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Komunikat: ogłoszenie o zbycie prawa własności nieruchomości 
gruntowej (działki nr 229/1 i 229/2 obręb nr 19 Stary Zdrój), 
ul. Żeromskiego 20, 58-302 w Wałbrzychu o powierzchni 3081,0 m2. 

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

Data obowiązywania: Od 9 marca do 30 marca 2022r. 

Treść: Prezes Zarządu WTBS Sp. z o.o. w Wałbrzychu ogłasza 
PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY na zbycie 

prawa własności nieruchomości gruntowej 
(działki nr 229/1 i 229/2 obręb nr 19 Stary Zdrój), 

ul. Żeromskiego 20, 58-302 w Wałbrzychu o powierzchni 3081,0 m2.
Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, 

nie później niż do dnia 29 marca 2022r.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 30.03.2022 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.
Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o. 

w Wałbrzychu: https://www.wtbs.walbrzych.pl/aktualności/ Pełna treść ogłoszenia

R E K L AMA

Z każdym dniem w gmi-
nach Aglomeracji Wałbrzy-
skiej przybywa uchodźców 
z ogarniętej wojną Ukrainy. 
Mieszkańcy naszego regionu 
wciąż niosą pomoc osobom 
poszkodowanym w wyniku 
rosyjskiej agresji oraz zbierają 
dary dla obrońców Ukrainy.

- Rozbudowujemy portal 
www.biznes.walbrzych.pl o ofer-
ty pracy dla obywateli Ukrainy 
– mówi Roman Szełemej, prezy-
dent Wałbrzycha. - Zwracamy się 
z prośbą do �rm, które mogą za-
oferować zatrudnienie o przesy-
łanie ofert, które powinny zawie-
rać: nazwę �rmy, adres, numer 
telefonu, numer identy�kacji 
podatkowej; nazwę stanowiska 
pracy, liczbę wolnych miejsc 
pracy w ramach stanowiska z 
uwzględnieniem liczby wolnych 
miejsc pracy dla osób niepełno-
sprawnych; ogólny zakres obo-
wiązków; miejsce wykonywania 
pracy; rodzaj umowy stanowią-
cej podstawę wykonywania pra-
cy; wysokość proponowanego 
wynagrodzenia brutto; datę roz-
poczęcia pracy, informację o sys-
temie i rozkładzie czasu pracy, 
system wynagradzania, wymiar 
czasu pracy i okres zatrudnienia 
w przypadku pracy na podsta-
wie umowy o pracę albo okres 
wykonywania umowy w przy-
padku umowy cywilnoprawnej; 
jakie są oczekiwania wobec kan-
dydatów do pracy, w tym: po-
ziom wykształcenia, umiejętno-
ści, uprawnienia, doświadczenie 
zawodowe, znajomość języków 
obcych z określeniem poziomu 
ich znajomości.

Oferty w języku polskim (lub 
również ukraińskim) należy prze-
słać na adres: k.usarek@um.wal-
brzych.pl.

Poza kilkoma tirami z pomo-
cą, które już wyjechały z Wał-
brzycha do Borysławia, także 
karetka wyposażona m.in. w 
nosze wielofunkcyjne, należąca 
do Pogotowia Ratunkowego 
w Wałbrzychu, dołączyła do 
konwoju 5 karetek z Sosnow-
ca, Kielc, Katowic, które zostały 
wysłane na Ukrainę. Ambulans 
marki Mercedes Benz Sprinter 

tra� do Wojewódzkiego Kli-
nicznego Centrum Medycyny 
Ratunkowej i Katastrof w Iwano-
-Frankowsku. Pojazd jest w pełni 
sprawny i może być skutecznie 
wykorzystywany do niesienia 
pomocy. Dodatkowo na pokład 
ambulansu zapakowano inne 
potrzebne artykuły medyczne 
takie jak: maseczki, przyłbice, 
fartuchy ochronne, rękawiczki i 
środki do dezynfekcji. Działania 
są koordynowane przez Związek 
Pracodawców Ratownictwa Me-
dycznego SP ZOZ.

Boguszów - Gorce
- Drodzy mieszkańcy, wasza 

pomoc i wsparcie dla naszych 
sąsiadów z Ukrainy są nieoce-
nione! Na bieżąco informujemy 
o aktualnych potrzebach na o�-
cjalnym pro�lu Gmina Miasto 
Boguszów-Gorce na Facebooku. 
Najnowsza zbiórka dotyczy ma-
skotek dla ukraińskich dzieci, 
które - mamy nadzieję - przy-
niosą im nieco otuchy w tym 
trudnym czasie. Zbiórkę pro-
wadzimy w dwóch miejscach: 
w ratuszu miejskim i siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy ul. Kasprzaka 7. Jednocze-
śnie przypominamy o zbiórce, 
która trwa w naszym urzędzie 
miejskim, a potrzebne są: ku-
chenki mikrofalowe, lodówki, 
podgrzewacze do mleka, nowe 
pościele, nowe ręczniki, śpiwory, 
łóżka polowe, pasty do zębów, 
szczoteczki. Liczymy na waszą 
pomoc Dziękujemy za wszystko, 
co zrobiliście dotychczas – mówi 
Sylwia Dąbrowska, Burmistrz Bo-
guszowa – Gorc.

Czarny Bór
- W najbliższym czasie bę-

dziemy zobowiązani przyjąć ok 
80 uchodźców z Ukrainy – mówi 
Adam Górecki, wójt Gminy Czar-
ny Bór. - Uruchomione zostały 
świetlice wiejskie, dlatego pilnie 
potrzebujemy wyposażyć je w 
następujący sprzęt: materace 
dmuchane do spania; łóżka; koł-
dry; poduszki; ręczniki; śpiwo-
ry; szafki; lampki nocne. Nadal 
prowadzimy zbiórkę żywności 
z długą datą spożycia, chemię i 

kosmetyki. Kontakt z Biblioteką 
+ Centrum Kultury w Czarnym 
Borze oraz Urzędem Gminy 
Czarny Bór. Drodzy mieszkańcy, 
jeżeli już przyjęliście pod swój 
dach uchodźców wojennych 
z Ukrainy, poinformujcie nas o 
tym. Prosimy o zgłaszanie się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Czarnym Borze zarówno osoby, 
które już przyjęły pod swój dach 
uchodźców jak i te rodziny, któ-
re chciałyby jeszcze takie rodzi-
ny przyjąć. Wiedza ta pozwoli 
nam skoordynować działania 
w celu otoczenia potrzebują-
cych pomocą. W dalszym ciągu 
można dostarczać do Biblioteka 
+ Centrum Kultury w Czarnym 
Borze dary: chemię, kosmetyki, 
żywność z długim terminem 
spożycia, zabawki i przybory 
szkolne. Rzeczy te zostaną roz-
dysponowane dla uchodźców, 
którzy przybyli do naszej gminy 
oraz przekazane do Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu w 
celu dostarczenia na granicę dla 
nowo przybyłych za ukraińskiej 
granicy. Na tę chwilę nie przyj-
mujemy już odzieży używanej! 
Dziękujemy za państwa hojność 
i gotowość niesienia pomocy 
bliźniemu – podkreśla Adam 
Górecki.

Głuszyca
- Na prośbę walczących w 

Charkowie, szykujemy trans-
port niezbędnych rzeczy do 
przetrwania. Zbieramy: śpiwory, 
żywność z długim terminem, 
powerbanki, baterie, latarki, 
maty, środki opatrunkowe, za-
palniczki, apteczki samochodo-
we. Transport jest planowany na 
najbliższą sobotę, tj. 12.03. 2022 
r. Zbiórka darów trwa w Cen-
trum Kultury - Miejska Biblioteka 
Publiczna w Głuszycy od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00 
– 19.00 – mówi Roman Głód, 
burmistrz Głuszycy.

Z kolei Stowarzyszenie Przy-
jaciół Głuszycy organizuje zbiór-
kę środków pieniężnych, które 
zostaną przekazane osobom 
przybywającym z Ukrainy do 
Głuszycy.

- Wszystkich ludzi dobrej woli 
i wielkiego serca gorąco zachę-
camy do dokonywania wpłat na 

numer konta 73 1090 2314 0000 
0001 1778 7084. W tytule przele-
wu prosimy wpisywać Ukraina. 
Liczy się nawet najmniejsza po-
moc – podkreślają organizatorzy 
akcji.

Jedlina-Zdrój
- Wielu mieszkańców Jedli-

ny-Zdroju jako osoby �zyczne, a 
także przedsiębiorcy, udzielacie 
schronienia uciekającym rodzi-
nom ze strefy wojny na Ukrainie. 
Jednakże każdy musi być świa-
domy konieczności zgłoszenia, 
czyli poinformowania w formie 
pisemnej organu samorządowe-
go o pobycie tych osób na tere-
nie danej gminy. Z tych wzglę-

dów prosimy o bezwzględne 
dokonanie złożenia stosownych 
zawiadomień na oświadcze-
niach dostępnych na stronie in-
ternetowej Gminy Jedlina-Zdrój. 
Dane te niezbędne są w celach 
przepływu informacji o liczeb-
ności obywateli Ukrainy zakwa-
terowanych na danym terenie. 
Oświadczenia/zgłoszenia przyj-
muje Urząd Miasta w Jedlinie-
-Zdroju (BOK), osoba odpowie-
dzialna za gromadzenie danych: 
Beata Laskowska. Jednocześnie 
prosimy o informację w zakresie 
każdej istotnej zmiany w doko-
nanym zgłoszeniu np. wyjazd 
osób z miejsca zakwaterowania, 
przyjęcie dodatkowych osób itp. 

– mówi Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny-Zdroju.

4 marca dotarł do Ukrainy 
pierwszy transport darów od 
mieszkańców Jedliny-Zdroju.

