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30 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

30 stycznia, w gminach 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
tak jak w całej Polsce i na 
świecie, już po raz trzydzie-
sty zagra Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. - Tym 
razem gramy pod hasłem 
„Przejrzyj na oczy” i zbiera-
my środki na okulistykę dzie-
cięcą – mówi Jerzy Owsiak, 
pomysłodawca WOŚP.

Wałbrzych
Trwają ostatnie przygoto-

wania do 30. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej pomocy 
w Wałbrzychu. Na ulice miasta 
wyjdzie ponad dwustu wo-
lontariuszy. Finał z koncertami 
i pokazami rozpocznie się o 
godzinie piętnastej w Wałbrzy-
skim Ośrodku Kultury, w Sali 
Łańcuszkowej na terenie Starej 
Kopalni. Nie zabraknie licytacji.

- Wałbrzych dla WOŚP to 
koncerty, pokazy i licytacje. Fi-
nał rozpoczniemy o piętnastej. 
Pojawią się strefy zabaw czy 
zdrowia i urody. W programie 
także szkolenia z udzielania 
pierwszej pomocy. Zagrają i 
zaśpiewają znani w regionie i 
lubiani muzycy: Katarzyna Ser-
deczna, Hard Rider, SILENTlive 
oraz 77 X. Nie zabraknie poka-

zów tanecznych czy pokazu 
szermierki – mówi Joanna Ka-
kuba, kierownik impresariatu 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

W przerwach pomiędzy 
występami prowadzone będą 
licytacje przedmiotów prze-
kazanych przez mieszkańców 
całego regionu. Gadżety bę-
dzie można licytować także na 
specjalnym stoisku przed wej-
ściem do Sali Łańcuszkowej.

- Już teraz, wszystkim tym, 
którzy przekazali fanty na li-
cytację dziękuję. W tym roku 
licytujemy między innymi złote 
serduszko, które przygotował 
mistrza złotnictwa Grzegorz 
Śmigiel, mamy przepiękny 
pierścionek zdobiony diamen-
tami, mamy piłkę przekazaną 
przez Aqua-Zdrój, piłkę z auto-
grafami reprezentantek Polski. 
Do wylicytowania jest również 
płyta Korteza z autografem 
przekazana przez Centrum Na-
uki i Sztuki Stara Kopalnia, czy 
voucher na wynajem zabytko-
wego auta – mówi Jarosław 
Buzarewicz, dyrektor Wałbrzy-
skiego Ośrodka Kultury.

Wszystkie przedmioty, któ-
re będą licytowane w czasie 
niedzielnego �nału można 
zobaczyć na https://zpit.pl/

Czarny Bór
Wolontariusze na Trójgar-

bie, kiermasze z czarnobor-
skimi pierogami i domowymi 
wypiekami, złote serca, lot ba-
lonem, a nawet lot w tunelu 
aerodynamicznym – to tylko 
niektóre z atrakcji przygotowa-
nych przez wielkoorkiestrowy 
sztab w Gminie Czarny Bór. 
Wolontariuszy z puszkami kwe-
statorskimi będzie można spo-
tkać już 29 stycznia (w sobotę) 
na obleganej przez turystów 
górze Trójgarb. Na 30 stycznia 
natomiast na terenie gminnych 
sołectw zaplanowano kierma-
sze z przepysznymi pierogami, 
ciastami, pieczonymi kiełba-
skami (a wszystko to przygo-
towane przez sołectwa: Czarny 
Bór, Grzędy i Grzędy Górne, 
Jaczków i Witków). W czar-
noborskim Centrum Kultury 
wystąpią lokalni artyści (Aneta 
Szewczyk z zespołem New Pla-
ce, Hania Bródka z zespołem, 
witkowskie przedszkolaki, mło-
dzi tancerze pod egidą Renaty 
Łukaszewicz Szczepanik i inne). 
Będzie też Zumba, Fotobudka i 
animatorzy zabaw dziecięcych 
(Kamayu Art i Karolandia). 

Oczywiście nie zabraknie 
wielkoorkiestrowych licytacji. 
Pod młotek (na żywo i na https://
allegro.pl/uzytkownik/AnitkaKa) 
pójdą m.in. złote serce z czerwo-
nymi cyrkoniami i grawerką 30 
Finał WOŚP; maskotka 30 Finału 
WOŚP - Owsiaczek ze złotym ser-
cem z grawerką; liczne vouchery; 
suknia ślubna (rozmiar 36); bilety 
do Teatru Muzycznego Capitol 
we Wrocławiu, a także gadżety 
WOŚP, obrazy, rękodzieło, drew-
no opałowe i wiele, wiele innych.

Głuszyca
W czasie �nału w głuszyc-

kim sztabie WOŚP w Centrum 
Kultury- Miejskiej Bibliotece 
Publicznej nie zabraknie do-
brej energii, płynącej od wyko-
nawców, którzy pojawią się na 
scenie.

cd. na str. 3

licytacjewosp/. Jednocześnie 
do końca tygodnia WOK czeka 
na przedmioty i usługi, które 
mieszkańcy regionu chcą prze-
kazać na licytacje w ramach 
niedzielnego �nału.

Tego dnia na ulice miasta 
wyjdzie ponad dwustu wolon-
tariuszy. Każdy z nich będzie 
miał specjalny identy�kator i 
odpowiednio zaplombowaną 
puszkę.

- Wolontariusz posiada 
identy�kator w widocznym 
miejscu, oczywiście ze zdję-
ciem i hologramem Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Druga rzecz to puszka WOŚP. 
Oklejona czterema bandero-
lami. Jeżeli nie ma czterech 
banderol na puszcze, oznacza 
to, że coś się z puszką stało. Je-
żeli puszka się rozklei, zepsuje, 
zniszczy, to wolontariusz musi 
natychmiast zgłosić się do 
sztabu – mówi Dorota Turzań-
ska, szefowa wałbrzyskiego 
sztabu WOŚP.

Wolontariusze, którzy będą 
kwestować na ulicach miasta 
mogą rozliczać się w niedzielę 
dwóch miejscach. Od godziny 
piętnastej do osiemnastej na 

terenie Zespołu Szkół z Od-
działami Integracyjnymi na 
Podzamczu. Na terenie Starej 
Kopalni sztab będzie działał 
cały dzień. Do udziału w nie-
dzielnym �nale zaprasza także 
prezydent Wałbrzycha.

- Tradycyjnie będę kwesto-
wał, będę zachęcał wałbrzy-
szan do gestu, który zawsze 
jest w Wałbrzychu mocny, do 
oddania drobnego datku, któ-
ry później pomnożony przez 
tysiące rośnie w tak ogromne 
sumy na rzecz potrzebujących 
– mówi dr Roman Szełemej, 
prezydent Wałbrzycha.

W niedzielę, w ramach 
wałbrzyskiego Finału WOŚP 
warto odwiedzić także Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa, gdzie o go-
dzinie dziesiątej rozpocznie się 
specjalna zbiórka krwi, która 
potrwa do czternastej.

30. Finał w Wałbrzychu za-
kończy tradycyjne światełko 
do nieba. W tym roku będzie 
to specjalny pokaz z użyciem 
ledów przygotowany przez 
Grupę Ognia Impuls.

- Zapraszamy do śledzenia 
naszego pro�lu na FB i strony 

internetowej wok.walbrzych.
pl, gdzie będziemy informo-
wać o wszystkich dodatko-
wych niespodziankach, które 
pojawią się w czasie tegorocz-
nego 30. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy – do-
dają organizatorzy.

Boguszów-Gorce
Sztab WOŚP w Boguszowie 

- Gorcach będzie grał w trzech 
dzielnicach. 30 stycznia wo-
lontariusze będą kwestowali 
na ulicach całego miasta w 
godzinach 8.00 - 18.00, a �nał 
rozpocznie się o godz. 11.00 w 
Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 6 w dzielnicy Kuźnice. 
Natomiast o godz. 18.00 wy-
startują się �nałowe imprezy 
w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej - Centrum Kultury przy 
pl. Odrodzenia 4 w dzielnicy 
Boguszów oraz w Centrum 
Kulturalno - Kongresowym 
Witold przy ul. Traugutta 12 
G w dzielnicy Gorce. Podczas 
licytacji będzie można zdo-
być złote serduszka, gadżety, 
zabawki, vouchery oraz usłu-
gi. Imprezę zakończy o godz. 
20.00 Światełko do nieba.



Czwartek, 27 stycznia 2022 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

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i decyzji rzą-
du o wprowadzeniu pracy zdalnej w administracji pu-
blicznej, zdecydowaliśmy od 24 stycznia 2022 r., o po-
nownym wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu 
Urzędu Gminy Stare Bogaczowice. Zalecana jest obsługa 

klientów w sposób zdalny (telefonicznie, e-mail  lub inne 

kanały dostępne w konkretnych referatach) oraz w formie 

korespondencyjnej: list tradycyjny lub platforma e-puap.

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa na-

leży uprzednio skontaktować się pod numerami telefonów:

Sekretariat Urzędu Gminy tel. 74 845 22 20

Meldunki, Dowody osobiste, Zarządzanie kryzysowe 

tel. 74 845 27 24

Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Mieniem tel. 74 845 27 18

Gospodarka Przestrzenna tel. 74 845 22 54

Rolnictwo i Ochrona Środowiska tel. 74 845 21 65

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

i Ewidencja Podmiotów Gospodarczych tel. 74 845 21 33

Gospodarki Gruntami tel. 74 845 21 63

Podatki tel. 74 845 27 25

Infrastruktura Techniczna i Drogowa tel. 74 845 27 19

Mieszkania Gminne tel. 74 845 22 39

e-mail:
Adres skrytki e-puap/4k550ubrw5/skrytkaESP

Sekretariat Urzędu Gminy

 urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl

Meldunki, Dowody osobiste 

m.wowjaczyk@starebogaczowice.ug.gov.pl

Zarządzanie kryzysowe 

g.roszczyk@starebogaczowice.ug.gov.pl

Kierownik RIG  j.kalus@starebogaczowice.ug.gov.pl

Gospodarka Przestrzenna  

l.juchkiewicz@starebogaczowice.ug.gov.pl

Rolnictwo i Ochrona Środowiska 

rig@starebogaczowice.ug.gov.pl

Gospodarka Odpadami Komunalnymi 

a.stochaj@starebogaczowice.ug.gov.pl

Gospodarki gruntami 

a.karczmarz@starebogaczowice.ug.gov.pl

Podatki a.dluzniewska@starebogaczowice.ug.gov.pl

l.seruga@starebogaczowice.ug.gov.pl

Infrastruktura Techniczna i Drogowa 

k.barecka@starebogaczowice.ug.gov.pl

Mieszkania Gminne 

m.chryczyk@starebogaczowice.ug.gov.pl

Dostęp do pomieszczeń Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 

będzie możliwy tylko dla pracowników urzędu – wyjątek 

stanowią potwierdzone umówione wizyty, takie które nie 

mogą być załatwione w sposób zdalny. W sprawach pilnych 

interesanci będą przyjmowani w godzinach od 10:00 do 

11:00. Przy głównym wejściu do urzędu została postawiona 

urna na korespondencję tradycyjną.

