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12 lutego o północy upły-
nął termin zgłaszania kandy-
datów na nowego burmistrza 
Boguszowa – Gorc. Wcześniej 
swoje komitety zarejestrowali: 
Marta Cinciała, Sylwia Dąbrow-
ska, Krzysztof Kumorek, Roman 
Ludwiczuk oraz Robert Wąs. 
Pierwszą wery�kacją dla kandy-
datów było zebranie minimum 
600 podpisów od mieszkań-
ców Boguszowa – Gorc, któ-
rzy popierają ich kandydatury. 
Tego wymogu nie spełnił tylko 
Robert Wąs, który nie będzie 
mógł ubiegać się o stanowisko 
burmistrza, zwolnione przez 
odwołanego w referendum Jac-
ka C. Pozostali kandydaci złożyli 
listy poparcia w Miejskiej Komi-
sji Wyborczej w Boguszowie – 
Gorcach i zostali zarejestrowani.

Kim są kandydaci na no-
wego włodarza Boguszowa – 
Gorc?

– Marta Cinciała jest zastęp-
cą koordynatora Partii Wiosna 
w powiecie wałbrzyskim,

– Sylwia Dąbrowska była w 
poprzedniej kadencji Przewod-
niczącą Rady Miejskiej Boguszo-

wa – Gorc i wieloletnim pracow-
nikiem socjalnym w Ośrodku 
Pomocy Społecznej. W 2018 r. 
przegrała w II turze wyborów bur-
mistrza z odwołanym Jackiem C.;

– Krzysztof Kumorek 24 
czerwca 2020 r. został powo-
łany przez premiera Mateusza 
Morawieckiego na stanowisko 
osoby pełniącej funkcję burmi-
strza Boguszowa – Gorc;

– Roman Ludwiczuk był za-
stępcą prezydenta Wałbrzycha, 
senatorem VI i VII kadencji, 
prezesem Polskiego Związku 
Koszykówki.

Tymczasem 18 lutego 2021 r 
weszło w życie rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów zmie-
niającego rozporządzenie w 
sprawie przedterminowych wy-
borów burmistrza Boguszowa-
-Gorc. Z projektu rozporządze-
nia wynika, że termin wyborów 
został przesunięty z 7 marca na 
11 kwietnia 2021 r. Zmiana ter-
minu wyborów podyktowana 
jest aktualną sytuacją epide-
miczną, która jest niekorzystna 
i dynamicznie zmienna.

(RED)

Czworo kandydatów 
na burmistrza

4 kandydatów będzie rywalizowało w przedterminowych wyborach burmistrza Boguszowa – 
Gorc. Miejska Komisja Wyborcza w Boguszowie – Gorcach zarejestrowała: 

Martę Cinciałę, Sylwię Dąbrowską, Krzysztofa Kumorka i Romana Ludwiczuka. 
Głosowanie odbędzie się 11 kwietnia 2021 r.
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Wymagania:
1. Ukończone studia wyższe techniczne: budowlane, instalacyjne, elektryczne.
2. Posiadanie uprawnień budowlanych. 
3. Co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowi-

skach kierowniczych.
4. Obywatelstwo polskie.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.
7. Znajomość przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze, 

ustawy Prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami.
8. Znajomość zagadnień dot. funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i gospodarowania 

zasobami mieszkaniowymi.
9. Nieprowadzenie przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działalności konkurencyj-

nej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu i niepozostawanie z człon-
kiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu w związku mał-
żeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu 
linii bocznej. 

10. Pełna dyspozycyjność.
11. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

 
Oferta (zgłoszenie) kandydata powinna zawierać:
1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i opisem posiadanego doświadczenia zawodowego oraz in-

formację o sposobie skutecznego kontaktowania się Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” 
w Wałbrzychu z kandydatem.

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
3. Kopie świadectw pracy potwierdzających minimum dziesięcioletni staż pracy, w tym co naj-

mniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień.
5. Aktualne oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.
6. Aktualne oświadczenie o niekaralności .
7. Aktualne oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokurator-

skiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą.
8. Pisemne oświadczenie o nieprowadzeniu przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej 

działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu 
i o niepozostawaniu z członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” 
w Wałbrzychu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej i w drugim stopniu linii bocznej . 

9.  Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i jego akceptacji.
10. Klauzulę o treści : „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.”

Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, a w takim przy-
padku w trakcie rozmowy kwali�kacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nad-
zorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, potwierdza-
jących wykształcenie i posiadane uprawnienia - pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania 
konkursowego.

Powyższe wymagania zgodne są z regulaminem konkursu na stanowisko Zastępcy 
Prezesa Zarządu ds. technicznych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzy-
chu, dostępnym na stronie internetowej www.smpodzamcze.com.pl 

Oferty należy składać w terminie do dnia 1 marca 2021 r. do godziny 14.00.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”  w Wałbrzychu,  Al. Podwale 1

ogłasza konkurs na stanowisko: 

 ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU ds.TECHNICZNYCH
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Regulacja zasad współ-
pracy pomiędzy najemcą 
a wynajmującym (właści-
cielem lokalu) jest kwestią 
niezwykle istotną. Oprócz 
konkretnych zapisów, które 
znajdują się zwykle w umo-
wie, istnieją odgórne prze-
pisy, mające znaczący wpływ 
na kształt stosunku obydwu 
stron. W dzisiejszym artyku-
le omówię prawa i obowiązki 
najemcy. Będąc po jednej i 
drugiej stronie, warto wie-
dzieć do przestrzegania ja-
kich reguł zobowiązują aktu-
alnie obowiązujące przepisy.

Podstawowym prawem na-
jemcy mieszkania jest żądanie 
możliwości zamieszkiwania w 
wynajmowanym lokalu, czyli 
żądanie wydania lokalu miesz-
kalnego przez wynajmujące-
go, w stanie umożliwiającym 
korzystanie z lokalu. Najemca 
ma także prawo wymagać od 
wynajmującego umożliwienia 
korzystania z mediów (energii 
elektrycznej, wody, gazu itp.).

Podstawowym obowiąz-
kiem najemcy jest natomiast 
dokonywanie opłat czynszu 
najmu i wszystkich innych 
opłat związanych z wynajmo-
wanym lokalem (za zimną i cie-
płą wodę, ścieki, energię elek-
tryczną, wywóz śmieci itp.). Za 

realizację wskazanego wyżej 
obowiązku płatności czynszu i 
opłat odpowiedzialne są, soli-
darnie z najemcą, również oso-
by pełnoletnie stale wspólnie 
z nim zamieszkujące w wynaj-
mowanym lokalu.

Oprócz tego obowiązku, 
najemcę obciąża również: 
utrzymywanie lokalu we wła-
ściwym stanie technicznym i 
higieniczno-sanitarnym, dba-
nie oraz ochrona przed de-
wastacją lub uszkodzeniem 
części wspólnych budynku np. 
klatek schodowych, korytarzy 
itp. Dodatkowo najemca ma 
obowiązek bieżącej naprawy 
i konserwacji: podłóg, posa-
dzek, wykładzin podłogowych 
oraz płytek ceramicznych 
bądź szklanych, okien i drzwi, 
mebli, które zostały trwale 
wbudowane w substancję lo-
kalu (np. zabudowana szafa 
wnękowa).

Wskazane obowiązki napra-
wy i konserwacji oraz - w razie 
takiej potrzeby - dodatkowo 
obowiązek dokonania wymia-
ny, dotyczą także: trzonów 
kuchennych i kuchni, wanien, 
brodzików, mis klozetowych, 
zlewozmywaków i umywalek 
(w całości z syfonami i bate-
riami), instalacji elektrycznej 
(z tym, że wymiana, w razie 

konieczności, obciąża wynaj-
mującego), pieców węglowych 
i akumulacyjnych (w tym wy-
miany ich zużytych części), 
etażowego centralnego ogrze-
wania, przewodów kanaliza-
cji sanitarnej, z obowiązkiem 
niezwłocznego usuwania ich 
niedrożności.

W zakresie pozostałych 
elementów wyposażenia, na-
jemca zobowiązany jest do ich 
naprawy i konserwacji poprzez 
malowanie lub tapetowanie 
ścian i su�tów, a także malo-
wania okien i drzwi. Wszystkie 
powyższe naprawy, obciążają 
najemcę, w zakresie w jakim 
potrzeba ich dokonania wynik-
nęła z normalnego zużycia.

Rozliczenia 
po zakończeniu 
umowy najmu lokalu 
mieszkalnego

Najemca lokalu mieszkal-
nego, po zakończeniu najmu, 
ma obowiązek odnowienia 
lokalu, który najmował. Prze-
pisy szczegółowo nie określa-
ją, co należy rozumieć przez 
odnowienie lokalu. Najczęściej 
przyjmuje się, że lokal został 
odnowiony jeżeli ściany i su�-
ty zostaną pokryte nową farbą. 
Jeżeli w trakcie trwania naj-
mu zniszczone zostały, ponad 

miarę normalnego zużywania, 
podłoga lub drzwi, to należy 
położyć na nie także nową 
powłokę lakierniczą lub nawet 
je wymienić. Obowiązkiem 
najemcy jest również poczy-
nienie napraw, które w trakcie 
trwania najmu należały do wy-
żej wskazanych obowiązków 
najemcy.

Trochę inaczej przedsta-
wia się sprawa z kuchenkami 
gazowymi lub elektrycznymi, 
podgrzewaczami wody, czy to 
gazowymi (tzw. junkersy), czy 
też elektrycznymi, wannami, 
brodzikami i umywalkami, jak 
również z armaturą zezwa-
lająca na korzystanie z tych 
urządzeń. Jeżeli elementy in-
frastruktury wraz z armaturą, 
o której wyżej pisałem, zostały 
zużyte, to najemca ma obowią-
zek zwrócić ich równowartość 
wynajmującemu.