- Otrzymaliśmy szczere po-
dziękowania za łóżka, materace, 
śpiwory, lekarstwa, żywność, la-
tarki oraz agregat prądotwórczy 
i inne niezbędne rzeczy. My, jedli 
nianie, jesteśmy z nimi sercem i 
czynem. Wspierajcie Ukrainę, bo 
jeżeli Ukraina padnie, zginie cała 
Europa — przypomina słowa 
prezydenta Ukrainy Wołodymy-
ra Zełenskiego burmistrz Jeldi-
ny-Zdroju.

cd. na str. 2

Pomagamy uchodźcom 
i obrońcom Ukrainy
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. 
z siedzibą w Jaworze poszukuje aktualnie 
Kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku:

Brygadzista/Majster 
Grupy Wodno-Kanalizacyjnej

Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Miejsce pracy: Sady Dolne (gm. Bolków)
Wymagania:
• umiejętność kierowania brygadą oraz podejmowania samodzielnych decyzji
• obsługa niwelatora optycznego
• praktyczna znajomość zagadnień z zakresu budowy zewn. sieci wod-kan.
• doświadczenie przy budowie zewn. sieci wod-kan.(dodatkowym atutem będzie 

umiejętność zgrzewania rur PE)
• umiejętność pracy w zespole
• prawo jazdy kat. B
Oferujemy: 
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
• Stałą współpracę na podstawie umowy o pracę
• Możliwość zdobywania nowych doświadczeń
Kandydatów zainteresowanych prosimy o aplikację mailową na adres: 

magdalena.matuszewska@com-d.pl lub o kontakt pod nr tel.: 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.
Jeśli chcą Państwo wziąć udział w kolejnych rekrutacjach bardzo prosimy o przesłanie w dokumentach 
aplikacyjnych następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
i Handlowe COM-D” Sp. z o.o., w celu uczestniczenia przyszłych procesach rekrutacyjnych.
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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

R E K L AMA

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. 
z siedzibą w Jaworze poszukuje aktualnie 
Kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku:

MONTER ZEWNĘTRZNYCH 
SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH

Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Miejsce pracy: Sady Dolne (gmina Bolków)
Wymagania:
• obsługa niwelatora optycznego
• praktyczna znajomość zagadnień z zakresu budowy sieci wod-kan.
• mile widziane doświadczenie przy budowie zewn. sieci wod-kan. (dodatkowym atutem 

będzie umiejętność zgrzewania rur PE)
• samodzielność na stanowisku pracy
• umiejętność pracy w zespole
• prawo jazdy kat. B
Oferujemy: 
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
• Stałą współpracę na podstawie umowy o pracę
• Możliwość zdobywania nowych doświadczeń
Kandydatów zainteresowanych prosimy o aplikację mailową na adres: 

magdalena.matuszewska@com-d.pl lub o kontakt pod nr tel.: 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.
Jeśli chcą Państwo wziąć udział w kolejnych rekrutacjach bardzo prosimy o przesłanie w dokumentach 
aplikacyjnych następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
i Handlowe COM-D” Sp. z o.o., w celu uczestniczenia przyszłych procesach rekrutacyjnych.
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cd. ze str. 1

Mieroszów
- W związku z licznymi pyta-

niami od mieszkańców jak naj-
lepiej wesprzeć Ukraińców w 
walce o wolność, otworzyliśmy 
specjalny rachunek bankowy 
dedykowany wpłatom na rzecz 
wsparcia dla Ukrainy. Oto nu-
mer rachunku bankowego, na 
który można dokonywać wpłat: 
59 8395 0001 0021 8115 2000 
0042 - Bank Spółdzielczy w 
Kamiennej Górze z dopiskiem 
„Wsparcie dla Ukrainy” – mówi 
Andrzej Lipiński, burmistrz Mie-
roszowa. - Wszystkie produkty 
przekazywane hojnie przez 
mieszkańców dla obywateli 
Ukrainy są przewożone do po-
wiatowego punktu znajdujące-
go się w Wałbrzychu, a stamtąd 
zostają przetransportowane 
przez Wrocław, do granicy pol-
sko-ukraińskiej. Lecz zbiórka 
najpotrzebniejszych rzeczy 
trwa, ale ze względów logi-
stycznych zmieniamy miejsce 
zbiórki. Od Prosimy dostarczać 
produkty do hali w hostelu na 
ulicy Sportowej 4 w Mieroszo-
wie. Jeszcze raz dziękujemy za 
wasze serca i wsparcie! Przy-
pominamy, że organizujemy 
transport najpotrzebniejszych 

rzeczy, jeśli nie możecie ich do-
wieźć do punktu. W każdej spra-
wie związanej ze wsparciem 
dla obywateli Ukrainy prosimy 
o kontakt: Ilona - 662 203 457 
oraz Ewa - 502 207 683 – mówi 
Andrzej Lipiński,  Burmistrz Mie-
roszowa.

Stare Bogaczowice
- Po 3 dniach zbiórki, dary od 

mieszkańców Gmina Stare Bo-
gaczowice wyruszyły do potrze-
bujących. Hrubieszowski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji otrzymał 
je dzięki �rmie Capricorn S.A. 
ze Świebodzic. Dziękujemy! – 
mówi Ilona Bujalska, dyrektor 
Gminnego Centrum Bibliotecz-
no -Kulturalnego w Starych Bo-
gaczowicach.

Tymczasem do Gminy Stare 
Bogaczowice docierają kolejne 
osoby poszkodowane rosyjską 
agresją na Ukrainie.

- Na terenie naszej gminy 
gościmy już wielu uchodźców z 
Ukrainy. Uruchomiliśmy rachu-
nek bankowy na który można 
dokonywać wpłat darowizn, 
które przeznaczone będą na 
najbardziej potrzebne rzeczy 
dla naszych ukraińskich gości. 
Wpłat można dokonywać na 
numer konta: 05 1600 1462 
1016 7807 9000 0020 z tytułem 

„Darowizna na rzecz uchodź-
ców z Ukrainy” – dodaje Miro-
sław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

Świebodzice
- Wszystkim mieszkańcom 

serdecznie dziękujemy za oka-
zaną pomoc i ogromne serce. 
Przypominamy, że na terenie 
gminy zorganizowane są na-
stępujące punkty, gdzie można 
przekazywać dary dla Ukrainy: 
Miejski Domu Kultury (ponie-
działki-czwartki, godz. 8:00-
20:00 i piątki, godz. 8:00-16:00), 
Klub Senior + (poniedziałki-
-piątki, godz. 8:30-14:30), OSiR 
Świebodzice (poniedziałki-piąt-
ki, godz. 9:00-20:00, sobota-nie-
dziela 8:00-20:00), jedyny punkt 
zbiórki żywności (produkty z 
długim terminem ważności, 
niewymagające przechowy-
wania w chłodzie); Szkoła Inte-
gracyjna (poniedziałki-piątki, 
godz. 7:00-18:00), Harcówka 
Szczepu Harcerskiego Imago, 
ul. Wolności 23, (kontakt tele-
foniczny – 577896481). Lista 
najpotrzebniejszych rzeczy jest 
stale aktualizowana na pro�lu 
Ośrodka Pomocy Społecznej i w 
grupie Świebodzice dla Ukrainy 
na portalu Facebook. Zwiększa 
się także liczba zajęć kultural-

nych i sportowych świadczo-
nych przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną oraz świebodzickie 
kluby sportowe dla dzieci i mło-
dzieży z Ukrainy. Liczymy, że 
chociaż w ten sposób uda się 
nam się zapewnić im odrobinę 
spokojnego dzieciństwa, w tym 
niełatwym czasie – mówi Paweł 
Ozga, burmistrz Świebodzic.

Walim
- Każdy uchodźca z Ukra-

iny zamieszkujący na naszym 
terenie musi zostać zgłoszo-
ny w Urzędzie Gminy w Wali-
miu – apeluje Adam Hausman, 
wójt Gminy Walim. - Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go rozpoczęła gromadzenie 
zeznań i dowodów w sprawie 
zbrodni wojennych, jakie woj-
ska Federacji Rosyjskiej mogły 
popełnić na terytorium Ukrainy. 
Dlatego tak ważny jest dostęp 
do ewentualnych świadków. 
Prosimy też o zgłaszanie dzie-
ci i młodzieży w wieku szkol-
nym, które będą uczęszczały 
do polskich szkół. Przyjmujemy 
niezbędne artykuły, lista się 
zmienia zgodnie z potrzebami. 
Aktualny spis można pobrać 
ze strony internetowej walim.
pl. Zbiórka, którą  koordynuje 
Gmina Walim, jest prowadzona 

w Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu od poniedziałku 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, Dziećmorowice w godz. 
13.00-19.00, a a także w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w 
Walimiu i w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Jugowicach 

w godzinach pracy placówek. 
Ponadto na bieżąco tworzymy 
listę miejsc, w których mogłyby 
zamieszkać rodziny z Ukrainy. 
Jeżeli ktoś z Państwa ma możli-
wość przyjąć osoby w potrzebie 
pod swój dach, zapraszamy do 
kontaktu  z Urzędem Gminy w 
Walimiu - telefon 74 84 94 347  
(Anna Wesołowska). 

(RED)

Solidarni z Ukrainą
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Zmiana pasa ruchu 
na ul. Kolejowej
- 7.03.2022 r. został otwar-
ty prawy pas na ulicy Ko-
lejowej w Wałbrzychu 
oraz został otwarty dla 
ruchu prawy pas ulicy Si-
korskiego. Z kolei odcinek 
lewego pasa ruchu na ulicy 
Kolejowej został zamknięty. 
Dotychczasowy układ ruchu 
na skrzyżowaniu ulicy Kole-
jowej z ulicami Wysockiego 
i Sikorskiego nie ulegnie 
zmianie. Zamknięcie tego 
odcinka, wynika z konty-
nuacji robót związanych z 
przygotowaniem podłoża 
pod przyszłe roboty bi-
tumiczne oraz brukarskie. 
Pierwszą mobilizację do 
prac bitumicznych w tym 
roku planujemy na prze-
łomie marca i kwietnia. 
Jak dotychczas prosimy o 
zachowanie ostrożności i 
zwracanie uwagi na ozna-
kowanie – apeluje kierow-
nictwo budowy obwodnicy 
Wałbrzycha.Zakończenie 
wszystkich prac związanych 
z budową obwodnicy Wał-
brzycha planowane jest na 
czerwiec 2022 roku.

(RED)

Zamek Kobiet 
w Książu
Siła tkwi w kobietach! - ta-
kim hasłem rozpoczyna się 
inicjatywa Zamek Kobiet. 
Organizatorki projektu chcą 
stworzyć przestrzeń do roz-
woju, inspiracji i motywa-
cji dla kobiet, gdzie będzie 
można poznać wspaniałe 
osoby. Podczas pierwszego 
spotkania, które odbędzie 
się w ramach nowego cyklu, 
zaprezentują się książańskiej 
publiczności Dorota Well-
man i Marta Klepka. To duet, 
który opowie o wewnętrznej 
sile, którą posiadają kobiety. 
Podczas spotkania uczest-
niczki będą rozmawiały o 
kobietach, ich sukcesach i 
problemach, radościach i 
smutkach, wyzwaniach i ma-
rzeniach. To wydarzenie de-
dykowane wszystkim kobie-
tom, które chcą wymieniać 
poglądy, dzielić się doświad-
czeniami i wspierać. Liczba 
miejsc na spotkanie, które 
odbędzie się w poniedziałek 
14 marca o godz. 17:00, jest 
ograniczona. Zapisy: info@
ksiaz.walbrzych.pl oraz tel. 
74 66 43 834.

