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PRACA 
w Czechach

Przyjmiemy 
pracowników 

od zaraz

Praca w renomowanych 
fabrykach

Gwarantujemy:
• umowę na pełny etat 

z ubezpieczeniem,
• darmowy transport,

• obsługę i pomoc koordynatora 
na miejscu pracy,

• odzież ochronną,
• pomoc w założeniu konta, itp.

Kontakt telefoniczny:

+420 731 099 161
Uwaga! Pre� ks +420 umożliwia 
połączenie do Czech – bez niego 

nie ma możliwości skontaktowania się 
z pracodawcą!

R E K L AMA

Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz 
dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. 
Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej Europie i Polsce. Nie-
spotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u 
setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim 
i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wo-
kół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, cho-
robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, 

wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. 
Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne. Przyjazd 
uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących, którym medycyna kon-
wencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, choro-

bach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i 
żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach ko-
biecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udraż-

niając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u 

uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani 
Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narzą-

dach rodnych, co potwierdziły badania USG. Pan Andrzej z Gdańska 
– po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie 
się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic – po wizycie 
u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji. 
Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało się pomóc w 
cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i 
nie ukrywają, że zawdzięczają to skromnej osobie Pana Juna. 

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje  od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00

tel. 693-788-894, 784-609-208

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

REYNALDO LITAWEN       przyjmuje:

wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. 
Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne. Przyjazd 
uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących, którym medycyna kon-
wencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:

bach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i 
żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach ko-
biecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udraż-

niając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
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UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

 - Prawie połowa z 25 przedsiębiorców, którzy realizują nowe inwestycje w WSSE reprezentuje sektor 
mikro, małego i średniego biznesu. Warto zaznaczyć, że aż 16 inwestycji zostanie zrealizowanych 

przez �rmy z polskim kapitałem. Cieszy nas tak wysoki udział rodzimego, mniejszego biznesu – mówi 
Artur Siennicki, prezes zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o.

Czytaj na str. 3

Ulgi również dla małego biznesu
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Podstawowym prawem 
właściciela, który wynajmu-
je swój lokal mieszkalny (lub 
użytkowy) jest prawo do po-
bierania czynszu najmu. Naj-
częściej czynsz jest płacony 
przez najemcę w okresach 
miesięcznych. Nic nie stoi 
jednak na przeszkodzie, aby 
strony umowy ustaliły płat-
ność czynszu w okresach np. 
kwartalnych. Wynajmujący 
ma także prawo do pobiera-
nia od najemcy innych opłat 
niezależnych od czynszu naj-
mu, np. opłat za dostawy do 
lokalu energii elektrycznej, 
gazu, wody oraz związanych 
z odbiorem ścieków i odpa-
dów.

Ze zgodnym z prawem pod-
wyższeniem czynszu za lokal 
mieszkalny, w trakcie trwa-
nia umowy, właściciel może 
mieć spore trudności. Przede 
wszystkim podwyżka czynszu 
nie może być dokonana czę-
ściej niż raz na sześć miesięcy. 
Termin ten jest liczony od dnia, 
w którym nastąpiła poprzednia 
podwyżka czynszu najmu.

Zasady dokonywania pod-
wyżki czynszu są określone w 
ustawie o ochronie praw lo-
katorów (dalej jako uopl). W 
pierwszej kolejności właściciel 
musi „zapowiedzieć” chęć pod-
wyższenia czynszu. Dokonuje 
tego poprzez wypowiedzenie 
stawki czynszu dotychczaso-
wego. Wypowiedzenie stawki 
czynszu musi nastąpić w formie 
pisemnej. Ustne wypowiedze-
nie stawki nie wywoła żadnego 
skutku prawnego! Termin wy-
powiedzenia czynszu wynosi 
3 miesiące, przy czym do tego 
terminu nie wlicza się miesiąca, 
w którym dokonano wypowie-
dzenia. Przykładowo: wypo-

wiedzenie złożone w 
styczniu wywoła sku-
tek dopiero od 1 maja.

Zgodnie z przepi-
sami nie można rów-
nież dowolnie pod-
wyższyć wysokości 
czynszu. Zasady zwią-
zane z ograniczeniem 
możliwości podwyżki 
czynszu są w tym za-
kresie dosyć skompli-
kowane, a dokona-
nie obliczeń, w jakiej 
wysokości można 
podwyższyć czynsz, 
jest bardzo trudne. W 
praktyce często moż-
na spotkać się z pod-
wyżkami czynszu, nie 
popartymi żadnym 
uzasadnieniem. Jest 
to, z prawnego punk-
tu widzenia, działanie 
nieprawidłowe.