Z tak przyjętego sposobu 
rozliczeń stron umowy najmu 
widać jak ważne jest sporzą-
dzenie szczegółowego (opi-
sowego, z uwzględnieniem 
określenia stopnia zużycia 
poszczególnych elementów 
lokalu) protokołu zdawczo-od-
biorczego z przekazania lokalu, 
w dniu jego przejmowania.

Jeżeli w lokalu najemca 
przeprowadził prace remonto-

Prawo w pigułce: prawa i obowiązki najemcy lokalu
we, które - jako na-
jemcę - go obcią-
żały, to nie może 
żądać zwrotu war-
tości tych prac. W 
przypadku, gdy 
zostały wykonane 
prace, które ulep-
szyły lokal (np. 
wymiana okien, 
które były znisz-
czone) najemcy 
przysługuje zwrot 
kosztów wykona-
nia tych prac. Mu-
szą jednakże być 
spełnione pewne 
warunki. Przede 
wszystkim na do-
konanie ulepszeń 
lokalu należy mieć 
pisemną zgodę 
wynajmującego, 
wyrażoną przed 
r o z p o c z ę c i e m 
tych prac. Pisemna zgoda wy-
najmującego może być także 
zawarta w umowie najmu, w 
której to, również wspólnie, 
określony zostać powinien 
sposób rozliczeń tych prac 
ulepszających.

W sytuacji, gdy brak było 
zgody wynajmującego na do-
konanie ulepszeń w lokalu, 
a co za tym idzie, brak było 
również pisemnego ustalenia 

sposobu rozliczeń, to - w za-
leżności od okoliczności - wy-
najmujący może żądać, aby 
najemca usunął dokonane 
ulepszenia lub wynajmujący 
może ulepszenia zatrzymać, 
przy czym wartość tych ulep-
szeń zobowiązany jest zwrócić 
najemcy.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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Podatki były i są przede 
wszystkim narzędziem, które 
służy do gromadzenia przez 
państwo środków zasilają-
cych dochody budżetowe, 
niezbędnych do �nanso-
wania jego zadań. Muszę 
przyznać, że zwiększanie 
przychodów Narodowego 
Funduszu Zdrowia, Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Zabytków oraz utworzenie 
Funduszu Wsparcia Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
w obszarze mediów, to bez 
wątpienia bardzo potrzebne 
zadania, ale sposób w jaki 
pomysłodawcy chcą te ob-
szary wesprzeć, musi budzić 
wątpliwości.

Po pierwsze dlatego, że ta 
pomoc nie może odbywać się 
kosztem i tak już zagrożonych 
przez pandemię przedsiębior-
ców. Mówiąc prościej i dosad-
niej: to nie jest czas i pora na 
przykręcanie śruby i tak już 
ledwo dychającym �rmom. 
Po drugie: ktoś chyba najwy-
raźniej nie do końca rozumie 
istotę nakładania na przedsię-
biorców danin i konsekwen-
cji z tym związanych. Każdy 
chyba wie, że prawdziwym 
płatnikiem tych podatków są 
przedsiębiorcy, ale �nalnie te 
koszty pokryją konsumenci, 
czyli jak zwykle - my wszyscy. 
Nie jest chyba tajemnicą, to że 
planowane, nowe obciążenia 
bez wątpienia źle wpłynie na 
rentowność prywatnych wy-
dawców gazet, kin, kanałów te-
lewizyjnych, czy internetowych 
portali i w efekcie sprawi, że 
na rynku pozostaną wyłącznie 
media publiczne, a tego chyba 
nikt nie chce?

Nie pominę również faktu, 
iż według mnie wprowadze-

Nie dla podatku od reklam

nie takich obciążeń w środku 
roku podatkowego, wbrew 
ustalonym od lat zasadom, 
może poważnie zaburzyć za-
ufanie do państwa. Niezależ-
nie od szlachetnych intencji 
wnioskodawców, a rozumiem, 
że chodziło o opodatkowa-
nie medialnych gigantów – w 
ustawie pojawiły się zapisy 
zbyt daleko idące, sprzeczne z 
zasadą wolności gospodarczej, 
a konstrukcja zaprezentowana 
w przedmiotowym projekcie 
ustawy i tak nie przyniesie w 
wymienionych obszarach po-
żądanego skutku. Akurat w 
tym konkretnym przypadku, 
majstrowanie w krajowym 
prawie nic nie da, bo światowi 
giganci wiedzą co zrobić, by 
zapłacić jak najmniej. Globalne 
korporacje, takie jak Google 
czy Facebook, podatki płacą 
tam, gdzie im się to najbar-
dziej opłaca, ale niekoniecznie 
tam, gdzie generują przychód. 
I właśnie dlatego wspomniane 
przeze mnie �rmy można sku-
tecznie opodatkować tylko za 

pomocą globalnego porozu-
mienia z USA i Unią Europejską.

Reasumując: proste i jedno-
cześnie sprawiedliwe podatki, 
to �lary każdej dobrze rozwi-
jającej się gospodarki. Dlatego 
jeśli chcemy sprawiedliwego 
systemu podatkowego, to na-
leży rozpatrywać te kwestie w 
skali globalnej. W tym miejscu 
chciałabym wspomnieć o tym, 
że Porozumienie Jarosława 
Gowina nie widzi możliwości 
poparcia projektu ustawy w 
zaproponowanym kształcie. 
Mam nadzieję, że nikogo to nie 
dziwi, gdyż od lat prezentuje-
my stanowisko, że zbyt wyso-
kie i skomplikowane daniny 
hamują rozwój gospodarczy, a 
przywiązując wielką wagę do 
roli mediów w demokratycz-
nym społeczeństwie oraz ko-
nieczności zapewnienia zróż-
nicowania prezentowanych 
opinii i poglądów, czujemy się 
zobowiązani do wsparcia w tej 
kwestii wszystkich środowisk 
dziennikarskich.

Beata Żołnieruk

Agnieszki Kołacz 
Leszczyńskiej (Ko-
alicja Obywatelska), 
Aleksandra Szweda 
(Prawo i Sprawiedli-
wość), Katarzyny Izabeli 
Mrzygłockiej (Koalicja 
Obywatelska), Moniki 
Wielichowskiej (Koalicja 
Obywatelska), Tomasza 
Siemoniaka (Koalicja 
Obywatelska), Marcina 
Gwoździa (Prawo i Spra-
wiedliwość), Ireneusza 
Zyski (Prawo i Spra-
wiedliwość), Michała 
Dworczyka (Prawo i Sprawiedliwość), Marka 
Dyducha (Sojusz Lewicy Demokratycznej), 
Wojciecha Murdzka (Porozumienie Jarosława 
Gowina)

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy wia-
domość o planach wprowadzenia przez rząd 
Zjednoczonej Prawicy dodatkowej opłaty od 
reklam internetowych i konwencjonalnych. Z 
opublikowanych założeń projektu wynika, że 
środki z: nowej daniny miałyby zasilić Naro-
dowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Fundusz 
Ochrony Zabytków oraz nową instytucję, Fun-
dusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w Obszarze Mediów.

Wprowadzona pod przykrywką wsparcia 
walki z pandemią nowa (lamna, jest naszym 
zdaniem niczym innym, jak podwójnym opo-
datkowaniem. Płacimy podatek VAT od za-
mieszczanych w naszych mediach reklam, a 
także podatki dochodowe. Dodatkowe obcią-
żenie jest niesprawiedliwe i nieuczciwe. Dla 
wielu lokalnych mediów może oznaczać wy-
rok.

Oczekujemy jasnej deklaracji czy 
poprą Państwo rządowy projekt? 
Czy staną Państwo w obronie me-
diów?

Robert Radczak – wydawca i re-
daktor naczelny Tygodnika DB 2010 
i portalu db2010.pl

Rafał Pawłowski – redaktor na-
czelny Wiadomości Wałbrzyskich, 
Wiadomości Świdnickich i Tygodni-
ka Dzierżoniowskiego

Marek Kowalski – wydawca por-
talu Swidnica24.pl

Tomasz Kuriata – współwłaściciel 
i redaktorn naczelny portalu doba.pl

Kto odpowiedział?
Choć list otwarty do parlamentarzystów 

z byłego województwa wałbrzyskiego został 
opublikowany 10 lutego 2021 r., to do dziś od-
powiedziały zaledwie dwie osoby.

- Jestem przeciwna wprowadzeniu dodat-
kowej opłaty od reklam internetowych i kon-
wencjonalnych. Jest to kolejny krok w ogra-
niczaniu naszej wolności i demokracji. Mówię 
stanowcze NIE projektowi Rady Ministrów i 
wraz z całym klubem będę stać po stronie wol-
nych mediów – napisałam Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka – poseł na Sejm z Koalicji Obywa-
telskiej, która dołączyła uchwałę Klubu Parla-
mentarnego Koalicji Obywatelskiej w sprawie 
ograniczenia wolności mediów w Polsce.

- Jestem zdecydowanie przeciwny projek-
towi „podatku reklamowego” widząc w tej 
inicjatywie chęć osłabienia mediów i poddania 
ich większej kontroli władzy – napisał poseł na 
Sejm Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatel-
skiej.

