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Media bez wyboru
Oświadczenie wydawcy i redaktora naczelnego 

Tygodnika DB 2010 i portalu db2010.pl

Za nami rok zmagania się z pandemią, której destrukcyjne skutki odczuwamy we wszystkich ob-
szarach naszego życia. I będziemy odczuwali je przez kilka kolejnych lat. Każda rodzina została nią 
dotknięta w mniejszym lub większym stopniu i wszyscy z nadzieją oczekujemy powrotu do normal-
ności.

Jednym z obszarów, który najbardziej odczuwa skutki pandemii, jest gospodarka. Wprowadzane 
od roku wszelkie ograniczenia najbardziej odczuwają małe, rodzinne �rmy. Wśród nich są także wy-
dawcy lokalnych gazet, portali internetowych oraz stacji radiowych i telewizyjnych, którzy utrzymują 
się z reklam. Pandemia sprawiła, że od kilkunastu miesięcy zdecydowanie mniej �rm ma możliwość 
reklamowania się, a to bezpośrednio wpływa na sytuację �nansową lokalnych środków masowego 
przekazu, które mają coraz więcej problemów z utrzymaniem się na rynku.

W sytuacji, kiedy �rmy walczą o przeżycie, rządzący zapowiadają wprowadzenie kolejnej daniny 
– podatku od reklam. Będzie to dodatkowe, ogromne obciążenie dla �rm, które płacą już: podatek 
dochodowy, podatek VAT oraz składki na ZUS. Lokalni wydawcy nie uciekają od płacenia tych zobo-
wiązań, a dodatkowy podatek może sprawić, że prowadzenie działalności gospodarczej przestanie 
się opłacać i wielu z nich zamknie �rmy. W ten sposób straci budżet państwa, który nie będzie miał 
żadnych wpływów z podatków. Stracą też lokalne społeczności, dla których lokalna gazeta, portal, 
radio, czy telewizja są jedynym źródłem rzetelnej wiedzy na temat tego, co się dzieje w najbliższej 
okolicy, a często także jedynym źródłem pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Podatek od reklam dotknie wszystkich, którzy utrzymują się z reklam, w tym także kluby sporto-
we, instytucje kultury, czy portale sprzedażowe. A to oznacza, że każdy z nas będzie musiał zapłacić 
więcej za bilety do kina, teatru, na mecze, koncerty i inne wydarzenia. Wzrosną także ceny towarów 
i usług.

Redakcja Tygodnika DB 2010 i portalu db2010.pl dołącza się do apelu do władz Rzeczypospolitej 
Polskiej i liderów ugrupowań politycznych o zaniechanie działań, które przyniosą szkodę polskiej 
gospodarce oraz życiu społecznemu.

Robert Radczak
wydawca i redaktor naczelny

Tygodnika DB 2010 i portalu db2010.pl

List otwarty do władz Rzeczypospolitej Polskiej 
i liderów ugrupowań politycznych

Zwracamy się w sprawie zapowiadanego nowego, dodatkowego obciążenia mediów działają-
cych na polskim rynku, myląco nazywanego “składką”, wprowadzaną pod pretekstem Covid-19.

Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także 
polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media.

Wprowadzenie go będzie oznaczać:
1. osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, co znacznie ograniczy spo-

łeczeństwu możliwość wyboru interesujących go treści,
2. ograniczenie możliwości �nansowania jakościowych i lokalnych treści. Ich produkcja daje 

obecnie utrzymanie setkom tysięcy pracowników i ich rodzinom oraz zapewnia większości Polaków 
dostęp do informacji, rozrywki oraz wydarzeń sportowych w znaczącej mierze bezpłatnie,

3. pogłębienie nierównego traktowania podmiotów działających na polskim rynku medialnym, w 
sytuacji, gdy media państwowe otrzymują co roku z kieszeni każdego Polaka 2 mld złotych, media 
prywatne obciąża się dodatkowym haraczem w wysokości 1 mld zł,

4. faktyczne faworyzowanie �rm, które nie inwestują w tworzenie polskich, lokalnych treści kosz-
tem podmiotów, które w Polsce inwestują najwięcej. Według szacunków, �rmy określane przez rząd 
jako “globalni cyfrowi giganci” zapłacą z tytułu wspomnianego haraczu zaledwie ok. 50 – 100 mln zł 
w porównaniu do 800 mln zł, jakie zapłacą pozostałe aktywne lokalnie media.

Skandaliczne jest również niesymetryczne i selektywne obciążenie poszczególnych �rm. Dodat-
kowo niedopuszczalna w państwie prawa jest próba zmiany warunków koncesyjnych w okresie ich 
obowiązywania.Jako media działające od wielu lat w Polsce nie uchylamy się od ciążących na nas 
obowiązków i społecznej odpowiedzialności. Co roku płacimy do budżetu Państwa rosnącą liczbę 
podatków, danin i opłat (CIT, VAT, opłaty emisyjne, organizacje zarządzające prawami autorskimi, 
koncesje, częstotliwości, decyzje rezerwacyjne, opłata VOD itd.). Własną działalnością charytatywną 
wspieramy też najsłabsze grupy naszego społeczeństwa. Wspieramy Polaków, jak i rząd w walce z 
epidemią, zarówno informacyjnie, jak i przeznaczając na ten cel zasoby warte setki milionów złotych. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc używaniu epidemii, jako pretekstu do wprowadzenia kolejne-
go, nowego, wyjątkowo dotkliwego obciążenia mediów. Obciążenia trwałego, które przetrwa epi-
demię Covid-19.



Czwartek, 11 lutego 2021 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

Wielokrotnie na łamach 
Tygodnika DB 2010 porusza-
łem przejmującą sprawę Pani 
Janki Biniszewskiej, która w 
przekonaniu wałbrzyskich po-
licjantów (a konkretnie tych 
z Komisariatu I Policji w Wał-
brzychu), prokuratury i sądów 
dwóch instancji, stała się o�arą 
brutalnego rozboju dokonane-
go przez Pana Andrzeja Dac-
kiewicza, z którym pod jednym 
dachem zamieszkuje bez mała 
od prawie 30 lat, mającego - w 
przekonaniu wspomnianych 
organów - wymusić na niej 
przemocą wydanie mu… 15 
zł. Piszę o sprawie „pani Jan-
ki”, ponieważ to ona tak na-
prawdę wyrokiem skazującym 
Pana Andrzeja na 2 lata bez-
względnego więzienia została 
pokrzywdzona, o czym prze-
konuję się wielokrotnie pod-
czas licznych rozmów, jakie 
po wyroku z nią prowadziłem i 
prowadzę nadal. Bo Pani Janka 
w dalszym ciągu nie może po-
godzić się z tak jawną – w jej 
ocenie – niesprawiedliwością. 
Nie może się z tym wyrokiem 

Bezdroża sprawiedliwości
Janusz
Bartkiewicz

pogodzić też Pan Andrzej Dac-
kiewicz, który zapewne nie 
zawsze w stosunku do niej za-
chowywał się po dżentelmeń-
sku, ale chyba każdy przyzna, 
że brak podstawowych zasad 
kindersztuby żadnym prze-
stępstwem nie jest, chociaż 
powinno być nagannie oce-
niane. Gdybyśmy za ten feler 
występujących we wzajem-
nych stosunkach między ludź-
mi chcieli karać, to chyba poło-
wa moich rodaków siedziałoby 
w więzieniach i aresztach.

Jednakże wałbrzyski sąd 
uznał, że Pan Andrzej dopuścił 
się rozboju i skazał go na jeden 
rok pozbawienia wolności w 
zawieszeniu na dwa lata. Tak 
łagodny za rozbój wyrok uza-
sadnił tym, że Pan Andrzej nie 
był wcześniej karany, pomię-
dzy nim a panią Janką doszło 
do pojednania, a on sam prze-
prosił ją za swoje niegrzeczne 
postępowania (co w sądzie na 
jednej z rozpraw słyszałem), 
no i również i z tego względu, 
że po zdarzeniu nadal miesz-
kają pod jednym dachem, a 
Pan Andrzej jest jej wielce po-
mocny w pokonywaniu trudów 
dnia codziennego, co ma swe 
istotne znaczenie z uwagi na 
wiek i stan zdrowia �zyczne-
go Pani Janki. Od wyroku tego 
pan Andrzej się nie odwoływał, 
co można odczytywać jako 

pogodzenie się z nim z powo-
du jego słuszności, jednakże 
decyzję sądu bardzo boleśnie 
odczuła Pani Janka, która uzna-
ła, że przyczyną krzywdy (tak 
to ona nazywa) jaka dotknęła 
Pana Andrzeja, jest ona sama 
przez to, że w efekcie wielkie-
go zdenerwowania zadzwoni-
ła na numer alarmowy policji, 
informując dyżurnego, że ktoś 
jej grozi pozbawieniem życia. 
Zrobiła to w momencie wielkiej 
emocji i już w trakcie rozmowy 
z dyżurnym zdała sobie z tego 
sprawę i przerwała połączenie 
w pół słowa. Pan Andrzej został 
zatrzymany (nie podaję wszyst-
kich okoliczności, ponieważ 
wielokrotnie o tym pisałem), 
a Pani Janka już następnego 
dnia wydeptywała ścieżki do 
prokuratury i sądu, składając 
ustne i pisemne petycje infor-
mujące te organa, że żadnego 
rozboju nie było i że całe to 
zdarzenie jest jedną wielką 
pomyłką. I to samo nieustanie 
podnosiła przed sądem, wyra-
żając nadzieję, że tam spotka 
się ze zrozumieniem tego, że to 
co człowiek opowiada w stanie 
emocjonalnego wzburzenia, 
nie zawsze jest odzwierciedle-
niem stanu faktycznego.

Przykro mi o tym mówić i 
pisać, ale w moim i pani Janki 
odczuciu została ona przez sąd 
– z uwagi na swój wiek – uzna-

na za osobę nieporadną życio-
wo, niezdającą sobie w pełni 
sprawę z tego, co się wokół 
niej dzieje. Wyrazem tego było 
m.in. powołanie biegłego psy-
chologa, który miał za zadanie 
ocenić jej aktualne predyspo-
zycje psychiczne, czego powo-
dem – jak już wspomniałem 
– był jedynie mocno zaawan-
sowany jej wiek. Przyznam, że 
mało to eleganckie, ale sąd miał 
prawo tak postąpić. Jestem od 
niej młodszy o 11 lat i czuję się 
dosyć nieswojo. Z wyrokiem 
tym nie mogła się pogodzić 
prokuratura, która koniecznie 
chciała widzieć Pana Andrzeja 
za kratami i skierowała do Sadu 
Okręgowego w Świdnicy ape-
lację, w efekcie czego sąd ten 
wyrok zaostrzył, wyznaczając 
Panu Andrzejowi karę dwóch 
lat bezwzględnego więzienia. 
Przyznam, że takim postępo-
waniem organów ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości by-
łem mocno zaskoczony, cho-
ciażby tylko z tego względu, że 
nie tak dawno jeden z moich 
znajomych został skazany na 
kilkanaście miesięcy więzienia 
za czyn zagrożony 25 latami 
pozbawienia wolności. I nawet 
nie był tymczasowo aresztowa-
ny, a Pan Andrzej był jak najbar-
dziej i w areszcie przesiedział 3 
miesiące. Niektóre wałbrzyskie 
wróble znające się na rzeczy, 

ćwierkają o prawdopodobnych 
przyczynach tej łaskawości, o 
czym nie będę pisał z powodu 
tak zwanej ostrożności proce-
sowej. Powiem tylko tyle, że w 
tym ćwierkaniu doszukuję się 
jednak istotnego ziarna praw-
dy. Tak więc Panu Andrzejowi 
grozi dwuletnia odsiadka, a 
Pani Jance dwuletnia wielka 
trauma, pogłębiona na doda-
tek tym, że w czasie trwania 
pandemii nawet Pana Andrzeja 
nie będzie mogła w więzieniu 
odwiedzić.

