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• kredyty gotówkowe
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• pożyczki bez BIK, 
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• z zaległościami

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

R E K L AMA

W dniach 11 - 24 kwiet-
nia, mieszkańcy Aglomeracji 
Wałbrzyskiej na stronie ht-
tps://fundusztoyoty.pl/gloso-
wanie/ będą mogli głosować 
na projekty, które zostaną 
do�nansowane w konkursie 
grantowym Fundusz Toyoty 
– dobre pomysły zmieniają 
nasz świat.

Fundusz Toyoty, stworzo-
ny przez fabrykę Toyoty w 
Wałbrzychu, co roku wspiera 
oryginalne i ciekawe projekty, 
które zakładają trwałą zmianę 
w otoczeniu i związane ob-
szarami priorytetowymi �rmy, 
którymi są: ekologia, edukacja 
techniczna, sport, bezpieczeń-
stwo na drogach oraz poprawa 
mobilności/swoboda poru-
szania się. Fundusz Toyoty to 
partnerstwo czterech podmio-
tów. W przygotowaniu i reali-
zacji projektów organizacjom 
pomagają uczniowie techni-
kum architektury krajobrazu 
Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzy-
chu oraz uczniowie kierunku 
informatyka Zespołu Szkół im. 
Jana Kasprowicza w Jelczu-La-
skowicach. Fundacja Edukacji 
Europejskiej pełni rolę koordy-
natora funduszu, a fabryka To-
yoty w Wałbrzychu i Jelczu-La-
skowicach �nansuje najlepsze 
pomysły.

W konkursie mogły uczest-
niczyć organizacje non-pro�t, 
czyli jednostki, które nie są na-
stawione na osiąganie zysku, 
takie jak: fundacje, stowarzy-
szenia, szkoły, wyższe uczelnie, 
kluby sportowe, wspólnoty sa-
morządowe. Maksymalna kwo-
ta wsparcia projektu wynosi 
20 000 zł, natomiast całkowita 
pula środków do rozdyspo-
nowania to aż 100 000 zł dla 
projektów realizowanych w 
Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz 
60 000 zł dla projektów z po-
wiatu oławskiego. Wszystkie 
zaplanowane działania w ra-
mach projektów powinny być 
zrealizowane do października 
2022 r.

Wnioski można było skła-
dać on-line od 20 września do 
3 grudnia 2021 r. Spośród nich 

komisja konkursowa wybrała 
projekty z obu obszarów, któ-
re utworzyły listę rankingową. 
W II etapie na stronie https://
fundusztoyoty.pl/glosowanie/ 
odbędzie się głosowanie na 
zakwali�kowane projekty, któ-
re rozpocznie się 11 kwietnia i 
będzie trwało do 24 kwietnia 
do godz. 23.59.59. Do�nanso-
wanie otrzymają projekty, któ-
re uzyskają największą liczbę 
punktów w I i II etapie konkur-
su.

Poniżej przedstawiamy listę 
9 projektów z Aglomeracji Wał-
brzyskiej, na które będzie moż-
na głosować:

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 5 w Boguszowie-Gorcach 
- Kolczasty zakątek - o jeżu nie 
tylko na papierze:
- zagospodarowanie zielone-

go terenu poprzez stworze-
nie miejsc siedliskowych i 
lęgowych dla jeży oraz stre-
fy aktywnego relaksu;

-  montaż domków dla jeży, 
zainstalowanie kamer, mon-
taż ławek oraz stołu do teni-
sa, stołu do gry w szachy.
Publiczna Szkoła Podstawo-

wa nr 2 w Wałbrzychu - Mia-
steczko Ruchu Drogowego:
- stworzenie placu manew-

rowego dla rowerów oraz 
mini tor przeszkód dla ro-
werzystów;

- zakup farby, znaków dro-
gowych, malowanie placu 
manewrowego.
MKS Karolina Jaworzyna 

Śląska - Edukacja na rowerze:
- zakup stojaka na rowery 

oraz stacji do naprawy ro-
werów (stadion);

- organizacja konkursu dla 
rowerzystów, nagrody.
Koło Gospodyń Wiejskich 

w Golińsku - Budowa boiska 
sportowego w Golińsku:
- budowa boiska wielofunk-

cyjnego;
- zakup i montaż trybun, za-

montowanie słupków wraz 
z osłonami do mocowania 
siatki do gry w siatkówkę, 
wysypanie piasku, zamon-
towanie lampy solarnej ce-
lem oświetlenia boiska.

Mieszkańcy 
zadecydują

Przedszkole Samorządowe 
„Chatka Puchatka” w Jaworzy-
nie Śląskiej - Przedszkolaki zna-
ją przepisy ruchu drogowego:
- utworzenie Mini Miasteczka 

ruchu drogowego na placu 
przedszkolnym w pobliżu 
przedszkola;

- zakup mat gumowych imi-
tujące drogę, zakup kom-
pletu znaków drogowych, 
zakup sygnalizacji świetlnej, 
hulajnóg, rowerów, kasków.
Publiczna Szkoła Podstawowa 

nr 1 w  Boguszowie-Gorcach - Na-
ukowy Plac Zabaw przy PSP nr 1:
- utworzenie naukowego 

mini placu zabaw, wyposa-
żonego w urządzenia edu-
kacyjne;

- zakup i montaż urządzeń 
naukowych do edukacji: 
koło optyczne, głuchy tele-
fon, eko - memory + zasa-
dzenie 100 krzewów.
SP nr 1 w Świdnicy - EKO-

logicznie, EKOnomicznie, kre-
atywnie i aktywnie na dwóch 
kółkach:
- utworzenie ogólnodostęp-

nego „miasteczka rowero-

wego” i zielonej oazy - miej-
sca, gdzie uczniowie będą 
mogli odpocząć w cieniu, 
zjeść śniadanie;

- wymalowanie tras i znaków 
miasteczka rowerowego.
Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Jedlinie-Zdroju - Horti 
Ogród:
- ogród sensoryczny dla osób 

starszych;
- usługa wykonania i wypo-

sażenia ogrodu, zakup ele-
mentów wyposażenia.
Zespół Szkolno-Przedszkol-

ny nr 1 w Wałbrzychu - Rusz 
ciało i mózg! - gry stolikowe 
pod chmurką:
- zakup i montaż stołów do 

gry w tenisa stołowego, pił-
karzyki, szachy;

- zakup i montaż elementów 
wyposażenia.
Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie funduszu 
www.FunduszToyoty.pl, na któ-
rej umieszone są między innymi 
�lmy prezentujące fundusz, in-
teraktywna mapa realizacji pro-
jektów z poprzednich edycji.

(GK)

- To jest magia! W 1,5 go-
dziny od momentu założenia 
zbiórki, pani dyrektor Ma-
kowska melduję wykonania 
zadania! – napisał w środowy 
wieczór Maciej Więcek, który 
z Mateuszem Brzuchaczem 
zorganizował zbiórkę pie-
niędzy na zakup mebli ogro-
dowych dla okradzionego 
domu dziecka w Wałbrzychu. 

Przypomnijmy: w nocy z 
27 na 28 marca 2022 roku nie-
znani sprawcy okradli Dom 
Dziecka przy ulicy Asnyka 13 w 
Wałbrzychu. Policja szuka zło-
dziei, a Maciej Więcek - kurator 
sądowy i działacz sportowy 
oraz społeczny ze Świebodzic 
wraz z Mateuszem Brzucha-
czem, który jest instruktorem 
kulturystyki w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Świebodzicach, 
zainicjowali zbiórkę pieniędzy 
na nowe meble dla okradzio-
nych dzieci.

- Słowo dziękujemy jest 
zbyt słabe. Zatem jakiego użyć, 

abyśmy mogli Wam z Matim 
podziękować? Uwierzcie mi, że 
nie wiem... Bo zadziała się ma-
gia: w przeciągu 1,5 godziny 
uzbieraliście 3500 zł, a więc całą 
kwotę potrzebną na zakup me-
bli ogrodowych, które zostały 
skradzione dzieciom z domu 
dziecka. Zbiórka wciąż trwała, 
a Wy dalej wpłacaliście, licy-
towaliście, uzbieraliśmy wszy-
scy razem jak na razie... 7010 
zł! Rozmawiałem z dyrektor 
placówki Elżbietą Makowską, 
która jest… w szoku. I myśli co 
można jeszcze kupić dla dzie-
ci. Basen odpada, bo to zbyt 
niebezpieczne i kosztowne, 
ale myśli o altanie i ślizgawce 
dla dzieci. Dodatkowo zgłosiły 
się do mnie osoby, które chcą 
złożyć meble, a pewien fajny 
gość z siłowni chce zawieźć bu-
sem meble do domu dziecka i 
rzuci przy okazji okiem co tam 
jeszcze mógłby zrobić – dodaje 
Maciej Więcek.

(RED, fot. MW)

Zło przekuli w dobro

Rusza III edycja Funduszu Toyoty
Zapraszamy do ubiegania się o dotację.