(RED)

Wydawcy z Wałbrzycha, Świdnicy i Dzierżoniowa 
pytają naszych parlamentarzystów 

o podatek od reklam
List otwarty do Posłów i Senatorów Ziemi Wałbrzyskiej, 

Świdnickiej i Dzierżoniowskiej:
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R E K L AMA

Zbierają baterie
W Wałbrzychu oraz w okolicz-
nych gminach w wybranych 
punktach stoją specjalne 
pojemniki, do których moż-
na wyrzucać zużyte baterie. 
EkoWalentynki to ogólnopol-
skie wydarzenie koordynowane 
przez Stowarzyszenie Czysty 
Wałbrzych, a organizowane 
przez ekologa Dominika Dobro-
wolskiego. Ta ogólnopolska ak-
cja edukacyjna realizowana jest 
od 2010 roku, a jej celem jest 
promocja selektywnej zbiórki i 
recyklingu zużytych baterii oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. W „EkoWa-
lentynkach” uczestniczyło do 
tej pory ponad 1000 lokalnych 
partnerów, którzy zebrali ponad 
10 mln sztuk zużytych baterii. Ba-
terie można oddawać do kwiet-
nia w tych punktach: Wałbrzych 
- ratusz, Aqua Zdrój, Galeria Vic-
toria, Stacja Paliw Pietrzyk, Sklep 
Spożywczy ABC ul. Orkana 32; 
Boguszów Gorce - CKK Witold, 
Sklep Spożywczy ul. Reymonta 
18, Sklep Spożywczy ul. Traugut-
ta 12G; Czarny Bór - Sklep Wielo-
branżowy Dunia; Dziećmorowice 
- Sklep Spożywczy ul. Sienkiewi-
cza 31; Głuszyca – urząd miejski i 
centrum kultury; Jaczków - Sklep 
Spożywczy Jaczków 26A; Jedlina 
Zdrój - urząd miejski; Mieroszów 
– MCK, Sokołowsko - sklep spo-
żywczy; Szczawno-Zdrój - urząd 
miejski; Świebodzice - urząd 
miejski; Unisław Śląski - sklep 
spożywczy; Walim - centrum Kul-
tury, Zagórze Sląskie - Sklep spo-
żywczy ABC.

(RED)

Łatwiej 
rozliczysz 
podatki
- Wiemy już jakie korzyści 
niesie za sobą Twój e-PIT, 
w tym roku doszła nowa 
usługa e-Urząd Skarbowy 
- oprócz usługi Twój e-PIT, 
znajdziesz tu m. in. wykaz 
mandatów karnych, twój 
numer mikrorachunku po-
datkowego (na który wpła-
casz PIT, CIT i VAT) czy e-mi-
kro�rmę (do generowania i 
wysyłania JPK). Od 15 lute-
go 2021 r. w usłudze Twój 
e-PIT zostały udostępnione 
wypełnione zeznania PIT-37 
i PIT-38 za 2020 r. Od tego 
roku do usługi Twój e-PIT 
wejdziesz wyłącznie przez 
e-Urząd Skarbowy – dostęp-
ny na: podatki.gov.pl – wy-
jaśnia Małgorzata Łękawska, 
Zastępca Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Wałbrzychu.
Zalogowanie do e-Urzędu 
Skarbowego możliwe jest: 
Pro�lem Zaufanym, e-Do-
wodem, przez bankowość 
elektroniczną lub danymi 
podatkowymi.
- Ważne udogodnienie – je-
śli z rozliczenia PIT wynik-
nie podatek do zapłaty, w 
usłudze e-urząd skarbowy 
będzie wskazany mikrora-
chunek podatkowy na który 
możesz dokonać płatności 
online. Wszyscy, którzy zło-
żą PIT elektronicznie, w tym 
przez usługę Twój e-PIT, 
otrzymają zwrot podatku 
w skróconym czasie - 45 
dni. Do 30 kwietnia 2021 r. 
możesz sprawdzić i uzupeł-
nić lub zatwierdzić swoje 
rozliczenie PIT-37 i PIT-38 
w usłudze Twój e-PIT. Po 
tym terminie Twoje zezna-
nie zostanie automatycznie 
zaakceptowane i złożone 
w urzędzie. Jeśli z takiego 
zeznania wyniknie kwota 
do zapłaty, wówczas urząd 
skarbowy do 31 maja 2021 
r. wyśle informacje o kwo-
cie podatku do zapłaty. Nie 
zdarzy się więc sytuacja, w 
której podatnik nie wie, że 
może mieć zaległość. Usłu-
ga Twój e-PIT działa przez 
całą dobę z dowolnego 
urządzenia podłączonego 
do internetu, w dogodnym 
miejscu i czasie – dodaje 
Małgorzata Łękawska.
Więcej na https://www.po-
datki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/.

(RED)

W Wałbrzychu, Boguszo-
wie – Gorchach i Jedlinie – 
Zdroju można skorzystać z 
nieodpłatnych porad praw-
nych oraz obywatelskich 
oraz mediacji.

Przedstawiamy harmo-
nogram oraz rozmieszczenie 
punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
w powiecie wałbrzyskim w 
roku 2021:

- Starostwo Powiatowe w 
Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 
58-300 Wałbrzych - 

od poniedziałku do czwart-
ku w godzinach: 07:30 – 11:30;

- Miejska Biblioteka Publicz-
na Centrum Kultury w Bogu-
szowie-Gorcach, pl. Odrodze-
nia 4, 58 -370 Boguszów-Gorce 
- od poniedziałku do piątku w 
godzinach: 12:00 – 16:00;

- Centrum Usług Socjalnych, 
ul. Piastowska 11, 58-330 Jedli-
na-Zdrój - w każdy piątek: od 
12:00 – 16:00.

Aby skorzystać z nieod-
płatnej pomocy prawnej na-
leży zapisać się pod numerem 
telefonu: 74 846-05-48 (w 
godzinach pracy urzędu) lub 
przesłać zgłoszenie na adres 
e-mail: poradyprawne@powia-
twalbrzyski.pl. Można także 
zarejestrować się samodziel-
nie przez elektroniczny moduł 
rejestracji utworzony przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości: 
https://np.ms.gov.pl/.

Kto może skorzystać?
Każdy, kto znajduje się w 

sytuacji, w której nie może 
ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy. Nieodpłatna pomoc 
prawna przysługuje także 
osobie �zycznej prowadzącej 
jednoosobową działalność 
gospodarczą (osoba samoza-
trudniona) niezatrudniającej 
innych osób w ciągu ostatnie-
go roku. Nieodpłatna pomoc 
prawna dla samozatrudnio-
nych przedsiębiorców ma cha-
rakter pomocy de minimis.

Nieodpłatna pomoc 
prawna

Prawnik udzieli nieodpłat-
nej pomocy prawnej przykła-
dowo w sytuacjach sporu z 
pracodawcą, spółdzielnią lub 
sąsiadem, reklamacji w sklepie. 
Udzieli informacji i przygotuje 
projekt potrzebnego pisma, w 
tych sprawach, które nie toczą 
się przed sądem. A jeżeli spra-
wa jest już w sądzie, to napisze 
projekt pisma o zwolnienie z 
kosztów sądowych, ustanowie-
nie pełnomocnika z urzędu w 
postępowaniu sądowym lub 
ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatko-
wego lub rzecznika patento-
wego w postępowaniu sądo-
wo-administracyjnym.

Doradca obywatelski
Doradca służy nieodpłatną 

poradą obywatelską. Zapropo-

Bezpłatne porady prawne

nuje działania dostosowane do 
indywidualnej sytuacji. Będzie 
wspierał w rozwiązaniu pro-
blemu. Wskaże przysługujące 
prawa i spoczywające na Tobie 
obowiązki, a w razie potrzeby 
sporządzi wspólnie plan działa-
nia i pomoże w jego realizacji.

Mediacja
Jeżeli jesteś w sporze i 

chcesz się porozumieć – sko-
rzystaj z nieodpłatnej mediacji. 
Mediator przeprowadzi me-
diację pomiędzy Tobą a inną 

osobą, grupą osób lub insty-
tucją, jak np. bank, wspólnota 
mieszkaniowa, spółdzielnia itd. 
A jeśli nie jesteś pewien, czy 
mediacja znajdzie zastosowa-
nie do twojej sprawy – przyjdź 
po informacje.

Uwaga: z usługi nieodpłat-
nej mediacji wyłączone są 
mediacje prowadzone ze skie-
rowania sądu oraz sprawy, w 
których zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że w relacji stron 
występuje przemoc.

(RED)
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SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY

- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

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

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w użyczenie 

stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz Nr 2/2021 wywiesza się 

na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

mogą składać wnioski do dnia 01 kwietnia 2021 roku. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 

Środowiska tutejszego urzędu.

R E K L AMA

Podobnie jak wiele miast 
na świecie, w tym roku rów-
nież Świebodzice włączyły 
się w akcję pn. „One Billion 
Rising”. 14 lutego (niedziela) 
liczna grupa mieszkańców 
Świebodzic zebrała się w cen-
trum miasta, aby solidarnie 
zatańczyć w ramach protestu 
przeciwko przemocy wobec 
kobiet.

Wydarzenie otworzył Za-
stępca Burmistrza Świebodzic 
Tobiasz Wysoczański wraz z 
Pełnomocniczką ds. kobiet 
Justyną Gąsior. W akcji udział 
wzięli m. in.: Katarzyna Woź-
niak  - dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury, radni Rady 
Miejskiej Świebodzic: Ewa 
Dziwosz i Janusz Kościukie-
wicz, przedstawiciele Klubu 
Senior +, a także młodsi i starsi 
mieszkańcy Świebodzic. Tre-
nerka ze Szkoły Tańca Cordex 
w Wałbrzychu przeprowa-
dziła krótką rozgrzewkę oraz 
szkolenie z podstawowych 
kroków. Następnie zgroma-
dzeni zatańczyli prosty układ 
choreogra�czny do piosenki 
„Break the Chain” Teny Clark. 
W ten sposób okazali wspar-
cie wszystkim kobietom, które 
doświadczyły przemocy psy-

Zatańczyły przeciwko przemocy

chicznej lub �zycznej. W tej 
grupie znalazły się również 
niedawno znieważone i po-
bite Wolontariuszki tegorocz-
nego Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, którym - 
między innymi  - dedykowany 
był ten taniec.

