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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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- Zbliżający się czas świąt 
Bożego Narodzenia to nie tyl-
ko otwierany codziennie przez 
dzieci kalendarz adwentowy, 
czy świąteczna kolacja z naj-
bliższymi. To także czas przy-
gotowań, podczas którego 
będą nam towarzyszyć: zaku-
powy szał, pośpiech i roztar-
gnienie. Te okoliczności są ide-
alne dla przestępców, którzy 
- korzystając z naszej nieuwagi 
- będą próbowali skusić nas na 
„tańsze zakupy” lub używając 
manipulacji, pozyskają od nas 
dane poufne, przy użyciu któ-
rych dokonają transakcji „w 
naszym imieniu” – przestrzega 
Marcin Świeży, rzecznik pra-
sowy Komendanta Miejskiego 
Policji w Wałbrzychu.

Na co trzeba uważać?
Uwaga na oszukańcze wi-

tryny sklepowe, podszywające 
się pod legalnie działających 
przedsiębiorców! - Ich rolą 
ich jest wyłudzenie danych 
uwierzytelniających, które w 
dalszym kroku zostaną wy-
korzystane do bezprawnego 

logowania się do bankowości 
internetowej lub przeprowa-
dzenia transakcji internetowej 
przy użyciu kart płatniczych. 
Trzeba zwracać uwagę na fał-
szywe sklepy internetowe, któ-
re proponują atrakcyjny towar 
po jeszcze bardziej atrakcyjnej 
cenie. Oczywiście towar, któ-
rego nie posiadają i w konse-
kwencji relacja taka prowadzi 
do strat �nansowych klienta – 
przestrzega policja.

W czasie przedświątecznych 
porządków typujemy rzeczy, 
którym za pośrednictwem por-
tali aukcyjnych oraz ogłoszeń 
w serwisach społecznościo-
wych chcemy nadać drugie ży-
cie. - Tu również może czaić się 
oszustwo i powinniśmy zacho-
wać czujność, by w przypływie 
euforii wynikającej ze sprzeda-
ży rzeczy zalegających w sza-
fach, nie ulec manipulacji i nie 
przekazać oszustom danych 
własnej karty płatniczej lub po-
ufnych danych do logowania 
się w bankowości elektronicz-
nej. Zbliżający się nowy rok to 
także czas nowych wyzwań i 

Nie daj się okraść na święta
Wielkimi krokami zbliżają się Boże Narodzenie oraz powitanie nowego roku, a wraz z nimi gorączka przygotowań 

i zakupów. To także wzmożony okres działalności złodziei i oszustów, którzy w przedświątecznym rozgardiaszu 
czyhają na nasze błędy. – Bądźmy ostrożni nie tylko podczas zakupów w sklepach stacjonarnych, ale także podczas 

dokonywania transakcji za pośrednictwem Internetu – apelują wałbrzyscy policjanci.

składanych sobie obietnic. To 
czas, w którym część osób po-
dejmie decyzje o ograniczeniu 
wydatków i skupieniu się na 
oszczędzaniu oraz pomnaża-
niu pieniędzy. Dlatego waż-
ne jest, by zachować zdrowy 
rozsądek i nie ulec oszustom, 
którzy tworzą przestępcze 
platformy inwestycyjne, publi-
kują reklamy, które zachęcają 
do inwestycji przez nielegalne 
wykorzystanie tożsamości oso-
by znanych: sportowców, ce-
lebrytów, polityków, a w przy-
padku braku znajomości zasad 
inwestowania oferują swoją 
pomoc i doradztwo. Taka rekla-
ma to oszustwo, a zainwesto-
wane środki nigdy nie wracają 
do klienta – podkreśla Marcin 
Świeży.

Jak uniknąć oszustwa 
i kradzieży?

Policjanci przygotowali kil-
ka rad, które pozwolą nam w 
tym gorącym okresie uniknąć 
utraty pieniędzy:

• wery�kuj sprzedawcę lub 
usługodawcę w niezależ-
nych źródłach informacji, 
szczególną uwagę poświęć 
na analizę negatywnych 
opinii, gdyż te mogą być 
bardziej miarodajnym źró-
dłem informacji niż pozy-
tywne opinie na temat tego 
sprzedawcy lub usługodaw-
cy;

• czytaj uważnie regulamin 
sprzedawcy lub usługo-
dawcy oraz sprawdzaj, czy 
zostały podane jego dane 
kontaktowe, czy adres ist-
nieje i czy jest widoczny na 
mapach internetowych;

• przekazuj tylko te dane, które 
są niezbędne do przepro-
wadzenia płatności i dosta-
wy towaru lub usługi;

• obserwuj, czy podczas prze-
prowadzania transakcji nie 
pojawia się błąd płatności, 
a w następnym kroku poja-
wia się inny link do jej pono-
wienia, który będzie linkiem 
do podstawionej przez 

oszustów strony integratora 
płatności, służącej do wyłu-
dzenia danych poufnych;

• wybieraj platformę e-com-
merce lub dostawcę usługi 
płatniczej, który zaoferuje 
Ci ochronę, w przypadku, 
kiedy towar lub usługa nie 
zostanie dostarczona lub 
jakość jego będzie odbie-
gała od zadeklarowanej w 
ofercie;

• nie zgadzaj się na inny kon-
takt do płatności niż ten 
o�cjalny dostarczony przez 
integratora płatności (np. 
nie płać poza platformą do 
e-handlu przelewem na nu-
mer podany w wiadomości 
SMS lub w czacie);

• uważnie czytaj wiadomości 
otrzymywane z banku za 
pośrednictwem komunika-
tów SMS lub aplikacji mo-
bilnej;

• nie instaluj dodatkowego 
oprogramowania, które jest 
rzekomo wymagane z uwa-
gi na tzw. bezpieczeństwo 

płatności lub które umoż-
liwi udzielenie Ci zdalnego 
wsparcia;

• nie klikaj na linki przesłane w 
niespodziewanych wiado-
mościach e-mail lub SMS-
-ach;

• jeśli zauważysz zmiany w wy-
glądzie strony internetowej 
swojego banku lub nie-
standardowe zachowania 
wstrzymaj realizację dyspo-
zycji i niezwłocznie skontak-
tuj się ze swoim bankiem za 
pośrednictwem infolinii;

• czytaj ostrzeżenia przekazy-
wane przez banki, policję i 
FinCERT.pl – BCC ZBP.
- W przypadku podejrzenia 

próby popełnienia przestęp-
stwa lub gdy przestępstwo 
to zostało popełnione, należy 
niezwłocznie poinformować 
o tym fakcie swój bank oraz 
złożyć stosowne zawiadomie-
nie w jednostce policji lub w 
prokuraturze – dodaje rzecznik 
wałbrzyskiej policji.

(RED)
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Dowody płynące z badań 
wskazują, że ludzie rzadko myślą 
samodzielnie. Nasze indywidu-
alne umysły mieszczą w sobie 
społeczną, grupową wiedzę i 
memy, które znalazły w nich 
odpowiedni grunt. Umysł ludzki 
nie mógł powstać w odizolowa-
nych indywiduach, a jedynie w 
organizmach będących częścią 
środowiska społecznego. Stąd 
pojedynczy umysł zawsze pozo-
staje w relacji z innymi umysłami 
i dzięki temu kształtuje się, roz-
wija poznaje świat i doświadcza 
uczuć. Abyśmy stali się zrozumia-
li dla samych siebie i dla innych 
ludzi, nasze doświadczenia mu-
szą być zgodne z utrwalonymi 
wzorcami kulturowymi. Dlatego 
przyczyn np. własnych porażek 
w miłości szukamy zwykle w 
dzieciństwie - zaburzonych re-
lacjach z rodzicami, przeżytych 
traumach, a ich uświadomienie 
sobie i zde�niowanie uważamy 
z kolei za warunek sine qua non 
samorozwoju (jeszcze w XIX wie-
ku nikt tak nie myślał). Innym do-
skonałym przykładem zgodności 
osobistych poszukiwań sensu 
z kulturową narracją jest wyja-
śnianie cierpienia w kategoriach 
wzrostu czy mądrości (dzięki 
cierpieniu stajemy się mądrzejsi, 
silniejsi, bardziej świadomi sie-
bie itd.). Nie jesteśmy świadomi 
tego, jak bardzo ograniczona 
jest nasza wiedza o świecie, jak 
niewiele wiemy i jak bardzo, 
opieramy swoje życie na ogól-
nych schematach myślenia i nar-
racjach charakterystycznych dla 
danej kultury. Mówienie „myśl 
po swojemu” jest w istocie skró-
tem myślowym. Nasze myślenie 
oparte jest na mechanizmach 
i procesach wspólnych dla 