Więcej informacji na:

www.fee.pl, www.zielonywalbrzych.pl
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Wszystko ma swój począ-
tek i koniec, z czym niestety 
każdy z nas musi się pogo-
dzić, bo tylko czas jest wiecz-
ny i niezmienny. Człowiek 
zmienny bywa ze swej natury, 
czego dowodem niech będzie 
popularne powiedzenie, że 
tylko krowa nie zmienia po-
glądów. Ponadto człowiek z 
reguły lgnie do tych, którzy 
są mu bliscy z powodu wspól-
nego światopoglądu, zainte-
resowań, kierowania się tymi 
samymi wartościami i pre-
zentują podobny lub zbliżony 
poziom intelektualny. Dlatego 
wiele już lat temu przyjąłem 
propozycję zamieszczania w 
Tygodniku DB 2010 stałych 
felietonów, zawłaszcza że za-
oferowano mi możliwość po-
ruszania dowolnej tematyki, 
oczywiście w granicach obo-
wiązującego prawa. Skorzy-
stałem z tej możliwości komu-
nikowania się z mieszkańcami 
Wałbrzycha i okolic, z którymi 
chciałem się dzielić własnymi 
przemyśleniami dotyczący-
mi szerokiej gamy wydarzeń 
i problemów nurtujących nie 
tylko mnie, ale również wie-
lu innych obywateli naszego 

Pożegnania nadszedł czas
miasta. Oczywiście, co chcę 
wyraźnie podkreślić, czyniłem 
to na zasadzie pro publico 
bono, czyli za kierowane do 
redakcji teksty nie pobiera-
łem żadnego wynagrodzenia. 
Moje felietony z założenia kie-
rowane były do potra�ących 
samodzielnie i obiektywnie 
spojrzeć na otaczającą nas 
rzeczywistość, przez co z góry 
zakładałem, że ci moi czytel-
nicy nie będą mieli proble-
mów ze zrozumieniem tego, 
co każdym swoim felietonem 
chciałem przekazać, bez po-
trzeby powoływania się na 
źródła posiadanej wiedzy. 
Przypomnę, że felieton to nic 
innego jak krótka forma publi-
cystyczna, w której jego autor 
wyraża swoje własne poglądy 
na jakikolwiek interesujący 
go temat. W felietonach jakie 
wychodziły spod mojej ręki, 
zawsze więc przedstawiałem 
swój własny punkt widzenia, 
będący efektem analizy po-
siadanej wiedzy, nabytej nie 
tylko w okresie kształcenia się 
na poziomie szkolnym i uni-
wersyteckim, ale także pocho-
dzącej z wielu lektur (książek, 
gazet, czasopism), własnych 
obserwacji, z rozmów z inny-
mi ludźmi oraz innych źródeł, 
których nie będę tu wymie-
niał, bo nie o nich chciałbym 
napisać. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że w zdecydowanej 
większości wyrażane przeze 
mnie poglądy budziły różne 

kontrowersje, co za każdym 
razem czyniłem w pełni świa-
domie, albowiem uważam, 
że wszelkie kontrowersje są 
czynnikiem pobudzającym 
do myślenia. I to było głów-
nym celem moich felietono-
wych publikacji. Przez lata 
wielokrotnie pobudzały one 
różnych ludzi do wchodzenia 
ze mną w polemiczne spory, 
co jednak nigdy nie prowa-
dziło do wybuchów jawnej 
nienawiści wywołanej faktem 
różnicy w poglądach. Szcze-
gólnie w poglądach politycz-
nych, chociaż różnie pisałem 
zarówno o politycznej lewicy 
jak i prawicy, chociaż nigdy 
nie ukrywałem faktu, że poglą-
dy mam lewicowe i że nie zno-
szę panoszącej się poprawno-
ści politycznej, niezależnie od 
tego jaka akurat opcja poli-
tyczna fruktami władzy aktual-
nie się pożywiała. I cała ta pu-
blicystyczna harmonia trwała 
do czasu, kiedy samodzielne 
i niezależne myślenie zaczęto 
uważać za przejaw wysługiwa-
nia się jakimś obcym wrażym 
siłom i osoby, wyznające inny 
niż ja światopogląd, uznające 
inne niż ja autorytety, mające 
odmienny od mojego system 
wartości i całkiem odmienne 
wzorce osobowościowe, nie 
były w stanie ścierpieć mo-
jego pisania. Nie mogły tego 
ścierpieć do tego stopnia, 
że zdarzały się nawet próby 
(udaremnione) „hurtowego” 

zabierania egzemplarzy Ty-
godnika DB 2010 z punktów, 
w których w każdy czwartek 
egzemplarze tygodnika były 
dla czytelników wykładany. 
Wydarzenia takie (znam je 
z terenu Podzamcza) poja-
wiły się szczególnie po tym, 
jak w Tygodniku DB 2010 
zacząłem przedstawiać wła-
sną ocenę tego co się działo 
na naszej wschodniej gra-
nicy. Początkowo dotyczyło 
to haniebnego poczynania 
władz polskich, które zmu-
siły funkcjonariuszy Straży 
Granicznej i policji, a także 
żołnierzy polskiego wojska 
do niehumanitarnego, a nie-
kiedy wręcz niezgodnego z 
prawem polskim i międzyna-
rodowym, postępowania z 
uchodźcami, którzy do Polski 
i UE chcieli (omamieni fałszy-
wą propagandą Łukaszenki) 
trafić poprzez przekroczenie 
granicy polsko-białoruskiej. 
Moi oponenci nie zwracali 
uwagi na to, że piszę o ludz-
kim nieszczęściu uciekinie-
rów przed wojną i terrorem, 
ponieważ drażniło ich to, że 
moje uwagi były bardzo kry-
tyczne w stosunku do ludzi 
reprezentujących polskie wła-
dze. I chociaż swoim pisaniem 
mocno ich denerwowałem, 
to jednakże ich „oburzenie” 
wyrażane było w jakichś do-
puszczalnych, cywilizowanych 
formach. Wszystko to runęło, 
kiedy śmiałem wyrazić swe 

przekonanie, iż faktyczną winę 
za powstanie tzw. kryzysu 
ukraińskiego są Stany Zjedno-
czone, które od początku swe-
go istnienia, a zwłaszcza od 
zakończenia II wojny świato-
wej, mianowały się wzorcem 
demokracji, którą jako ameri-
can dream zaczęły narzucać 
innym krajom i ludom, nie 
zawracając sobie absolutnie 
głowy tym, że najczęściej owe 
kraje i ludy wcale sobie tego 
nie życzyły. W efekcie przez 
lata swoich interwencji i misji 
stabilizacyjnych doprowa-
dziły do upadku kilku państw 
i zabicia co najmniej kilku 
milionów ludzi, a dokładniej 
cywilnych obywateli państw, 
które Jankesi postanowili 
uszczęśliwić. A przy okazji ci 
siewcy demokracji dopuścili 
się wielu zbrodni wojennych 
i zbrodni przeciwko ludzkości, 
o czym dziś prawie mało kto 
pamięta, a wielu pamiętać nie 
chce. W swoich tekstach po-
święconych rosyjskiej inwazji 
na Ukrainę podkreślałem, że 
absolutnie jej nie popieram, i 
że każda wojna zasługuje na 
potępienie. Ale ponieważ jako 
winnych agresji wskazałem 
Stany Zjednoczone, przypięto 
mi łatkę prorosyjskiego propa-
gandzisty, m.in. za to że śmia-
łem przytoczyć wypowiedź 
znanego amerykańskiego po-
litologa, który od lat dowodzi, 
że za kryzys ukraiński pełną 
odpowiedzialność ponoszą 

USA i Wielka Brytania, które 
od 2008 roku forsują przyję-
cie Ukrainy i Gruzji do NATO. 
Podejrzewam, że jest to też 
efektem wyrażanego prze-
ze mnie przekonania, że do 
agresji na Ukrainę nie dojdzie. 
Zresztą tak samo myślało wie-
lu znakomitych światowych i 
unijnych znawców tematu, w 
tym sam prezydent Zełensky, 
dla których – jak i dla mnie 
– rosyjska inwazja była ab-
solutnym zaskoczeniem. Nie 
wyjaśnia to jednak, dlaczego 
postanowiłem rozstać się z ty-
godnikiem, z którym tak dłu-
go byłem związany. Otóż – co 
muszę stwierdzić naprawdę z 
wielką przykrością – w jednej 
z ostatnich rozmów z red. Ro-
bertem Radczakiem usłysza-
łem, że do redakcji wpływa 
bardzo dużo listów (jeden 
taki – najbardziej łagodny w 
treści - trzymałem dla przykła-
du), a piszący żądają w nich, 
aby mnie z tygodnika wyrzu-
cić na zbitą mordę i zakazać 
pisania. Ponieważ redaktor 
nie wspomniał ani słowem 
o tym, że są też i tacy, którzy 
zgadzają się z tym co piszę, 
uznałem, że nie chcąc psuć 
tygodnikowi opinii i odbierać 
mu czytelników, współpracę 
z DB 2010 powinienem za-
kończyć. Wprawdzie osobiście 
wielokrotnie spotykałem się z 
wyrazami poparcia znanych i 
nieznanych mi osób, ale nie-
stety oni do redakcji maili nie 
piszą. Nie chcąc więc być jaką-
kolwiek przeszkodą, rezygnuję 
z dalszej współpracy, zdając 
sobie sprawę, że być może 
swą decyzją wielu zawiodę, ale 
też wielu intelektualnych bol-
szewików wreszcie odetchnie 
z wielką ulgą, że ktoś taki jak 
ja nie będzie już ich zatruwał 
„putinowską propagandą”. Bo 
dla takich gigantów intelek-
tu, wszystko co wymyka się 
z narzuconych obecnie ram 
informacyjnych, każda pró-
ba jakiejkolwiek obiektywnej 
analizy rzeczywistości, to tyl-
ko przejaw „komuszej zarazy” 
lub, o co w ostatnim czasie 
byłem oskarżany, wyrazem 
mojej służalczości wobec Puti-
na, czyli imperialisty, faszysty, 
bandyty, rzeźnika, mordercy i 
bóg wie kogo jeszcze. A ja w 
takiej mentalnie bolszewickiej 
hucpie, która w Polsce prawdę 
zamordowała, nie chcę uczest-
niczyć. I dobrze, że moja żona 
też się z tym zgadza.