Mirosław Lech
Wójt Gminy Stare Bogaczowice

Fundamentem, na którym 
opiera się nasze życie, jest bez 
wątpienia edukacja. Od tego jaki 
jest jej poziom, zasięg i priorytety 
zależą nasze osobiste losy: nasze 
sukcesy i porażki. Dzięki rzetelnej 
edukacji rosną nasze możliwości 
i szanse na podejmowanie racjo-
nalnych decyzji, na postęp i god-
ne, świadome życie. Promowanie 
światopoglądu naukowego jest i 
być powinno podstawowym ce-
lem systemów edukacji w każ-
dym kraju. Kiedy jednak przyj-
rzymy się bliżej temu, co dzieje 
się dziś w polskiej edukacji (nie 
poruszam tego wątku szerzej, 
bo to temat na inny artykuł) to 
możemy wpaść w zdumienie, a 
nawet w panikę. Nie znajdziemy 
bowiem w naszych szkołach, 
na żadnym etapie kształcenia - 
podstawowego i ponadpodsta-
wowego - zajęć z metodologii 
badań czy �lozo�i nauki, za to 
możemy dogłębnie poznać losy 
Jezusa z Nazaretu, dowiedzieć 
się, że świat został stworzony 
przez Boga w ciągu siedmiu 
dni, i że człowiek jest również 
jego dziełem w gotowej i pełnej 
postaci, a także poznać historię 
polskiego narodu i jego wielkich 
historycznych dokonań (nie jest 
to w żadnym razie krytyka reli-
gii, jako sensotwórczej opowie-
ści, niemniej uważam, że szkoła 
nie jest właściwym miejscem do 
rozpowszechniania podobnych 
opowieści. Program „Nowy Ład” 
zakłada 6 godzin tygodniowo 
lekcji historii, a w technikach i 
liceach ogólnokształcących mają 
zostać wprowadzone zajęcia z 
historii XX wieku głównie Pol-
ski). Kończąc edukację mamy 
problemy ze złożonymi proble-
mami, takimi jak: problem wiel-
kich liczb, powrotu do średniej, 
czy krzywej Gaussa, z której do-
strzegamy najczęściej wyłącznie 
krańcowe wartości (sam robiłem 
takie badania na uczniach liceów 
z województwa dolnośląskiego). 
Czytelną i nie pozostawiającą 
wątpliwości wskazówką w jakim 
miejscu znajduje się Polska edu-
kacja i w jakim kierunku zmierza, 
jest decyzja Minister Edukacji i 
Nauki podjęta z końcem grud-
nia 2021 roku, o nadaniu Medalu 
Komisji Edukacji Narodowej eg-
zorcyście. Minister chwalił go za 
walkę z szatanem i za cudowne 
uzdrowienia. Wyniki ostatnich 
badań Eurobarometru (które 
przytaczam w pierwszej części) 
nad zaufaniem do nauki wydają 
się tylko potwierdzać przypusz-
czenie, że efekty dobrej zmiany 
w edukacji polskiej zaczynają 
być widoczne. Nie napawa to 
optymizmem i prowadzi do po-
nurej konstatacji, że być może 
kolejne pokolenia Polaków pa-
trząc w górę, zamiast szukać tam 
prawdy o świecie, będą już tylko 
wypatrywać boskiej opatrzności. 
Oby taki czarny scenariusz się nie 
ziścił…

Okiem psychologa: nie patrz w górę (3)
Marek 
Gawroń

Niechęć do nauki może też 
mieć związek z trudnościami w 
rozumieniu samej nauki, jako 
metody poznawania rzeczywi-
stości i traktowaniu jej, a zwłasz-
cza jej rezultatów w postaci teorii 
naukowych, jako często nieprzy-
stających do codziennych prak-
tyk życiowych. Znane jest i dość 
powszechne przekonanie że „to 
tylko teoria, a w praktyce jest 
inaczej”, ukazujące wyższość 
praktyk życiowych nad nauko-
wymi teoriami. Cóż oznacza jed-
nak pojęcie praktyki życiowej? 
Najczęściej pojawia się właśnie w 
opozycji do teorii. Czym są teorie 
wiemy (choć pobieżnie). To na 
dziś potwierdzone w empirii (ba-
daniu, najczęściej metodą ekspe-
rymentalną z podwójna próbą 
badawczą) twierdzenia na okre-
ślony temat. Potwierdzone w 
empirii, czyli poddane surowym 
testom falsy�kacyjnym. Z kolei 
podstawą konkretnych praktyk 
mogą być zarówno teorie nauko-
we, jak to ma miejsce w medycy-
nie, inżynierii itd., jak i nasze na-
wyki myślenia i działania, które 
nie mają pokrycia w dowodach, 
dające nam jednak poczucie sen-
su i w dość wąskich granicach 
(naszych światów) jakoś działa-
jące. Praktyki życiowe oparte są 
także na intuicji (zgromadzonych 
doświadczeniach w określonych 
obszarach działania). Są istotne 
w sytuacjach wymagających np. 
podjęcia szybkich decyzji, kiedy 
racjonalna analiza jest w zasa-
dzie mało przydatna - np. działa-
nia strażaków, w grze w pokera). 
Niestety, praktyki życiowe mogą 
opierać się na pseudowiedzy lub 
jawnych bzdurach i - o ile nie 
niszczą nam zdrowia i nie zagra-
żają życiu - mogą się jakoś spraw-
dzać w kontekście własnych 
opowieści. Skąd zatem bierze się 
przekonanie, że to właśnie prak-
tyki sprawdzają się w życiu, a nie 
teorie?

Trzeba zacząć od rozróż-
nienia pojęć: teoria naukowa 
różni się zasadniczo od pewnej 
formy re�eksji, potocznie zwa-
nej teoretyzowaniem, która 
jest niczym innym, jak snuciem 
spekulacji i z teorią ma niewiele 
wspólnego. Bowiem teorie na-
ukowe mają solidną podstawę 
w empirii, a spekulacje nie. Jeśli 
chodzi o przyczyny wiary w wyż-
szość praktyki nad teorią, jest nią 
przede wszystkim ignorowanie 
wszelkich dowodów podważają-
cych określoną praktykę (rosną-
ca liczba osób nieszczepionych 
zapadających na choroby zakaź-
ne - brak jakichkolwiek oznak au-
tyzmu u dzieci zaszczepionych) 
oraz łatwe zapominanie tych 
sytuacji, w których nas zawiodły. 
Powszechnie znany jest także 
efekt placebo, który zwykle wy-
jaśnia większość pozytywnych 
efektów praktyk opartych o 
pseudonaukę (np. tzw. skutecz-
ne strategie rozwoju osobistego) 
oraz efekt powrotu do średniej 
np. w przypadkach powrotu do 
zdrowia po zażyciu leków ho-
meopatycznych lub udziałowi w 
magicznych praktykach terapeu-
tycznych (efekt ten najogólniej 
polega na tym, że po próbach 
nieudanych muszą znaleźć się 
próby udane - tym można wy-

jaśnić efekt, że katar nieleczony 
trwa tyle samo co leczony). Za-
pominany także, że teoria bierze 
swój początek w empirii (zaob-
serwowanie pewnych zdarzeń 
lub procesów, a potem testo-
wanie postawionych hipotez) i 
do niej wraca. Tylko twierdzenia 
sprawdzonych teorii (których 
nie udało się sfalsy�kować) sta-
ją się podstawą do formułowa-
nia konkretnych, praktycznych 
rozwiązań (patrz cała technika i 
technologia). Zatem pytanie: czy 
mamy bardziej ufać konkretnym 
praktykom życiowym, czy też 
raczej polegać na naukowych 
teoriach? - jest źle postawione. 
Wszelkie bowiem skuteczne 
praktyki są albo mocno osadzo-
ne w teoriach albo w naszych 
doświadczeniach (a raczej ich 
podsumowaniu, które dokonuje 
nasz mózg - będące pewną hi-
potezą, oceną prawdopodobień-
stwa tego co może się zdarzyć- 
czyli i w sumie pewną teorią). W 
tym drugim przypadku ważna 
jest wielkość doświadczenia (tzw 
mistrzostwo) - im większe, tym 
bardziej skuteczna będzie okre-
ślona praktyka. Jak zauważa F. 
Fukuyama: „wiele praktycznych 
osób lekceważy teorie, ale same 
przez cały czas postępują zgod-
nie z przewidywaniami teorii, 
których po prostu nie uznają” (F 
.Fukuyama „Tożsamość”).

Warto zwrócić uwagę na 
jeszcze jedną przyczynę współ-
czesnego kryzysu naukowego 
światopoglądu, jaka tkwi w pa-
radygmacie kulturowym post-
modernizmu, którego wpływ 
na szeroko rozumianą huma-
nistykę ponowoczesności jest 
nie do przecenienia. Nie ma tu 
miejsca na szczegółową analizę 
tego wpływu i na tropienie jego 
skutków we współczesnych nar-
racjach (także tych potocznych), 
niemniej trzeba przynajmniej 
wskazać postmodernizm jako 
przejaw szerszej kultury indy-
widualizmu, nastawionej na 
uwewnętrznienie życia i spro-
wadzenie go do subiektywności, 
w ramach której rozumiane są 
i rozstrzygane wszelkie kwestie 
społeczne i poszukiwane są kon-
kretne rozwiązania. Najogólniej 
mówiąc: postmodernizm, któ-
rego początki przyjmuje się w 
latach 60-tych XX wieku stano-
wił opozycję do dominującego 
wcześniej światopoglądu mo-
dernizmu, a zwłaszcza do takich 
kwestii jak: wiedza, nauka, po-
znanie i prawda. Postawę post-
modernistów do wiedzy, nauki, 
poznania charakteryzuje anty-
kartezjanizm, antyscjentyzm, 
antyreprezentacjonizm i krytyka 
obiektywizmu, dekonstrukcjo-
nizm i antyfundamentalizm. 
Zwłaszcza w podejściu do nauki 
ujawnia swoją stanowczą od-
mienność, odmawia bowiem na-
uce posiadania jakiegokolwiek 
patentu na prawdę, poddaje też 
w wątpliwość jej wartości utyli-
tarne. Mamy więc do czynienia 
z odrzuceniem naiwnej (według 
postmodernistów) apoteozy po-
znania naukowego w podejściu 
pozytywistycznym. Postmoder-
nizm podkreśla szczególną wagę 
pluralizmu (doktryn, poglądów, 
teorii, kultur itd.) uznając, iż nie 

ma trwałych podstaw wiedzy. O 
ile w modernizmie odwoływano 
się do nauki opisującej fakty, o 
tyle w postmodernizmie uważa 
się, że ludzka wiedza to zmienia-
jące się (w kontekście politycz-
nym, historycznym, ekonomicz-
nym) schematy interpretacyjne, 
które porządkują oraz nadają 
sens i znaczenie doświadczeniu. 
Nie ma jednej prawdy, lecz są 
jej wersje. To zakwestionowa-
nie jednej poznawalnej prawdy 
i wyrażających ją teorii tworzy 
klimat programowego scep-
tycyzmu i nieufności do dok-
tryn, które zgodnie z projektem 
oświeceniowym głoszą, że posia-
dają wiedzę pewną. Taki klimat 
umysłowy sprzyjał niewątpliwe 
szukaniu sensu, ale też jakiejś 
prawdy, w sobie i we własnych 
narracjach i znakomicie wpisy-
wał się w postulaty neoliberali-
zmu - wolności, niezależności 
myśli i poglądów, demokracji, 
w tym do prawa do wypowiada-
nia się niemal w każdej ważnej 
kwestii, czyli posiadania własne-
go zdania. Postulat „to moje i 
dzielę się tym” stał się akcepto-
waną zasadą komunikacji spo-
łecznej, co w praktyce oznacza, 
że nie istnieją uprzywilejowane 
punkty widzenia, że każdy ma 
prawo (a nawet obowiązek) do 
opinii na dowolny temat, na-
wet jeśli nie posiada w danej 
dziedzinie żadnej wiedzy (ten 
postulat stał się obowiązkowy 
w ponowoczesnej dydaktyce - 
dzieci są wprost zachęcane do 
dzielenia się swoimi opiniami, 
bez względu na to, jaki jest ich 
poziom wiedzy na ten temat). 
Ważna staje się wiec nie precy-
zja, jasność i logiczność myśli 
i wypowiedzi, lecz ich auten-
tyczność i szczerość. Mówienie 
od serca - jak zauważa �lozof H. 
Frankfurt- wypowiadanie się z 
uniesieniem i pasją, rozmawia-
nie jak człowiek z człowiekiem, 
bycie szczerym i otwartym stają 
się kluczowymi współczesny-
mi wartościami. Skoro prawda 
obiektywna nie istnieje i istnieją 
tylko różnorodne, równorzędne 
narracje o świecie, można mó-
wić, co ślina na język przyniesie, 
byleby mówić od siebie, najle-
piej odwołując się do własnych 
doświadczeń (książki napisane 
w tym duchu świetnie się sprze-
dają, a wyjęte z nich cytaty krążą 
po Internecie niczym prawdziwe 
perły mądrości). Niewiarygodny 
wprost rozmiar bzdur i bełko-
tu, który zalewa dziś Internet i 
portale społecznościowe (i któ-
ry nigdy wcześniej nie osiągnął 
takiej skali) jest dowodem na to, 
że postmodernizm, jest ciągle 
żywym kulturowym zjawiskiem i 
głęboko wniknął w umysły ludzi.