Ale jest szansa na to, że 
uniknie on odsiadki, ponieważ 
swą bezinteresowną pomoc 
zgłosił mecenas Marcin Czwa-
kiel z Kancelarii Adwokatów 
„Czwakiel i wspólnicy”, który w 
imieniu Pana Andrzeja złożył 
w Sądzie Najwyższym wniosek 
o kasację wyroku, a jednocze-
śnie o wstrzymanie wykonania 
zaskarżonego orzeczenia do 
czasu rozpoznania niniejszej 
kasacji, wraz z zastosowaniem 
wobec skazanego dozoru poli-
cji, polegającego na nałożeniu 
na Pana Andrzeja obowiązku 
stawiania się raz w tygodniu 
we właściwej, z uwagi na jego 
miejsce zamieszkania, jedno-
stce policji. Być może już nie-
długo, przynajmniej w spra-
wie tego wniosku, zapadnie 
stosowne rozstrzygnięcie tego 
sądu, a następnie orzecze-

nie co do głównego wniosku 
kasacyjnego. Mam nadzieję, 
tak samo jak Pani Janka i Pan 
Andrzej, że sprawa powróci 
do ponownego rozstrzygnię-
cia przed Sądem Okręgowym 
w Świdnicy, który być może 
spojrzy się na tę sprawę innym 
okiem i nie tylko Pani Janka, 
ale też Pan Andrzej będą mo-
gli dalej spokojnie, nikomu nie 
wadząc, mieszkać pod wspól-
nym dachem i nawzajem sobie 
pomagać. Myślę też, że i Pan 
Andrzej inaczej też spojrzy i 
oceni niektóre swe zachowa-
nia i dotrze do jego głowy to, 
że kobietę - niezależnie od jej 
wieku - zawsze należy trakto-
wać z odpowiednim szacun-
kiem, zwłaszcza wtedy, kiedy 
stanowi ona istotne dla niego 
wsparcie.

Na marginesie tej sprawy 
wspomnę tylko, że nie tak 
dawno przeczytałem w prasie 
krajowej informację o tym, że 
krakowski sąd umorzył postę-
powanie przeciwko partnero-
wi pewnej pani, która zgłosiła 
rozbój na jej osobie. Chodziło 
o to, że pan ten chciał od niej 
10 zł na piwo, których ona mu 
nie chciała dać, więc wykorzy-
stując swą przewagę �zyczną 
pieniądze te wziął sobie sam. 
Podczas rozprawy pani owa 
wycofała swe zawiadomienie, 
uznając, że żadnego rozboju 
nie było, a ona postąpiła po-
chopnie, ponieważ działała 
w emocjach. I krakowski sąd 
uznając, że nie ma przestęp-
stwa, kiedy nie ma osoby nim 
pokrzywdzonej, postępowanie 
sądowe umorzył. Ale to miało 
miejsce w Krakowie, mieście 
o wielkich prawniczych trady-
cjach. Szkoda, że wałbrzyski i 
świdnicki sąd nie zechciał za-
uważyć, że Pani Janka nie tylko 
nie czuje się jakąkolwiek o�a-
rą, ale też czuje się osobiście 
skrzywdzoną przez wymiar 
sprawiedliwościowi. I chyba w 
tym przekonaniu nie jest od-
osobniona. Zaiste, powiadam 
wam, że nie zgłębione są ścież-
ki tejże sprawiedliwości, które 
niestety zbyt często – w przy-
padku zwykłych szarych ludzi 
– zamieniają się w wyboiste 
bardzo bezdroża.

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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- Mamy niespotykane od 
wielu lat warunki zimowe i 
wszyscy przerabiamy lekcję 
szybkiego przystosowywania 
się do nowych wyzwań. Pod-
jąłem decyzję o mobilizacji 
wszystkich dostępnych sił i 
środków pozostających w dys-
pozycji urzędu i podległych 
mu jednostek. Do walki ze śnie-
giem przesunięty został cały 
sprzęt mechaniczny pozosta-
jący w dyspozycji miasta oraz 
miejskich spółek. W przypad-
ku ponownych intensywnych 
opadów śniegu, ciężki sprzęt 
rozstawiony został w newral-
gicznych punktach miasta aby 
szybko usunąć śnieg i udrożnić 
zatarasowane przez ciężarówki 
drogi. Proszę o wyrozumiałość. 
Robimy wszystko aby miasto w 
miarę normalnie funkcjonowa-
ło – zapewnia Roman Szełemej, 
prezydent Wałbrzycha.

Poniedziałkowy poranek, 
po całodobowych opadach 
śniegu, okazał się dla kierow-
ców prawdziwym koszma-
rem. - Wałbrzyscy policjanci 
mają bardzo dużo pracy i od 
samego poranka pomagają w 
utrzymaniu płynności ruchu 
na głównych ciągach komu-
nikacyjnych, ręcznie kierując 
ruchem. Największe utrudnie-
nia występowały dzisiaj w cen-

trum miasta oraz na ul. Wro-
cławskiej - w rejonie ul. Wilczej 
oraz pomiędzy ul. Ogrodową a 
ul. Uczniowską – mówił Marcin 
Świeży.

Problemy na ul. Wrocław-
skiej sprawiły, że policjanci 
zamykali okresowo drogę kra-
jową nr 35 na skrzyżowaniu z 
wjazdem do Świebodzic. Sytu-
acja uległa poprawie dopiero 
pod wieczór.

Urzędnicy do łopat
Do poniedziałkowych pro-

blemów komunikacyjnych od-
niósł się Zarząd Dróg Komu-
nikacji i Utrzymania Miasta w 
Wałbrzychu: - Zarząd Dróg Ko-
munikacji i Utrzymania Miasta 
w Wałbrzychu realizuje działa-
nia związane z utrzymaniem 
przejezdności dróg w mieście. 
Priorytet mają ulice, po któ-
rych poruszają się autobusy 
komunikacji miejskiej, dojaz-
dy do szpitali, punktu szcze-
pień w Starej Kopalni, szkół 
i przedszkoli. Na polecenie 
Prezydenta Miasta zmobilizo-
wano wszystkie dostępne siły 
i środki pozostające w dyspo-
zycji Miasta i podległych mu 
jednostek. Nasilenie opadów 
jest tak duże, że niemożliwe 
jest usunięcie całości śniegu 
natychmiast. Natężenie ruchu 

samochodów ciężarowych na 
górskich podjazdach powo-
duje korki. W Centrum Moni-
toringu, Sterowania i Zarzą-
dzania Ruchem (ITS) w sposób 
ciągły od niedzieli działa sztab 
kryzysowy monitorujący bie-
żącą sytuację na drogach oraz 
sytuację pogodową. Decyzją 
Prezydenta na potrzeby „Ak-
cji Zima” do walki ze śniegiem 
przesunięty został cały sprzęt 
mechaniczny pozostający w 
dyspozycji miasta, jednostek 
miejskich oraz spółek. Do dys-
pozycji sztabu kryzysowego 
oddane zostały ciągniki, płu-
gi, koparki oraz sprzęt ciężki, 
który rozstawiany będzie w 
newralgicznych punktach 
miasta. Wszyscy pracowni-
cy administracyjni otrzyma-
li polecenie Prezydenta do 
bezpośredniego udziału w 
odśnieżaniu dostępu do biur 
i urzędów. Trudna sytuacja 
może utrzymywać się jeszcze 
kilka dni. Prosimy o zachowa-
nie ostrożności, ograniczenie 
podróży do tych niezbędnych, 
szczególnie w okolicach bu-
dowy obwodnicy. Prosimy o 
cierpliwość. Pracujemy nie-
przerwanie nad prawidłowym 
utrzymaniem wszystkich dróg 
w mieście – czytamy w komu-
nikacie ZDKiUM.

Drogowy paraliż
- W związku z ob�tymi opadami śniegu, które doprowadziły do paraliżu 

na drogach, apelujemy o ostrożność. Na ulicach Wałbrzycha i powiatu 
wałbrzyskiego jest bardzo ślisko. Oczywiście policjanci reagują na każde 
zgłoszenie o utrudnieniach i kiedy jest to możliwe podejmują czynności 

związane z ręczną regulacją ruchem – mówi podkomisarz Marcin Świeży, 
O�cer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.

Maszyny i ludzie
W Świebodzicach do usu-

wania śniegu zaangażowano 
nie tylko ludzi, ale także ciężki 
sprzęt. - Trwa odśnieżanie na-
szego miasta, w które zaanga-
żowane są spółki miejskie oraz 
podmioty zewnętrzne. Inten-
sywnie pracuje sprzęt ciężki, któ-
ry zbiera zalegający śnieg z ulic, a 
następnie wywozi go na obrzeża 
miasta. Chodniki, przystanki ko-
munikacji miejskiej oraz trudno-
dostępne miejsca odśnieżane są 
przez pracowników ręcznie lub 
przy użyciu sprzętu lżejszego. W 
trosce o bezpieczeństwo miesz-
kańców Świebodzic sukcesyw-
nie z ulic będzie usuwany śnieg. 
Jednak w niektórych miejscach 
odśnieżanie jest utrudnione ze 
względu na zaparkowane tam 
samochody. Nie wszystkie drogi 
i chodniki na terenie miasta są w 
gestii gminy. Część z nich należy 
np. do wspólnot lub spółdziel-
ni mieszkaniowych, natomiast 
chodniki przed posesjami pry-
watnymi odśnieża ich zarządca 
lub właściciele – wyjaśnia Paweł 
Ozga, burmistrz Świebodzic.

Bądź ostrożny
Policja przypomina kierują-

cym oraz pieszym o zachowa-
niu bezpieczeństwa. - Pamię-
tajmy, aby przed rozpoczęciem 
podróży dokładnie odśnieżyć 
swój samochód, a w trakcie jaz-
dy dostosować prędkość do pa-
nujących warunków na jezdni i 
zachować bezpieczny odstęp 
od poprzedzającego pojazdu. 
Zgodnie z art. 66 Ustawy pra-
wo o ruchu drogowym pojazd, 
który uczestniczy w ruchu musi 
być tak wyposażony i utrzyma-
ny tak, aby korzystanie z niego 
nie zagrażało bezpieczeństwu 
osób nim jadących lub innych 
uczestników ruchu oraz nie 
narażało kogokolwiek na szko-
dę. Kierowca powinien mieć 
zapewnione odpowiedni pole 
widzenia. Odśnieżone, oczysz-
czone z lodu i innych zabrudzeń 
muszą być szyby w przednich 
drzwiach, szyba czołowa, a tak-
że lusterka. Zabrudzone i oble-
pione śniegiem nie może być 
także oświetlenie zewnętrzne 
pojazdu oraz tablice rejestracyj-
ne. Śnieg zalegający również na 

dachu samochodu, pokrywie 
silnika, czy pokrywie bagażni-
ka stwarza realne zagrożenie 
dla innych kierowców. Może 
on rozbić szybę samochodu ja-
dącego za nami lub osunąć się 
na naszą szybę podczas hamo-
wania. Im bardziej zadbamy o 
nasz pojazd przed wyjazdem 
na drogę, tym bardziej popra-
wi się nasze bezpieczeństwo. 
Pamiętajmy także o stosowaniu 
się do ograniczeń prędkości, a 
także stosowaniu wymaganych 
podczas jazdy pasów bezpie-
czeństwa. Nie zapomnijmy 
włączyć świateł zewnętrznych 
i zwracajmy szczególna uwagę 
na bezpieczeństwo przy dojeż-
dżaniu do przejść dla pieszych. 
Niechronieni uczestnicy ruchu 
drogowego powinni natomiast 
pamiętać o noszeniu odzieży 
z elementami odblaskowymi, 
która przy niesprzyjających wa-
runkach pogodowych oraz w 
porze nocnej w wielu przypad-
kach może zapobiec wypad-
kom drogowym – dodaje pod-
komisarz Marcin Świeży.