Zastępca burmistrza zgro-
madzonym Paniom rozdał 
piękne tulipany, okazując w 
ten sposób gest solidarności. 
W trakcie wydarzenia głos za-
brały Justyna Gąsior oraz rad-
na Ewa Dziwosz, które mówiły 
o problemach przemocy oraz 
dyskryminacji kobiet w róż-

nych aspektach życia codzien-
nego. Piękna pogoda oraz 
święto zakochanych sprawiły, 
że mieszkańcy chętnie robili 
sobie zdjęcia w walentynkowej 
foto ramce, ustawionej przed 
ratuszem.

Akcję w Świebodzicach za-
inicjowały pełnomocniczka do 
spraw kobiet Justyna Gąsior 
oraz dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury w Świebodzicach Kata-
rzyna Woźniak. Organizatorzy 
zadbali o zachowanie środków 
ostrożności związanych z pan-
demią.

(WPK)

Gmina Mieroszów zawarła 
umowy na realizację dwóch 
inwestycji: budowy remizy 
strażackiej oraz rewitalizacji 
obiektów sportowych przy 
ul. Sportowej w Mieroszowie.

- 11 lutego 2021 r. podpisa-
liśmy umowę z TWS GB Spółka 
z o. o. Spółka Komandytowa z 
siedzibą przy ul. Grota Rowec-
kiego we Wrocławiu, która bę-
dzie wykonawcą budowa remi-
zy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mieroszowie – mówi Andrzej 
Lipiński, burmistrz Mieroszowa. 
- W ramach tego zadania zosta-
nie wykonany budynek remizy 
ochotniczej straży pożarnej z 
salą sportowo-edukacyjną wraz 
z niezbędną infrastrukturą tech-
niczną i zagospodarowaniem 
terenu. Wartość inwestycji wy-
nosi 2 884 650,19 zł, ale Gmina 
Mieroszów na ten cel pozyskała 

do�nansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
w wysokości 2 500 000 zł. Tego 
samego dnia została podpisana 
umowa z �rmą Sport–Track Sp. 
z o.o. z siedzibą przy ul. Mińskiej 
we Wrocławiu, która będzie wy-
konywcą rewitalizacji obiektów 
sportowych przy ul. Sportowej 
w Mieroszowie. W ramach za-
dania zostanie wykonane za-
gospodarowanie tego terenu, 
remont bieżni i skoczni oraz 
roboty rozbiórkowe, a także do-
stawa i montaż urządzeń (kon-
tenery). Projekt zakłada także 
wykonanie nawierzchni (w tym 
utwardzonych z kostki betono-
wej). Wartość robót wynosi 1 
097 160 zł brutto, a inwestycja 
jest do�nansowana przez Mi-
nisterstwo Sportu w wysokości 
580 000 zł.

(RED)

Są umowy, 
będą inwestycje

Punkt 
konsultacyjny 
znów działa
W Mieroszowie wznowił 
działalność punkt konsul-
tacyjny dla osób z proble-
mem alkoholowym oraz 
ich rodzin, a także rodzin 
z problemem przemocy w 
rodzinie. Osoby zaintereso-
wane konsultacjami mogą z 
nich skorzystać w każdy po-
niedziałek od godz.17:00 do 
19:00 w Urzędzie Miejskim 
w Mieroszowie (parter). 
Szczegółowe informacje 
dostępne pod numerem 
telefonu 733 045 017 - kon-
sultant mgr Dorota Folc lub 
74 845 82 62 - Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Miero-
szowie. Do głównych zadań 
punktu konsultacyjnego 
należy: 
- motywowanie zarówno 
osób uzależnionych, jak 
i członków ich rodzin do 
podjęcia psychoterapii w 
placówkach leczenia uzależ-
nienia, kierowanie do lecze-
nia specjalistycznego oraz 
do skorzystania z pomocy 
grup samopomocowych;
- motywowanie osób piją-
cych ryzykownie i szkodli-
wie, ale nieuzależnionych, 
do zmiany szkodliwego 
wzoru picia;
- udzielanie wsparcia oso-
bom po zakończonym 
leczeniu odwykowym ( 
rozmowy podtrzymujące,  
wspierające, grupy wsparcia 
dla osób po zakończonym 
leczeniu w placówce lecze-
nia uzależnienia od alkoho-
lu);
- rozpoznanie zjawiska prze-
mocy domowej, udzielenie 
stosownego wsparcia i in-
formacji o możliwościach 
uzyskania pomocy i po-
wstrzymania przemocy;
- inicjowanie interwencji w 
przypadku diagnozy prze-
mocy domowej;
- gromadzenie aktualnych 
informacji na temat dostęp-
nych miejsc pomocy i kom-
petencji poszczególnych 
służb i instytucji z terenu 
gminy, które powinny być 
włączone w systemową po-
moc dla rodziny;
- diagnozowanie proble-
mów całej rodziny i za-
planowanie pomocy dla 
wszystkich jej członków 
(dorosłych i dzieci);
- wstępne rozpoznanie zja-
wiska współuzależnienia w 
rodzinie.
W punktach informacyj-
no-konsultacyjnych nie 
prowadzi się psychoterapii 
osób uzależnionych.

(RED)
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Inezpo wypadku komunikacyjnym 

potrzebuje POMOCY.
Dzięki Wam może być sprawna.

Przekaż 1% podatku wpisując w formularzu PIT 
KRS0000037904 w rubryce 

„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”

WPISZ:

25859 Pochmara Inez

R E K L AMA

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

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

R E K L AMA

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 ostatnim czasie wielu 
komentatorów rzeczywistości 
(socjologów, �lozofów, ekono-
mistów) otwarcie i publicznie 
poddaje pod re�eksję zmiany, 
jakie dokonały się w myśleniu 
o świecie w wyniku pandemii. 
Jedną z nich, jak podkreśla-
ją eksperci, jest zachwianie, a 
wręcz upadek wiary w możli-
wość kontroli rzeczywistości 
i jej przewidzenia. Jednocze-
śnie, kilka linijek dalej, snują 
oni rozległe i wielowątkowe 
spekulacje (niektóre z nich 
mają charakter nie budzących 
wątpliwości twierdzeń) na te-
mat tego, jak zmieni się nasz 
świat po pandemii. Potrzeba 
przewidywania jest tak silna, 
że przysłania logikę dyskursu 
i sprzeczności w obrębie wła-
snej wiedzy i przekonań.

Jak się jednak okazuje, traf-
ność zadecydowanej więk-
szości takich prognoz nie jest 
większa niż przewidywania 
wróżbitów. Słowem to, co przy-
niesie nam przyszłość można 
równie dobrze starać się prze-

Okiem psychologa: prognozy, prognozy, prognozy (2)
Marek 
Gawroń

widzieć rzucając monetą, a i tak 
ostateczny kształt, jaki przybie-
rze prognozowana rzeczywi-
stość, będzie znacznie bardziej 
złożony i mniej czytelny niż 
ten, który wyobrażamy sobie, 
że nastąpi, gdy o nim myślimy, 
snując przewidywania. W sze-
roko zakrojonych badaniach z 
2005 roku (trwających 20 lat), 
których autorem był psycholog 
z Uniwersytetu w Pensylwanii 
Philip Tetlock, przeprowadzo-
no wywiady z 284 osobami, 
zawodowo zajmującymi się 
komentowaniem lub doradza-
niem w dziedzinie trendów 
politycznych i gospodarczych, 
prosząc ich o oszacowanie 
prawdopodobieństwa zaist-
nienia pewnych wydarzeń w 
nieodległej przyszłości. Wyniki 
tych badań wywołały ogromny 
dysonans i zdumienie, także 
wśród samych badaczy. Oka-
zało się bowiem, że eksperci 
produkują gorsze prognozy 
niż… małpa rzucającą na oślep 
lotkami do tarczy, która tra�a-
łaby w każdą z możliwych opcji 
po równo. Nie brzmi to dobrze 
prawda?

Przyczyn tak niskiej trafno-
ści wszelkich prognoz można 
upatrywać w naturze i dzia-
łaniu naszych umysłów. Na 
przykład systematycznie igno-
rujemy fakt, że nasze życie nie 
przebiega w próżni oraz izola-
cji i że jesteśmy częścią złożo-
nego układu dynamicznego 
(społecznego, kulturowego), 
a ewolucja układu złożonego 
nie jest sumą pojedynczych 
decyzji i działań, ale skutkiem 
interakcji o charakterze nieli-
niowym, a zatem nieprzewi-

dywalnym. Słynny matematyk 
Henri Poincare zrozumiał i wy-
jaśnił podstawowe, niedające 
się wyeliminować ograniczenia 
naszych przewidywań, wpro-
wadzając pojęcie nieliniowości 
drobnych zdarzeń, które osta-
tecznie mogą spowodować 
poważne (nieprzewidywalne) 
konsekwencje w przyszłości. 
Koncepcja ta, nazwana póź-
niej teorią chaosu, zmieniła 
nasze myślenie o możliwości 
przewidywania przyszłych 
stanów rzeczy na podstawie 
aktualnych i jedynie dostęp-
nych danych początkowych, 
nieuwzględniających przypad-
kowości i nieprzewidywalności 
wydarzeń o charakterze nieli-
niowym.