Na ciąg dalszy zapraszam do 
kolejnego wydania Tygodnika 
DB 2010.

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

poszukuje Kandydatów do pracy na stanowiska:

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

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

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

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

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

poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska:

dydatów zainteresowanych pracą w naszej spółce prosimy 
o aplikację mailową na adres: kontakt@com-d.pl lub pod nu-
merem telefonu: 721 700 307, ale zastrzegamy sobie prawo 
kontaktu jedynie z wybranymi osobami. Informujemy, że Ad-
ministratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-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.

- OPERATOR WALCA DROGOWEGO
- ROBOTNIK DROGOWY 

(wymagane prawo jazdy kat. B)

Firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie 
oraz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Działalność naszej firmy w dziedzinie budownictwa dro-
gowego i inżynierii obejmuje wykonawstwo w różnorodnych 
technologiach, m.in. asfaltobeton, kostka kamienna i betonowa 
oraz inne rozwiązania w zależności od potrzeb zleceniodaw-
cy. Dysponujemy wytwórnią masy mineralno-bitumicznej oraz 
sprzętem do prac z jej użyciem.Współpracujemy ze spraw-
dzonymi podwykonawcami w zakresie robót towarzyszących 
budowie dróg, m.in. wodno-kanalizacyjnych, elektro-ener-
getycznych i telekomunikacyjnych. Nasza wykwalifikowana 
kadra oraz nowoczesny sprzęt gwarantują najwyższą jakość 
wykonywanych przez nas robót budowlanych.

Firma oferuje wykonawstwo robót drogowych; wyko-
nawstwo nawierzchni bitumicznych; cięcie i frezowanie na-
wierzchni; naprawy dylatacji, spękań i ubytków miejscowych 
w nawierzchni; wykonawstwo oznakowania poziomego i pio-
nowego dróg, parkingów oraz wykonywanie odwodnień i kana-
lizacji deszczowej. W zakres naszych usług inżynieryjno-dro-
gowych wchodzą także prace towarzyszące: ukształtowanie 
terenu i roboty ziemne; kanalizacja deszczowa, elementy ma-
łej architektury, urządzanie zieleni i prace porządkowe.

W związku z dynamicznym rozwojem, spółka COM-D 
poszukuje kandydatów do pracy w bazie firmy, w Sadach 
Dolnych, w gminie Bolków, na stanowiskach: Operator Walca 
Drogowego, Robotnik Drogowy w grupie bitumicznej (wyma-
gane prawo jazdy kat. B). Wymiar czasu pracy to pełny etat, 
a zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę. Wy-
magania, które stawiamy kandydatom to: podstawowa wiedza 
związana z robotami drogowymi i bitumicznymi (mile widzia-
ne doświadczenie); regulacja studni, układanie krawężników, 
korytek ściekowych; uprawnienia operatora maszyn budow-
lanych lub drogowych (w zależności od stanowiska pracy); 
prawo jazdy kategorii B oraz umiejętność pracy w zespole. 
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie 
w oparciu o umowę o pracę. Co ważne - zatrudnimy także 
osoby bez doświadczenia, ale posiadające uprawnienia. Kan-

Cd. ze str. 1
- Przed publicznością wy-

stąpią: zespół „Póki Co”, Julia 
Kamińska i Wojtek Stefanowski, 
Maja Świderska- laureatka ple-
biscytu „Wałbrzych Ma Talent”, 
Głuszycka Orkiestra Dęta pod 
batutą kapelmistrza Eugeniusza 
Lecia oraz młodzi uczestnicy za-
jęć wokalnych prowadzonych 
przez trenera śpiewu Radosława 
Zychala. Zobaczymy także po-
kazy grupy Only Fighting Głu-
szyca- Karate Kyokushin MMA 
K-1. Poza tym podczas �nałowej 
niedzieli będzie można prze-
jechać się głuszyckim e-malu-
chem i oraz wybrać się na spacer 
z Grzegorzem Czepilem, który 
opowie o tajemniczej historii 
Głuszycy. Od wczesnych godzin 
porannych w wielu miejscach 
na terenie Głuszycy pojawi się 
14 wolontariuszy WOŚP z pusz-
kami. Finał w sali widowiskowej 
CK-MBP rozpoczynamy o godz. 
15.30. Równocześnie prowadzić 
będziemy transmisję online na 
Facebooku CK-MBP. Przypomi-
namy także o możliwości wpłaty 
za pomocą e-skarbonki i o wielu 
głuszyckich punktach ze Stacjo-
narnymi Puszkami Sztabowymi, 
które zasilają konto głuszyckiego 
sztabu WOŚP #6011 – mówi Sa-
bina Jelewska, dyrektor CK-MBP 
w Głuszycy.

Jedlina-Zdrój
- W uzdrowiskowej gminie 

�nałowa impreza rozpocznie się 
w niedzielę o godz. 16.00 przy lo-
dowisku w kompleksie Active Je-
dlina przy ul. Kłodzkiej. W progra-
mie: występy dzieci i młodzieży 
z sekcji muzycznej przy centrum 
kultury, koncerty: Jedna Brama, 
Slilentlive, K.Karwowski oraz mecz 
piłki nożnej: zawodnicy kontra ro-
dzice. Przygotowaliśmy także li-
cytacje i atrakcje: Pałacowy Sekret 
oraz zagroda z alpakami i kangu-
rem; mierzenie „szalenie ciepłego 
szalika wośpowego”; misz-masz 
ciekawych propozycji (gadżety, 
vouchery, strzyżenie - ostrzenie); 
dar-darów zwyczajnych i nad-
zwyczajnych; wolontariusze z 
puszkami na wyciagnięcie grosza 
z kieszeni oraz Światełko do nie-
ba w towarzystwie telefonów – 
wyliczają przedstawiciele Sztabu 
WOŚP w Jedlinie-Zdroju.

Mieroszów
- Nasze świętowanie trwać 

będzie aż 3 dni, czyli 28, 29 i 30 
stycznia – mówią przedstawiciele 
Mieroszowskiego Sztabu WOŚP. - 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z 
ustaleniami, czekają na Was liczne 
atrakcje i wydarzenia sportowe, 
które trwać będą już od piątku, 
koncertowa sobota i wielki Finał 
WOŚP w mieroszowskim rynku w 

niedzielę. Szczegóły tych wszyst-
kich wydarzeń, opisy gwiazd so-
botniego koncertu oraz plan na 
niedzielę, znajdziecie w postach 
na naszym pro�lu na Facebooku. 
Zaglądajcie tam i udostępniajcie 
znajomym, Niech w ten 30 Finał 
WOŚP będzie nas, ludzi wielkich 
serc, jak najwięcej!

W ramach mieroszowskiego 
�nału rozgrywane będą turnieje 
siatkówki i koszykówki, będą or-
kiestrowe biegi oraz liczne kon-
certy i licytacje.

Szczawno-Zdrój
Organizatorami 30 Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Szczawnie – Zdroju 
są: Miejska Szkoła Podstawowa 
w Szczawnie - Zdroju, Uzdrowi-
skowa Gmina Miejska Szczawno-
-Zdrój, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju 
i Teatr Zdrojowy w Szczawnie-
-Zdroju i Zespół Szkół im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Szczaw-
nie – Zdroju, gdzie znajduje się 
uzdrowiskowy sztab. Finałowa 
impreza rozpocznie się 30 stycz-
nia o godz. 16.00 w Teatrze Zdro-
jowym, na którego scenie wy-
stąpią: Julia Kamińska i Wojciech 
Stefanowski, Zespół Jazzowy Fre-
ak Shu�e, Maja Świderska, Anja 
Sei, Aleksander Kaczuk - Jagielnik 
(baryton) i Piotr Niemiec (forte-

pian), zespół „Z Jednej Bramy”, 
Green City, Szkoła Akrobatyki 
Sportowej 9 Wałbrzych, repre-
zentantki Zespołu Pieśni i Tańca 
Wałbrzych. Światełko do nieba o 
godz. 20.00 przygotuje Fireshow 
Group Prototype. Poza tym w 
trakcie �nałowej imprezy będą 
między innymi: licytacje, kiermasz 
książek, kreatywne warsztaty dla 
dzieci, konsultacje dietetyczne i 
żywieniowe, analiza składu ciała, 
pomiar tkanki tłuszczowej, sto-
isko z domowymi ciastami i pajdą 
chleba ze smalcem.

Jednym z punktów 30. Finału 
WOŚP będzie I Maraton Pływacki 
w Szczawnie-Zdroju „Płyniemy 
dla WOŚP”.

-  Ideą pływackiego maratonu 
jest przede wszystkim podjęcie 
wspólnej inicjatywy na rzecz 
pomocy innym, dobra zabawa 
oraz promowanie zdrowego i 
aktywnego stylu życia wśród 
mieszkańców Szczawna-Zdroju. 
Naszym celem jest także usta-
nowienie pierwszego rekordu 
Szczawna-Zdroju w dystansie 
przepłyniętym dowolnym spo-
sobem, który będzie sumą prze-
płyniętych metrów przez wszyst-
kich uczestników. Wydarzeniu 
towarzyszyć będzie kwesta na 
rzecz pomocy dzieciom w dia-
gnostyce i leczeniu wzroku. W 
wydarzeniu będzie mógł wziąć 

udział każdy chętny, bez wzglę-
du na wiek. Wystarczy zapoznać 
się z regulaminem oraz wypełnić 
kartę zgłoszeniową dostępną 
na https://mosirszczawno-zdroj.
pl. Liczymy na Was i serdecznie 
zapraszamy 30 stycznia na krytą 
pływalnię „Dolnośląski Del�nek” 
od godziny 10.00 – podkreślają 
pomysłodawcy maratonu pły-
wackiego.

Świebodzice
- Ze względu na obostrzenia, 

orkiestra zagra w plenerze, w 
godz. 12.00-16.00. Na ulice na-
szego miasta wyjdzie 70 niestru-
dzonych wolontariuszy z puszka-
mi – informują przedstawiciele 
Sztabu WOŚP w Świebodzicach. 
- WOŚP wspiera bezustannie 
burmistrz miasta Paweł Ozga, 
który przekazał na licytację dwa 
vouchery: do wylicytowania jest 
dzień pracy z burmistrzem oraz 
wejście na wieżę ratuszową i wy-
konanie wspólnego sel�e z �agą 
miasta, a także wyjście na pizzę 
z Burmistrzem. WOŚP wspiera 
również zastępca burmistrza 
Tobiasz Wysoczański, który po-
darował koszulkę Pawła Fajdka 
- mistrza świata w rzucie młotem 
i brązowego medalisty olimpij-
skiego, urodzonego w Świebo-
dzicach. Sekretarz miasta Sabina 
Cebula podarowała 2 pary użyt-

kowych gadżetów holender-
skich. Licytacje Allegro cały czas 
trwają pod adresem www.wo-
spswiebodzice.pl/aukcje.

