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Infolinia ZUS 
dla uchodźców

Ruszyła specjalna infolinia w 
języku ukraińskim i polskim w 
sprawie świadczeń rodzinnych 
dla obywateli Ukrainy. Chodzi 
o te osoby, które przybyły do 
Polski po 23 lutego tego roku 
w wyniku kon�iktu zbrojnego 
na Ukrainie. Wśród osób ob-
sługujących infolinię są także 
uchodźcy z Ukrainy.

Infolinia jest dostępna w dni 
robocze - od poniedziałku do 
piątku - w godzinach od 8.00 do 
18.00 pod numerem 22 444 02 
55 (opłata według stawek opera-
torów). Pytania dotyczące świad-
czeń rodzinnych dla obywateli 
Ukrainy można też przesyłać ma-
ilem na adres UA@zus.pl. Wśród 
osób obsługujących infolinię są 
m.in. uchodźcy z Ukrainy.

- Nasi konsultanci w języ-
ku zarówno ukraińskim jak i 
polskim udzielają informacji o 
tym, o jakie wsparcie dla rodzin 
uchodźcy mogą wnioskować 
do ZUS, jak wypełnić i wysłać 
wniosek, jak zarejestrować 
pro�l na Platformie Usług Elek-
tronicznych (PUE) ZUS – mówi 
Iwona Kowalska-Matis, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku. - Również na 
stronie internetowej zakładu 
dostępne są informacje w języ-
ku ukraińskim, z których potrze-
bujący mogą się dowiedzieć 
m.in. gdzie i na jakich warun-
kach uzyskać pomoc. Na stronie 
internetowej ZUS będą wkrótce 
publikowane informacje o wa-
runkach uzyskania świadczeń 
rodzinnych, ubezpieczenia 
zdrowotnego, świadczeń eme-
rytalnych i rentowych. Dodat-
kowo na Platformie Usług Elek-
tronicznych (PUE) ZUS zostanie 
udostępniona możliwość zakła-
danie pro�lu PUE w języku ukra-
ińskim, który jest niezbędny do 
złożenia wniosków do ZUS.

Głuszyca
- Odpowiadając na apel 

Gminy Głuszyca w sprawie 

pomocy przy adaptacji po-
mieszczeń po byłym budynku 
Gimnazjum Publicznego w 
Głuszycy na potrzeby uchodź-
ców przybywających z ogar-
niętej wojny Ukrainy, Kościół 
Zielonoświątkowy w Boguszo-
wie-Gorcach przekazał zestaw 
łóżek polowych i śpiworów. 
Przekazane materiały posłużą 
do przygotowania noclegów 
dla naszych sąsiadów. A �rma 
John Cotton Europe przeka-
zała 30 poduszek, 30 kołder 
oraz 60 materacy. Wszystkie 
dary także tra�ły do budynku 
dawnego gimnazjum, w któ-
rym zostali zakwaterowani 
uchodźcy z Ukrainy. W imieniu 
Gminy Głuszyca składam ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim darczyńcom. W dalszym 
ciągu apelujemy o pomoc dla 
uchodźców – aktualna lista naj-
potrzebniejszych rzeczy znaj-
duje się na stronach Centrum 
Kultury - Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy – mówi 
burmistrz Głuszycy Roman 
Głód.

Jedlina-Zdrój
- Serdecznie dziękujemy 

wszystkim, którzy wpłacają 
pieniądze na konto „Darowi-
zna uchodźcy” – mówi Leszek 
Orpel, burmistrz Jedliny-Zdro-
ju. - Jesteśmy wdzięczni za 
dokonane wpłaty, a także za 
przekazywane dary. To dzięki 
ludziom dobrych serc możemy 
nadal pomagać uchodźcom z 
Ukrainy przebywającym w na-
szym mieście. Pieniądze może-
my wpłacać na konto: PKO BP 
I/O Wałbrzych 02 1020 5226 
0000 6502 0736 9178, kod 
swift: BPKOPLPW- dla wpłat 
z zagranicy. W tytule przele-
wu należy wpisać „Darowizna 
uchodźcy”. W dalszym ciągu 
przyjmujemy produkty żywno-
ściowe, artykuły higieniczne i 
środki chemiczne oraz odzież. 
Te produkty prosimy dostar-
czać do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Piastowskiej w 

Każda pomoc się liczy
Mija miesiąc od rosyjskiej napaści na Ukrainę i wciąż przybywa uchodźców, których coraz więcej 

dociera do gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. A w nich samorządowcy i mieszkańcy nie ustają 
w wysiłkach, by zapewnić im jak najlepsze warunki.

Jedlinie-Zdroju od poniedział-
ku do piątku, w godzinach od 
godz.7.30 do 15.30. Natomiast 
nasz magazyn, który mieści się 
w budynku OPS-u i do którego 
zapraszamy wszystkie osoby 
potrzebujące pomocy, czynny 
jest w środy i piątki od godz. 
13.30 do godz.14.30.

Mieroszów
- Partnerska Gmina Frie-

dland z Niemiec wsparła 
Uchodźców z Ukrainy bardzo 
potrzebnymi rzeczami – mówi 
Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa. - Burmistrz Frie-
dlandu Andreas Friedrichs 
wraz z żoną Suzanne Friedrichs 
przyjechali z transportem da-
rów dla Ukrainy. Zorganizo-
wana we Friedlandzie zbiórka 
darów tra�ła do hostelu przy 
ul. Sportowej 4 w Mieroszo-
wie, gdzie zakwaterowani są 
uchodźcy z Ukrainy. Do tej 
pory Gmina Mieroszów przy-
jęła około 300 uchodźców. 
Dziękujemy za ten ważny gest 
solidarności naszym przyjacio-
łom z Friedlandu i wszystkim, 
którzy nas wspierają.

Ruszył Rządowy Program 
Dopłat dla Osób Prywatnych, 
które udzieliły schronienia i 
zapewniły wyżywienie Obywa-
telom Ukrainy w wyniku wojny 
z Federacja Rosyjską. Każda 
osoba goszcząca uchodźców 
z Ukrainy może otrzymać do-
�nansowanie w wysokości 
40 zł na osobę za każdy dzień 
pobytu. Warunkiem udzielenia 
pomocy jest złożenie wnio-
sku o świadczenie pieniężne 
oraz karty osoby przyjętej do 
zakwaterowania. Świadczenie 
wypłacane będzie „z dołu” i 
będzie przysługiwało do 60 
dni kalendarzowych, a w uza-
sadnionych przypadkach okres 
wypłaty świadczenia, za zgodą 
wojewody może zostać wydłu-
żony.

Wnioski można składać w 
Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy Mieroszów (pokój nr 1 

na parterze) w godzinach pra-
cy urzędu.

Świebodzice
W hali sportowo-widowi-

skowej OSiR w Świebodzicach 
odbyło się spotkanie dla osób, 
które przyjechały do tego 
miasta uciekając przed wojną 
na Ukrainie. Organizatorem 
spotkania był burmistrz Pa-
weł Ozga, a głównym celem 
było przekazanie wszystkim 
uchodźcom z Ukrainy, którzy 
zatrzymali się w Świebodzi-
cach, kompleksowych infor-
macji w trzech najważniejszych 
kwestiach: legalizacji pobytu, 
podjęcia pracy i uczęszczania 
dzieci do szkół.

- Ze względu na duże za-
interesowanie tematem, jako 
pierwsza omówiona została 
kwestia uzyskania numeru PE-
SEL. Przypominamy, że - zgod-
nie z obowiązującymi przepi-
sami - każdy obywatel Ukrainy, 
który uciekając przed wojną, 
przybył w okresie od 24 lutego 
2022 r. do Polski, może wystą-
pić o nadanie numeru PESEL. 
W tym celu należy udać się do 
właściwego urzędu gminy aby 
uzyskać niezbędne informacje 
i pomoc w wypełnieniu wnio-
sku. W przypadku Urzędu Miej-
skiego w Świebodzicach nale-
ży udać się na ul. Żeromskiego 
27, do pokoju nr 4, gdzie mieści 
się Wydział Spraw Obywatel-
skich, Ochrony Ludności i Dzia-
łalności Gospodarczej. Celem 
usprawnienia obsługi, w miarę 
możliwości, prosimy o wcze-
śniejsze telefoniczne umó-
wienie godziny wizyty pod 
numerem telefonu: 74 666 95 
52. Gmina Świebodzice dołoży 
wszelkich starań, aby każda z 
osób, która tra�ła do naszego 
miasta poczuła się tu dobrze i 
bezpiecznie.

W spotkaniu uczestniczyli 
także członkowie specjalnie 
powołanego w mieście ze-
społu ds. uchodźców z Ukra-
iny, przedstawiciele placówek 
oświatowych, dziekan Dekana-

tu Świebodzickiego Józef Sie-
masz, a także osoby reprezen-
tujące świebodzickie jednostki, 
instytucje, spółki, pracownicy 
urzędu miejskiego oraz kluby 
sportowe i organizacje poza-
rządowe. Spółka ZGK Świebo-
dzice zadbała o bezpieczny 
transport wszystkich chętnych. 
Każda osoba otrzymała kom-
pleksowy informator, ułatwia-
jący poruszanie się w sferze 
urzędowej w Gminie Świebo-
dzice. Znajdują się w nim obja-
śnienia jak krok po kroku uzy-
skać numer pesel, czy założyć 
pro�l zaufany, który umożliwi 
ubieganie się o poszczególne 
świadczenia.