Okiem psychologa: czy jesteśmy indywidualistami? (2)
Marek 
Gawroń

wszystkich ludzi, a materiał na 
jakim operują nie jest wytworem 
indywidualnego umysłu, lecz 
został nam wszczepiony w toku 
rozwoju. Nasze przekonania są 
głęboko powiązane z przekona-
niami innych ludzi, podzielanymi 
społecznie wartościami. Dosko-
nale rozumieją to ludzie żyjący w 
kulturach wschodu, czyli kultu-
rach kolektywistycznych (Japoń-
czycy, Chińczycy, Koreańczycy). 
Ich sposób myślenia o świecie, 
jak zauważa badacz różnic w my-
śleniu ludzi wschodu i zachodu 
R. Nisbet, można nazwać dialek-
tycznym. Jego cechą charaktery-
styczną jest położenie nacisku na 
kontekst i na relacje, postrzega-
nie obiektów i zdarzeń jako czę-
ści większej całości, zrozumienia 
jak działają systemy i że źródłem 
życia oraz wszelkich zmian są 
interakcje między systemami. 
Rozwój ludzkości i jej przewaga 
nad innymi gatunkami zwierząt 
wynika nie z naszej indywidual-
ności, a nawet racjonalności, ale 
ze zdolności do wspólnego my-
ślenia, podzielania wspólnych 
opowieści. Kiedy przyjrzymy się 
procesom umożliwiającym ży-
cie to zauważmy, że rządzi nim 
zasada współpracy. W ludzkim 
organizmie jest ok 10 razy więcej 
komórek bakterii, niż komórek 
własnych (to każe zadać pytanie 
o de�nicje jaźni, indywidualno-
ści - skoro mikroby mają wpływa 
na wiele procesów wewnątrz na-
szego organizmu, jak przemiana 
materii, procesy poznawcze czy 
doznawane nastroje). Niektóre 
komórki naszych ciał potrzebują 
do powstania włączania w swo-
ją strukturę bakterii. Komorki 
współpracują ze sobą tworząc 
tkanki, a tkanki, by stworzyć 
narządy i układy. Można powie-
dzieć, że pojedyncze komórki 
„rezygnują z własnej niezależ-
ności po to, by ostatecznie uzy-
skać dostęp do wspólnych dóbr 
i zwiększyć swoje szanse na 
przetrwanie. Jesteśmy częścią 
złożonego układu i dzięki temu 

udaje nam się przeżyć. Oddaje-
my swoją całkowitą niezależność 
i indywidualność ale zyskujemy 
znacznie więcej- lepsze życie, 
większy dobrostan”.

Wszyscy jesteśmy zakładni-
kami kultury w jakiej żyjemy. I 
nieważne, czy jesteś mieszkań-
cem LA, Berlina, Mediolanu, czy 
Wrocławia, jesteś jej nośnikiem, 
egzempli�kacją, epigonem. 
Foucault wyznaczył nowy para-
dygmat myślenia o kulturze. Ze-
rwał z upraszającym założeniem, 
że podmiot niezmienny zbliża 
się do rzeczywistości takiej samej 
różnie ją interpretując. Według 
niego, poszczególne epoki nie 
tyle żyły w rożnych koncepcjach 
świata, lecz w różnych światach, 
a pomiędzy nimi nie ma ciągło-
ści, lecz nieustający pochód kry-
zysów i pęknięć. Człowiek nie 
mówi językiem i używa go do 
poznania świata, lecz to języki 
mówią nami. Skądinąd jest to 
stanowisko zgodne z tzw. hipo-
tezą Sapira-Whorfa, mówiącą o 
tym, że język, będący tworem 
społecznym, jako system, w któ-
rym wychowujemy się i myślimy 
od dzieciństwa, kształtuje nasz 
sposób postrzegania otaczające-
go świata. Ludzie mówiący tym 
samym językiem myślą podob-
nie.

Socjolożka E. Illouz twierdzi, 
że nasze aspiracje i doświad-
czenia mieszczą w sobie treści 
natury społecznej i kolektywnej. 
To nowoczesność wyodrębniła i 
zaakcentowała indywidualność i 
atrybuty jednostki w tworzeniu 
własnego losu. Stąd, twierdzi 
badaczka, ludzie są do siebie 
bardziej podobni niż się nam 
zdaje. W tym punkcie dotykamy 
sedna problemu związanego z 
indywidualizmem. Nasze poczu-
cie unikatowości jest efektem 
podzielanej społecznie kulturo-
wej narracji, a nie wynikiem fak-
tycznych, wyraźnych różnic mie-
dzy ludźmi. „Chociaż możemy 
wierzyć, że jesteśmy naprawdę 
wyjątkowi, a nasze postrzeganie 

świata różni się od innych, może 
być przydatne uświadomienie 
sobie, że miliardy innych ludzi 
mają podobne postrzeganie 
swojej wyjątkowości.” (The Evo-
lution of our Ego Consciousness 
– Anneloes Smitsman).

Na koniec pozostaje jeszcze 
jedna ważna kwestia dotycząca 
tego, jak myślenie kategoriami i 
pojęciami współczesnego indy-
widualizmu (jestem wyjątkowy, 
niezależny od innych, charak-
teryzuje mnie pewna istota, 
esencja, zwana osobowością) 
wpływa na losy poszczególnych 
jednostek, na ich dobrostan i 
relacje z innymi ludźmi. Cofa-
jąc się na chwilę do przeszłości 
zauważamy, że przynależność 
do jakiejś wspólnoty powodo-
wała, iż człowiek przyjmował z 
góry ustalony zestaw ról spo-
łecznych, szczegółowych zasad 
zachowania, kryteriów oceny 
własnego postępowania i od-
różnienia tego co dobre od tego, 
co złe. Czyli zostawał wyposa-
żony w pełen zestaw jasnych 
i nie podlegających dyskusji 
właściwości. Jego charakter (in-
dywidualność) uwidaczniał się 
właśnie w respektowaniu i trzy-
maniu się owych właściwości, 
życia zgodnie z nimi. Na takim 
człowieku można było polegać, 
można mu było zaufać, bowiem 
to stałość i wierność swoim zasa-
dom i postawom była wartością, 
nie zaś zmienność. W świecie 
indywidualizmu ludzie stawiają 
siebie w opozycji do tego co na 
zewnątrz, do wzorów i stylów 
życia, co powoduje, że cały cię-
żar kształtowania własnego losu 
spoczywa w rękach pojedynczej 
jednostki, w jej umyśle - wolnym, 
nie mającym (jak się sądzi), nie-
mal żadnych ograniczeń, poza 
własnymi lękami, oportunizmem 
i konformizmem, które dla wła-
snego dobra i szczęścia trzeba 
przezwyciężyć. Jednocześnie 
współczesność, jak zauważa A. 
Giddens, stawia przed człowie-
kiem wiele różnorodnych moż-

liwości, nie udzielając przy tym 
żadnych jasnych wskazówek, 
które z nich wybrać. Jedynym, 
naprawdę wartym uwagi impe-
ratywem wewnętrznym stał się 
imperatyw „bycia sobą” (tożsa-
mym z „byciem innym” niż po-
zostali członkowie społeczności). 
To życiowe zadanie bycia sobą, 
które współczesna liberalna 
kultura zdaje się stawiać jed-
nostkom, obliguje do poszuki-
wania swojego autentycznego 
ja. Poszukiwanie prawdziwego i 
autentycznego ja, tego Święte-
go Grala kultury narcyzmu, osta-
tecznie kończy się rozmyciem 
własnej tożsamości w wielości 
oferowanych przez rzeczywi-
stość opcji. Rozciągnięty w nie-
skończoność proces realizacji 
najlepszej wersji siebie osłabia 
zaangażowanie w konkretne sfe-
ry życia. Bowiem - jak zauważa E. 
Illouz - zaangażowanie wiąże się 
z rezygnacją z dalszych poszu-
kiwań, optymalizacji własnych 
szans Jak twierdzi psycholog T. 
Maruszewski, strategia maksy-
malizacji i doskonalenia siebie 
dawniej były zbyt kosztowne i 
nieopłacalne. W końcu czas prze-
znaczony na samodoskonalenie 
jest ograniczony i zaczyna go 
nam brakować na inne ważne 
działania, choćby na żywe kon-
takty z ludźmi, z własną rodziną 
i przyjaciółmi.

Taka sytuacja rodzi wiele 
frustracji, wzbudza rosnącą nie-
pewność, tak charakterystyczną 
dla współczesności. Uciekając 
przed niepokojem, ostatecznie 
wolimy zrezygnować z własnej 
indywidualności, pozostać czło-
wiekiem bez właściwości i bezre-
�eksyjnie poddać się najbardziej 
powszechnym i popularnym w 
danej kulturze narracjom. Jak 
twierdzi �lozof polityki John 
Gray, „na tym polega dziś pro-
blem wyborów tożsamościo-
wych. Rządzą trendy, nie myśli” 
(a brak właściwości sprzyja roz-
przestrzenianiu się trendów). 
Nawet współczesny liberalizm 

zastąpił wolność myślenia wol-
nością niemyślenia. Z. Bauman 
z kolei pisze w „Sztuce życia”: 
prawdziwą nowością są wysiłki 
pozbycia się ja i zapewnienia so-
bie tożsamości na zamówienie 
a także przekonanie, że wysiłki 
owe mogą się powieść. Tożsa-
mość, będąca niegdyś projektem 
na całe życie, zmienia się dziś w 
znamię chwili. Idąc tym tropem 
można zaryzykować twierdze-
nie, że współczesny liberalizm 
uwolnił nas od ciężaru właści-
wościowi, pozostawiając pustą 
przestrzeń, którą można wypeł-
nić dowolną treścią. A ponieważ 
człowiek nie lubi wysiłku umysło-
wego, owa wolność powoduje, 
że wypełnia ją tym, co tuż obok. 
W ten oto sposób nakaz indywi-
dualizmu przeradza się w swoje 
przeciwieństwo - staje się we-
zwaniem do porzucenia wysiłku, 
redukcji napięć i poddaniu temu, 
co najbardziej przystępne (np. 
obecne w mediach), podzielane 
społecznie i zgodne z dominują-
cymi trendami. Bycie sobą oka-
zuje się ostatecznie synonimem 
„bycia jak wszyscy”.

