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- Wojna coraz bardziej okrut-
na, a w Wałbrzychu przyjęliśmy 
już ponad 150 uchodźców. 
Zbieramy także żywność, środ-
ki higieny i koce dla Borysła-
wia. O�arność wałbrzyszan jest 
absolutnie wspaniała – mówi 
Roman Szełemej, prezydent 
Wałbrzycha. Podobne akcje 
prowadzą pozostałe gminy 
Aglomeracji Wałbrzyskiej.

- Zadeklarowaliśmy wsparcie 
dla naszego partnerskiego Bory-
sławia i szykujemy dla jego miesz-
kańców duży transport. Od wtorku 
przy hipermarkecie Bi1 stoi namiot 
Grupy Poszukiwawczo-Ratowni-
czej PSP Wałbrzych, gdzie wolon-
tariusze czekają na państwa dary. 
Zbieramy: makrony, kasze, żyw-
ność w puszkach, cukier, sól, kawa, 
herbata, herbatniki, środki dezyn-
fekujące, chusteczki suche i mo-
kre, materace, maty oraz łóżeczka. 
Liczę na Państwa wsparcie. Damy 
radę. Niech żyje wolna Ukraina! – 
dodaje prezydent Wałbrzycha.

Boguszów – Gorce
- Dziękujemy mieszkańcom za 

zaangażowanie i ogrom darów 
dla naszych przyjaciół z Ukrainy 
– mówi Sylwia Dąbrowska, bur-
mistrz Boguszowa – Gorc. Nadal 
potrzebne są: środki medyczne, 
opatrunki, stazy taktyczne, opa-
trunki hemostatyczne itp.; leki 

Gminy przyjmują uchodźców 
i organizują pomoc

przeciwbólowe, leki dla dzieci (sy-
ropy) i dorosłych; żywność (oprócz 
tych w słoikach/szkle), woda, małe 
napoje dla dzieci (kartoniki); pam-
persy, chusteczki nawilżane; środki 
czystości; odzież termoaktywna; 
baterie, powerbanki, latarki, prze-
dłużacze, agregaty prądotwórcze.

Zbiórki prowadzą: Miejska 
Biblioteka Publiczna-Centrum 
Kultury, pl. Odrodzenia 4 (ponie-
działek, wtorek, środa, czwartek 
- 9.00-16.30, piątek - 10.00-15.00); 
Filia nr 4 w Szybie Witold, Trau-
gutta 12 (poniedziałek, wtorek, 
środa, czwartek - 9.00-16.30, pią-
tek - 10.00-15.00); Urząd Miejski, pl. 
Odrodzenia 1 (poniedziałek, środa, 
czwartek - 7.30.00-15.30,wtorek 
- 7.30-17.00, piątek - 7.30-14.00); 
Chatka Vladka pod Dzikowcem.

Czarny Bór
- Wielu z Was chciałoby pomóc 

naszym sąsiadom z Ukrainy. Orga-
nizujemy, jako Gmina Czarny Bór, 
zbiórkę podstawowych artykułów, 
które wesprą uchodźców w pierw-
szych dniach po przekroczeniu 
granicy lub w jej pobliżu – mówi 
Adam Górecki, wójt Gminy Czarny 
Bór.

Poniżej publikujemy listę przy-
kładowych produktów, które moż-
na przekazać do Biblioteki + Cen-
trum Kultury w Czarnym Borze: 
koce, śpiwory, jednorazowe prze-

ścieradła, termosy, kubki termicz-
ne, podstawowe środki ochrony 
osobistej i kosmetyki (np. mydło, 
żel pod prysznic, mokre chustecz-
ki, chusteczki higieniczne, pod-
paski, wkładki, pasta i szczoteczki 
do zębów), pampersy, mleko mo-
dy�kowane dla, prowiant (woda 
w małych i dużych butelkach, 
konserwy rybne i mięsne z możli-
wością otwarcia, dania gotowe w 
słoikach, dania instant, makaron, 
ryż, kasza, mleko w proszku, cukier, 
dania w słoiczku dla dzieci), ciepła 
odzież (nowa lub b. dobrym sta-
nie), odzież termiczna.

- Zebrane środki przeznaczone 
zostaną dla uchodźców, którzy tra-
�ą w nasze okolice  oraz za pośred-
nictwem Starostwa w Wałbrzychu 
w pobliże ukraińskiej granicy, 
stamtąd mają być przewiezione w 
dotknięte wojną miejsca – dodaje 
Adam Górecki.

Głuszyca
- Gmina Głuszyca tworzy bazę 

wolnych mieszkań i osób, które 
chcą przyjąć uchodźców z Ukrainy. 
Pierwsze lokale już zostały zgłoszo-
ne. Prosimy o kontakt pod nume-
rami tel. 512 272 696 oraz 508 223 
914. Ogłaszamy zbiórkę wyposa-
żenia mieszkalnego - rzeczy nowe, 
nieużywane lub w bardzo dobrym 
stanie. Miejsce zbiórki: Centrum 
Kultury-Miejska Biblioteka Publicz-
na w Głuszycy od poniedziałku do 

osobiście (wzór druku) zarówno w 
Biurze Podawczym Urzędu Miasta 
Jedlina-Zdrój jak i Ośrodku Pomo-
cy Społecznej (pok. nr 2).

LINKI DO FORMULARZY 
1. Baza lokalowa: https://forms.

gle/HDai6UTyNn9KpycXA
2. Baza pomocowa: https://

forms.gle/girgbRXwvkWyz3YC7

Mieroszów
Ochotnicza Straż Pożarna Mie-

roszów, w odpowiedzi na apel Ko-
mendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej, przekazała trochę 
sprzętu, który posłuży ukraińskim 
strażakom.

Z kolei Fundacja Świętej Mę-
czennicy Wielkiej Księżnej Elżbiety 
Fiodorowny z Sokołowska organi-
zuje zbiórkę darów oraz pieniędzy 
dla uchodźców.

cd. na str. 3

piątku w godz. 8.00-19.00 – mówi 
Roman Głód, burmistrz Głuszycy.

Poniżej przedstawiamy zak-
tualizowaną listę najpotrzebniej-
szych rzeczy: szczotki do włosów, 
bielizna damska, męska, dziecię-
ca - nowa w różnych rozmiarach; 
worki na śmieci, środki dezyn-
fekujące np. domestos, płyn do 
podłogi, płyn do naczyń, płyn do 
płukania, proszek, kapsułki, gąb-
ki do naczyń. Do mieszkania dla 
uchodźców: narzędzia kuchenne 
wielokrotnego użytku: talerze głę-
bokie, łyżki, widelce, noże, deski 
do krojenia, mikser, czajnik, miski 
na sałatkę, miski na pranie, wiader-
ka, mop, szczotki do zamiatania, 
szufelka, łyżki drewniane, blaszka 
do pieczenia, garnki, folia spożyw-
cza, woreczki do żywności, mydel-
niczka, kubeczki na szczoteczki, 
sitka, cedzaki, patelnie, klamerki, 
żelazko, suszarka na pranie, sprzęt 
RTV i AGD, łóżko, lampy su�towe, 
karnisze, �ranki, lampka na biur-
ko, lustro, wieszak, szafka mała na 
buty, wieszaki na ubrania. Inne ar-
tykuły: szkolne, plastyczne, zapałki, 
baterie, powerbanki, oświetlenie, 
latarki, świece, zestawy pierwszej 
pomocy.

Punkty zbiórek czynne od po-
niedziałku do piątku: Centrum Kul-
tury- Miejska Biblioteka Publiczna 
w godz. 8.00-19.00; OSP Głuszyca 
Górna w godz. 16.00-18.00; Świe-
tlica wiejska w Głuszycy Górnej w 
godz. 8.00-14.00; Świetlica wiejska 
w Sierpnicy w godz. 13.00-19.00; 
Sklep ul. Boh. Getta 18 a w godz. 
8.00-15.30.

Jedlina - Zdrój
- Dziękujemy Państwu za do-

tychczasowe gesty wsparcia i so-
lidarności dla Ukrainy. To bardzo 
ważne. Jednak pamiętajmy, że na-
sze zaangażowanie wymaga dłu-
gofalowych działań – mówi Leszek 
Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju. 
- Aby sensownie i odpowiedzial-
nie wykorzystać oferowaną przez 
Was pomoc, zbieramy pisemne,  
dobrowolne zobowiązania co do 
ewentualnej przyszłej pomocy dla 
o�ar wojny na Ukrainie. Poszko-
dowani to zazwyczaj dzieci z mat-
kami i osoby starsze. Aby mądrze 
zarządzać wsparciem tworzymy 
dziś bazy pomocowe. Te bazy do 

deklaracja na przyszłe potrzeby. 
Ponieważ nie chcemy  tworzyć 
magazynów z uwagi na problemy 
z przechowaniem i dalszą logisty-
ką darów, zatem prosimy o prze-
myślane deklaracje.  Jedną z nich 
jest baza noclegowa, w której mo-
żecie Państwo zadeklarować chęć 
zapewnienia rodzinom schronie-
nia. Druga baza- to baza pomocy 
materialnej i �nansowej, czyli to co 
gotowi jesteście Państwo skiero-
wać do tych rodzin: np.: żywność, 
środki higieniczne, leki, środki czy-
stości, odzież czy choćby zakupić 
im usługi cateringowe (ciepłe po-
siłki) i inne na miarę zgłaszanych 
przez nich potrzeb. Tylko usyste-
matyzowane działania pozwolą na 
efektywne im pomaganie. Zachę-
camy zatem do skorzystania z wy-
pełnienia poniższego formularza. 
Deklarację można również złożyć 
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 
i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, 
poszukuje Kandydatów do pracy na stanowisko: 

KIEROWNIK 
ds. Logistyki i Transportu

Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Miejsce pracy: Sady Dolne (gmina Bolków)

Zakres obowiązków: 
- ewidencjonowanie oraz rozliczanie czasu pracy kierowców
- prowadzenie dokumentacji transportowej kierowców 

oraz pojazdów
- nadzór nad przestrzeganiem pracy kierowców zgodnie 

z wymogami ITD
- monitorowanie (na podstawie GPS) oraz raportowanie przejazdów 

zgodnie z ustalonym harmonogramem
- nadzór nad stanem technicznym pojazdów
- współpraca z klientem zewnętrznym w zakresie:

transportu, wynajmu oraz nabycia pojazdów

Wymagania: 
-  wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku: 

Logistyka i Transport
-  doświadczenie zawodowe na stanowisku: 

Kierownika ds. Logistyki i Transportu 
(mile widziane w branży komunalnej, budowlanej i drogowej)

-  znajomość ustaw o: transporcie drogowym, czasie pracy 
kierowców, prawie o ruchu drogowym

-  znajomość kodeksu ruchu drogowego
-  umiejętność współpracy w zespole
-  umiejętność analitycznego myślenia

Oferujemy: 
-  Atrakcyjne wynagrodzenie
-  Zatrudnienie w oparciu o umowę, o pracę
-  Pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie
Kandydatów zainteresowanych prosimy o aplikację mailową 

na adres: magdalena.matuszewska@com-d.pl 
lub pod numerem telefonu: 517 111 950

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi 
osobami. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębior-
stwo 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.