(MM)

Klub Radnych Prawo i 
Sprawiedliwość w Radzie 
Miejskiej Wałbrzycha zwró-
cił się do prezydenta Wał-
brzycha z wnioskiem „o 
niezwłoczne usunięcie usytu-
owanego przy ul. Zacisze po-
mnika sowieckiego żołnierza 
a w szczególności czerwonej 
gwiazdy - symbolu zbrod-
niczego komunizmu - sym-
bolu, do którego nawiązują 
także dziś rosyjscy agresorzy 
podczas haniebnej agresji na 
Ukrainę”.

- Usunięcie z przestrzeni pu-
blicznej pomnika sowieckiego 
żołnierza i  czerwonej gwiaz-
dy postulowaliśmy od dawna. 
Jednakże w świetle ostatnich 
wydarzeń na Ukrainie i posta-
wy Rosji, która otwarcie nawią-
zuje do ideologii sowieckiej i 
imperializmu rosyjskiego - dziś 

usunięcie tego pomnika staje 
się koniecznością, której żaden 
przyzwoity człowiek, nie powi-
nien podważać. Demontaż po-
mnika sowieckiego żołnierza z 
czerwoną gwiazdą niech stanie 
się wyrazem potępienia działań 
Rosji Putina, która w brutalny 
sposób dopuszcza się zbrodni 
wojennych na ludności cywilnej 
Ukrainy, czym pogwałciła prawo 
międzynarodowe i na zawsze 
okryła się hańbą. Niech ten gest 
będzie jednocześnie wyrazem 
solidarności z suwerennym na-
rodem ukraińskim, który dzielnie 
podjął walkę z rosyjskim agreso-
rem – napisali radni Klubu Prawo 
i Sprawiedliwość w Radzie Miej-
skiej Wałbrzycha: Jerzy Langer, 
Beata Mucha, Anna Adamkie-
wicz, Renata Wierzbicka i Ceza-
ry Kuriata.

(RED)

PiS chce usunąć pomnik

W wypełnionym 
do ostatniego miej-
sca Teatrze Zdrojo-
wym w Szczawnie – 
Zdroju, zespół Raz 
Dwa Trzy wykonał 
piosenki Agnieszki 
Osieckiej i Wojcie-
cha Młynarskiego. 
Koncert pt. „Czło-
wiek czasami serce 
otworzy” zakończył się owa-
cją na stojąco.

Zespół Raz Dwa Trzy wy-
stąpił w Szczawnie – Zdroju w 
składzie: Adam Nowak – gitara i 
śpiew; Grzegorz Szwałek – pia-
nino elektryczne i akordeon; 
Jacek Olejarz – perkusja; Jarek 
Treliński – gitara elektryczna; 
Mirek Kowalik – gitara basowa 
oraz gość na stałe: Tadek Kulas 
– trąbka. Widzowie, którzy na 
dwa tygodnie przed koncer-
tem wykupili wszystkie bilety, 
byli uczestnikami widowiska 
słowno – muzycznego, na któ-
re złożyły się piosenki napisane 
przez Agnieszkę Osiecką i Woj-
ciecha Młynarskiego, którzy 
są uznawani za najlepszych w 
Polsce autorów tekstów. Li-
der formacji – Adam Nowak 

Dzień kobiet 
z Raz Dwa Trzy

- barwnymi opowieściami po-
łączył poszczególne piosenki 
w spójną całość pod hasłem 
„Człowiek czasami serce otwo-
rzy”. Wielopokoleniowa pu-
bliczność żywiołowo reagowa-
ła na zaskakujące interpretacje 
klasyków polskiej piosenki, a 
na zakończenie nagrodziła wy-
konawców owacją na stojąco.

W trakcie wtorkowego kon-
certu w szczawieńskim Teatrze 
Zdrojowym nie zabrakło ży-
czeń z okazji przypadającego w 
tym dniu święta kobiet, a także 
do dramatu rozgrywającego 
się na Ukrainie. Przed i po wy-
stępie muzyków, wolontariu-
sze zbierali do puszek pienią-
dze na wsparcie uchodźców i 
obrońców Ukrainy.

(RED, fot. Maja Radczak)
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Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

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. 

Nie kwestionuję istnienia jakiegoś 
czynnika ogólnego, mającego genetyczne 
podłoże (badania genetyczne pokazują, że 
odziedziczalność inteligencji oscyluje na 
poziome 50% i rośnie wraz z wiekiem - np. 
R.Plomin „Matryca, jak DNA programuje 
nasze życie”), który byłby odpowiedzialny 
za wariancje w wynikach testów psycho-
logicznych na inteligencję. Byłby to wyraz 
mojej nieuzasadnionej pychy (nie czuję się 
ekspertem w tej dziedzinie) zważywszy, że 
naukowcy mający mocno sceptyczny stosu-
nek do teorii czynnika „g” uznają, że jest ona 
w pewnym zakresie przydatna i użyteczna 
(jest też dość łatwa do do zmierzenia). Uwa-
żam jednak, że pojęcie inteligencji ogólnej 
ma silne konotacje z myśleniem esencjona-
listycznym, z którym - mogłoby się wyda-
wać - na zawsze rozprawił Darwin, zrywając 
z panującym przekonaniem, że każdy ga-
tunek posiada pierwotny zbiór cech okre-
ślających jego istotę. Nieżyjący już wybitny 
psycholog J.Kagan, zwracał uwagę, że nasze 
myślenie opiera się na pewnych preferen-
cjach atrakcyjnych dla rozumu, takich jak 
choćby stałość istoty (poza tym symetrii i 
prostoty). Poszukiwanie istoty inteligencji, 
jej esencji i zamykanie jej w jakimś tajem-
niczym czynniku „g” przypomina platoń-
skie rozważania nad istotą jako podstawą 
wszelkiej materii. Mamy wyraźną skłonność 
do szukania esencji zjawisk. I tak jesteśmy 
przekonani, że nasze „ja” ma jakieś centrum, 
własną unikatowa istotę (duszę, osobo-
wość), że emocje: strach, lęk, smutek i inne 
posiadają swoje czytelne sygnatury neuro-
nalne. Dziś wiemy, że ten sposób myślenia 
jest w z gruntu nienaukowy i jest ataktowy 
przez ogromną liczbę naukowców na całym 
świecie - wiodący, jak się zdaje, na manowce 
w kierunku rozważań meta�zycznych. Zga-
dzam się jednak ze Sternbergiem, że zbyt 
mocno -zarówno naukowcy, jak i zwykli 
ludzie - skupiliśmy się na inteligencji aka-

Okiem psychologa: czy warto zaufać inteligencji? (3)
Marek 
Gawroń

demickiej i zlekceważyliśmy możliwości się-
gania w rozważaniach na jej temat głębiej 
i szerzej, odkrywania, być może nowych i 
złożonych kompetencji, odpowiedzialnych 
za sukcesy w życiu zawodowym i osobistym 
oraz za nasze szczęście. Takie próby były 
już i są ciągle podejmowane. Jeśli pójdzie-
my tropem inteligencji szeroko rozumianej 
jako konglomerat wielu kompetencji i cech 
sprzyjającym rozwiązywaniu konkretnych 
problemów życiowych, to takie koncepcje 
– jak inteligencji emocjonalnej, społecznej, 
czy wielorakich - wydaja się bardzo przy-
datne (być może zamiast używać słowa in-
teligencja, lepiej i czytelnej byłoby mówić o 
pewnych kompetencjach emocjonalnych, 
społecznych itp.). O teorii inteligencji emo-
cjonalnej napisano setki artykułów oraz 
książek i jest to bodaj najlepiej znana kon-
cepcja wśród ludzi niezajmujących się na co 
dzień psychologią. Jej autorzy, naukowcy 
uniwersytetu w Yale, John de Mayer i Peter 
Slovey po raz pierwszy zaprezentowali pod-
stawowe idee i założenia w 1990 roku, ale 
to z nazwiskiem dziennikarza Daniela Gole-
mana, który rozwinął te teorie i z polotem 
je i spopularyzował, kojarzy się większości 
pojęcie inteligencji emocjonalnej (idąc naj-
wyraźniej tym tropem J. De Mayer ogłosił 
w 2014 r. swoją nową teorię inteligencji 
osobowościowej, jednak mam nieodparte 
wrażenie, że to jeden z wielu przykładów 
ignorowania w nauce brzytwy Ockhama i 
niepotrzebnego, zaciemniającego mnoże-
nia bytów - koncepcja niezbyt udana).

W edukacji, obok wszechobecnej inte-
ligencji akademickiej, przez pewien czas 
sporym zainteresowaniem cieszyła się 
teoria inteligencji wielorakiej H.Gardnera 
(choć szczyt popularności, jak się zdaje, ma 
dawno za sobą). Autor, powołując się na 
własne badania przekonywał - nawiązując 
tym samym to mocno zapomnianych kon-
cepcji Thorndikea, która stanowczo zrywa 
z traktowaniem inteligencji jako jednorod-
nego wymiaru (tzw. czynnika g), że stan-
dardowe pomiary nie są wystarczające, by 
określić iloraz inteligencji danej osoby. Jego 
zdaniem istnieje kilka rodzajów inteligencji 
w zależności od aktywności, którą aktualnie 
weźmie się pod uwagę. Badacz wyróżnił 
aż osiem różnych inteligencji, czy też kom-
petencji odpowiedzialnych za różnorodne 

umiejętności (werbalna, matematyczno-lo-
giczna, wizualno-przestrzenna, muzyczna, 
ruchowa, interpersonalna, intrapersonalna, 
przyrodnicza). Według amerykańskiego 
psychologa inteligencja jest dynamiczna 
i wielopłaszczyznowa, dlatego nie można 
mówić, że inteligentna jest tylko taka oso-
ba, która przejawia wysokie zdolności lin-
gwistyczne czy logiczne i matematyczne. 
Teoria H.Gardnera wydaje się być przykła-
dem wychodzenia poza dość wąsko pojmo-
waną inteligencję i wyrazem poszukiwań 
kompetencji, które z jednej strony można 
zmierzyć, z drugiej zaś ich wzajemna dyna-
mika daje nam znacznie szersze i bogatsze 
spojrzenie na kwestie związane z sukcesami 
i porażkami edukacyjnymi. Jakkolwiek obie-
cująca i dobrze pasująca do nowego mode-
lu kształcenia, który przez lata dominował w 
edukacji, indywidualizacji procesu naucza-
nia dostosowanego do specy�cznych wy-
magań poszczególnych uczniów i ich róż-
norodnych talentów, dziś wydaje się tracić 
na popularności i znaczeniu ( na marginesie 
- mimo iż jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, 
dużo mówiło się o tej koncepcji na różnego 
rodzaju seminariach i szkoleniach - to po-
radnie psychologiczno-pedagogiczne opie-
rały procesy diagnozy uczniów w zasadzie 
wyłącznie na testach inteligencji ogólnej i 
jej najpopularniejszego testu Wechslera).