(RED)
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FERIE
 ze śniadaniem śniadanie + obiadokolacja
3 dni | 2 noce 1 os. 199 zł zamiast 399 zł 239 zł zamiast 450 zł
8 dni | 7 nocy 1 os. 699 zł zamiast 1439 zł 839 zł zamiast 1199 zł
11 dni | 10 nocy 1 os. 999 zł zamiast 1659 zł 1199 zł zamiast 1759 zł

WALENTYNKI Z MAD FIDDLE 12-14.02.2021
3 dni | 2 noce 1 os. 329 zł zamiast 599 zł
12.02 – zakwaterowanie, bankiet z tańcami przy sympatycznym DJ 
i znanym skrzypku Mad Fiddle oraz saksofonistą
13.02 – śniadanie + obiadokolacja
14.02 – śniadanie – wykwaterowanie

DZIEŃ KOBIET 12 – 14.03.2021
3 dni | 2 noce 1 os. 329 zł zamiast 599 zł
12.03 – zakwaterowanie, bankiet z tańcami 
przy sympatycznym DJ i znanym saksofonistą
13.03 – śniadanie + obiadokolacja – możliwe ognisko
14.03 – śniadanie – wykwaterowanie

WIELKANOC 2021
4 dni | 3 noce 1 os. 499 zł zamiast 899 zł
5 dni | 4 noce 1 os. 659 zł zamiast 999 zł
Wyżywienie + śniadanie świąteczne

Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

Najem to niezwykle popular-
na forma korzystania z rzeczy, 
która stanowi własność innego 
podmiotu. Z dzisiejszego artyku-
łu Czytelnicy Tygodnika DB 2010 
dowiedzą się przede wszystkim 
jakie są podstawowe akty prawne 
regulujące zawieranie umów naj-
mu oraz jakie niezbędne elemen-
ty powinna zawierać kompletna 
umowa najmu. Jest to pierwszy 
z serii artykułów o najmie, w któ-
rych postaram się przybliżyć w 
sposób dostępny dla osoby, która 
nie jest prawnikiem, informacje o 
tym, co jako najemca lub wynaj-
mujący, należy wiedzieć o naj-
mie lokali, w szczególności lokali 
mieszkalnych, w tym zwłaszcza 
o przysługujących prawach, ale 
i obowiązkach poszczególnych 
stron umowy.

Czym jest najem?
Najogólniej ujmując najem to 

zobowiązanie wynajmującego 
do oddania najemcy rzeczy do jej 
używania na czas oznaczony lub 
nieoznaczony. W zamian za to na-
jemca jest zobowiązany do zapła-
ty czynszu najmu w uzgodnionej 
wysokości. Wynajmującym jest 
zatem ten, kto ma prawo do dys-
ponowania rzeczą i ogranicza on 
swoje prawo, zezwalając najemcy 
na korzystanie z rzeczy. Można 
sobie jednak wyobrazić również 
sytuację, w której wynajmujące-
mu prawo do lokalu nie przysłu-
guje np. gdy syn, nie posiadając 
upoważnienia od rodziców, wy-
najmuje ich mieszkanie pod ich 
nieobecność, chcąc sobie dorobić. 
Zawarta przez niego umowa też 
będzie ważna. Konsekwencje ta-
kiego stanu faktycznego przedsta-
wię w kolejnym artykule.

Co może być przedmiotem 
najmu? 

Przedmiotem najmu mogą być 
ruchomości i nieruchomości. Dla 
przykładu, jako ruchomość moż-
na wskazać samochód, zaś jako 
nieruchomość lokal mieszkalny 
lub użytkowy. W niniejszym wpi-
sie zajmiemy się jednak wyłącznie 
najmem lokali mieszkalnych.

Podstawy prawne zawarcia 
umowy najmu

W przepisach prawa znajdujemy 
aż trzy podstawowe regulacje do-
tyczące najmu lokali mieszkalnych. 
Są to: 1) regulacja zawarta w Ko-
deksie cywilnym – jest najczęściej 
stosowana w przypadku zawiera-
nia tego typu umów. Stosuje się ją 
w ścisłym powiązaniu z ustawą z 
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie kodeksu 
cywilnego (Dz.U. 2019 r. poz. 1182, 
ze zm.) zwaną dalej u.o.p.l.; 2) regu-
lacja zawarta we wskazanej w pkt 1 
u.o.p.l. – określająca zasady najmu 
okazjonalnego, 3) regulacja zawar-
ta również we wskazanej wyżej 
u.o.p.l. wyznaczająca zasady najmu 
instytucjonalnego.

Najem lokalu mieszkalnego 
na podstawie przepisów 
Kodeksu cywilnego i 
u.o.p.l. 

Warto wiedzieć, że umowa naj-
mu lokalu mieszkalnego nie musi 
być zawarta na piśmie. Zawiera-
jąc taką umowę, dla zabezpiecze-
nia swoich praw, zdecydowanie 
warto jednak zastosować formę 
pisemną. Jeżeli umowa najmu nie 
została zawarta w formie pisemnej, 
i z okoliczności jej zawarcia wy-
nika, że ustalony czas jej trwania 

jest dłuższy niż rok, to uznaje się 
taką umowę jako zawartą na czas 
nieokreślony. Zawarcie pisemnej 
umowy najmu zapewnia każdej ze 
stron umowy stabilność prawną, a 
tym samym możliwość dochodze-
nia swoich praw przed sądem, w 
oparciu o dokument umowy.

Co powinna zawierać 
umowa najmu lokalu 
mieszkalnego? 

Wynajem nieruchomości, a w 
szczególności lokali mieszkalnych 
rządzi się określonymi zasadami. 
Umowa najmu powinna zawierać 
co najmniej: szczegółowe ozna-
czenie stron umowy; przedmiot 
najmu – położenie mieszkania 
(adres numer budynku i lokalu w 
nim się znajdującego), ilość po-
mieszczeń, wielkość pomieszczeń; 
prawa i obowiązki wynajmujące-
go; prawa i obowiązki najemcy; 
wysokość czynszu i innych opłat 
związanych z najmem; czas trwa-
nia umowy najmu.

Dla bezpieczeństwa �nansowe-
go i prawnego obu stron umowy 
załącznikiem do umowy najmu po-
winien być również protokół prze-
kazania lokalu (zwany protokołem 
zdawczo-odbiorczym). W protoko-
le tym zawarte powinny być infor-
macje: o stanie technicznym lokalu; 
wyposażeniu lokalu i stopniu jego 
zużycia; stanie liczników poszcze-
gólnych mediów (woda, gaz, prąd) 
na dzień wydania lokalu najemcy; 
inne, które strony uznają za ważne.

Protokół zdawczo-odbiorczy, 
podobnie jak właściwa umowę 
najmu, powinien zostać podpisany 
przez wszystkie strony umowy.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Prawo w pigułce: najem bez tajemnic 
- informacje podstawoweWałbrzyska Specjalna Strefa Ekono-

miczna Invest-Park wydała oświadcze-
nie, w którym informuje, że powołana 
przez zarząd spółki komisja nie dopa-
trzyła się mobbingu w sytuacji, która 
została ujawniona na nagraniach opu-
blikowanych w środkach masowego 
przekazu.

Przypomnijmy: na początku stycz-
nia 2021 r. środki masowego przekazu 
obiegły nagrania, które ukazały konflikt 
w wałbrzyskich strukturach Prawa i Spra-
wiedliwości. Ujawnione nagrania były 
zapisem rozmowy działaczy partii, którzy 
na co dzień pracują w WSSE Invest – Park 
oraz Invest-Park Development. Kulisy 
tej sprawy opisaliśmy na łamach Tygo-
dnika DB 2010 w artykule „Druga woj-
na w wałbrzyskim PiS” (https://db2010.
pl/2021/01/25/druga-wojna-w-walbrzy-
skim-pis/).

Teraz do doniesień medialnych odnio-
sła się Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekono-
miczna Invest-Park, która wydała oświad-
czenie:

Nawiązując do medialnych doniesień 
dotyczących Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o., in-
formujemy, że opisane w mediach zdarze-
nia miały miejsce ponad rok temu, w stycz-

niu 2020 r. i nie wydarzyły się w siedzibie 
Spółki.

WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. zare-
agowała na publikację powołując komisję 
ds. mobbingu, która po analizie materiału 
dowodowego stwierdziła, iż przedmioto-
wa sytuacja, do której doszło na początku 
2020 roku, w myśl de�nicji art.943 § 2 Ko-
deksu Pracy nie znajduje znamion mob-
bingu.

Jednocześnie informujemy, że działania 
uczestników wyżej wymienionych zdarzeń 
nie należą do społecznie akceptowalnych, 
mają wymiar precedensowy i nie stano-
wią standardu zachowań zespołu WSSE. 
Uczestnicy opublikowanych rozmów wy-
kazali się brakiem świadomości, jak pry-
watne kon�ikty oraz używany język komu-
nikacji wpłyną na wizerunek Spółki.

Spółka WSSE „INVEST-PARK” przywiązu-
je dużą wagę do kultury osobistej pracow-
ników, stosowania ogólnych zasad etyki w 
miejscu pracy oraz poszanowania ogólnie 
obowiązujących zasad kultury biznesu. 
Świadczą o tym dotychczasowe działania 
WSSE „INVEST-PARK”, poparte osiągnię-
ciami na gruncie współpracy i wspierania 
przedsiębiorców oraz partnerów bizneso-
wych.

(RED)

Wiktoria Piaskowska, uczennica I 
Liceum Ogólnokształcącego w Wał-
brzychu, otrzymała tytuł „outstanding 
delegate” w międzynarodowych symu-
lacjach rozmów ONZ.

- W dniach 5-6 lutego 2021 uczennica 
I LO – Wiktoria Piaskowska (kl. 2 pre-DP) – 
wzięła udział w międzynarodowym projek-
cie organizowanym online przez Stonehill 
International School i otrzymała wyróżnie-
nie oraz tytuł „outstanding delegate” w 
symulacjach rozmów ONZ (SISMUN-Model 
United Nations) – mówi Beata Urbaniak, 
wicedyrektor I LO w Wałbrzychu. - Jest to 

już kolejne wyróżnienie naszej uczennicy 
w tego typu projektach. Przypomnijmy, że 
w ubiegłym roku szkolnym 20-osobowa 
grupa uczniów I LO wzięła udział w IIMUN 
Poland 2019, a wśród nich Wiktoria, która 
została zauważona jako wyjątkowo aktyw-
ny i skuteczny uczestnik rozmów. Serdecz-
nie gratulujemy Wiktorii i życzymy samych 
sukcesów na arenie międzynarodowej. 
Warto dodać, że we wszystkich eventach 
typu MUN delegaci najczęściej reprezentu-
ją kraje inne, aniżeli swój własny. Wiktoria 
odegrała rolę delegata USA.