***

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.

Janusz
„Bartek”
Bartkiewicz
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Walim, 07.04.2022r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALIM
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późń. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: 
• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej we wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim – uchwała nr XXX/277/2021 

Rady Gminy Walim z dnia 28 września 2021r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 
rejonie ul. Leśnej we wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim;

• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kościelnej i ul. Wałbrzyskiej we wsi Olszyniec, gm. Walim – uchwała 
nr XXX/273/2021 Rady Gminy Walim z dnia 28 września 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie ul. Kościelnej i ul. Wałbrzyskiej we wsi Olszyniec, gm. Walim wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,

w dniach od 14 kwietnia 2022 r. do 9 maja 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 19 maja 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9; 
58-320 Walim, o godz. 1430. Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejsco-
wych może wnieść uwagi. 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 komunikacji 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 23 maja 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 uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Złożenie uwagi 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 prze-
strzennym.

4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwen-
cją 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. 

Praca dla wyjątkowych 
- to nazwa projektu dla doro-
słych osób z niepełnospraw-
nościami, które chcą nauczyć 
się czegoś nowego i spróbo-
wać swoich sił w pracy i zaro-
bić trochę pieniędzy.

Środki na realizację projek-
tu Fundacja Wałbrzych 2000 i 
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej otrzymały z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 i Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 

– Do udziału w bezpłatnym 
projekcie – mówi Magda Zy-
war, kierowniczka projektu – 
zapraszamy osoby z niepełno-
sprawnościami z 6 powiatów: 
dzierżoniowskiego, kamienno-
górskiego, kłodzkiego, świd-
nickiego, wałbrzyskiego i Mia-
sta Wałbrzych. Gwarantujemy 
zdobycie nowych umiejętności, 
możliwość podjęcia pracy, a 
przede wszystkim dużo dobrej 
zabawy w miłym towarzystwie.

W programie projektu znala-
zły się: indywidualne spotkania z 
doradcą zawodowym i pośred-
nikiem pracy; wyjazd integra-
cyjny na warsztaty umiejętności 
społecznych; grupowe zajęcia 
rozwijające kompetencje spo-
łeczne; szkolenia zawodowe 

pozwalające zdobycie nowych 
umiejętności i kwali�kacji; kurs 
komputerowy umożliwiający 
zdobycie Europejskiego Cer-
ty�katu Umiejętności Kompu-
terowych; 6-miesięczny płatny 
staż z możliwością zatrudnienia; 
bezpłatne porady prawne oraz 
wsparcie psychologa i terapeu-
ty; zatrudnienie wspomagane 
przez trenera pracy i asystenta 
osoby z niepełnosprawnościami.

Udział w projekcie przynosi 
także wymierne korzyści �nan-
sowe – nie mniej niż 10 tysięcy 
zł stypendiów (szkoleniowych i 
stażowych) dla każdego uczest-
nika. A ponadto: zwrot kosztów 
dojazdu na warsztaty, szkole-
nia, kursy i staż; wyżywienie w 
trakcie warsztatów, szkoleń i 
kursów; badanie lekarskie przed 
rozpoczęciem stażu; składki 
ZUS od stypendiów szkolenio-
wych i wynagrodzenia za staż; 
ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.

Zainteresowanych za-
praszamy do Biura Projektu: 
Fundacja Wałbrzych 2000, ul. 
Wrocławska 53 Wałbrzych, tel. 
74 843 45 62, email: biuro@
walbrzych2000.pl. Szczegóło-
wych informacji udziela Magda 
Zywar: tel. 604 431 722, mag-
da-zywar@walbrzych2000.pl.

(JK)

Praca dla wyjątkowych

Powieść Joanny Żak-Bu-
cholc pt. „Jaworowi ludzie 
II. Rzecz o czasach księżnej 
Agnieszki” jest kontynuacją 
cyklu, poświęconego losom 
ludzi zamieszkujących Dolny 
Śląsk w epoce średniowie-
cza. Pierwsza część serii „Ja-
worowi ludzie. Rzecz o cza-
sach Bolka II świdnickiego” 
spotkała się ze spontanicz-
nym przyjęciem czytelników 
oraz przychylnymi opiniami 
zarówno w kwestiach histo-
rycznych jak i literackich.

W drugiej części cyklu, au-
torka poświęca uwagę nie 
tylko kwestiom politycznym, 
związanym ze zmianą władzy 
nad księstwem świdnicko-ja-
worskim po śmierci księcia 
Bolka II, ale również wątkom 
przygodowym, znanym z 
pierwszej powieści cyklu. Czy-
telnik zapozna się z kolejnymi 
zdarzeniami z życia wiodącej 
postaci pierwszej części, ry-
cerza Nickela Bolcze z zamku 
Cisy, a także pozna nowych 
bohaterów, uwikłanych w roz-
wiązywanie zagadek i tajemnic 
z przeszłości. W powieści nie 
brakuje opisów burzliwych wy-
darzeń, mających swój pierwo-

Jaworowi ludzie II, 
czyli rzecz o czasach księżnej Agnieszki

wzór w faktach 
historycznych, 
ale też rycerskich 
pojedynków i 
romansów. Jed-
nym z wiodących 
wątków powieści 
jest ukazanie roz-
woju rzemiosła i 
sztuki na ówcze-
snych ziemiach 
śląskich. Pozna-
jemy zatem bu-
downiczych ko-
ściołów i katedr, 
p r a w d z i w y c h 
mistrzów i ich 
świat, a jedną z 
głównych ról peł-
ni postać niemal 
archetypowa – 
kamieniarz, czło-
nek cechu wol-
nych mularzy. W 
powieści podjęte 
zostały również istotne wów-
czas problemy religijności, 
herezji czy prześladowań spo-
łeczności żydowskich. Sporo 
miejsca zajmuje opowiadanie 
o rzeczywistych - zapisanych w 
kronikach i klasztornych kapi-
tularzach - przeżytkach pogań-
skich, wierzeniach i zwyczajach 

na powieściowy 
świat, nałożony 
niejako na miejsca 
dobrze znane, a 
nieraz bliskie ser-
com mieszkańcom 
nie tylko Dolne-
go Śląska; oprócz 
Świdnicy pojawi 
się zatem średnio-
wieczny Strzegom, 
a nawet Legnica 
oraz mniej słynne 
miejsca, jak stara 
wieś Rybnica, Sie-
dlęcin, Szczawno 
- Zdrój, Stanowice, 
Modliszów i wiele 
innych. Pierwowzo-
rami zaś powieścio-
wych bohaterów, 
poruszających się 
w scenerii wyżej 
w y m i e n i o n y c h 
miejscowości, są 

ludzie znani z zapisków z epoki i 
niegdyś naprawdę zamieszkują-
cy ten kawałek świata, któremu 
autorka poświeciła swą powieść. 
I jak mówią recenzenci – po 
przeczytaniu tej książki podróż 
na Dolny Śląsk zapewne będzie 
już inna!

(MB)

ludowych. Wiele także, i to nie 
na ostatnim planie, dzieje się w 
dziedzinie symboliki średnio-
wiecznej, a wiadomo skądinąd, 
jak ludzie średniowiecza głębo-
ko przeżywali znaczenia sym-
boli czy metafor. A wszystkie te, 
odrębne, a przecież powiązane 
ze sobą elementy, składają się 
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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

Korzystając z przysługujące-
go mi prawa do repliki, udzielam 
odpowiedzi na kolejny pseudo 
polemiczny tekst Pana Piotra 
Sosińskiego „Geopolityką nie 
wytłumaczymy zbrodni”.

Szanowny Panie Piotrze 
Sosiński, uprzejmie proszę 
o nie przypisywanie mi cze-
gokolwiek, co sugerowałoby, 
że wykorzystując geopolitykę 
– o której zresztą jak widać, nie 
ma Pan większego pojęcia – w 
jakikolwiek sposób tłumaczę 
popełnione na Ukrainie zbrod-
nie. Nikt nigdy nie powinien tłu-
maczyć żadnej zbrodni, w tym 
zbrodni popełnianych przez 
Rosjan, jak i tych popełnianych 
przez Ukraińców, bo zbrodnia 
jest tylko zbrodnią, niezależnie 
od tego pod jakim sztandarem 
lub z jakich pobudek została 
popełniona. Stosowanie tak 
prymitywnych erystycznych 
chwytów, nie godzi się człowie-
kowi mającemu o sobie, tak jak 
Pan, wysokie mniemanie. Oczy-
wiście dopuszczam możliwość, 
że owo mniemanie jest jedy-
nie efektem nadzwyczaj prze-
rośniętego ego, które absolut-
nie uniemożliwia prowadzenie 
jakiejkolwiek konstruktywnej 
konwersacji.