Walim
- WOŚPowicze, przed nami 

i Wami za kilka dni moc atrakcji 
związanych z 30 Finałem WOŚP. 
Motoorkiestra, akcja Kup Misia, 
ciasta i ciasteczka, gastrostrefa, 
licytacje, malowanie buziek, ma-
saż dłoni... Nie może Was nie być! 
Czekamy na Was i Wasze wspar-
cie. A nasza puszka na Allegro 
Charytatywni została zapełniona 
kwotą 5150 zł - tytuł Honorowe-
go Kasztelana Zamku Grodno 
pozostaje w rękach Kancelarie 
Adwokackie Adwokat Ernest 
Ziemianowicz – mówi Wioletta 
Sowa, dyrektor Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu.

W Gminie Walim wolontariu-
sze z puszkami ruszą w teren o 
godz. 10.00. W samo południe w 
sali bankietowej Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu rozpocznie 
się kiermasz ciast i łakoci oraz 
akcja „Kup Misia”. Na placu przy 
pawilonach w Walimiu o godz. 
13.00 ruszy MotoOrkiestra oraz 
strefa gastro. Na godz. 18.30 w 
sali bankietowej CKiT zaplano-
wano licytacje, a całość zwieńczy 
o godz. 20.00 Światełko do nieba.

(RED)

30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALIM
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium  uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.741 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)  w związku z Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XXVIII/243/2021 z dnia 25 maja 2021 r. z późniejszą zmianą (Uchwała nr XXXIII/303/2021 z dnia 
21.12.2021 roku).

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
zmiany studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 8 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim (pok. Nr 8), w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie interne-
towej pod adresem: http://www.bip.walim.pl 

Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie w obrębie Dziećmorowice obszarów na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł 
energii o mocy przekraczającej 500 kW, a także ich strefy ochronne. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Walim o godzinie 1000.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz  art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie zmiany studium może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walim, na adres: Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2022r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej 
lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (email: urzad@walim.pl) lub elektronicznej skrzynki podawczej 
(epuap: /ugwalim/skrytka).

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 
uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie 

Zdarza się, że osoba skaza-
na w Polsce na karę pozbaw-
ienia wolności, wyjechała za 
granicę, gdzie ułożyła sobie na 
nowo życie. Pracuje, założyła 
rodzinę, wychowuje dzie-
ci, żyje w zgodzie z prawem. 
Pewnego dnia, nagle, zostaje 
aresztowana i grozi jej ekstra-
dycja. Okazuje się, że stara 
sprawa nie zniknęła, a wymiar 
sprawiedliwości nie zapomniał 
o wymierzonej lata wcześniej 
karze. Raz rozpoczętą proce-
durę, mającą na celu ściągnię-
cie osoby skazanej do Pol-
ski w celu wykonania kary 
pozbawienia wolności, jest 
bardzo trudno wstrzymać. Czy 
możemy wykonać powyższą 
karę pozbawienia wolności w 
państwie, do którego się prze-
prowadziliśmy? Odpowiedź na 
to pytanie zależy od tego, czy 
państwo aktualnego miejsca 
pobytu jest członkiem Unii Eu-
ropejskiej, czy też nie.

Polska jest członkiem Unii 
Europejskiej, a polscy oby-
watele mają możliwość swo-
bodnego przemieszczania się 
pomiędzy państwami człon-
kowskimi. W związku właśnie 
ze swobodą przepływu osób 

w ramach Unii, wypracowane 
zostało rozwiązanie, umożli-
wiające odbycie kary pozbaw-
ienia wolności orzeczonej w 
jednym kraju członkowskim, 
w innym kraju należącym do 
Unii. Takie rozwiązanie może 
nie tylko lepiej wypełnić cele 
kary, ale również być o wiele 
korzystniejsze dla skazanego 
- przecież od lat mieszka poza 
granicami Polski. W nowym 
miejscu zamieszkania posi-
ada rodzinę, czy przyjaciół. 
Może się również zdarzyć, że 
w Polsce nie ma dosłownie 
nikogo, kto mógłby go chociaż 
odwiedzać, nie mówiąc o wy-
syłaniu paczek. Stąd również 
odbycie kary w państwie ak-
tualnego miejsca zamieszka-
nia uzasadnia zasada human-
itaryzmu. Nie należy również 
zapominać o różnicy między 
Polską, a innymi krajami Unii, 
jeżeli chodzi o warunki, w ja-
kich odbywa się karę więzienia.

Żeby jednak tak się stało, 
należy spełnić określone wy-
magania oraz przejść proce-
durę wskazaną w art. 611t Ko-
deksu postępowania karnego. 
Warunkami, których spełnienie 
jest niezbędne do otwarcia 

drogi do wykonania kary poz-
bawienia wolności w państ-
wie członkowskim Unii Eu-
ropejskiej są: 1) prawomocne 
orzeczenie skazujące na bezw-
zględną karę pozbawienia 
wolności, wydane przez polski 
sąd, 2) przebywanie skazanego 
na terytorium innego państwa 
członkowskiego Unii Europe-
jskiej, do którego przekazane 
będzie wykonanie orzeczenia, 
3) wystąpienie tego rodzaju 
okoliczności osobistych ska-
zanego, iż przekazanie orzec-
zenia do wykonania pozwoli 
większym stopniu zrealizować 
wychowawcze i zapobiegaw-
cze cele kary.

Skazany powinien również 
wyrazić zgodę na przekaza-
nie orzeczenia do wykonania 
innemu państwu członkow-
skiemu, chyba że: 1) posiada 
obywatelstwo danego państ-
wa, 2) posiada w tym państ-
wie stałe lub czasowe miejsce 
pobytu, 3) jest to państwo, do 
którego skazany zostanie po 
odbyciu kary bądź zwolnieniu 
z zakładu karnego wydalony, 
na podstawie prawomoc-
nej decyzji o zobowiązaniu 
cudzoziemca do powrotu, 4) 

- Zakończyliśmy remont 
kolejnej części Palmiarni w 
Wałbrzychu. Gruntowna mo-
dernizacja objęła tym razem 
zabytkowe szklarnie nr 18 
i 22, w których są kaktusy i 
cytrusy. Remont zrealizowa-
liśmy wyłącznie ze środków 
własnych gminy i kosztował 
nas 1,5 mln zł – mówi Roman 
Szełemej, prezydent Wał-
brzycha.

- Można już podziwiać 
Palmiarnię Wałbrzych po re-
moncie. Zachwyćcie się nową 
szklarnią z kaktusami i cytru-
sami, a przy okazji najmłodsi 
niech odkrywają ogród z naszą 
grą terenową Ale Meksyk!, któ-
rą otrzymacie w kasie biletowej 
– zaprasza na ferie w środko-
woamerykańskim stylu Anna 
Żabska, prezes Zamek Książ sp. 
z o.o., która zarządza palmiar-
nią.

Trwają także ferie w zamku 
Książ. W tym okresie kierownic-
two spółki zarządzającej zam-
kiem zaplanowało m.in.:
- zamkowa zimowa kraina 

- zwiedzanie dla rodzin z 
dziećmi - to pełna magii po-
dróż od piątku do niedzieli o 
12:00 i 14:00,

Palmiarnia pięknieje 
i zaprasza na ferie

-  Ogrody Światła w zamku i 
palmiarni - czyli fontanny 
światła, arystokratyczny bal, 
średniowieczni rycerze, po-
chodnie i turniej,

- po zmroku dla odważnych 
nocne zwiedzanie - styczeń 
i luty a od 30.01 Upiorny Bal 
dla rodzin z dziećmi - nocne 
zwiedzanie,

- do tego zwiedzanie zamku 
z zestawem audioguide, 
emocjonujące zejście do 
podziemi zamku i wiele in-
nych atrakcji.

(RED)

Prawo w pigułce: wykonanie kary pozbawienia 
wolności w innym kraju

dane państwo było miejscem, 
do którego skazany zbiegł z 
obawy przed toczącym się 
w Polsce postępowaniem 
karnym lub obowiązkiem 
odbycia orzeczonej kary.

Dopiero po spełnieniu ws-
kazanych wyżej przesłanek, 
możliwe staje się wystąpie-
nie do sądu okręgowego, w 
którego okręgu wydano orzec-
zenie, z wnioskiem o przekaza-
nie orzeczenia do wykonania 
innemu państwu członkows-
kiemu. Takie wystąpienie nas-
tąpić może również na wnio-
sek właściwego sądu, innego 
organu państwa lub Ministra 
Sprawiedliwości. Jeżeli sąd do 
złożonego wniosku się przy-
chyli, występuje do danego 
państwa, o wyrażenie zgody 
na przyjęcie wykonania orzec-
zenia. Państwo docelowe 
wykonania kary, takiej zgody 
jednakże wcale wyrazić nie 
musi. Gdy zgoda taka zosta-
nie udzielona, nie ma dalszych 
przeszkód, a karę pozbawienia 
wolności skazany może odbyć 
w tym państwie.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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Pan Janusz Bartkiewicz opu-
blikował (29 listopad 2021) tekst 
„Na Berdyczów”. Napisałem (9 
grudzień 2021) polemikę zaty-
tułowaną „Berdyczowskie kom-
pleksy”. Następnie (23 grudzień 
2021) pan Bartkiewicz opubli-
kował „W odpowiedzi Jackowi 
Jerzemu Pilchowskiemu”. To 
dobrze. Polska racja stanu jest 
dla większości Polaków ważna i 
warto przekształcić polemizowa-
nie w dyskusję.

Zacznę od skierowanego 
pod moim adresem zarzutu, że 
„nie rozumiem”. Tak. Oczywiście.  
Ludzie wolni mają poważny pro-
blem z tym aby rozumieć ludzi 
mających mentalność typu „Mi-
licja Obywatelska”. Co w takiej 
sytuacji powinno się robić? Moż-
na na przykład iść do biblioteki i 
poczytać różne pisma. Do anali-
zy porównawczej dobrze nadają 
się tygodnik Polityka i Tygodnik 
Solidarność. Oba pisma istniały 
w PRL-u i istnieją teraz. Czytając 
co pisano, w odniesieniu do kon-
kretnych spraw, widać wyraźnie 
elementarną różnicę w sposobie 

postrzegania Polski i tego co nas 
otacza. Dodatkowo, warto prze-
czytać kilka książek opisujących 
kolonializm i post-kolonializm. 
Działają one jak szkło powiększa-
jące lub nawet mikroskop.

Jak wiemy, Polska jest po-
dzielona dwie grupy. Jedna z 
nich uznawała kiedyś rosyjskich 
sierżantów za ludzi przed który-
mi trzeba stawać na baczność. 
Teraz myślą oni tak samo na 
widok niemieckich feldwebli. 
Druga grupa nie ma postkolo-
nialnych kompleksów i uważa, 
że o tym kto ma prawo wchodzić 
na teren naszego państwa, decy-
dują (tylko i wyłącznie) Polacy. 
Kon�ikt jest więc poważny ale 
ma również swój kabaretowy 
wymiar. Przyznaję, że nie potra-
�ę powstrzymać się od śmiechu 
obserwując jego religijny aspekt; 
protestancki zachód, cerkiewny 
wschód, muzułmańscy jancza-
rzy, sekta „Analnego Fallusa i 
Niepokalanej Waginy” oraz ju-
daistyczni ateiści z Gazety Wy-
borczej stają bowiem na głowie 
aby przekonać nas, że jesteśmy 

złymi katolikami. Ma to (oczywi-
ście) ekonomiczny podtekst. Pol-
ska rozwija się teraz szybko i jeśli 
tak dalej będzie to za kilkanaście 
lat poziom życia Polaków dogo-
ni poziom życia mieszkańców 
zachodniej Europy. Z niemiec-
kiego punktu widzenia, silna i 
bogata Polska to brak chętnych 
do „zbierania szparagów”. Z ro-
syjskiego punktu widzenia to no-
woczesne samoloty i czołgi oraz 
WOT. Wystarczy więc powie-
dzieć; „Polska dla Polaków”, aby 
odezwały się głosy które piszczą, 
że polska Konstytucja jest mniej 
ważna niż oświadczenia Komisji 
Europejskiej i wyroki TSUE. Do 
tego dołączają się (oczywiście) 
towarzysze na których polskie 
mundury działają jak płachta na 
byka. Niektórzy z nich nosili PRL-
-owskie mundury ale ich orły nie 
miały korony czyli symbolu nie-
podległości. Były to więc tylko 
lokajskie liberie. Oni to wiedzą i 
wpadają w histerię gdy ktoś pi-
sze o historii otwartym tekstem. 
Na przykład: Żydzi są naszymi 
wrogami.