Marek Aureliusz uznawał 
indywidualny charakter za naj-
lepszy azyl poszukiwania szczę-
ścia, zaś jego istotę można było 
poznać przede wszystkim przez 
rozpoznanie własnych słabości, 
ograniczeń, jakie nakłada na 
nas natura, a także dzięki pielę-
gnowanie uniwersalnych cnót – 
umiarkowania, sprawiedliwości i 
mądrości. Droga do prawdziwej 
niezależności i indywidualności 
miała wieść nie przez samoreali-
zację, szukanie swojej najlepszej 
wersji samego siebie, lecz przez 
pokorę i świadomość własnej 
ignorancji, dostrzeżenia, że je-
steśmy częścią większej całości 
- świata innych ludzi, natury i 
wszechświata, a nie odizolowa-
nymi od siebie atomami. Przy-
znanie i docenienie wspólnego 
charakteru wiedzy powinno 
nam przy tym pomóc uświado-
mić sobie własne uprzedzenia 
oraz realistycznie spojrzeć na 
to, co określa nasze przekona-
nia i wartości. Jesteśmy na tyle 
indywidualistami, na ile przy-
znajemy się do podobieństwa 
do innych ludzi. Świadomość 
podobieństwa do innych może 
nam pomóc w uwolnieniu się od 
dręczącej samotności, pogłębić 
więzi z innymi, ułatwić dostrze-
żenie w „innym” nie konkurenta 
czy wroga, lecz współtowarzy-
sza w drodze przez życie, w wal-
ce o sens.

Od redakcji: autor jest psycho-
logiem – 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.
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Nie całe przedszkole 
musi być zamknięte żeby 
rodzic mógł zostać w domu 
i opiekować się dzieckiem. 
Zgodnie z interpretacją Mi-
nisterstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej za zamknięcie 
placówki, należy uważać 
również zamknięcie np. klasy 
lub grupy, przedszkolnej.

Na podstawie art. 32 ust. 
1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 
czerwca 1999 r. o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1133, z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą za-
siłkową”, zasiłek opiekuńczy 
przysługuje ubezpieczonemu 
zwolnionemu od wykonywa-
nia pracy z powodu koniecz-
ności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem w wieku 
do ukończenia 8 lat w przy-
padku nieprzewidzianego za-
mknięcia żłobka, klubu dziecię-
cego, przedszkola lub szkoły, 
do których dziecko uczęszcza. 

- Wystąpiliśmy do Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecz-
nej o interpretację przepisów i 
otrzymaliśmy wytyczne, które 
mówią, że - w związku ze zmie-
niającą się sytuację epidemicz-
ną związaną z COVID-19 - za 
zamknięcie placówki należy 

uważać również zamknięcie 
np. klasy lub grupy przed-
szkolnej – mówi Iwona Kowal-
ska-Matis, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS na Dolnym Ślą-
sku. - Oznacza to, że nie musi 
dojść do zamknięcia całej szko-
ły, przedszkola czy żłobka, żeby 
rodzicowi przysługiwał zasiłek 
opiekuńczy - wyjaśnia.

Jeżeli np. w związku z wy-
kryciem koronawirusa u ucznia 
zostaną zawieszone zajęcia tyl-
ko w klasie, do której uczęszcza 
ten uczeń, zasiłek opiekuńczy 
będzie przysługiwał nie tylko 
rodzicom dzieci, które zostały 
objęte kwarantanną związaną 
ze stycznością z osobą zakażo-
ną, ale także rodzicom uczniów 
zamkniętej klasy, którzy takiej 
styczności nie mieli, gdyż w 
tym okresie nie przebywali w 
szkole (np. z powodu przezię-
bienia, wyjazdu).

Rzeczniczka wyjaśnia, że ta 
interpretacja dotyczy spraw 
niezakończonych i nowo wpły-
wających. Datą graniczną jest 
24 listopada.

- Ta interpretacja przepisu 
pozwala na przyznanie zasiłku 
rodzicom w przypadkach coraz 
częściej występujących to zna-
czy w związku z koniecznością 
zapewnienia opieki dzieciom 
nieobjętym kwarantanną, ale 

Prezydent Wałbrzycha zło-
żył zawiadomienie do Prokura-
tury Rejonowej w Wałbrzychu 
o możliwości popełnienia prze-
stępstwa przez mężczyznę, 
który 6 grudnia około godziny 
14.00 strzelał do stada dzików 
na wałbrzyskim osiedlu Po-
dzamcze.

W poniedziałkowe popołu-
dnie Czytelnicy Tygodnika DB 
2010 z dzielnicy Podzamcze w 
Wałbrzychu zaalarmowali naszą 
redakcję o myśliwym, który na ich 
osiedlu strzelał do dzików. - Jak 
można na oczach dzieci zabijać 
zwierzęta! – krzyczał przez tele-
fon Pan Stanisław z Podzamcza.

Jego słowa potwierdzili inni 
nasi Czytelnicy z tej dzielnicy. 
- Mój syn, wracając ze szkoły, 
zauważył na ulicy Fortecznej 
stado dzików. Potem, według 
jego relacji, przyjechał jakiś pan 
z karabinem i zaczął zabijać dziki, 
które potem położył na przycze-
pie swojego samochodu – rela-
cjonuje zbulwersowana matka 
chłopca.

Huk strzałów na osiedlu spra-
wił, że w oknach zaroiło się od 
wystraszonych mieszkańców. 
- Dla mnie skandalem jest to, że 
temu zabijaniu przyglądał się 

funkcjonariusz straży miejskiej. 
Przecież służby powinny te zwie-
rzęta przegonić do lasu, a nie 
urządzać egzekucję w środku 
największego osiedla w mieście! 
Przecież kula mogła rykoszetem 
tra�ć w przypadkową osobę – 
grzmiała oburzona Czytelniczka.

Wezwany na miejsce zdarze-
nia patrol policji wylegitymował 
strzelającego mężczyznę, który 
miał pozwolenie na broń i na od-
strzał dzików.

- Po analizie materiału do-
kumentującego zdarzenia na 
osiedlu Podzamcze, podjąłem 
decyzję o natychmiastowym 
wstrzymaniu działań myśliwych 
i złożeniu do prokuratury zawia-
domienia o możliwości popeł-
nienia przestępstwa przez myśli-
wego dokonującego odstrzału. 
Dziki to olbrzymi problem w Wał-
brzychu, ale sytuacja jaka miała 
miejsce nigdy nie powinna się 
wydarzyć. W naszym mniema-
niu prowadzenie odstrzału na 
terenie tak gęsto zamieszkałym 
jest nie tylko niehumanitarne, ale 
mogło stwarzać niebezpieczeń-
stwo dla mieszkańców  – napisał 
w oświadczeniu Prezydent Wał-
brzycha Roman Szełemej.

(RED)

Strzelał do dzików 
na Podzamczu

Kiedy rodzic dostanie zasiłek?

które nie mogą chodzić do 
żłobka lub przedszkola z powo-
du ich częściowego zamknię-
cia w związku z wystąpieniem 
COVID-19 i skierowaniem tylko 
części dzieci na kwarantannę – 
zapewnia Kowalska-Matis.

Interpretacja ta jest zgodna 
z kształtującą się w tym zakre-
sie linią orzeczniczą sądów i 
wychodzi na przeciw oczeki-
waniom rodziców i opiekunów 
dzieci, które nie mogą w związ-
ku z COVID-19 korzystać z opie-
ki w placówkach.

Druk wniosku: https://
www.zus.pl/wzory-formularzy/
zasilki/zasilek-opiekunczy/-/
publisher/details/1/wniosek-z-
-15a/ZUS_Z-15 

Więcej: www.zus.pl 
(IKM)

Gwiazdka 
dla zwierzaka
Burmistrz Boguszowa – Gorc 
Sylwia Dąbrowska zaprasza 
wszystkich mieszkańców do 
udziału w akcji "Gwiazdka dla 
zwierzaka". - Do 20 grudnia 
2021 r. można przekazywać kar-
mę dla zwierząt, które są pod 
opieką Fundacji Na Pomoc Zwie-
rzętom. Miejsca, w których moż-
na to zrobić znajdują się w każdej 
dzielnicy miasta: w ratuszu, w 
szkołach i przedszkolach oraz w 
bibliotece i jej �liach – wyjaśnia 
burmistrz miasta.

(RED)

Dzikowiec zaprasza
- Zapraszamy do nas w każ-
dy grudniowy weekend, aż 
do białych świąt. Bierzcie kije, 
stuptuty, termos z herbatą, a my 
zrobimy Wam podwózkę koleją 
na szczyt – zachęcają pracownicy 
Ośrodka Sportowo – Rekreacyj-
nego Dzikowiec w Boguszowie 
- Gorcach. - Kolej będzie kurso-
wała w dniach 11-12 oraz 18-19 
grudnia w godzinach od 9.00 do 
15.00 (ostatni wjazd). Uwaga! Nie 
robimy szumu z otwarciem sto-
ku, bo nie ma jeszcze warunków. 
Chcemy Wam dać jak najszybciej 
tę możliwość, bo teraz nie ma 
nawet po czym zjechać. Armaty 
czekają z wystrzałem na odpo-
wiednie temperatury.

(RED)
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Prawo upadłościowe zmie-
niało się wielokrotnie na 
przestrzeni lat. Do 2009 roku 
obejmowało ono wyłącznie 
przedsiębiorców. W 2009 
roku wprowadzono do prawa 
upadłościowego możliwość 
ogłoszenia bankructwa także 
przez osoby �zyczne niepro-
wadzące działalności gospo-
darczej. To właśnie nazywa 
się upadłością konsumencką.