Moim zdaniem najbardziej wnikliwą, 
czytelną i opartą na solidnych podstawach 
empirycznych teorią inteligencji, w kontrze 
do teorii inteligencji ogólnej, a równocze-
sne najmniej znaną i spopularyzowaną 
(sam autor uważa, że poniósł ostateczna 
klęskę myląc się, że przynajmniej w obsza-
rze inteligencji ludzie będą potra�li myśleć 
szerzej) jest triarchiczna teoria inteligencji 
Roberta Sternberga. Jego koncepcja kon-
centruje się nie na osiągnięciach akademic-
kich i wynikach w różnorodnych testach, 
lecz na kompetencjach sprzyjających po-
wodzeniu życiowemu. Nie negując inte-
ligencji ogólnej, zagłębia się w jej istotę i 
dostrzega, że inteligentne zachowania, my-
ślenie i podejmowanie decyzji zasadzają się 
na trzech odmiennych kluczowych kompe-
tencjach: analitycznych, związanych z roz-
wiązywaniem problemów abstrakcyjnych 
(stanowiących trzon koncepcji akademic-
kich); kreatywnych, które umożliwiają wy-

korzystanie posiadanej wiedzy do radzenia 
sobie z nowymi nierutynowymi sytuacjami 
oraz praktycznych (za te był najbardziej 
krytykowany), pozwalających adoptować 
się do nieustannie zmieniającego się świa-
ta i radzić sobie z codziennością w sposób 
sprzyjający naszemu dobrostanowi. Stern-
berg stanowczo podkreśla, że nadmierna, 
obsesyjna wręcz uwaga, jaką przywiązuje-
my wciąż do inteligencji ogólnej wyrażonej 
w ilorazie inteligencji (trzeba pamiętać, że 
wielkość ilorazu inteligencji wyrażona w 
liczbach oscylujących wokół średniej 100 
punków jest wyłącznie miarą statystyczną i 
ma niewiele wspólnego z rzeczywistością). 
Sam twórca najpopularniejszego testu na 
inteligencję Dawid Wechsler podkreślał, że 
inteligencja danej osoby musi być zawsze 
rozumiana w kontekście danej kultury. 
Jest to miara względna oraz zrelatywizo-
wana do miar uzyskiwanych w populacji. 
Co z tego bowiem, że rośnie nasze IQ, jak 
wszystko wskazuje na to, że skłaniamy się 
w stronę naszej zagłady. Jak uważa Ster-
nberg (T. Witkowski, Giganci psychologii) 
musimy zacząć brać pod uwagę i rozwi-
jać nie tylko umiejętności analityczne (te 
same nie uchronią nas przed katastrofą), 
lecz przede wszystkim kreatywność, zdro-
wy rozsądek i mądrość (gotowy zestaw 
strategii dydaktycznych, które mogą być 
wdrażane w każdej szkole proponuje Ster-
nberg w swojej wspólnej z Lindą Jarvin oraz 
Eleną L. Grigorenko napisanej, znakomitej 
książce „Mądrość inteligencja i twórczość w 
nauczaniu”).

Mądrość wydaje się dziś znacząca w 
kontekście naszej przyszłości. Istnieje dość 
obszerna literatura i liczne badania doty-
czące kompetencji mądrościowych (np. 
tzw. projekt berliński, studia teoretyczne i 
empiryczne nad mądrością Sternberga) i 
być może, ja w każdym razie nie mam wąt-
pliwości, warto po nią sięgnąć. Po czym za-
tem poznać człowieka mądrego? Po pierw-
sze: są to osoby z dużą wiedzą związaną z 
rozwojem i zależnością egzystencji ludzkiej 
od kontekstu. Po drugie: ludzie mądrzy po-
siadają szeroką wiedzę dotyczącą procedur 
i strategii rozwiązywania złożonych proble-
mów międzyludzkich i kon�iktów. Po trze-
cie: osoba taka docenia, rozumie i potra� 
dobrze funkcjonować w wielu kontekstach 

życiowych: rodzinie, grupie rówieśniczej, 
pracy, społeczności, kulturze. Po czwarte: 
potra� tolerować różnice w wyznawanych 
wartościach i priorytetach życiowych, sza-
nuje jednostkowe przekonania innych ludzi 
i nie uważa, żeby istniały lepsze lub gorsze 
opowieści życiowe (piękno ludzkiego ży-
cia przejawia się w różnorodności postaw, 
poglądów, przekonań). Po piąte: człowiek 
mądry ma świadomość, że jego wiedza jest 
niepełna, a życie bywa nieprzewidywalne, 
ponadto zdaje sobie sprawę, że w swoich 
strategiach rozwiązywania problemów 
musi uwzględnić własne ograniczenia po-
znawcze i emocjonalne. Mądrość wiąże się 
z dystansem do siebie i głębokim przeko-
naniem o ograniczeniach własnej mądro-
ści, kultywowaniem postawy „nie wiem” 
albo „mogę się mylić”. Jako pewna meta-
heurystyka decyduje o doborze strategii 
radzenia sobie z różnorodnymi proble-
mami jakie stawia nam życie, sprawia, że 
liczymy się z opiniami innych, nie ulegamy 
łatwo silnym emocjom, patrzymy na życie 
z szerokiej perspektywy i mamy świado-
mość, że pewność i stałość to złudzenia. 
Mądrość jest więc domeną poruszania się 
w wielu kierunkach, eksperymentowania, 
niewyczerpanej ciekawości i pytań, któ-
re rodzi, czytania świata w codziennym 
zmaganiu się z życiem i jego wielowy-
miarowością, żywego dialogu z ludźmi o 
różnych poglądach i postawach. Zamiast 
więc uganiać się za szkolnymi osiągnięcia-
mi (własnymi, a przede wszystkim swoich 
dzieci), wynikami w nauce, wielkością IQ, 
czas, by zadać sobie ważniejsze pytanie: 
jak wykorzystać swoje różnorodne umie-
jętności, wiedzę i doświadczenie w prakty-
ce, w naszych codziennych wyborach życio-
wych, także tych - a może przede wszystkim 
- które wiążą się z ich konsekwencjami dla 
przyszłych pokoleń, naszego wspólnego 
bezpieczeństwa, dobra i godnego życia?

Od redakcji: autor jest psychologiem 
– terapeutą, coachem, ekspertem w wielu 
krajowych i międzynarodowych projektach 
badawczych oraz rozwojowych. Publikował 
w czasopismach naukowych z zakresu psy-
chologii emocji, empatii i relacji terapeutycz-
nych. Prowadzi prywatny gabinet. Kontakt: 
margaw@op.pl.
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Czasem w mediach można na-
tknąć się na informacje o tym, że 
ktoś gdzieś kogoś nagrał i z tego 
zrodziła się „afera”. Dwa słynne 
medialnie przykłady z ostatnich 
lat to oczywiście „taśmy Rywina” 
oraz „taśmy z ośmiorniczkami”. 
Dowodami z nagrań rozmów często 
posługują się strony w sprawach cy-
wilnych, czy to w sprawach rozwo-
dowych, czy też w sprawach o kon-
takty z dziećmi. Co jednak, o takich 
nagraniach, mówią przepisy postę-
powania cywilnego oraz jak, do ta-
kich nagrań, odnoszą się sądy?

Kodeks postępowania cywilnego 
przewiduje, że dowodem mogą być 
nagrania z płyt lub taśm dźwięko-
wych i innych przyrządów utrwalają-
cych albo przenoszących obrazy lub 
dźwięki. Nie budzi żądnych wątpliwo-
ści, że dowodem może być nagranie, 
które powstaje za zgodą osób, któ-
rych dotyczy. Przepisy nie wskazują 
jednak, czy sąd może wykorzystać 
jako dowód nagranie powstałe bez 
wiedzy i zgody wszystkich uczestni-
ków, czy to spotkania, czy też rozmo-
wy telefonicznej. Nie istnieją zatem 
jednoznacznie określone kodeksowo 
przesłanki, którymi można kierować 
się przy ocenie, czy dowód z nagra-
nia jest, czy też nie jest, dopuszczalny. 
Upraszczając: możliwe są dwie, całko-
wicie odmienne, sytuacje. Pierwsza, 
gdy nagrywający osobiście bierze 
udział w nagrywanym zdarzeniu, lecz 

o nagrywaniu nikogo nie poinformo-
wał lub nie bierze udziału, lecz jest 
stroną postępowania. Druga, gdy na-
grywający nie bierze udziału w nagry-
wanej rozmowie, ani nie jest stroną 
postępowania.

Wskazówek jak postąpić z takim 
nagraniem, dostarczają badacze 
prawa (tzw. doktryna) oraz orzecz-
nictwo sądów powszechnych i Sądu 
Najwyższego. W doktrynie odnaleźć 
można jednoznaczne stanowiska, 
wskazujące na zakaz wykorzystania 
dowodów zgromadzonych w sposób 
bezprawny. W polskiej procedurze 
cywilnej obowiązuje, choć nie jest 
wyrażony wprost, zakaz wykorzy-
stania dowodów zgromadzonych w 
sposób bezprawny. Owo uzyskanie 
dowodu bezprawnie oznacza naru-
szenie przez stronę przepisów prawa, 
zwłaszcza prawa karnego, cywilnego 
czy administracyjnego, bądź też dzia-
łanie sprzeczne z zasadami współży-
cia społecznego. W szczególności nie 
może zostać uznany za wiarygodny i 
stanowiący podstawę ustaleń dowód 
uzyskany wprost w sposób sprzeczny 
z prawem, zwłaszcza w sytuacji, w któ-
rej jego uzyskanie stanowi przestęp-
stwo. Przykładem tego rodzaju pozy-
skania dowodu w sposób sprzeczny z 
prawem jest podsłuchanie rozmowy 
innych osób, przez osobę trzecią. Za-
kres dopuszczalnego prawnie podsłu-
chu określają specjalne, w tym celu 
uchwalone, przepisy o podsłuchu 

procesowym i podsłuchu operacyj-
nym, który mogą stosować wyłącznie 
uprawnione organy np. policja.

Zgodnie z poglądami sądów, do-
puszczalnym jest dowodzenie okre-
ślonych faktów, w oparciu o nagrania 
rozmów, które zostały sporządzone 
bez wiedzy i zgody osób biorących 
w nich udział, jeśli rozmowę nagrywa 
jeden z uczestników rozmowy. Przyj-
muje się wówczas, że nie narusza on 
prawa do wolności komunikowania 
się, gwarantowanej konstytucją. Tego 
rodzaju działanie jednego z rozmów-
ców, może być wyłącznie rozpatry-
wane pod kątem naruszenia dobrych 
obyczajów.