Echa naszych publikacji

Polemika polemikę polemiką pogania
Ten cytat jest dowodem na 

to, że pan Bartkiewicz jest leniwy. 
Gdyby lepiej poszukał to znalazł 
by to co napisałem po śmierci 
mojego byłego kolegi Jana Lityń-
skiego: Rozumiem, że będzie to 
pewnie źle o mnie świadczyć ale 
w ramach bycia szczerym przy-
znaję się dobrowolnie, że pierw-
sze co pomyślałem to: "Polaka by 
pewnie nie próbował ratować". 

To nie koniec. Na koniec, 
poleciała w moją stronę kostka 
brukowa czyli pan Bartkiewicz 
napisać raczył: …J.J. Pilchowski 
zrobi wszystko, aby Polska była 
prawdziwie suwerenna i zrzuciła z 
siebie brukselską okupację… Czy 
tra�ł? EWG (Europejska Wspól-
nota Gospodarcza) istniała w 
latach 1958-1993. Ekonomiczny 
sukces tej organizacji był wiel-
ki. W praktyce oznaczało to, że 
najsilniejszym gospodarczo kra-
jem w Europie stały się Niemcy. 
Włączyło to ponownie marzenie 
Bismarcka o „cesarstwie” i krok 
po kroku Unia Europejska jest po-
pychana w tym właśnie kierunku. 
Dla Portugalii niesie to rozwój w 
oparciu o ułatwiony eksport oleju 
z oliwek i pomarańczy. Dla  nas 
jest to groźne gdyż „cesarstwo” 
potrzebuje taniej siły roboczej 
(Polska), zaplecza surowcowego 
(Rosja) oraz kelnerów i zarządców 
niskiego szczebla. Jeśli chodzi o to 
ostatnie to wytresowane w PRL-u 
kadry dobrze się do tego nadają.

Podsumowując:            bruko-
wiec pana Bartkiewicza przeleciał 
blisko. Jeśli bowiem Komisja Eu-
ropejska ma pełnić taką rolę jak 
Komitet Centralny Komunistycz-
nej Partii Związku Radzieckiego to 
ja uważam, że „Lepszy na wolno-
ści, kęsek lada jaki, niźli w niewoli 
przysmaki”. Oj! Pan Bartkiewicz 
podskoczy pewnie jak oparzony 
i będzie jęczał, że chcę odebrać 
Polakom niemieckie przysmaki 
sprzedawane w niemieckich su-
permarketach. Nie będę się tym 
przejmował. Wolę popatrzeć na 
mapę i europejskie dane demo-
gra�czne. Obraz jaki się z tego 
wyłania wygląda tak, że Niemcy 
to tylko kraj robotników produku-
jących samochody potrzebne na 
obszarze Międzymorza czyli tam 
gdzie powstaje teraz nowe EWG.

Jerzy Jacek Pilchowski

***

W odpowiedzi 
na bełkot

W pierwszym odruchu zro-
dził się we mnie zamiar odpo-
wiedzieć panu Jerzemu Jackowi 
Pilchowskiemu na jego rzekomą 
propozycję dyskusji, „ponieważ 
warto przekształcić polemizowa-
nie w dyskusję” – jak to uroczo 
raczył tenże napisać w swojej 
kolejnej enuncjacji, skierowanej 
do redakcji Tygodnika DB2010. 
Na szczęście po kilku sekundach 
pojawiła się re�eksja, że nie po-

winienem wchodzić w jakieś pi-
semne interakcje z kimś, komu 
brakuje podstawowej wiedzy. 
Bo jak można się z kimś spierać, 
jeżeli ten ktoś nie ma pojęcia, że 
polemika to synonim dyskusji, 
albowiem jedno i drugie oznacza 
to samo. Dlatego nie wchodząc 
w dalszą dyskusję z J.J. Pilchow-
skim, ale szanując Czytelników 
naszego tygodnika, odniosę się 
do tych wywodów J.J. Pilchow-
skiego, które w zamierzeniu ich 
autora odnoszą się do mnie bez-
pośrednio, czyli mają charakter 
ad personam. Do innych odno-
sić się nie będę, bo jawią mi się 
jako pospolity bełkot, więc aby 
zastosować zasadę retorsji, mu-
siałbym - tak jak J.J. Pilchowski 
- nieporadnie i mało pociesznie 
bełkotać. A tego nie chcę, ponie-
waż nie chcę obrażać inteligencji 
naszych Czytelników.

Otóż nie bardzo rozumiem, co 
oznacza użyty przez J.J. Pilchow-
skiego zwrot o mentalności typu 
„Milicja Obywatelska”, albowiem 
wystarczy tylko pobieżny prze-
gląd linków do hasła „Policja w 
Polsce”, aby uzmysłowić sobie, że 
dawni - z czasów PRL – milicjanci, 
brutalności w stosunku do oby-
wateli i służalczości w stosunku 
do rządzącej partii i jej wodza, 
we współczesnej Policji mogliby 
mieć jedynie status praktykan-
tów. Jestem przekonany, że ten 
wtręt o Milicji Obywatelskiej, 
Jacek Jerzy Pilchowski zamieścił 
dlatego, aby zdyskredytować 
mnie w oczach Czytelników za 
moją „milicyjną przeszłość”. Otóż 
nie mam się czego wstydzić, bo 
w czasach kiedy ja służyłem w 
wydziale kryminalnym Komendy 
Wojewódzkiej MO w Wałbrzychu i 
walczyłem z przestępcami, bywa-
ło, że uzbrojonymi w broń palną 
lub inne niebezpieczne narzędzia, 
Jacek Jerzy Pilchowski przebywał 
w USA, dokąd uciekł, pozostawia-
jąc innym walkę o „polską demo-
krację”. I kiedy ona nastała, wrócił 
i głos publicznie daje, obrażając 
wszystkich dookoła tylko dlatego, 
że w odróżnieniu od niego myślą. 

Również wtedy, zanim coś języ-
kiem chlapną.

Do bibliotek, aby „poczytać 
różne pisma”, chodzić też nie 
muszę z tego prostego powodu, 
że ja te różne pisma kupuję, a jak 
zajdzie potrzeba, to czytam je w 
Internecie. Tak samo jak kupuję 
mnóstwo książek (nawet tych 
wydanych przez IPN), aby zro-
zumieć to, co zrozumieć należy 
lub wypadałoby. Czego też życzę 
memu „adwersarzowi”, chociaż 
podejrzewam, że płonne to bar-
dzo życzenia. Więc radzę mu, aby 
przynajmniej kupił sobie (by mieć 
na podorędziu) lub poszedł do 
biblioteki, aby poczytać „Słownik 
wyrazów obcych i zwrotów obco-
języcznych z almanachem” Wła-
dysława Kopalińskiego (wydanie 
z 2007 r.) i zapoznać się na str. 450 
z hasłem „polemika”. Innych źró-
deł już nie wskazuję, aby od nad-
miaru wiedzy jego zwoje mózgo-
we się nie wyprostowały, tak jak 
prawdopodobnie stało się to w 
efekcie ciągłego spoglądania na 
mapę, na której widać „że Niemcy 
to tylko kraj robotników produku-
jących samochody potrzebne na 
obszarze Międzymorza ...”.

Kończąc ten krótki tekst wyja-
śnię, dlaczego z panem Jackiem 
Jerzym Pilchowskim dłużej nie 
chcę już polemizować. Otóż od 
dawna staram się być wierny nie-
samowicie trafnej konstatacji śp. 
Stefana Kisielewskiego „Kisiela”, 
że „polemika z głupstwem nobi-
lituje je bez potrzeby”. Na temat 
głupoty „Kisiel” zapisał też i inne, 
ale równie trafne spostrzeżenie, 
że „Gdyby dureń zrozumiał, że 
jest durniem, automatycznie 
przestałby być durniem. Z tego 
wniosek, że durnie rekrutują się 
jedynie spośród ludzi pewnych, 
że nie są durniami”. I tymi dwie-
ma uwagami „Kisiela”, moją po-
lemiką z panem Jerzym Jackiem 
Pilchowskim kończę, pozostając 
w nadziei, że redakcja Tygodnika 
DB 2010 na tej wymianie kore-
spondencji poprzestanie.

Janusz Bogumił „Bartek” 
Bartkiewicz



Czwartek, 27 stycznia 2022 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

- Wszyscy uczniowie i 
przedszkolaki z placówek 
oświatowych w Jedlinie-
-Zdroju mogą za darmo wy-
próbować nowe plenerowe 
lodowisko. – W ten sposób 
chcemy zachęcić młodych 
ludzi do aktywnego spędza-
nia czasu i pokazać im nasz 

nowy obiekt rekreacyjny na 
terenie miasta – mówi Leszek 
Orpel, burmistrz Jedliny - 
Zdroju.

- Przygotowaliśmy specjal-
ne bony podarunkowe, które 
zostały rozdane tuż przed feria-
mi w szkole i w przedszkolach. 
Dzieci mogą je dowolnie wyko-

Prezent na ferie rzystać, nie tylko na zakup bile-
tu, ale także na wypożyczenie 
łyżew czy pingwinka do nauki 
jazdy – tłumaczy Wiesław Za-
las, dyrektor Centrum Kultury 
w Jedlinie-Zdroju. 

Jak podkreśla burmistrz 
Leszek Orpel, wielkim atutem 
jedlińskich obiektów jest to, że 
działają w plenerze.

 – Oczywiście chodzi nie 
tylko o lodowisko, ale także 
o „Czarodziejską Górę”, gdzie 

oprócz parku linowego działa 
wyciąg narciarski i tor pon-
tonowy. W dobie pandemii 
bezpieczniej bawić się, czy 
uprawiać sport na terenie 
otwartym, a nie w zamkniętych 
pomieszczeniach.

Otwarte 22 stycznia nowe 
lodowisko plenerowe w Kom-
pleksie Sportowo-Rekreacyj-
nym Activ Jedlina przy ul. 
Kłodzkiej w Jedlinie – Zdroju 
okazało się strzałem w dziesiąt-

kę. - Udało się zakończyć prace 
montażowe tydzień przed wy-
znaczonym terminem. Otwar-
cie lodowiska początkowo za-
planowano na 28 stycznia, tuż 
przed dolnośląskimi feriami zi-
mowymi, ale wykonawca szyb-
ciej zakończył montaż obiektu. 
Dlatego zdecydowałem, że 
udostępnimy lodowisko wcze-
śniej. Serdecznie zapraszam 
mieszkańców i gości do korzy-
stania i aktywnego spędzania 
czasu w naszym mieście – do-
daje burmistrz.

Obiekt od chwili otwarcia 
cieszy się bardzo dużym za-
interesowaniem, zwłaszcza w 
weekend oraz w godzinach po-
południowych i wieczornych. 
Lodowisko ma wymiary: 14 x 
36 metrów. Według producen-
ta, dzięki zastosowanym roz-
wiązaniom, może funkcjono-
wać nawet przy 15 stopniach 
Celsjusza. – Dodatkowo przy 
lodowisku będzie działała wy-
pożyczalnia. Zakupiliśmy 100 
par łyżew, pingwinki i kaski, 
to wszystko będzie służyło na-
szym klientom – mówi Wiesław 
Zalas.

Lodowisko jest czynne 
przez cały tydzień. W soboty i 
niedziele od godziny 10.00 do 
21.00, a w tygodniu od 11.00 
do 20.00. Przerwę techniczną 
zaplanowano w godzinach 
14.30 – 15.30 w zależności od 
zużycia ta�i.