Aby móc żądać ogłoszenia 
przez sąd upadłości konsu-
menckiej, należy spełniać dwie 
główne przesłanki. Po pierw-
sze: w chwili składania wniosku 
o ogłoszenie upadłości kon-
sumenckiej trzeba być osobą 
�zyczną nieprowadzącą dzia-
łalności gospodarczej – konsu-
mentem. Po drugie: ów konsu-
ment musi być niewypłacalny. 
Stan niewypłacalności oznacza 
trwałe utracenie zdolności do 
wykonywania wymagalnych 
zobowiązań pieniężnych. Przyj-
muje się, że utrata zdolności do 
wykonywania swoich wyma-
galnych zobowiązań pienięż-
nych zachodzi, gdy opóźnienie 
w wykonaniu tych zobowią-
zań przekracza trzy miesiące. 
Dla przykładu: gdy dochody 
miesięczne uzyskiwane przez 
dłużnika nie wystarczają na 
pokrycie kosztów utrzymania i 
spłaty długów, przez co długi 
rosną zamiast się zmniejszać. 

Głównym celem postępowa-
nia upadłościowego jest od-
dłużenie dłużnika. Rozumieć 
przez to należy zaspokojenie 
wierzycieli z majątku dłużnika 
oraz umorzenie części lub cało-
ści niezaspokojonych długów. 
Aktualnie sąd nie bada już czy 
dłużnik doprowadził do swoje-
go zadłużenia w sposób umyśl-
ny, czy też wskutek rażącego 
niedbalstwa. Wcześniej zaist-
nienie tych przesłanek unie-
możliwiało ogłoszenie upadło-
ści konsumenckiej.

Przepisy określają również 
kto nie może skorzystać z upa-
dłości konsumenckiej. Są to 
m.in. osoby, które są przed-
siębiorcami czynnymi lub 
przedsiębiorcami mającymi 
zawieszoną działalność gospo-
darczą, wspólnicy osobowych 
spółek handlowych, którzy bez 
ograniczenia odpowiadają za 
długi spółki, a także akcjonariu-
sze i komandytariusze odpo-
wiadający za długi spółki.

Wniosek o ogłoszenie upa-
dłości może złożyć dłużnik, a w 
określonych przypadkach także 
jego wierzyciele. Obowiązkiem 
dłużnika jest wskazanie we 
wniosku, a następnie syndyko-
wi, składników majątkowych 
przedstawiających wartość 
handlową. Będą to w szczegól-
ności nieruchomości np. domy, 
mieszkania oraz ruchomości, 

Berdyczowskie kompleksy
Nasze mieszkanie ma drzwi wejściowe, okna i ściany zewnętrzne. 

To są jego granice. Wszystko co w środku jest terenem na którym ro-
bimy z żoną to co chcemy, jak chcemy i kiedy chcemy. Przez drzwi 
wchodzą ludzie których zapraszamy. Stawiamy wtedy na stół to 
czym chata bogata. Niewypowiadanym, ale dla wszystkich oczywi-
stym prawem jest to, że oni po pewnym czasie wychodzą. Jeżeli ktoś 
będzie chciała wejść do nas „na chama” to będę się starał aby mu to 
uniemożliwić. Jeśli będzie trzeba to przy pomocy brzydkich słów oraz 
tak zwanych środków przymusu osobistego. A żona będzie w tym 
czasie dzwonić po policję. Podobne zasady dotyczą również granic 
Polski i wszystkich innych krajów. Popieram więc, w 100% sposób w 
jaki naszą granicę bronią nasi funkcjonariusze i żołnierze.

To co napisałem, nie przez wszystkich jest jednak akceptowane. 
Pan Janusz Bartkiewicz opublikował w DB 2010, w dniu 29 listopada 
2021 r., tekst „Na Berdyczów”. Są w nim różne słowne „emocjoniki”. 
Włączając w to horror:

„(...), że ci zamaskowani kominiarkami z trupimi czaszkami cywi-
le z bronią, to w istocie funkcjonariusze operacyjni, którzy w sposób 
niejawny wspierają o�cjalne działania SG na tym terenie”.

U�f. Wynika z tego, że w piekle będę się smażył gdyż popieram 
„trupie czaszki” czyli chyba SS-manów.

Wróćmy na ziemię. W socjologii istnieje termin ojkofobia. Oznacz 
to negatywne uczucia (od niechęci do nienawiści) kierowane w stronę 
narodu, do którego się formalnie należy. Aby odsunąć na bok związa-
ne z tym emocje. Napiszę kilka słów na temat kolonializmu. Sztandaro-
wą pozycja wśród książek analizujących skutki kolonializmu jest (na-
pisana przez profesora Columbia University w Nowym Jorku Edwarda 
Saida) książka „Orientalizm”. Opisany w niej został ostry polityczny i 
kulturowy kon�ikt pomiędzy ludźmi, którzy chcą aby ich Ojczyzna była 
w pełni wolna i suwerenna oraz ludźmi którzy służyli kolonizatorom. Ci 
pierwsi chcą robić na swoim terytoriom co chcą, jak chcą i kiedy chcą. 
Ci drudzy chcą aby było tak jak było w PRL-u.

No cóż. Jest jak jest gdyż dla Polski, okres kolonialny skończył się 
dopiero w roku 1989. Dopiero wtedy weszliśmy wtedy na drogę po 
której przeszło wcześniej wiele narodów na różnych kontynentach. 
Historyczne doświadczenia tych narodów wskazują na to, że aby z 
niewolnictwa wyjść na prostą minąć muszą 3-4 pokolenia. Czasami 
nawet dużo dłużej. Trudno się więc dziwić, że i w Polsce jest ciągle 
dużo różnych „dziwnych” ludzi.

Jerzy Jacek Pilchowski

Echa naszych publikacjiPrawo w pigułce: 
upadłość konsumencka

np. samochody. Majątek ten 
zostaje zlicytowany, a uzyskane 
środki �nansowe podzielone 
proporcjonalnie między wie-
rzycieli w ramach ustalonego 
planu spłaty. Warto wiedzieć, że 
plan spłaty ustala sąd po przed-
stawieniu jego projektu przez 
syndyka. Zarówno dłużnik, jak 
i wierzyciele mogą zgłaszać do 
niego swoje uwagi.

Po zrealizowaniu przez dłuż-
nika ustalonego planu spłat, 
zobowiązania niespłacone w 
toku postępowania upadło-
ściowego, z mocy prawa stają 
się umorzone. Dłużnik zostaje 
prawie całkowicie oddłużony. 
Istnieje bowiem katalog zobo-
wiązań, które umorzeniu nie 
podlegają, a należą do niego 
m.in. zobowiązania o charakte-
rze alimentacyjnym, rentowe, 
czy sądowo orzeczone kary 
grzywny.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów Czwakiel 

i Wspólnicy

560-lecie Herbu 
Świebodzic
Miłośników historii Świe-
bodzic zapraszamy do 
Miejskiego Domu Kultu-
ry. 9 grudnia o godzinie 
18:00 w sali kominkowej 
rozpocznie się akademia 
z okazji 560-lecia Herbu 
Miasta Świebodzice. O 
godz. 18.00 rozpocznie się 
wykład prof. Krzysztofa Ja-
worskiego pt. „Rozwój miast 
w średniowieczu”; a o godz. 
18.30 wykład dra Janusza 
Kujata pt. „Historia herbu 
Świebodzic”. Organizato-
rami wydarzenia są Miasto 
Świebodzice i Miejski Dom 
Kultury. Spotkanie odbędzie 
się z zachowaniem obowią-
zujących reguł sanitarnych.

(WPK)

Michał Bajor 
w Szczawnie
– Zapraszam do naszego 
teatru na recital Michała 
Bajora „Kolor Cafe”, któ-
ry został zaplanowany na 
11 grudnia o godz. 18.00 
– mówi Mirosław Kowalik, 
dyrektor Teatru Zdrojowe-
go w Szczawnie – Zdroju. 
– Tym razem Michał Bajor 
postanowił przemieszać 
swoje muzyczno włosko-
-francuskie fascynacje, które 
w większości pierwszy raz 
nagrał na płycie i zbudował 
z nich koncert. To bardzo 
zróżnicowany recital, od 
przejmującej „Je suis mala-
de” Dalidy, przez kolorowe 
„Couleur cafe” Gainsburga, 
czy roztańczone „Quando, 
quando”, aż po dramatycz-
ny „Hymn miłości „Edith 
Piaf. Piosenki w świetnych, 
większości nowych tłuma-
czeniach Rafała Dziwisza, ale 
i utwory z oryginalnymi tek-
stami włosko-francuskimi. 
W stylowych aranżacjach 
Wojciecha Borkowskiego i z 
udziałem wspaniałych mu-
zyków.
Bilety na koncert Michała 
Bajora kosztują 80 zł i są do-
stępne na stronie kupbile-
cik.pl. A 12 grudnia o godz. 
19.00 w szczawieńskim te-
atrze odbędzie się Między-
narodowa Gala Muzyczna 
(wstęp z zaproszeniami), na-
tomiast 17 grudnia o godz. 
19.00 wystawiony zostanie 
„Dziadek do orzechów” (bi-
lety 80 zł).

(RED)
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SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT OD 1 TONY GRATIS 

TYLKO NA TERENIE WAŁBRZYCHA
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

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

wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w 

użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie, stanowiących własność 

Gminy Lubawka. Wykaz nr 11/2021 wywiesza się na okres 21 dni. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 

Środowiska tutejszego urzędu.