Kolejny raz podkreślam, 
że polemizując z kimś, należy 
szczególną uwagę zwracać na 
precyzję użytych słów i sfor-
mułowań. A w związku z tym 
pragnę zwrócić pańską uwagę, 
że to co eufemistycznie nazwał 
Pan polemiką ze mną, w rzeczy-
wistości odnosi się do tego, co 
podczas wiadomego wykładu 
wygłosił prof. Maersheimer, a 
co ja w swoim felietonie tylko 
przytoczyłem w całości. To, 
co w rzeczonej enuncjacji Pan 
napisał, dowodzi tylko, że nie 
jest Pan w stanie zrozumieć is-
toty dosyć prosto zbudowanych 
zdań, przez co odnoszenie 
się do treści obecnego owocu 
pańskich zdolności polemic-
znych, nie ma dla mnie najm-
niejszego sensu. Zauważę jedy-
nie, że przywołanie przeze mnie 
prawdziwego zdarzenia, raczy 
Pan nazwać „wylewaniem po-
myj”, co pozostawiam bez ko-
mentarza. 

Tyle odnośnie uwag „polem-
isty” i proszę mi wybaczyć, ale na 
takim poziome nie będę z nim 
dyskutował, uznając że odpow-
iednim miejscem, właściwym 
temu poziomowi, są dyskusje, 
jakie może prowadzić w gronie 
swoich ideowych towarzyszy.

Dalsza „polemika” z Piotrem 
Sosińskim nie ma dla mnie najm-
niejszego sensu również i z tego 
powodu, że odnoszę nieodparte 
wrażenie, iż jest on namacal-
nym przykładem funkcjonowa-
nia efektu Dunninga-Krugera, 
którego istota  polega na tym, że 
jeżeli ktoś ma niewielką wiedzę 
w danej dziedzinie, to jest świę-
cie przekonany, że wie więcej 
niż inni, a im mniejszą wiedzę 
posiada, tym to przekonanie jest 
głębsze. I gdy na dodatek przec-
zyta jeszcze jakąś z tej dziedz-
iny książkę, albo choćby tylko 
jej recenzję, to jest przekonany, 
że wie już wszystko. I dlatego 
Piotrowi Sosińskiemu wydaje 
się, że w temacie „kon�iktu Ros-
ja-Ukraina” poruszanym przez 
Johna Maersheimera, wie więcej 
niż on sam, bo przeczytał re-
cenzję jednej jego książki.

Janusz „Bartek” Bartkiewicz

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i po-
glądów autora. Treści zawarte 
w felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.

Echa naszych publikacji

Dunning i Kruger się kłaniają
Sklepik dobra
W budynku Centrum Prze-
siadkowego przy ul. Łuka-
siewicza w Głuszycy zosta-
ło uruchomione miejsce o 
szczególnej nazwie - „Skle-
pik dobra za jeden uśmiech”. 
To kolejny element pomocy 
uchodźcom z Ukrainy.
- W „sklepiku” wydawana jest 
żywność oraz artykuły chemicz-
ne wszystkim osobom przyby-
łym do Głuszycy z dotkniętej 
wojną Ukrainy. W ostatnich 
dniach, w odpowiedzi na apel 
Gminy Głuszyca, sklepik został 
zaopatrzony w wiele różnych 
produktów, podarowanych 
przez Kościół Zielonoświąt-
kowców w Boguszowie-Gor-
cach. Sklepik jest czynny od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 10.00 – 14.00 oraz w 
soboty między 9.00 a 13.00. W 
Centrum Kultury – Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Głuszycy 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00-19.00 prowa-
dzony jest punkt wydawania 
odzieży oraz butów, a także 
jest to miejsce zbiórek darów 
na rzecz uchodźców z Ukrainy 
– mówi Roman Głód, Burmistrz 
Głuszycy.

(AGM)

Po raz dziesiąty Centrum 
Kultury-Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Głuszycy 
zorganizowała dyktando 
miejskie, w którym uczest-
niczyli mieszkańcy powiatu 
wałbrzyskiego.

Do zmagań z zawiłościami 
ortogra�czno-interpunkcyjny-
mi języka polskiego w tekście 
przygotowanym przez znaną 
pisarkę Jolantę Marię Kaletę 
przystąpiło 15 osób. Prace kon-
kursowe sprawdzała Komisja 
Konkursowa w składzie: Doro-
ta Hałas, Marta Borowiec, Ewa 
Sejda oraz Sabina Jelewska.

Tytuł Mistrza Ortogra�i 
2022 zdobyła Beata Mołda 
ze Starych Bogaczowic. Miej-
sce drugie zajęła Anna Słota z 
Mieroszowa, natomiast trzecie 
miejsce wywalczyła Patrycja 
Prokop z Ģłuszycy. Najlepszymi 
uczestnikami dyktanda wśród 
młodzieży do 18 roku życia 

zostali: Tomasz Mołda ze Sta-
rych Bogaczowic oraz Marty-
na Ćwikła z Głuszycy. Laureaci 
konkursu otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez 
patronów honorowych kon-
kursu: burmistrza Głuszycy i 
starostę wałbrzyskiego.

W czasie sprawdzania prac 
uczestnikom dyktanda i zapro-
szonym gościom czas umiliły 
występy wokalne w wykona-
niu Roberta Delegiewicza oraz 
Chóru Seniorów Renoma.

- Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom dyktanda, a szcze-
gólnie laureatom konkursu. 
Dziękujemy serdecznie za przy-
bycie na wydarzenie, którego 
celem jest zwrócenie uwagi na 
dbałość o piękno języka pol-
skiego i popularyzowanie kul-
tury języka ojczystego - dodała 
prowadząca uroczystość Sabina 
Jelewska, dyrektor CK-MBP. 

(AGM)

Mistrzowie ortogra�i
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Dlaczego opowieść?
Mam często tak, że artykuł, 

który piszę, jego temat i konkret-
na treść, nie są efektem świado-
mego procesu myślowego, lecz 
przychodzą do mnie, lub raczej 
nagle mnie nawiedzają, w wy-
niku jakichś zdarzeń, rozmowy, 
czy przeczytanej lektury. Tak 
właśnie było z tym tekstem, któ-
ry powstawał w trakcie lektury 
książki Wiesława Myśliwskie-
go „W środku jesteśmy baśnią” 
(tak naprawdę, od kilku tygo-
dni pracuję nad innym tekstem 
poświęconym mitowi krainy 
szczęśliwości). Już w tym jed-
nym zdaniu - tytule zawarty jest 
cały bogaty wachlarz znaczeń, 
odniesień, które prowokują do 
myślenia i uruchamiają własną 
opowieść. Tematem niniejszej 
opowieści jest, tym razem, ona 
sama, a raczej funkcje jakie pełni 
zarówno w naszym życiu, jak i w 
kształtowaniu samych siebie. Tak 
naprawdę tekst o opowieści, ro-
zumianej jako pewien konstrukt 
psychologiczny, piszę od lat, 

Życie jako opowieść
Marek 
Gawroń

ciągle coś dopisując, zmieniając 
akcenty, otwierając wciąż nowe 
wątki. I końca nie widać… Ten 
esej jest próbą przełamania tego 
impasu, choć mam świadomość, 
że - podobnie jak sama opowieść 
- opowieść o niej będzie zawsze 
niedokończona. Wdzięczny je-
stem Wiesławowi Myśliwskiemu, 
jego opowieściom, że sprowoko-
wały moją własną i ostatecznie 
doprowadziły do zamknięcia jej 
w pewną całość. Mowy i rozmo-
wy stanowią niejako ramy tego 
eseju, wyznaczają ścieżki i kie-
runki w jakich poruszało się moje 
myślenie podczas jego pisania.

Czym jest opowieść?
Myśliwski przyznaje słowu 

i mowie znaczenie fundamen-
talne w kształtowaniu naszych 
przeżyć, doświadczeń, uczuć i 
własnej tożsamości. To nie kon-
kretne, obiektywne wydarzenia, 
w których uczestniczymy lub 
pozostajemy pod ich wpływem, 
kształtują nasze „ja”, lecz - jak 
powiada autor - sposób w jakim 
patrzymy na swoje życie i jak o 
nim opowiadamy. Ważna jest 
struktura narracji, a nie wyłącznie 
jej treść. Przy czym to nie jakieś 
abstrakcyjne zamknięte w sobie 
„ja” snuje opowieść o swoim 
życiu. W ogóle rzadko jesteśmy 
świadomi samego procesu opo-
wiadania (który bez przerwy twa 

w naszych umysłach). Można 
by rzec, że opowieść sama się 
opowiada wedle własnej, nie-
świadomej logiki, zasad i reguł 
interpretacyjnych. Szekspir w 
sztuce „Król Lear” stwierdził, że 
ludzie działając wypełniają treść 
własnych opowieści, z istnienia 
których nie zdają sobie sprawy. 
Nie jest więc tak, że na początku 
jest „ja”, które opowiada, lecz to 
ono dopiero z owej opowieści 
się wyłania. „Słowa rodzą się w 
człowieku razem z nim” (WM 
Widnokrąg). Żyjemy więc nieja-
ko wewnątrz swoich opowieści 
– jesteśmy równocześnie jej au-
torami, widzami i bohaterami, 
choć nie zdajemy sobie z tego 
sprawy. Nie stoimy na zewnątrz, 
zamknięci w swoich niezależ-
nych umysłach, przyglądając się 
światu, wybierając z niego to co 
nam pasuje, odrzucając to co nie 
zaakceptowania. Nie wybieramy. 
To opowieść wybiera lub raczej 
snuje swój wątek zgodnie z jakaś 
własną logiką, nieprzypadkową, 
ale podatną na przypadkowość. 
Nie ma ucieczki od opowieści. Są 
iluzje uciekania - ucieczka staję 
się kolejną �kcją - opowieścią.