- Jednak wydarzenie miało 
również inny cel. Mam ogrom-
ną nadzieję, że było płaszczy-
zną do integracji, wzajemnej 
komunikacji i stworzenia na-
szym gościom poczucia bez-
pieczeństwa. Dla uczestników 
przygotowano słodki poczę-
stunek, a w czasie kiedy dorośli 
uzyskiwali odpowiedzi na nur-
tujące ich pytania, dzieci ba-
wiły się pod opieką animatora 
– dodaje Paweł Ozga.

Walim
- Drodzy mieszkańcy, dzię-

kujemy za wsparcie i pomoc 
przy działalności naszego skle-
piku "za jeden uśmiech" dla 
naszych sąsiadów z Ukrainy – 
mówi Wioletta Sowa, dyrektor 
Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu. - W dalszym ciągu 
zbieramy dary, w tym momen-
cie najbardziej potrzebne są: 
zeszyty i artykuły szkolne, bieli-
zna damska i dziecięca, odżyw-
ki do włosów, balsamy, kremy 
do rąk, słodycze dla dzieci, 
kawa, grzebienie, szczotki, 
woda niegazowana, przekąski 
dla dzieci, oliwka dla dzieci, 
golarki męskie, przyborniki do 
paznokci, cukier, papier toale-
towy i ręczniki papierowe. Dary 
można przynosić w godzinach 
pracy CKiT od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 
– 19.00. A sklep czynny jest w 

godzinach 9.00 – 17.00. Dzię-
kujemy za wsparcie!

Wałbrzych dla Lwowa
 - 22 marca wyruszył do 

Lwowa pierwszy transport od 
nas – informuje Dorota Barań-
ska z Fundacji Czerwona Linia 
w Wałbrzychu. - Kompletujemy 
już kolejny transport i prosimy 
o pomoc. To, czego potrzebują 
na Ukrainie to m.in.: żywność 
trwała (konserwy mięsne), go-
towe dania w puszkach, jedze-
nie instant, pieczywo chrupkie, 
śpiwory, koce termiczne, folie 
termiczne, karimaty, środki 
higieny, materiały opatrun-
kowe, leki (przede wszystkim 
przeciwbólowe, przeciwgo-
rączkowe); odzież, obuwie, 
skarpety dla żołnierzy; bielizna 
termiczna, power banki, latarki, 
kuchenki gazowe  jednopalni-
kowe, któtkofalówki (walkie-
-talkie), agregaty prądotwór-
cze. Dary można dostarczać do 
magazynu w Hotelu Maria przy 
ul. Wrocławskiej 134 w Wał-
brzychu, najlepiej między godz. 
10.00 a 16.00, ale recepcja jest 
czynna całą dobę. W przypadku 
większej ilości darów, prosimy o 
wcześniejszą informację. Czer-
wona Linia: +48 512 129 466,  
+48 668 134 911. W przypadku 
problemów z połączeniem, pro-
simy o SMS. Oddzwonimy – do-
daje Dorota Barańska.

Fundacja Czerwona Linia 
prowadzi także zbiórkę pienię-
dzy na potrzeby uchodźców, 
których około 700 przyjęła 
w obiektach Hotelu Maria w 
Wałbrzychu, Zagórzu Śląskim 
i Szczawnie-Zdroju. Pieniądze 
można przekazywać na rachu-
nek: w złotówkach - 47 1240 
1978 1111 0011 1210 6732; 
w euro - 30 1240 1978 1978 
0011 1210 6950, dolarach USA 
- 68 1240 1978 1787 0011 1210 
6989. SWIFT/BIC Bank Pekao: 
PKOPPLPW; EUR: IBAN PL30 
1240 1978 1978 0011 1210 
6950; USD: IBAN PL68 1240 
1978 1787 0011 1210 6989.

(RED)
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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/

     WAKACJE 
09 - 16.07   I   16 - 23.07

ostanie wolne terminy I 8 dni - 7 nocy

PROMOCJA

949 zł/os I w pokoju standard

1049 zł/os I w pokoju de - lux

    WIELKANOC 15 - 19.04

3 noce I od 699 zł/os

4 noce I od 839 zł/os

BOŻE CIAŁO 15 - 19.06

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

Willa Alfa 

ZAPRASZA

Za popełnienie niektórych 
przestępstw grozi nie tylko 
surowa kara. W pewnych 
wypadkach sąd może orzec 
środek karny w postaci za-
kazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Orzeczenie 
takiego zakazu związane jest 
najczęściej z kierowaniem 
pojazdem w stanie po użyciu 
lub pod wpływem alkoholu.

Sąd, z małymi wyjątkami, w 
takich wypadkach musi orzec 
środek karny w postaci zaka-
zu prowadzenia pojazdów, 
na określony przepisami czas. 
Nadto, w swoim orzekaniu, 
sąd jest ograniczony dolną 
granicą czasu trwania tego za-
kazu, która wynosi 6 miesięcy 
w przypadku wykroczenia i 3 
lata w przypadku przestęp-
stwa. Istnieje jednakże, prawna 
możliwość, by móc odzyskać 
możliwość prowadzenia po-
jazdu jeszcze w trakcie trwania 
sądowego zakazu.

Możliwość taką skazany 
może uzyskać, jeżeli upłynęła 
co najmniej połowa okresu, na 
który zakaz został orzeczony. 
Natomiast w przypadku, gdy 
zakaz został orzeczony doży-
wotnio, najwcześniej po upły-

wie 10 lat jego trwania. Pod-
jęcie działań przed upływem 
tych terminów nie przyniesie 
żadnego efektu.

Co więc należy zrobić, aby - 
mimo zakazu sądowego - móc, 
zgodnie z prawem, prowadzić 
samochód? Należy wystą-
pić do sądu z uzasadnionym 
wnioskiem o mody�kację orze-
czonego zakazu, czyli o zła-
godzenie jego represyjności. 
Wniosek nie powoduje skróce-
nia czasu trwania orzeczonego 
środka karnego. Złagodzenie 
represyjności polega w tym 
wypadku, na orzeczeniu przez 
sąd, że zakaz przez pozostały 
okres jego obowiązywania, bę-
dzie dotyczył wyłącznie prowa-
dzenia pojazdów, które nie są 
wyposażone w blokadę alko-
holową. Innymi słowy: w przy-
padku uwzględnienia wniosku, 
skazany będzie mógł prowa-
dzić pojazd mechaniczny, w 
którym zostanie zainstalowana 
specjalna blokada alkoholowa. 
Blokada alkoholowa to urzą-
dzenie techniczne, które unie-
możliwia uruchomienie silnika 
samochodu, gdy zawartość 
alkoholu w wydychanym przez 
kierującego powietrzu wynosi 

co najmniej 0,1 mg alkoho-
lu w 1 dm3.

Należy pamiętać, że 
sąd nie rozpozna złożo-
nego wniosku automa-
tycznie na korzyść wnio-
skodawcy. Sąd może, a 
nie musi, złożony wniosek 
uwzględnić. Okoliczności, 
które sąd rozpoznający 
wniosek bierze pod uwa-
gę to przede wszystkim: 
1) postawa wnioskodaw-
cy, którą sąd ocenia przez 
pryzmat jego zachowania 
się po popełnieniu prze-
stępstwa np. czy napra-
wiona została szkoda, czy 
zadośćuczynienie zostało 
wypłacone itp., 2) właści-
wości i warunki osobiste 
wnioskodawcy, do któ-
rych zalicza się np. prowa-
dzenie ustabilizowanego 
trybu życia, warunki ro-
dzinne, brak kontaktu ze 
środowiskiem krymino-
gennym itp.

Sąd rozpoznając wniosek 
dokonuje zatem tzw. progno-
zy zachowania wnioskodawcy 
w przyszłości, w szczególności 
pod kątem tego, czy złagodze-
nie represyjności zakazu pro-

Wróciły 
linie 50 i 51
- W związku z kolejnym 
etapem prac przy budo-
wie zachodniej obwodnicy 
Wałbrzycha, 21 marca 2022 
roku nastąpiło ponowne 
zamknięcie dla ruchu ulicy 
Wysockiego. W związku z 
tym uruchomione zostały li-
nie autobusowe 50 i 51, któ-
re zastąpiły autobusy linii 
nr 5. Przystanki końcowe i 
początkowe w Śródmieściu 
zlokalizowane są na ul. Wy-
sockiego: dla linii 50 na ron-
dzie Wałbrzyskich Twórców, 
natomiast dla linii 51 na w 
obrębie Placu Grunwaldz-
kiego. Prosimy o zapozna-
nie się z nowymi godzina-
mi odjazdów – informuje 
Zarząd Dróg, Komunikacji i 
Utrzymania Miasta w Wał-
brzychu.
Jak informuje ZDKiUM, ko-
rekcie uległ także rozkład 
jazdy autobusów linii nu-
mer 10.
Zakończenie prac związa-
nych z budową obwodnicy 
Wałbrzycha planowane jest 
na czerwiec bieżącego roku.

(RED)

Prawo w pigułce: kierowanie pojazdem mechanicznym 
w trakcie trwania zakazu sądowego

wadzenia pojazdów i wydanie 
zezwolenia na ich prowadze-
nie, przy zastosowaniu blokady 
alkoholowej, nie spowoduje 
zagrożenia w bezpieczeństwie 
komunikacji. Okoliczności, któ-
re sąd bierze pod uwagę, a na 

które powołuje się 
wnioskodawca, po-
winny być możliwie 
dokładnie i szeroko 
opisane.