(RED)

Międzynarodowe wyróżnienie

Strefa bez mobbingu
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Fundacja „Moja Szkoła” prowadzi zapisy do nowo otartej filii 
Niepublicznego Sportowego Przedszkola „Olimpijczyk”

Nasz atuty:
• Doskonale wyposażony, nowy budynek
• Małe grupy przedszkolne (do 17 dzieci)

• Bogata oferta edukacyjna: język angielski, gimnastyka korekcyjna, 
terapia logopedyczna, logo – rytmika, terapia ręki

• Zajęcia teatralne, taneczne, matematyczne, sportowe, plastyczne i przyrodnicze
Niskie czesne

PRZEDZKOLE UNIJNE!   ZAPISY!
Filia Przedszkola „Olimpijczyk” 
ul. Husarska (Podzamcze)

Informacje i formularze zapisu na naszej stronie 
(w zakładce przedszkole unijne)
www.przedszkole-olimpijczyk.pl
lub w sekretariacie przedszkola, tel. 530 338 333
ul. Wieniawskiego 80 (wejście od Husarskiej)

- Kochani, wariujemy z ra-
dości, bo o prawie 11 tysięcy 
pobiliśmy ubiegłoroczny re-
kord i kwotą 201 374,81 zł + 
waluta obca zasilimy Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomo-
cy! Wielkie dzięki dla wszyst-
kich biorących udział w innym 
niż zawsze wałbrzyskim 29 
Finale WOŚP. Dziękujemy wo-
lontariuszom, osobom, które 
wsparły nasz �nał, a było ich 
wielu! Jesteście Wielcy – mówi 
Justyna Ryncewicz z Wałbrzy-
skiego Ośrodka Kultury.

- Pamiętam, jak rok temu w 
sztabie postawiliśmy sobie za 
cel, że w tym roku musimy uzbie-
rać przynajmniej 200 tys. zł. Nie 
wiedzieliśmy jaki będzie świat 
w 2021 r. (pandemia, restrykcje, 
obostrzenia, zakazy, nakazy itp). 
Wałbrzyszanki i wałbrzyszanie 
pokazali, że mimo pandemii 
dzielą się dobrem. Są szczodrzy 
i otwarci. Jesteście niesamowici! 
Wałbrzych znów pokazał swoją 
hojność! Dziękujemy z całego 
serca w imieniu Wałbrzyskiego 
Sztabu Wielkiej Orkiestry Świą-

Kolejna rekordowa 
zbiórka dla WOŚP 
w Wałbrzychu

tecznej Pomocy, Hufca ZHP Zie-
mi Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego 
Ciasnochy oraz Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury. Nie było w tym 
roku spotkań, nauki pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Ale 
były transmisje on line, spotka-
nia on line i licytacje. Dziękujemy 
wszystkim za obecność i pomoc. 
Rok w rok idzie nam, w Wałbrzy-
chu, coraz lepiej. Dla porówna-
nia : 2014 r. - 65 235 zł, 2015 r. - 62 
039 zł, 2016 r. - 100 046 zł, 2017 
r. - 137 804 zł, 2018 r. - 147 900 zł, 
2019 r. - 160 000 zł, 2020 r. - 190 
413 zł. Kochany sztabie - z Wami 
można grać do końca świata i 
jeden dzień dłużej! – mówi Artur 
Marlinga, komendant Hufca ZHP 
Ziemi Wałbrzyskiej.

(RED)

W portalu pomagam.pl 
prowadzona jest zbiórka pie-
niędzy dla Hospicjum im. św. 
Jana Pawła II w Wałbrzychu.

Zbiórka jest prowadzona 
pod linkiem: https://poma-
gam.pl/hospicjumwalbrzych 
- można tak dokonywać wpłat 
dowolnej wielkości. Hospicjum 
można także wspierać przeka-
zując 1 procent podatku - wy-
pełniając PIT należy wpisać nu-
mer KRS 0000047710. Poza tym 
można przekazywać darowizny 
na rachunek bankowy hospi-
cjum: 33 1500 1764 1217 6006 
2119 0000.

- Nadzieja to codzienne 
lekarstwo podopiecznych 
naszego wyjątkowego Ho-
spicjum. Nadzieja na kolejny 
dzień, uśmiech pracowników 
i wolontariuszy, przyjaźń inne-
go pacjenta... Nie sposób wy-
mienić tu wszystkich naszych 
podopiecznych, dla których 
nasze hospicjum często jest 
całym światem. Wspomnijmy 
chociażby Panią Józię - biblio-
tekarkę wyczarowującą z pa-
pieru prawdziwe dzieła sztu-
ki, albo Pana Adama - autora 
szydełkowych robótek, które 
ostatnio podziwiała odwiedza-
jąca hospicjum księżna. I Pan 
Jan - miłośnik słońca i świeże-
go powietrza, itd. itd... Nasi pa-

Wesprzyj wałbrzyskie hospicjum

cjenci są zaangażowani w wie-
le inspirujących zajęć, obcują 
z przyrodą, którą zamykają w 
leśnych słoikach, by po przebu-
dzeniu każdego dnia widzieć 
kolor nadziei... To cudowne, 
szlachetne... ale dla nas jed-
nocześnie zupełnie normalne. 
Dla wielu z Was, naszych Anio-
łów Hospicjum także. Wszyscy 
podopieczni to pacjenci pełni 
wdzięczności za bezinteresow-

ną pomoc. Bezinteresowną i 
bezpłatną. Całe kierownictwo 
hospicjum pracuje społecznie, 
angażując się w działania dla 
dobra naszej placówki. W na-
szym hospicjum przebywa 18 
osób, kolejnych 120 pacjentów 
objętych jest opieką domową. 
Dbamy również o dzieci - każ-
dego dnia wspieramy i rehabi-
litujemy ponad 100 maluchów. 
Staramy się jak tylko możemy, 

żeby każdy, kto potrzebuje na-
szej pomocy, otrzymał ją, bo 
wiemy jak ważne jest wspar-
cie w obliczu ciężkiej choroby 
- wsparcie pacjenta, ale także 
jego najbliższej rodziny. Czę-
sto koszty leczenia powodują 
problemy �nansowe na innych 
płaszczyznach. My, jako hospi-
cjum robimy wszystko, żeby 
pomóc, wesprzeć, rozwiązać 
problem, dać nadzieję i wiarę, 
spełnić marzenie. Koszty, które 
wynikają z naszej działalności 
są bardzo duże, a pomocną 
dłoń chcemy zawsze wycią-
gnąć do każdego, kto jej po-
trzebuje. Dlatego i Ty zostań 
Aniołem Hospicjum - daj ka-
wałek siebie, by roztaczać świa-
tełko nadziei, które nie zgaśnie 
także dzięki Tobie! Wierzymy, 
że dzięki Waszemu wsparciu 
uda nam się osiągnąć nasz cel 
�nansowy, który pozwoli na za-
spokojenie potrzeb wszystkich 
naszych podopiecznych. Każda 
złotówka zostanie wydana jak 
najlepiej – podkreślają organi-
zatorzy zbiórki dla wałbrzyskie-
go hospicjum.

(RED)
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Jak wiadomo miłość nie 
jedno ma imię, a naszą pla-
netę kochamy wszyscy. Mo-
żemy dać temu wyraz już w 
piątek, 12 lutego. W Wałbrzy-
chu oraz w okolicznych gmi-
nach w wybranych punktach 
staną specjalne pojemniki na 
zużyte baterie.

EkoWalentynki to ogólno-
polskie wydarzenie koordy-
nowane przez Stowarzyszenie 
Czysty Wałbrzych, a organizo-
wane przez ekologa Dominika 
Dobrowolskiego. „EkoWalen-
tynki” to ogólnopolska akcja 
edukacyjna realizowana od 
2010 roku, której celem jest 
promocja selektywnej zbiórki 
i recyklingu zużytych baterii 
oraz zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. 
W „EkoWalentynkach” uczest-
niczyło do tej pory ponad 1000 
lokalnych partnerów, którzy 
zebrali ponad 10 mln sztuk zu-
żytych baterii.

Na pierwszych mieszkań-
ców, którzy 12 lutego zdecy-
dują się oddać wyczerpane 
akumulatory, czekać będzie 
upominek w postaci torby ba-
wełnianej. Baterie będzie moż-
na oddawać do kwietnia. Ba-
terie będzie można oddawać: 
Wałbrzych - ratusz, Aqua Zdrój, 
Galeria Victoria, Stacja Paliw 
Pietrzyk, Sklep Spożywczy ABC 
ul. Orkana 32; Boguszów Gorce 
- CKK Witold, Sklep Spożywczy 
ul. Reymonta 18, Sklep Spo-
żywczy ul. Traugutta 12G; Czar-
ny Bór - Sklep Wielobranżowy 
Dunia; Dziećmorowice - Sklep 
Spożywczy ul. Sienkiewicza 

Taka zapowiedź tej zimy 
może być tylko dobrą wia-
domością. Spragnionych 
prawdziwego białego pu-
chu informujemy, że zmia-
ny obostrzeń związanych 
z przeciwdziałaniem Co-
vid-19,  umożliwiają ponow-
ne otwarcie stoków narciar-
skich. W Rzeczce, w Gminie 

Walim,  śnieg sypie, a dzia-
łające armatki sprawią, że 
będziecie  mogli do woli za-
kosztować zimowego szaleń-
stwa. Na przyjęcie narciarzy 
gotowa jest także Jedlina – 
Zdrój.

Właściciele stoków narciar-
skich informują, że Kompleks 
Wyciągów Narciarskich Gór-

EkoWalentynki w gminach

31; Głuszyca – urząd miejski 
i centrum kultury; Jaczków - 
Sklep Spożywczy Jaczków 26A; 
Jedlina Zdrój - urząd miejski; 
Mieroszów – MCK, Sokołowsko 
- sklep spożywczy; Szczawno-

-Zdrój - urząd miejski; Świebo-
dzice - urząd miejski; Unisław 
Śląski - sklep spożywczy; Walim 
- centrum Kultury, Zagórze Slą-
skie - Sklep spożywczy ABC.

(RED)

Na narty do Rzeczki i Jedliny-Zdroju
nik zaprasza już od piątku 12 
lutego, natomiast wyciąg Na 
Stoku  - od soboty – 13 lutego. 
Oczywiście, wszystko zgodnie z 
zasadami epidemiologicznymi.

- W Krainie Sowiogórskich 
Tajemnic amatorzy śnieżnych 
atrakcji na pewno znajdą  coś 
dla siebie  - od profesjonalnego 
narciarstwa zjazdowego i bie-
gowego, jazdy na sankach,  po 
wesołą i beztroską zabawę 
na śniegu. Świeże górskie po-
wietrze  z pewnością pozwoli 
wypocząć, przynosząc odrobi-
nę wytchnienia. A ośnieżone 
szczyty Gór Sowich tylko dodają 
uroku naszym krajobrazom. Nie 
tylko aktywnie można spędzać 
czas w Krainie Sowiogórskich 
Tajemnic. W chwili odpoczyn-
ku,  polecamy zwiedzić Sztolnie 
Walimskie, a także przespacero-
wać się po  Rezerwacie Przyrody 
Góra Choina i wstąpić w mury 
średniowiecznego zamku Grod-
no, odwiedzić Centrum Bio-
edukacji Multimedialnej przy 
jeziorze Bystrzyskim, czy też 

pospacerować po najdłuższej 
w Polsce, wiszącej kładce o kon-
strukcji wstęgowej. Centrum 
Obsługi Ruchu Turystycznego 
wraz z akwarium słodkowod-
nym w Zagórzu Śląskim rów-
nież będzie na Państwa czekało. 
Zapraszamy do Gminy Walim, 
do skorzystania z uroków zimy 
i odwiedzenia naszych atrakcji 
turystycznych. Przypominamy, 
że internetowe kamery poka-
zują na żywo warunki pogodo-
we w naszych górach. Kamery 
umieszczone są m.in. w Rzecz-
ce, Sokolcu, na Wielkiej Sowie 
i na wyciągach narciarskich. 
Monitoring przesyłany jest na 
żywo, a podgląd z urządzeń 
znajdziemy na stronach: nar-
tyrzeczka.com, nastoku.info, 
gorysowie.org, gory-sowie.pl 
– mówi Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim.