- Człowiek sam w sobie jest 
kreacją własnego języka - powia-
da Myśliwski. W opowieściach o 
sobie i świecie zacierają się gra-
nice pomiędzy tym co realne, 
prawdopodobne i fantastyczne.

Wybitny neuronaukowiec Mi-
chael Gazzaniga wskazał dokład-
nie w jakiej części mózgu tworzo-
ne są opowieści. Wyniki badań 

nad rozszczepionym mózgiem 
pozwoliło naukowcowi ustalić, 
że to lewa półkula mózgowa jest 
odpowiedzialna za proces two-
rzenia osobistych historii. Gazza-
niga nazwał tę część mózgu inter-
pretatorem, który niestrudzenie 
snuje naszą opowieść i wplata w 
nią tylko to, co przedostaje się do 
świadomości. Jego funkcją jest 
dostarczenie nam przekonywu-
jących, choć niekoniecznie rze-
telnych i prawdziwych wyjaśnień 
naszych zachowań, podjętych 
decyzji. Interpretator nieustannie 
wyjaśnia nam świat, wykorzystu-
jąc informacje, których źródłem 
jest aktualny stan poznawczy 
oraz otoczenie. Według Gazzzini-
ga, dzięki tej funkcji lewej półkuli 
mózgowej, nasze życie nie jest 
chaosem, lecz wydaje nam się 
sensowne i uporządkowane.

Pamięć jako opowieść
Autokreacji podlegają nie 

tylko nasze bieżące przeżycia i 
wyobrażenia, lecz także wspo-
mnienia. Zasady wynikające z 
narracyjnej natury naszych umy-
słów i regulujące tworzenie oso-
bistej opowieści są takie same 
dla naszej teraźniejszości, przy-
szłości i przeszłości. Wiemy dziś 
ponad wszelką wątpliwość, że 
pamięć autobiogra�czna w ni-
czym nie przypomina magazynu 
zapisanych wspomnień, lecz jest 
aktywnym i dynamicznym proce-
sem konstruowania i rekonstru-
owania wydarzeń i doświadczeń 
z naszego życia. Odpamiętując 

jakieś zapisane wspomnienie, 
nie sięgamy zatem dosłownie to 
stałych i wiernych oryginałowi 
(zapisanemu wydarzeniu) śla-
dów pamięciowych. Każde nowe 
wspomnienie zmienia owe ślady, 
przekształca i mody�kuje je w 
oparciu o bieżący kontekst, cele, 
istniejące schematy poznawcze 
i emocjonalne oraz ponownie 
scala w nowe, w pewnym sensie, 
wspomnienie. Owo powszechne 
dziś w psychologii przekonanie, 
że zapamiętywanie jest proce-
sem rekonstrukcyjnym i że czyn-
niki społeczne odgrywają w nim 
zasadniczą rolę, przypisuje się 
brytyjskiemu psychologowi Fre-
dericowi Charlesowi Bartlettowi. 
Bartlett jako pierwszy postrzegał 
pamięć jako twórczą aktywność, 
ściśle związaną z wyobraźnią. Ba-
dacz konsekwentnie używał cza-
sownika czynnego „pamiętanie”, 
a nie „pamięć”, aby podkreślić, 
że jest to czynność usytuowana 
społecznie i materialnie, któ-
ra obejmuje mnóstwo różnych 
procesów, a nie samodzielną 
zdolność umysłową. Zgodnie z 
tą perspektywą, pamiętanie po-
maga człowiekowi opanować i 
cieszyć się światem wypełnionym 
zmianami. Współczesne badania 
naukowe z zakresu biochemii 
pamięci epizodycznej jedno-
znacznie potwierdzają koncepcje 
Barletta. Inny znany neuronauko-
wiec (uczeń M.Gazzanigi) Joseph 
LeDoux wyjaśnia precyzyjnie 
działanie pamięci. Wspomnienia 
są formowane i przechowywane 

przez układ pamięci przyśrodko-
wego płata skroniowego. Wydo-
bywanie wspomnień to proces 
odpamiętywania, czyli przeno-
szenia treści do pamięci roboczej, 
gdzie stają się one świadome. 
Przywołanie wspomnień powo-
duje, że stają się one niestabilne i 
podatne na zakłócenia tuż po ich 
wydobyciu (w nauce mówi się o 
oknie czasowym rekonsolidacji). 
W tym czasie nowe dane (aktu-
alne uczucia, nowe schematy 
poznawcze, cele), a także bieżąca 
interpretacja sytuacji mogą zmie-
nić sens i treść wydobytych wspo-
mnień. Ponowna konsolidacja 
śladów pamięciowych sprawia, 
że przywołane wspomnienie nie 
jest już tym samym, co wcześniej. 
Za każdym razem, gdy sobie coś 
przypominamy, mody�kujemy 
nasze wspomnienia. W ten spo-
sób nieustannie zmieniamy histo-
rię naszego życia, dopasowując 
ją do bieżącej sytuacji i naszych 
oczekiwań oraz pragnień. Księga 
naszego życia jest więc wciąż od 
nowa podejmowaną opowieścią, 
która nigdy się nie kończy.

Ciąg dalszy za tydzień.

Od redakcji: autor jest psycho-
logiem – terapeutą, coachem, 
ekspertem w wielu krajowych i 
międzynarodowych projektach 
badawczych oraz rozwojowych. 
Publikował w czasopismach na-
ukowych z zakresu psychologii 
emocji, empatii i relacji terapeu-
tycznych. Prowadzi prywatny ga-
binet. Kontakt: margaw@op.pl.
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Czasem zdarzy się, że 
podmiot zobowiązany do 
zapłaty po prostu nie pła-
ci w terminie. Jakie rosz-
czenia, oprócz należności 
głównej przysługują, gdy 
taki nierzetelny kontrahent 
opóźnia się z płatnością? 
Oczywiście, w takiej sytu-

acji przysługuje prawo żą-
dania odsetek. Nie jest to 
jednak jedyne przysługują-
ce roszczenie. W oparciu o 
ustawę o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych, 
wierzycielowi przysługuje, 
dodatkowo, prawo żądania 

rekompensaty za koszty od-
zyskiwania należności.

Wskazana ustawa dotyczy 
przedsiębiorców w najszer-
szym tego słowa znaczeniu. 
Obejmuje więc zarówno oso-
by �zyczne prowadzące dzia-
łalność gospodarczą na pod-
stawie wpisów do CEIDG, jak 

i osoby prawne podlegające 
wpisowi do KRS. Ustawa znaj-
duje zastosowanie także do 
osób wykonujących wolny za-
wód, np. architektów, apteka-
rzy czy też adwokatów.

Przepisami wspomnianej 
ustawy regulowane są niektóre 
zobowiązania stron, w szcze-

Prawo w pigułce: rekompensata dla wierzyciela za koszty odzyskiwania należności
gólności strony zobowiązanej 
do świadczenia pieniężnego 
– zapłaty, wynikającej z trans-
akcji handlowych. Transakcje 
handlowe to nic innego jak 
umowy cywilnoprawne, któ-
rych przedmiotem jest dosta-
wa towarów lub świadczenie 
usług, np. umowa sprzedaży. 
Oczywiście pod uwagę brać 
należy transakcje odpłatne. 
Dodatkowy warunek jest taki, 
aby umowy były zawarte po-
między przedsiębiorcami, czyli 
podmiotami prowadzącymi 
działalność gospodarczą. Usta-
wa ta nie reguluje zobowiązań 
wynikających z transakcji za-
wartych pomiędzy przedsię-
biorcą a konsumentem.

Co do samej ustawy, to - 
ogólnie mówiąc - przedmio-
tem jej regulacji są dwa aspekty 
związane z wykonaniem zobo-
wiązań wynikających z trans-
akcji handlowych. Pierwszy to 
odsetki od nieterminowych 
płatności. Drugi to rekompen-
saty za koszty odzyskiwania 
należności. Według zapisów 
ustawy, przedsiębiorca może 
skorzystać z rekompensaty w 
sytuacji, gdy jego kontrahent 
zalega z zapłatą za dostawę 
towaru lub za świadczoną 
usługę. Przedsiębiorca naby-
wa uprawnienia do żądania 
rekompensaty od momentu, w 
którym - jako wierzyciel - naby-
wa prawo do żądania od dłuż-
nika odsetek ustawowych w 
transakcjach handlowych, czyli 
od pierwszego dnia opóźnienia 
w płatności. Wierzyciel może 
żądać tychże odsetek w sytu-
acji, gdy zaistnieją dwie oko-
liczności: 1) spełnił świadczenie 
umowne, 2) nie otrzymał w 
terminie zapłaty lub otrzymał 
jedynie zapłatę częściową. 
Termin spełnienia świadcze-
nia pieniężnego przez strony 
transakcji najczęściej wynika z 
umowy, a gdy nie zostanie on 
przez strony ustalony, także z 

ustawy. W przypadku, gdy stro-
ny nie ustaliły terminu zapłaty 
to wierzyciel, tj. dostawca to-
warów lub świadczący usługi, 
ma prawo naliczyć dłużnikowi 
(oczywiście o ile dłużnik nie 
zapłaci) odsetki ustawowe w 
transakcjach handlowych po 
upływie 30 dni od spełnienia 
przez niego świadczenia, aż do 
dnia zapłaty. W jakiej wysoko-
ści przysługuje wierzycielowi 
rekompensata? Wysokość re-
kompensaty jest uzależniona 
od wysokości kwoty z zapłatą, 
której zalega dłużnik. Wierzycie-
lowi przysługuje rekompensata 
w wysokości: 40 euro – jeżeli za-
ległość dłużnika nie przekracza 
5 000,00 zł; 70 euro – gdy zale-
głość jest wyższa niż 5 000 zł, ale 
nie przekracza kwoty 50 000 zł; 
100 euro – jeśli dłużnik zalega 
z płatnością kwoty równiej lub 
wyższej niż 50 000 zł. Należną 
w walucie Euro kwotę przelicza 
się na złotówki, biorąc pod uwa-
gę średni kurs euro ogłoszony 
przez NBP z ostatniego dnia ro-
boczego miesiąca poprzedzają-
cego miesiąc, w którym świad-
czenie pieniężne (zapłata) stało 
się wymagalne.