R E K L AMA

Miałem zamiar raz jeszcze 
napisać o wojennej hekatom-
bie, jaką Ukrainie prezydent 
Rosji szykuje, ale postanowi-
łem dać sobie spokój, ponie-
waż przestało mnie rajcować 
komentowanie bredni, mimo 
że na dzień przed spotkaniem 
Putin – Biden jankescy spece 
od wywiadu (i wojny psycho-
logicznej) znów dali głos, opo-
wiadając o tym, iż mają niepod-
ważalne dowody na to, że Rosja 
w styczniu uderzy na Ukrainę. 
Oczywiście Biden od razu pu-
blicznie zagroził Putinowi, że jak 
napadnie, to obłoży go sank-
cjami, więc kiedy amerykańska 
przepowiednia się nie spełni, 
Jankesi wszem i wobec ogłoszą 
chwałę swej potęgi, której Putin 
się wystraszył, przez co Ukraińcy 

Tak jak Wolter
Janusz
Bartkiewicz

mogą spać spokojnie. A jeżeli 
tak, to i Polacy z ulgą odetchną, 
że nie będą następną o�arą „ru-
skiego agresora”. Amerykanie 
i Unia Europejska straszy Rosję 
sankcjami gospodarczymi, a 
tu się okazuje (o czym w Pol-
sce raczej cicho), że sankcje te 
spowodowały między innymi 
to, że w Rosji odbudował się 
rodzimy przemysł rolno-spo-
żywczy i obywatele tego kraju 
głodu nie cierpią, a producenci 
odnotowują coraz wyższe zyski. 
Gorzej jest w sektorze nowych 
technologii, ale sankcje w tym 
zakresie też wymusiły stop-
niowy jego rozwój. Generalnie 
przez te sankcję Rosja poniosła 
straty rzędu 50 mld USD, ale o 
wiele większe straty poniosła 
Unia Europejska, o czym mówią 
m.in. wyliczenia Izby Przemy-
słowo-Handlowej w Düsseldor-
�e, ogłoszone w 2020, z których 
wynika, że antyrosyjskie sank-
cje co roku kosztują Europę 21 
mld euro, a najwięcej na ogra-
niczeniach tracą Niemcy, bo 
5,45 mld euro rocznie. A komu 

to się najbardziej opłaca? Ano 
Stanom Zjednoczonym, którym 
zależy na tym, aby UE jak i Rosja 
ekonomicznie nie stanowiły dla 
nich jakiegokolwiek zagrożenia. 
Przypomnę tutaj słowa Hen-
ry'ego Kissingera (powtórzone 
po latach przez uwielbianego 
przez polską prawicę Zbignie-
wa Brzezińskiego), że Stany 
Zjednoczone nie mają ani przy-
jaciół, ani wrogów, bo USA mają 
jedynie swoje ekonomiczne i 
polityczne interesy, rozsiane po 
całym świecie, których zawsze 
będą bronić wszelkimi dostęp-
nymi im środkami. Także mili-
tarnymi.

Piszę o tym dlatego, że w 
tym tygodniu rozpętało się w 
mediach (TVN24 i innych tzw. 
antypisowskich) istne piekło, 
spowodowane wywiadem, 
którego znana francuska nacjo-
nalistka Marine Le Pen udzieliła 
„Rzeczpospolitej”, w którym 
m.in. powiedziała, że Ukraina 
„należy do sfery wpływów Rosji” 
i „próbując naruszyć tę strefę 
wpływów, tworzy się napięcia 

i lęki”. Jak wiadomo, przez dwa 
dni była ona niesamowicie fe-
towana przez Mateusza Mora-
wieckiego, który - jako premier 
RP - podejmował ją tak, jakby 
była prezydentem Francji, przez 
co zdaje się naruszył w sposób 
istotny powagę protokołu dy-
plomatycznego, obowiązują-
cego w całym cywilizowanym 
świecie. A ponieważ z wielką 
rewerencją do tej pani odnosił 
się sam Prezes, który na 4 grud-
nia zwołał na zlot do Warszawy 
przedstawicieli nacjonalistycz-
nych i populistycznych partii z 
całej Europy, to wśród głosów 
oburzenia znalazły się i takie, 
które głosiły wręcz zdradę sta-
nu. Jak wiadomo chyba każde-
mu Czytelnikowi Tygodnika DB 
2010, nie jestem zwolennikiem 
ani PiS, ani Prezesa, ani też żad-
nej innej polskiej (i zagranicznej 
oczywiście) partii trącącej nacjo-
nalizmem i ksenofobią, ale uwa-
żam, że każda legalnie istniejąca 
partia ma prawo zapraszać na 
spotkania wszystkie inne, rów-
nież legalnie istniejące, o zbliżo-
nej ideologii. Z tego co jest mi 
wiadomym, to zdecydowana 
większość partii reprezentowa-
nych na zlocie w Warszawie, ma 
swoich przedstawicieli (euro-
deputowanych) w Parlamencie 
Europejskim, więc nie bardzo 
rozumiem, o co ten wielki krzyk 
podniesiony przez opozycję. 
Jak chce Prezes panią Le Pen w 
rączusie cmoknąć i posłuchać, 
co ma mu do powiedzenia w 
kwestii możliwości rozwalenia 
Unii Europejskiej, a żadne pra-
wo mu tego nie zabrania, to 
niech sobie w rączkę cmoka i 
planów „rozwałki” słucha. Zna-
ne jest w świecie powiedzenie, 
przypisywane wielkiemu fran-
cuskiemu myślicielowi, że „nie 
zgadzam się z tym co mówisz, 
ale oddam życie, abyś miał pra-
wo to powiedzieć”. I właśnie po 
to mamy demokrację, aby każ-
dy miał prawo mówić, co uważa 
za słuszne. Inna rzecz, czy fak-
tycznie jest to słuszne, ale jest to 
już kwestia ocenna, wynikająca 
z wyznawanych poglądów, z 
którymi przecież nie każdy musi 
się zgadzać.

I tu muszę wrócić do tej słyn-
nej już wypowiedzi Mari Le Pen 
dla „Rzeczpospolitej”. Jakiś czas 
temu Joe Biden powiedział, że 
Stany Zjednoczone nie pozwolą 
nikomu (o ile dobrze pamiętam, 
chodziło o Chiny) na naruszenie 
swoich ekonomicznych i poli-
tycznych interesów niezależnie 
od tego, w jakich częściach świa-
ta są ulokowane. A USA takie 
interesy mają w całym świecie, 
co z tej wypowiedzi jednoznacz-
nie wynikało. I jakoś nie przy-
pominam sobie, aby te słowa 
wywołały w Polsce czyjekolwiek 
oburzenie, bo przyjęto je wręcz 
z wiernopoddańczym zadowo-
leniem, albowiem wiadomo… 

ekonomiczne i polityczne (mi-
litarne) interesy USA, według 
„prawdziwych patriotów” spod 
gwiazdy każdej opcji politycz-
nej bez wyjątku (no, poza jedną, 
którą Ziobro chce zdelegalizo-
wać), będą stanowić gwaran-
cję naszego bezpieczeństwa. I 
żadnej z tych partii, również tej 
dowodzonej przez Prezesa, nie 
przeszkadza, że stacjonowanie 
na terytorium Polski amery-
kańskich wojaków, nota bene 
wyłączonych spod jurysdykcji 
polskiej prokuratury i sądów, jest 
znacznym ograniczeniem naszej 
suwerenności, którą tak wszyscy 
niby namiętnie kochamy. Jeżeli 
więc godzimy się, ba, żądamy 
nawet, aby Stany Zjednoczone 
miały swoje strefy wpływów, to 
dlaczego tak warczymy głośno, 
kiedy jest mowa o podobnych 
strefach wpływów (interesów 
ekonomicznych i politycznych) 
Rosji czy Chin? Interesem poli-
tycznym i militarnym Rosji jest, 
aby wojska NATO i wszelka woj-
skowo-wojenna infrastruktura 
była jak najdalej od jej granic i 
Putin, tak samo jak Biden, ma 
prawo o to dbać, ponieważ leży 
to w żywotnym interesie tego 
państwa. Od dawien dawna, w 
całym cywilizowanym świecie, 
obowiązuje zasada tak zwanej 
retorsji, czyli symetryczne, zgod-
ne z prawem międzynarodo-
wym, adekwatne zachowanie 
się jakiegoś państwa, jako od-
powiedź na nieprzyjazne dzia-
łanie innego. Nie ma więc nic 
dziwnego i nieprzyjaznego w 
słowach Mari Le Pen, że - próbu-
jąc naruszyć tę strefę wpływów 
Rosji, tworzy się napięcia i lęki, 
bo naruszenie żywotnych jej 
interesów faktycznie potęguje 
groźbę kon�iktów zbrojnych. 
Przypomnę niegdysiejszy „kry-
zys kubański”, wywołany tym, 
że ZSRR naruszył strefę wpły-
wów USA, co realnie zagroziło 
wybuchem wojny atomowej. 
Zastanawiam się, co powiedział-

by Biden, gdyby Rosja na prośbę 
Wenezueli wysłała tam swoich 
żołnierzy i zaczęła instalować 
wojskową infrastrukturę z uwa-
gi na to, że USA uznały samo-
zwańczego prezydenta Juana 
Guido, który w 2018 r. wezwał 
armię, aby wystąpiła przeciwko 
legalnemu rządowi prezydenta 
Maduro? Jak wiadomo, armia 
go nie posłuchała za wyjątkiem 
27 żołnierzy Gwardii Narodowej. 
Tak samo Rosja uznała samo-
dzielność powstałych w 2014 
roku Donieckiej i Ługańskiej Re-
publiki Ludowej, które po prze-
prowadzonym referendum nie-
podległościowym ogłosiły swoją 
niepodległość. Przypomnę, że 
w podobny sposób powstała 
Republika Kosowa, która swoją 
niepodległość ogłosiła 17 lute-
go 2008 roku, której legalność 
22.07.2010 r. potwierdził Mię-
dzynarodowy Trybunał Sprawie-
dliwości w Hadze, ogłaszając, że 
prawo międzynarodowe nie nie 
zabrania takich deklaracji. Jeżeli 
więc legalnie istniejąca Republi-
ka Doniecka i Ługańska zwraca 
się do Rosji o pomoc gospo-
darczą i wsparcie militarne, to 
żywotne interesy Rosji nakazują 
jej udzielić pomocy. Oczywiście, 
taka pomoc wojskowa zostanie 
uznana przez Ukrainę za agresję, 
co ochoczo podchwyci Biden, a 
zanim, jak za panią matką, cała 
tak zwana demokracja zachod-
nia. A mnie się to nie podoba, 
nie dlatego że jakoś szczególnie 
lubię Putina (bo nie lubię), lecz 
dlatego, że lubię - tak jak Wolter 
- równe traktowanie wszystkich.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

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



Czwartek, 9 grudnia 2021 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

W Wałbrzychu, Boguszo-
wie – Gorcach oraz w Czar-
nym Borze i Gminie Mie-
roszów świętowano Dzień 
Górnika.