Bilet ulgowy będzie koszto-
wał 10 zł, a normalny 15 zł za 
godzinę. Prawo do ulgi mają 
dzieci 3 – 6 lat (młodsze wcho-
dzą za darmo), młodzież szkol-
na oraz studenci do 26-go roku 
życia za okazaniem legitymacji, 
emeryci po 60-tym roku życia. 
Wypożyczenie łyżew, pingwin-
ka czy kasku będzie kosztowało 
po 5 zł.

Aktualne informacje o wa-
runkach na lodowisku oraz w 
Parku Aktywności „Czarodziej-
ska Góra” są publikowane na 
bieżąco na FB i stronie ckjedli-
na.pl.

Planowany na otwarcie 
pokaz grupy Walley Ice Story 
odbędzie się 28 stycznia o go-
dzinie 17.00 (od 14.30.00 lo-
dowisko będzie nieczynne ze 
względu na próbę).

(MS)

Trwa program bezpłatnej 
nauki jazdy na nartach dla 
dzieci z Gminy Walim. Zaję-
cia odbywają się przy Kom-
pleksie Wyciągów Narciar-
skich Górnik w Rzeczce.

- Pierwsze zajęcia miały 
miejsce 17 stycznia. Wzięło 
w nich udział kilkanaścioro 
uczestników w wieku 8- 14 lat. 
Pod okiem doświadczonych in-
struktorów młodzi adepci nar-
ciarstwa poznawali podstawy 
zimowego sportu. Zgodnie z 

harmonogramem zajęcia będą 
się odbywały trzy razy w tygo-
dniu w godzinach 17.00-19.00. 
Mamy jeszcze miejsca. Nauka 
jest bezpłatna, ale każdy uczest-
nik musi zapewnić sobie sprzęt 
i dojazd - mówi Artur Jarczok, 
kierownik Centrum Sportu i Re-
kreacji w Jedlinie-Zdroju.

Szczegółowych informacji 
udziela Centrum Sportu i Re-
kreacji w Walimiu (ul. Boczna 
8A, tel. 74 842 30 33).

(AM)

Uczą się w Rzeczce
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W Wałbrzychu zakończył 
się remont kolejnego odcin-
ka ul. Wałbrzyskiej, wyloto-
wej drogi prowadzącej do 
przejścia granicznego z Cze-
chami. Inwestycję wykonali 
wspólnie: Gmina Wałbrzych 
i Kopalnie Surowców Skal-
nych w Bartnicy.

Ulice Niepodległości i 
Wałbrzyska są częścią prze-
biegającej przez Wałbrzych 
drogi nr 35. Choć to droga 
krajowa, to samorząd miasta 
i prowadząca w regionie wy-
dobycie kruszyw spółka Ko-
palnie Surowców Skalnych w 
Bartnicy (KSS Bartnica) po raz 

kolejny - dla dobra kierowców 
i mieszkańców - wzięły na sie-
bie koszty jej remontu. Naj-
nowsza modernizacja jezdni 
i jej otoczenia była dziewiątą 
w ostatnich latach inwestycją 
drogową w tej części Wałbrzy-
cha, �nansowaną razem przez 
miasto i KSS Bartnica lub tylko 

przez wydobywczą spółkę, 
która wozi tamtędy kruszywo 
z Kopalni Mela�ru w Rybnicy 
Leśnej do bocznicy kolejowej 
przy ul. Tunelowej. Wcześniej 
wyremontowane zostały: ul. 
Tunelowa i Gdańska, ul. Nie-
podległości oraz większość ul. 
Wałbrzyskiej.

Nowa droga dzięki dobrej współpracy

Ekologicznie 
i bezpiecznie

- W ramach najnowszego 
remontu, naprawiony został 
liczący 410 metrów odcinek ul. 
Wałbrzyskiej. Modernizację za-
kończyliśmy na wysokości znaj-
dującej się w tej okolicy pętli 
autobusowej - mówi Zbigniew 
Stander ze Świdnickiego Przed-
siębiorstwa Budowy Dróg i Mo-
stów, kierownik budowy.

I wymienia: - Podczas moder-
nizacji drogi sfrezowana została 
jej dotychczasowa nawierzch-
nia. W to miejsce położone zo-
stały trzy nowe warstwy mas 
bitumicznych: pro�lująca, wią-
żąca i wierzchnia. Remontowana 
jezdnia została dodatkowo za-
bezpieczona siatką wzmacniają-
cą. Wymienione na nowe zostały 
krawężniki, a do budowy pobo-
cza wykorzystano, w ramach 
ekologicznego recyklingu, ma-
teriał odzyskany ze sfrezowanej 
nawierzchni. Na całej długości 
naprawianej jezdni wymieniono 
też na nowe m.in. dziesięć stu-
dzienek kanalizacyjnych.

Kruszywa z najwyższej 
półki

W ramach porozumienia, 
wykonawcą remontu była 

Gmina Wałbrzych, a KSS Bart-
nica przekazała nieodpłatnie 
masy bitumiczne, wyprodu-
kowane lokalnie w należącej 
do spółki Wytwórni Mas Bi-
tumicznych w Starym Julia-
nowie. Powstały z kruszyw 
wydobywanych w regionie 
przez KSS Bartnica i zalicza-
nych do najlepszych w kraju. 
To te same kruszywa, które 
wykorzystywane są do budo-
wy m.in. najważniejszych w 
Polsce autostrad i dróg szyb-
kiego ruchu.

- Na potrzeby remontu 
ul. Wałbrzyskiej przekazali-
śmy ponad 1000 ton świet-
nej jakości materiału. M.in. 
odporny i wytrzymały me-
lafir z Rybnicy Leśnej, który 
ma wpływ na wzmocnienie 
trwałości jezdni, czy gabro z 
Nowej Rudy - Słupca, które 
rozjaśnia mieszankę asfalto-
wą i dzięki swoim właściwo-
ściom wpływa na skrócenie 
drogi hamowania aut, co ma 
niebagatelne znaczenie dla 
bezpieczeństwa kierowców - 
mówi Grzegorz Korzanowski, 
Dyrektor Zespołu Wytwórni 
Mas Bitumicznych KSS Bart-
nica.

(EG)

W minioną sobotę w Bi-
bliotece + Centrum Kultury 
w Czarnym Borze, na zapro-
szenie wójta gminy wystą-
pili: Jadwiga Tomczyńska 
i Maksymilian Ambroziak, 
wrocławscy artyści znani z 
programu Must Be the Music, 
którzy od lat tworzą udany 
duet na scenie i w życiu.

Eteryczna har�stka, zmysło-
wa i czarująca oraz buntownik, 
rockendrolowiec, chłopak z 
gitarą. Starcie dwóch odmien-
nych muzycznie światów: ma-
jestatycznej harfy i mocnych 
dźwięków gitary basowej, 
wspaniałe aranżacje, nastrojo-
wa scenogra�a, świetny wokal 
spowodowały owacje na sto-
jąco i wprawiły publiczność w 
prawdziwy zachwyt. Koncert 
noworoczny był też okazją do 

podsumowania 2021 r. oraz 
złożenia życzeń na nowy rok. 
Ubiegły rok, pełen wyzwań, 
ale też sukcesów podsumo-
wał Wójt Gminy Czarny Bór 
Adam Górecki, który szcze-
gólnie mocno podkreślał, że 
w tym trudnym, pandemicz-
nym czasie najważniejsze są 
wartości rodzinne, zdrowie i 
międzyludzkie relacje. Na za-
kończenie tego wyjątkowego 
koncertu wójt Adam Górecki 
wspólnie z Wicemarszałkiem 
Województwa Dolnośląskiego 
Grzegorzem Macko, przedsta-
wicielami władz gminy, kie-
rownikami jednostek i włoda-
rzami sąsiednich gmin złożyli 
publiczności oraz wszystkim 
mieszkańcom życzenia na 
2022 rok.

(KB)

Koncert noworoczny
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• Pomogą wypełnić 
wnioski
Potrzebujesz pomocy w wypeł-
nianiu wniosku o świadczenie 
„Rodzina 500+” lub Rodzinne-
go Kapitału Opiekuńczego? Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Wałbrzychu oraz 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Mieroszowie zapraszają miesz-
kańców 2 lutego 2022 roku w 
godz. 9.00-14.00 do Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. Że-
romskiego 30 w Mieroszowie. 
W trakcie spotkania z pracow-
nikiem ZUS będzie można uzy-
skać fachową pomoc w wypeł-
nianiu wniosku.

• Nullizmatyk w piwnicy
26 lutego o godz. 20.00 w 
Piwnicy pod Zielonym Kotem 
w Mieroszowie odbędzie się 
długo wyczekiwany koncert. 
Zagrają: Nullizmatyk / Grabe-
ry / Markowy oraz Outrun i 
Kartki z Rejonu. Prowadzenie i 
beatbox: ZGAS. Przedsprzedaż 
i rezerwacja biletów: tel. 519 
634 090 oraz e-mail: nullizma-
tyka@gmail.com.

(RED)

• Gmina równa w 
kompetencjach
Projekt „Gmina Mieroszów 
równa w kompetencjach - 
działania rozwijające ucznia 
szkoły podstawowej” otrzymał 

do�nansowanie w wysokości 
237 533,42 zł. Projekt, którego 
całkowita wartość  wynosi 295 
411,92 zł realizowany będzie 
od nowego roku szkolnego i 
zakłada wsparcie wszystkich 
szkół w gminie.
- Nauka zdalna i czas pande-
mii spowodowały zmiany, 
zwłaszcza wśród uczniów 
młodszych klas szkół podsta-
wowych, dlatego pomoc jest 
wysoce wskazana. Działania 
zaproponowane w projekcie 
to: opieka psychologiczno-pe-
dagogiczna dla uczniów, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
problematyki ucznia o specjal-
nych potrzebach rozwojowych 
i edukacyjnych; kształtowa-
nie kompetencji kluczowych 
i umiejętności uniwersalnych 
na rynku pracy; wsparcie w za-
kresie indywidualizacji pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrze-
bami rozwojowymi i edukacyj-
nymi; organizacja wycieczek 
edukacyjnych i wspierających 
kształtowanie kompetencji 
kluczowych i umiejętności uni-
wersalnych. Projekt do�nan-
sowany jest z Europejskiego 
Funduszu Społecznego Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnoślą-
skiego 2014-2020 – wyjaśnia 
Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa.

(RED)

Raport z Gminy Mieroszów

W Świebodzicach rozpo-
czyna się kolejny cykl akcji ho-
norowego oddawania krwi. W 
2022 r. zaplanowanych zosta-
ło 7 akcji poboru krwi.

- W 2021 roku 129 krwio-
dawców oddało w sumie po-
nad  58 litrów krwi, to bardzo 
imponujący wynik, który spra-

wia, że Świebodzice dominują 
wśród gmin ościennych w ilo-
ści oddanej krwi oraz utwierdza 
w przekonaniu, że Świebodzice 
są miastem serc – mówi Paweł 
Ozga, burmistrz Świebodzic. 
- Składam serdeczne podzię-
kowanie w imieniu samorządu 
oraz Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Wałbrzychu oraz Klubu 
Honorowych Dawców Krwi 
w Świebodzicach wszystkim 
krwiodawcom za zeszłoroczną, 
nieocenioną pomoc w rato-
waniu życia ludzkiego. Cieszę 
się, że w 2022 r. znowu bę-
dziemy razem współpracować 

Świebodzickie krwiobranie i propagować ideę honoro-
wego krwiodawstwa. Wierzę, 
że dzięki państwa życzliwości 
oraz okazanej pomocy grono 
honorowych krwiodawców po-
większy się, a świadomość spo-
łeczna wzrośnie. Dziękuję także 
ZPC Śnieżka S.A. za wspieranie 
akcji poboru krwi w postaci 
przekazywania słodyczy.

 Harmonogram akcji w 2022 
r.: 30 stycznia WOŚP - OSiR (zie-
lona sala) – godz. 10.00-14.00; 

ambulans przy Urzędzie Miej-
skim w Świebodzicach w godz. 
9.00-13.00: 8 lutego, 5 kwiet-

nia, 14 czerwca, 16 sierpnia, 18 
października oraz 28 grudnia.