Sąd może złożo-
nego wniosku nie 
uwzględnić. W takiej 
sytuacji przysługuje 
wnioskodawcy zaża-
lenie na postanowie-
nie sądu. Pamiętać 
należy, że zażalenie 
przysługuje także 
prokuratorowi, który 
w ten sam sposób 
może odwołać się 
od pozytywnego dla 
wnioskodawcy orze-
czenia sądu.

Po uzyskaniu 
pozytywnego roz-
strzygnięcia, należy 
zwrócić się do wła-
ściwego starosty o 
zwrot prawa jazdy. 
W samym zaś prawie 

jazdy znajdzie się adnotacja, o 
uprawieniu do prowadzenia 
pojazdów wyłącznie wyposa-
żonych w blokadę alkoholową.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów

 Czwakiel i Wspólnicy
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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.

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.

R E K L AMA

Dzięki czujności i empa-
tii Czytelnika Tygodnika DB 
2010, uwiezionej w wannie 
86-letniej mieszkance wał-
brzyskiego osiedla Podzam-
cze szybko i skutecznie zo-
stała udzielona pomoc.

- Powiadomiłem służby o 
tym, że w zamkniętym miesz-
kaniu, w łazience, znajduje się 
starsza pani. Po nawiązaniu z 
nią kontaktu, przekazała mi, 
że nie może wyjść z wanny. 
Po dosłownie kilku minutach 
na miejsce przybyli funkcjo-
nariusze Państwowej Straży 

Pożarnej z Wałbrzycha, któ-
rzy sprawnie pokonali drzwi, 
wyważając zamki i weszli do 
mieszkania udzielając poszko-
dowanej pomocy. 86-letniej 
Pani Janinie została również 
udzielona pomoc medyczna 
przez zespół pogotowia ra-
tunkowego. Ponad to funk-
cjonariusze PSP dokonali na-
prawy uszkodzonych zamków. 
Dziękuję służbom za sprawnie 
i profesjonalnie działanie – 
podkreśla Adam Sidor, który 
udzielił pomocy sąsiadce.

(RED, fot. A.Sidor)

Sąsiad zareagował, 
służby pomogły

Powstanie 
Klub Seniora 
w Sokołowsku
- Miło nam poinformować, 
że pozyskaliśmy kolejne 
pieniądze na realizację 
naszej polityki senioral-
nej w Gminie Mieroszów. 
Środki w wysokości 200 000 
zł, w ramach Modułu I pozy-
skaliśmy na utworzenie Klu-
bu Seniora w Sokołowsku. Z 
kolei do�nansowanie w wy-
sokości 26 078 zł, w ramach 
Modułu II, pozyskaliśmy na 
funkcjonowanie Klub Se-
niora w Unisławiu Śląskim. 
Łączna wartość wsparcia 
dla tej placówki wynosi 
58 273 zł. Dotacja pochodzi 
ze wsparcia Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecz-
nej, za pomocne wska-
zówki bardzo dziękujemy 
Departamentowi Zdrowia i 
Polityki Społecznej Urzędu 
Wojewódzkiemu we Wro-
cławiu – podkreślają bur-
mistrz Mieroszowa Andrzej 
Lipiński i sekretarz gminy 
Ewa Kisztelińska.

(RED)

Do�nansowanie 
remontu boiska
Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód odebrał z rąk 
Zastępcy Dyrektora Wy-
działu Obszarów Wiej-
skich UMWD Tomasza 
Gajewczyka umowę o 
przyznaniu pomocy na 
modernizację boiska spor-
towego przy ul. Dolnej.
- Zawarcie umowy ma po-
móc w powstaniu nowocze-
snej infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej w centrum 
Głuszycy. Mamy nadzieję, że 
realizacja tego zadania przy-
czyni się do zainteresowania 
dzieci oraz młodzież aktyw-
ną formą spędzania czasu. 
Dodatkowo obok budynku 
socjalnego zamontujemy 
zbiornik na wodę deszczo-
wą, która będzie służyła do 
nawadniania płyty boiska – 
informuje Burmistrz Głuszy-
cy Roman Głód.
Zadanie zostało do�nanso-
wane w ramach poddziała-
nia 19.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność” objętego PROW na 
lata 2014-2020.

(AGM)

Aplauz Planet zaprasza na 
kameralny koncert legendy 
bluesa w Starej Kopalni w 
Wałbrzychu. Tym razem na 
kopalnianej scenie zagrają 
legendarni muzycy grupy 
Dżem.

Jak zapewnia organizator 
koncertu – Agencja Aplauz 
Planet - będzie to wyjątkowy 
koncert z największymi prze-
bojami grupy, a bilety na to 
wydarzenia są wciąż dostęp-
ne na stronie https://www.

ticketmaster.pl/event/22747. 
- Mówi się o nich „polscy Rol-
ling Stonesi...”. Zaliczani są do 
najważniejszych zespołów w 
historii polskiej muzyki rocko-
wo-bluesowej. Kochamy ich za 
to że potra�ą pisać piosenki, 
które tra�ają w serce – mówi 
Grzegorz Kruczyński z Agencji 
Aplauz Planet.

Koncert został zaplanowany 
na sobotę - 26 marca. Początek 
o godz. 18.00.

(RED)

Dżem zagra 
w Starej Kopalni
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Wojna rosyjsko-ukraińska, 
a w zasadzie rosyjska agresja 
na to państwo, wzbudziła w 
Polsce dwa stany emocjonal-
ne, które - jak fale tsunami - 
przelewają się przez wszelkie 
media publiczne i społeczno-
ściowe, niezależnie od opcji 
politycznych, z którymi są 
związane. Chodzi mi o niechęć 
do Rosji, a w zasadzie już nie-
nawiść oraz o wzmożoną emo-
cjonalność Polaków, wyrażaną 
w gwałtownym wzroście chęci 
niesienia pomocy ukraińskim 
uchodźcom wojennym. Stany 
te są w zasadzie nierozerwal-
nie z sobą związane, a ich pu-
bliczna prezentacja przybiera, 
niestety, postać jakiejś mało 
dla mnie zrozumiałej aberra-
cji umysłowej części Polaków. 
Zmęczony jednostajnym i jed-
nobrzmiącym przekazem, pły-
nącym przez wszystkie stacje 
telewizyjne, od ponad dwóch 
tygodni w telewizji oglądam 
tylko niektóre �lmy, starając 
się unikać chociażby przy-
padkowego tylko „wejścia” 
na jakikolwiek program infor-
macyjny lub publicystyczny. 
Nawet kabaretów już nie oglą-
dam, ponieważ prezentują, 

Tylko prawda jest ciekawa
Janusz
Bartkiewicz

niestety, tak marny poziom, 
że nawet „numery polityczne” 
pobudzają raczej do niesmaku 
niż do śmiechu. Moją wiedzę o 
tym, co dzieje się na Ukrainie 
i w świecie, czerpię z różnych 
wiarygodnych źródeł, jakie 
mogę znaleźć w Internecie, a 
także z niektórych wiarygod-
nych dla mnie polskich czaso-
pism i gazet. Źródła te poka-
zują mi całkowicie odmienny 
obraz rzeczywistości, niż ten 
prezentowany w TVP Info, Pol-
sat i TVN24, których przekaz 
brzmi i wygląda tak, jakby ste-
rowany był przez jakiś jeden 
Centralny Ośrodek Propagan-
dy Medialnej dla Polaków.

Zdaje sobie sprawę, bo 
odczuwam to osobiście każ-
dego dnia, że to co piszę w 
Tygodniku DB 2010 i na mo-
jej stronie internetowej oraz 
moim profilu na Facebooku, 
nie wszystkim się podoba. Ba, 
raczej nie podoba się wielu 
moim znajomym i Czytelni-
kom, którzy nie szczędzą mi 
nie tylko obraźliwych (mocno 
obraźliwych i często wulgar-
nych) epitetów, a także nazy-
wają mnie „ruskim trollem”, 
„pieskiem Putina” i innymi, 
z czego najłagodniejszym 
jest określenie „rusofil”. Nie-
którzy wręcz odmawiają mi 
prawa życia w Polsce i naka-
zują, abym się przeniósł do 
Moskwy, ponieważ rozum ma 
zżarty nie tylko przez Covid, 
ale także przez komunizm. 