Dodatkowy problem w 
przewidywaniu zjawisk spo-
łecznych wynika z faktu, że 
ludzie dysponują wolną wolą, 
a to oznacza, że ich decyzji 
nie da się przewidzieć tylko na 
podstawie znajomości np. ich 
osobowości, czy kontekstu sy-
tuacyjnego. Nawet jeśli istnieje 
pewien, empirycznie potwier-
dzony mechanizm psycholo-
giczny, dzięki któremu może-
my prognozować jak zachowa 
się większość ludzi w danej 
sytuacji (np. że w pewnych 
okolicznościach ulegnie auto-
rytetowi) to i tak nie oznacza 
to, że możemy z całą pewno-
ścią przewidzieć, że konkretna 
osoba - Pan Jan z Katowic za-
chowa się zgodnie z prognozą) 
- słowem, nigdy w badaniach 
psychologicznych nie zdarza 
się tak, że 100 badanej popula-
cji zachowa się tak, jak przewi-
duje to dana teoria. Poza tym, 

co nie budzi już dziś żadnych 
wątpliwości, ludzie dalecy są 
od zakładanego przez dawną 
ekonomię, modelu jednostki 
racjonalnej, która podejmuje 
zawsze takie same decyzje, jeśli 
warunki są identyczne. Nasze 
preferencje, gusta i związane 
z nimi decyzje są zmienne w 
czasie i uzależnione od okolicz-
ności. To, co dziś wydaje nam 
się atrakcyjne, jutro może nie 
wzbudzić w nas najmniejsze-
go nawet entuzjazmu. Wyniki 
wielu badań pokazują, że mo-
del zachowania racjonalnego 
w warunkach niepewności jest 
modelem błędnym. Ludzie 
bywają irracjonalni w swoich 
decyzjach i zachowaniach i to 
znacznie częściej niż nam się 
zdaje. Mamy skłonność do ule-
gania sugestywnym, spójnym 
opowieściom, które mylimy z 
rzeczywistością, co sprawia, że 
zgrabna, czytelna, zrozumiała 
i budząca żywe odczucia prze-
powiednia, może być potrakto-
wana jako rzetelne, prawdziwe 
wyjaśnienie tego, co ma się 
wydarzyć. Dzięki narracjom 
mamy złudzenie, że np. dosko-
nale rozumiemy przeszłość, a 
zatem wierzymy, że możemy 
także przewidzieć przyszłość.

To i wiele podobnych badań 
odsłania iluzoryczność i miał-
kość wszelkich prognoz (nawet 
pogodę możemy przewidzieć 
zaledwie na kilka dni naprzód, 
a i te prognozy są dalekie od 
precyzji) i każe nam z dużym 
dystansem traktować wszelkie 
spekulacje. Myślę nawet, że z 
uwagi na ich tak nikłą wartość 
teoretyczną i praktyczną, nie 
warto w ogóle zawracać sobie 

nimi głowę. Pozostawmy spe-
kulacje spekulantom, niech so-
bie dyskutują w swoim gronie. 
Dla każdego z nas mało ważna 
może być wiara w to, że zgod-
nie z prognozami nasze życie w 
przyszłości zmieni się na lepsze, 
jeśli się ostatecznie nie zmieni, 
gdyż już dziś nie zrobiliśmy nic 
w tym kierunku, by podnieść 
szanse (choć nigdy nie pew-
ność) na to, by tak się stało.

Poddając się spekulacjom 
dotyczącym odległej i nieobec-
nej przyszłości, tracimy z oczu 
(a raczej uwagi) to wszystko, 
co znajduje się tuż pod naszym 
nosem, na wyciągnięcie ręki. 
Zamiast snuć prognozy i zasta-
nawiać się, co czeka nas jutro, 
warto być może starać się żyć 
dziś tak, jakby to jutro nigdy 
nie miało nadejść. Bo w istocie 
to jutro nie istnieje, jest zawsze 
tylko możliwością, prognozą, 
opartą na niezwykle skąpych 
danych i ignorującą niewyobra-
żalną złożoność rzeczywisto-
ści, która w swoim rozwoju i 
wydarzaniu się kompletnie nie 
uwzględnia naszych oczekiwań. 
Za to istnieje teraźniejszość 
(wraz z naszą przeszłością), ota-
czający nas żywi, konkretni lu-
dzie, otwarci na nasze uczucia, 
potrzebujący naszej uwagi, nie 
zaś obietnic, że kiedyś będzie 
dobrze i pięknie, że spełnią się 
nasze marzenia. Nie wiemy co 
zdarzy się jutro, za miesiąc, czy 
rok, nie wiemy też jak będziemy 
się wówczas czuli. Możemy na-
tomiast już dziś mocno przytu-
lić nasze żony, mężów i dzieci, 
zrobić prezent, siąść razem do 
wspólnej kolacji, sprawić ra-
dość (także sobie), powiedzieć 

kocham. Możemy poczuć się 
realnie i naprawdę szczęśliwi. 
Jedyny raj, który możemy sobie 
stworzyć, to raj skrojony na krót-
ką, bieżącą chwilę, bowiem nad 
tą chwilą mamy jakąś kontrolę. 
Wyobrażony raj, odległy w cza-
sie, uzależniony jest głównie od 
ślepego trafu, łutu szczęścia, a 
zatem jest to raj nierzeczywisty 
(nieurzeczywistniony). Co nam 
po takim raju ?

Pewien, żyjący w Aleksan-
drii, na przełomie II i III wieku 
naszej ery, lekarz i kronikarz 
pirrońskich sceptyków, Sek-
stus Empiryk, bezwzględny w 
tamtym czasie dla wszelkich 
dogmatów, wskazał pewne 
sposoby myślenia, chroniące 
nas przed przygnębieniem, 
rozpaczą i brakiem nadziei. 
Jednym z nich było kwestio-
nowanie możliwych konse-
kwencji zdarzeń negatywnych, 
zawieszenie wszelkich sądów 
o możliwych konsekwencjach. 
Jeśli wydaje ci się, że np. utrata 
pracy nieuchronnie prowadzi 
cię do katastrofy, pomyśl, że 
to tylko twoja opowieść, wy-
łącznie prognoza przyszłości. 
A jak bywa z prognozami, już 
wiesz…

Od redakcji: autor jest 
psychologiem – 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
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Willa Alfa zaprasza

  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/

Po raz trzeci Miejska Szko-
ła Podstawowa w Szczaw-
nie-Zdroju zorganizowała 
zbiórkę karmy dla zwierząt. 
Inicjatorką akcji była Joanna 
Rychlik - nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej i plastyki. 
Wspólnie z dyrekcją szkoły, 
radna Rady Powiatu Wał-
brzyskiego Ramona Bukow-
ska nagrodziła najbardziej 
aktywne dzieci.

- Od października do li-
stopada 2020 r., z okazji 
Światowego Dnia Zwierząt, 
zorganizowaliśmy w Miej-
skiej Szkole Podstawowej w 

Szczawnie-Zdroju zbiórkę na 
rzecz bezdomnych zwierząt. 
Niestety, ówczesna sytuacja 
epidemiczna uniemożliwiła 
nam spotkanie w siedzibie 
szkoły. Akcja cieszyła się bar-
dzo dużym zainteresowaniem, 
za co wszystkim serdecznie 
dziękuję. Dzieci z zaangażo-
waniem zebrały ponad 650 kg 
mokrej oraz suchej karmy dla 
psów i kotów oraz akcesoria 
dla nich. W naszym przed-
sięwzięciu wzięło udział 73 
uczniów z 11 klas – mówi Ra-
mona Bukowska.

(RED)

Razem można więcej

Nagrody ufundowane przez radną Bukowską otrzymali:
1 miejsce Igor i Borys Kołcz  - klasa 4B (90 kg)
2 miejsce Igor Stapiak - klasa 7A (74 kg)
3 miejsce Adrian Buentello - klasa 4B (45 kg)
Wyróżnienie Lena Brachoń - klasa 2A (33 kg)
Wyróżnienie Martin Rudolf - klasa 7B (31,4 kg)
Wyróżnienie Julita i Karolina Bęben - klasa 2A (26 kg)
Wyróżnienie Natalia Tokarska - klasa 0 (20 kg)

Szukają świadków 
potrącenia pieszego

Komenda Miejska Policji 
w Wałbrzychu poszukuje 
świadków wypadku, do 
którego doszło 4 lutego 
około godziny 11:00 na 
oznakowanym przejściu 
dla pieszych na ul. Wie-
niawskiego w Wałbrzychu 
(w pobliżu skrętu w al. 
Podwale). - W miejscu tym 
kierujący samochodem oso-
bowym potrącił przecho-
dzącego przez przejście dla 
pieszych 24-latka. Poszko-
dowany z poważnymi obra-
żeniami ciała tra�ł do szpita-
la. Poszukujemy świadków, 
którzy widzieli całe zdarze-
nia i mogą pomóc w usta-
leniu pełnych okoliczności 
tego wypadku. Osoby, które 
widziały to zdarzenie prosi-
my o kontakt telefoniczny z 
Centrum Powiadamiana Ra-
tunkowego pod numerem 
112, z Komendą Miejską 
Policji w Wałbrzychu pod 
numerami telefonów 47 87 
513 60 (dyżurny) i 47 87 513 
81 (policjantka prowadząca 
postępowanie), bądź o oso-
biste przybycie do gmachu 
tej jednostki przy ul. Mazo-
wieckiej 2 w Wałbrzychu lub 
do najbliższego komisariatu 
– apeluje podkomisarz Mar-
cin Świeży, O�cer Prasowy 
Komendanta Miejskiego Po-
licji w Wałbrzychu.

(RED)

Do zdarzenia doszło 14 
lutego około godziny 14.30. 
Mężczyzna podłożył ogień pod 
radiowóz zaparkowany koło 
Urzędu Miejskiego w Szczaw-
nie – Zdroju. Na miejsce przy-
były dwa zastępy straży pożar-
nej, które szybko ugasiły pożar.