W gminach powiatu wał-
brzyskiego górnicze tradycje 
mają ponad 500 lat. W Wał-
brzychu i okolicznych gminach 
przez setki lat wydobywane 
były z ziemi różne surowce, a 

przede wszystkim: srebro, baryt 
i węgiel kamienny. Od końca 
lat 90-tych XX wieku w naszym 
regionie pozostały już tylko 
kopalnie surowców skalnych w 
Czarnym Borze i Rybnicy Leśnej. 
Ale Barbórka, czyli tradycyjne 
polskie święto, wciąż obcho-
dzone jest 4 grudnia.

Z tej okazji uczniowie z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 

nr 5 im. B.Malinowskiego w 
Boguszowie-Gorcach przygo-
towali dla zaproszonych go-
ści mnóstwo atrakcji. Bogaty 
program, zaprezentowany w 
budynku nieczynnego szybu 
Witold, który był częścią Kopal-
ni Węgla Kamiennego Victoria, 
pokazał, że historia i tradycja 
górnicza nie są obce młodemu 
pokoleniu, a wspólne śpiewa-

Świętowali Dzień Górnika

nie połączyło pokolenia. - Dzię-
kuję tym najważniejszym, czyli 
braci górniczej, wspaniałym 
artystom - uczniom oraz dy-
rekcji, gronu pedagogicznemu, 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
- Centrum Kultury oraz Cen-
trum Kongresowo - Kultural-
nemu Witold za kultywowanie 
tej pięknej tradycji w naszym 
mieście – powiedziała Sylwia 
Dąbrowska, burmistrz Bogu-
szowa – Gorc.

- Z okazji Barbórki - święta 
wszyskich górników, składamy 
najserdeczniejsze życzenia, 
zdrowia i wszelakiej pomyślno-
ści, aby Wasza praca, którą wy-
konujecie została wynagrodzo-
na ludzką życzliwością, wszelką 
pomyślnością i satysfakcją z 
górniczym „Szczęść Boże” – 
powiedział, w imieniu Gminy 
Czarny Bór, wójt Adam Górecki.

Z kolei w Wałbrzychu, w 
pierwszy weekend grudnia, w 
Starej Kopalni zorganizowany 
został Festiwal Tradycji Gór-

niczych Barbórka. Barbórka 
rozpoczęła się 3 grudnia od 
Szychty Szkolnej. Wydarzenia 
było skierowane do uczniów 
wałbrzyskich szkół podstawo-
wych. Ze względu na obowią-
zujące obostrzenia, Instytucja 
postanowiła zmienić formułę 
na wydarzenie on-line. 4 grud-
nia rozpoczęły się uroczyste 
obchody dnia Świętej Barbary, 
patronki górników. O godzinie 
12.00 odbyła się msza święta 
w Kościele pw. Aniołów Stró-
żów w Wałbrzychu. Następnie 
ulicami miasta przeszła parada 
górnicza z udziałem stowa-
rzyszeń górniczych, orkiestry, 
władz miasta, uczniów szkół 
wałbrzyskich, mieszkańców 
i zaproszonych gości z miast 
partnerskich. Parada zakończy-
ła się złożeniem kwiatów przed 
Pomnikiem Pamięci Górnictwa 
Wałbrzyskiego. Natomiast wie-
czorem Stara Kopalnia zaprosi-
ła górników i mieszkańców na 
Wieczór Górniczy. W weeken-
dowe dni odbyły się specjalne 
edycje Nocnego zwiedzania z 
pracami górniczymi. Ostatnim 
wydarzeniem, w ramach Festi-
walu Tradycji Górniczych Bar-
bórka, była Szychta Rodzinna. 
W kopalnianej kuźni przygo-
towane były stanowiska m.in. 
tworzenia własnego czako, ro-
dzinny quiz dotyczący górnic-
twa, a także stanowiska: arche-
ologii, geologii oraz ceramiki. 
Po zaliczeniu wszystkich zadań 
uczestnicy otrzymywali nagro-
dy za ukończenie szychty.

(RED)

Podczas konferencji pod-
sumowującej wdrożenie dz-
iałań delegowanych Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 w wojew-
ództwie dolnośląskim, w której 
uczestniczył m.in. wójt Gmi-
ny Czarny Bór Adam Górecki, 
zostały rozdane nagrody w 
konkursie �lmowym „PROW 
w oku kamery - jak zmieniła 
się moja miejscowość”. I i III 
miejsce w konkursie zajęły �lm-
iki nakręcone przez pracownice 
B+CK w Czarnym Borze: Anitę 
Kałuzińską oraz Dorotę Kózka-Burchardt. Nagrody wręczył Grzegorz 
Macko - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

(JJ)

Nagrodzone �lmy
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Trwa naśnieżanie stoku w 
Parku Aktywności „Czarodziej-
ska Góra” w Jedlinie-Zdroju. 
– Działa zimowy tor pontono-
wy, a jak tylko pogoda pozwoli 
uruchomimy także wyciąg dla 
narciarzy – mówi Wiesław Za-
las, dyrektor Centrum Kultury 
w Jedlinie-Zdroju.

W grudniu „Czarodziejska 
Góra” jest otwarta w soboty i nie-
dziele w godz. 10.00-16.00. Do 
dyspozycji gości jest część tras 
parku linowego, wieża wspinacz-
kowa, strzelnica i uruchomiony 
ostatnio zimowy tor pontonowy. 
– Od kilku dni trwa naśnieżanie 
stoku narciarskiego. Czekamy, aż 

pokrywa śnieżna osiągnie odpo-
wiednią grubość i będzie można 
zjeżdżać na nartach i snowboar-
dzie. Zainteresowanym polecam 
śledzenie naszej strony ckjedlina.
pl oraz pro�lu na Facebooku. Tam 
zamieszczamy aktualne informa-
cje o warunkach w Parku Aktyw-
ności – mówi Wiesław Zalas.

Wyciąg orczykowy został 
już sprawdzony pod względem 
technicznym, a jedlińskie Cen-
trum Kultury szuka dodatko-
wych instruktorów nauki jazdy 
na nartach - zgłoszenia można 
wysyłać na mail kierownikpark@
jedlinazdroj.eu.

(CK)

Czarodziejska Góra czynna cały rok

Agnieszka Dobkiewicz, 
autorka książek „Mała No-
rymberga. Historie Katów z 
Gross-Rosen” i „Dziewczyny 
z Gross-Rosen” spotka się z 
czytelnikami 10 grudnia o 
godz. 18.00 w Centrum Kul-
tury-Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Głuszycy.

Agnieszka Dobkiewicz jest 
dziennikarką. Promuje historię 
Dolnego Śląska, a szczególnie 
tematykę byłego obozu kon-
centracyjnego Gross-Rosen, 
którego historia jest ciągle 
niezbadana do końca, a ludz-
kie tragedie, do których tam 
doszło, niedopowiedziane. Z 
pasji do historii powstała Fun-
dacja Idea, którą kieruje i która 
zajmuje się właśnie promocją 
dolnośląskich dziejów. Funda-
cja tworzy m. in. Świdnicki Por-
tal Historyczny. W 2020 roku w 
wydawnictwie Znak Horyzont 
wydała swoją pierwszą książkę 
„Mała Norymberga. Historie 
katów z Gross-Rosen”, która zy-
skała status bestsellera, miała 

Autorskie spotkanie 
z historią

od tego czasu już dwa wyda-
nia i jest tłumaczona na język 
czeski. Zarówno „Mała Norym-
berga. Historie Katów z Gross-
-Rosen”, jak również najnowsza 
książka – „Dziewczyny z Gross-
-Rosen. Zapomniane historie 
obozowego piekła” to zbiory 
reportaży, które oparte są na 
zachowanych archiwaliach 
oraz relacjach o�ar i ich rodzin.

(AGM)

Wypełnione po brzegi, 
mało estetyczne śmietniki, 
wokół których leżą sterty 
mniejszych, porozrzucanych 
śmieci oraz nieprzyjemny za-
pach - z takim widokiem mu-
sieli mierzyć się mieszkańcy 
osiedla przy ul. Łukasiewicza. 
Gmina Głuszyca postanowiła 
wreszcie uporządkować te-
ren i pozbyć się śmieciowego 
problemu.