Wierzycielowi przysługiwać 
może prawo do wielu jedno-
razowych rekompensat. Taka 
sytuacja może zaistnieć, gdy 
płatność miała być dokony-
wana np. na podstawie faktu-
ry wystawianej po dostawie 
każdej partii towaru. Wówczas 
brak zapłaty w terminie, za każ-
dą z faktur, upoważnia wierzy-
ciela do żądania rekompensaty 
za każdą, nieterminową, płat-
ność dłużnika. Wierzyciel ma 
również możliwość każdora-
zowego dochodzenia uzasad-
nionych kosztów odzyskiwania 
niezapłaconych należności, 
przewyższających wskazaną w 
ustawie, kwotę rekompensaty.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów

Czwakiel i Wspólnicy

W świebodzickim Rynku 
odbył się drugi mobilny pobór 
krwi w tym roku. Zapotrzebo-
wanie na ten drogocenny lek 
jest ogromne, dlatego nie-
zmiernie cieszy fakt, że chęt-
nych nie brakowało.

Mimo niesprzyjającej aury, w 
krwiobusie zjawiło się 16 osób, 
a 14 z nich oddało krew. Orga-
nizatorem zbiórki byli: Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Wałbrzy-
chu oraz Gmina Świebodzice. 
Wsparcia w postaci przekazania 
słodyczy dla krwiodawców jak 
zawsze udzieliła lokalna �rma 
ZPC Śnieżka S.A. W 2022 r. Re-
gionalne Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa w Wał-
brzychu oraz Klub Honorowych 
Dawców Krwi w Świebodzicach 
zapraszają do ambulansu przy 
Urzędzie Miejskim w Świebo-
dzicach w godz. 9.00-13.00: 14 
czerwca, 16 sierpnia, 18 paź-
dziernika oraz 28 grudnia. Poza 
tym krew w Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Wałbrzychu moż-
na oddawać w dni robocze oraz 
każdą pierwszą sobotę miesią-
ca. Godziny rejestracji dawców 
do oddania krwi: poniedziałek, 
wtorek, środa, piątek – 7.00-
13.30, czwartek 6.00-13.30, a w 
sobotę 8.00-12.00.

(RED)

Oddali krew
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„W drodze do Szmarag-
dowego Grodu” to tytuł 
najnowszej premiery dzie-
cięcego teatru I Morele Bęc 
działającego w Bibliotece + 
Centrum Kultury w Czarnym 
Borze.

- Na spektakl zapraszamy 
8 kwietnia, w piątek, o godz. 
17.00 do sali widowiskowej Bi-
blioteki + Centrum Kultury przy 
ul. Sportowej 43 w Czarnym 
Borze. W sezonie artystycz-
nym 2021/2022 to już druga 
(po wielopokoleniowych jaseł-
kach) premiera grupy, której 
opiekunem artystycznym jest 
Katarzyna Bernaś – reżyser 
teatru dziecięcego. Tym ra-
zem zespół przedstawi wła-

sną interpretację kultowego 
„Czarnoksiężnika z Krainy Oz” 
L.F. Bauma (adaptacja tekstu 
i reżyseria Katarzyna Bernaś). 
W podróż do Szmaragdowego 
Grodu zabiorą nas młodzi akto-
rzy w wieku od 4 do 14 lat. Wy-
stąpią: Wiktoria Bernadyn, Jan 
Cieplicki, Zo�a Cieplicka, Nina 
Czyżowska, Alicja Koch, Anto-
nina Kowalska, Julia Mazanek, 
Jagoda Melacarek, Julia Melca-
rek, Aleksandra Nowak, Kinga 
Nowak, Dawid Pączka, Maja 
Rogowska, Zuzanna Romanik 
oraz Małgorzata Wojtarowicz. 
Serdecznie zapraszamy i do zo-
baczenia na widowni – mówi 
organizatorzy wydarzenia.

(KB)

Premiera dziecięcego 
teatru

• Mydlane pisanki
- Kobiece czwartki cieszą się 
dużym zainteresowaniem  - 
co napawa nas dumą. Jednak 
na ostatnich warsztatach my-
dlarskich padła pewna propo-
zycja, którą teraz wcielamy w 
życie: 7 kwietnia o godz. 17.00 
w �lii biblioteki w CKK Witold 
przy ul. Traugutta 12 czekamy 
na nasze panie i ich pociechy. 
Czekamy na duety, tercety oraz 
inne rodzinne kombinacje i na 
solistów oczywiście też. Bę-
dziemy mydlić jak się patrzy, aż 
stworzymy mydlane pisanki – 
mówi Marek Dańczak, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
- Centrum Kultury w Boguszo-
wie Gorcach.

• Pszczoła to życie
Gmina Boguszów – Gorce 8 
kwietnia o godz. 17.00 w Ho-
telu Piotr przy ul. Kościuszki 4 
organizuje warsztaty „Pszczoła 
to życie”. 
- W kameralnej atmosferze, 
przy kawie i ciastku, poroz-

mawiamy o tym, jak ważnym 
elementem ekosystemu są 
pszczoły oraz jakie jest ich zna-
czenie dla środowiska natural-
nego. Dodatkowo wykonamy 
własnoręcznie naturalne my-
dełka. Warsztaty są organizo-
wane w ramach akcji eduka-
cyjnej dla mieszkańców Gminy 
Boguszów-Gorce „Co w trawie 
brzęczy? - edukacja ekologicz-
na o pszczołach” – zachęcają 
organizatorzy warsztatów. 
Wstęp jest bezpłatny, ale liczba 
miejsc jest ograniczona.

• Żywia w pełni natury
Miejska Biblioteka Publiczna - 
Centrum Kultury w Boguszowie 
Gorcach zaprasza na wernisaż 
wystawy Karoliny Oschii Zalas. 
Wernisaż połączony będzie z 
koncertem Oschi i Sarniego, 
którzy zabiorą uczestników w 
muzyczną podróż po górskich 
szczytach. Impreza odbędzie się 
w Galeria Barbórka 10.04.2022 r. 
o godzinie 17.00.

(RED)

Raport 
z Boguszowa-Gorc

Teatr Zdrojowy w Szczaw-
nie Zdroju zaprasza 24 
kwietnia o godz. 19.00 na 
koncert „Wolność, Kocham 
i Rozumiem”. - Jest to wyraz 
solidarności społeczności 
Szczawna-Zdroju oraz dolno-
śląskich artystów z narodem 
Ukraińskim w czasach wojny 

z Federacją Rosyjską – mówi 
Mirosław Kowalik, dyrektor 
szczawieńskiego teatru.

- Na scenie pojawi się tu-
zin artystów z całej Polski, 
zjednoczonych wokół wro-
cławskiej Sceny pod Regałem, 
prowadzonej przez maestro 
Michała Hadasika. Z głośni-

ków wybrzmią największe 
piosenki wolnościowe oraz 
teksty wielkich poetów, któ-
rzy zawsze przestrzegali przed 
działaniami wojennymi, szu-
kając nadziei i ratunku w 
tworzeniu niezapomnianych 
dzieł literackich i muzycznych. 
Będą kompozycje z tekstami 

Wolność kocham i rozumiem
Agnieszki Osieckiej, Wojciecha 
Młynarskiego, Jaromira Noha-
vicy, Włodzimierza Wysockie-
go, Josifa Brodskiego, Grzego-
rza Tomczaka, zespołu 5 nizz’a 
oraz wielu innych. Piosenki 
będą przedzielone tekstami 
poetów: Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego, Josifa Brodskiego, 

Juliana Tuwima i innych. Ten 
spektakl muzyczno-literacki na 
długo pozostanie w Państwa 
pamięci, a gest solidarności z 
Waszej strony na zawsze zosta-
nie zapamiętany przez naszych 
gości z Ukrainy. Zapraszamy 
na wydarzenie z całymi rodzi-
nami, przyjaciółmi, kolegami 
i znajomymi z pracy. Podczas 
wydarzenia odbędzie się spe-
cjalna zbiórka pieniężna na 
rzecz najmłodszych uchodź-

ców zza wschodniej granicy. 
Również część dochodów z 
koncertu zostanie przeznaczo-
na na ten szczytny cel. Pokaż-
my solidarność i wesprzyjmy 
słuszną sprawę, kupując bi-
lety – cegiełki  w cenie 60 zł i 
70 zł. Do zobaczenia 24 kwiet-
nia o 19.00 w Teatrze Zdrojo-
wym im. H. Wieniawskiego w 
Szczawnie-Zdroju – zaprasza 
Mirosław Kowalik.