Jedlina – Zdrój czeka na 
narciarzy

- Nie macie planów na naj-
bliższe dni? Wybierzcie się na 

stok narciarski do Jedliny-Zdro-
ju. Warunki, które są na stoku za 
sprawą śnieżnej i mroźnej aury, 
pozwolą na zjazdy do późnych 
godzin wieczornych – zachęca-
ją pracownicy Centrum Kultu-
ry w Jedlinie – Zdroju. - Obec-
nie naśnieżamy i ratrakujemy 
nasz stok narciarski abyście 
mogli przyjechać do nas po-
szusować na nartach! Już od 
piątku zostaną zmniejszone 
obostrzenia, które pozwo-
lą nam na otwarcie wyciągu 
orczykowego przy ulicy Po-
znańskiej. Zmniejszone obo-
strzenia będą obowiązywały 

od 12 do 26 lutego przez okres 
dwóch tygodni. Do dyspozy-
cji jest wyciąg orczykowy na 
naśnieżanej, ratrakowanej i 
oświetlonej trasie. Stok nar-
ciarski jest idealnym miejscem 
do nauki jazdy na nartach nie 
tylko dla dorosłych, ale także 
dla najmłodszych miłośników 
sportów zimowych. Czekamy 
na Was od poniedziałku do 
piątku w godz. 12.00-20.00, a 
w soboty i niedziele w godz. 
10.00-20.00. Bieżące informa-
cje otrzymają Państwo pod nu-
merem telefonu 606 786 569.

(RED)
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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

Oczekiwanie, nastawione na 
jutro, a marnujące dzień dzisiej-
szy, stanowi największą zawa-
dę w życiu... Czego wyglądasz? 
Dokąd zmierzasz? Wszystko, co 
może nadejść, zawieszone jest w 
niepewności: żyj już w tej chwili.

Seneka

W podziemnej sali zwanej 
adytonem, na trójnogu posta-
wionym nad szczeliną, która 
wedle jednego ze starożytnych 
mitów miała znajdować się na 
stoku Góry Parnas, i z której 
wydobywały się halucynogen-
ne opary, zasiadała del�cka 
wyrocznia, zwana Pytią. Jej rad 
zasięgali nie tylko pielgrzymi, 
ale i wielcy antycznego świata. 
Wiadomo przy tym, że wyrocz-
nia wielokrotnie się myliła, ale 
jej błędy w prognozowaniu 
przyszłości uznawano za złą 
interpretację „niebiańskiego 
przekazu”. W pierwszych wie-
kach istnienia jej odpowiedzi 
miały charakter prosty i bez-
pośredni. Potem stawały się 
coraz bardziej mgliste i wielo-
znaczne. Ostatecznie w 373 r. 
p.n.e. świątynia została znisz-
czona, a potem przebudowa-
na. Jednak wkrótce reputacja 
wyroczni zaczęła podupadać, 
a przybywający do niej ludzie 
zasięgali głównie praktycznych 
życiowych porad. Ostatniej od-
powiedzi Pytia udzieliła w 393 
r. n.e., by potem zamilknąć na 
wieki.

Wprawdzie wyrocznia del-
�cka ostatecznie i bezpowrot-
nie utraciła swój dar przepo-
wiadania przyszłości, jednak 
potrzeba prognozowania przy-
szłych wydarzeń pozostała 
żywa przez kolejne wieki, a dziś 

Okiem psychologa: prognozy, 
prognozy, prognozy

Marek 
Gawroń

już wiemy, że stanowi jeden z 
istotnych przejawów funkcjo-
nowania naszych umysłów. 
Średniowieczni rycerze, zaś 
w późniejszych czasach pu-
rytanie z Nowej Anglii, kiedy 
mieli podjąć trudną decyzję, 
powierzali swój wybór mocom 
duchowym, otwierając Biblię 
w przypadkowym miejscu i kła-
dąc palec na równie przypad-
kowym wersecie, starając się 
zinterpretować przekaz, który 
ich zdaniem miał być wskazów-
ką od samego Boga, doskonale 
znającego przyszłość każdego 
człowieka. Dziś potrzeba prze-
powiadania przyszłość widocz-
na jest na każdym kroku. Sami, 
niemal codziennie snujemy 
przewidywania dotyczące 
tego, co może wydarzyć się w 
naszym życiu jutro, za tydzień, 
w kolejnych latach. Wyobraże-
nia przyszłych stanów mogą 
uwzględniać nasze możliwości, 
zdolności, kompetencje, ale 
mogą też całkowicie je igno-
rować, zwłaszcza, gdy jeste-
śmy skrajnymi optymistami i 
mocno wierzymy w to, że przy-
szłość przyniesie wyłącznie 
pozytywne zmiany w naszym 
życiu (dostaniemy podwyż-
kę pensji, znajdziemy nową 
i dobrze płatną pracę, wyru-
szymy w upragniona podróż, 
podreperujemy swoje zdrowie 
i poznamy nowych ciekawych 
ludzi).

Myślenie o przyszłości jest 
niejako przedłużeniem innego 
fundamentalnego mechani-
zmu działania naszych mó-
zgów. Jak trafnie skomentował 
Daniel Dennet: „nasze mózgi 
są maszynami do antycypacji”. 
Współczesna wiedza z zakresu 
neuronauki potwierdza tę me-
taforę. Zarówno postrzeganie 
świata, jak i jego rozumienie 
jest wynikiem prognoz mają-
cych swój początek w naszych 
mózgach, które nieustannie 
symulują rzeczywistość, w 

oparciu o posiadaną wiedzę, 
gotowe schematy i wzorce 
poznawcze oraz napływają-
ce ze świata zewnętrznego 
dane. Naturalnym nastawie-
niem umysłu jest zatem do-
mysł, prognoza. Nie doświad-
czamy świata i wydarzeń 
bezpośrednio, tak jak one w 
rzeczywistości wyglądają, lecz 
raczej spodziewamy się cze-
goś (wypatrujemy), co zgod-
nie z naszymi wewnętrznymi 
wzorcami powinno się w nim 
pojawić. Wyobrażanie sobie 
przyszłych stanów rzeczy jest 
konsekwencją prognostycz-
nej natury naszych umysłów. 
Ten mechanizm poznawcze-
go wyprzedzania nadchodzą-
cych dopiero wydarzeń jest 
przystosowawczy i sprzyjający 
przetrwaniu, pozwala bowiem 
przygotować się i nastawić na 
to, co ma nadjeść, dzięki cze-
mu możemy zareagować szyb-
ciej i skutecznej, oszczędzając 
przy tym cenną energię, która 
w innym razie zostałaby zuży-
ta na przetworzenia ogromnej 
ilości informacji, koniecznych 
do podjęcia decyzji (słowem 
każda sytuacja z prospektywny 
mózgu byłaby nowa). Trzeba 
też pamiętać, że wszyscy mu-
simy przewidywać zachowania 
innych ludzi. Czynimy to nie-
ustannie, opierając się na ja-
kiejś „prywatnej teorii” ludzkiej 
natury, dzięki której wnikamy 
w przyczyny zachowań innych 
ludzi, ich motyw i pragnienia, 
choć nasze przewidywania by-
wają często błedne. Psycholo-
gia jako nauka, próbuje zbadać 
i opisać te mechanizmy między 
innymi po to, by móc bardziej 
precyzyjnie przewidywać na-
sze zachowania. Ale i jej nie 
zawsze się to udaje.

Jednak życie nie zawsze 
odpowiada na nasze oczeki-
wania i nie zawsze dotrzymu-
je obietnic szczęścia, które z 
niego wyczytaliśmy. Dzieje 

się tak wówczas, gdy próbu-
jemy przewidzieć daleką przy-
szłość lub kiedy środowisko 
w którym tworzymy progno-
zy jest złożone. A nie trzeba 
dodawać, że zazwyczaj takie 
właśnie jest. Ilość czynników, 
które mogą mieć wpływ na to, 
jaki konkretnie kształt przebie-
rze nasza przyszłość jest tak 
ogromna (wystarczy choćby 
wymienić innych ludzi, których 
zachowań nie jesteśmy w sta-
nie przewidzieć), że nie da się 
ich wszystkich wziąć pod uwa-
gę w naszych prognozach. Za-
zwyczaj kierujemy się dość wą-
ską, ograniczaną liczbą danych 
i to wyłącznie tych, które są do-
stępne (poznawczo) w danej 
chwili. Nic więc dziwnego, że 
nasze prognozy przypominają 
raczej wróżenie z fusów.

Potrzeba przewidywania 
przyszłości generuje ogromny 
popyt na rożnego rodzaju usłu-
gi, polegające na dostarczaniu 
jasnych, przekonywujących, 
gotowych wizji tego, co czeka 
lub może nas czekać w życiu. 
Starożytna instytucja del�ckiej 
wyroczni została współcześnie 
zastąpiona przez ludzi, którzy 
- za odpowiednią kwotę - od-
słonią przed nami naszą przy-
szłość. Jak pokazują statystyki, 
branża usług wróżbiarskich 
przynosi co roku ogromne 
dochody. Rynek ezoteryczny 
w Polsce szacuje się na ok. 2 
mld złotych, co nie dziwi, skoro 
aż 58 proc. z nas deklaruje, że 
wierzy we wróżby i horoskopy. 
Jak widać, wpływ potrzeby po-
znania swojej przyszłości jest 
tak duży, że przesłania zdrowy 
rozsądek, nawet u ludzi wy-
kształconych i wydawałoby się 
myślących racjonalnie.

Inną grupę „przepowia-
daczy” przyszłości stanowią 
rozmaici, zazwyczaj samo-
zwańczy eksperci, którzy na ła-
mach prasy, w telewizji, radiu 
i internecie snują swoje śmiałe 
prognozy, dotyczące zjawisk 
politycznych, gospodarczych, 
społecznych i innych. Progno-
zy te, będące swobodnymi 
spekulacjami, przybierają zwy-
kle kształt utopii bądź dystopii 
(przy czym np. w obszarze po-
lityki i gospodarki, utopiści to 
przedstawiciele lub zwolenni-
cy aktualnej władzy, zaś ludzie 
dystopiczni to jej przeciwnicy). 
Lubimy proste i jednoznaczne 
�gury, świat czarno – biały. 
Jest zło albo dobro, zdrowie 
lub choroba, sukces albo po-
rażka. Taki świat łatwiej zrozu-
mieć. Nie dziwi zatem fakt, że 
po prognozy skrajne sięgamy 
chętniej. Takie prognozy szyb-
ciej i skuteczniej przyciągają 
naszą uwagę, budzą silniejsze 
emocje, a zatem łatwiej im 
ulegamy. Cóż bowiem może 
być interesującego w przeka-
zie mówiącym o tym, że np. 
świat po koronawirusie w za-
sadzie wcale się nie zmieni, 
nie będzie ani lepszy, ani gor-
szy. Nuda.