Odnośnie zaś podsłuchów, sądy 
zauważają, że istnieją poważne za-
strzeżenia co do dopuszczalności 
procesowego wykorzystania takich 
nagrań. Sądy uznają jednocześnie, że 
możliwe jest dopuszczenie dowodów 
w postaci nagrań, dokonanych osobi-
ście przez uczestników zdarzeń, które 
są następnie przedstawiane sądowi 
przez te osoby, występujące w cha-
rakterze stron.

Generalnie przyjmuje się więc, 
że sposób oceny danego dowodu z 
nagrania powinien zależeć od ustale-
nia, kto dokonywał zapisu. Uczestni-
cy rozmów mają bowiem prawo do 
swobody komunikowania się i nie jest 
dopuszczalnym ujawnianie treści roz-
mów bez wiedzy i zgody wszystkich 
uczestników spotkania. Wsparcie, w 

Prawo w pigułce: nagrania jako dowody w sprawie cywilnej

Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest 
zdolny poprzez intensywna koncentracje wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich 
rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworo-
wych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, 
kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały 
schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa 
i zakończył sie problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że 
dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła sie mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły ba-
dania USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło 
pozbycie sie kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO 
wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.

Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało sie pomóc w cofnięciu lub całkowitym 
wyleczeniu. Cieszą sie oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to skromnej osobie 
Pana REYNALDO.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może 
osiągnąć pomoc. Wielu z nas boryka się z problemami zdrowotnymi, wobec których jesteśmy bezradni. 
Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale również umęczonej duszy.
Z pomocą poszukującym przychodzą znane od lat metody � lipińskiego uzdrowiciela. Uzdrawia-
nie przez bólu, operacje bez użycia skalpela stosowane są przez Filipińczyków, zwanych także 
wybrańcami dobrych duchów, od czasów starożytnych, jednak do tej pory fenomen i tajemnica 
wykonywania tych zabiegów pozostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak również nazywani są uzdro-
wiciele, podczas swoich praktyk nie używają żadnych środków znieczulających.
Zabiegi polegają na energetycznym wzmocnieniu chorych organów i tkanek, wzmocnieniu 
systemu odpornościowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jednym z najpopularniejszych i 
najskuteczniejszych haelerów, znanym w całej Europie jest Filipińczyk Reynaldo Litawen, który 
posiada wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę przezywaną w rodzinie z pokolenia na po-
kolenie. Filipińczyk podróżuje po całej Polsce, by pomagać ludziom szukającym pomocy w lecze-
niu najróżniejszych dolegliwości. Jego metody opierają się głównie na intensywnej koncentracji, 
poprzez to wytwarza się ogromna energia eteryczna wokół jego rąk.

 - Chociaż medycyna akademicka poczyniła wielkie postępy, to ciągle pewne obszary ludzkiego 
wnętrza są niezbadane. Nie wszystko można zbadać empirycznie. Moje ręce podczas zabiegów 
zachowują się jak bieguny elektryczne. Powodują kontrolowany przepływ energii przez organizm 
pacjenta – podkreśla uzdrowiciel.
Ogromna charyzma, modlitwa oraz medytacja sprawiają, że terapeuta wprowadza się w stan 
religijnej żarliwości. Emanuje z niego potężna, uzdrawiająca siła. Głęboka, duchowa postawa pa-
cjenta jest bardzo pomocna w uzdrawianiu. Filipiński uzdrowiciel działa na cały organizm. Znaj-
duje zaburzenia energetyczne różnych organów i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne 
siły obronne pacjenta, udrażnia kanały energetyczne i je oczyszcza. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u tysięcy ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel im-
munologicznie oddziaływują na schorowane i wycieńczone chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje 
ulgi w cierpieniu może się do niego zgłosić. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę. Każdy 
pacjent przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest dostosowane do potrzeb danej oso-
by, w zależności od tego jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich i jest otwarty na działania uzdrowiciela – 
zawsze może osiągnąć pożądany efekt i pomoc. 

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN 

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyka uzdrawiania 
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. 
Wywodzi sie ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach.

Przyjmujemy: 12 marca - BOLESŁAWIEC, 13marca - WROCŁAW,
 14 marca - WAŁBRZYCH, 15 marca - LUBIN i GŁOGÓW

Zapisy i informacje: 

503 613 852, 784 609 208, 693 788 894 
Zachowujemy wszelkie środki ochrony przeciwwirusowej (maseczki oraz dezynfekcja po każdym pacjencie).

R E K L AMA

tym zakresie, przynosi przepis art. 49 
Konstytucji RP. Ów przepis zapewnia 
wolność i ochronę tajemnicy komuni-
kowania się, stanowiąc jednocześnie, 
że ograniczenie ich może nastąpić 
jedynie w wypadkach określonych 
w ustawie i w sposób w niej określo-
ny. Zagwarantowane konstytucyjnie 
prawo komunikowania się obejmuje 
różne formy komunikacji między ludź-
mi. Mieści się w nim także tajemnica 
rozmowy. Zagwarantowana konstytu-
cyjnie tajemnica komunikowania się 
może być ograniczona jedynie usta-
wą, w sposób w niej określony.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Komunalnik 
za Sanikom
- Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o., 
które było dotychczas odbiorcą 
odpadów komunalnych na terenie 
Gminy, zastąpi wkrótce �rma wy-
brana w drodze procedury prze-
targowej P.H.U „Komunalnik” Sp. 
z o.o. - informuje Urząd Miejski w 
Boguszowie-Gorcach. - Od dnia 14 
marca 2022 r. P.H.U „Komunalnik” Sp. 
z o.o. sukcesywnie będzie dostarczał 
pojemniki na odpady komunalne do 
nieruchomości zamieszkałych. Od-
biór odpadów komunalnych przez 
nowego operatora rozpocznie się 
21 marca 2022 r., od tego też dnia 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej „Sanikom” Sp. z o.o. będzie 
zabierało swoje pojemniki. Nowy 
harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych zostanie przez nowe-
go operatora dostarczony miesz-
kańcom w formie ulotki, informacja 
będzie również dostępna na stronie 
internetowej www.boguszow-gorce.
pl w zakładce odpady. Przepraszamy 
za utrudnienie i liczymy na Państwa 
wyrozumiałość. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Boguszowie-Gorcach, 
pokój nr 106, tel. 74 84 49 311, we-
wnętrzny 32 – informuje boguszow-
ski magistrat.

(RED)
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Walim, 10.03.2022r.
IT.6722.7.2021

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALIM
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim (część II)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.), a także w związku z z uchwałami 
Rady Gminy Walim nr XXX/269/2021 z dnia 28 września 2021r. oraz nr XXXII/298/2021 z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części teksto-
wej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim – (cz. II), po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim, zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/230/2021 Rady Gminy Walim z dnia 27 kwietnia 2021r., 

zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Dziećmorowice, gm. Walim (część II), w dniach od 18 marca 2022 r. do 7 kwietnia 2022 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9; 58-320 Walim, od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1400 .oraz  na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. 
Bocznej 9; 58-320 Walim, o godz. 1430.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego. 
Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2022r.

Wójt Gminy Walim, Adam Hausman

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób � zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Walim z siedzibą przy ul. Bocznej 9 w Walimiu i są one podawane 

w celu składania wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 

6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konse-
kwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom � zycznym, prawnym lub innym odbior-
com posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać 
ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wy-
nikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ogra-
niczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 

R E K L AMA

Żona do adopcji
- Co prawda dzień kobiet już za 
nami, ale z tej okazji zapraszam na 
spektakl komediowy „Żona do ad-
opcji” do Biblioteki + Centrum Kul-
tury w Czarnym Borze – mówi Adam 
Górecki, wójt Gminy Czarny Bór. - 
Spektakl zostanie zaprezentowany 
13 marca o godz. 16.00 w sali widowi-
skowej Biblioteki + Centrum Kultury w 
Czarnym Borze przy ul. Sportowej 43. 
Bilety kosztują 40 zł.

(RED)

Pomoc żywnościowa
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Boguszowie-Gorcach wydaje skie-
rowania do otrzymania pomocy 
żywnościowej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współ�nansowanego z 
Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym (do wyczer-
pania liczby 600 osób w rodzinach). 
Żywność będzie wydawana przez 
Fundację Jesus Christ Security w Bo-
guszowie-Gorcach 24 i 25 marca 2022 
r. w godz. 8.00 – 18.00 przy ul. Stra-
żackiej 35 w Boguszowie-Gorcach. Do 
odbioru żywności niezbędny jest do-
wód osobisty, skierowanie z OPS oraz 
torby.

(RED)

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Walimiu rozpoczął realizację 
programu „Opieka wytchnienio-
wa”. Program jest �nansowany ze 
środków Funduszu Solidarnościo-
wego, zostanie nim objętych 5 ro-
dzin z Gminy Walim.

Program opieki wytchnieniowej 
adresowany jest do członków rodzin 
- opiekunów dzieci posiadających 
aktualne orzeczenie o niepełno-
sprawności oraz do członków rodzin 
- opiekunów osób niepełnospraw-
nych, posiadających orzeczenie o 
znacznym stopniu niepełnospraw-
ności albo orzeczenie równoważne 
(I grupa z ZUS, KRUS; co najmniej 
2 przyczyny niepełnosprawności). 
Usługi opieki wytchnieniowej przy-
sługują w przypadku zamieszkiwa-
nia członka rodziny lub opiekuna 
we wspólnym gospodarstwie do-
mowym z osobą niepełnosprawną 
i sprawowania całodobowej opieki 
nad osobą niepełnosprawną.

Celem programu jest czasowe 
odciążenie opiekunów osób nie-
pełnosprawnych, członków rodzin 
- opiekunów osób z niepełnospraw-
nościami przez zapewnienie im 
czasu na odpoczynek i regenerację, 
wzmocnienie osobistego potencjału 
opiekunów osób z niepełnospraw-
nościami oraz ograniczenie wpływu 
obciążeń psycho�zycznych związa-
nych ze sprawowaniem opieki. Do 
programu w pierwszej kolejności 

rekrutowane będą osoby posiada-
jące niepełnosprawność sprzężoną/
złożoną, wymagające wysokiego po-
ziomu wsparcia, stale przebywające 
w domu (nie korzystają z internatu, 
ośrodka wsparcia). Udział w progra-
mie jest nieodpłatny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Walimiu przystąpił także do pro-
gramu Ministerstwa Rodziny i Poli-
tyki Społecznej „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej – edycja 
2022”, który �nansowany jest ze 
środków pochodzących z Funduszu 
Solidarnościowego. W ramach pro-
gramu 12 osób niepełnosprawnych 
z Gminy Walim skorzysta z tej formy 
wsparcia. Celem tego programu jest 
zapewnienie osobom posiadającym 
orzeczenie o niepełnosprawności w 
stopniu znacznym lub umiarkowa-
nym z Gminy Walim usług asystenta 
osobistego osoby niepełnospraw-
nej, mających na celu pomoc uczest-
nikom programu w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz w funk-
cjonowaniu w życiu społecznym.