Śmieszy mnie to, ponieważ 
zdaję sobie doskonale sprawę 
z tego, że ci moi - pożal się 
boże - „adwersarze”, chyba 
nawet nie mają pojęcia o tym, 
że w Rosji „komunizm” upadł 
dawno temu (chociaż po 
prawdzie nigdy go tam, jak i w 
Polsce, nie było) i rządzi tam 
niepodzielnie – tak jak w USA 
– kapitalizm, którego najbar-
dziej dobitnym przejawem 
są tzw. nowi ruscy, czyli po 
prostu rosyjscy oligarchowie 
zarządzający tak olbrzymim 
majątkiem, że niekiedy trud-
no to sobie nam, szaraczkom, 
wyobrazić. I tacy sami oli-
garchowie rządzą de facto w 
USA, a ich majątki oraz wpływ 
na amerykańskie władze są 
niepomiernie większe niż ich 
„kolegów po fachu” z Rosji. 
Oligarchowie tacy rządzą też 
na Ukrainie, gdzie mają swo-
je własne partie, desygnują-
ce swoich przedstawicieli do 
wszystkich możliwych orga-
nów przedstawicielskich i ad-
ministracyjnych. Nawet pre-
zydent Zełensky jest bardzo, 
ale to bardzo mocno związa-
ny z jednym takim ukraińskim 
znanym oligarchą, przez co w 
bardzo szybkim tempie doro-
bił się olbrzymiego majątku, 
o czym w Polsce „cicho sza”. 
Bo o tym mówić nie wypada, 
kiedy do Polski zdążają nie-
przebrane tłumy obywateli 
Ukrainy, pozbawionych przez 
rosyjską agresję wszelkiego 

dorobku. Nie będę mu za-
glądał do kieszeni, bo jego z 
nagła zgromadzony majątek 
widać Ukraińców w oczy nie 
kole, ale wspomnieć wypada, 
że posiada po kilka mieszkań 
w Kijowie, w Jałcie (znany ku-
rort nad Morzem Czarnym), w 
Wielkiej Brytanii, posiadłości 
ziemskie we Włoszech, a on 
sam i jego rodzina czerpie 
ponadto zyski ze spółek zare-
jestrowanych na Brytyjskich 
Wyspach Dziewiczych, Cyprze 
i w Belize. W 2021 r. "Forbes" 
wymienił także nazwiska ta-
kich bogaczy z Ukrainy jak 
Kostantin Żewago (majątek 
szacowany na 2,1 mld dol.), 
Ihor Kołomojski (1,8 mld dol.), 
Gienadij Bogolubow (1,7 mld 
dol.) i były prezydent Ukrainy 
Petro Poroszenko, którego 
majątek oszacowano na 1,6 
mld dol. Ale zapewniam, że 
to nie wszyscy, bo jest ich jed-
nak trochę więcej, ale nie o 
nich chcę pisać. Ważnym jest, 
iż jednym z nich jest sam pre-
zydent Ukrainy, chociaż jego 
majątku w miliardach dola-
rów liczyć jednak nie można, 
ale kto wie, czy czegoś nie 
ukrywa, jak każdy bogacz na 
świecie. Tajemnicą poliszyne-
la jest, że majątki te powstały 
na bazie przejętych „za gro-
sze” największych ukraińskich 
przedsiębiorstw państwo-
wych, co z reguły odbywało 
się w iście amerykański, bo 
gangsterski sposób. Pisząc 

„amerykański” mam na myśli 
pochodzące z tamtego „de-
mokratycznego” kraju, znane 
powiedzenie tamtejszych mi-
lionerów, że „pierwszy milion 
trzeba ukraść”, co czyniono 
nie tylko w XIX wieku za po-
mocą przekupstw, oszustw, 
szantażu, ale także rewolweru 
i wynajętych zbirów.

Słuchając, czytając i oglą-
dając wiadomości nadcho-
dzące z Ukrainy, nie znala-
złem chociażby najmniejszej, 
mówiącej o tym, że owi oli-
garchowie, w tym sam Wło-
dymyr Zełensky, chociażby 
część swego bogactwa prze-
kazali na rzecz uchodźców i 
tych cywilów, którzy zostali 
na obszarach objętych wojną. 
Chciałem napisać „braci we 
krwi”, ale nie mogę, ponie-
waż w ich żyłach płynie „inna” 
krew. Nie będę tematu rozwi-
jał, bo zraz zostanę okrzyknię-
ty antysemitą.

Wracając jednak do te-
matu, zauważyć muszę, że 
to wielkie wzmożenie emo-
cjonalne spowodowało 
zdumiewający obywatelski 
ruch pomocowy, co tak na-
prawdę uratowało pisowski 
rząd przed totalnym kryzy-
sem humanitarnym i finan-
sowym. Śmieszne jest to, że 
PiS tę obywatelską pomoc 
przypisuje sobie, na wzór 
gówna (przepraszam za to 
słowo), które przyczepiwszy 
się do okrętu, krzyczy grom-

ko „płyniemy”. Tymczasem to 
polscy obywatele i samorzą-
dowcy przyjmują ukraińskich 
uchodźców, w odróżnieniu 
od rządów i polityków Zacho-
du (UE i USA), którzy przej-
mują z ochotą wielką majątki 
rosyjskich oligarchów. Jed-
nakże z tym wzmożeniem 
emocjonalnym rodaków, 
mam pewien problem, po-
nieważ zdaję sobie sprawę z 
tego, a czego już sygnały na-
der widoczne się pokazują, że 
już niedługo to emocjonalne 
wahadło, kiedy osiągnie swo-
je apogeum, wychylać się za-
cznie w drugą stronę, co naj-
prawdopodobniej spowoduje 
stopniowe przewartościowa-
nie emocji „prostego ludu” i 
nie tylko zresztą tego „pro-
stego”. Lud ów bowiem już 
sarka, że ukraińscy uchodźcy 
obciążają naszą niewydolną 
służbę zdrowia, pomoc spo-
łeczną, szkolnictwo i opiekę 
nad dziećmi, jak też kilka in-
nych istotnych dziedzin, które 
z „urodzenia” i racji pozycji 
społecznej, jeno tylko owemu 
„ludowi prostemu” się nale-
ży. Bo lud prosty a pazerny 
niedługo do tych co „dajo” 
zakrzyczy, że to się ino im na-
leży, a nie jakimś obcym, co 
się nawet innym, niekatolic-
kim, krzyżem kreślą. Zresztą, 
sami uchodźcy zaczynają na 
niechybny przypływ niechęci 
pracować, ponieważ już poja-
wiają się wiarygodne sygnały, 
że np. nie chcą mieszkać na 
wsiach lecz w miastach i to 
dużych. Nie bardzo też garną 
się do proponowanej im mało 
płatnej i niezbyt atrakcyjnej 
pracy. Nie chcę być jakimś Wer-
nyhorą, głoszącym nadejście 
złych dni, ale nie popadając w 
jakiekolwiek megalomaństwo, 
przypominam chyba chłopca z 
baśni Andersena, który - jako 
jedyny w tłumie - wołał, że 
„król jest nagi”, ale mało kto 
chciał go słuchać. Przesłanie 
tej baśni w dzieciństwie wytłu-
maczyła mi moja mama, lecz o 
tym, a także o moim stosunku 
do Rosji, fałszywej propagan-
dzie i rzeczywistym obrazie 
wojny w Ukrainie, napiszę na-
stępnym razem, ponieważ tak 
jak Adam Fitas, autor książki o 
Józe�e Mackiewiczu, uważam, 
że „tylko prawda jest cieka-
wa”. Od siebie dodam, że dla 
niektórych bardzo trudna do 
zrozumienia i przyjęcia.

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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• kredyty gotówkowe
• kredyty konsolidacyjne
• pożyczki bez BIK, 
 z komornikiem
• na oświadczenie o dochodach
• z zaległościami

  575 194 115
  omfinanse@gmail.com
  Wałbrzych, ul. Rycerska 9

R E K L AMA

Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ”Granica”

z siedzibą w Lubawce ul. Dworcowa 33
ogłasza nabór wniosków na

KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2022
na terenie gmin i miast: Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Czarny Bór, 

Stare Bogaczowice, Kamienna Góra (gmina wiejska), Kamienna Góra (miasto), 
Boguszów-Gorce i Szczawno-Zdrój.

Wnioski można składać tylko w generatorze od 17 marca do 23 kwietnia 2022 r. 
na stronie htt p://system.dzialajlokalnie.pl

Pula środków przeznaczona na granty wynosi 72 000 zł – pula środków może ulec 
zmianie. Regulamin konkursu i poglądowy wniosek znajdują się na stronie 

www.stowarzyszenie-granica.org 

Zapraszamy na:
SPOTKANIE INFORMACYJNE o warunkach konkursu „Działaj Lokalnie 2022” 
i zasadach wypełniania wniosków:
• 29 marca 2022r. (wtorek) o godz. 16.30 w formie ON_LINE za pośrednictwem 
Aplikacji Zoom: Zgłoszenia (potwierdzenie udziału) na każde spotkanie należy wysłać 
na: stowarzyszenie_granica@wp.pl, 
Na spotkanie online po zgłoszeniu zostanie przesłany link. 
KONSULTACJE INDYWIDUALNE od 04 kwietnia do 20 kwietnia 2022r. 
– po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo
INFORMACJE I KONSULTACJE INDYWIDUALNE 
- zapraszamy do kontaktu telefonicznego od 8.00 do 17.00 i mailowego 

Kontakt: koordynator Bożena Pełdiak
ODL – Stowarzyszenie „Granica”, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka
tel.: 75 300 00 33; 607 730 803, mail: stowarzyszenie_granica@wp.pl
 www.stowarzyszenie-granica.org w zakładce Działaj Lokalnie 
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Piszący od lat do Tygo-
dnika DB 2010 Janusz Bart-
kiewicz słynie z kontrower-
syjnych poglądów. Jako były 
o�cer milicji, znany także 
z prowadzenia ważnych 
śledztw kryminalnych, przyj-
muje rolę dyżurnego obroń-
cy PRL, krytyka prawicy itd. 
Jest pod tym względem kon-
sekwentny i przewidywalny, 
więc jego teksty nie budzą 
już emocji i nie prowadzą do 
polemik.

Od miesiąca trwa brutal-
na inwazja Rosji na Ukrainę. 
Jej skala zaskakuje pasmem 
zbrodni, atakami na ludność 
cywilną - bombardowaniem 
bloków mieszkalnych, szkół, 
domów starców i szpitali, 
ostrzeliwaniem przechod-
niów. Rosja znowu stała się 
państwem bandyckim. Jej 
prezydent zainicjował wojnę 
agresywną, która już teraz zy-
skała miano zbrodni przeciwko 
ludzkości. My, Polacy w nisz-
czonych Charkowie i Mariupo-
lu widzimy paloną Warszawę z 
1944 r. a w osamotnieniu Ukra-
iny los Polski w 1939 roku. 