Generalną zasa-
dą, którą związana 
jest osoba wynajmującą lokal 
mieszkalny jest, że podwyżka 
czynszu w skali roku nie po-
winna przekraczać 3% war-
tości odtworzeniowej lokalu. 
Jeżeli właściciel chce podwyż-
szyć czynsz, przekraczając tę 
granicę, może to zrobić tylko 
we wskazanych w uopl przy-
padkach. Po pierwsze gdy 
wysokość podwyżki czynszu 
nie przekracza w danym roku 
kalendarzowym średniorocz-
nego wskaźnika cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogó-
łem z roku poprzedniego. Po 
drugie gdy właściciel nie uzy-
skuje przychodów z czynszu 
na poziomie zapewniającym 
pokrycie wydatków związa-
nych z utrzymaniem lokalu, jak 
również zapewniającym zwrot 
kapitału i zysk. Opisana w tym 

Prawo w pigułce: zasady podwyżki czynszu najmu

Seniorzy oraz pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami z Gminy 
Głuszyca mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów w ramach 
programu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz 
poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych”. Z usługi mogą korzystać osoby udające się na 
rehabilitację, do lekarza, bądź do ośrodków kultury (kina, teatry). Chęć 
skorzystania z przejazdu należy zgłosić odpowiednio wcześniej pod 
numerem 74 88 66 758 lub mailowo przewozy@gluszyca.pl. Regulamin 
usługi indywidualnego transportu door-to-door jest dostępny na stronie 
gluszyca.pl.

(MC)

- 8 maja o godz. 17.00 za-
praszamy do sali widowisko-
wej Centrum Kultury-Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Głuszycy na wieczór poświę-
cony twórczości śp. Stanisła-
wa Michalika – mówi Sabina 
Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy.

Spotkanie z twórczością 
Stanisława Michalika, który był 
m.in. felietonistą Tygodnika 
DB 2010, będzie podsumo-
waniem projektu „Tu jest mój 

dom” – Ławeczka Stanisława 
Michalika- Propagatora Lokal-
nej Kultury. Dzięki pozyskanym 
środkom, w korytarzu głównym 
głuszyckiego CK-MBP została 
zamontowana ławeczka wraz z 
tablicą upamiętniające postać 
zmarłego miłośnika regionu, 
pisarza, poety, samorządowca i 
lokalnego patrioty. Zadanie zo-
stało s�nansowane ze środków 
Fundacji ORLEN w ramach III 
edycji ogólnopolskiego konkur-
su „Moje miejsce na ziemi”.

(MC)

Tu jest mój dom

Dowiozą seniorów 
i niepełnosprawnych

punkcie możliwość jest obwa-
rowana jeszcze innymi warun-
kami:

a) wzrost związany ze zwro-
tem kapitału nie przekracza w 
skali roku 1,5% nakładów po-
niesionych przez właściciela 
na budowę lub zakup lokalu; 
b) wzrost związany ze zwrotem 
kapitału nie przekracza 10% 
nakładów poniesionych przez 
właściciela na trwałe ulepsze-
nie istniejącego lokalu zwięk-
szające jego wartość użytkową; 
c) zysk (wyliczony przez właści-
ciela) jest godziwy.

Jak widać, jest to sprawa 
dość skomplikowana i nieste-
ty odrobinę niejasna. Istnieje 
bowiem problem np. z jedno-
znacznym rozumieniem zapi-
su ustawowego o „godziwym 
zysku”.

Warto zaznaczyć, że 
to nie jest jeszcze koniec 
procedury. Najemca, po-
informowany pisemnie 
o planowanej podwyż-
ce czynszu, ma prawo 
zażądania od właściciela 
uzasadnienia tej pod-
wyżki. Jeżeli najemca 
takie prawo zgłosił, to 
właściciel powinien 
udzielić mu w terminie 
14 dni, pisemnej odpo-
wiedzi. Właściciel musi 
uzasadnić przyczynę 
podwyżki oraz przedsta-
wić jej kalkulację. Jeżeli 
we wskazanym terminie 
właściciel nie udzieli na-
jemcy pisemnej odpo-
wiedzi, to cała dotych-
czasowa procedura nie 
wywoła żadnego skutku 
prawnego. Podwyżka 
czynszu będzie bezsku-
teczna.