Osoby zainteresowane przy-
stąpieniem do programu więcej 
informacji mogą uzyskać w siedzi-
bie Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Walimiu przy ul. Długiej 8 lub tele-
fonicznie: 74 845 76 50 (pracownicy 
socjalni) w godzinach pracy ośrod-
ka. Udział w programie jest nieod-
płatny.

(AM)

Opieka wytchnieniowa

Rady Gminy Stare Bogaczowice 
przyjęła uchwałę w sprawie nadania 
tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy 
Stare Bogaczowice”.

- Tytuł otrzymała Urszula Puskarz 
– lekarz rodzinny ze Starych Bogaczo-
wice oraz Adrian Wyrwiński - prezes 
�rmy Aktiw sp. z o.o. w Starych Boga-
czowicach. Cieszę się, że Rada Gminy 
Stare Bogaczowice podjęła taką decy-

zję, ponieważ zarówno Pani Doktor jak 
i Pan Prezes to osoby, na które w naszej 
gminie możemy zawsze liczyć. Mają 
wielkie serca i są otwarci na potrzeby 
mieszkańców naszej gminy. Gratulu-
jemy tytułu, dziękujemy za całe dobro 
i prosimy o dalszą współpracę – mówi 
Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Boga-
czowice.

(IL)

Wyróżnili zasłużonych 
dla gminy
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Nikt chyba nie może mieć 
wątpliwości, że aby kogokol-
wiek potępić, należy najpierw 
tego kogoś zrozumieć. Dowo-
dem na to jest fakt, że w każ-
dym demokratycznym, szanu-
jącym prawo państwie, nawet 
największy zbrodniarz ma nie-
zbywalne prawo do złożenia 
wyjaśnień dotyczących tego co 
uczynił i co go do tego czynu 
skłoniło. Rosji (czytaj: Putinowi) 
w demokratycznym Zachodzie 
głosu nie dano, a jeżeli już, to w 
sposób wielce zakłamany po-
przez celowe zniekształcenia 
i nader ob�te dolewanie sosu 
propagandowego. Wystąpię 
więc w charakterze adwokata 
diabła i oddam głos amery-
kańskiemu profesorowi Joh-
nowi Mearsheimerowi, który 
15 lutego 2022 roku (czyli na 
9 dni przed uderzeniem Rosji 
na Ukrainę) udzielił wywiadu 
King’s Politics. Jest to amery-
kańska platforma interneto-
wa, przeznaczona do różnego 
rodzaju debat politycznych, 
zwanych Debatami Królew-
skimi. John Mearsheimer jest 
profesorem nauk politycznych 
R. Wendell Harrison Distin-
guished Service na Uniwersy-

O czym w TVN24 nie usłyszycie
Janusz
Bartkiewicz

tecie w Chicago, gdzie wykłada 
od 1982 roku. Ukończył West 
Point w 1970 roku, a następ-
nie służył przez 5 lat jako o�cer 
w siłach powietrznych USA. 
Opublikował sześć niezwykle 
wpływowych książek z teorii 
stosunków międzynarodo-
wych. W 2020 roku zdobył na-
grodę Jamesa Madisona, przy-
znawaną raz na 3 lata przez 
Amerykańskie Stowarzyszenie 
Nauk Politycznych „amerykań-
skiemu politologowi, który wy-
niósł wybitny wkład naukowy 
w nauki polityczne”. Ponieważ 
nie usłyszycie tego ani w TVP 
Info, ani w Polsacie, ani też w 
amerykańskiej stacji w Polsce, 
czyli TVN24, oddaję mu głos, 
aby każdy mógł wyrobić swo-
je własne zdanie na temat, co 
tak naprawdę i dlaczego wy-
darzyło się na Ukrainie i kto za 
to faktycznie ponosi winę. Dla 
jasności przypomnę, że jest to 
głos amerykańskiego specjali-
sty i naukowca, a ja nie jestem 
jakimkolwiek zwolennikiem 
Putina i jego tubą. Nie jestem 
też zwolennikiem rozwiązy-
wania problemów za pomocą 
siły, zwłaszcza militarnej i mam 
bardzo negatywny stosunek 
do obecnej rosyjskiej agresji. 
Ale jestem, więc myślę. Oddaję 
mu głos:

„W takich krajach jak 
Wielka Brytania czy w USA, 
funkcjonuje przekonanie, że 
wyłącznie winnym za ten kry-
zys jest Putin, ale w każdej 

sytuacji są dobrzy i źli ludzie. 
Dla nas oczywiście, to my je-
steśmy tymi dobrymi, a Ro-
sjanie są źli. Takie podejście 
jest absolutnie niewłaściwe, 
bo to Stany Zjednoczone w 
głównej mierze i ich sojuszni-
cy, są odpowiedzialni za ten 
kryzys, a nie Putin, czyli Rosja. 
Dlaczego tak twierdzę? Otóż 
ważne jest abyśmy zrozumie-
li, że od 2008 roku kraje Za-
chodu starają się stworzyć z 
Ukrainy swój zachodni bastion 
na granicy z Rosją. Ta polityka 
ma trzy wymiary. Pierwszy i 
najważniejszy wymiar to eks-
pansja NATO. Pomysł był taki, 
że NATO miało rozszerzyć się 
na Wschód, aby wchłonąć 
Ukrainę. Drugim elementem 
tej strategii, była ekspansja 
Unii Europejskiej. Trzecim 
elementem tej strategii była 
„pomarańczowa rewolucja”, 
jaka miała na Ukrainie miejsce 
w 2004 roku, która w zamyśle 
miała zmienić Ukrainę w libe-
ralną demokrację, na wzór pa-
nującej w Wielkiej Brytanii czy 
USA. Miało to spowodować, że 
Ukraina stanie się sojusznikiem 
Zachodu na granicy z Rosją. 
Najważniejszym elementem 
tej strategii jest ekspansja 
NATO, co potwierdził szczyt 
NATO, który miał miejsce w 
kwietniu 2008 roku, na któ-
rym postanowiono, że Gruzja 
i Ukraina staną się członkami 
tej organizacji. Wówczas stra-
tedzy NATO powiedzieli, że tak 

się stanie i kropka. Jednak już 
wówczas Rosjanie stanowczo 
dali do zrozumienia, że nic ta-
kiego nie może się wydarzyć 
i nakreślili nieprzekraczalną 
dla NATO granicę. Wiadomym 
jest, że już wcześniej były dwa 
duże etapy ekspansji NATO. 
Pierwszy z nich miał miejsce w 
1999 roku, kiedy do NATO do-
łączyły Polska, Węgry i Czechy. 
Druga transza miała miejsce 
w 2004 roku, w ramach której 
przyłączono Rumunię i kraje 
nadbałtyckie. Wówczas Ro-
sjanie, którym wprawdzie nie 
przypadło to do gustu, pogo-
dzili się z tym, ale w 2008 roku 
NATO oświadczyło, że kolejny 
etap tej ekspansji obejmie tak-
że Gruzję i Ukrainę. Wówczas 
Rosjanie nakreślili granice, któ-
rych NATO nie może przekro-
czyć. Jest to ważne, aby zrozu-
mieć, dlaczego kilka miesięcy 
po tych wydarzeniach z kwiet-
nia 2008, wybuchła wojna mię-
dzy Rosją a Gruzją. Pamiętać 
należy, że Gruzja jest drugim 
krajem poza Ukrainą, który w 
zamyśle Zachodu miał przy-
stąpić do NATO. W lutym, do-
kładnie 22 lutego 2014 r., miał 
miejsce kolejny kryzys zwią-
zany z Ukrainą. Zainicjowano 
pucz, wyniku którego obalo-
no prorosyjskiego prezydenta 
i zastąpiono go przywódcą 
proamerykańskim, a w pucz 
ten były zaangażowane USA. 
Rosjanie byli wściekli, ale cięż-
ko się im dziwić. Wściekli się i 

zrobili dwie rzeczy. Po pierw-
sze: dokonali aneksji Krymu, 
na którym istnieje bardzo 
ważna baza marynarki wojen-
nej w Sewastopolu (baza ta 
jest dostosowana do stacjo-
nowania atomowych okrętów 
podwodnych uzbrojonych w 
broń jądrową – dop. JB). Nie 
było możliwości aby Rosjanie 
pozwolili, aby Sewastopol stał 
się bazą marynarki wojennej 
NATO. Był to główny powód 
aneksji Krymu. Drugą rzeczą, 
jaką Rosjanie zrobili, było to, 
że wykorzystali fakt, iż prawie 
natychmiast po wydarzeniach 
z 22 lutego tego roku we 
wschodniej Ukrainie wybu-
chła wojna domowa. Rosjanie 
zaczęli podsycać ten kon�ikt, 
aby ich sojusznicy posługujący 
się językiem rosyjskim, a wielu 
przypadkach byli to Rosjanie 
mieszkający we wschodniej 
Ukrainie, nie zostali pokonani 
przez rząd Ukrainy. Ważnym 
jest, abyśmy zrozumieli, że re-
akcja Rosjan w 2014 roku, kie-
dy miał miejsce pierwszy kry-
zys (w reakcji na wydarzenia z 
Bukaresztu z 2008 roku), była 
dwojaka. Po pierwsze: przejęli 
kontrolę nad Krymem. Powin-
niście to zrozumieć, że Krym 
przepadł i nigdy nie zostanie 
zwrócony Ukrainie, a po dru-
gie, oni potajemnie przyjęli, że 
prędzej zniszczą Ukrainę, za-
nim pozwolą, aby przystąpiła 
do NATO. Odpowiedź na pyta-
nie dlaczego Rosjanie tak po-