Powielanie narracji 
Kremla

Tymczasem w tygodniku 
przez ostatnie dwa nume-

ry czytaliśmy tyrady Janusza 
Bartkiewicza chcącego ode-
grać rolę, jak sam pisał, adwo-
kata diabła, czyli Wladimira 
Putina. Felietonista posiłkował 
się przy tym udzielonym w 
lutym, kilka dni przed wybu-
chem wojny portalowi Kings 
Politics, wywiadem Johna J. 
Mearsheimera, autora wyda-
nej niedawno w Polsce książki 
„Wielkie złudzenie”. J.Bartkie-
wicz pisze, że: „nikt chyba nie 
może mieć wątpliwości, że 
aby kogokolwiek potępić, na-
leży najpierw tego kogoś zro-
zumieć. Dowodem na to jest 
fakt, że w każdym demokra-
tycznym, szanującym prawo 
państwie, nawet największy 
zbrodniarz ma niezbywalne 
prawo do złożenia wyjaśnień 
dotyczących tego co uczynił i 
co go do tego czynu skłoniło. 
Rosji (czytaj: Putinowi) w de-
mokratycznym Zachodzie gło-
su nie dano”.

I tu rodzi się ogromne 
zdziwienie. Czy dni wojny na-
pastniczej, którą możemy śle-
dzić na bieżąco np. na Twit-
terze, widząc ciała zabitych 
Ukraińców i palone domy, 
to najlepszy czas na szuka-
nie zewnętrznych powodów 
postępowania Rosji i zajmo-
wanie się analizami amery-

kańskiego profesora, który 
przecież od lat pisze o rywali-
zacji mocarstw, o geopolityce, 
najnowszej historii USA? Do 
tego felietonista mylnie uzna-
je, że Rosji nie dano szansy na 
przedstawienie swojego sta-
nowiska. A przecież ostatnie 
miesiące to dyplomatyczne 
próby zatrzymania Moskali, 
którzy na okrągło mantrowali 
swoje racje.

Realizm Johna 
Mearsheimera

John J. Mearsheimer to 
twórca teorii tzw. realizmu 
ofensywnego, wymieniany 
jest jako członek wielkiej trójki 
amerykańskich politologów, 
obok Samuela Huntingtona i 
Francisa Fukuyamy. Według 
szefa prawicowego think-
-tanku „Nowa Konfederacja” 
– Bartłomieja Radziejewskie-
go - Mearsheimer w swojej 
najnowszej książce „Wiel-
kie złudzenie” pokazuje, jak 
kombinacja liberalnych złu-
dzeń z momentem najwięk-
szej potęgi popchnęła Stany 
Zjednoczone w doktrynę 
liberalnego hegemonizmu, 
należącą do istoty tak zwanej 
wielkiej strategii Waszyngto-
nu w ostatnich dekadach. Nie 
mogąc sprawować światowej 

Adwokat diabła czy społeczny pijarowiec Rosji?
hegemonii w dosłownym, tra-
dycyjnym znaczeniu tego sło-
wa, a jednocześnie nie widząc 
po pokonaniu Sowietów żad-
nego wielkomocarstwowego 
rywala, Stany Zjednoczone 
usiłowały niejako skompen-
sować ten problem przez ideę 
aktywnego działania na rzecz 
demokracji liberalnej i praw 
człowieka w skali planetarnej. 
Radziejewski w przedmowie 
do „Wielkiego złudzenia” 
zwraca uwagę na to, że szo-
kująca, ale jednak na gruncie 
systemu teoretycznego auto-
ra konsekwentna, mogła się 
wydać analiza wojny rosyj-
sko-ukraińskiej z 2014 roku i 
lat następnych, wychodząca 
nie od działań Kremla, ale od 
deklaracji o otwarciu Kijo-
wowi drogi do NATO, a póź-
niej do Unii Europejskiej. Wg 
Mearsheimera amerykańska 
polityka wobec Ukrainy, któ-
rą to polityką rządzi liberalna 
logika, jest w współodpowie-
dzialna za obecny kryzys w 
stosunkach między Rosją a 
Zachodem. Pierwsze rozsze-
rzenie (1999) wprowadziło 
do Sojuszu Polskę, Węgry i 
Czechy. W drugiej transzy 
(2004) znalazły się Bułgaria, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia 
i trzy kraje bałtyckie. Władze 
rosyjskie tej polityce od po-
czątku nie szczędziły gorzkich 
słów, bowiem Zachód wkra-
czał na podwórko dawnego 
ZSRR. Ukraina, ogromny pła-
ski obszar, który po drodze do 
Rosji przebyły napoleońska 
Francja, cesarskie Niemcy i 
nazistowskie Niemcy, pełni 
funkcję niezwykle ważnego 
strategicznego przedpola.

Musimy jednak pamiętać, 
że trzymając się tej narracji, tak 
samo sprowokować do ataku 
Rosji na Polskę mogły nasze 
aspiracje wstąpienia do NATO. 
A przecież oprócz interesów 
mocarstw należy wiedzieć, że 
nawet małe państwa i narody 
mają prawo do decydowania 
o sobie! Tak jak my wstąpiliśmy 
do UE i NATO, tak może to być 
i droga naszych ukraińskich są-
siadów.

Nie ma 
usprawiedliwienia dla 
zbrodni

Apeluję do Janusza Bartkie-
wicza, aby pamiętał, że warto 
poczytać także książkę J. Me-
arsheimera „Tragizm polityki 
mocarstw”, a nie tylko jeden 
wywiad. Profesor dowodzi, 
że duże państwa (obecne, 
bądź przyszłe mocarstwa) w 
środowisku międzynarodo-
wym dążą do maksymalizacji 
swojej potęgi w celu prze-
trwania (bezpieczeństwa). To 
zaś spotyka się z reakcjami 
innych państw, które stosują 
różne strategie w celu po-

wstrzymania tegoż wzrostu. 
Mearsheimer uznaje to za 
pewną prawidłowość, stały 
mechanizm w historii, w któ-
rej porządek międzynarodowy 
bywa kruchy jak lód, a ideolo-
giczno-cywilizacyjna retoryka 
to często zwykła dekoracja. 
Pan Bartkiewicz w opisie na-
pięć pomiędzy hegemonem 
(USA, NATO) i potencjalnym, 
ale i byłym hegemonem (Ro-
sja) opisuje nam racje tylko 
tej drugiej. Ale po co? Jaki jest 
sens w stawianiu się w roli 
geopolitycznego psychotera-
peuty Putina?

Musimy wiedzieć, że jako 
Polacy żyjemy tu i teraz. I 
mamy nasze racje, naszą 
prawdę, opinię publiczną i 
moralność. One dotyczą na-
szego bezpieczeństwa, in-
teresów ekonomicznych i 
wspólnoty losu, w której Rosja 
nie była i nie jest! Felietonista 
Tygodnika DB 2010, chcąc być 
adwokatem diabła, zbyt łatwo 
powiela narrację Rosji o ,,ota-
czaniu” jej przez NATO, rozsze-
rzaniu UE. Co gorsza, narrację 
fałszywą! Rzeczywistość jest 
taka, że amerykańskich baz 
przecież nie ma ani na Ukra-
inie i w Gruzji, NATO uważano 
w ostatnich latach za prawie 
martwy sojusz, a przed UE stoi 
ryzyko implozji i podziału na 
Unię dwóch prędkości. A do 
tego jej główni aktorzy: Fran-
cja i Niemcy od lat prowadzą 
politykę energetyczną niemal 
na zamówienie Kremla. To Pu-
tin zachwiał teraz równowagę, 
chociaż w jego oczach za-
chwiana została, gdy sojusz się 
rozszerzał, a potem - w obawie 
przed wojną - NATO uzbroiło 
wschodnią �ankę. Spirala stra-
chu doprowadziła do wojny, a 
Rosja �zycznie zagraża nasze-
mu państwu.

Nigdy nie byłem bezre�ek-
syjnym zwolennikiem polityki 

USA. W 1999 roku, jako stu-
dent V roku prawa Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, zorga-
nizowałem pikietę w obronie 
bombardowanego przez 
NATO Belgradu. Uważałem, 
że ta „wojna w obronie praw 
człowieka” nie przyniesie po-
koju, a jedynie straty wśród 
ludności cywilnej. I miałem 
rację, bo kazus obrony Koso-
wa przez NATO wykorzystał 
właśnie teraz Putin, znajdując 
„prawne” uzasadnienie napa-
ści na Ukrainę, w obronie praw 
rosyjskojęzycznej ludności 
Doniecka i Ługańska.

Bandytyzmu nie 
uzasadni najlepszy 
adwokat 

Uważam, że próba uzasad-
niania bandyckiego najazdu 
Rosjan na Ukrainę twórczo-
ścią Mearsheimera i oczywi-
stym faktem, że Ukraina od 
kilkunastu dążyła do świata 
Zachodu, jest bez sensu. Na-
pięcie międzynarodowe prze-
szło obecnie do fazy niedo-
puszczalnej i bezprawnej. Tak 
samo można by uzasadniać 
najazd nazistowskich Niemiec 
na Polskę w 1939 r. próbą 
odbudowania pozycji geopo-
litycznej III Rzeszy, innymi in-
teresami bloków państw itd. 
Tylko co mają akademickie 
rozważania o korektach po-
rządku międzynarodowego 
do stanu, gdy giną bezbronne 
ukraińskie dzieci, a Ukraina tej 
wojny w żadnych stopniu nie 
sprowokowała?