R E K L A M A

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych przejmie wypłatę 
polskich emerytur i rent, 
które były dotychczas wypła-
cane na terenie Ukrainy oraz 
udostępni uchodźcom swoją 
bazę noclegową. Na stronie 
internetowej zus.pl są już 
informacje w języku ukra-
ińskim o rodzajach pomocy 
oferowanych przez ZUS. 

ZUS dysponuje około 1400 
miejscami w swoich ośrod-
kach szkoleniowych na terenie 
kraju, które chce udostępnić 
uchodźcom. Taka informacja 
została przekazana Minister-
stwu Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz wojewo-
dom.

- Ponadto na naszej stronie 
internetowej ukazały się już 
pierwsze informacje w języku 
ukraińskim. W ten sposób sta-
ramy się dotrzeć z informacją 
do potrzebujących, gdzie i na 
jakich warunkach mogą uzy-
skać pomoc – mówi Iwona Ko-
walska-Matis, regionalny rzecz-
nik prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku.

W serwisie na stronie inter-
netowej ZUS-u będą publiko-
wane aktualne treści dotyczące 
warunków uzyskania: świad-

czeń rodzinnych, ubezpiecze-
nia zdrowotnego, świadczeń 
emerytalnych i rentowych. Na 
Platformie Usług Elektronicz-
nych (PUE) ZUS zostanie udo-
stępnione zakładanie pro�lu 
PUE w języku ukraińskim.

Polskie emerytury
i renty na Ukrainie

W związku z wojną na 
Ukrainie, część osób, które po-
bierały polską emeryturę lub 
rentę wypłacaną przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych na 
rachunki bankowe na Ukrainie, 
może nie być w stanie pobie-
rać tych świadczeń z uwagi na 
trwającą wojnę.

- Jeśli dana osoba nie 
może dalej pobierać polskiej 
emerytury lub renty na Ukra-
inie, w momencie, gdy tylko 
znajdzie się w Polsce, może 
zwrócić się o pomoc do naj-
bliższej placówki Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, 
która przyjmie zgłoszenie i 
przekaże je do Oddziału ZUS 
w Rzeszowie odpowiadające-
go za wypłaty świadczeń na 
Ukrainę – wyjaśnia Iwona Ko-
walska-Matis.

Rzeczniczka zapewnia, że 
ZUS wznowi wypłatę emerytu-

ry lub renty na nowy rachunek 
bankowy w Polsce.

 - Pieniądze będą wypła-
cone od momentu, gdy dana 
osoba przestała je pobierać – 
dodaje.

Jeśli dana osoba znajdzie 
się natomiast na terytorium 
innego państwa, np. Rumu-
nii, Mołdawii, Słowacji, Czech, 
czy Niemiec, może zgłosić się 
do odpowiedniej lokalnej in-
stytucji lub kasy ubezpieczeń 
społecznych i przekazać infor-
mację po swoim problemie. 
Trzeba pamiętać żeby wskazać, 
że otrzymywało się emeryturę 
lub rentę z polskiego ZUS i z 
powodu wojny nie można jej 
dalej pobierać. Lokalna insty-
tucja przekaże sprawę do pol-
skiego ZUS, w celu udzielenia 
pomocy.

Można od razu wskazać też 
nowy numer rachunku banko-
wego dla ZUS do otrzymywa-
nia świadczeń np. w Rumunii 
lub Mołdawii, Czechach, Sło-
wacji. ZUS skontaktuje się z 
daną osobą i ustali dalszą wy-
płatę polskiej emerytury lub 
renty. ZUS wznowi wypłatę 
emerytury lub renty na nowy 
rachunek bankowy.

(IKM)

Emerytury z Ukrainy

W pomoc ogar-
niętej wojną Ukra-
inie włączają się ar-
tyści. W sobotę w sali 
łańcuszkowej w Sta-
rej Kopalni w Wał-
brzychu zaplanowa-
no koncert „Gramy 
dla Ukrainy”! Na sce-
nie Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury po-
jawi się kilkunastu 
muzyków. Wstęp na 
wydarzenie jest wol-
ny, ale w czasie kon-
certu zaplanowano 
kwestę i zbiórkę 
najpotrzebniejszych 
rzeczy!

Koncert rozpocz-
nie się o godzinie 
15.oo w sali łańcusz-
kowej. Potrwa nie-
malże do północy. 
- Gramy dla Ukrainy 
– tak nazwaliśmy 
spotkanie muzycz-
ne podczas, którego 
będziemy zbierać 
pieniądze dla uchodźców. Z 
wielką przyjemnością zagrają 
dla Państwa: zespół Thar Ai, 
Methopia, Lilla Veneda, Besi-
des, Disorder, Sajgon, In The 
Name Of God i Nullizmatyk – 
mówi Grzegorz Kruczyński z 

Gramy dla Ukrainy! Specjalny 
koncert ze zbiórką i kwestą

agencji Aplauz, koordynującej 
koncert.

Wstęp na imprezę jest bez-
płatny. W czasie koncertu zbie-
rane będą jednak pieniądze na 
rzecz pomocy humanitarnej 
dla obywateli Ukrainy. Zbiórkę 

będzie prowadziła 
Fundacja Rozwoju 
Ekonomii Społecznej 
w Wałbrzychu. - Bądź 
z nami w ten dzień. 
Twoja obecność jest 
bardzo ważna – przy-
znaje Kruczyński.

Można pomóc 
także rzeczowo. Za-
chęcamy do tego, by 
przynieść dary, które 
w ramach pomocy 
humanitarnej tra�ą 
do Ukraińców w Ukra-
inie. - Pamiętajmy 
jednak, by pomagać 
z głową. Przynośmy 
żywność z długim ter-
minem przydatności, 
środki higieny osobi-
stej, środki opatrun-
kowe, pieluszki, jedze-
nie dla dzieci, power 
banki czy baterie. Pro-
simy i apelujemy by 
NIE przynosić odzie-
ży – mówi Jarosław 
Buzarewicz, dyrektor 

Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
Zebrane dary tra�ą do cen-

tralnego magazynu w Wałbrzy-
chu, skąd przekazane zostaną 
między innymi do partnerskie-
go miasta Borysławia.

(JR)
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 pieniądze już w 24 godz.!

 minimum formalności

 dogodny termin spłaty

 limit do 6000 zł

 RRSO 238%

Bar Bistro zaprasza na:
• dania kuchni polskiej

• własnoręcznie robione na miejscu pierogi
• dania garmażeryjne

zupa + drugie danie za 22 zł (na miejscu, na wynos + 2 zł)

Dowóz na terenie Wałbrzycha,
a na Piaskowej Górze – GRATIS!

Catering dla firm (ceny do negocjacji)

ul. Czesława Miłosza 12 (Piaskowa Góra)
58-309 Wałbrzych, tel. 882 949 366

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godz. 11.00-16.30, 

soboty w godz. 11.00-14.00

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: 517 111 950

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.

R E K L A M AR E K L A M A

Cd. ze str. 1
- Kto chce pomóc w zbiórce 

wspierającej uchodźców z Ukrainy 
(środki intymnej higieny, majtki, 
skarpetki, piżamy, kapcie, dresy… 
i inne niezbędnie dla życia rzeczy 
) prosimy o wpłaty na konto z ty-
tułem „DAROWIZNA”. Uwaga! Z 
innym tytułem środki - niestety  
- fundacja będzie musiała zwró-
cić. Bóg zapłać za Waszą o�arę! 
– mówią przedstawiciele Fundacji 
Świętej Męczennicy Wielkiej Księż-
nej Elżbiety Fiodorowny. 

Dane do wpłat: Fundacja Świę-
tej Męczennicy Wielkiej Księżnej 
Elżbiety Fiodorowny, ul. Parko-
wa 4, 58-350 Sokołowsko, NIP 
8862997260, Regon 366912878, 
KRS 0000670725, Santander Bank 
68 1090 2271 0000 0001 3444 
9784

- Dziękujemy za Państwa za-
angażowanie w pomoc. Przy-
pominamy, od poniedziałku w 
Mieroszowskim Centrum Kultury 
przy ulicy Żeromskiego 28 w Mie-
roszowie działa punkt zbiórki. Je-
żeli ktoś z Państwa ma problem z 
transportem rzeczy to prosimy o 
kontakt i sami odbierzemy je od 
Was. Przypominamy numery tele-
fonów pod którymi możecie Pań-
stwo uzyskać informacje i pomoc: 
662 203 457 - Ilona - koordynator 
zbiórki, 502 207 683 - Ewa - gmin-
ny pełnomocnik ds. uchodźców. 
W chwili obecnej potrzebne są: 
bielizna damska i męska, ręczniki, 
środki higieny osobistej (mydło, 
żel pod prysznic, szampon, pasta 
do zębów, szczoteczka do zębów 
oraz nawilżane chusteczki, pod-
paski itp.), skarpety, piżamy, leki 
9przeciwbólowe, uspokajające 
ziołowe bez recepty), syropy dla 
dzieci (w tym syropy przeciw go-
rączkowe), bandaże, plastry, wody 
utlenione, pieluchy jednorazowe, 
baterie, power banki, żywność 

długoterminowa (nieprzetermi-
nowana), odzież - tylko wierzch-
nia, dobrej jakości np.: termoak-
tywna, typu polar itp. Dziękujemy 
za to, że sortujecie Państwo rzeczy, 
ułatwia nam to przekazywanie 
ich dalej - tak aby pomoc tra�ała 
do właściwych osób i tam gdzie 
jest najpilniej potrzebna – mówi 
Andrzej Lipiński, burmistrz Miero-
szowa.

Stare Bogaczowice
- W Gminnym Centrum Biblio-

teczno -Kulturalnym w Starych 
Bogaczowicach przy ul. Głównej 
148 ruszyła zbiórka produktów 
dla uchodźców z Ukrainy – mówi 
Ilona Bujalska, dyrektor placówki. 
- Przypominamy listę produktów 
i środków, które przyjmujemy: 
płyny do kąpieli, szampony, my-
dła w płynie, pasty i szczoteczki 
do zębów, grzebienie, podpaski 
i tampony, pieluchy dla dzieci i 
dorosłych, chusteczki nawilżane, 
ręczniki papierowe i papier toale-
towy, środki dezynfekujące, worki 
na śmieci, żywność (produkty in-
stant, batony - w tym energetycz-
ne, bakalie, orzechy, konserwy, 
suchy prowiant, mleko w proszku 
dla dzieci, musy owocowe i jo-
gurty dla dzieci w tubkach, soki i 
woda w małych butelkach, naczy-
nia i sztućce jednorazowe), bate-
rie i powerbanki, latarki, świece 
i zapałki, zestawy pierwszej po-
mocy, opatrunki, bandaże, środki 
do dezynfekcji ran, środki prze-
ciwbólowe i przeciwgorączkowe 
(szczególnie dla dzieci).

