzyskim osiedlu Podzam-
cze, wymagało wybudowania 
instalacji, która wtłoczy je pod 
górę. Na ręce prezesa Marka 
Mielniczuka składam podzięko-
wania pracownikom Wałbrzy-
skiego Związku Wodociągów i 
Kanalizacji oraz spółki Wałbrzy-
skie Wodociągi za realizację tej 
inwestycji, a na ręce prezydenta 
Wałbrzycha Romana Szełemeja 
– lidera Aglomeracji Wałbrzy-
skiej, składam podziękowania 

za pomoc w uzyskaniu do�nan-
sowania – podkreślił wójt Miro-
sław Lech.

- Jest to niezwykle ważna 
inwestycja nie tylko z punktu 
widzenia Gminy Stare Boga-
czowice, ale całej Aglome-
racji Wałbrzyskiej, ponieważ 
ma ona wpływ na komfort 
życia, ale także na zdrowie i 
ochronę środowiska. Jest tak-
że dowodem na to jak wiele 
można zrobić działając w part-
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Siatkarki MKS Chełmiec Wodo-
ciągi Wałbrzych zakończyły pierw-
szą rundę rozgrywek w 3 grupie II 
ligi ważnym zwycięstwem i utrzy-
mały prowadzenie w rozgrywkach. 
A w sobotę na drugoligowe parkie-
ty powrócą siatkarze KPS Chełmiec.

Dziewczęta Chełmca pokonały w 
wyjazdowym starciu SPS Panki 3:1 
(23:25, 25:20, 25:21), dzięki czemu 
utrzymały się na pozycji lidera 3 grupy 
II ligi. Kolejne spotkanie podopiecz-
ne trenera Marka Olczyka rozegrają 
4.12.2021 r. z Sari w Żorach.

Wygrali w Głuszycy
W pierwszym w historii meczu III 

ligi siatkarzy w Głuszycy, KPS Cheł-
miec II Wałbrzych pokonał Jaworski 
Klub Sportowy Spartakus 3:0 (25:23, 
25:19, 25:22).

- Była to świetna promocja naszej 
ukochanej dyscypliny. Tym, co na bardzo 
cieszy była frekwencja na trybunach w 
hali Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy. 
Dziękujemy za wspólne celebrowanie 
siatkarskiego święta, obiecujemy - to 
nie nasze ostatnie słowo – mówi Fabian 
Kurzawiński, trener pierwszego zespołu 
Chełmca. – A teraz wracamy do Wałbrzy-
skich Hali Mistrzów po trzech tygodniach 
przerwy w drugoligowych rozgrywkach. 
Dla kibiców szykuje się podwójna uczta, 
bowiem na parkiet wybiegną obie nasze 
ekipy seniorskie. 14 listopada w trzech 
setach drugoligowcy przegrali przed 
własną publicznością z drużyną Eco-Te-

am AZS Stoeltzle Częstochowa i był to 
mecz rozegrany awansem. Potem była 
planowa pauza, która wynikała z układu 
spotkań w gronie 13 ekip, a następnie 
okazało się, że nasz niedawny rywal - KS 
Volley Miasteczko Śląskie - wycofał się z 
rozgrywek. Moi podopieczni są zatem 
głodni nie tylko gry, ale i odbudowania 
zaufania wałbrzyskich kibiców. Najbliż-
sza okazja to sobotnie starcie z Hetma-
nem Włoszczowa, które rozpocznie się 
o godzinie 18.00. W lepszych nastrojach 
do swojego pojedynku podejdą nasze 
rezerwy. W minioną sobotę w Głuszy-
cy podopieczni trenerów Ratajczaka i 
Jerzyka gładko pokonali JKS Spartakus 
Jawor, wskakując na fotel wicelidera 
ligi. Drużyna na 8 rozegranych spotkań 
zanotowała aż 7 zwycięstw, co daje 16 
punktów (jeden punkt straty do lidera z 
Namysłowa). Do Hali Wałbrzyskich Mi-
strzów przyjedzie jednak pretendent do 
awansu - WKS Volley Wilczyce. Jak zapre-
zentuje się nasza młodzież? Dowiemy się 
już w najbliższą sobotę o godzinie 15.00. 
Pamiętamy również o meczach naszej 
młodzieży, które toczyć się będą z ekipa-
mi wrocławskiej Gwardii. Najpierw junio-
rzy młodsi (sobota, godz. 10.00 - hala IV 
LO) podejmą swoich rywali, a w niedzielę 
juniorzy starsi o godz. 11.00 także zmie-
rzą się z drużyną ze stolicy Dolnego Ślą-
ska. Czeka nas zatem sporo sportowych 
emocji, z czego wszystkie przed własną 
publicznością. Jest komu kibicować, jest 
za kogo trzymać kciuki!

(RED)

Balcerowski 
punktował
Wychowanek Górnika Wał-
brzych Aleksander Balcerowski 
zdobył 11 punktów dla reprezen-
tacji Polski koszykarzy w wyjaz-
dowym meczu kwali�kacyjnym 
do mistrzostw świata. Izrael po-
konał biało – czerwonych 69:61 
(12:21, 19:6, 18:12, 20:22).
Izrael: Ginat 11, Mekel 11, Cohen 
11, Levi 10, Pnini 9, Madar 8, Ziv 4, 
Menco 3, Zalmanson 2, Segev 0
Polska: Michał Kolenda 16, Balce-
rowski 11, Garbacz 10, Marcel Po-
nitka 5, Zyskowski 5, Schenk 4, Olej-
niczak 4, Łukasz Kolenda 3, Gielo 3, 
Dziewa 0, Karolak 0, Nizioł 0
Kolejne spotkanie kwali�kacyjne 
Polacy rozegrali w niedzielę w Lu-
blinie z Niemcami, którym ulegli 
72:69 (13:16, 17:24, 21:21, 18:11), 
a Balcerowski zdobył 16 punktów.
Polska: Schenk 17, Balcerowski 16, 
Zyskowski 14, Garbacz 9, Gielo 5, 
Michał Kolenda 3, Mazurczak 2, 
Marcel Ponitka 2, Dziewa 1, Karolak 
0, Olejniczak 0
Niemcy: Kramer 24, Lockhart 13, 
Hollatz 8, Sengfelder 8, Doreth 6, 
Benzing 5, Jallow 4, Kratzer 4, Kes-
sens 0, Amaize 0.