- Wałbrzyscy funkcjonariu-
sze informację o podpaleniu 
zaparkowanego przy ul. Ko-
ściuszki w Szczawnie-Zdroju 
radiowozu miejscowej Straży 
Miejskiej otrzymali w niedzielę 
około godziny 14:30. W wyniku 
przeprowadzonych czynności, 
m.in. po analizie monitoringu 
i rozmowach z mieszkańcami 
tej miejscowości, policjanci 
bardzo szybko ustalili, że osobą 
odpowiedzialną za podłożenie 
ognia jest właśnie mieszkaniec 
Szczawna-Zdroju. W wyniku 
dalszej pracy operacyjnej poli-
cjanci wytypowali, gdzie może 
przebywać mężczyzna, które-
go wizerunkiem dysponowali i 
udali się do jednego z budyn-
ków przy ul. Sienkiewicza w 
Szczawnie-Zdroju. To właśnie 
tam mundurowi zauważyli 
odpowiadającego rysopisem 
33-latka, który to na widok po-
licjantów próbował się odda-
lić, a kiedy to mu się nie uda-
ło, skierował w kierunku do 
funkcjonariuszy nóż spręży-
nowy. Po zastosowaniu przez 
wywiadowców wałbrzyskiej 
komendy środków przymusu 
bezpośredniego, mężczyzna 
został szybko obezwładniony 
i zatrzymany. Badanie na za-

Zemsta za mandat?
33-letni mieszkaniec Szczawna - Zdroju w niedzielne popołudnie podpalił 

radiowóz Straży Miejskiej w Szczawnie – Zdroju. Kilka godzin później 
podpalacz został zatrzymany przez policjantów.

wartość alkoholu wykazało, że 
był trzeźwy. 33-latek noc spę-
dził w jednej z cel w wałbrzy-
skiej komendzie. Przyznał się 
do podpalenia samochodu. 
Obecnie decyzją lekarza został 
umieszczony w zamkniętym 
oddziale szpitala psychiatrycz-
nego na obserwacji. Kiedy stan 
zdrowia mężczyzny pozwoli 
na wykonanie z nim dalszych 
czynności procesowych, zo-
stanie przez policjantów do-
prowadzony do prokuratury, 

gdzie usłyszy zarzuty. Może 
mu grozić kara pozbawienia 
wolności do lat 5 – wyjaśnia 
Marcin Świeży, O�cer Prasowy 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu.

Z nieo�cjalnych informacji 
wynika, że powodem podpa-
lenia radiowozu, który został 
kupiony wiosną 2020 roku, 
była niechęć podpalacza do 
straży miejskiej, która ukarała 
go mandatem.

(RED)

fot. KMP
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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 R E K L AMA

Nauczą jazdy na nartach
•  Jesteś mieszkańcem Gminy 
Walim? Masz od 8 do 13 lat? 
Zapraszamy dzieci z Gminy 
Walim na bezpłatną naukę jaz-
dy na nartach. Starujemy 18 
lutego 2021 r. o godz. 16.00  na 
stoku Górnik w Rzeczce. Zaję-
cia odbywać się będą we wtor-
ki i czwartki. Więcej informacji 
w Centrum Sportu i Rekreacji 
w Walimiu pod numerem tel. 
600 954 954 – zachęcają pra-
cownicy CSiR w Walimiu.

Pomagają zwierzakom
• Samorząd Szkolny Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Walimiu 
zorganizował akcję pomocy dla 
zwierzaków – zbiórkę karmy 
oraz kocy i zabawek. - Ucznio-
wie przynosili do szkoły dary i 
zostawiali je w przedsionku bu-
dynku szkoły, aby nie stwarzać 
zagrożenia epidemicznego. 
Bardzo aktywnie włączyły się 
w działania pomocowe grupy 
przedszkolne. Zebrane dary zo-
stały przekazane pracownikom 
Schroniska dla Zwierząt w Wał-
brzychu. Potrzeby schroniska 
są ogromne, dlatego na pewno 
zbiórkę powtórzymy wiosną – 
podkreślają organizatorzy akcji.

(IW)

Międzynarodowe 
wyróżnienie
• Uczniowie PSP im. J. Korczaka 
w Jugowicach wzięli udział w X 
Międzynarodowym Konkursie 
Plastycznym „Przyroda w kolo-
rach 2020” Na konkurs nadesła-
no 1433 prace, najwięcej z Polski, 

Chin (Hong Kong) oraz Ukrainy. 
W tegorocznej edycji przeważa-
ły prace malarskie i rysunkowe, 
znaczną część stanowiły rów-
nież fotogra�e oraz formy prze-
strzenne. Tatiana Krizhevetska 
zebrała oraz wysłała na konkurs 
prace utalentowanych malarsko 
uczniów z jugowickiej szkoły i w 
kategorii malarstwo i rysunek – 
13-16 lat wyróżnienie otrzymała 
Nikola Gumułka z klasy 7.

Dowiozą na szczepienie
• Przypominamy, że Gmina Wa-
lim lekkimi wozami strażackimi 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
zapewnia transport do punktu 
szczepień osobom, które: po-
siadają aktualne orzeczenie o 
niepełnosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R lub N lub 
odpowiednio I grupę z ww. scho-
rzeniami; mają trudności z dostę-
pem do punktu szczepień (np. 
osoby starsze, niemające moż-
liwości samodzielnego dojazdu 
do punktu szczepień).W tym celu 
uruchomiona została specjalna 
infolinia – 74 84 94 345 oraz 604 
108 858, czynna od poniedział-
ku do piątku, w godzinach pracy 
Urzędu Gminy Walim. Osoby, 
które potrzebują transportu, 
po zarejestrowaniu się w Naro-
dowym Programie Szczepień , 
wyznaczeniu dwóch terminów 
szczepienia i otrzymaniu potwier-
dzenia, bezzwłocznie powinny 
zadzwonić, aby ustalić szczegóły 
transportu. Nie będą zapisywane 
osoby, które nie mają wyznaczo-
nego terminu szczepienia.

(AM)

Raport z Gminy Walim

Mieszkańcy Gminy Sta-
re Bogaczowice mogą 
uzyskać bezpłatną pomoc 
psychologiczną, z zakre-
su terapii uzależnień oraz 
prawną. Specjaliści dyżuru-
ją w Szkole Podstawowej w 
Starych Bogaczowicach oraz 
w Klubie Integracji Społecz-
nej w Strudze.

- Rodzina, dom rodzinny, 
bliscy – to słowa, które powinny 
nam się kojarzyć z czymś do-
brym, ciepłym i miłym, z czymś 
co wywołuje w nas poczucie 
bezpieczeństwa. Niestety pomi-
mo wielu kampanii społecznych 
i działań pro�laktycznych spe-
cjalistów z różnych dziedzin na-
dal dla wielu osób zwroty: „dom” 
i „bliscy” kojarzą się ze strachem, 
bólem i upokorzeniem.

Okres pandemii niesie ze 
sobą ryzyko nasilenia zacho-

wań patologicznych w rodzi-
nach, dlatego przypominamy 
naszym Mieszkańcom, że 
pomimo zagrożenia epide-
miologicznego osoby, które 
potrzebują wsparcia nadal 
mogą bezpłatnie otrzymać 
pomoc ze strony psycholo-
ga, terapeutów uzależnień 
czy kuratora zawodowego 
udzielającego wsparcia infor-
macyjnego. Nasi specjaliści 
chętnie pomogą wszystkim, 
którzy doświadczają przemo-
cy w swoich rodzinach, którzy 
doświadczają negatywnych 
skutków nadużywania alko-
holu lub narkotyków przez 
swoich bliskich, którzy nie ra-
dzą sobie z wybuchami agresji 
oraz tym, którzy są świadkami 
niepokojących zachowań w 
swoich rodzinach. Pamię-
tajmy, że szukając pomocy 

okazujemy swoją dojrzałość i 
siłę! – podkreślają pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starych Bogaczowicach.

Dla przypomnienia podaje-
my harmonogram udzielania 
bezpłatnych porad przez spe-
cjalistów pracujących w Gmi-
nie Stare Bogaczowice:
• psycholog – Rafał Skrzyński
Stare Bogaczowice, ul. Główna 
172 (szkoła podstawowa - pod 
halą sportową) w poniedziałki 
w godzinach 15.15 – 17.15;
Struga, ul. Szkolna 2a (Klub 
Integracji Społecznej) w po-
niedziałki w godzinach 17.30 
– 19.00;
• instruktor terapii uzależ-
nień – Maria Jasiczak
Stare Bogaczowice, ul. Główna 
172 (szkoła podstawowa - pod 
halą sportową) w środy w go-
dzinach 16.00 – 18.00;

• terapeuta uzależnień – Ry-
szard Żyła
Struga, ul. Szkolna 2a (Klub 
Integracji Społecznej) w 
czwartki w godzinach 17.00 
– 19.00;
• prawnik – Łukasz Zawojak
Struga, ul. Szkolna 2a (Klub In-
tegracji Społecznej) w piątki w 
godzinach 16.00 – 17.00;
• poradnictwo prawne – ku-
rator zawodowy Anna Gału-
sińska
Stare Bogaczowice, ul. Główna 
172 (szkoła podstawowa - pod 
halą sportową) w czwartki w 
godzinach 16.00 – 18.00;
• wsparcie pracowników so-
cjalnych – od poniedziałku 
do piątku w godzinach urzę-
dowania Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Starych 
Bogaczowicach.

(RED)

Reaguj na przemoc!