- Proszę zwrócić uwagę, aby 
żywność nie była przeterminowa-
na. W przypadku rzeczy używa-
nych (z listy powyżej) dopilnujmy, 
aby rzeczy były czyste i w dobrym 
stanie. Posegregujmy je rozmia-
rami i podpiszmy. Nie przynośmy 
używanych ubrań, których nie 

ma na powyższej liście. Osoby na 
granicy są wycieńczone. Nie mają 
siły wyszukiwać ciepłych ubrań 
w stercie ubrań, która teraz tam 
się znajduje… Większą pomocą 
będzie zakup 2 opakowań baterii 
czy paczki pieluch niż przekazanie 
wora zużywanych ciuchów. Nie 
traktujmy tej zbiórki jako możliwo-
ści pozbycia się niepotrzebnych 
rzeczy. Dziękujemy wszystkim, 
którzy pomagają i angażują się w 
akcję. Czekamy na Was od ponie-
działku do piątku w godzinach 
7:30-19:00 – dodaje Mirosław 
Lech, wójt Gminy Stare Bogaczo-
wice.

Szczawno - Zdrój
- Wdrażamy system pomocy, 

która zostanie udzielona przez 
gminę przebywającym w Szczaw-
nie-Zdroju uchodźcom z Ukrainy. 
Osoby, u których przebywają 
uchodźcy prosimy o kontakt w 
celu ustalenia szczegółów pomo-
cy. Koordynatorem działań pomo-
cowych i prowadzeniem punktu 
informacyjno-konsultacyjnego 
jest Tomasz Malik, z którym moż-
na kontaktować się przez e-mail: 
pomoc_dla_ukrainy@szczawno-
-zdroj.pl oraz telefon 504 295 878 
– mówi Marek Fedoruk, burmistrz 
Szczawna – Zdroju.

Zbiórkę darów dla uchodź-
ców prowadzą Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szczawnie – Zdroju, 
Miejska Szkoła Podstawowa w 
Szczawnie – Zdroju, a także MKS 
Bakset Szczawno – Zdrój.

- Przyjdź na mecz - weź coś ze 
sobą i pomóżmy razem miesz-
kańcom Ukrainy!  Zapraszamy 
4.03.2022 o godz. 19:.00  do hali 
przy ul. Słonecznej na mecz 3 ligi 
koszykówki mężczyzn MKS Basket 
Szczawno Zdrój - Turów Zgorzelec 
– zachęca trener Bartłomiej Józe-
fowicz.

Gminy przyjmują uchodźców i organizują pomoc
Świebodzice

- Poruszeni losem bezbron-
nych obywateli Ukrainy, którzy 
stali się o�arami inwazji militarnej, 
chcemy, aby każda o�ara wojny, 
która tra� do Świebodzic czuła się 
bezpiecznie – mówi Paweł Ozga, 
burmistrz Świebodzic. - W tym 
celu odbyło się w Urzędzie Miej-
skim w Świebodzicach spotkanie z 
przedstawicielami naszych gmin-
nych jednostek. Został powołany 
zespół ds. uchodźców, któremu 
przewodniczył dyrektor OPS Ro-
bert Sysa. Wypracowaliśmy sze-
reg działań mających na celu jak 
najszybszą i sprawną pomoc po-
trzebującym osobom. W Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Świebodzi-
cach został uruchomiony specjal-
nie dedykowany numer telefonu, 
pod który mogą się zgłaszać oby-
watele Ukrainy oraz wszystkie oso-
by o wielkich sercach, które chcą 
udzielić pomocy o�arom wojny 
(tel. nr 666-95-81, od godz. 7:30 do 
godz. 15:30, od godz. 15:30, tel. nr 
502-336-252).

Zorganizowaliśmy także 
miejsca docelowe, gdzie można 
przekazywać dary dla Ukrainy, do-
ceniamy każdy odruch dobrego 
serca i chęć pomocy, którą chcą 
nieść Mieszkańcy. W tym celu 
utworzyliśmy punkty, w których 
będzie można przekazywać najpil-
niejsze rzeczy, m.in. środki czysto-
ści, rzeczy użytkowe.

Osoby chcące przekazać po-
moc mogą udać się do:

- Miejskiego Domu Kultury 
(poniedziałki-czwartki, godz. 8:00-
20:00 i piątki, godz. 8:00-16:00),

- Klubu Senior + (poniedziałki-
-piątki, godz. 8:00-16:00),

- OSiR Świebodzice (ponie-
działki-piątki, godz. 9:00-16:00, so-
bota-niedziela 8:00-20:00)

- Szkoły Integracyjnej (ponie-
działki-piątki, godz. 7:00-18:00).

Ustalona została tzw. checklista 
z najpilniejszymi potrzebami i da-
rami, którą prezentujemy poniżej. 
Z pewnością będą też potrzebne 
inne dary, takie jak ubrania, me-
ble, z tym będziemy czekać na 
poszczególne zgłoszenia, tak aby 
uniknąć zbędnego gromadzenia 
niepotrzebnych przedmiotów. W 
najbliższym czasie zostanie utwo-
rzona baza danych, z której będą 
mogli korzystać zarówno uchodź-
cy jak i osoby chcące udzielić im 
pomocy.

Jesteśmy w gotowości na 
przyjęcie obywateli Ukrainy, 
stworzenia im warunków do 
lokum zastępczego, istnieje 
możliwość uruchomienia miejsc 
noclegowych na terenie OSiR 
Świebodzice Spółka z o.o. Po-
trzeb z pewnością jest bardzo 
dużo, nie będziemy obojętni na 
każdy telefon i prośbę. Pomoc w 
postaci tłumaczy zaoferowali dy-
rektorzy placówek oświatowych, 
bezpłatnego wsparcia prawnego 
chcą udzielić kancelarie prawne, 
za co jesteśmy bardzo wdzięczni. 
Lokalne �rmy, które zatrudniają 
osoby z Ukrainy także stają na 
wysokości zadania i wspierają 
swych pracowników. Dochodzą 
do nas również informacje o za-
oferowaniu przez Mieszkańców 
naszego miasta mieszkań dla 
uchodźców. To bardzo poru-
szające i pokazuje jak wspaniałą 
społeczność tworzą Świebodzi-
czanie.

Ponadto powstanie specjal-
na grupa na serwisie społecz-
nościowym facebook Świe-
bodzice dla Ukrainy, na której 
będą publikowane wszystkie 
aktualne prośby i komunikaty 
dotyczące bieżącej sytuacji. Na 
stronie www.swiebodzice.pl 
został utworzony specjalny ba-
ner: Solidarni z Ukrainą, Akcja 

Pomocowa Miasta Świebodzice 
dla uchodźców z Ukrainy, pod 
którym znajdziecie Państwo 
wszystkie bieżące newsy.

Prosimy do śledzenia bieżą-
cych komunikatów. Osoby zna-
jące język polski i ukraiński, które 
chcą wesprzeć obywateli Ukra-
iny proszone są o kontakt z OPS, 
nr tel. 74/666/95-99.

Walim
- Prosimy wszystkie osoby, 

którym leży na sercu los naszych 
sąsiadów z Ukrainy, o pomoc w 
zbiórce niezbędnych artykułów 
– apluje Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim. - Zbiórka, którą 
koordynuje Gmina Walim, pro-
wadzona jest w: Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu od ponie-
działku do piątku w godzinach 
8.00-19.00 oraz w świetlicach 
wiejskich: Jugowice w godz. 
15:00-19:00, Niedźwiedzica w 
godz. 15:00-19:00, Dziećmo-
rowice w godz. 13:00-19:00, w 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Walimiu i w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Jugowicach 
(w godzinach pracy placówek). 
Zbieramy tylko niezbędne rze-
czy! Ponadto na bieżąco tworzyć 
będziemy listę miejsc, w których 
mogłyby zamieszkać rodziny z 
Ukrainy. Już mamy zgłoszonych 
kilka mieszkań, za co serdecznie 
dziękujemy. Jeżeli ktoś z Pań-
stwa ma możliwość przyjąć oso-
by w potrzebie pod swój dach, 
zapraszamy do kontaktu  z Urzę-
dem Gminy w Walimiu, telefon  
74 84 94 347 (Anna Wesołow-
ska). Bardzo prosimy o włączenie 
się we wspólną, skoordynowaną 
akcję, ponieważ w ten sposób 
najszybciej pomożemy naszym 
sąsiadom, z kraju objętego woj-
ną – dodaje wójt Gminy Walim.

(RED)
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Długi weekend w Willi Alfa w Kudowie-Zdroju

BOŻE CIAŁO
15 – 19.06.2022 r.

480 zł/os I ze śniadaniem

540 zł/os I ze śniadaniem + obiadokolacja

599 zł/os I ze śniadaniem + wycieczka do Pragi lub Skalnego Miasta

679 zł/os I ze śniadaniem + obiadokolacja
 + wycieczka do Pragi lub Skalnego Miasta

Wakacje w Willi Alfa w Kudowie-Zdroju

PROMOCJA
949 zł/os - 7 nocy pobyt ze śniadaniem + obiadokolacja

19 – 26.06.2022 r.  I  25.06 – 02.07.22 r. 

09 – 16.07.2022 r.  I  16 – 23.07.2022 r. 

1250 zł/os - 10 nocy pobyt ze śniadaniem + obiadokolacja

02 – 12.08.2022 r. 

Czuję się jak Don Kichot z 
La Manchy walczący z wiatra-
kami. Z wiatrakami cynicznej 
i wszech ogarniającej propa-
gandy. Propagandy o nasile-
niu, jakiego nigdy w życiu nie 
widziałem, a żyję już ponad 
70 lat. Propagandy o sile taj-
funu wiejącego nieustannie z 
jednego kierunku. Najgorsze 
jest jednak to, że najmniejsza 
próba przeciwstawienia się ta-
kiemu stanowi rzeczy, wywo-
łuje prawie powszechne obu-
rzenie i silny przekaz: wyłącz 
myślenie, wierz tylko w to, co 
do ciebie mówią, a nie w to co 
sam widzisz. A gdy rozum śpi, 
budzą się potwory i nasz kraj 
(ba, Unia Europejska cała) zna-
lazł się nagle w stanie jakiegoś 
zbiorowego wzmożenia emo-
cjonalnego, które powoduje, 
że ci, którzy zachowali jeszcze 
zdolności do odmiennej oceny 
istniejącego stanu rzeczy, tra-
cą do tego chęci. Czują się już 
znużeni tym wszechobecnym 
patriotycznym uniesieniem. 
Powodem takich ich zachowań 
jest też obawa przed reakcją 
tych, którzy z różnych powo-
dów (na przykład politycznych) 
uważają, że licencję na prawdę 
posiadają tylko oni, a wszystko 
co może tę prawdę chociażby 
troszeczkę podważyć, należy z 
życia społecznego i publiczne-
go rugować jak się da i gdzie 
się da. Na szczęście jeszcze bez 

Gdy rozum śpi budzą się upiory
Janusz
Bartkiewicz

stosów i pali, tak jak drzewiej 
w naszej ukochanej ojczyźnie 
bywało...