(WPK)

5 stycznia 2022 r. 
setną rocznicę urodzin 
świętowała mieszkan-
ka Głuszycy Marianna 
Bober.

Z tej okazji Prezes 
Rady Ministrów Mateusz 
Morawiecki oraz Wojewo-
da Dolnośląski Jarosław 
Obremski przesłali życze-
nia dostojnej jubilatce. 
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód oraz kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Anna 
Kabat złożyli Pani Marian-
nie osobistą wizytę.

Marianna Bober uro-
dziła się 5 stycznia 1922 
roku w Potasznikach. W powie-
cie wałbrzyskim zamieszkiwała 
od 1946 roku, a do Głuszycy 
przybyła w 1960 roku. Z trójki 
swojego rodzeństwa tak pięk-
nego wieku dożyła jedynie 
ona. Urodziła i wychowała troje 
dzieci: dwóch synów i córkę. 
Doczekała się siedmiu wnu-

Powiększa się grono 
głuszyckich stulatków

ków, czternastu prawnuków i 
jednego praprawnuczka.

- Szanownej Jubilatce ży-
czymy radości z każdego no-
wego dnia oraz dalszego życia 
w zdrowiu i dumy z życiowych 
doświadczeń – mówią głuszyc-
cy samorządowcy.

(AGM)
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• Konsultują strategię 
rozwoju
Trwają konsultacje społeczne 
dotyczące projektu Strategii 
Rozwoju Miasta Boguszów-
-Gorce na lata 2021 – 2030. 
Konsultacje potrwają do 
21.02.2022 r. Więcej informacji 
oraz formularze do pobrania 
można znaleźć na stronie ht-
tps://bip.boguszow-gorce.pl/
dokumenty/10362.

• Konkurs 
walentynkowy
Trwa konkurs walentynkowy 
„Powiedz kocham po swoje-
mu!”, którego organizatorem 
jest Urząd Miejski w Boguszo-
wie-Gorcach. - Pomyśl o oso-
bie, którą kochasz i przedstaw 
swoje wyznanie miłości w do-
wolnej formie: zrób zdjęcie, 
nagraj krótki �lmik lub napisz 
je w komentarzu pod postem 
na pro�lu Gmina Miasto Bo-
guszów - Gorce na Facebooku. 
To Wy zdecydujecie o tym, kto 
wygra – laureatami zostaną 3 
osoby, których wyznania otrzy-
mają najwięcej facebookowych 
serduszek (inne reakcje, np. lajk, 
nie będą brane pod uwagę przy 
liczeniu głosów). Konkurs po-
trwa do 13 lutego do końca dnia 
i odbywa się wyłącznie online. 
Prosimy, aby wszystkie zdjęcia/ 
�lmy/ teksty były umieszczane 
pod konkursowym postem na 
naszym Facebooku. Najpięk-
niejsze i najbardziej oryginalne 
wyznania miłości nagrodzimy 

słodkim miodowym upomin-
kiem oraz kilkoma niespodzian-
kami z logo naszej gminy – wy-
jaśniają organizatorzy.

• Zostaw podatek
- Trwa okres składania rozli-
czeń podatkowych. Pieniądze 
z rocznych rozliczeń podatko-
wych w około 38% tra�ają do 
budżetu gminy, w której jeste-
śmy zameldowani lub do tej, 
którą wskażemy jako miejsce 
zamieszkania. Jeśli Gmina Bo-
guszów-Gorce jest miejscem, w 
którym mieszkasz oraz chcesz 
żyć wygodniej i bezpieczniej, 
rozlicz PIT w swojej gminie – w 
ten sposób przekażesz część 
podatku na jej rozwój. Nie 
musisz być zameldowany, by 
znaczna część Twojego po-
datku zasiliła budżet gminny. 
Twój podatek ma wpływ na 
poprawę warunków Twojego 
życia: budowę dróg , kanaliza-
cji, wodociągów, unowocze-
śnianie szkolnictwa, rozwój 
infrastruktury oraz wspieranie 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Dlatego wystarczy na pierwszej 
stronie w części B zeznania po-
datkowego wpisać faktyczny 
aktualny adres zamieszkania 
(nie zameldowania). W ten spo-
sób można wesprzeć okolicę, w 
której się mieszka i dzięki temu 
można mieć pośredni wpływ 
na otaczającą nas rzeczywistość 
– mówi Sylwia Dąbrowska, bur-
mistrz Boguszowa - Gorc.

(RED)

Raport 
z Boguszowa-Gorc

19.01.2022 r. zmarł legen-
darny sportowiec i trener 
Stanisław Grędziński. Mistrz 
Europy w biegu na 400 me-
trów spoczął na cmentarzu 
przy ulicy Bolesława Prusa w 
Szczawnie Zdroju.

Przypominamy artykuł 
„Grędziński uhonorowany” au-

torstwa śp. redaktora Andrzeja 
Basińskiego, który został opu-
blikowany w nr 14 (383) Tygo-
dnika DB 2010 z 12 kwietnia 
2018 r.:

Niewielu jest w Wałbrzychu 
ludzi sportu o takich dla niego 
zasługach, jak Stanisław Grę-
dziński. Potwierdzili to miejscy 

radni na ostatniej sesji, nadając 
mu tytuł „Zasłużony dla Miasta 
Wałbrzycha”.

Jeśli chodzi o karierę za-
wodniczą, jego największymi 
sukcesami są dwa tytuły mi-
strza Europy w biegu na 400 
m oraz w sztafecie 4x400 m, 
zdobyte w Budapeszcie w 

Zmarł Stanisław Grędziński

Wiedniu (1970) w sztafecie 4x2 
okrążenia.

Po zejściu z bieżni, Grędziń-
ski przez wiele lat działał jako 
prezes lekkoatletów Górnika, 
a jego i współpracowników 
głównym celem było przywró-
cenie sekcji dawnego blasku i 
znaczenia nie tylko na Dolnym 
Śląsku. Zadanie to jest w trak-
cie konsekwentnej realizacji, 
ale już dziś wiadomo, że w Gór-
niku dochowano się pod jego 
kierunkiem utalentowanej i 
obiecującej młodzieży, którą 
stać będzie na przejęcie pa-
łeczki w sztafecie pokoleń.

Swoje politechniczne 
wykształcenie spożytkował 
podczas prowadzenia i nad-

zorowania budów obiektów 
sportowych w Wałbrzychu i 
okolicach. Do sztandarowych 
jego dzieł w tej dziedzinie nale-
ży modernizacja hali lekkoatle-
tycznej w dzielnicy Nowe Mia-
sto, nie bez przyczyny nazwanej 
„Pomnikiem Grędzińskiego”.

Jego osiągnięcia i efekty 
działalności były w przeszło-
ści wielokrotnie honorowa-
ne. M.in. przyznano mu Złoty 
Krzyż Zasługi, Brązowa, Srebr-
ną i Złotą Odznakę „Za Zasługi 
dla Sportu”, Brązową, Srebrną 
(dwukrotnie) i Złotą  Odznakę 
„Za Wybitne Osiągnięcia Spor-
towe” oraz Złotą Odznakę „Za-
służony dla Dolnego Śląska”.

Andrzej Basiński

1966 r., a także trzecie miejsce 
Mistrzostw Europy w Atenach 
(1969 r.) oraz czwarta lokata w 
sztafecie na Igrzyskach Olim-
pijskich w Meksyku w 1968 r. 
(do dziś wzbudza ona kontro-
wersje, gdyż Polakom należał 
się brązowy medal ex aequo z 
zespołem Republiki Federalnej 
Niemiec). Ponadto pan Stani-
sław wywalczył srebrny medal 
Halowych Mistrzostw Europy w 
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• Balcerowski 
z powołaniem
Wychowanek Górnika Wał-
brzych Aleksander Balcerowski 
znalazł się w szerokiej kadrze 
na najbliższe mecze reprezen-
tacji Polski koszykarzy z Esto-
nią. Środkowy serbskiego BC 
Mega Basket Belgrad znalazł 
się w gronie 25 zawodników, 
którzy pod okiem trenera Igora 
Milicicia będą przygotowywali 
się do dwumeczu w ramach 
kwali�kacji do mistrzostw 
świata 2023. Pierwsze spotka-
nie zostanie rozegrane 25 lu-
tego w Tallinnie, a rewanż trzy 
dni później w Polsce.

• Adamek w kadrze
Andrzej Adamek, były koszy-
karz i trener Górnika Wałbrzych 
został powołany przez zarząd 
Polskiego Związku Koszykówki 
na stanowisko głównego tre-
nera reprezentacji Polski koszy-
karzy do lat 18. Na co dzień An-
drzej Adamek jest asystentem 
trenera ekstraklasowego Ślą-
ska Wrocław - Andrieja Urlepa.

• Siatkarski maraton
Sympatyków siatkówki w żeń-
skim i męskim wydaniu, cze-
ka w Wałbrzychu prawdziwy 
marton ligowych spotkań. 29 
stycznia o godz. 12.00 jako 
pierwsi na parkiet Hali Wał-
brzyskich Mistrzów wyjdą 
siatkarze trzecioligowego KPS 

Chełmiec II, którzy zmierzą się 
z zespołem ze Środy Śląskiej. 
O godzinie 16.00 halę przejmą 
we władanie dziewczęta z MKS 
Chełmiec Wodociągi, które w 
rozgrywkach II ligi będą po-
dejmowały NTSK-AZS Nysa. 
Podopieczne trenera Marka 
Olczyka będą miały już za sobą 
zaległy mecz wyjazdowy z MKS 
II Kalisz, który został przełożo-
ny na 27.01.2022 r. Natomiast 
sobotnie zmagania zakończą 
o godz. 19.00 drugoligowcy z 
KPS Chełmiec, którzy – po po-
rażce w Wieluniu z WKS-em 0:3 
(-22,-22, -16) – o pierwsze zwy-
cięstwo w tym roku powalczą z 
Czarnymi Rząśnia.

• Zimowa Wyrypa Gór 
Suchych
- 5.02.2022 r. zapraszamy na 
3 Rajd Górski Zimowa Wyry-
pa Gór Suchych. Trasa, jak na 
nasze imprezy przystało – da 
Wam popalić, ponieważ na 29 
km jest 1400 m w górę 300 m 
więcej niż rok temu. Do zdoby-
cia będą 800 i 900 „tysięczniki” 
Gór Suchych i Kamiennych, 
trudne podejścia, strome zej-
ścia, które zimą potra�ą zasko-
czyć. Te i wiele innych atrakcji 
odwiedzicie podczas tej wę-
drówki. Zapisy https://zapisy.
ultimasport.pl/725 - mówi Igor 
Ho�man, dyrektor Mieroszow-
skiego Centrum Kultury.

(RED)

Sportowy raport

W 19 kolejce I ligi koszykarzy Górnik pokonał w Wałbrzychu AZS AGH 
Kraków 90:75 (24:10, 19:21, 23:23, 24:21).
Górnik: Dymała 23, Pabian 18, Ratajczak 14, Durski 13, Niedźwiedzki 9, 
Zywert 6, Kruszczyński 5, Cechniak 2, Jakóbczyk 0, Jeziorowski 0.
AZS AGH: Fraś 25, Leszczyński 12, Lis 11, Pawlak 10, Rojek 7, Zmarlak 7, 
Dyrda 2, Wydra 1, Majka 0, Matyja 0, Pieniążek 0.
Wałbrzyszanie z bilansem 14 zwycięstw oraz 5 porażek zajmują 2 miejsce 
w tabeli I ligi i tracą 3 pkt. do prowadzącego Sokoła Łańcut. Kolejny mecz 
Górnik rozegra znów w Wałbrzychu - 29.01.2022 r. od godz. 17.00 będzie 
podejmował MKKS Żak Koszalin.