- Zachęcam wszystkie 
osoby mieszkające w Gmi-
nie Stare Bogaczowice do 
zgłoszenia w urzędzie skar-
bowym swojego miejsca za-
mieszkania w naszej gminie, 
tak by część podatku docho-
dowego od osób �zycznych, 
który Państwo płacicie, wpły-
wała do kasy naszej Gminy 
– mówi Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

- Zgłoszenie nowego miej-
sca zamieszkania w urzędzie 
skarbowym nie wiąże się dla 
Państwa z żadnymi niedogod-
nościami. Nie wymaga zmia-
ny zameldowania, wymiany 

dokumentów czy załatwiania 
innych spraw urzędowych. Je-
dyną zmianą będzie zmiana 
właściwości urzędu skarbowe-
go. Wszystkich mieszkańców 
Gminy Stare Bogaczowice 
obsługuje Urząd Skarbowy 
w Wałbrzychu, mający swoją 
siedzibę przy ulicy Uczniow-
skiej 21 w Wałbrzychu. Udział 
w podatku dochodowym od 
osób �zycznych jest ważnym 
składnikiem dochodów Gmi-
ny Stare Bogaczowice. Dzięki 
Twoim pieniądzom powstaną 
nowe chodniki, drogi, place 
zabaw. Żeby Państwa podat-
ki tra�ły do budżetu Gminy 

Stare Bogaczowice wystarczy 
wypełnić formularz ZAP-3 lub 
CEIDG-1 (dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą) 
i zaznaczyć w nim gminę Stare 
Bogaczowice jako miejsce za-
mieszkania. Formularz należy 
dostarczyć do urzędu skarbo-
wego lub urzędu gminy. Jed-
nocześnie przypominam, że 
jeśli zmieniają Państwo miej-
sce zamieszkania lub wracają 
z zagranicy, podlegacie obo-
wiązkowi meldunkowemu. 
Zgodnie z obowiązkiem mel-
dunkowym miejsce zamiesz-
kania powinno pokrywać się 
z miejscem zameldowania na 

Niech podatek wróci do ciebie

pobyt stały - dodaje Mirosław 
Lech.

(RED)

- Pieniądze z podatków 
inwestowane są w rozwój Gminy 
Stare Bogaczowice – podkreśla 
wójt Mirosław Lech.
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R E K L AMA

20.01.2021 roku we Wrocławiu zmarła nasza 
koleżanka Apolonia Litwińska - była nauczyciel-
ka języka polskiego w Liceum Pedagogicznym w 
Wałbrzychu.

 Poznałem ją we wrześniu 1959 roku, gdy po stu-
diach rozpocząłem moją pracę w tej szkole. Apolonia 
(dla nas Tola) była osobą nietuzinkową, niezwykle 
sympatyczną. Szczególnym uznaniem cieszyła się 
wśród uczennic i uczniów. O jej lekcjach - szczegól-
nie z literatury - krążyły legendy. Każda z nich była 
dużym przeżyciem emocjonalnym, nierzadko wyci-
skającym łzy wzruszenia. Wiem o tym z relacji uczen-
nic na obozach wędrownych, które organizowałem 
podczas wakacji. Drugą jej niezwykłą pasją była gra 
w szachy.

Poznała ich tajniki w traumatycznych okoliczno-
ściach, kiedy po  roku 1939 wraz z rodziną była przez 
bolszewików wywieziona na Sybir. Po powrocie do 
kraju, gdy skończyła się II wojna światowa i ukoń-
czeniu studiów, pracowała najpierw w technikum 
mechanicznym a następnie w Liceum Pedagogicz-
nym w Wałbrzychu. Oprócz swoich osiągnięć peda-
gogicznych, pozostawionych w umysłach uczennic i 
uczniów, największe sukcesy osiągnęła w grze w sza-
chy. Pamiętam emocje, jakie towarzyszyły nam, na-
uczycielom i uczniom liceum pedagogicznego, gdy 
w dniach 15-16 lutego 1961 r. Apolonia wywalczyła 
tytuł mistrzyni Polski kobiet w szachach. Nie był to jej 
jedyny sukces: w 1951 r. zdobyła medal brązowy, w 
1952 r. medal srebrny, a w 1969 znów medal brązo-
wy. Na emeryturze we Wrocławiu była aktywną za-
wodniczką AZS Politechnika Wrocław. Swoją bogatą 
wiedzę przekazywała młodym adeptom szachów.

Przemijanie to proces od nas niezależny , ale pa-
mięć o osobach zasłużonych i wielkich pozostaje na 
zawsze.

(Cz.W., fot. archiwum rodzinne)

Wspomnienie o Apolonii Litwińskiej
Za Wikipedią:

Apolonia Litwińska, z 
domu Osikowicz (ur. 25 lip-
ca 1928 we wsi Załuże, zm. 
20 stycznia 2021 we Wro-
cławiu) – polska szachistka.

W latach 50. i 60. nale-
żała do czołówki polskich 
szachistek. W 1950 r. za-
debiutowała w Toruniu w 
�nale mistrzostw Polski ko-
biet, zajmując VII miejsce. 
Rok później zdobyła swój 
pierwszy medal mistrzostw 
kraju, zajmując w Często-
chowie III miejsce. Kolejny 
medal wywalczyła w 1952 
r., dzieląc w �nale rozegra-
nym w Krynicy I-II miejsce. 
W meczu barażowym w 
Poznaniu uległa 1,5 – 4,5 
Krystynie Hołuj i zdobyła 
tytuł wicemistrzyni kraju. 
Do 1982 r. w �nałowych 
turniejach wystąpiła łącznie 19 razy, największy sukces odnosząc w 1961 r. 
we Wrocławiu, gdzie wywalczyła tytuł mistrzyni Polski, reprezentując sekcję 
szachową Górnika Wałbrzych. Czwarty medal – brązowy – zdobyła w 1969 
r. w Poznaniu. W swoim dorobku posiada również tytuł drużynowej wice-
mistrzyni Polski, który zdobyła w 1953 r. w Katowicach, w barwach klubu 
Kolejarz Kraków.

Posiadała tytuł mistrzyni krajowej, który otrzymała w 1953 roku. W latach 
1976–1991 notowana była na światowej liście rankingowej, najwyższą punk-
tację (2005 pkt) osiągając 1 stycznia 1987 roku.

Delfinek otwarty
• Znów można korzystać z 
krytej pływalni Delfinek w 
Głuszycy. Do 28.02.2021 r. 
kryta pływalnia jest czynna w 
systemie „wakacyjnym”, czyli 
od środy do niedzieli (w po-
niedziałek i wtorek nieczyn-
na). Godziny otwarcia: sobo-
ta i niedziela od godz. 12.00 
do godz. 20.00, środa – pią-
tek od godz. 15.00 do godz. 
21.00. Uwaga! Szczegółowe 
informacje dotyczące godzin 
otwarcia krytej pływalni Del-
finek dla klientów indywidu-
alnych są dostępne na stronie 
www.szp3gluszyca.szkolna-
strona.pl oraz www.gluszyca.
pl w zakładce Dolnośląski 
Delfinek oraz pod numerami 
telefonów: 74 8456 376 i 690 
164 739. Godziny otwarcia 
mogą ulec zmianie w przy-
padku wynajęcia obiektu dla 
grup zorganizowanych.

Dyktando miejskie
•  Centrum Kultury-Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy zaprasza do udziału w 
IX dyktandzie miejskim, które 
wyjątkowo w tym roku planu-
jemy w terminie wiosennym, 

w zależności od aktualnej 
sytuacji pandemicznej. O do-
kładnej dacie konkursu oraz o 
rozpoczęciu zapisów będzie-
my informowali na bieżąco na 
naszej stronie internetowej. 
Już teraz z wielką radością 
przekazujemy, że autorką tek-
stu IX Dyktanda Miejskiego w 
Głuszycy będzie urodzona w 
Wałbrzychu, znana i docenio-
na pisarka, felietonista i ese-
istka Joanna Bator, uhonoro-
wana za swoją twórczość m.in. 
Literacką Nagrodą Nike oraz 
Nagrodą im. Beaty Pawlak – 
podkreśla Sabina Jelewska, 
Dyrektor Centrum Kultury-
-Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Głuszycy.

Osówka zaprasza
• Znów można zwiedzać Pod-
ziemne Miasto Osówka. - Przed 
przyjazdem prosimy o telefo-
niczną rezerwację biletów na 
dostępną obecnie trasę multi-
medialną. Zwiedzanie odbywa 
się zgodnie z wytycznymi GIS. 
Regulamin znajduje się na na-
szej stronie internetowej – mó-
wią pracownicy Podziemnego 
Miasta Osówka.

(MC)

Raport z Gminy Głuszyca
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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

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia 
okolicznościowe  
• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu 

db2010.pl, na Facebooku

 Tel. 790 709 590

MALOWANIE, 
TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

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... 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 

- Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale, 
najlepsi zawodnicy w każdym 
zespole otrzymali upominki, 
a najlepsze zespoły puchary. 
Wszyscy ugoszczeni zostali cia-
stem, przygotowanym przez 
mamy naszych zawodników, 
którym bardzo dziękuję za 
przygotowanie takiej ilości cia-
sta. Turniej stał na wysokim po-
ziomie, a w meczach o miejsce 
3 i 5 decydowały rzuty karne 
– relacjonuje Mirosław Furma-
niak, prezes PUKS Victoria Wał-
brzych.

- Po zmaganiach orlików 
do rywalizacji przystąpiła eki-
pa żaków VictoriiW związku z 

tym, że na turniej do Świdnicy 
nie dotarło kilka zespołów, do 
rywalizacji przystąpiły 4 zespo-
ły. Victoria spisała się nadspo-
dziewanie dobrze, zajmując 2 
miejsce. Pod kierunkiem trener 
Bogumiły Wilczyńskiej drużyna 
żaków Victorii osiągnęły nastę-
pujące rezultaty: Gryf II Świd-
nica - Victoria 0:4, Polonia-Stal 
Świdnica – Victoria 1:0, Gryf I 
Świdnica –Victoria 2:0, Victoria 
– Gryf II Świdnica 4:0, Victoria 
– Polonia-Stal Świdnica 2:1. Na-
sza drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Olek Betka - Matusz Wil-
czyński (C), Szymon Wendycz, 
Kamil Ciszek, Alan Siemiński 
oraz Julian Elżbieciak.  Bramki 

dla naszego zespołu zdoby-
li: Mateusz Wilczyński 5, Olek 
Betka 2, Kamil Ciszek 1 a rywale 
strzelili 2 bramki samobójcze – 
dodaje Mirosław Furmaniak.