Ta smutna w sumie re�ek-
sja bierze się stąd, że nawet 
najbardziej racjonalne uwagi 
dotyczące tematu dotyczące-
go Rosji i Ukrainy, wywołują 
nieprzychylne, ba, nieprzy-
jazne komentarze kończące 
się za każdym razem obelgą 
w rodzaju „jesteś zdrajcą” lub 
„pieskiem Putina”. To te ta-
kie łagodniejsze. W ostatnich 
dniach mam z tym „problem” 
na jedynym medium społecz-
nościowym, z jakiego korzy-
stam i którym często swoje 
różne uwagi i przemyślenia 
publikuję. W reakcji na nie nie 
spotykam się z jakąś rzeczową 
polemiką, z jakimiś racjonal-
nymi argumentami, ponieważ 
dominującą frazą są bardziej 
lub mniej prymitywne komen-
tarze ad personam. I to często 
ze strony ludzi, z którymi jesz-
cze nie tak dawno mogłem 
polemizować na najróżniejsze 
tematy. Jedynym argumentem 
ich jest stwierdzenie, że jestem 
właśnie owym „pieskiem Puti-
na”, (ktoś mnie nawet nazwał 
„Janusz Putin w twoim domu 
Bartkiewicz”), który tylko Pol-
sce szkodzi. Nikt jakoś nie jest 
w stanie wytłumaczyć mi dla-
czego? W czym Polsce szkodzę 
pisząc, że niekiedy mam wraże-
nie, że ktoś mnie chce oszukać i 
że czyni to nader prymitywnie. 
Na przykład wtedy, kiedy infor-
muje mnie o ciężkim ostrzale 
artyleryjskim lub rakietowym 
najważniejszych ukraińskich 
miast (Kijów, Charków), a czy-
ni to na tle dobrze widocznej 
miejskiej panoramy, przez co 

dostrzegam co najwyżej jeden 
czy dwa budynki tra�one jakąś 
pojedynczą rakietą. Reszta w 
tym mieście stoi cała i nietknię-
ta, a co najwyżej pozbawiona 
szyb w oknach. W czym szko-
dzę polskim interesom, kiedy 
komentuję fotogra�e totalnie 
zrujnowanych, w wyniku ame-
rykańskich nalotów bombo-
wych lub ostrzału rakietowego, 
irackich lub syryjskich miast i 
porównuję je do widoku Kijo-
wa lub Charkowa, w których 
praktycznie żadnych zniszczeń 
po pięciu dniach wojny nie 
widać. No i wreszcie w czym 
szkodzę komukolwiek, wyraża-
jąc wątpliwość co do prawdzi-
wości oglądanego w Internecie 
�lmiku z komentarzem, że wi-
dać na nim rosyjski samochód 
opancerzony, który celowo 
taranuje jadący z przeciwka sa-
mochód osobowy. Zaręczam, 
że Putin nawet kopiejki mi 
nie zapłacił, kiedy postawiłem 
pytanie, czy aby to na pewno 
pancerny pojazd armii rosyj-
skiej, kiedy dopiero po kilkuna-
stu godzinach od pojawienia 
się tego nagrania, ukraińskie 
ministerstwo obrony podało, 
że około 2-giej nocy do Kijowa 
wkroczyły niewielkie grupy ko-
mandosów, którzy bez użycia 
sprzętu zmechanizowanego, 
próbowały bezskutecznie zająć 
kilka newralgicznych punktów 
w mieście, a walki trwały do 
godziny piątej nad ranem. No 
i że agresorzy zostali odparci. 
O piątej rano w lutym jest jesz-
cze ciemno, a na rzeczonym 
�lmiku „akcja” rozgrywa się 
w biały dzień. I co mógł robić 
tam samotny rosyjski pojazd 
bez wsparcia piechoty? Rosja-

nie - mimo wszystko - aż takimi 
głupcami nie są. Również nie 
otrzymałem (i zapewniam, że 
nie otrzymam) złamanej ko-
piejki, kiedy wyraziłem wątpli-
wość, co do prawdziwości in-
formacji o bohaterskiej śmierci 
kilkunastu ukraińskich pogra-
niczników z Wyspy Żmij na 
Morzu Czarnym, którzy zginęli 
tragicznie, po tym kiedy ich 
placówka została ostrzelana 
przez rosyjski okręt wojenny, 
ponieważ nie chcieli się pod-
dać. Ta bohaterska postawa 
tychże żołnierzy od razu wywo-
łała dumną reakcję  prezydenta 
Zełenskiego, który oświadczył, 
że nada im tytuły Bohaterów 
Narodowych, a Wyspa Żmij 
z miejsca została okrzyknięta 
„ukraińskim Termopilami”. A 
we mnie zrodziło się podej-
rzenie, że to zwykły fake news, 
ponieważ nie pokazano żad-
nej fotogra�i świadczącej, że 
ta placówka graniczna zosta-
ła tra�ona chociażby jednym 
pociskiem. Już następnego 
dnia widziałem na o�cjalnym 
kanale rosyjskiej telewizji (w 
rosyjskim Internecie) reportaż 
z udziałem tychże żołnierzy, 
którzy cali i zdrowi pobierali 
od Rosjan (obok stojącego na 
redzie okrętu) butelki z wodą 
mineralną i porcje żywności, a 
następnie eleganckimi autoka-
rami odjechali do Sewastopo-
la. Kiedy o tym wspomniałem 
znajomemu, zarzucił mi, że 
oglądam spreparowane przez 
Rosjan „propagandowe g...” 
i daję się owej g...nej propa-
gandzie mamić. Nie zapytałem 
drugiego dnia, jak się czuje, 
kiedy ukraińskie ministerstwo 
obrony o�cjalnie te informa-

cje potwierdziło. I mógłbym 
takimi przykładami sypać jak 
z rękawa (np. o przelocie nad 
Kijowem rosyjskich bombow-
ców, co okazało się nagraniem 
z de�lady wojskowej, lub inne 
pochodzące z jakiejś gry kom-
puterowej), ale zabraknie mi tu 
miejsca, a chciałbym się pochy-
lić jeszcze nad inną, bardziej 
bulwersującej mnie sprawą.

Otóż twierdzę, że Władymir 
Władymirowicz Putin zrobił Ja-
rosławowi Kaczyńskiemu nie-
samowity przedwyborczy pre-
zent. Bo oto z dniem rosyjskiej 
agresji, jak za machnięciem 
czarodziejskiej różdżki, zniknę-
ły wszystkie polskie problemy, 
którymi demokratyczna opozy-
cja żyła od 2019 roku. Powtórzę: 
wszystkie, co do joty, bo nikt się 
już nimi nie zajmuje. A Donald 
Tusk (i reszta opozycyjnych 
przywódców) wzywa do naro-
dowego pojednania w obliczy 
zagrożenia naszej wolności i 
bytu w ogóle. Nie ma już też 
żadnych problemów z „horda-
mi” uchodźców z Iraku, Syrii czy 
Afganistanu, nie ma problemu 
z małymi dzieciaczkami, które 
chore, głodne i zmarznięte wy-
rzucane były do lasu na białoru-
ską stronę granicy. Nie ma pro-
blemu z pedo�lami i zoo�lami, 
pokazywanymi publicznie na 
pornogra�cznych nagraniach z 
„telefonów tychże uchodźców”, 
prezentowanych przez ministra 
Kamińskiego, co okazało się 
taką samą prawdą, jak te rosyj-
skie bombowce na Kijowem. 
No i nagle objawił się minister 
Dworczyk, którego jakby przez 
kilka miesięcy nie było (chociaż 
pandemia zbierała śmiertelne 
żniwo), a teraz koordynuje or-

ganizacją ogólnopolskiej po-
mocy dla ukraińskich uchodź-
ców. Widać, że już po pandemii. 
Trzęsę się z oburzenia, kiedy 
słyszę głosy współczucia dla 
głodnych ukraińskich dzieci z 
ust tych, którzy naprawdę głod-
ne, spragnione i chore dzieci, 
w czasie srogiej w tamtych re-
jonach zimny, wyrzucali (lub 
dawali takie rozkazy) do wspo-
mnianych lasów. A przecież 
wszystkie dzieci są ponoć takie 
same. Ponoć, bo Polskie władze 
pokazały, że te o śniadej cerze, 
to jednak dzieci innego Boga 
i to on się powinien o nie mar-
twić, a nie ten nasz.

I na koniec. Putin przegra, 
bo wygrać nie może. Ale prze-
gra też Unia Europejska, będą-
ca solą w oku zarówno Putina, 
jaki i Bidena. Przegra, ponieważ 
nadmiernie wzmożona emo-
cjonalnie, przyjmie wreszcie do 
siebie bez warunków wstęp-
nych Ukrainę, którą następnie 
przez lata będzie utrzymywać. 
I jestem przekonany, że to nie 
w Moskwie taki plan w cichości 
gabinetów się zrodził, bo we-
dług mnie skonstruowany zo-
stał nad Potomakiem i to wiele 
czasu przed tym, jak Putin dał 
się w tę przegraną wojnę wma-
newrować. Czas pokaże, czy 
miałem rację.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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W dniach od 7 do 13 mar-
ca obchodzony jest Świato-
wy Tydzień Jaskry. Jest to 
międzynarodowa inicjatywa 
lekarzy okulistów mająca na 
celu podniesienie świadomo-
ści społeczeństwa na temat 
jaskry oraz zwiększenie jej 
wykrywalności we wczesnych 
stadiach zaawansowania.

- Jaskra to choroba nerwu 
wzrokowego, która polega na 
jego postępującym zaniku. 
Zmiany zanikowe w nerwie 
wzrokowym są procesem nie-
odwracalnym i bez leczenia 
powodują stopniowo pogłę-
biającą się utratę wzroku. Pro-
blem jaskry może dotyczyć na-
wet 800 tysięcy Polaków, przy 
czym połowa z nich nie została 
zdiagnozowana. W 90 proc. 
przypadków choroba przebie-
ga bowiem bez widocznych 
dolegliwości, a zachorować na 

jaskrę może każdy z nas bez 
względu na wiek i płeć. Ocalić 
wzrok może tylko wczesna dia-
gnoza, dlatego tak ważne są 
regularne badania – podkreśla 
Agnieszka Czarachowicz z �r-
my OptoMak, która zajmuje się 
pomocą w rozwiązywaniu pro-
blemów ze wzrokiem.

Każdy powinien przynaj-
mniej raz w roku przejść pełne 
badanie okulistyczne, a oso-
by z grupy ryzyka nawet co 6 
miesięcy. Do podstawowych 
czynników ryzyka zachorowa-
nia na jaskrę zalicza się między 
innymi: wiek powyżej 40. roku 
życia, choroby kardiologiczne, 
obecność jaskry w rodzinie, 
zaburzenia krążenia obwodo-
wego, życie w ciągłym stresie 
i bóle głowy. Niezależnie od 
głównych czynników, pro�-
laktyczne badanie w kierunku 
jaskry zalecane jest każdej oso-

bie, która od roku nie była u 
okulisty. Wykrycie choroby we 
wczesnych stadiach zaawanso-
wania jest bardzo ważne, po-
nieważ rozpoczęcie leczenia w 
odpowiednim czasie pozwala 
uniknąć całkowitej utraty wi-
dzenia.