Następnie najemca 
może, w terminie 2 miesięcy, 
od dnia dokonania przez wła-
ściciela wypowiedzenia, wy-
brać dwie drogi działania: a) 
odmówić na piśmie przyjęcia 
podwyżki. Skutkiem odmowy 
jest zakończenie stosunku naj-
mu z upływem okresu wypo-
wiedzenia; b) zakwestionować 
podwyżkę i złożyć do sądu po-
zew o ustalenie, że podwyżka 
jest niezasadna albo też jest 
zasadna, ale w innej wysoko-
ści, niż wskazał właściciel. W 
takim wypadku wykazanie 
zasadności wysokości pod-
wyżki czynszu i jej zgodności 
z przepisami, w postępowaniu 
sądowym, leży po stronie wła-
ściciela.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy



Czwartek, 4 marca 2021 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” 

– ulgi również dla małego biznesu

wysoki udział rodzimego, mniejszego biz-
nesu. Jest to dowód, że obowiązujące zasa-
dy funkcjonowania stref sprzyjają wspar-
ciu MŚP a polscy, lokalni przedsiębiorcy 
mają świadomość korzyści jakie daje pro-
gram „Polska Strefa Inwestycji”.

Czy ten program to zupełnie nowe podejście 
do zasad udzielania ulg podatkowych? Czym 
różni się od wcześniejszych zasad funkcjono-
wania stref ekonomicznych?

Dzisiaj strefą ekonomiczną jest cała Pol-
ska. Przedsiębiorca może korzystać ze 
wsparcia realizując inwestycję zarówno na 
własnej nieruchomości, jak i kupując nowy 
grunt - budując zakład od podstaw lub naj-
mując gotową halę. Program Polska Strefa 
Inwestycji jest elastyczny i dostosowany 
do potrzeb przedsiębiorców. Szczegól-
nie premiowane są inwestycje związane z 
przemysłem 4.0 i działalnością badawczo-
-rozwojową. 

Na jakie zwolnienia mogą zatem liczyć przed-
siębiorcy?  

W przypadku Dolnego Śląska wysokość 
ulgi w podatku dochodowym wynosi do 
45% wartości inwestycji lub dwuletnich 
kosztów zatrudnienia nowych pracowni-
ków. Zwolnienie przysługuje przedsiębior-
com nawet przez okres 15 lat. Dla przykładu 
– jeśli mikrofi rma zainwestuje w Wałbrzy-
chu 200 tys. złotych, to może uzyskać ulgę 
w podatku dochodowym wynoszącą 90 ty-
sięcy złotych, czyli 45% wartości projektu. 
Zaoszczędzone w ten sposób środku może 
przeznaczyć na dalszy rozwój biznesu. 

Czy mniejszym fi rmom łatwiej uzyskać ulgę? 
Tak, w przypadku mikro-przedsiębiorstwa 
inwestującego w Wałbrzychu, minimalna 

wartość inwestycji wynosi właśnie 200 
tys. zł. Dla porównania – próg dla dużego 
przedsiębiorstwa to 10 mln złotych. Szcze-
góły rozpisane są na naszej stronie interne-
towej. Oczywiście pomocą służy również 
nasz zespół.  

Czy wsparcie może otrzymać również fi rma, 
która już prowadzi działalność a inwestycja 
związana jest z rozwojem biznesu?

Tak, wsparcie udzielane jest również na 
rozwój działalności np. zakup nowych ma-
szyn, poszerzenie produkcji czy rozbudowę 
zakładu. To nie strefa narzuca ramy nowej 
inwestycji, tylko przedsiębiorca przedsta-
wia nam swój pomysł na biznes. Wspar-
ciem obejmujemy większość działalności 
produkcyjnych oraz wybrane usługi, np. IT, 
badawczo-rozwojowe, inżynieryjne, call 
center, czy działalność rachunkowo-księ-
gową.

Czy Strefa oprócz ulg podatkowych oferuje 
przedsiębiorcom dodatkowe korzyści z funk-
cjonowania na jej obszarze?

Wałbrzyska Strefa stara się odpowiadać 
na bieżące potrzeby naszych inwestorów. 
Oferujemy cały pakiet tak zwanej „opieki 
po-inwestycyjnej”, w której skład wchodzi 
przynależność do grupy zakupowej obniża-
jącej opłaty za media, wsparcie eksportu i 
ekspansji na rynki zagraniczne, współpra-
ca ze szkołami branżowymi i technicznymi 
oraz szkolenia dla pracowników fi rm stre-
fowych. Z powodu pandemii nie mogliśmy 
przeprowadzać tych działań poprzez bez-
pośrednie kontakty. Uruchomiliśmy zatem 
platformę do spotkań zdalnych. Do końca 
stycznia zorganizowaliśmy blisko  150 we-
binarów, w których uczestniczyło łącznie 
prawie 8 tys. osób. Warto podkreślić, że w 

ofercie WSSE dla przedsiębiorców znaj-
dują się nie tylko atrakcyjne tereny inwe-
stycyjne, ale również gotowe hale przemy-
słowe pod wynajem. Właśnie poszerzamy 
naszą ofertę poprzez budowę kolejnych 
sześciu obiektów. 