Piotr Sosiński

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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Trwa drugi etap adaptacji części budynku po Publicznym Gimnazjum 
nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski nr 1 w Boguszowie-
Gorcach. Przebudowa i remont łącznika ma na celu utworzenie blisko 
30 nowych miejsc dla dzieci w wieku 6 - 36 miesięcy. Plac zabaw został 
rozbudowany, a już niebawem zostaną wyposażone nowe pomieszczenia 
żłobkowe. Zadanie dofinansowane w ramach Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

(JCF)

Przybędzie miejsc 
w żłobku

W tym roku wiosnę w Bo-
guszowie-Gorcach powitano 
już 19 marca. Pogoda była 
idealna do wędrowania i było 
to widać w boguszowskim 
Rynku, gdzie rozpoczęła się 
tegoroczna wyprawa. Na po-
szukiwania wiosny wybrało 
się około 140 mieszkańców 
Wałbrzycha, Szczawna-Zdro-

ju, Kamiennej Góry, Jeleniej 
Góry, Wrocławia, Zielonej 
Góry, Boguszowa-Gorc oraz 
innych miejscowości.

Każdy z uczestników na 
początek otrzymał pamiątko-
wy znaczek oraz drukowane 
materiały imprezowe, a także 
stokrotki - symbol tegorocz-
nej inauguracji sezonu tury-

stycznego. Uczestników przy-
witali przedstawiciele OSiR 
Boguszów-Gorce oraz Koła 
Przewodników Sudeckich i Te-
renowych przy PTTK Oddział 
Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzy-
chu.

- Na trasę ruszyliśmy w 
trzech grupach. Po drodze po-
dziwialiśmy widoki i panoramę 

Boguszowa-Gorc z „Wiatraka”, 
a następnie bliższe i dalsze 
krajobrazy z Kopiska, zwanego 
również Bismarckiem. Niektóre 
ze zdobywanych szczytów są 
wliczane do m.in. Korony Ziemi 
Wałbrzyskiej. Pod „Paluchem” 
zapoznaliśmy się z planami 
inwestycyjnymi, w okolicach 
którego planowana jest wia-

Powitali wiosnę z GOPR

ta oraz platforma widokowa. 
Na szczycie Chełmca czekało 
na nas ognisko, nad którym 
mogliśmy usmażyć kiełbaski. 
W budynku wieży widokowej, 
udostępnionej tego dnia przez 
Gminę Szczawno Zdrój, dla 
spragnionych była ciepła her-
bata i kawa, okolicznościowe 
odznaki oraz porcja sudeckich 
widoków na szczycie wieży. To 
jeszcze nie koniec atrakcji. Na 
szczycie Chełmca mogliśmy się 
dowiedzieć co nieco na temat 
geologicznej budowy masy-
wu od kolejnego przewodnika 
wałbrzyskiego PTTK Stanisława 
Bedry, a z okazji Roku Ratow-
nictwa Górskiego odwiedzili 
nas ratownicy z Grupy Sudec-
kiej GOPR: Łukasz Pokorski i Ja-
rosław Wysocki. Opowiedzieli 
nam jak wygląda od kuchni 

praca ratownika górskiego 
oraz krótko przypomnieli jak 
skutecznie wezwać pomoc gdy 
będziemy jej potrzebować w 
górach. Najedzeni, wyeduko-
wani i nasyceni pięknymi wi-
dokami wróciliśmy ze szczytu 
do m.in. Boguszowa-Gorc. Je-
śli jeszcze Wam mało podróży 
poza głównymi szlakami, to 
zapraszamy na Rajd Walończy-
ków, który już niebawem (23 
kwietnia) zaprowadzi nas do 
Lubawki i Chełmska Śląskiego. 
Dziękujemy uczestnikom za 
tak liczny udział. Przewodni-
kom, przodownikom, ratow-
nikom za przekazanie swojej 
wiedzy innym – podkreślają 
organizatorzy „Powitania wio-
sny z GOPR” w Boguszowie – 
Gorcach.

(JCF)
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W Mieroszowskim Cen-
trum Kultury odbyło się V 
Dyktando Gminne o tytuł 
„Mistrza Ortogra�i w Gminie 
Mieroszów 2022”. Dyktando 
cieszyło się dużym zainte-
resowaniem – w ortogra-
�cznych zmaganiach wzięło 
udział w sumie ponad trzy-
dzieści osób.

Niezwykle trudne teksty 
dyktowali uczestniko: pomy-
słodawczyni tego wydarzenia 
Maria Chmielnicka oraz zastępca 
burmistrza Mieroszowa Mariusz 

Pawlak. Jury, złożone z niezawod-
nych polonistek ze szkół w Gmi-
nie Mieroszów, wyłoniło po trzy 
nagrodzone miejsca w dwóch ka-
tegoriach. W rywalizacji uczniów 
z klas IV- VIII tytuł „Mistrza Orto-
gra�i w Gminie Mieroszów 2022” 
zdobyła Oliwia Frąckowiak, 2 
miejsce zajęła Dominika Folc, a 
3. miejsce Alicja Szwarczyńska. 
W kategorii 16+ pierwsze miejsce 
zajęła Anna Słota, 2 lokatę zajęła 
Anita Murawska, a trzecią Agata 
Woszczek.

(RED)

Mieszkańcy Unisławia Śl. 
mają już w swojej miejsco-
wości kosz na plastikowe 
nakrętki, dzięki czemu mogą 
wspierać akcje pomocy cho-
rym dzieciom. Kosz - poda-
rowany przez Kopalnie Su-
rowców Skalnych Bartnica z 
siedzibą w Wałbrzychu - sta-
nął we wsi na uczęszczanym 
placu przed kościołem.

- Kosz na nakrętki był na-
prawdę bardzo potrzebny w 
naszej wsi. Ludzie i tak je zbie-
rali, ale nie mieli ich gdzie wy-
rzucać. Zabierali więc ze sobą 
nakrętki np. jadąc do Wałbrzy-
cha na zakupy i tam wrzucali je 
do specjalnych pojemników. A 
teraz mamy we wsi  swój wła-
sny kosz, w dodatku znajdują-
cy się w bardzo dobrym miej-
scu, bo dużo ludzi chodzi tędy 
na przystanek autobusowy 
czy do kościoła. Cieszymy się 
bardzo! I dziękujemy KSS Bart-

nica za ten piękny i potrzebny 
naszym mieszkańcom dar - 
mówią Anna Macuk i Grażyna 
Szczepanik z Rady Sołeckiej 
Unisławia Śląskiego.

Iwona Bandurska - Szew-
czyk, sołtys Unisławia Śl., od 
dłuższego czasu szukała spo-
sobu, żeby we wsi stanął taki 
kosz, ale by nie trzeba było 
za niego płacić. W budżecie 
sołectwa jest bowiem dużo 
wydatków, każda złotówka 
jest na wagę złota. Przypadek 
zrządził, że będąc na zakupach 
w jednym z marketów na wał-
brzyskim Podgórzu, pani soł-
tys wypatrzyła przed sklepem 
oryginalny kosz na nakrętki, w 
kształcie logo KSS Bartnica, z 
nazwą spółki. 

- Ucieszyłam się na ten 
widok jak dziecko! Już wie-
działam, co robić. Kopalnie 
Surowców Skalnych w Bartni-
cy są przecież od dawna życz-

liwe naszej miejscowości i 
mieszkańcom, nie odmawiają 
pomocy, wspierają chociażby 
nasz doroczny Bieg Słoneczek 
dla dzieci. Od razu zaczęłam 
działać. Jakub Madej, prezes 
KSS Bartnica zgodził się, aby 
podobny kosz firma podaro-
wała mieszkańcom Unisławia 
Śląskiego. Poprosił tylk o o 
trochę czasu. Dowiedziałam 
się bowiem, że kosze na na-
krętki od KSS Bartnica nie są 
żadnym masowym produk-
tem. Wykonują je ręcznie pra-
cownicy należącej do spółki 
Bocznicy Kolejowej przy ul. 
Tunelowej w Wałbrzychu. 
Oczywiście poczekaliśmy, a 
teraz jesteśmy tym bardziej 
dumni, że mamy w naszej wsi 
nie tylko tak potrzebny, ale 
też będący oryginalnym ręko-
dziełem kosz. Dziękujemy! - 
mówi sołtys Iwona Bandurska 
- Szewczyk.

Kosz, który stanął w Unisła-
wiu Śląskim, rzeczywiście jest 
efektem ręcznej pracy dwóch 
pracowników Bocznicy Kolejo-
wej Wałbrzych Główny, nale-
żącej do KSS Bartnica: Witolda 
Hołysza, kierownika bocznicy 
i Sławomira Gilewskiego, ma-
szynisty. I drugim takim dzie-
łem, które wyszło spod ich rąk.

W uroczystym przekazaniu 
kosza na plastikowe nakrętki 
dla mieszkańców Unisławia 
Śląskiego wziął udział m.in. 
prezes KSS Bartnica.

 -  W imieniu naszej spółki 
wyrażam podziękowania dla 
społeczności Unisławia Śl. za 
aktywne działania, dobre po-
mysły, dążenie do ich realizacji 
i zaangażowanie, co wcale nie 
jest oczywiste w dzisiejszych 
czasach - powiedział Jakub 
Madej, oddając mieszkańcom 
kosz.