(RED)

W I lidze koszykarzy Górnik 
Wałbrzych pozbierał się po zaska-
kującej porażce z Księżakiem w Ło-
wiczu i pokonał spadkowicza z eks-
traklasy. Niestety, w rozgrywkach 
III ligi smaku zwycięstwa wciąż nie 
zaznali zawodnicy ze Szczawna-
-Zdroju.

Koszykarze Górnika Wałbrzych po-
konali SKS Starogard Gdański 87:65 
(29:25, 20:13, 12:11, 26:16).

Górnik: Pabian 17, Cechniak 15, Ja-
kóbczyk 13, Dymała 12, Kruszczyński 
10, Durski 8, Zywert 8, Ratajczak 4, Je-
ziorowski 0.

SKS: Kowalenko 14, Tymon Szy-
mański 14, Ryżek 10, Stryjewski 8, Ćwi-
kliński 7, Pietras 6, Burczyk 4, Ebertow-
ski 2, Albert Szymański 0.

Wałbrzyszanie zajmują 3 miejsce w 
tabeli I ligi z bilansem 9 zwycięstw i 3 
porażek (liderem jest GKS Tychy – 23 
pkt., a wiceliderem Sokół Łańcut – 22 
pkt.). Podopieczni trenera Łukasza 
Grudniewskiego kolejne spotkanie 
rozegrają 4 grudnia o godz. 18.00 w 
Pruszkowie ze Zniczem.

Czekają na zwycięstwo
Chrobry Kłodzko pokonał MKS 

Basket Szczawno Zdrój 82:70 (25:18, 
21:15, 20:17, 16:20) w meczu 8 kolejki 
grupy A III ligi koszykarzy.

Zwycięska rundaGórnik lepszy 
od spadkowicza

Punkty dla MKS-u zdobyli: Kuba Ni-
ziński 32, Adam Adranowicz 20, Olek-
siy Jakushev 5, Jakub Warmiłło 5, Alan 
Stochmiałek 3, Paweł Piros 3, Kacper 
Rasztar 2, Szymon Sapiechowski 0, 
Igor Wasilewicz 0, Hubert Skwark 0.

Zespół z uzdrowiska zajmuje 
przedostatnie miejsce w tabeli grupy 
A. Kolejny mecz ekipa trenera Bartło-
mieja Józefowicza rozegra 4.12.2021 r. 
o godz. 17.00 w hali przy ul. Słonecz-
nej w Szczawnie – Zdroju. Rywalem 
MKS-u będzie KKS Siechnice.

(RED)
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okanami tel. do kontaktu 535-416-014 
oferta dostępna na  www.panorama.
net.pl PAN- MS - 1182

BOGUSZÓW GORCE  Osiedle Krakow-
skie  super okolica 2 pokoje parter 
cena 85tys zł  tel do kontaktu 535-
416-014  oferta dostępna na  www.
panorama.net.pl 

BOGUSZÓW GORCE  dom z lat 90-tych  
5pokoi, 220m2 cena 530tys zł  tel do 
kontaktu 535-416-014 oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr PAN- 
DS -1206 

RUSINOWA 40m2 2pokoje z  ogrodem 
cena 85tys tel do kontaktu 535-416-
014 www.panorama.net.pl 

BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia miesz-
kanie 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.panorama.net.pl 
pod nr PAN-MS-1150

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

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

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne 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 doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

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

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

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kolejowa 3 

(koło restauracji Korona Śląska)
Świebodzice

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

BIURO: 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

USŁUGI

(2) Uslugi budowlane: malowa-
nie, tynkowanie, panele, plytki, 
łazienki, remonty mieszkań. 
Dzialalność 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 indy-
widualne – TANIO! www. meble-i-
bg. weebly. com Tel. 607-218-533

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

Panorama Nieruchomości 
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

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

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓW-
KĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I Z KOMORNI-
KIEM, WYPŁATA GOTÓWKI OD RĘKI.  
KONAKT: 535-416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU 
PIERWOTNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU !!!

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

WAŁBRZYCH okolice Parku Sobie-
skiego 2pok 40m2 piękny ogród pod 

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 

ewentualnie powiat wałbrzyski 

–parter lub I piętro w cenie do 120 

tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

Sprzedam działkę budowlaną w 

Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 

teren o powierzchni 3544m²  cena 

210 tys.zł

Sprzedam działkę zabudowaną 

(remiza strażacka) o pow. 1200m2 w 

Sierpnicy. Cena 200 tys. zł. 

Informacje dotyczące nierucho-

mości zostały sporządzone na 

podstawie oświadczeń i nie są ofertą 

w rozumieniu przepisów prawa, 

mają charakter wyłącznie informa-

cyjny i mogą podlegać aktualizacji, 

zalecamy ich osobistą wery�kację. 

Serdecznie zapraszamy do naszego 

biura w Głuszycy i na stronę www.

zolnieruk.pl.

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

POTRZEBUJESZ 
GOTÓWKI?
ZADZWOŃ: 

793-793-005
• szeroka oferta 

pożyczek i kredytów,
• do 25 tys. zł 

na oświadczenie i bez baz

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590
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