- W tym celu w miejscu, w 
którym jeszcze do niedaw-
na stały kontenery, powstała 
wiata. Od teraz wszystkie po-
jemniki będą ustawione pod 
dachem. Wiata będzie zamy-
kana na klucz, co może okaże 
się wystarczającą przeszkodą 
dla ptaków i zwierząt grasują-
cych w śmietnikach. Ponadto 
mamy nadzieję, że pomoże 
przeciwdziałać podrzucaniu 
niesegregowanych śmieci 
przez osoby spoza osiedla. Każ-
dy mieszkaniec otrzyma klucz, 

Uporządkowane śmieci

umożliwiający otwarcie drzwi 
do wiaty. Wiaty śmietnikowe są 
idealnym sposobem na ukrycie 
niezbyt estetycznych kontene-
rów. Jeśli inwestycja spotka się 
z pozytywnym odbiorem, tego 
typu obiekty zaczną posta-
wać w innych częściach naszej 
gminy. Budowa wiaty została 
s�nansowana w całości z bu-
dżetu Gminy Głuszyca – wy-
jaśnia Roman Głód, burmistrz 
Głuszycy.

(AGM)
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Ochotnicza Straż Pożarna Mieroszów otrzymała od Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park darowiznę w wysokości 
6500 zł. - Bardzo dziękujemy za przekazane środki. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na zakup specjalistycznej przyczepy do quada – mówią 
wdzięczni druhowie z OSP Mieroszów.

(RED)

Strefa wspiera 
strażaków

Rozstrzygnięty został II 
Konkurs Ładna Kamienica 
w Gminie Mieroszów. Zwy-
cięska wspólnota dostała 
nagrodę w wysokości 10 
tys. zł.

Na mocy Uchwały nr 
XL/113/2020 Rady Miejskiej 
Mieroszowa z 30 stycznia 

2020 r., w sprawie ustana-
wiania dorocznych nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie upo-
wszechniania i ochrony kultu-
ry materialnej Mieroszowa, w 
2021 roku przyznane zostały 
dwie nagrody dla właścicieli 
nieruchomości, położonych 
w Gminie Mieroszów. I miej-

sce zajęła Wspólnota Miesz-
kaniowa przy ul. Kopernika 
25A w Mieroszowie, która 
została nagrodę w wysokości 
10 000 zł, a drugie miejsce i 
nagrodę w wysokości 7 000 
zł Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Powstańców 22a w 
Mieroszowie.

Wybrali ładne kamienice - Na konkurs wpłynęły 4 
wnioski. W trakcie oceny jeden 
z wniosków, ze względu na 
braki formalne i niezgodności 
z regulaminem konkursu, zo-
stał odrzucony, natomiast inny 
został wycofany przez wnio-
skodawcę. Gratulujemy tego-
rocznym zwycięzcom i zachę-
camy do udziału w konkursie 
w przyszłym roku  - podkreślają 
organizatorzy.

(RED, fot. Tomasz Tracewski)

11 grudnia 2021 r. Roman 
Rutkowski oraz Burmistrz 
Mieroszowa Andrzej Lipiński 
przedstawią mieszkańcom 
Sokołowska wybrane pro-
pozycje zagospodarowania 
Skweru im. Krzysztofa Kie-
ślowskiego.

- Gmina Mieroszów po-
zyskała na inwestycję, która 
obejmuje: Skwer im. Krzysz-
tofa Kieślowskiego, remont 
ulicy Szkolnej oraz wykonanie 
miejsc postojowych przy ulicy 
Unisławskiej w Sokołowsku, 

środki z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 
2 057 683 zł. Zgodnie z umową, 
która została zawarta z wyko-
nawcą projektu, na 11 grudnia 
zostały zaplanowane konsulta-
cje z lokalną społecznością. W 
ich trakcie zostaną zaprezen-
towane propozycje koncepcji 
zagospodarowania Skweru im. 
Krzysztofa Kieślowskiego w 
Sokołowsku, których autorem 
jest Roman Rutkowski – mówi 
Burmistrz Andrzej Lipiński.

(RED)

Jak zagospodarować 
skwer?
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• Kiermasz w Zagórzu 
Śląskim
- Serdecznie zapraszam mieszkań-
ców i turystów na kiermasz świątecz-
ny, który odbędzie się w najbliższy 
weekend w Zagórzu Śląskim. Będzie 
możliwość zakupy ozdób i wyrobów 
lokalnego rękodzieła. Dla zzięb-
niętych znajdzie się coś rozgrze-
wającego – mówi Adam Hausman, 
wójt gminy Walim. 11 i 12 grudnia 
(sobota, niedziela) na terenie Cen-
trum Obsługi Ruchu Turystycznego 
„Akwarium” (Zagórze Śląskie, ul. 
Wodna 1) odbędzie się tradycyjny 
kiermasz świąteczny. Stoiska wysta-
wiennicze będą dostępne od godz. 
10.00 do 17.00. Na niedzielę orga-
nizatorzy przygotowali dodatko-
we atrakcje. Będzie można między 
innymi wziąć udział w warsztatach 
tworzenia świątecznych ozdób. W 
godzinach 12.00-14.00 na dzieci 
będą czekały śnieżynki, które popro-
wadzą gry i zabawy.

• Wigilia będzie wolna
24 grudnia 2021 roku (piątek) Urząd 
Gminy w Walimiu będzie nieczynny. 
Z kolei 28 grudnia 2021 roku (wto-
rek) urząd będzie czynny do godzi-
ny 15:30.

• Rozdają płyn do 
dezynfekcji
Mieszkańcy Gminy Walim w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wali-

miu przy ul. Długiej 8 mogą otrzymać 
płyn do dezynfekcji higienicznej rąk i 
powierzchni (instrukcja użytkowania 
załączona jest do płynu). - Przypomi-
namy, że COVID-19 to ostra choroba 
zakaźna układu oddechowego, wy-
wołana zakażeniem wirusem SARS-
-CoV-2. Pamiętajmy, że najważniej-
sze w walce z chorobą są szczepienia. 
Jednak nie zapominajmy o podsta-
wowych metodach jej zapobiegania 
– to częste i dokładne mycie dłoni, 
utrzymywanie dystansu społeczne-
go oraz unikanie dotykania twarzy. 
Nadal obowiązkowe jest noszenie 
maseczek w sklepach, miejscach pu-
blicznych i wszędzie tam, gdzie nie 
można zachować dystansu społecz-
nego – przypominają pracownicy 
OPS w Walimiu.

• Nowe oświetlenie
W Sztolniach Walimskich została 
wymieniona cała instalacja oświe-
tleniowa. Zamontowanych zostało 
ponad 80 nowych lamp i blisko 600 
metrów kabli. Dodatkowo wymie-
nione zostały inne elementy insta-
lacji elektrycznej. – Cały czas inwe-
stujemy w nasze obiekty, niektórych 
działań nie widać na pierwszy rzut 
oka, ale ciągle coś się dzieje. Na 
pierwszym miejscu stawiamy bez-
pieczeństwo gości oraz pracowni-
ków, a także funkcjonalność – mówi 
Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

(AM)

Znicz Basket Pruszków przegrał z Górnikiem Wał-
brzych 82:94 (32:18, 21:28, 8:27, 21:21) w meczu 13 ko-
lejki I ligi koszykarzy. 

Znicz: Suliński 16, Bodych 15, Kamiński 14, Tokarski 11, 
Adamczyk 10, Uberna 10, Czosnowski 4, Sowa 2, Kopciński 0.

Górnik: Jakóbczyk 29, Pabian 18, Durski 15, Ratajczak 12, 
Zywert 9, Kruszczyński 7, Cechniak 3, Malesa 1, Jeziorowski 0.

Kolejny mecz wałbrzyszanie rozegrają w piątek – 10 
grudnia. Od godz. 19.45 w hali Aqua – Zdrój będą podej-
mowali Śląsk II Wrocław.

(RED), fot. Dawid Wójcikowski

Bez straty seta
Oba seniorskie zespoły KPS Chełmiec Wałbrzych zdobyły w 
sobotę komplet punktów i w Hali Wałbrzyskich Mistrzów nie 
straciły żadnego seta. W rozgrywkach III ligi siatkarze KPS 
Chełmiec II pokonali WKS Volley Wilczyce 3:0 (25:17, 25:19, 
25:21), a w spotkaniu II ligi Chełmiec wygrał z Hetmanem 
Włoszczowa 3:0 (25:18, 25:22, 25:23). Drugoligowcy kolejne 
spotkanie rozegrali w środę w Legnicy z Ikarem (mecz za-
kończył się po zamknięciu tego wydania), a już 11 grudnia 
zagrają w Jelczu Laskowicach z Volleyem. W sobotę o godz. 
11.00 w Hali Wałbrzyskich Mistrzów zagrają też trzecioligowe 
rezerwy Chełmca, które będą podejmowały BTS Bolesławiec.

Wygrały w Żorach
W pierwszym meczu rundy rewanżowej w 3 grupie II ligi 
siatkarek, MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych pokonał 
na wyjeździe zespół MUKS Sari Żory 3:0 (25:19 26:24 16:25 
25:20). Prowadzące w swojej grupie wałbrzyszanki kolejne 
spotkanie rozegrają 11 grudnia o godz. 19.00. Ich rywalem 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów będzie przedostatni w tabeli 
AZS AWF Wrocław.

Do Legnicy po zwycięstwo
Zaplanowany na 4 grudnia mecz 9 kolejki III ligi koszykarzy 
MKS Basket Szczawno Zdrój - KKS Siechnice został przeło-
żony na 18.01.2022 r. Kolejne spotkanie ekipa z uzdrowiska 
rozegra 11.12.2021 r. o godz. 12:30 z Klubem Sportowym Ba-
sket w Legnicy.