(RED)
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Projekt Razem do celu 
w Gminie Walim, realizo-
wany w okresie 1.02.2022 
– 31.01.2023 r., jest skiero-
wany do uczniów szkół pod-
stawowych w Jugowicach 
i Walimiu. Jego celem jest 
wyrównanie szans edukacyj-
nych.

- Kluczowym problemem, 
na który odpowiada projekt, 
jest dostosowanie procesu 
edukacji do aktualnej sytuacji 
społeczno – ekonomicznej 
Dolnego Śląską oraz koniecz-
ność szybkiego reagowania 
na problemy edukacyjne i wy-
chowawcze uczniów w kon-

Razem do celu tekście wyrównania szans edu-
kacyjnych oraz niwelowania 
zdiagnozowanych barier w 
dostępie do wysokiej jakości 
edukacji. W projekcie zosta-
ły zaplanowane następujące 
działania: realizację zajęć dy-
daktyczno – wyrównawczych; 
wsparcie psychologiczno – pe-
dagogiczne; organizację zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkol-
nych dla uczniów uzdolnio-
nych; organizację warsztatów 

z kompetencji emocjonalno 
– społecznych – wyjaśniają au-
torzy projektu.

Projekt „Razem do celu w 
Gminie Walim” jest realizowa-
ny w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020, Oś priorytetowa X 
Edukacja, Działanie 10.4 Dosto-
sowanie systemu kształcenia 
i szkolenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy – konkur-

sy horyzontalne, współ�nan-
sowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Dolno-
śląskiego 2014-2020. Wartość 
projektu wynosi 434 436,10 zł.

(AM)

• Czekają na wystawców
Mieroszowskie Centrum Kultu-
ry zaprasza przedsiębiorców, 
rzemieślników i hobbystów 
do wystawienia swoich pro-
duktów podczas jarmarku 
wielkanocnego, który zostanie 
zorganizowany w mieroszow-
skim Rynku 9 kwietnia 2022 
r. - Piękny dzień dzisiaj mamy, 
więc na Jarmark zapraszamy. 
Kto ma coś do zaoferowania, 
niech przystąpi do telefonowa-
nia: 662 203 457. Kupujących 
będzie wielu, więc się wystaw 
przyjacielu. Pisaneczki, ręko-
dzieła - będą pewnie arcydzie-
ła. Do koszyczka coś smaczne-
go Dla każdego, coś dobrego! 
– zachęca Ilona Henko z MCK.

• Czysta rzeka
- Zapraszamy wolontariuszy na 
wspólne sprzątanie rzeki Ści-
nawka. Aby dołączyć do akcji 
należy kliknąć w link https://
operacjarzeka.pl/mapa-akcji/
gmina-mieroszow,120. Więcej 
informacji pod numerem tele-
fonu 662 203 457. Czekamy na 

Wasze zapisy do 13 kwietnia. 
Każdy wolontariusz otrzyma 
materiały niezbędne podczas 
akcji, a po skończonej pracy za-
praszamy na wspólne ognisko. 
Zbiórka uczestników „Operacji 
czysta rzeka” w Mieroszowie 20 
kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 
przed halą sportową przy ul. 
Hożej w Mieroszowie – wy-
jaśniają organizatorzy akcji 
sprzątania rzeki.

• Łóżka dla uchodźców
Do hostelu przy ulicy sporto-
wej 4 w Mieroszowie zostały 
dostarczone 32 materace oraz 
32 łóżka polowe, które zosta-
ną wykorzystane do tworzenia 
miejsc noclegowych dla ucie-
kających przed rosyjska agresją 
obywateli Ukrainy. - Dziękuje-
my �rmie Czasoprzestrzeń oraz 
KPRM za przekazane wsparcie, 
dziękujemy Markowi Porębie 
za transport, a Monice Dziad-
kowiec za pomoc i podpowie-
dzi – mówi Andrzej Lipiński, 
burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Raport 
z Gminy Mieroszów

W nowym sołec-
twie Stary Julianów 
w Gminie Walim 
odbyły się wybory 
sołtysa oraz rady so-
łeckiej.

Mieszkańcy, w gło-
sowaniu tajnym doko-
nali, wyboru sołtysa, 
którym został Paweł 
Figlak oraz rady so-
łeckiej, w skład której 
weszli: Danuta Ko-
minowska, Ireneusz 
Górski, Halina Jednachowska, 
Marek Pawłowicz i Paweł Kra-
marz. Nowe sołectwo powstało 
w tym roku na wniosek miesz-
kańców.

 – Życzę nowemu sołtyso-
wi i jego współpracownikom 
dużo cierpliwości i samych 
świetnych pomysłów. Mam na-
dzieję, że będziemy się często 
spotykać i razem rozwiązywać 
problemy naszych mieszkań-
ców – mówi Adam Hausman, 
wójt Gminy Walim.

A marcowa narada sołtysów 
w Urzędzie Gminy Walim, była 
poświęcona między innymi sy-

Nowy sołtys 
Starego Julianowa

tuacji związanej z ciekami wod-
nymi w naszym regionie.

– Na spotkanie zaprosiliśmy 
przedstawicieli państwowej 
instytucji „Wody Polskie”. Uzy-
skaliśmy informacje o pracach, 
które zostały wykonane na cie-
kach wodnych od roku 2018, 
a także przedstawiono nam 
plany na rok 2022. Wspólnie z 
sołtysami ustalimy harmono-
gram przeglądu cieków wod-
nych pod kątem wykonania 
niezbędnych prac związanych 
z ich bieżącym utrzymaniem – 
wyjaśnia wójt Gminy Walim.

(AM)
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W meczu ostatniej kolej-
ki rozgrywek o miejsca 9-16 
w III lidze koszykarzy Turów 
Zgorzelec uległ MKS Basket 
Szczawno Zdrój 74:83 (26:22, 
20:18, 13:15, 15:28).

Punkty dla ekipy z uzdrowi-
ska zdobyli: Adam Adranowicz 
34, Kuba Niziński 15, Adrian Sto-
chmiałek 11, Jakub Warmiłło 9, 
Igor Wasilewicz 6, Dorian Ewiak 
3, Bartłomiej Józefowicz 3, Hu-
bert Skwark 2, Kacper Rasztar 0.

Wcześniej MKS Basket roz-
gromił w Szczawnie - Zdroju 
KS Lubań Basket 100:50 (25:24, 
39:5, 15:13, 21:8). W ostatnim 
meczu tego sezonu przed wła-
sną publicznością, punkty dla 
ekipy z uzdrowiska zdobyli: 
Adam Adranowicz 23, Alan Sto-
chmiałek 23, Kuba Niziński 18, 
Hubert Skwark 12, Jakub War-
miłło 11, Igor Wasilewicz 9, Do-
rian Ewiak 4, Kacper Rasztar 0.

Z kolei walcząca o miejsca 
1-8 Domino Polonia Świd-
nica drugi etap rozgrywek 
zakończyła we własnej hali. 
W przedostatniej kolejce 
podopieczni trenera Pawła 
Domoradzkiego pokonali na 
wyjeździe Zastal Zielona Góra 
67:62 po bardzo trudnym i 
wyrównanym meczu, a potem 
wygrali z UKS SMS Karpacz 
86:77 i zrównali się punktami z 
trzecim w tabeli Śląskiem Wro-
cław, ale przez gorszy bilans 
bezpośrednich spotkań zajęli 
4 miejsce na koniec sezonu. 
Zespoły z miejsc 1-3, czyli KKS 
Siechnice, Basket Gorzów i 
Śląsk uzyskały prawo gry w 
barażach o II ligę, które odbę-
dą się w dniach 22-24.04. Jeśli 
jednak któraś z tych ekip zre-
zygnuje, to szansę dostanie 
drużyna ze Świdnicy.

(RED)

Zwycięski �nisz 
Szczawna

W przedostatniej kolejce 
sezonu zasadniczego I ligi 
koszykarzy, GKS Tychy poko-
nał Górnika Wałbrzych 87:72 
(21:18, 16:17, 30:17, 20:20). 
Pod nieobecność Jana Male-
sy, Krzysztofa Jakóbczyka i 
Kamila Zywerta, w Tychach 
punkty dla Górnika zdoby-
wali: Pabian 14, Dymała 11, 
Niedźwiedzki 11, Ratajczak 
11, Cechniak 9, Kruszczyński 
9, Jeziorowski 4, Durski 3.

Dla podopiecznych trenera 
Łukasza Grudniewskiego było 
to ostatnie spotkanie w sezonie 
regularnym, ponieważ w ostat-
niej kolejce pauzują. Sobotnia 
porażka Kotwicy Kołobrzeg z 
Sokołem w Łańcucie (69:88) 
sprawiła, że już przed spotka-
niem w Tychach wałbrzyszanie 

Porażka na zakończenie

Make basketball not war - 
Gramy dla Ukrainy – pod tym 
hasłem 10 kwietnia 2022 r. o 
godz. 18.30 na parkiet hali 
Aqua – Zdrój w Wałbrzychu 
wybiegną koszykarze wi-
celidera I ligi Górnika Wał-
brzych, którzy w charyta-
tywnym meczu dla Ukrainy 

zmierzą się z ekipą gwiazd 
polskiej koszykówki. Hono-
rowy patronat nad imprezą 
objął prezydent Wałbrzycha 
dr Roman Szełemej.