- Z okazji Światowego Tygo-
dnia Jaskry zapraszam do Sa-
lonu Optycznego przy ul. Bro-
niewskiego 28 w Wałbrzychu 
(dawna restauracja Stylowa), 
w którym oferujemy od 7.03 
do 11.03 2022 r. darmowe ba-
danie ciśnienia oczu. Poza tym 
nasz salon oferuje profesjonal-
ny dobór korekcji okularowej 
przez dyplomowanego opto-
metrystę, a także pomoc w 
usunięciu zaćmy i plastyce po-
wiek. Zapraszamy do kontaktu 
telefonicznego pod numerem 
533 650 322 – dodaje Agniesz-
ka Czarachowicz.

Światowy Tydzień Jaskry
R E K L A M A

Umowa pożyczki jest 
umową nazwaną, uregulo-
waną w kodeksie cywilnym. 
Zgodnie z zawartymi w ko-
deksie przepisami, przez 
umowę pożyczki dający po-
życzkę zobowiązuje się prze-
nieść na własność biorącego 
określoną ilość pieniędzy 
albo rzeczy oznaczonych 
tylko co do gatunku. Osoba 
biorąca pożyczę zobowiązu-
je się zwrócić tę samą ilość 
pieniędzy albo tę samą ilość 
rzeczy tego samego gatunku 
i tej samej jakości.

Pożyczka kojarzy się zwykle 
z oprocentowaniem, jednakże 
udzielona pożyczka wcale nie 
musi być oprocentowana. Kwe-
stia należności odsetkowych 
jest kwestią umowną między 
stronami. Umowa pożyczki po-
winna zostać sporządzona na 
piśmie, jeżeli wartość przed-
miotu pożyczki przekracza 1000 
złotych. Umowa pożyczki po-
winna, chociaż nie musi, zawie-
rać postanowień dotyczących 
terminu zwrotu pożyczki, w tym 
ilości rat oraz ich wysokości.

Od zawieranej umowy po-
życzki należy, jakżeby inaczej, 
uiścić podatek od czynności 
cywilnoprawnych. Umowa 
pożyczki jest opodatkowana 
podatkiem od czynności cy-
wilnoprawnych wynoszącym 
0,5% pożyczanej kwoty. Obo-
wiązek uiszczenia podatku ob-
ciąża pożyczkobiorcę. Co jed-
nak z pożyczkami udzielanymi 
sobie przez osoby najbliższe? 
Zgodnie z przepisami podat-
kowymi, istnieje możliwość 
skorzystania przez takie osoby 
ze zwolnienia od konieczności 
uiszczenia podatku. Zwolnie-
nie wymaga spełnienia kilku 
warunków. Po pierwsze: stro-
nami zawierającymi umowę 
pożyczki muszą być członko-
wie najbliższej rodziny - mał-
żonek, zstępni (dzieci, wnuki), 
wstępni (rodzice, dziadkowie), 
pasierb, rodzeństwo, ojczym, 
macocha. Po drugie: umowa 
powinna być sporządzona na 
piśmie. Po trzecie konieczne 
jest złożenie odpowiedniej de-
klaracji w urzędzie skarbowym 
w terminie 14 dni od udziele-

Teatr Zdrojowy w Szczaw-
nie Zdroju zaprasza 18.03 o 
godz. 19.00 na największe 
operetkowe i musicalowe 
przeboje! 

Przed widzami półtorej go-
dziny wspaniałej zabawy w 
koncercie „W blasku Wiednia i 
światłach Broadway’u” w wy-
konaniu Solistów Wrocławskich 
Scen Muzycznych, odnoszą-
cych sukcesy w Europie, USA 
i Australii. W programie m.in. 

Wielka sława to żart, Wiedeńska 
krew, Usta milczą dusza śpiewa, 
Brunetki blondynki, Czardasz 
Sylvy, Tango Milonga, Prze-
tańczyć całą noc, Gdybym był 
bogaczem, a także Taniec wę-
gierski, Marsz Radeckiego i inne 
wspaniałe melodie, rozbrzmie-
wające w półtoragodzinnym 
koncercie. Na szczawieńskiej 
scenie wystąpią: Dorota Ujda-
-Jankiewicz (sopran), Andrzej 
Jankiewicz (tenor), Mirosław 

Owczarek (baryton), Krzysztof 
Wojcieszyn (pianista). Kierow-
nictwo artystyczne: Dorota 
Ujda-Jankiewicz. Prowadzenie 
koncertu: Andrzej Jankiewicz. 
Organizator zastrzega sobie 
prawo dokonania zmian w re-
pertuarze koncertu i/lub skła-
dzie zespołu. Podczas koncertu 
obowiązuje zakaz fotografowa-
nia i rejestracji dźwięku i obra-
zu. Bilety kosztują 50 zł.

(RED)

I Liceum Ogólnokształ-
cące w Wałbrzychu ma swój 
mural. Malowidło ścienne 
wykonały uczennice w sali 
muzycznej szkoły.

- 22 lutego br. odbyło się 
uroczyste odsłonięcie mura-
lu stworzonego przez grupę 
uczennic z klasy 3 DP-4 w ra-
mach tzw. CAS Project. Uczen-
nice realizujące w Programie 
Matury Międzynarodowej roz-
szerzenie z przedmiotu „Visual 
Arts”: Alicja Gniatkowska, Julia 
Jelonek, Martyna Kowalczyk, 
Maja Skórska, Alicja Szarek i 
Maria Wyszowska, pod opieką 
Sylwii Sobieraj-Borowiec, po-
święciły swój wolny czas w ferie 
na tworzenie kreatywnego pro-
jektu. Rezultat jest imponujący. 
Dzięki muralowi sala muzyczna 
Pani Prof. Anny Walendzik stała 
się przyjazną dla uczniów prze-
strzenią do tworzenia innych 
kreatywnych dzieł – podkreśla 
Beata Urbaniak, wicedyrektor I 
LO w Wałbrzychu.

(RED)

Koncert Operetki i Musicalu

Prawo w pigułce: pożyczka w rodzinie

nia pożyczki. Tutaj należy zwró-
cić uwagę, że sama realizacja 
umowy może nastąpić np. 30 
dni od zawarcia umowy. Ter-
min do zgłoszenia w urzędzie 
skarbowym liczy się jednakże 
od dnia jej zawarcia, a nie reali-
zacji. Czwartym, niezbędnym 
elementem, jest konieczność 
dokonania pożyczki w formie 
przelewu na rachunek banko-
wy albo przekazem poczto-
wym. Po spełnieniu wszystkich 
tych warunków umowa po-
życzki zawarta między najbliż-
szymi nie będzie podlegała 
opodatkowaniu.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Mural w sali muzycznej
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami 

z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości położonych na terenie 
gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski. 

Podstawowe informacje o nieruchomości: 
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach w granicach działki nr 512 
o powierzchni 0,4980 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa, RIVb. Dla nierucho-
mości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00087679/2. Nieru-
chomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 20.000,00 zł. Wadium: 2.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod grunty rolne pod dolesienia.. 
W przypadku ww. nieruchomości do sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 461 ze zm.).
W przetargu może wziąć udział osoba, która:
• spełnia warunki określone w art.. 6 ustawy z dnia11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 461 ze zm.) oraz przedłoży Komisji przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu 
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 
7 cytowanej wyżej ustawy;

lub osoba, która:
• nie jest rolnikiem indywidualnym, ale wówczas sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem niesko-

rzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przy-
padku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa 
rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w 
gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Strudze w granicach działki nr 52/6 o powierzchni 
0,09 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B. Dla nieruchomości prowadzona jest w 
Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00087855/0. Nieruchomość wolna jest od ob-
ciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 75.000,00 zł. Wadium: 7.500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną (zagrodową, mieszkaniową, usłu-
gową itp.).

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Strudze w granicach działki nr 52/10 o powierzchni 
0,09 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem ŁV. Dla nieruchomości prowadzona jest w 
Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00095449/0. Nieruchomość wolna jest od ob-
ciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 75.000,00 zł. Wadium: 7.500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną (zagrodową, mieszkaniową, usłu-
gową itp.).

Przetarg odbędzie się w dniu 06.04.2022 r. o godz. 11.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych 
Bogaczowicach, ul. Główna 132. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pienią-
dzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto Urzędu 
Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 
01.04.2022 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Minimalne postąpienie wynosi 1% 
ceny wywoławczej. Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością. Szczegółowe infor-
macje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu (74) 84-52-163 lub (74) 84-
52-718. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Starych Bogaczowicach 
i Strudze, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.
ug.gov.pl/) w dniach od 03.03.2022 r. do 06.04.2022 r. 
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XI Dyktando Gminne o 
Pióro Wójta Gminy Stare Bo-
gaczowice przeszło do histo-
rii. - Dziękujemy tym, którzy 
są z nami od lat i podtrzymu-
ją tę piękną tradycję – mówi 
Mirosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowice.

Wśród uczestników tego-
rocznego sprawdzianu z orto-
gra�i byli nie tylko mieszkańcy 
Gminy Stare Bogaczowice, 
wśród których byli także samo-
rządowcy: wójt Mirosław Lech, 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Stare Bogaczowice Aneta Rajca, 
radni Nina Stańko i Rodryg Świ-
teńki oraz Arkadiusz Karczmarz z 
dumą reprezentowali radę gmi-
ny uzyskując świetne wyniki.

- Wszyscy spisali się na me-
dal, ale nagrodzonych zostało 
5 osób. Tytuł Mistrza Ortogra-
�i 2022 zdobyła Patrycja Bed-
narek, II miejsce zajął Tomasz 
Mołda, a III miejsce zajęła Iwo-
na Stępień. Wyróżnienia otrzy-
mały Małgorzata Szymańska 

oraz Monika Czernecka. Kłania-
my się nisko dyrektorowi szko-
ły w Starych Bogaczowicach 
Radosławie Stramel - Świteń-
kiej, która przygotowała, prze-
czytała i sprawdziła dyktando. 
Dziękujemy także Dorocie Dei, 
która co roku wspiera nas swo-
ją wiedzą i ocenia prace uczest-
ników – mówi Ilona Bujalska, 
dyrektor Gminnego Centrum 
Biblioteczno – Kulturalnego w 
Starych Bogaczowicach.

(RED)

Mistrzowie ortogra�i

26 lutego 2022 r. w Bogu-
szowie – Gorcach odbył się 
pieszy rajd harcerski z okazji 
Dnia Myśli Braterskiej 2022.

Dzień Myśli Braterskiej 
(DMB) jest świętem ustanowio-
nym na cześć założyciela ruchu 
skautowego sir Roberta Baden 
– Powella oraz jego żony Olave 
Baden – Powell. W tym dniu 
harcerze składają sobie życze-
nia, przesyłają kartki, organizu-
ją gry, biwaki lub spotykają się 
przy ognisku.

Środowiska harcerskie Huf-
ca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej im. 
hm. Alojzego Ciasnochy w tym 
roku Dzień Myśli Braterskiej 
świętowały w Boguszowie-
-Gorcach. 111 Boguszowskie 
Drużyny Żółto – Niebieskie 
przy współpracy z Miejską Bi-
blioteką Publiczną – Centrum 
Kultury, Ochotniczą Strażą Po-
żarną Boguszów i Ochotniczą 
Strażą Pożarną Gorce zorgani-
zowały rajd, w czasie którego 

uczestnicy mogli sprawdzić 
swoją wiedzę i umiejętności w 
różnych dziedzinach.