(RED)

Domino Polonia Świdni-
ca i MKS Basket Szczawno 
– Zdrój odniosły zwycięstwa 
w ostatniej kolejce sezonu 
zasadniczego III ligi koszy-
karzy.

- W meczu kończącym I run-
dę rozgrywek wygraliśmy we 
Wrocławiu z UKS Gimbasket 
94:71. Wrocławianie mocno 
rozpoczęli mecz, bo od prowa-

dzenia 13:0, ale później wrócili-
śmy do meczu i zaczęliśmy go 
kontrolować. Postrzelaliśmy 
sobie też z dystansu, tra�ając 
łącznie 14 trójek. A Kuba Ni-
ziński zdobył 40 pkt., mając na 
koncie 6 tra�eń za 3 pkt. Licząc 
mecze w rozgrywkach U19 i 3 
ligi, było to nasze 8 spotkanie 
rozegrane w ciągu 2,5 tygo-
dnia! W dalszej fazie rozgry-

Zwycięski �nisz wek zagramy o miejsca 9-16, 
między innymi z zespołami: 
KS Lubań Basket, Turów Zgo-
rzelec, WSTK Wschowa , MKS 
Sokół Żary – mówi Bartłomiej 
Józefowicz, grający trener MKS 
Basket.

UKS Gimbasket Wrocław - 
MKS Basket Szczawno Zdrój 
71:94 (17:20, 25:37, 12:17, 
17:20)

MKS Basket: Kuba Niziński 
40, Alan Stochmiałek 20, Bar-
tłomiej Józefowicz 12, Aleksan-
der Sulikowski 9, Dorian Ewiak 

6, Jakub Warmiłło 5, Kacper 
Rasztar 2, Szymon Sapiechow-
ski 0, Hubert Skwark 0, Igor Wa-
silewicz 0.

Z kolei Domino Polonia 
Świdnica po emocjonującym 
meczu pokonała Śląsk Wro-
cław 78:69. Dzięki temu zwy-
cięstwu ekipa trenera Pawła 
Domoradzkiego zajęła 3 miej-
sce w grupie A i w drugiej czę-
ści sezonu walczyć będzie o 
prawo gry w barażach o awans 
do II ligi.

(RED)

Planowe zwycięstwo
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Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu  BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757

WAŁBRZYCH okolice Parku 
Sobieskiego 2pok 40m2 piękny 
ogród pod okanami tel. do 
kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.
net.pl PAN- MS - 1182

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

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

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

BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia 
mieszkanie 35m2  4piętro, 
ogrzewanie miejskie. Cena 
1190,-zł  

Tel do kontaktu 535-416-014 
oferta dostępna na  www.
panorama.net.pl pod nr PAN-
-MW-1201 

R E K L AMA

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

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

BIURO: 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

USŁUGI

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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

Panorama Nieruchomości 
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

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

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 
535-416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z 
RYNKU PIERWOTNEGO NA DOL-
NYM ŚLĄSKU !!!

JEDLINA ZDRÓJ  Dom z działką 
2,3ha  7pok 200m2 ,ogrzewanie 
gazowe Cena 465tys zł 

Tel do kontaktu  535-416-014 
oferta dostępna na  www.pano-
rama.net.pl pod nr PAN-MS-1150

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

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

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

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

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

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzy-
ski –parter lub I piętro w cenie 

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

do 120 tys. zł. Powierzchnia od 
50m2.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyj-
ny teren o powierzchni 3544m²  
cena 210 tys.zł

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

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

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
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Komunikat: ogłoszenia o zbycie prawa własności nieruchomości lokalowej (lokalu użytkowego) w budynku mieszkalnym położonym 
przy ul. gen. Grota-Roweckiego 20 lokal nr 11 w Wałbrzychu nr działki 194/17, obręb ewidencyjny Piaskowa Góra Nr 6. 

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 3, 58-309 Wałbrzych

PREZES ZARZĄDU WTBS Sp. z o.o. wydłuża termin  składania ofert na PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
LOKALOWEJ (LOKAL UŻYTKOWY) W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM PRZY UL. Gen Grota-Roweckiego 20 W WAŁBRZYCHU.

Zmianie ulegają zapisy punktów SIWS:

VI. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w wyznaczonym terminie wadium. Wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 
00/100 złotych) należy wnieść w pieniądzu na konto WTBS sp. z o. o. w Wałbrzychu, Santander Bank Polska O/Wałbrzych nr 34 1500 1764 1217 6001 2938 
0000. W tytule wskazać należy przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium za nieruchomość lokalową, lokal użytkowy przy ul. gen. Grota-Roweckiego 20) w 
terminie do dnia 22 lutego 2022 r.

VIII. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 23.02.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Wałbrzychu, 
58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala 8. Zbywca zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz 
odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny.

X. Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfi kacją warunków sprzedaży należy złożyć do 23.02.2022 r. do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z 
napisem „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu użytkowego) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. gen. Grota-Roweckiego 
20 w Wałbrzychu nr działki 194/17, obręb ewidencyjny Piaskowa Góra Nr 6 — nie otwierać do dnia 23.02.2022 r. do godz. 10:00” w sekretariacie Wałbrzyskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałbrzychu, 58-309, ul. Wyszyńskiego 3, lub listownie na podany adres: Wałbrzyskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałbrzychu, 58-309, ul. Wyszyńskiego 3. Decyduje data i godzina wpływu oferty do WTBS Sp. z o.o. w Wałbrzychu. 
Niezłożenie oferty w wymaganej formie w zamkniętej kopercie będzie skutkowało unieważnieniem oferty.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o. w Wałbrzychu: https://www.wtbs.walbrzych.pl/aktualności/

Rzucenie papierosów to jedno z 
najczęstszych noworocznych posta-
nowień Polek i Polaków. Od kilku 
lat widnieje na szczycie listy zmian, 
które chcielibyśmy wprowadzić w 
naszym życiu. Tak, żeby wraz ze zmia-
ną kartki w kalendarzu, zmienić też 
siebie – na lepsze. W Polsce papiero-
sy pali prawie 8 milionów osób, ale 
chęć ich rzucenia wyraża tylko 12 
proc. z nas. To jeden z trzech najniż-
szych wyników w Unii Europejskiej. 
Są jednak sposoby pozwalające pala-
czom zwiększyć szanse na rozstanie 
z „dymkiem”. Nawet tym, którzy co 
roku obiecują sobie, że rzucą papie-
rosy, a potem i tak do nich wracają. 

Zapomina się o tym, że palenie pa-
pierosów jest chorobą. Dlatego palacz 
powinien pójść do lekarza, który do-
bierze najlepszy sposób leczenia. To 
uzależnienie ma podwójny charakter. Z 
jednej strony palacze uzależniają się od 
zawartej w papierosach nikotyny. Z dru-
giej – od samego rytuału palenia, czyli 
trzymania papierosa w ręce, widoku wy-
dychanego dymu, sytuacji towarzyskich 
itp. Obydwa powody mają olbrzymi 
wpływ na to, że palaczom tak trudno 
rozstać się z nałogiem z dnia na dzień. 
Ale jest to możliwe!

Jednym ze sposobów zwiększenia 
szans na wygraną z papierosami jest 
przyjmowanie leków hamujących głód 
nikotynowy, czyli chęć zapalenia papie-
rosa. W aptece bez recepty palacze mogą 
kupić cytyzynę w tabletkach (jak np. 
Desmoxan, Tabex czy Recigar), łago-
dzącą objawy odstawienia papierosów. 
Są też leki dostępne na receptę, zawie-
rające bupropion lub wareniklinę. Do-
datkowo palacze mogą wspierać się tzw. 
preparatami nikotynozastępczymi, jak 
np. Nicore� e, Niquitin czy Niko-Lek. 
Można je kupić pod postacią plaster-
ków, gum czy aerozoli w sprayu, także 
o smaku miętowym czy owocowym. 
Ponieważ zawierają nikotynę, przed ich 
stosowaniem konieczna jest konsultacja 
z lekarzem. Bezwzględnie powinni to 
zrobić palacze z nadciśnieniem, cukrzy-
cą, nadczynnością tarczycy czy chorobą 
wrzodową. Przyjmowanie nikotyny w 
takich preparatach powoduje, że palacz 
nie czuje potrzeby zaciągnięcia się pa-
pierosem. Choć nikotyna uzależnia, to 
nie jest główną przyczyną chorób u pa-
laczy i nie działa rakotwórczo. Dlatego 
Światowa Organizacja Zdrowia wpisała 
nikotynę w gumach i plastrach na Listę 
Leków Podstawowych, tak samo jak 
bupropion i wareniklinę.

Główną trucizną w papierosach jest 
natomiast dym, wdychany przez palacza 
i osoby wokół niego. Powstaje podczas 
spalania papierosa na popiół, wytwa-
rzając przy tym substancje smoliste. 
Zawarte w dymie toksyny i związki ra-
kotwórcze są główną przyczyną chorób 
wśród palaczy, powodując m.in. nowo-
twory, przewlekłą obturacyjną chorobę 
płuc czy choroby sercowo-naczyniowe. 
Z każdym zaciągnięciem się papieroso-
wym dymem, palacz wciąga do płuc aż 
7 tysięcy chemikaliów, z czego blisko 70 
jest rakotwórczych. To właśnie wdycha-
nie dymu jest najbardziej katastrofalne 
w skutkach. 

Rzucenie palenia nie jest łatwe. Na-
wet wśród palaczy stosujących leki czy 
preparaty hamujące głód nikotynowy, 
większość wytrzymuje bez papierosa 2-3 
miesiące. Potem wraca u nich ochota na 
„dymka”. Jednym z powodów jest to, że 
leki i preparaty z nikotyną nie zaspokajają 
u palacza rytuału palenia, czyli uzależnie-
nia psychicznego. U palacza objawia się 
ono tzw. „syndromem pustych rąk”, roz-
drażnieniem, niepokojem, problemami z 
koncentracją, a niekiedy też „zajadaniem 
nałogu”, czyli przybieraniem na wadze. 

To wtedy wielu palaczy łamie swoje 
postanowienie i wraca do papierosów. 

W nowym roku zostaw papierosy za sobą

To olbrzymi błąd! Nawet gdy nie udaje 
się rzucić nałogu, jest lepsze wyjście niż 
sięganie po papierosa. Są nim np. urzą-
dzenia do podgrzewania tytoniu. Do-
starczają palaczowi nikotynę w formie 

aerozolu, poprzez podgrzanie wkładu 
tytoniowego. Najnowszym przykładem 
takich urządzeń w Polsce jest Lil Solid 
2.0. Sam podgrzewacz nie spala tyto-
niu, dlatego palacz nie wdycha w nim 
wysoce toksycznego dymu. To kolosal-
na różnica w porównaniu z paleniem 
papierosów. Brak spalania powoduje, że 
podgrzewacz tytoniu obniża zawartość 
toksycznych i rakotwórczych związków, 
które palacz wdychałby zaciągając się 
papierosem. Zaspokaja przy tym nie 
tylko głód nikotynowy, ale również „ry-
tuał palenia”, mimo że w rzeczywistości 
nic się w nim nie pali. Nie powstają tu 
substancje smoliste, popiół czy cuch-
nący zapach papierosów. Dlatego w 
niektórych państwach palaczom, którzy 
nie rzucają nałogu, proponuje się zastą-
pienie papierosów podgrzewaczami, tłu-
macząc, że szkodzą im mniej i że mogą 
ograniczyć negatywne skutki zdrowot-
ne. Same urządzenia obciążają płuca 
palaczy mniej niż papierosy, ale nie są 
oczywiście obojętne dla ich zdrowia. 

Dlatego zawsze warto wytrwać w po-
stanowieniu rzucenia nałogu. Nagroda 
za sukces jest najwyższa z możliwych: 
to zdrowie, życie wolne od tej używki i... 
satysfakcja, że wygrało się z papierosem! 

(KF,  fot. Oliver Cole, Unsplash)