Mistrzostwa Dolnego Śląska
Klub Taekwon-do Taipan zaprasza na Mistrzostwa Dolnego 
Śląska w Taekwon-do. Turniej, który rozgrywany jest w ra-
mach Pucharu Polski, rozpocznie się 11 grudnia, godz. 10:30 
w hali OSiR przy ul. Mieszka Starego 6 w Świebodzicach.

(RED)

Raport z Gminy Walim Sportowy raportZagrają ze Śląskiem



Czwartek, 9 grudnia 2021 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

5 grudnia odbył się II Bieg Mi-
kołajkowy dla Hospicjum w 
Wałbrzychu. 260 dorosłych 
oraz blisko 100 dzieci zamie-
niło się tego dnia w Mikołaje 
i wybiegało prezenty dla naj-
młodszych podopiecznych 
wałbrzyskiego hospicjum. 
Uczestnicy wydarzenia brali 
także udział w loterii fantowej 
oraz kupowali pyszne ciasta, 
zasilając w ten sposób puszki 
z datkami.
Dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu wolontariuszy, bie-
gaczy, darczyńców i spon-
sorów udało się zgromadzić 
32 853,24 zł.
Organizatorzy biegu (Polskie 
Towarzystwo Opieki Palia-
tywnej w Wałbrzychu, LKS 
Unia Bogaczowice oraz OSP 
Stare Bogaczowice) dziękują 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji tego 
niezwykłego wydarzenia. To 
dzięki ludziom dobrej woli 
Mikołaj dotrze do wszystkich 
dzieci, które są pod opieką 
wałbrzyskiego hospicjum.

Fot. Ryszard Wyszyński
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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 
bezpieczne i sprawne przejście 
przez cały proces zakupu lub 
sprzedaży, aż do momentu 
umowy końcowej związanej z jej 
nabyciem/zbyciem. Pomożemy 
w określeniu stanu prawnego i 
kompletowaniu dokumentów. 
Zapraszamy do bliższej, bezpłat-
nej prezentacji! 

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

Sprzedam 3 pokojowe mieszka-
nie, parter o pow. 62 m2 w Głu-
szycy z garażem i ogródkiem lub 
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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 

USŁUGI

(1) Uslugi budowlane: malowa-
nie, tynkowanie, panele, plytki, 
łazienki, remonty mieszkań. 
Dzialalność jednoosobowa. Tel. 
666 201 604 

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

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

(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia indy-
widualne – TANIO! www. meble-i-
bg. weebly. com Tel. 607-218-533

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(4) 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 

zamienię na mniejsze w Głuszycy 
albo w Kłodzku.  Cena 180 tys. zł.

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 atrakcyj-
ny teren o powierzchni 3544m²  
cena 210 tys.zł

Sprzedam działkę zabudowa-
ną (remiza strażacka) o pow. 
1200m2 w Sierpnicy. Cena 200 
tys. zł. 

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podle-
gać aktualizacji, zalecamy ich 
osobistą weryfikację. Serdecznie 
zapraszamy do naszego biura 
w Głuszycy i na stronę www.
zolnieruk.pl.

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...RUSZTOWANIA 
ELEWACYJNE

do wynajęcia
(wraz z rozstawieniem)

Tel. 605 062 642

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

Wałbrzyska Fabryka 

Okien ROL

ZATRUDNI 

do pracy 

przy produkcji okien

Tel. 74 842 56 01

Jedlina-Zdrój
ul. Kłodzka 29d
tel.: 781 454 045
czynne: pn-pt 8:00-20:00, sob 8:00-14:00

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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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WSSE „INVEST-PARK” 
– INVEST IN POLAND
WSSE “INVEST-PARK” to jedna z naj-
większych i najprężniej działających spe-
cjalnych stref ekonomicznych  w Polsce. 
Od 25 lat z sukcesem wspomaga przed-
siębiorców, oferując wsparcie w realiza-
cji inwestycji oraz szeroką gamę usług 
dla biznesu regionalnego oraz między-
narodowego. 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna jest operatorem programu 
pomocowego pod nazwą Polska Strefa 
Inwestycji obejmującego południowo-za-
chodnią Polskę. Zajmuje się doradztwem 
inwestycyjnym i wspiera działalność po-
nad 260 lokalnych i międzynarodowych 
przedsiębiorców zrzeszonych w Strefi e. 

WSSE, dzięki wieloletniemu doświad-
czeniu w lokowaniu inwestycji, wypraco-
wała ofertę inwestycyjną właściwie dla 
każdego inwestora. Przygotowane nie-
ruchomości przemysłowe, hale produk-
cyjne oraz powierzchnie biurowe to tylko 
część tych możliwości. Stały kontakt ze 
wszystkim instytucjami odpowiedzial-
nymi za współpracę z przedsiębiorcami 
sprawia, że oferta dla przedsiębiorców 
jest kompleksowa i zawiera nie tylko in-
formacje o terenie inwestycyjnym, ale 
również o pomocy publicznej, dostępno-
ści kadry pracowniczej oraz dodatkowych 

atutach danej lokalizacji. Wśród fi rm dzia-
łających w Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fi e Ekonomicznej można znaleźć świato-
we marki takie jak m. in. Toyota, Mercedes 
Benz, 3M, Volkswagen, Umicore, B/S/H, 
Electrolux, FlexFilms, które reprezentują 
branżę motoryzacyjną, chemiczną i AGD. 
Inwestorzy WSSE dostarczają na rynki 
międzynarodowe części do samochodów 
osobowych i ciężarowych oraz zaopatru-
ją producentów baterii samochodowych. 
Sprzęt AGD produkowany na terenie 
INVEST-PARK znaleźć można w więk-
szości domów w Europie. Produkty spo-
żywcze dostarczane przez inwestorów 
strefowych można rozpoznać nie tylko w 
sklepach w Polsce, ale także w większości 
krajów świata. To, że światowi liderzy po-
stanowili ulokować swój kapitał na tere-
nach WSSE oznacza, że jest to bezpiecz-
ne miejsce dla rozwoju biznesu w Europie. 

CAPEX wszystkich inwestorów zrze-
szonych w WSSE przekroczył 8 mld Euro, 
a zatrudnienie w tych fi rmach znalazło 
ponad 65 tysięcy pracowników.

WSSE to nie tylko światowe marki. 
Ponad połowa fi rm, które zainwestowa-
ły w Strefi e reprezentuje polski kapitał. 
To ogromny potencjał eksportowy m.in. 
w produktach, które znajdują swoich od-

biorców w większości branż przemysło-
wych na świecie. Polscy przedsiębiorcy z 
sukcesem eksportują wyroby produkowa-
ne na terenie WSSE na każdy z kontynen-
tów. Produkowane w Wałbrzychu rowery 
cargo i riksze transportowe dostarczane 
są do kilkudziesięciu krajów, włączając 
ZEA i Australię. Innowacyjny system płyt 
grzewczych produkowanych w Świdnicy 
znalazł swoich zwolenników w wielu kra-
jach Europy. Katamarany i łodzie tender 
projektowane i produkowane na terenie 
WSSE zawijają do najważniejszych marin 
świata. Biżuteria z Opola doceniana jest 
przez społeczności międzynarodowe, a 
systemy oczyszczania powietrza i wody, 
dostarczane przez wałbrzyskiego przed-
siębiorcę można odnaleźć w obiektach 
przemysłowych na całym świecie.

WSSE dysponuje ponad 170 lokaliza-
cjami, w których inwestorzy mogą budo-
wać swoje zakłady, a także ponad 600 ha 
własnych terenów inwestycyjnych, które 
są selekcjonowane oraz przygotowywa-
ne do indywidualnych potrzeb inwestora. 
WSSE realizuje także własny program 
budowy hal produkcyjno-magazynowych, 
które stają się inkubatorami przedsię-
biorczości, co znacznie ułatwia lokowanie 
biznesu w Polsce. 

Prezes Zarządu WSSE Invest – Park
 Piotr Wojtyczka:

- Jednym z głównych zadań Specjal-
nych Stref jest pośrednictwo między 
przemysłem a sektorem publicznym. 
Tu należy podkreślić współpracę 
pomiędzy WSSE, a jednostkami pol-
skiego samorządu terytorialnego. 
Od wielu lat ta współpraca utrzymuje 
się na bardzo wysokim poziomie. Bez 
niej nie bylibyśmy w stanie przycią-
gnąć tylu inwestycji. Zaangażowanie 
samorządów często jest kluczowe 
przy negocjacjach z inwestorami, 
zwłaszcza w kontekście strategicz-
nych projektów. Dobra współpraca 
wpływa więc na klimat inwestycyjny. 
Dzięki nowym inwestycjom rozwijają 
się regiony, a przedsiębiorcy czują się 
bezpiecznie i jeszcze dynamiczniej 
rozwijają swoją działalność. Wszyscy 
na tym korzystają.

Poprzez lokowanie swoich kapitałów 
w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefi e Eko-
nomicznej inwestorzy mogą otrzymać 
wsparcie na realizację swoich projektów 
w formie zwolnienia z podatku docho-
dowego. Ulga w podatku dochodowym 
może sięgać aż 55% wartości zainwesto-
wanych środków i może być przyznana 
nawet na okres 15 lat. Program pod nazwą 
Polska Strefa Inwestycji oraz ulga w po-
datku dochodowym jest oferowany tylko 
przez strefy ekonomiczne działające w 
Polsce.