- Rajd rozpoczął się w Filii nr 
4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
- Centrum Kultury w Centrum 
Kongresowo – Kulturalnym Wi-
told, gdzie harcerze zwiedzili 
izbę pamięci oraz otrzymali 
pakiety startowe z mapą raj-
du. Dalej na uczestników rajdu 
czekały zadania m.in. szyfry, 
krzyżówka czy pierwsza po-
moc. Ponadto każdy mógł po-
silić się jabłkiem upieczonym 
na ognisku. Trasa rajdu kończy-
ła się w boguszowskim Rynku. 
Restauracja Baryt czekała na 
młodzież z pyszną zupą oraz 
okolicznościowym ciastem. W 
oczekiwaniu na zakończenie 
imprezy, drużyny mogły wziąć 
udział w zajęciach przygoto-
wanych przez OSP Boguszów 
oraz wysłuchać „Legendy o 
powstaniu Boguszowa – Gorc”, 
którą zaprezentowała zawsze 

gotowa do współpracy z har-
cerzami Maria Burzyńska. Rajd 
zakończył się wręczeniem na-
gród i upominków przez bur-
mistrz Sylwię Dąbrowską oraz 
życzeniami z okazji Dnia Myśli 
Braterskiej od komendanta 
Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej 
im. hm. Alojzego Ciasnochy 
Artura Marlingi. Komendant-
ka 111 Boguszowskich Drużyn 
Żółto – Niebieskich hm. Nikola 
Rymaszewska HR wręczyła po-
dziękowania partnerom oraz 
kadrze szczepu i rodzicom za-
angażowanym w organizację 
Rajdu. Specjalne podziękowa-
nie tra�ło także do Agnieszki 
Zdeb – Dyrektora Centrum 
Obsługi Jednostek za wielo-
letnią współpracę. Wszystkim 
uczestnikom i organizatorom 
dziękujemy za mile spędzony 
dzień w Boguszowie – Gor-
cach podkreślają organizatorzy 
rajdu.

(RED)

Rajd harcerski 
z okazji Dnia Myśli Braterskiej
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Nowe mieszkania na Podzamczu
W ramach osiedla budowanych 
jest 114 mieszkań o funkcjonal-
nych układach i metrażach od 
35 do 77 m2. Na każde piętro 
prowadzi wygodna winda, a ca-
łość inwestycji przystosowana 
jest dla osób z niepełnospraw-
nościami lub z ograniczeniami 
ruchowymi. Podwale to bez-
pieczna dzielnica Wałbrzycha. 
W celu zapewnienia jeszcze 
większego komfortu, każde 
mieszkanie zostało wyposażo-

ne w wideodomofon. Osiedle 
jest monitorowane i posiada 
szlaban przy wjeździe na par-
king. Każde miejsce parkingo-
we przypisane jest do danego 
mieszkania, dlatego nie musisz 
martwić się, gdzie zaparkujesz 
swoje auto.
Dodatkowo, tuż przy budynku, 
zaplanowaliśmy strefę rekre-
acyjną dla mieszkańców. Do 
użytku oddamy także aż 15 
rowerowni oraz stację napraw-

czą i stojaki na rowery – idealne 
rozwiązanie dla lubiących wy-
cieczki po okolicznych malow-
niczych trasach rowerowych.

Chcesz dowiedzieć się 
więcej? 

Zadzwoń: 735 200 001 
Zapraszamy też na kawę 

do Salonu Sprzedaży 
Mieszkań: 

ul. Sienkiewicza 7, Wałbrzych
www.pcg.pl

Nowe Podzamcze w Wałbrzychu to nowa inwestycja 
PCG, dewelopera z ponad 30-letnim doświadczeniem. 
Powstaje przy Alei Podwale na Podzamczu - w miejscu 
z gotową infrastrukturą do życia. To wygodne, komplet-
ne miejsce i pierwsze tak nowoczesne osiedle w Wał-
brzychu.

R E K L A M A

– Dobra wiadomość dla 
dzieci i wnuków osób, które 
pracowały w państwowych 
gospodarstwach rolnych. 
Wszyscy, którzy złożyli wnio-
ski o bezpłatne komputery, 
otrzymają sprzęt w najbliż-
szym czasie – mówi Adam 
Hausman, wójt Gminy Wa-
lim.

Gmina Walim przystąpiła do 
rządowego projektu „Granty 
PPGR – Wsparcie dzieci i wnu-
ków byłych pracowników PGR 
w rozwoju cyfrowym”.

- Celem projektu jest wspar-
cie rodzin popegeerowskich 
z dziećmi w zakresie dostępu 
do sprzętu komputerowego 

oraz dostępu do Internetu. 
Pandemia COVID-19 pokazała 
wiele problemów, a jednym 
z nich jest nauka zdalna na 
terenach popegeerowskich. 
Ujawniła ona de�cyt sprzętu 
komputerowego czy utrud-
nienia w dostępie do Interne-
tu, co wpłynęło na realizację 
obowiązków szkolnych przez 
dzieci. W Gminie Walim zosta-
ło złożonych 17 wniosków o 
bezpłatne komputery. Wszyst-
kie zostały zaakceptowane. 
Całkowity koszt projektu wy-
nosi 44 980 zł (17 komputerów 
+ ubezpieczenie) – dodaje 
Adam Hausman.

(AM)

Dostaną komputery
- Jeżeli masz ukończone 

65 lat i więcej możesz sko-
rzystać z kolejnej nieodpłat-
nej oferty naszego ośrodka. 
Gmina Jedlina-Zdrój aplikuje 
o środki �nansowe w ramach 
programu MRiPS ,,Korpus 
Wsparcia Seniorów” - infor-
mje Centrum Usług Socjal-
nych w Jedlinie-Zdroju.

W ramach modułu II senio-
rzy mogą skorzystać z opaski 
życia, zwaną często ,,Bransolet-
ką życia”. 

- W ramach programu se-
niorom w wieku 65 lat i więcej 
zostanie zapewniony dostęp do 
tzw. „opasek bezpieczeństwa” 
wyposażonych w co najmniej 

trzy z następujących funkcji: 
przycisk bezpieczeństwa – sy-
gnał SOS, detektor upadku, 
czujnik zdjęcia opaski, lokaliza-
tor GPS, funkcje umożliwiające 
komunikowanie się z centrum 
obsługi i opiekunami, funkcje 
monitorujące podstawowe 
czynności życiowe (puls i satu-
racja). Opaska bezpieczeństwa 
będzie połączona z usługą ope-
ratora pomocy – w przypadku 
trudnej sytuacji lub nagłego za-
grożenia wciśnięcie guzika alar-
mowego, znajdującego się na 
opasce, umożliwia połączenie 
się ze stale gotową do interwen-
cji centralą. W latach ubiegłych 
2020/2021 z oferty tej skorzysta-

ło w ramach gminnego progra-
mu Active Senior 32 seniorów, 
a w ramach dodatkowo pozy-
skanych środków unijnych ko-
rzysta z nich kolejnych 15 osób 
w okresie lat 2021/2022. Zgłoś 
chęć uczestnictwa poprzez 
ogólnopolską infolinię 22 505 11 
11 lub bezpośrednio do Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Jedli-
nie-Zdroju. Liczba uczestników 
programu jest ograniczona. Nie 
zwlekaj, zadzwoń i umów się 
na spotkanie z pracownikiem 
naszego ośrodka dzwoniąc pod 
numer telefonu 74 8455 356 – 
zachęcają pracownicy OPS Je-
dlina-Zdrój.

(RED)

Korpus wsparcia seniorówO Chopinie
- 212 lat temu w Żelazowej Woli 
urodził się Fryderyk Chopin – 
największy polski kompozytor i je-
den z najwybitniejszych artystów 
wszech czasów, którego koncerty, 
nokturny, czy polonezy na trwałe 
weszły do kanonu światowej mu-
zyki. Dlatego już dziś, przy okazji 
urodzin tego, wybitnego Polaka, 
serdecznie zapraszamy studentów 
czarnoborskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (oraz wszystkich, 
którzy chcieliby do tego zacne-
go grona dołączyć) na wykład pt. 
„Chopin wielki romantyk”. O ży-
ciu i twórczości Chopina opowie 
Krystyna Swoboda z Filharmonii 
Sudeckiej w Wałbrzychu. Na wy-
kład zapraszamy 4 marca (w pią-
tek) o godz. 16.00 – zachęcają or-
ganizatorzy spotkania.

(RED)

Spektakl na dzień 
kobiet
- Już wkrótce wszystkie Panie 
będą miały swoje święto i z tej 
okazji zapraszam na spektakl 
komediowy „Żona do adopcji” 
do Biblioteki + Centrum Kultury 
w Czarnym Borze – zaprasza na 
XI Gminny Dzień Kobiet Adam 
Górecki, wójt Gminy Czarny Bór. 
Spektakl zostanie zaprezentowany 
13 marca o godz. 16.00 w sali wi-
dowiskowej Biblioteki + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze przy ul. 
Sportowej 43. Bilety kosztują 40 zł.

(RED)
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OGŁOSZENIE WÓJTA 
GMINY WALIM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego farmy fotowoltaicznej 

w obrębie Dziećmorowice, w gminie Walim

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.741 ze zm.), oraz art. 39 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostęp-
nieniu 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. 
2373, 2389)  w związku z Uchwałą Nr XXVIII/247/21 
Rady Gminy Walim z dnia 25 maja 2021r. 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego farmy fotowoltaicznej 

w obrębie Dziećmorowice, w gminie Walim
wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko,
w dniach od 10 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 
Walim (pok. Nr 8), w godzinach pracy Urzędu, oraz na 
stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.wa-
lim.pl 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie pla-
nu  miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
22 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Walim o godzinie 1000. Zgodnie z art. 18 ust. 1 usta-
wy 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 planu może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy Walim, na adres: 
Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22 
kwietnia 2022r. Uwagi mogą być wnoszone w formie 
papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocz-
ty elektronicznej (email: urzad@walim.pl) lub elektro-
nicznej 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 komuni-
kacji elektronicznej.
W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gmi-
ny Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna 
przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu 
Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.walim.pl.

WÓJT GMINY WALIM
ADAM HAUSMAN

R E K L A M A

Szerokie ujęcie pojęcia inte-
ligencji ma niewiele wspólnego 
z tzw. inteligencją akademicką 
(psychometryczną), mierzoną 
za pomocą odpowiednich te-
stów, które szacują wyłącznie 
te kompetencje, które wiążą 
się z umiejętnościami niezbęd-
nymi w nauce szkolnej (rozu-
mowanie, zasób słownictwa, 
rozumowanie arytmetyczne). 
Można zastanowić się, czy czło-
wiek osiągający wyniki ponad-
przeciętne we wszystkich tego 
typu testach jest równocześnie 
człowiekiem najlepiej i naj-
skuteczniej radzącym sobie z 
problemami i wyzwaniami śro-
dowiska społecznego, psycho-
logicznego, ekonomicznego? 
To pytanie nie jest bez znacze-
nia w kontekście samego życia, 
jego codziennych wymagań a 
także w kontekście przyszłości 
naszej cywilizacji.