(EG)

Mistrzowie ortogra�iKosz na nakrętki w Unisławiu Śląskim
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W gminach Czarny Bór i 
Stare Bogaczowice odbędą się 
spotkania informacyjne na te-
mat do�nansowania wymiany 
źródeł ogrzewania z progra-
mu „Czyste powietrze”.

- W związku z dużym zainte-
resowaniem programem ‚’Czy-

ste Powietrze”, Gmina Czarny 
Bór zaprasza wszystkich zainte-
resowanych tematyką czyste-
go powietrza i możliwością 
uzyskania do�nansowania do 
zmiany źródła ogrzewania na 
bardziej ekologiczne do udzia-
łu w spotkaniu informacyjnym. 

Spotykamy się 28.03.2022 r. 
o godz. 16.00 w Bibliotece + 
Centrum Kultury w Czarnym 
Borze – mówi Adam Górecki, 
wójt Gminy Czarny Bór.

Także Gmina Stare Boga-
czowice, w ramach prowadzo-
nego punktu konsultacyjno 

Czyste powietrze w gminach zów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i popra-
wę efektywności energetycz-
nej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. Spotkanie 
odbędzie się 29 marca 2022 
roku o godzinie 15.30 w sie-
dzibie Gminnego Centrum Bi-
blioteczno-Kulturalnego przy 
ul. Głównej 148 w Starych Bo-
gaczowicach. Weźmie w nim 
udział profesjonalny doradca 
energetyczny.

- W ramach spotkania od-
będzie się prezentacja mul-
timedialna, przedstawione 
zostaną korzyści płynące z 
wzięcia udziału w programie, 
udzielone zostaną odpowiedzi 
na wszystkie, nurtujące uczest-
ników, pytania i wątpliwości. 
Istnieje możliwość konsultacji 
indywidualnych. Udostępnio-

ne zostaną również materiały 
informacyjne i promocyjne o 
programie priorytetowym „Czy-
ste Powietrze”. Zapraszamy do 
uczestnictwa także osoby, które 
zakończyły już swoje inwesty-
cje w wymienionym zakresie i 
były bene�cjentami innych pro-
gramów pomocowych, gdyż 
program priorytetowy „Czyste 
Powietrze” umożliwia do�nan-
sowanie też takich inwestycji, 
w części, w której zostały s�nan-
sowane przez inwestorów – do-
daje Mirosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowice.

Gminny Punkt Konsultacyj-
ny Programu „Czyste Powie-
trze” w Starych Bogaczowicach 
czynny we wtorki w godz. 
12.00 – 17.00 oraz w piątki, w 
godz. 8.00 – 13.00.

(RED)

Uczniowie z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. No-
blistów Polskich w Walimiu 
przez rok brali udział w kra-
jowym programie eTwinning 
poświęconym zdrowemu od-
żywianiu.

Działania pod hasłem „Jem 
zdrowo i kolorowo” rozpoczęły 
się w marcu ubiegłego roku.

 – Był to nasz pierwszy pro-
jekt realizowany we współpra-
cy z ponad 30 szkołami z całej 
Polski. Celem projektu było 
zwrócenie uwagi na sposób od-
żywiania się polskich nastolat-
ków, podniesienie świadomości 
uczniów dotyczącej produktów 
żywnościowych, zachęcanie do 
wybierania zdrowej żywności, 
a także rozwijanie umiejętności 
pracy w grupie, wyszukiwania 
i selekcjonowania informacji 
oraz zarządzania własnym cza-
sem. Uczestnicy projektu pra-
cowali razem nad wspólnymi 
produktami: quizami, ankietami 
Google Forms, prezentacjami 
wykonanymi w Google Slides 
oraz Canvie, kolekcjami Wakele-

ta i książką kucharską StoryJum-
per – mówi nauczycielka Sylwia 
Jurczewska-Fuksa.

Od początku listopada 2021 
roku grupa uczniów z klas siód-
mych rozpoczęła realizację 
drugiego projektu w ramach 
programu eTwinning – „Recep-
ta na zdrowie”.

- Zasady zdrowego stylu 
życia wielu osobom mogą ko-
jarzyć się głównie ze zdrowym 
odżywianiem. Bez wątpienia, 
zarówno ilość przyjmowanego 
pokarmu, jak i jakość jedzenia 
będzie miała przełożenie na 
nasze zdrowie. Jednak nie na-
leży pomijać w codziennym 
życiu takich elementów jak: 
aktywność �zyczna, właściwa 
regeneracja, za którą idzie noc-
ny odpoczynek w godzinach 
wyznaczonych przez rytm do-
bowy, czy umiejętność radze-
nia sobie ze stresem. I właśnie 
tymi kwestiami zajmowali się 
uczestnicy projektu zakończo-
nego w marcu 2022 roku – in-
formuje opiekun projektu.

(AM)

Poznali receptę 
na zdrowie

– informacyjnego, wspólnie 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu, 
zaprasza mieszkańców gminy i 
całego powiatu wałbrzyskiego, 
na otwarte spotkanie, informu-
jące o zasadach realizacji pro-
gramu priorytetowego „Czyste 
Powietrze”, którego celem jest 
poprawa jakości powietrza 
oraz zmniejszenie emisji ga-
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MOCNE RABATY

NAPISZ DO NAS:
kierownikpark@jedlinazdroj.eu

ODDZWONIMY

PARK AKTYWNOŚCI
CZARODZIEJSKA GÓRA
Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska

Wycieczki szkolne 
(grupy zorganizowane) 
ZAPRASZAMY 
CODZIENNIE!

• Park linowy (4 trasy),
• Wieża wspinaczkowa  

(3 stopnie trudności),
• Letni tor saneczkowy,
• Paintball.

R E K L AMA

Pierwszy weekend kwiet-
nia będzie dla Gminy Stare 
Bogaczowice... bardzo szyb-
ki! W tych dniach odbędzie 
się 1 Rajd Natury organizo-
wany przez grupę Walim Raj-
dowy.

Przygotowane zostały dwa 
odcinki specjalne, które zawod-
nicy pokonają trzykrotnie: OS 
Marciszów – 4,5 km oraz OS Sta-
re Bogaczowice – 5,9 km. Daje to 
prawie 31 km odcinków specjal-
nych. Trasy są wymagające ale 

też niezwykle malownicze. Baza 
rajdu znajdować się będzie w 
Gminnym Centrum Biblioteczno 
– Kulturalnym w Starych Boga-
czowicach przy ul. Głównej 148. 
Zapisy trwają do 25 marca do 
godz. 23:59. Regulamin wyda-
rzenia, formularz zgłoszeniowy 
oraz wszystkie niezbędne infor-
macje znajdują się na stronie 
internetowej www.walimskie-
horyzonty.pl oraz na wydarzeniu 
FB „ I Rajd Natury”.

(IL)

1 Rajd Natury

W minioną sobotę 19 
marca Głuszyca ponownie 
powitała miłośników biega-
nia po górskich terenach za 
sprawą Waligóra Run Cross 
2022. Zawodnicy mieli do 
wyboru dwa dystanse. Na 
trasie ultra o długości 53 km, 
z przewyższeniami 2500 m, 
rywalizowały 84 osoby, a na 
starcie na trasie half o dłu-
gości 25 km i z 1100 m prze-
wyższeń stanęły 142 osoby. 
Obie trasy były wymagające i 
panowały na nich wyjątkowo 
trudne warunki.

Oprócz stromych podbie-
gów i równie stromych zbie-
gów biegacze zmagali się z 

wszechobecnym błotem i 
oblodzeniem na trasie oraz z 
własnym zmęczeniem i bó-
lem. Wyjątkowo piękne tereny 
Gór Suchych opromienione 
wiosennym słońcem dodawa-
ły energii biegaczom i rzeszy 
wolontariuszy, którzy dzielnie 
wspierali zawodników na tra-
sie.

Najlepsi zawodnicy z dy-
stansu ultra pojawili się na 
mecie po ponad 5 godzinach. 
Zwyciężył Michał Jurek z klu-
bu RMT Team PRO Wrocław (5 
godzin 18 min), drugie miejsce 
zajął Maciej Masiarek z Piotrko-
wa Trybunalskiego (5 godzin 
25 min), a na trzecim miejscu 

z czasem 6 godzin uplasował 
się Christian Terzoni z klubu 
Przedwojewski Team Castel-
novo Ne Monti. Na dystan-
sie half pierwsze trzy miejsca 
zajęli: Przemysław Nowak z 
STS Dzierżoniów (2 godziny 
7 minut), Daniel Krasulak z 
WKS Śląsk Wrocław (2 godzi-
ny 10 minut) oraz Michał Kur 
z Kooltriathlon z Jeleniej Góry 
(2 godziny 15 minut). Na obu 
dystansach nie zabrakło rów-
nież kobiet. Na dystansie ultra 
pierwsza na mecie z czasem 7 
godzin 22 minut była Brygida 
Szymańska z Jaroszowa z klu-
bu Strzegomska Dwunastka. 
Ewa Pastuszeńko z klubu Drugi 

Dom z Wałbrzycha z czasem 7 
godzin 39 minut zajęła drugie 
miejsce. A po prawie godzi-
nie do mety dotarła trzecia 
uczestniczka - Iweta Adamczyk 
z klubu o niezwykłej nazwie 
„Może i wolno ale za to byle 
jak” z Wrocławia. Na dystansie 
HALF pierwsze miejsce zajęła 
Alicja Białobłocka z Wrocławia 
(2 godziny 32 minuty), drugie 
Magdalena Bednarczyk z klu-
bu Strzegomska Dwunastka 
(2 godziny 36 minut), a trzecia 
na mecie była Marta Knach ze 
Świebodzic (2 godziny 54 mi-
nuty). Wśród uczestników wy-
darzenia nie zabrakło też spo-
rej grupy biegaczy z Głuszycy. 