stępują, jest kursem z polityki 
realnej dla początkujących. 
Faktem jest, że mieszkańcy za-
chodnich krajów, zwłaszcza ta-
kich jak Wielka Brytania i USA, 
nie rozumieją tego, jest wielce 
kłopotliwy i mało zrozumiały, 
ponieważ pomysł, aby naj-
potężniejszy kraj na świecie 
doprowadził NATO do granic 
Rosji, licząc że ten fakt nie 
wzruszy Rosjan, jest wprost 
nie do pomyślenia. USA ma 
doktrynę Monroe’a, według 
której żadna odległa potęga 
nie ma prawa tworzyć sojuszu 
wojskowego z jakimkolwiek 
krajem w zachodniej części 
globu, zwłaszcza nie można 
przemieszczać sił wojskowych 
na tereny półkuli zachodniej. 
Doskonale zaświadcza o tym 
kubański kryzys rakietowy, 
zapoczątkowany rozmiesz-
czeniem przez ZSRR na Kubie 
rakiet z głowicami nuklear-
nymi. Stany Zjednoczone po-
wiedziały wówczas, że to jest 
kategorycznie nie do zaak-
ceptowania, albowiem żadne 
siły wojskowe ze wschodniej 
półkuli nie mają prawa wstę-
pu na zachodnią część globu. 
Ten kubański kryzys rakietowy 
ostatecznie został rozwiązany 
i rakiety te ZSRR wycofał. Póź-
niej Rosjanie rozważali budo-
wę bazy marynarki wojennej 
na Kubie w Cienfuegos, ale 
również się z tego wycofali w 
efekcie stanowczej postawy 
USA, które zachodnią półkulę 
globu postrzegają jako swoje 
podwórko, zabraniając aby 
odległe potęgi z odległych 
regionów na to podwórko 
przybyły. Czy więc trudno 
zrozumieć, że Rosjanie będą 
głęboko zaniepokojeni fak-
tem, że USA zamienia Ukrainę 
w swój bastion bezpośrednio 
na swojej granicy? Oczywiście, 
że tak. Rosjanie bezpośrednio 
po szczycie w Bukareszcie po-
wiedzieli, że Ukraina nigdy nie 
zostanie częścią NATO, czego 
oczywiście zarówno Ameryka-
nie jak i ich sojusznicy nie słu-
chali, ponieważ w USA wierzy 
się w to, że tylko Amerykanie 
są dobrymi ludźmi, że jeste-
śmy dobrymi ludźmi, że USA 
to dobrotliwy hegemon, oraz 
że mogą robić prawie wszyst-
ko na co mają ochotę w świe-
cie. I przez jakiś czas wygląda-
ło na to, że wszystko to ujdzie 
płazem.” 

Ciąg dalszy nastąpi.
Janusz Bartkiewicz

***

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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• Roboty na ulicy 
Chrobrego
Na ul. Chrobrego w Głuszy-
cy, na zlecenie Wałbrzyskiego 
Związku Wodociągów i Kana-
lizacji, prowadzone są prace 
związane z budową kanalizacji 
sanitarnej oraz przebudową 
sieci wodociągowej. Roboty 
realizowane są w ciągu chod-
nika na odcinku od sklepu do 
budynku nr 10. Zakończenie 
tej inwestycji planowane jest 
na maj 2022 r.

• Wieczór poetycki
Z okazji Dnia Kobiet w sobotę, 
12 marca o godz. 17.00, Centrum 
Kultury-Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Głuszycy zaprasza na 
wieczór z poezją Roberta Dele-
giewicza. Wiersze zebrane w to-
mie „Dotyk” są swojego rodzaju 
podróżą po świecie rodzącego 
się i rozwijającego uczucia. Pod-
czas spotkania usłyszeć będzie 
można w autorskim wykonaniu 
nie tylko utwory pochodzące 
z „Dotyku”, ale także szereg 

innych wierszy oraz piosenek 
będących albo tłumaczeniami 
znanych powszechnie tekstów 
obcojęzycznych, albo zupełnie 
nowymi utworami literackimi 
wpisanymi w melodie znanych 
przebojów. Nie zabraknie także 
wykonań instrumentalnych, co 
powinno być dopełnieniem wie-
czoru kierowanego nie tylko do 
pań.

• Nowy urząd
Urząd Miejski w Głuszycy funk-
cjonuje w nowej siedzibie przy 
ul. Parkowej 9. Do budynku 
zostały przeniesione wszyst-
kie referaty oraz wszyscy pra-
cownicy. Z urzędem można 
kontaktować się telefonicznie, 
dzwoniąc pod numer 74 660 
45 69 oraz za pośrednictwem 
poczty elektronicznej i platfro-
my ePUAP. Na stronie bip.glu-
szyca.pl w zakładce „Kto jest 
kim w urzędzie” znajdują się 
adresy e-mail poszczególnych 
pracowników.

(AGM)

Raport z Gminy Głuszyca

Wzięło w nim udział ponad 
70 osób – dzieci z rodzicami, 
młodzież i dorośli. Wszyscy z 
uśmiechem na twarzach do-
tarli do mety przygotowanej w 
Kamykach w Głuszycy Górnej, 
gdzie na zawodników czekał 
ciepły posiłek. Uczestnicy wy-
startowali w samo południe z 

placu przy kaplicy św. Józefa 
na głuszyckim osiedlu miesz-
kaniowym. Wcześniej - o godz. 
10.45 - została odprawiona 
msza święta w intencji Żołnie-
rzy Niezłomnych i pokoju na 
świecie. Tegoroczna edycja 
biegu przypadła w szczegól-
nym czasie wojny na Ukrainie. 

Biegali i pomagali
Biegniemy, Ukraino, z pomocą! 

- pod takim hasłem 6 marca odbyła się 
X. edycja wydarzenia „Tropem Wilczym. 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 
Bieg zorganizowany został także w Głuszycy.

Uczestnicy wydarzenia przyłą-
czyli się do zbiórki publicznej 
nr 2022/624/OR, ogłoszonej 
przez organizatora wydarze-
nia - Fundację Wolności i De-
mokracja. Zebrane środki pie-
niężne do puszki w wysokości 
200,50 zł zostały przekazane 
fundacji wspierającej o�ary 
wojny na Ukrainie.

- Dziękujemy wszystkim za 
uczestnictwo w wydarzeniu, 
którego celem jest nie tylko 
propagowanie sportu i zdro-
wego trybu życia, ale przede 
wszystkim upamiętnienie 
Żołnierzy Wyklętych i ich roli, 
jaką odegrali w historii Polski. 
Przekazujemy podziękowania 
dla wszystkich osób i insty-
tucji wspierających organiza-
cję głuszyckiego wydarzenia. 

Szczególne podziękowania 
dla burmistrza Głuszycy Roma-
na Głoda, zastępcy burmistrza 
Grzegorza Szymańskiego, Mi-
rosława Żołopy, Artura Gołdy, 
Magdaleny Gołdy, Romualda 
Szmidta, Wojciecha Jelew-
skiego, Przemysława Rudolfa i 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Głuszycy Górnej, funkcjonariu-
szy Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu, Mirosława Ku-
ski, Agaty i Tomasza Dąbrow-
skich, pracowników Urzędu 
Miejskiego w Głuszycy oraz 
Centrum Kultury-Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Głuszycy 
– podkreśla Sabina Jelewska, 
dyrektor Centrum Kultury-
-Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Głuszycy.

(RED)
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALIM
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwały nr XXXV/332/2022 z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, zatwierdzonego uchwałą nr XIX/101/2012 z dnia 4 czerwca września 2012r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z 2012 poz. 3120 z dnia 11 września 2012, zmienionej uchwałą nr XVI/143/2020 Rady Gminy Walim z dnia 28 kwietnia 2020r.
Przedmiot zmiany uchwały dotyczy zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2022 roku. 

Wójt Gminy Walim, Adam Hausman

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób � zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Walim z siedzibą przy ul. Bocznej 9 w Walimiu i są one podawane 

w celu składania wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 

6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konse-
kwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom � zycznym, prawnym lub innym odbior-
com posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać 
ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wy-
nikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ogra-
niczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 

R E K L AMA

Po raz pierwszy w jeden week-
end wszystkie koszykarskie zespoły 
z Aglomeracji Wałbrzyskiej wygrały 
swoje mecze w rozgrywkach senio-
rów.

Koszykarze Górnika Wałbrzych po-
konali Księżaka Łowicz 85:78 (21:21, 
19:15, 27:19, 18:23) i utrzymali prowa-
dzenie w rozgrywkach I ligi. Bohate-
rem spotkania był skrzydłowy Górnika 
Hubert Pabian, który – mimo choroby 
– rozegrał świetne zawody i miał wiel-
ki wkład w zwycięstwo wałbrzyszan.

Górnik: Pabian 25, Durski 16, Dy-
mała 12, Niedźwiedzki 11, Cechniak 8, 
Zywert 8, Kruszczyński 4, Ratajczak 1, 
Jeziorowski 0.

Księżak: Jankowski 16, Robak 13, 
Krzywdziński 11, Motel 11, Stanios 9, 
Fatz 7, Dawdo 5, Świderski 4, Kobus 2.

Kolejne spotkanie wałbrzyszanie 
rozegrają 13 marca o godz. 18.00 w 
Starogardzie Gdańskim z SKS-em.

Szczawno gromi
Koszykarze MKS Basket Szczaw-

no Zdrój rozgromili Turów Zgorzelec 
103:53 (22:10, 30:12, 28:17, 23:14) w 
meczu 4 kolejki spotkań w grupie wal-
czącej o miejsca 9-16 w III lidze koszy-
karzy.

Punkty dla MKS-u zdobyli: Adam 
Adranowicz 30, Kuba Niziński 29, Hu-
bert Skwark 11, Alan Stochmiałek 10, 
Dorian Ewiak 7, Igor Wasilewicz 6, 
Jakub Warmiłło 5, Kacper Rasztar 3, 
Aleksander Sulikowski 2.

- Niestety, z powodu zamknię-
cia i przekształcenia Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów w punkt pomocy 
dla uchodźców z Ukrainy, turniej 
pół�nałowy o awans do I ligi siat-
kówki kobiet nie odbędzie się w 
Wałbrzychu – informują działacze 
MKS Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych.

Polski Związek Piłki Siatkowej w 
trybie awaryjnym podjął decyzję, 
że nowym organizatorem została 
Legionovia Legionowo. Turniej od-
będzie się w dniach 11-13 marca 
2022 roku w HSW IŁ Capital Arena 
Legionowo. W pierwszym spotkaniu 
wałbrzyszanki zagrają z Legionovią, 
w sobotę z Silesią Volley Mysłowice, 
a na zakończenie turnieju z Gedanią 
Gdańsk.