Ciąg dalszy za tydzień.

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

Z psychologiem 
o uzależnieniach
Centrum Kultury w Jedlinie 
– Zdroju zaprasza do wysłu-
chania rozmowy z psycholo-
giem Markiem Gawroniem 
na temat pro�laktyki uza-
leżnień, przeprowadzonej 
przez dyrektora placówki 
Wiesława Zalasa. Jak obecna 
sytuacja wpływa na naszą psy-
chikę? Wirtualny świat gier a 
uzależnienie? To niektóre kwe-
stie poruszane podczas rozmo-
wy przeprowadzonej w Cen-
trum Kultury w Jedlinie-Zdroju. 
Rozmowę można obejrzeć na 
stronie: https://www.ckjedlina.
pl/ 80-aktualnosci/1021-zapra-
szamy-do-obejrzenia-krotkie-
go-wywiadu-z-psychologiem-
-nt-pro�laktyki-uzaleznien

(RED)

Nagrody 
dla czytelników
Do 18 lutego można nadsyłać 
prace w konkursie plastycz-
nym pt. „Świat książki widzia-
ny oczami czytelnika”, którego 
organizatorem jest Centrum 
Kultury w Jedlinie – Zdroju. – 
Każdy czytelnik w wieku od 
7 do 18 lat może puścić wo-
dze fantazji i przenieść świat 
swojej ulubionej książki do 
wybranego miejsca w Jedlinie 
– Zdroju – zachęca Wiesław 
Zalas, dyrektor Centrum Kul-
tury w Jedlinie – Zdroju. Regu-
lamin konkursu oraz załącznik 
nr 1, który należy wypełnić, 
dostępne są na stronie inter-
netowej https://www.ckjedli-
na.pl/. Ogłoszenie wyników 
odbędzie się 4 marca 2021 r. 
o godzinie 14.00 w Centrum 
Kultury w Jedlinie-Zdroju, a 
następnie zostaną wywieszo-
ne na tablicy ogłoszeń przed 
Centrum Kultury. Natomiast 
rozdanie nagród odbędzie się 
dnia 9 marca 2021 r. o godzi-
nie 14.00 w Centrum Kultury 
w Jedlinie-Zdroju, a wszystkie 
prace uczestników konkursu 
zostaną zaprezentowane na 
wystawie pokonkursowej. W 
razie pytań prosimy o kontakt 
e-mail: imprezy@jedlinazdroj.
eu, tel. 74 851 09 70 lub kom. 
606 732 361.

(RED)
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Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej  jest  organizacją non profi t, 
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmu-
jących się poprawą funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych w sferze  społecznej i zawodowej. 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą proś-
bą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć 
związanych z szeroko pojętą  rehabilitacją społeczno 
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory 
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej 
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uru-
chomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim  Za-
kładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Regon: 891505158    NIP: 886 273 72 92    KRS: 0000165867

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

R E K L AMA

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

zawiadamia, że w okresie od 05.02.2021 r. 

do dnia 28.02.2021 r. w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 

został wywieszony wykaz nr 1/2021 

dot. najmu lokalu użytkowego.

R E K L AMA

Pomoc żywnościowa 
przełożona
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Boguszowie-Gorcach infor-
muje, że wydawanie żywności 
planowane na 10 lutego br. 
(środa) zostało odwołane. - 
Nowy termin wydawania żywno-
ści będzie uzależniony od warun-
ków atmosferycznych. Będziemy 
państwa informować na bieżąco 
za pośrednictwem środków ma-
sowego przekazu – informuje 
kierownictwo Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Boguszowie-Gor-
cach.

(RED)

Nabór do żłobka
Trwa nabór do Żłobka Miej-
skiego nr 1 w Boguszowie-Gor-
cach. Liczba przewidywanych 
miejsc w tej placówce wynosi 
43. Do Żłobka przyjmowane są 
dzieci, które mieszkają na terenie 
Gminy Boguszów-Gorce. Dziecko 
spoza Gminy Boguszów-Gorce 
może zostać przyjęte, jeżeli po 
przeprowadzeniu rekrutacji żło-
bek będzie miał wolne miejsca. 
Pierwszy nabór dokonywany 
jest na okres od 1.04.2021 r.  do 
31.08.2021 r. Wypełnione karty 
zgłoszenia wraz z załącznikami 
należy składać w terminie do 
18.03.2021 r. w siedzibie żłobka 
przy ul. Waryńskiego 10 w Bo-
guszowie-Gorcach (parter – od 
poniedziałku do piątku w godz. 
12.00-15.00) lub w sekretariacie 
Centrum Obsługi Jednostek w 
Boguszowie-Gorcach przy ul. 
Waryńskiego 10 (II piętro – od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 – 15.00). Instytucja została 
do�nansowana w ramach Re-
sortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020. 
Szczegółowe informacje doty-
czące naboru oraz niezbędne 
załączniki są na stronie: https://
boguszow-gorce.pl/nabory-do-
-zlobka,a3110

(RED)

W związku ze zbliżający-
mi się Walentynkami, Gmina 
Miasto Boguszów-Gorce za-
praszają do udziału w kon-
kursie „Zakochaj się w Bogu-
szowie-Gorcach”.

- Konkurs polega na wy-
konaniu zdjęcia na terenie 
naszego miasta z motywem 
walentynkowym. Mogą to być 
fotogra�e przedstawiające za-
równo was samych, z rodzina-
mi jak również wyłącznie mo-
tyw walentynkowy na tle okolic 
naszego miasta. Najważniejsze, 
aby były wypełnione miłością i 
pozytywną energią – wyjaśnia 
pełniący funkcję burmistrza 
miasta Krzysztof Kumorek. - 
Wykonane zdjęcie prześlijcie 
mailem na adres: promocja@
boguszow-gorce.pl. Na wszyst-
kich, którzy prześlą swoje zdję-
cie czekają kalendarze z praca-
mi Zdzisława Szpaka - artysty 
malarza z Boguszowa-Gorc. 
Spośród nadesłanych fotogra-
�i zostaną wybrane trzy najbar-
dziej magiczne ujęcia, których 
autorzy otrzymają:
• za I miejsce – voucher dla 

2 osób o wartości 200 zł 
do wykorzystania na do-
wolne usługi w restauracji 
Magdalenka i Hotelu Piotr 

Spa&Wellness w Boguszo-
wie-Gorcach.

• za II miejsce – voucher o 
wartości 100 zł do „Kwiaty i 
Upominki Iwona Kuczyńska” 
w Boguszowie-Gorcach;

• za III miejsce– kosz słodko-
ści od burmistrza Boguszo-
wa-Gorc.
Nagrody ufundowała Gmi-

na Miasto Boguszów-Gorce, 
a zdjęcia można przesyłać do 
17 lutego 2021 r. Od 18.02 do 
19.02 (do godz. 12:00) – odbę-
dzie się głosowanie online! - na 
stronie Gmina Miasto Bogu-
szów-Gorce na Facebooku.

- Zaprezentujemy wszyst-
kie nadesłane zdjęcia i to Wy 
zadecydujecie, które z nich ma 
otrzymać nagrodę specjalną. 
Wygra fotogra�a, która zbierze 
najwięcej lajków. Finał konkur-
su odbędzie się 21 lutego 2021 
r. na naszym fanpage’u. Weź 
udział w konkursie i ...zakochaj 
się w Boguszowie-Gorcach – 
dodaje Krzysztof Kumorek.

Regulamin konkurs jest 
dostępny na stronie: https://
boguszow-gorce.pl/konkurs-
-walentynkowy-zakochaj-sie-
-w-boguszowie-gorcach-prze-
dluzony,a3120

(JCF)

Zakochaj się 
w Boguszowie-Gorcach

Centrum Kultury-Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy zaprasza w czwartek - 
11 lutego o godz. 16.00 - do 
uczestnictwa w spotkaniu 
autorskim online z Agniesz-
ką Sztyler-Turovsky, która 
promować będzie swoją 
książkę „Oddział zakaźny”. 

To książka o pandemii, ja-
kiej nie było. Bez lukru, bez 
cenzury, bez kompromisów. Z 
pierwszej linii frontu w walce z 
COVID9.  Agnieszka Sztyler-Tu-
rovsky przedstawia rozmowy 
z  lekarzami,  pielęgniarkami 
i ratownikami medycznymi, 
którzy zdecydowali podzielić 

się doświadczeniami zza za-
mkniętych drzwi oddziałów i 
gabinetów. Ich historie ściskają 
za gardło, szokują, skłaniają do 
re�eksji… „Oddział zakaźny” to 
poruszające świadectwo, które 
pozwala poczuć grozę nie tylko 
choroby, ale i pracy naznaczo-
nej chaosem i poczuciem za-
grożenia. To ludzkie dramaty, 
ale też momenty wzruszeń i 
nieoczekiwany – czasem czar-
ny – humor. Ta książka przekra-
cza drzwi oddziału zakaźnego, 
gdzie dostęp mają jedynie le-
karze i ciężko chorzy pacjenci.

Agnieszka Sztyler-Turovsky 
to dziennikarka Onetu, zwy-

ciężczyni konkursu „Sukces 
roku w ochronie zdrowia – Li-
derzy Medycyny”, �nalistka 
konkursu „Grand Press” za re-
portaż , oraz laureatka Nagro-
dy im. Barbary N. Łopieńskiej za 
wywiady z ludźmi kultury i po-
lityki,  tegoroczna zwyciężczyni 
konkursu „Uzależnienia XXI w.” 
za reportaż Była dziennikar-
ką „Gazety Wyborczej” (m.in. 
„Dużego Formatu”), miesięcz-
nika „Twój Styl” i „Elle”, gdzie 
kierowała działami Magazyn 
i Psychologia, oraz wydawcą 
serwisu Medonet.pl i szefową 
reporterów Onet Kobieta. 

(MC)

Spotkanie autorskie online

Gmina Głuszyca uzyskała 
do�nansowanie i kupiła sa-
mochód przystosowany do 
przewozu osób z niepełno-
sprawnościami. Jest on wy-
posażony w ergonomiczne 
siedzenia z zamontowanymi 
pasami bezpieczeństwa oraz 
klimatyzacją. W samochodzie 
można w bezpieczny sposób 
zamocować wózek inwalidzki.

W całej kwocie do�nansowa-
nia, która wynosi ponad 385 tys. 
zł, znajduje się również do�nan-
sowanie kosztów ubezpieczenia 
pojazdu, zakup paliwa, wyna-
grodzenie pracy kierowcy, asy-
stenta osób z niepełnosprawno-
ściami i osoby do kontaktów z 
zainteresowanymi usługą.

- Zakup specjalistycznego 
samochodu oraz zatrudnienie 
kierowcy i asystenta umożliwi 

dotarcie w każde miejsce gminy 
– informuje Burmistrz Głuszycy 
Roman Głód. – Na podstawie 
zgłoszonych potrzeb zostanie 
opracowany harmonogram 
dojazdów stałych, np. dowóz 
do dziennego Domu Senior+ i 
Klub Senior+. Zamawianie usłu-
gi będzie odbywało się telefo-
nicznie w ustalonych wcześniej 
godzinach. Warto podkreślić, 
że Gmina Głuszyca jako jedyna 
w powiecie wałbrzyskim dys-
ponuje samochodem do prze-
wozu osób z niepełnosprawno-
ściami zakupionym w ramach 
konkursu grantowego ogłoszo-
nego przez PFRON.