Wspomniany Robert Ster-
nberg w wywiadzie „Giganci 
psychologii” udzielonym To-
maszowi Witkowskiemu zwra-
ca uwagę na pewien niepoko-
jący fakt, który kładzie cień na 
tak obsesyjne niemal koncer-
towanie się i przywiązywanie 
uwagi do inteligencji akade-
mickiej. R. Sternberg zauważa, 
że „ogólny iloraz inteligencji na 
świecie wzrósł o 30 punktów 
w XX wieku (jest to tak zwany 
efekt Flynna. Moim zdaniem 
efekt ten wynika ze wzrostu 
inteligencji skrystalizowanej, 
bezpośrednio związanej z wie-
dzą. Inteligencja płynna zaś, 
mająca silne podłoże gene-
tyczne, prawdopodobnie nie 
ulega zmianie – dop. MG). I 
czym w związku z tym może-
my się pochwalić? Jak dotąd 
każdego roku rośnie poziom 
emisji dwutlenku węgla, zmia-
ny klimatyczne zaostrzają się, 
zanieczyszczenie powietrza 
zabija niezliczone rzesze ludzi, 
produkujemy coraz silniejsze 
materiały wybuchowe, a coraz 
więcej ludzi umiera z głodu i na 
różne choroby. Możemy jesz-
cze dodać do tego zagrożenie 
demokracji w wielu krajach, 
nasilające się zjawiska anty-
naukowe i groźby kon�iktów 
zbrojnych w krajach cywilizo-
wanych. Różnice w dochodach 
rosną w wielu krajach, do tego 
stopnia, że stają się niemożli-
we do zrównoważenia”. Kiedy 
weźmiemy pod uwagę szero-
kie ujęcie inteligencji rozumia-
nej jako zdolność do przysto-
sowania się i przetrwania, to 
pojawia tu wyraźny dysonans. 
Stajemy się coraz bardziej in-

Okiem psychologa: czy warto zaufać inteligencji? (2)
Marek 
Gawroń

teligentni i równocześnie coraz 
słabiej przystosowani i gorzej 
dbający o własne przetrwanie.

Związki inteligencji 
z życiem codziennym

Warto też, w tym kontek-
ście, przyjrzeć się kwestii real-
nego wpływu inteligencji aka-
demickiej, wyrażonej w skali 
IQ, na różne sfery naszego ży-
cia. Czy atencja, jaką obdarza-
my tę ogólną zdolność umysło-
wą, jest w pełni uzasadniona i 
czy posiada silne wsparcie w 
dowodach naukowych? Ba-
dania od lat systematycznie 
wskazują na pozytywną (choć 
umiarkowaną) korelację po-
między poziomem inteligencji 
a osiągnięciami szkolnymi i 
akademickimi. Trudno się dzi-
wić, zważywszy, że testy na 
inteligencję mierzą dokładnie 
te kompetencje, które zapew-
niają sukcesy w uczeniu się i 
nabywaniu wiedzy. Wymaga-
nia edukacyjne, jakie stawiane 
są w większości krajów Europy 
i świata, silnie korespondują z 
koncepcją inteligencji akade-
mickiej, stąd jej popularność 
i powszechność wciąż nie ga-
śnie. Jeśli do tego dodamy fakt, 
że inteligencja ogólna skore-
lowana jest, z różnych przy-
czyn, ze statusem społeczno-
-ekonomicznym (ma wyraźnie 
konotacje etyczne) - z zasady 
cenimy ludzi bardziej ludzi 
inteligentnych (osiągających 
np. wysokie wyniki w nauce), 
obdarzamy ich większym sza-
cunkiem, uznaniem, uwagą, 
i zainteresowaniem, gwaran-
tujemy lepiej płatną i bardziej 
interesującą pracę - uwidacz-
nia się wyraźnie jak bardzo, tak 
rozumiana inteligencja, wspie-
ra istniejący porządek społecz-
no-ekonomiczny i wpisuje się 
w podstawowe narracje libe-
ralnego kapitalizmu (sukcesu, 
rozwoju, wszechmocy, dobro-
stanu), wyjaśniając tym samym 
niepowodzenia adaptacyjne 
(porażki, biedę, niedostosowa-
nie społeczne, patologie), niską 
inteligencją. Jednak pozytyw-
na korelacja poziomu inteli-
gencji z osiągnięciami szkolny-
mi nie jest li tylko wynikiem 
samej ogólnej zdolności. Wiele 
badań (np. badania R. Hernste-
ina, Ch Murray'a) wskazuje, że 
ten związek silnie mody�kowa-
ny jest przez inne czynniki, ta-
kie jak: pochodzenie społeczne 
rodziców, ich wykształcenie i 
zamożność. Dlatego też iloraz 
inteligencji dziecka odpowiada 
jedynie za 10 % zmienności w 
zakresie sukcesu zawodowe-
go (w krajach wysoko rozwi-
niętych). Słowem sam poziom 
inteligencji nie jest dobrym 
predykatorem osiągnięć za-
wodowych. Podobnie rzecz 
ma się jeśli chodzi o inne sfery 
życia. Wysoka inteligencja nie 

gwarantuje wysokiej jakości 
relacji interpersonalnych, trwa-
łości związków, a także szczę-
ścia. Inteligencja słabo koreluje 
także z kontrproduktywnymi 
zachowania w pracy, oddolny-
mi inicjatywami obywatelskimi 
- mówiąc ogólnie z zaangażo-
waniem w życie wspólnoty. 
Niestety, związek między wy-
soką inteligencją a efektywno-
ścią przywództwa, tak wyda-
wałoby się przecież oczywisty, 
ale też jak najbardziej pożą-
dany, jest również niezwykle 
mizerny. Metaanaliza badań 
dotycząca tej kwestii wykazała 
zaledwie bardzo słabą korela-
cję pomiędzy tymi zmiennymi. 
Nie trzeba sięgać do badań, 
wystarczy z uwagą spojrzeć 
na to, co dzieje się na scenach 
politycznych w wielu krajach 
świata. Na czele rządów stają 
dziś często ludzie, którym da-
leko do wysokich standardów 
intelektualnych, a ich poziom 
wiedzy ogólnej, erudycji i bły-
skotliwości re�eksji wydaje się 
mocno odbiegać od wymagań 
poznawczych jakie stawia rola 
przywódcy. Niemniej jednak 
nie zmienia do faktu, że ich 
wpływ na niektóre społeczeń-
stwa jest zaskakująco duży, nie 
tylko wzbudzają oni zaufanie 
obywateli, ale niekiedy ich po-
dziw i bezwarunkowe uznanie, 
przyczyniając się tym samym 
do legitymizacji ich władzy na 
wiele lat.

Przychodzi mi do głowy 
jeszcze jeden, znaczący przy-
kład, który ukazuje pewną 
zwodniczość w przyznawaniu 
inteligencji tak dużej warto-
ści w naszym życiu. .Genial-
ny umysł, jak twierdzi wie-
lu, obdarzony wrodzonym 
poczuciem piękna i niezwykle 
otwarty i kreatywny, wierzył w 
metody medycyny alternatyw-
nej. W październiku 2003 roku 
u S. Jobsa zdiagnozowano 
raka trzustki. W tym przypad-
ku diagnoza nie nie oznaczała 
wyroku- nowotwór można był 
operować ze sporą szansą na 
całkowite wyleczenie. Jednak 
Jobs nie zgodził się na zabieg. 
Uważał bowiem ,że o�cjalna 
medycyna jest nieskuteczna, 
za to wierzył w metody alter-
natywne. (przyjmował kapsuł-
ki z substancjami roślinnymi, 
radził się znawców medycyny 
naturalnej). Jak wiemy zmarł 
w 2011 roku ,w wieku 56 lat. U 
wielu przyjaciół ,biografów, ale 
też zwyczajnych ludzi to kom-
pletnie nieracjonalne zacho-
wanie geniusza , które niewąt-
pliwe przyczyniło się do jego 
tak rychłej śmierci wzbudziło 
głęboki dysonans- jak bowiem 
tak wybitnie inteligenty czło-
wiek mógł zachować się tak 
nieinteligentnie. Jednak od-
krycia naukowe, dokonane w 
ostatniej dekadzie pokazują, że 

bycie inteligentnym jest tylko 
w niewielkim stopniu powiąza-
ne z racjonalnym rozwiązywa-
niem problemów i rozsądnym 
logicznym rozumowaniem. 
W swojej książce „What Intel-
ligence Tests Miss”  (Yale Uni-
versity Press,2010) psycholog 
K. Stanovich dowodzi, że testy 
IQ (lub ich wskaźniki zastęp-
cze, takie jak SAT) są radykalnie 
niekompletne jako mierniki 
funkcjonowania poznawcze-
go. Nie potra�ą ocenić cech, 
które większość ludzi kojarzy 
z „dobrym myśleniem”, umie-
jętnościami takimi jak ocena i 
podejmowanie decyzji. Takie 
umiejętności poznawcze mają 
kluczowe znaczenie dla zacho-
wań w świecie rzeczywistym, 
wpływając na sposób, w jaki 
planujemy, oceniamy ryzyko 
i prawdopodobieństwa oraz 
podejmujemy skuteczne decy-
zje. Myślenie racjonalne, uważa 
autor jest tak samo ważne, jak 
inteligencja ogólna i powinno 
być cenione tak samo wyso-
ko, jak zdolności mierzone w 
testach na inteligencję .Stąd 
wiele osób, które podobnie jak 
Jobs, są bardzo inteligentne, 
podejmuje złe i godne poża-
łowania decyzje, często tylko 
dlatego, że ludzie ci żywią fał-
szywe przekonania lub z łatwo-
ścią poddają się jawnym bzdu-
rom. Sama inteligencja, nawet 
bardzo wysoka nie czyni nas 
odpornymi na współczesny 
bełkot, teorie spiskowe i kon-
cepcje antynaukowe. Moim 
zdaniem mamy tu do czynie-
nia z jeszcze jednym nieporo-
zumieniem, tj, traktowaniem 
wysokiej inteligencji (także 
geniuszu) jako panaceum na 
wszystkie problemy jakie sta-
wia przed nami życie. Historia 
pokazuje, że wielu niezwykle 
inteligentnych ludzi kiepsko 
radziło sobie z własnym, pry-
watnym życiem, a część z nich 
poniosła spektakularne klęski. 
Musimy przyznać, że wysoka 
inteligencja, zwłaszcza ta ro-
zumiana jako ogólna zdolność 
wyrażona na skali IQ nie daje 
gwarancji na udane, szczęśliwe 
i pełne sukcesów życie. Choć 
taka konstatacja nie budzi na-
szych większych zastrzeżeń, to 
nie przeszkadza nam to w naj-
mniejszym stopniu składać jej 
hołdy, bić pokłony i darzyć tak 
wielką estymą.