Waligóra Run Cross 2022

Najlepsi głuszyczanie na dy-
stansie ultra to Joanna Grzesik 
i Andrzej Sławik, a na dystansie 
half pierwsi pojawili się Kata-
rzyna Borys i Mariusz Kostasz. 

- Gratulujemy wszystkim 
zawodnikom, który zmierzyli 
się z WRC!- podkreślają orga-
nizatorzy Waligóra RUN Cross 
2022 ze Stowarzyszenia Walim 
na Żądanie, a partnerami wy-
darzenia byli: Gmina Głuszyca 
i Centrum Kultury-Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszy-
cy. - W imieniu organizatorów 

przekazujemy podziękowania 
dla wszystkich partnerów i 
sponsorów biegu, instytucji, 
�rm i osób wspierających przy-
gotowania i sprawny przebieg 
wydarzenia. Szczególne po-
dziękowania dla niezawodnej 
grupy wolontariuszy, Ochot-
nicznej Straży Pożarnej w Głu-
szycy Górnej, Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Głuszycy, służb 
medycznych i funkcjonariuszy 
Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu.

(AGM)
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Siatkarki MKS Chełmiec Wodocią-
gi Wałbrzych awansowały do turnie-
ju pół�nałowego mistrzostw Polski 
młodziczek, a juniorzy młodsi KPS 
Chełmiec już w ten weekend pod Ja-
sną Górą powalczą o krajowy �nał. Z 
kolei w Szczawnie-Zdroju wałbrzy-
szanie będą gospodarzami turnieju 
�nałowego III ligi seniorów.

W turnieju ćwierć�nałowym, który 
został rozegrany w Szczawnie-Zdroju, 
Chełmiec pokonał kolejno: SPS Zbą-
szynek 2:0 (28:26, 25:16), BKS Stal Biel-
sko-Biała 2:1 (25:16, 23:25, 15:11), MKS 
MOS Wrocław 2:0 (25:17, 25:16), a w 
ostatnim meczu uległ UKS SG Kożu-
chów 0:2 (11:25,9:25).

- Ostatni dzień turnieju ćwierć�na-
łowego mistrzostw Polski młodziczek 
wyłonił pół�nalistki rozgrywek cen-
tralnych. Podopieczne trenera Grze-
gorza Będzińskiego, mimo przegra-
nej z UKS SG Kożuchów, awansowały 
do grona 16 najlepszych zespołów w 
Polsce! Jest to kolejny ogromny suk-
ces naszego klubu - po raz pierwszy 
zagramy w turnieju pół�nałowym! – 
podkreślają działacze MKS Chełmiec 
Wodociągi.

Klasy�kacja końcowa:
1. UKS SG Kożuchów
2. MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
3. MKS MOS Wrocław
4. BKS Stal Bielsko-Biała
5. SPS Strefa Piłki Siatkowej  Zbąszynek
6. UKS Jedynka Kluczbork

Półfinał juniorów młodszych
KPS Chełmiec Wałbrzych także 

awansował do pół�nału mistrzostw 
Polski w rywalizacji juniorów młod-
szych. Młodzi siatkarze o awans do 
strefy medalowej powalczą w ostatni 
weekend marca w Częstochowie. Pod-
opieczni trenera Tomasza Botwiny o 
awans do turnieju �nałowego zagrają 
w dniach 25-27 marca z: Gwardią Wro-
cław, Jokerem Piła i AZS Stoelzle Czę-
stochowa.

Finał III ligi
W najbliższy weekend KPS Cheł-

miec Wałbrzych będzie gospodarzem 
turnieju �nałowego „Praise the Wear 
III ligi Dolnośląskiej”. Zawody zosta-
ną rozegrane w dwóch halach: OSiR 
Świebodzice przy ul. Mieszka Starego 
6 oraz MOSiR Szczawno-Zdrój przy ul. 
Słonecznej 1a. W rywalizacji wezmą 
udział cztery najlepsze drużyny III ligi 
siatkarzy: KPS Chełmiec Wałbrzych II, 
KP TechniSat Oborniki Śląskie, UKS Ty-
grysy Strzelin oraz WKS Volley Wilczyce.

- Po trzech dniach zmagań w syste-
mie każdy z każdym poznamy ostatecz-
ną kolejność, a dwa najlepsze zespoły 
uzyskają możliwość dalszych gier ba-
rażowych o awans do II ligi mężczyzn. 
Nasza drużyna, złożona z juniorów 
młodszych oraz starszych, zmagania 
III-ligowe miała traktować jako poligon 
doświadczalny i przetarcie przed roz-
grywkami młodzieżowymi. Sezon po-
kazał, że to właśnie Chełmiec II zanoto-

wał największą liczbę zwycięstw (16 w 
20 rozegranych spotkaniach). Teraz gra 
zaczyna się jednak od nowa, a dla pod-
opiecznych Dariusza Ratajczaka i Ma-
riusza Jerzyka będzie to ostatnia okazja 
do zaprezentowania się przed własną 
publicznością w o�cjalnych rozgryw-
kach sezonu 2021/22, bowiem przed 
kilkunastoma dniami ekipa juniorów 
została sklasy�kowana na miejscach 
9-12 w Polsce, kończąc swój udział na 
pół�nale. Liczymy na pokazanie wał-
brzyskiego charakteru i udowodnienia 
starszym (i z pewnością bardziej do-
świadczonym) kolegom z przeciwnych 
drużyn swoich nieprzeciętnych umie-
jętności – mówi Fabian Kurzawiński z 
KPS Chełmiec.

25.03.2022 (piątek) – Świebodzice
godz. 18:30 – KPS Chełmiec Wałbrzych - WKS 
Volley Wilczyce
godz. 20:30 – KP TechniSat Oborniki Śląskie - UKS 
Tygrysy Strzelin

26.03.2022 (sobota) – Świebodzice
godz. 17:00 – KP TechniSat Oborniki Śląskie - WKS 
Volley Wilczyce
godz. 19:00 – KPS Chełmiec Wałbrzych - UKS 
Tygrysy Strzelin

27.03.2022 (niedziela) – Szczawno-Zdrój
godz. 10:00 – UKS Tygrysy Strzelin - WKS Volley 
Wilczyce
godz. 12:30 – KPS Chełmiec Wałbrzych - KP Techni-
Sat Oborniki Śląskie

(RED)

Młodzież walczy o awanse
Kibiców koszykówki czeka 

w Wałbrzychu mecz na szczycie 
I ligi, który zadecyduje o tym, 
czy Górnik zdoła zająć pierwsze 
miejsce przed fazą play o�. A w 
III lidze została przerwana seria 
zwycięstw drużyny ze Szczawna 
- Zdroju.

Koszykarze Górnika Wałbrzych 
pokonali Znicz Basket Pruszków 
86:76 (32:20, 23:21, 12:17, 19:18).

Górnik: Pabian 29, Niedźwiedzki 
16, Dymała 13, Jakóbczyk 9, Malesa 
8, Kruszczyński 6, Zywert 4, Cech-
niak 1, Durski 0.

Znicz: Bodych 19, Walczak 19, 
Dębski 12, Czosnowski 11, Kamiński 
6, Suliński 4, Tokarski 3, Sowa 2, Mi-
chalski 0.

Środowy mecz ze Śląskiem II 
we Wrocławiu zakończył się po 
zamknięciu tego wydania (relacja 
na db2010.pl). A 30 marca o godz. 
19.00 w hali Aqua-Zdrój Górnik bę-
dzie podejmował prowadzącego w 
rozgrywkach I ligi Sokoła Łańcut.

Przerwana seria
Sokół Basket Żary pokonał MKS 

Basket Szczawno - Zdrój 93:74 
(28:18, 20:21, 24:16, 21:19) w 6 ko-
lejce rywalizacji o miejsca 9-12 w 
III lidze koszykarzy. Punkty dla MKS 
zdobyli: Kuba Niziński 32, Jakub 
Warmiłło 18, Adam Adranowicz 11, 
Dorian Ewiak 4, Alan Stochmiałek 
4, Hubert Skwark 3, Igor Wasilewicz 

Koszykarski szczyt

2, Bartłomiej Józefowicz 0, Kacper 
Rasztar 0. W przedostatniej serii spo-
tkań MKS Basket będzie podejmo-
wał w Szczawnie - Zdroju KS Lubań 
Basket. Mecz zostanie rozegrany 
25.03.2022 r. o godz. 19.00 w hali 
przy ul. Słonecznej 1a.

W grupie walczącej o miejsca 
1-8 III ligi Domino Polonia Świdnica 
przegrała z liderem rozgrywek - Ba-
sketem Gorzów Wielkopolski 78:81. 
W następnej kolejce podopieczni 
trenera Pawła Domoradzkiego za-
grają 26.03.2022 r. w Zielonej Górze 
z Zastalem.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)
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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

mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

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

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

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

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

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

DB2010 .PL
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Redakcja i biuro ogłoszeń

ul. Wysockiego 27, 

58-300 Wałbrzych
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R E K L AMA

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 

USŁUGI

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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(6) 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 bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-

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...

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

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!
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