Celem projektu jest poprawa 
jakości życia części mieszkańców 
Gminy Głuszyca, poprzez elimi-
nowanie barier transportowych, 
dzięki czemu będą oni w stanie 

samodzielnie (lub z niewielkim 
udziałem i pomocą osób trze-
cich) podejmować i rozwijać 
swoją aktywność w życiu publicz-
nym, społecznym i zawodowym.

Konkurs grantowy dla jed-
nostek samorządu terytorialne-
go ogłoszony w ramach projek-
tu pn. „Usługi indywidualnego 
transportu door-to-door oraz 
poprawa dostępności archi-
tektonicznej wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych”, 
realizowanego w ramach Osi 
Priorytetowej II. Efektywne po-
lityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji, Działanie 
2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku 
lokalnym Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020.

(MC)

Dowiozą osoby 
z niepełnosprawnościami
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R E K L AMA

Koronawirus 
w szkole 
w Kowalowej
- W związku z kolejnym 
potwierdzonym przy-
padkiem zachorowania 
na COVID-19, Dyrektor 
Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Kowalowej, w 
porozumieniu z organem 
prowadzącym, podjął de-
cyzję o zawieszeniu zajęć 
uczniów wszystkich klas i 
oddziału przedszkolnego 
od 9 lutego 2021 r. do od-
wołania (zajęcia prowadzo-
ne będą w formie zdalnej). 
Sytuacja epidemiologiczna 
w Gminie Mieroszów, we-
dług  aktualnych danych 
przekazanych przez PSSE w 
Wałbrzychu  przedstawia się 
następująco: 
- liczba osób przebywają-
cych w izolacji – 17,
- liczba osób przebywają-
cych w kwarantannie – 52.
Przypominamy o obowiązu-
jących wciąż obostrzeniach 
sanitarnych – podkreśla 
Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa.

(RED)

- Do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Mieroszowie wpłynął 
wniosek o wydanie warun-
ków przyłączenia do sieci 
wodociągowej i kanalizacyj-
nej dla projektowanej stacji 
paliw, oznacza to, że PKN 
ORLEN rozpoczął prace pro-
jektowe związane z budową 
tejże stacji w Mieroszowie – 
mówi Andrzej Lipiński, bur-
mistrz Mieroszowa.

Przypomnijmy: w listopa-
dzie 2020 r., do Urzędu Miej-
skiego w Mieroszowie wpłynę-
ło pismo od Anny Rutkowskiej 
- dyrektor Biura Rozwoju Sieci 
Stacji Paliw PKN Orlen, w któ-
rym czytamy:

- Po przeprowadzeniu 
szczegółowych analiz ryn-
ku, podjęta została decyzja o 
budowie nowej stacji Orlen 
na posiadanym terenie przy 
ul. Wałbrzyskiej. Obecnie je-
steśmy na wstępnym etapie 
przygotowania inwestycji, a 
w najbliższym czasie zostanie 
rozpoczęty proces projekto-
wania i uzyskania pozwolenia 
na budowę. Biorąc pod uwa-
gę proces administracyjny 
związany z uzyskaniem wy-
maganych decyzji i uzgodnień 
przewidujemy, że nowa stacja 
paliw może zostać uruchomio-
na na przełomie 2021/2022 
roku.

(RED)

Przygotowania 
do budowy stacji

Uroczystość pasowania 
na ucznia, która stała się tra-
dycją w Gminnym Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w 
Czarnym Borze, zawsze od-
bywała się początkiem roku 
szkolnego. 

W tym roku szkolnym paso-
wanie na pierwszoklasistę dla 
27 uczniów klasy Ia udało się 
zorganizować dopiero 9 lute-
go 2021 r. Dzieci we współpra-
cy z wychowawczynią - Marce-
liną Marczak - przygotowały 
przedstawienie recytatorsko 
- muzyczne. Zwieńczeniem 
występów, po ślubowaniu 

był akt pasowania, którego 
symbolicznym ołówkiem do-
konała dyrektor placówki 
Anna Dziewit.  - Jestem z Was 
bardzo dumny i cieszę się, że 
mimo panujących obostrzeń 
udało się przeprowadzić tę 
uroczystość. Gratuluję Wam 
świetnego przygotowania i 
życzę wytrwałości na począt-
ku przygody z edukacją – po-
wiedział podczas uroczystości 
wójt gminy Adam Górecki, 
od którego dzieci otrzymały 
pamiątki w formie dyplomów 
oraz upominki od rodziców.

(JJ)

Pasowanie na uczniaPłać podatki w gminie
- Nadchodzi czas, aby rozliczyć 
się z �skusem za poprzedni 
rok. Apelujemy do mieszkań-
ców, którzy niedawno osiedlili 
się w naszej gminie by wpisali w 
formularzu PIT miejsce zamiesz-
kania w Gminie Czarny Bór, aby 
ich pieniądze zasiliły budżet gmi-
ny. Pozwoli to na realizację klu-
czowych inwestycji drogowych, 
oświatowych i społecznych – 
mówi Adam Górecki, wójt Gminy 
Czarny Bór.

(JJ)

Dyżur telefoniczny
W czasie dyżuru telefonicz-
nego w ZUS będzie można 
zapytać o: zasiłek chorobowy 
i opiekuńczy wprowadzony w 
związku z wystąpieniem stanu 
epidemii COVID-19, o warunki i 
sposób uzyskania prawa do za-
siłku chorobowego z powodu 
poddania się kwarantannie lub 
izolacji domowej; o zasady przy-
znawania dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego w związku z za-
mknięciem szkół i przedszkoli z 
powodu COVID-19; o możliwość 
składania wniosków o wypła-
tę świadczeń przez Platformę 
Usług Elektronicznych ZUS. Na te 
i inne pytania odpowie ekspert z 
Wydziału Obsługi Klientów i Ko-
respondencji w Oddziale ZUS w 
Wałbrzychu. 17 lutego, w godzi-
nach od 10:00 do 13:00 można 
zadzwonić pod numer telefonu 
74 649 71 07.

(IKM)
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Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

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

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

BIURO: 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

KUPIĘ 
STAROCIE

PORCELANĘ SZKŁO
KOLOROWE PATERY

ZEGARKI I INNE 
PRZEDMIOTY

Z OKRESU PRL-U
TEL. 509 546 581

MALOWANIE, 
TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

- Z wielką radością infor-
mujemy Państwa o kolejnej 
imprezie w naszym Teatrze, 
walentynkowo i zupełnie re-
alnie, nie wirtualnie. 14.02 
o godz. 17.00 zapraszamy 
do teatru Zdrojowego w 
Szczawnie – Zdroju na Kon-
cert Karnawałowy „Usta 
milczą...” – mówi Mirosław 
Kowalik, dyrektor szczawień-
skiego teatru.

- Koncert Karnawałowy “Usta 
milczą...” to niezapomniana 
uczta muzyczna w wykonaniu 
pary znakomitych śpiewaków 
- Moniki Piechaczek i Tomasza 
Tracza. Przy fortepianie zasią-
dzie wyjątkowo utalentowana 
pianistka - Anita Tashkinova, a 
koncert poprowadzi przepiękna 
konferansjerka Katarzyna Dymi-
traszczuk. Podczas miłosnej po-
dróży muzycznej usłyszą Pań-
stwo przeboje takie jak: Wielka 
sława to żart.; Kto me usta ca-
łuje; Czardasz Silvy; Brunetki, 

Blondynki; czy Przetańczyć całą 
noc oraz roztańczone duety 
miłosne Wrytm walczyka; Ach, 
jedź do Varaždin i Usta milczą, 
dusza śpiewa. Podczas wieczo-
ru usłyszą Państwo także arie i 
duety operowe. Na scenie po-
jawi się m. in. zabawny duet z 
magicznym eliksirem z opery 
Napój Miłosny G. Donizettiego, 
pełna uniesień scena miłosna 
z Cyganerii G. Pucciniego czy 
przebój, który jest nucony przez 
każdego prawdziwego Włocha 
czyli - La donna e mobile G. 
Verdiego. Całość zwieńczy wraz 
z publicznością nieśmiertelny 
toast Libiamo! Zapraszamy ser-
decznie! Ze względu na ogra-
niczenia by mieć zapewnione 
miejsce na koncercie prosimy 
o rezerwacje telefoniczną +48 
504642782, zakup biletów bę-
dzie możliwy 2 godziny przed 
koncertem – dodaje Mirosław 
Kowalik.

(RED)

37. Bieg Gwarków odby-
wa się w tym roku wirtualnie 
na doskonale przygotowa-
nych Sowiogórskich Trasach 
Do Narciarstwa Biegowego 
na przełęczy Jugowskiej. Ry-
walizacja trwa do 14 lutego 
2021 r., a do tej pory wzięło w 
niej udział ponad 100 osób.

Biegi są rozgrywane są bez 
rywalizacji czasowej, a pamiąt-
kowe medale, które w tym 
roku są prawdziwym trofeum, 
zostaną wysłane pierwszym 
160 osobom, które zapiszą się 
do startu i pokryją symbolicz-
ną opłatę startową. Wszyscy 
zapisani zawodnicy dostaną 
pamiątkowe certy�katy. Głów-
nym organizatorem imprezy 
jest Stowarzyszenie Turystycz-
ne Gmin Gór Sowich, sponso-
rem wydarzenia jest Kompa-
nia Górnicza, a nad sprawnym 
przebiegiem zawodów on-line 
czuwa biuro STGGS oraz Sowie 
Szczyty.

Jak wziąć udział? 
1. Utwórz konto na stronie 

www.ridewithgps.com
2. Wpłać symboliczną opła-

tę startową w wysokości 20 
zł: Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Bielawie, Santander Bank 
Polska S.A.13 1090 2284 0000 

0001 1896 1299 z dopiskiem - 
Wirtualny Bieg Gwarków 2021 
(Imię i nazwisko).

3. Pobierz darmową aplika-
cję Ride with GPS na Android 
lub iOS

4. Kliknij ZAPROSZENIE 
(RSVP). https://ridewithgps.
com/auto_approve

5. W celu zaliczenia biegu: 
włącz rejestrowanie aktywno-
ści w aplikacji bądź w innym 
urządzeniu rejestrującym ślad 
GPS (Garmin, Polar), poruszaj 
się po trasie Biegu od startu do 
mety w kierunku podanym na 
mapie (z racji różnej czułości 
modułów GPS w urządzeniach 
sugerujemy rozpoczęcie i za-
kończenie biegu z zapasem ok. 
50 m od punktu startu/mety 
wyznaczonego w terenie). Po 
zakończeniu biegu zapisz ak-
tywność w aplikacji Ride with 
GPS (Save) i w innym urządze-
niu rejestrującym GPS.

- Używając aplikacji Ride 
with GPS pokonany przez 
uczestnika bieg zostanie au-
tomatycznie zaliczony i nanie-
siony na tablicę wyników 37. 
Biegu Gwarków – wyjaśniają 
organizatorzy. - W przypadku 
innych urządzeń GPS (Garmin, 
Polar) należy ręcznie wczytać 
(Upload) swoją aktywność na 

swoim pro�lu Ride with GPS 
– najwygodniej z poziomu 
komputera. Tablica wyników 
37.Biegu Gwarków widoczna 
jest tylko z poziomu przeglą-
darki internetowej (nie można 
jej zobaczyć poprzez aplikację 
Ride with GPS bezpośrednio, 
ale klikając link w opisie biegu 
Tablica Wyników). Aktywność 
może być dłuższa niż wyzna-
czone trasy, aplikacja sama 
wybierze i zaliczy właściwą tra-
sę jeśli zostanie pokonana od 
startu do mety. Bieg zostanie 
rozegrany na Sowiogórskich 
Trasach Do Narciarstwa Biego-
wego w Górach Sowich:

Trasa BG1: Niedźwiedź 
(START), Kozie Siodło, Lis (dol-
na część), Lisie Skały, Lis (dolna 
część), Kozie Siodło (META)

Trasa BG2: Nietoperz 
(START), Bielawska Polana 
(META)

Do zaliczenia udziału w 37 
Biegu Gwarków należy ukoń-
czyć dwie trasy

Wszystko o Biegu: https://
r i d e w i t h g p s . c o m / e v e n t s /
143276-37-bieg-gwarkow...