Finał nie dla juniorów
Siatkarzom KPS Chełmiec Wał-

brzych zabrakło jednego seta do 
awansu do turnieju �nałowego mi-
strzostw Polski juniorów. Kluczowa 
dla losów turnieju pół�nałowego w 
Jastrzębiu Zdroju okazała się inau-
guracyjna porażka Chełmca z Joker 
Piła 2:3 (25:14, 25:14, 22:25, 23:25, 
11:15). W drugim swoim występie 
wałbrzyszanie przegrali z Akade-
mią Talentów Jastrzębski Węgiel 
0:3 (19:25, 20:25, 12:25) i o tym, kto 
awansuje do turnieju �nałowego, za-
decydowały spotkania trzeciego dnia 
zmagań. - Pyrrusowe zwycięstwo na 

zakończenie pół�nałowych zmagań 
juniorów w Jastrzębiu. Kiedy oko-
ło godziny 12:30 wybrzmiał ostatni 
gwizdek naszego pojedynku z UKS 
Szamotulanin, wygranego bez straty 
seta 3:0 (25:20, 26:24, 25:18), do pełni 
szczęścia (awansu do dalszych gier 
i najlepszej „8” w Polsce) brakowa-
ło nam tylko zwycięstwa 3:0 lub 3:1 
gospodarzy z Jokerem Piła. Niestety, 
ostatnie losy meczowe potoczyły 
się inaczej - Akademia Talentów Ja-
strzębski Węgiel wygrała z Joker Piła 
3:2 i to właśnie te dwie ekipy zamel-
dowały się w �nałach. Dziękujemy 
naszym kibicom za doping przez 3 
dni śląskiego pół�nału, było bardzo 
blisko - rok temu dwoma małymi 
punktami, w tym roku jeden set… 
Na podsumowania przyjdzie jeszcze 
czas, teraz wracamy do domów skla-
sy�kowani na miejscach 9-12 w kra-
ju – mówi Fabian Kurzawiński z KPS 
Chełmiec.

Juniorzy młodsi w Lublinie
Ćwierć�nałowy turniej mistrzostw 

Polski juniorów młodszych (kade-
tów) zostanie rozegramy w dniach 
10-13 marca 2022 r. w Lublinie. We 
czwartek KPS Chełmiec zamierzy się 
o godz. 13.30 z TPS Lublin, w piątek o 
godz. 9.00 z UKS Gdyńska Akademia 
Siatkówki. W sobotę zespoły z miejsc 
1-3 obu grup turnieju rozegrają me-
cze o awans do �nału tego turnieju.

 (RED)

Dziewczyny walczą o I ligę Lider nie zwalnia tempa

Kolejne spotkanie zespół z uzdro-
wiska rozegra we własnej hali 13 mar-
ca o godz. 11.00 z WSTK Wschowa.

W grupie zespołów rywalizujących 
o miejsca 1-8 i prawo gry w barażach o 
awans do II ligi UKS SMS Karpacz uległ 
Domino Polonii Świdnica 69:91. W na-
stępnej serii spotkań 15 marca o godz. 
18:30 świdniczanie zagrają w Żarach z 
BC Swiss Krono.

Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży

Od 9 do 13.03.2022 r. Wałbrzych go-
ści osiem reprezentacji wojewódzkich, 

które w hali Aqua –Zdrój będą rywalizo-
wały o medale Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w koszykówce chłopców.

- W reprezentacji województwa 
dolnośląskiego jest 2 zawodników 
MKS Basket Szczawno – Zdrój: Borys 
Szopa i Aleksander Kaczmarek. Gra-
tulacje dla zawodników i trzymamy 
kciuki za dobre wyniki naszej kadry 
– mówi Bartłomiej Józefowicz, trener 
MKS Basket Szczawno – Zdrój.

Transmisja wszystkich spotkań do-
stępna będzie na kanale YouTube Pol-
skiego Związku Koszykówki.

(RED, fot Dawid Wójcikowski)
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Urodzony w Świebodzi-
cach Igor Lewandowski za-
debiutował w rozgrywkach 
piłkarskiej I ligi! 20-letni po-
mocnik pierwsze futbolowe 
kroki stawiał w Baszcie Wał-
brzych, skąd tra�ł do Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego 
Miedź Legnica.

Pobyt w Akademii Miedzi 
okazał się dla Igora Lewan-
dowskiego przepustką do pro-
fesjonalnej piłki. Pomocnik w 
barwach legnickiego klubu 
początkowo występował w 
rozgrywkach młodzieżowych, 
a już w rundzie wiosennej se-
zonu 2017/2018 zadebiutował 
w seniorskiej drużynie Miedzi II 
Legnica, występującej w III lidze. 
Ostatniego dnia lutego 2022 
roku wychowanek Baszty Wał-
brzych zadebiutował w Fortuna 
1 Lidze. Urodzony w 2001 roku 
Lewandowski wybiegł na bo-
isko w 88 minucie meczu Miedzi 
Legnica ze Skrą Częstochowa, 
zmieniając młodzieżowego re-
prezentanta Polski Macieja Śli-
wę. Wcześniej trener Wojciech 
Łobodziński zabrał młodego 
piłkarza na zimowe zgrupowa-
nie w Turcji.

Absolwent SMS Miedź już 
w pierwszym kontakcie z piłką 
mógł zanotować asystę. Po jego 
znakomitym dośrodkowaniu w 

Z Baszty Wałbrzych do ekstraklasy?

Piłkarze rywalizujący w 
klasie okręgowej rozpoczy-
nają rywalizacje w rundzie 
rewanżowej. 

Prowadzący w rozgryw-
kach Górnik Wałbrzych 12 
marca o godz. 15.00 zmierzy 
się z Victorią Świebodzice (9 
miejsce). Spotkanie zostanie 
rozegrane na bocznym bo-

isku kompleksu Aqua Zdrój 
przy ul. ratuszowej w Wał-
brzychu. Tego samego dnia i 
o tej samej porze, zajmujący 8 
miejsce po rundzie jesiennej 
MKS Szczawno-Zdrój będzie 
na własnym boisku podej-
mował Włókniarza Kudowa 
Zdrój.

(RED)

Piłkarski Górnik 
wraca do gry

pole karne Victor Moya Marti-
nez „Chuca” tra�ł w słupek. Le-
wandowski to kolejny zawodnik 
Akademii Miedzi, któremu w 
obecnym sezonie zaufał szko-
leniowiec pierwszego zespołu 
zielono-niebiesko-czerwonych 
Wojciech Łobodziński. Stawiają-
cy pierwsze futbolowe kroki w 
Wałbrzychu piłkarz, w ostatnich 
sezonach był jedną z głównych 
postaci Miedzi II Legnica, kierując 
środkową linią trzecioligowca.

- Nauka w SMS Miedź dla 
młodych sportowców z całego 
regionu może okazać się więc 
przepustką do profesjonalnej 
kariery i trampoliną w piłkar-
skim rozwoju – mówi Tomasz 
Brusiło, Prezes Miedzi Legni-

ca. - Wraz z początkiem marca 
rozpoczęła się rekrutacja na 
rok szkolny 2022/2023 dla klas 
I oraz IV szkoły podstawowej. 
Projekt skierowany jest za-
równo do chłopców, jak i do 
dziewcząt. Ideą SMS Miedź jest 
wszechstronny rozwój dziec-
ka, łączący naukę ze sportem 
oraz poznawaniem świata. 
Zajęcia edukacyjne obejmują 
podstawę programową i naukę 
języków obcych – dla pierw-
szoklasistów angielskiego i nie-
mieckiego, a dla uczniów klasy 
IV angielskiego, francuskiego i 
niemieckiego.

W ramach kształcenia po-
znawczego uczniowie uczest-
niczą w zajęciach z robotyki, 

lekcjach teatralno-muzycznych, 
a także rozwijających grach i 
zabawach integracyjnych. SMS 
Miedź zapewnia rozwój rucho-
wy dzieci i młodzieży. Ucznio-
wie w klasach 1-3 w tygodniu 
odbywają 3 treningi piłki noż-
nej, 2 treningi innych dyscyplin 
sportowych, zajęcia z akrobaty-
ki lub tańca oraz zajęcia na ba-
senie. Z kolei uczniowie w kla-
sach 4-6 w tygodniu odbywają 
4 treningi piłki nożnej, 1 trenin-
gi innych dyscyplin sportowych, 
zajęcia z akrobatyki lub tańca 
oraz zajęcia na basenie. Łącznie 
daje to aż 7 aktywności rucho-
wych, co jest niezwykle ważne 
dla ogólnego rozwoju młodych 
organizmów.

Obok wielowymiarowego 
rozwoju uczniów niewątpliwym 
atutem szkoły jest bogaty i sta-
ły harmonogram zajęć. Dzięki 
temu w godz. 7:30 - 16:30 dziec-
ko znajduje się pod stałą opieką 
pedagogów, mając zapewnio-
ne w tym czasie także zajęcia 
dodatkowe, na które szkoła za-
pewnia transport autokarowy. 
Daje to komfort rodzicom, a 
ich pociechom zapewnia wolny 
czas w godzinach późnopopo-
łudniowych. Zajęcia lekcyjne 
odbywają się w prywatnej prze-
strzeni, wydzielonej w sekto-
rach C i D VII LO przy ul. Rado-

snej 17 w Legnicy. Uczniowie 
spoza Legnicy mają możliwość 
zamieszkania w nowoczesnej 
bursie. Istnieje również moż-
liwość wykupienia obiadu w 
szkole.

- W klasie I czesne wynosi 
miesięcznie 150 zł (w okresie 
wrzesień-czerwiec), a od wrze-
śnia uczniowie SMS Miedź nie 
będą ponosić opłat za szko-
lenie w Akademii Piłkarskiej 
Miedzi Legnica, w miesiącach 
wakacyjnych uczestnicząc w 
procesie treningowym Akade-
mii. Natomiast w klasach 4-6 
czesne wynosi miesięcznie 0 zł, 
a od lipca opłata za szkolenie w 
Akademii Piłkarskiej Miedzi Le-
gnica dla uczniów IV klasy Szko-

ły Podstawowej Mistrzostwa 
Sportowego Miedzi Legnica 
wynosić będzie 70 zł miesięcz-
nie. Uczniowie otrzymują sprzęt 
sportowy bez dodatkowych 
opłat. Zainteresowani nauką w 
SMS Miedź Legnica mogą kon-
taktować się z sekretariatem 
szkoły (szkola@miedzlegnica.
eu, tel. 76 720 82 32; czynny od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 9.00 do 15.00) bądź 
z dyrektorem Akademii Miedzi 
Tomaszem Syską (tomasz.sys-
ka@miedzlegnica.eu, tel. 510 
292 436). Być może to właśnie 
Twoje dziecko niebawem po-
dąży drogą Lewandowskiego – 
dodaje prezes Miedzi.

(RED)
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remontu 109,70 m2. Cena 130 
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

(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

(8) 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 
kompletowaniu dokumentów. 
Zapraszamy do bliższej, bezpłat-
nej prezentacji! 

Sprzedam mieszkanie w Głuszy-
cy, 3 pokoje. Pierwsze piętro do 

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

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
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

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

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka – pl. Wolności 1, został wywieszony 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, 

najem, dzierżawę lub użyczenie  stanowiących własność Gminy Lubawka. 

Wykaz nr 03/2022 wywiesza się na okres 21 dni. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 

Środowiska tutejszego urzędu.



Czwartek, 10 marca 2022 r.
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