- W drużynie gwiazd zoba-
czymy topowe nazwiska ostat-
nich lat w polskim baskecie. W 
Wałbrzychu zagrają m.in.: uro-

dzony w Wałbrzychu Maciej Zie-
liński, Ewelina Kobryn, Agniesz-
ka Szott, Paulina Pawlak, Łukasz 
Wiśniewski, Mirosław Łopatka, 
Michael Hicks, Tomasz Zabłoc-
ki i Marcin Sroka. Na parkiecie 
pojawi się również gwiazda 
rapowej sceny - Nullizmatyk, 
czyli Patrycjusz Kochanowski, 

który w przeszłości reprezen-
tował barwy wałbrzyskiego 
Górnika, a trenerami tej ekipy 
będą: Mieczysław Łopatka i Jan 
Lewandowski. Cały dochód ze-
brany podczas meczu zostanie 
przekazany na pomoc ukraiń-
skim rodzinom, które znalazły w 
Wałbrzychu schronienie przed 

Gwiazdy koszykówki w charytatywnym meczu w Wałbrzychu
wojną – wylicza Mateusz Zbo-
rowski, organizator wydarzenia 
i dodaje: - Wałbrzych od zawsze 
był wielką, koszykarską rodziną. 
Tak będzie i tym razem. A jeśli 
Wałbrzych, to oczywiście Gór-
nik i jego fantastyczni kibice, 
którzy będą mieli okazję wypeł-
nić halę w meczu wielkich serc. 
10 kwietnia wszyscy bądźmy 
niebiesko-żółtą drużyną, aby 
okazać wsparcie dla naszych są-
siadów z Ukrainy.

- Górnik zawsze bardzo 
chętnie wspiera każdą akcję 
charytatywną i jest nam nie-
zmiernie miło, że będziemy 
mogli uczestniczyć również 

w tym wydarzeniu. Zrobimy 
wszystko, by nieść pomoc. 
Jako kapitan biało-niebieskich 
serdecznie zapraszam wszyst-
kich kibiców 10 kwietnia do 
hali Aqua - Zdrój. To będzie 
dobre widowisko w szczytnym 
celu. Nie siedź w domu, pomóź 
Ukrainie! – apeluje kapitan 
Górnika Bartłomiej Ratajczak.

Bilety w cenie 20 zł (normal-
ny) i 10 zł (ulgowy) można ku-
pić na https://www.bilety24.pl/
inne/1056-gramy-dla-ukrainy-
-charytatywny-mecz-gwiazd-
-75169?id=394031 oraz w hali 
Aqua-Zdrój w dniu meczu.

(RED)

byli pewni utrzymania pozycji 
wicelidera przed fazą play o�.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)
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Siatkarki MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych zajęły 
4 miejsce w rozegranym w 
Szczecinie pół�nałowym tur-
nieju mistrzostw Polski mło-
dziczek.

Wałbrzyszanki pod wodzą 
trenera Grzegorza Będzińskie-
go przegrały w Szczecinie z 

UKS Lider Konstantynów Łódz-
ki 0:2 (10:25, 14:25), z UKS Po-
morzanie Pogodno Szczecin 
1:2 (17:25, 25:23, 13:15) oraz 
AZS AWF Wrocław 1:2 (12:25, 
25:22, 6:13). Klasy�kacja koń-
cowa turnieju: 1. UKS Pomorza-
nie Pogodno Szczecin, 2. UKS 
Lider Konstantynów Łódzki, 3. 

Akademia Siatkówki AZS AWF 
Wrocław, 4. MKS Chełmiec Wo-
dociągi Wałbrzych.

- Naszemu zespołowi nie 
udało się awansować do �na-
łów rozgrywek, jednakże pod-
opieczne trenera Grzegorza 
Będzińskiego zaprezentowały 
się z bardzo dobrej strony. 

Finał nie dla młodziczek Cały sezon przeszedł nasze naj-
śmielsze oczekiwania i należy 
określić go mianem wielkiego 
sukcesu. Sezon 2021/2022 w 
rozgrywkach Młodziczek koń-
czymy z Mistrzostwem Dolne-
go Śląska i w najlepszej „16” 
zespołów w Polsce, co jest 
największym osiągnięciem 
w 15-stoletniej historii klubu. 
Dziękujemy grupie piętna-
stu wałbrzyskich radnych, na 
czele z Przewodniczącą Rady 

Miejskiej Wałbrzycha Marią Ro-
mańską za wsparcie �nansowe 
przekazane na udział w turnie-
ju pół�nałowym mistrzostw 

Polski – podkreślają działacze 
MKS Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych.

(RED)

Siatkarze Hetmana Włosz-
czowa pokonali KPS Cheł-
miec Wałbrzych 3:0 (25:18, 
25:17, 25:17) w meczu 25 ko-
lejki II ligi. Wałbrzyszanie se-
zon 2021/22 w II lidze zakoń-
czą 9.04.2022 r. o godz. 18.00 
w hali Aqua-Zdrój meczem z 
Ikarem Legnica.

- Mecz przed własną pu-
blicznością po blisko 2 mie-
sięcznej przerwie to świetna 
okazja do zobaczenia naszej 
drużyny ostatni raz w sezonie 
2021/22. W pierwszej rundzie 
pokonaliśmy Ikara 3:1 i liczymy 
na powtórzenie wyniku. Spo-
tkanie będzie również okazją 

do zaprezentowania juniorów 
młodszych, którzy przed kilku-
nastoma dniami awansowali 
do �nałów mistrzostw Polski, 
które zostaną rozegrane w 
dniach 11-15 maja 2022 r. w 
Krakowie. Ponadto dla naj-
młodszych razem z UKS Kinder 
Volleyball przygotujemy strefę 
małego kibica (gry i zabawy z 
nagrodami), a dla nieco star-
szych podczas meczu kon-
kursy, w których do wygrania 
będą m.in. vouchery do Pizzerii 
Barman – zachęca Fabian Ku-
rzawiński, trener KPS Chełmiec 
Wałbrzych.

(RED)

Siatkarskie ostatki

14 kwietnia swoje 112 
urodziny miał obchodzić Sta-
nisław Kowalski – najstarszy 
lekkoatleta w Polsce, Euro-
pie, a może i na świecie. Nie-
stety, dotarła do nas smutna 
wiadomość o śmierci Pana 
Stanisława.

Stanisław Kowalski – rocz-
nik 1910, swoją sportową 
przygodę rozpoczął w wieku 
lat …104. Do tej pory, w Mi-
strzostwach Polski Weteranów 
w Lekkiej Atletyce, wynikiem 
7.50, ustanowił rekord Euro-
py w kategorii M 100 w rzu-
cie dyskiem. Pan Stanisław 
ustanowił także nowe rekordy 
Polski oraz rekordy Mistrzostw 
Polski w pchnięciu kulą (4, 27), 
rzucie dyskiem (7,50) i biegu 
na 100 m. (34, 50). Jego ostat-
ni start miał miejsce podczas 

XXV Halowych Mistrzostw 
Polski Weteranów w Lekkiej 
Atletyce w Toruniu, 12 marca 
2016 r.

W 111 urodziny Wacław 
Kroczek z Gerontology Re-
search Group – międzynaro-
dowej organizacji non profit, 
zajmującej się badaniami nad 
starzeniem się ludzi i procesa-
mi z tym związanym, wręczył 
Panu Stanisławowi oficjalny 
certyfikat potwierdzający, 
że w 2021 roku był najstar-
szym mieszkańcem Dolnego 
Śląska, najstarszym żyjącym 
mężczyzną w Polsce, 3 naj-
starszym mieszkańcem w 
Polsce, 4 najstarszym żyjącym 
Europejczykiem oraz 13 naj-
starszym żyjącym mężczyzną 
na świecie.

(PD)

Odszedł najstarszy 
lekkoatleta w Polsce

10 kwietnia najmłodsi ko-
larze na trasie wokół boga-
czowickiego zalewu rozegra-
ją pierwszy wyścig Ligii MTB 
XC Aglomeracji Wałbrzyskiej 
2022.

 Biuro wyścigu będzie 
czynne w dniu zawodów – 10 
kwietnia (a nie jak początkowo 
informowano 9 kwietnia) od 
godz. 9:00 w obiekcie socjal-
nym nad zalewem w Starych 
Bogaczowicach. Wery�kacja 
zgłoszonych zawodników i 
wydawanie numerów starto-
wych odbywać się będzie w 
biurze zawodów. Organiza-
torzy wyścigu przygotowali 

w tym roku specjalną niespo-
dziankę. Najmłodsi zawodnicy 
(od 2 do 8 lat), podczas wery-
�kacji do wyścigu, otrzymają 
jednorazowo mapki drogo-
we Ligi MTB XC Aglomeracji 
Wałbrzyskiej 2022 na których 
będą zbierać naklejki potwier-
dzające ich start w kolejnych 
wyścigach. Zawodnicy, którzy 
zbiorą 6 lub więcej naklejek, 
podczas zawodów �nałowych 
w Szczawnie-Zdroju, otrzyma-
ją medal i słodki upominek. 
Szczegółowe informacje na 
temat wyścigu pod adresem 
www.ligamtb.pl.

(IL)

Liga MTB
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mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
3 pokoje. Pierwsze piętro do re-
montu 109,70 m2. Cena 169 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.
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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 

USŁUGI

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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(4) 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...
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

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!

DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

• Ogłoszenia okolicznościowe 

• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, 

w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590

KUPIĘ 
KAŻDE MIESZKANIE 

ZA GOTÓWKĘ
TEL. 723 453 267
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