Ciąg dalszy za tydzień.

Od redakcji: autor jest psy-
chologiem – terapeutą, co-
achem, ekspertem w wielu kra-
jowych i międzynarodowych 
projektach badawczych oraz 
rozwojowych. Publikował w cza-
sopismach naukowych z zakre-
su psychologii emocji, empatii i 
relacji terapeutycznych. Prowa-
dzi prywatny gabinet. Kontakt: 
margaw@op.pl.



Czwartek, 3 marca 2022 r.

www.db2010.pl DB2010 .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 A M A

W Kościelisku zostały roze-
grane najważniejsze dla mło-
dych zawodników trenujących 
biathlon w Polsce zawody 
sportowe - mistrzostwa  Polski 
i �nał cyklu Celuj w Igrzyska.

- Uczniowie Zespołu Szkol-
no- Przedszkolnego w Czar-
nym Borze, a zarazem zawod-
nicy UKN Melafir Czarny Bór 
zaprezentowali swoje umie-
jętności na najwyższym po-

7 medali UKN Mela�r ziomie i tym samym zdobyli 
7 medali. Pokonali zawodni-
ków licznie przybyłych m.in. 
z Chorzowa, Zakopanego, 
Katowic, Bielan, Szklarskiej 
Poręby czy Kasiny Wielkiej. 
Biathloniści z Czarnego Boru 
prym wiedli w biegach szta-
fetowych, zdobywając aż 3 
złote medale – podkreśla z 

dumą Anna Dziewit, dyrektor 
czarnoborskiej szkoły.

Medaliści UKN Mela�r: bieg 
indywidualny młodzików młod-
szych: Patryk Mucha - 1 miejsce, 
Bartosz Sowa - 2 miejsce; bieg 
sprinterski młodzików młod-
szych: Patryk Mucha- 1 miejsce; 
bieg sprinterski młodzików: 
Kajetan Urbaniak -2 miejsce; 

bieg sztafetowy młodziczek: 
Weronika Król – 1 miejsce; bieg 
sztafetowy młodzików: Konrad 
Matusik, Kajetan Urbaniak - 1 

miejsce; bieg sztafetowy mło-
dzików młodszych: Patryk Mu-
cha, Bartosz Sowa - 1 miejsce.

(RED, fot. UKN)

Zawodniczki Herosa Bo-
guszów - Gorce zdobyły 6 
medali w pierwszym turnieju 
Otwartej Dolnośląskiej Ligi 
w Zapasach Kobiet - Bogu-
szów-Gorce.

Na pierwszy w tym roku 
turniej do hali OSiR Boguszów-
-Gorce przyjechało 70 zawod-
niczek z klubów: KS Sobieski 
Poznań, UKS Zapasy Plewiska 
(debiut w lidze), Agros Żary, 
Zapasy UKS ZST Lubsko, ULKS 
28 Włyń, MGLKS Wiatr Wołów, 
Zapaśniczy Klub Sportowy w 
Gogolinie, Zapaśniczy Klub 
Sportowy Bielawianka, Iron 
Bulls Bielawa, Sowa Pieszyce, 
Junior Dzierżoniów - Ostroszo-

wice, Victoria Wałbrzych, re-
prezentujących województwa: 
dolnośląskie, lubuskie, wielko-
polskie, łódzkie i opolskie.

Zapaśniczki Herosa Bogu-
szów-Gorce: Regina Błaszkow-
ska, Magda Piaskowska, Hania 
Andrzejewska, Miriam Błaszkow-
ska, Zosia Sta�n oraz Zuzia Wo-
łowicz wywalczyły 6 medali. 
Dodatkowo - z inicjatywy klubu 
Sobieski Poznań – utytułowana 
Heroska Julita Omilusik (13-krot-
na medalistka mistrzostw Polski 
seniorek) - stoczyła towarzyski 
pojedynek z zawodniczką z Po-
znania, a chwilę wcześniej stała 
na macie w roli sędziego.

(RED)

Heroski na podium

6 marca już po raz dziesiąty 
w całej Polsce wystartuje „Tro-
pem wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”. Biegi 
zostaną zorganizowane m.in. 
w Wałbrzychu i Głuszycy.

Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna Invest-Park 
zaprasza do udziału w X edycji 
Biegu Tropem Wilczym. Start 6 
marca o godz. 12.00 w Parku 
im. Jana III Sobieskiego w Wał-
brzychu. Zapisy na bieg dla do-
rosłych (dwa dystanse: 1963 m 
i 5 km) prowadzone są na stro-
nie  https://bit.ly/3ubZ1lY, a na 
bieg dla dzieci (bezpłatny) na 
stronie https://bit.ly/3g7sK7D.
Program szczegółowy:
godz. 11.20 - start biegu dla 
dzieci
godz. 12:00 - start biegu głów-
nego na dystansie 1963 m

godz. 12:00 - start biegu do-
datkowego na dystansie 5 km 
(limit czasowy do 1 h)
godz. 13:15 - uroczyste zakoń-
czenie imprezy.

Miłośników historii i czyn-
nego wypoczynku, biegaczy, 
chodziarzy, a także rodziny z 
dziećmi Centrum Kultury - MBP 
w Głuszycy zaprasza do udziału 
w głuszyckiej edycji biegu.

 -Startujemy o godz. 12.00 
z parkingu przy kaplicy św. 
Józefa w Głuszycy i kończymy 
5-kilometrowy dystans w Ka-
mykach w Głuszycy Górnej. 
Przed startem o godz. 10.45 w 
kaplicy św. Józefa zostanie od-
prawiona msza św. w intencji 
Żołnierzy Niezłomnych – mówi 
Sabina Jelewska, dyrektor Cen-
trum Kultury - MBP w Głuszycy.

(RED)

Pobiegną tropem 
wilczym
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Przełamią 
Księżaka?
Koszykarze Górnika po-
konali w Wałbrzychu 
AZS Politechnika Opole 
76:75 (20:17, 29:26, 13:13, 
14:19).
Górnik: Niedźwiedzki 26, 
Jakóbczyk 16, Pabian 11, 
Kruszczyński 5, Cechniak 4, 
Dymała 4, Durski 4, Rataj-
czak 3, Zywert 3.
AZS Politechnika: Kiwilsza 
14, Rutkowski 14, Kapuściń-
ski 11, Kaczmarzyk 10, Kre�t 
10, Skiba 6, Kobel 5, Piszcza-
towski 5.
Górnik powrócił na pierw-
sze miejsce w tabeli I ligi i 
już 2 marca w hali Aqua – 
Zdrój zmierzył się z Dzikami 
Warszawa (mecz zakończył 
się po zamknięciu tego wy-
dania – relacja na db2010.
pl), a w sobotę – 5 marca o 
godz. 17.00 - będzie na wła-
snym parkiecie rywalizował 
z Księżakiem Łowicz.

(RED)

Chełmiec powalczy o I ligę

W ostatnim meczu rundy 
zasadniczej II Ligi Siatkówki 
Kobiet MKS Chełmiec Wodo-
ciągi Wałbrzych przegrał z 
SPS Panki 2:3 (25:22, 16:25, 
25:22, 15:25, 15:17). Wał-
brzyszanki utrzymały jednak 
prowadzenie w tabeli 3 gru-
py II ligi.

- Nasz zespół wykonał 
plan minimum: wygrał 2 sety 
i zdobył upragniony 1 ligowy 
punkt! A to oznacza, że za-
gramy w turnieju barażowym 
o awans do I Ligi Siatkówki 
Kobiet! Podopieczne trenera 
Marka Olczyka o promocję 
na zaplecze najwyższej kla-
sy rozgrywkowej zagrają w 
dniach 11-13.03.2022. Go-
spodarz rozgrywkę zostanie 
wyłoniony w drodze konkur-
su ofert przez Polski Związek 
Piłki Siatkowej – podkreślają 

działacze MKS Chełmiec Wo-
dociągi.

Najlepsze w regionie
Drużyna młodziczek MKS 

Chełmiec rozegrała wspa-
niały turniej i zdobyła tytuł 
mistrza Dolnego Śląska! Jest 
to pierwszy złoty medal i naj-
większy młodzieżowy sukces 
w 15-stoletniej historii klubu. 
Podopieczne trenera Grzego-
rza Będzińskiego tym samym 
awansowały do rozgrywek 
centralnych, a Wałbrzych - w 
dniach 18-20.03.2022 r. - bę-
dzie gospodarzem turnieju 
ćwierć�nałowego mistrzostw 
Polski młodziczek.

Wyniki poszczególnych 
spotkań z udziałem Chełmca: 
MKS MOS Wrocław 2:0 (25:22, 
25:16), UKS Wieża Radków 1:2 
(11:25, 25:15, 8:15), AZS AWF 

Wrocław 2:0 (25:23, 5:18). Naj-
lepszą zawodniczką turnieju 
wybrana została środkowa 
Chełmca Ewelina Daley.

- Choć ten pełen szczęścia 
i radości weekend już minął, 
jestem wypełniony szczęściem 
i radością od stóp do głowy. 
Uśmiech nie schodzi mi z twa-
rzy. Dla takich chwil warto pra-
cować i się zaangażować na sto 
procent. Jestem z dziewczyn 
dumny. Jeden cel już zrealizo-
wany, teraz czas pójść o krok 
dalej i powalczyć o coś więcej. 
Jestem pewien, że jeżeli w dal-
szym ciągu będziemy tak samo 
ciężko trenować i z takim za-
angażowaniem, to ten sezon 
może mam przynieść jeszcze 
wiele cudownych chwil - po-
wiedział trener Grzegorz Bę-
dziński.

(RED, fot. MKS)

Trwa dobra passa mło-
dych strzelców z KSO Świdni-
ca. W rozegranych w dniach 
25-27.02.2022 r. Mistrzo-
stwach Województwa Dolno-
śląskiego - Memoriał Krzysz-
tofa Jamroza we Wrocławiu, 
zawodnicy prowadzeni przez 
trenera Dariusza Ciska zdo-
byli 3 medale.

- Mistrzem Województwa 
Dolnośląskiego młodzików w 
konkurencji pistoletu pneuma-
tycznego został Wojciech Ję-
draszczyk. Jego brat - Tomasz 
Jędaszczyk, w konkurencji psi-

tolet pneumatyczny juniorów 
młodszych, zdobył brązowy 
medal, a w konkurencji kara-
bin pneumatyczny młodzików 
Dawid Wójcik również zdo-
był brąz. W najbliższą sobotę 
ekipa jedzie do Rawicza na 
mistrzostwa Województwa 
Wielkopolskiego. Zawody te 
są elementami cyklu przygo-
towawczego w eliminacjach 
do �nału Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży, które odbędą 
sie w lipcu – relacjonuje trener 
Dariusz Cisek.

(RED)

Mistrzowie Dolnego 
Śląska w strzelaniu
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kompletowaniu dokumentów. 
Zapraszamy do bliższej, bezpłat-
nej prezentacji! 

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
3 pokoje. Pierwsze piętro do re-
montu 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 
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.
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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. 696 473 695 

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

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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(9) 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.

NIERUCHOMOŚCI

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 

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
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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

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, Longines, 
Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77
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