Tablica Wyników (Uczest-
ników): https://ridewithgps.
com/.../143276-37-bieg.../le-
aderboard

(RED)

Górnik gromi 
Księżaka
Górnik Wałbrzych wysoko 
pokonał Księżaka Łowicz 
98:74 w spotkaniu I ligi 
koszykarzy.
Górnik: Jakóbczyk 22, Boja-
nowski 14, Ratajczak 13, Ma-
lesa 11, Durski 9, Ochońko 
8, Wróbel 8, Zywert 8, Cech-
niak 5.
Księżak: Kobus 16, Kucharek 
16, Stopierzyński 11, Bo-
dych 10, Jakubiak 7, Fatz 4, 
Grod 4, Dylik 3, Świderski 3, 
Kramarz 0.
W kolejnym meczu, który 
zostanie rozegrany 13.02 o 
godz. 17:00, Górnik będzie 
podejmował Sokoła Łańcut.

(DW)

WKK wygrał 
w Szczawnie
MKS Basket Szczawno - 
Zdrój przegrał z WKK II 
Wrocław w pierwszym spo-
tkaniu w grupie mistrzow-
skiej III ligi koszykarzy. W 
zespole z Wrocławia wystą-
pił Maksymilian Wilczek - syn 
byłego zawodnika Górnika 
Tomasza Wilczka.
Basket Szczawno Zdrój - 
WKK II Wrocław 64:82
Basket: Adranowicz 12, Wa-
silewicz 0, Kołaczyński 0, 
Stankiewicz 6, Sulikowski 2, 
Kaczuga 4, Frankiewicz 2, 
Niziński 8, Kosior 3, Makar-
czuk 27.
WKK: Brynarski 10, Włodar-
czyk 6, Kilian 2, Dochniak 16, 
Pietryk 4, Wojcicki 0, Żebrok 
5, Wilczek 11, Stasienko 7, 
Suski 9, Buras 0, Woźniakie-
wicz 12.

(DW)

Usta milczą...
w Teatrze Zdrojowym

Trwa XXXVII Bieg Gwarków
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Sprzedam lokal mieszkalny o pow. 
57 m2 w Mieroszowie z niezależ-
nym wejściem, duży pokój, kuch-
nia, przedpokój, łazienka z WC i 
piwnica, strych, ogródek, pomiesz-
czenia gospodarcze.  Mieszkanie 
bezczynszowe opłata za zarząd 73 
zł/mies. Cena 69 tys. zł.

Sprzedam lokal użytkowy o pow. 
40,8 m2 w samym centrum Wał-
brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal 
znajduje się na parterze i składa się 
z dwóch pomieszczeń biurowo- 
usługowych, dwóch przedpokoi i 
WC. Cena 60 tys. zł. 

Sprzedam nieruchomość zabudo-
waną domem jednorodzinnym o 
pow. użytkowej 141 m2 na działce 
o pow. 1500 m2 w miejscowości 
Kowalowa w gminie Mieroszów. 
Cena 110 tys. zł

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

166 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.

USŁUGI

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

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

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

PRACA

(3) Opieka. Niemcy. Legalnie. 
Tel. 725 24 89 35

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam działkę rolną przy 
głównej drodze Glinno - Walim 1 
ha - 3zł/m2. Tel. 502 659 170. 

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

Panorama Nieruchomości 

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl

http://www. panorama. net. pl

KUPUJEMY MIESZKANIA ZA 

GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 

I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA 

GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535-

416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYN-

KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 

ŚLĄSKU !!!

Ponad 100 inwestycji we Wro-

cławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 

792-549-757

BIAŁY KAMIEŃ super okolica 2 

pokoje parter cena 85tys zł tel do 

kontaktu 535-416-014 

oferta dostępna na www. panora-

ma. net. pl pod nr PAN- MS- 1132

PIASKOWA GÓRA 3pokoje, 58m2 

1pietro cena 215tys zł tel do kon-

taktu 535-416-014 

oferta dostępna na www. panora-

ma. net. pl pod nr PAN- MS- 1131

NOWE MIASTO 72m2 3pokoje z 

dużym ogrodem 2 balkony wysoki 

standard ! cena249tys 

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-

ta dostępna na www. panorama. 

net. pl pod nr PAN-MS-1020

NOWE MIASTO Do wynajęcia 

mieszkanie 29m2 1piętro, ogrze-

wanie miejskie. Cena 900, -zł 

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-

ta dostępna na www. panorama. 

net. pl pod nr PAN-MW-1110

SZCZAWNO ZDRÓJ mieszkanie 

z ogródkiem 1pok 27m2 parter, 

ogrzewanie gazowe Cena 92tys zł 

Tel do kontaktu 792-549-757 ofer-

ta dostępna na www. panorama. 

net. pl pod nr PAN-MW-1130

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Oferty na stronie: 

www. eurodom. walbrzych. pl

Skupujemy mieszkania za GO-
TÓWKĘ na Piaskowej Górze lub 
Podzamczu, mogą być zadłużone 
lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 
606 976 630

Oferujemy do wynajęcia mieszka-
nia w Wałbrzychu: 1, 2, 3-poko-
jowe. 

Więcej informacji pod numerem 
tel.; 883 334 486, 606 976 630, 883 
334 481

OKAZJA !!! DOM WOLNOSTOJĄCY 
Biały Kamień, 72m2, do remontu,

cena 99.000 zł. Tel. 883 334 486

DS-4337 Dom w zab. biźniaczej 
Sobięcin, 112 m2, do remontu, 
cena 200.000 zł. Tel. 883 334 481

DS-4286 Dom wolnostojący 
Milikowice, powierzchnia 140 m2, 
działka 1000 m2, stan idealny! 
Cena 789.000 zł. Tel. 606 976 630

DS-4307 Dom w zab. Szeregowej 
Świebodzice, apartament, 135 m2, 
do wprowadzenia, cena 490.000 zł. 
Tel. 883 334 486.

MS-4363 Szczawno-Zdrój z 
ogródkiem! 3 pokoje, 64m2, do 
wprowadzenia, cena 290.000 zł. 
Tel. 883 334 486

MS-4365 Podzamcze, 3 pokoje, 
63m2, 1 piętro, po remoncie, cena 
265.000 zł. Tel. 883 334 481

MS-4361 Osiedle Krakowskie, 2 
pokoje, 41m2, cena 125.000 zł. Tel. 
883 334 486

MS-4356 Podgórze, spokojna 
okolica, 3 pokoje, ogródek, do 
remontu. Cena 99.000 zł. Tel. 883 
334 481

MS-4353 Podzamcze, 1 piętro w 
„4”, 2 pokoje 49m2, cena 185.000 
zł. Tel. 883 334 486

MS-4352 Świebodzice ul.Szkolna, 
mieszkanie dwupoziomowe, 64 
m2, po remoncie, cena 249.000 zł. 
Tel. 606 976 630

MS-4351 Podzamcze, 3 pokoje, 
65m2, 1 piętro, cena 262.000 zł. 
Tel. 883 334 481

MS-4350 Podzamcze, 3 pokoje, 
54m2, do wprowadzenia, cena 
219.000 zł. Tel. 606 976 630

MS-4326 Świebodzice Osiedle 
Piastowskie, 3 pokoje, 67,5 m2, do 
wprowadzenia, cena 285.000 zł. 
Tel. 883 334 486. 

MS-4176 Biały Kamień, 2 pokoje, 
38m2, 2 piętro, ogrzewanie miej-
skie, do odświeżenia, cena 149.000 
zł. Tel. 883 334 481

MS-4304 Nowe Miasto 3 pokoje, 
ogródek, 68 m2, cena 175.000 zł. 
Tel. 883 334 486

MS-4243 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
66,70m2, parter w 4 piętrowym 
bloku, ogrzewanie miejskie, do 
remontu, cena 159.000 zł. Tel. 883 
334 481

DLA ZDECYDOWANYCH KLIEN-
TÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKU-
JEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ 
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLI-
WOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

R E K L AMA

2 łazienki z WC , Działka 826 m 2.  
Cena: 690 000  zł,   ( nr: 2640)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06   

BON – BOGUSZÓW-GORCE, miesz-
kanie  pow. 96,8 m 2, 3 pokoje z 
kuchnią, przedpokój, łazienka z 
WC. Cena 398 000 zł, (nr.2641), (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06 

BON – GŁUSZYCA, działka w 
okolicach Głuszycy o pow. 4900 
m 2 z warunkami zabudowy oraz 
rozpoczętą budową domu. Cena 
185 000 zł, (nr.2608), (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06 

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 42 m2, 1 pokój, kuchnia,ła-
zienka z WC, ogrzewanie  gazowe. 
CENA: 149 000 zł (nr: 2648)  (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 64 m2, 3 pokoje,kuchnia,  
łazienka, WC, duży balkon,ogrze-
wanie miejskie. CENA: 177 000 zł 
(nr: 2651)  (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON –Okolice STARYCH BOGA-
CZOWIC  Dom o pow. 320 m 2 , 7 
pokoi, 2 kuchnie,  łazienka z WC , 
Działka 2300 m 2.  Cena: 300 000  
zł,   ( nr: 2652)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – WALIM, działki w Jugowi-
cach o pow. od 700 do 1300 m 2 z 
warunkami zabudowy. Cena 40 zł  
m2, (nr.1646), (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06 

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-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam lokal mieszkalny- wy-
soki standard, po remoncie w 
spokojnej części Białego Kamienia- 
okolice ul. Miłosnej. Pow. 42 m2. 
Cena 185 tys. zł.  Czynsz 220 zł.

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZ-
KANIE WILLOWE z tarasem i zadba-
nym ogrodem (parter) na wynajem 
wyposażone, 3 pokoje, aneks 
kuchenny,60m2, piękna okolica  
Cena: 1 990  zł,   ( nr: 2551)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 
wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 169 000zł. Wy-
najem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna 
kuchnia z jadalnią, garderoba,  ła-
zienka z WC, ogrzewanie w trakcie 
modernizacji na gazowe. CENA: 
159 000 zł (nr: 2549)  (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki z WC , Działka 1700 m 
2.  Cena: 1 600 000  zł,   ( nr: 2599)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON –MIEROSZÓW Dom o pow. 
772 m 2 , 8 pokoi, kuchnia, 2 
łazienki z WC,  , Działka 751 m 2.  
Cena: 630 000  zł,   ( nr: 2612)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –BOGUSZÓW-GORCE  Dom o 
pow. 180 m 2 , 4 pokoje, kuchnia 
otwarta na salon, 2 łazienki z WC 
, Działka 540 m 2.  Cena: 640 000  
zł,   ( nr: 2615)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06,

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 238 m 2 , 5 pokoi, 2 kuchnie, 
3 łazienki z WC , Działka 700 m 2.  
Cena: 690 000  zł,   ( nr: 2620)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 51 m2, 2 pokoje, z aneksem 
kuchennym łazienka z WC, ogrze-
wanie  gazowe. CENA: 155 000 zł 
(nr: 2631)  (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 
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