(RED)

Biathloniści z Gminy Czar-
ny Bór dominowali w rozegra-
nych w Dusznikach-Zdroju 
mistrzostwach Polski junio-
rów i juniorów młodszych, 
�nałowych zawodach Celuj 
w Igrzyska oraz w młodzieżo-
wych mistrzostwach Polski.

Bezkonkurencyjny okazał 
się Hubert Matusik z UKN Mela-
�r Czarny Bór, który wywalczył 
komplet złotych krążków. W 
starszych kategoriach wieko-
wych medale zdobywali także 
wychowankowie czarnobor-
skiego klubu, którzy reprezen-
tują KS AZS AWF Wrocław.

WYNIKI
SPRINT
juniorka młodsza
2. Tomasiak Julia
3. Arendarczyk Oliwia
junior młodszy
1. Matusik Hubert
3. Cedzidło Kamil

Młodzieżowe mistrzostwa Polski
1. Pancerz Przemysław KS AZS 
AWF Wrocław

Biathlonowi dominatorzy
2. Filip Wojciech KS AZS AWF 
Wrocław
4. Janik Wojciech KS AZS AWF 
Wrocław

senior open
1. Pancerz Przemysław KS AZS 
AWF Wrocław

BIEG POŚCIGOWY
juniorka młodsza
1. Arendarczyk Oliwia

junior młodszy
1. Matusik Hubert

Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski
1. Pancerz Przemysław KS AZS 
AWF Wrocław
3. Filip Wojciech KS AZS AWF 
Wrocław

senior open
1. Pancerz Przemysław KS AZS 
AWF Wrocław

BIEG INDYWIDUALNY
junior młodszy
1. Matusik Hubert

junior open
3. Matusik Hubert

juniorka młodsza
3. Arendarczyk Oliwia
4. Tomasiak Julia

(RED)

Maja Olszak z LKS Górnik 
Wałbrzych zdobyła złoty me-
dal w biegu na 60 metrów 
przez płotki podczas Halo-
wych Mistrzostw Polski w 
Lekkiej Atletyce do lat 18 i 
20, które zostały rozegrane 
w Toruniu. Brązowy medal w 
soku w dal wywalczyła Ada 
Polerowicz, a Martyna Ste-
renga zajęła 4 miejsce.

Maja Olszak okazała się bez-
konkurencyjna w biegu na 60 
m przez płotki w rywalizacji 
do lat 18. Podopieczna trenera 

Grzegorza Banaszka najpierw 
wygrała eliminacje, a w biegu 
�nałowym uzyskała czas 8.52, 
który zapewnił jej złoty medal 
i tytuł Halowej Mistrzyni Polski 
U18! 

Ada Polerowicz, skokiem na 
odległość 5,83 m wywalczyła 
w Toruniu brązowy medal w 
skoku w dal w rywalizacji do lat 
20, natomiast w zmaganiach 
do lat 18 Martyna Sterenga z 
6 rezultatem awansowała do 
�nału tej konkurencji, ale z wy-

Medale lekkoatletów

nikiem 5.31 m awansowała na 
4 miejsce.

- W Martynie tkwi niewy-
czerpana energia i potencjał. 
Jest to jej pierwszy rok w star-
szej kategorii wiekowej - U18. 
Jesteśmy pewni, że w tym roku 
przyniesie nam jeszcze więcej 
radości - podkreślają działacza 
LKS Górnik.

(RED)

Victoria na podium
V Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PUKS Victoria Wałbrzych, 

który rozegrany został w Hali Wałbrzyskich Mistrzów z udziałem 10 zespołów, 
w zmaganiach orlików wygrał Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 

przed KAP I Kamienna Góra i PUKS Victoria.

Końcowa kolejność turnieju:
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych
AP I Kamienna Góra
Victoria Wałbrzych
Due Soccer Świebodzice
AP II Kamienna Góra
Football Academy Żagań
Gryf I Świdnica
Gryf II Świdnica
Diament Wałbrzych
Górnik Boguszów-Gorce
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36,7 m2. Czynsz około 500 zł. Cena 

139 tys. zł

Sprzedam lokal mieszkalny- wy-

soki standard, po remoncie w 

spokojnej części Białego Kamienia- 

okolice ul. Pionierów. Pow. 42 m2. 

Cena 185 tys. zł.  Czynsz 220 zł.

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 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

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

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

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

PRACA

(2) 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

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

KUPIĘ

(16) 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 mieszkanie 2 pokojowe 
z balkonem i z garażem w Głuszycy 
ul. Ogrodowa- 4 piętro. Ogrzewa-
nie miejskie, wysoki parter. Pow. 

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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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)

Cenne zwycięstwo
• Koszykarze MKS Basket Szczaw-
no – Zdrój wygrali pierwszy mecz 
w grupie mistrzowskiej III ligi 
koszykarzy. Podopieczni Bartło-
mieja Józefowicza pokonali we 
własnej hali SMK Lubin 78:63 
(20:18, 20:15, 22:8, 16:22) - Mecz 
rozstrzygnęła III kwarta, wygra-
na przez nasz zespół 22:8. Nasza 
najwyższa przewaga w meczu 
wynosiła 28 pkt., dzięki czemu 
każdy z naszych zawodników 
mógł zagrać – podkreśla szko-
leniowiec MKS. Punkty dla MKS 
zdobyli: Kuba Niziński 15, Michał 
Kaczuga 13, Mateusz Stankiewicz 
12, Adam Adranowicz 11, Bartosz 
Kosior 11, Łukasz Makarczuk 8, 
Łukasz Kołaczyński 5, Igor Wasi-
lewicz 2, Aleksander Sulikowski 1, 
Mateusz Frankiewicz 0.
Ekipa z uzdrowiska zajmuje 5 
miejsce w grupie mistrzowskiej. 
W następnej kolejce - 20.02. o 
godz. 11.00 MKS zagra w Zielonej 
Górze z rezerwami Zastalu.

Derbowa porażka
• Seria zwycięstw siatkarek MKS 
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 
na drugoligowych parkietach zo-
stał przerwana. - Niestety, nasze 
seniorki przegrały w derbowym 

spotkaniu 0:3 (19:25, 21:25, 18:25) 
z MKS IgnerHome Volley Świdni-
ca. Teraz przed nami krótka prze-
rwa, a do gry wracamy 27 lutego. 
W Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
będziemy podejmować Volley II 
Wrocław – podkreślają działacze 
MKS Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych. Po 17 kolejkach wałbrzy-
szanki zajmują 2 miejsce w 3 gru-
pie II ligi, ze stratą 3 pkt. do Libero 
Aleksandrów Łódzki.

Siatkarze walczą o szóstkę
•  Wygrywamy na wyjeździe 
dreszczowiec w Centrum Sportu 
i Rekreacji w Jelczu-Laskowice z 
IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowi-
ce 3:2 (23:25, 25:22,  25:21, 23:25, 
15:8), a wyróżnienie MVP otrzy-
mał nasz zawodnik Marcin De-
reń – mówi Fabian Kurzawiński, 
trener KPS Chełmiec Wałbrzych. 
- Teraz przed naszym zespołem 
2 tygodnie przerwy, a do rozgry-
wek wrócimy 27 lutego, kiedy 
będziemy podejmowali w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów ekipę z 
Zielonej Góry. Po 17 kolejkach 
wałbrzyszanie zajmują 7 miejsce 
w tabeli 4 grupy II ligi. Ich strata 
do szóstego Ikara Legnica wynosi 
tylko 1 punkt.

(RED)

Sportowy raport
Po bardzo emocjonującym i tr-

zymającym w napięciu do ostatnich 
sekund meczu, koszykarze Górnika 
pokonali w Wałbrzychu Sokoła Łań-
cut 73:70 (23:17, 18:24, 20:19, 12:10).

Po wyrównanym początku, 
wałbrzyszanie w końcówce pierwszej 
kwarty objęli kilkupunktowe prowadze-
nie, które - po trójce Tomasza Ochońki 
na otwarcie II ćwiartki – wzrosło do 9 
oczek (26:17 w 11 min.). W końcówce I 
połowy dwoma rzutami wolnymi Klima-
la wyprowadził Sokoła na prowadzenie 

41:39, ale jeszcze przed syreną kończącą 
II kwartę do remisy doprowadził Kam-
il Zywert. W połowie trzeciej odsłony 
Górnik znów odskoczył na 9 pkt. (52:43), 
by i tym razem – w nieco ponad dwie 
minuty – pozwolić gościom na odwróce-
nie wyniku (52:53 w 27 min.). Od tej 
pory prowadzenie przechodziło z rąk 
do rąk, ale na nieco ponad minutę przed 
końcem podstawowego czasu gry Jan 
Malesa dał gospodarzom prowadzenie 
71:67 i drużyna z Łańcuta nie zdołała już 
odwrócić losów tego pojedynku.

Lepsi od Sokoła
W następnej kolejce rozgrywek o 

mistrzostwo I ligi Górnik zagra 20 lutego 
o godz. 19.00 w Tychach z GKS-em.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)

Górnik: Ochońko 16, Bojanowski 16, Malesa 14, 
Jakóbczyk 6, Wróbel 7, Zywert 7, Cechniak 4, 
Ratajczak 3, Stankiewicz 0, Durski 0, Makarczuk 0, 
Niziński 0.
Sokół: Małgorzaciak 14, Fraś 13, Pełka 13, Majka 
9, Zaguła 8, Klima 5, Karolak 4, Kulikowski 4, 
Czerwonka 0, Noga 0.