Czy strefa planuje również inne inwestycje 
własne w tym roku?

Wspomniany program budowy hal to naj-
większa inwestycja własna naszej spółki 
od początku jej funkcjonowania – opie-
wająca łącznie na około 120 mln zł. Reali-
zacja zadania przewidziana jest na ten i 
następny rok. Oprócz tego zaplanowano 
zadania infrastrukturalne na objętych 
przez nas terenach. To jednak nie koniec – 
wdrożymy również projekty innowacyjne. 
Od kwietnia uruchamiamy „Akademię Li-
dera INVEST-PARK”, która ma za zadanie 
rozwinąć przywództwo poprzez rozwój 
kluczowych kompetencji lidera. Po zakoń-
czeniu Akademii uczestnicy otrzymają 
certyfi katy. Kolejny duży projekt, również 
edukacyjny,  zakłada utworzenie Centrum 
Szkoleniowego, które zostanie wyposażo-
ne w technologię wirtualnej rzeczywisto-
ści (VR) oraz modelową linię produkcyjną 
odpowiadającą standardom przemysłu 
4.0. Centrum będzie dedykowane dla pra-
cowników fi rm strefowych oraz uczniów 
szkół technicznych i branżowych. Będzie 
to również miejsce spotkań biznesowych 
i konferencji. Centrum Szkoleniowe po-
wstanie w hali budowanej przez nas na te-
renie Wałbrzycha i z czystym sumieniem 
mogę nazwać je już dziś „przemysłowym 
sercem miasta”. Jestem również przeko-
nany, że o tym projekcie będzie wkrótce 
bardzo głośno. 

Dziękuję za rozmowę. 

O wynikach Wałbrzyskiej Strefy w dobie pandemii, ulgach podatkowych, preferencjach dla małego biznesu, 
planach inwestycyjnych oraz przemysłowym sercu Wałbrzycha opowiada Artur Siennicki, prezes zarządu 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. (WSSE).

Wałbrzyska Strefa działa od 24 lat, ale po raz 
pierwszy mierzy się z globalną pandemią. Jak 
sytuacja związana z COVID-19 wpłynęła na 
wyniki strefy w 2020 roku?

Pandemia nie wpłynęła negatywnie na ak-
tywność inwestycyjną przedsiębiorców. 
Tylko od marca, to jest od wprowadzenia 
restrykcji wsparliśmy 20 projektów inwe-
stycyjnych. W sumie w 2020 r. wydaliśmy 
25 decyzji o wsparciu inwestycji, których 
łączne nakłady sięgają niemal 1,5 miliarda 
złotych. Dzięki tym inwestycjom powstaną 
nowe miejsca pracy oraz utrzymane zosta-
ną już istniejące etaty, co jest szczególnie 
ważne w obecnych czasach.

Strefy ekonomiczne kojarzone są z miejscem 
przeznaczonym dla dużych, zagranicznych 
koncernów. Czy w wałbrzyskiej strefi e inwe-
stują również małe i średnie fi rmy?

Prawie połowa z 25 przedsiębiorców, któ-
rzy realizują nowe inwestycje w WSSE 
reprezentuje sektor mikro, małego i  śred-
niego biznesu. Warto zaznaczyć, że aż 16 
inwestycji zostanie zrealizowanych przez 
fi rmy z polskim kapitałem. Cieszy nas tak 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, 
którzy odpowiedzą na Państwa pytania i rozwieją wątpliwości dotyczące 
programu Polska Strefa Inwestycji i zwolnień podatkowych.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. 
www.invest-park.com.pl
E-mail: doi@invest-park.com.pl tel. 74 664 91 52, 74 664 91 54, 74 664 91 79
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12.03 | zakwaterowanie w Willi Alfa w Kudowie Zdrój, bankiet z tańcami DJ - GregScott , 
Gwiazda Wieczoru: Mad Fiddle – skrzypce oraz Michał Łuka – saksofon

13.03 | śniadanie + obiadokolacja + wieczorne ognisko z kiełbaskami, bigosem
14.03 | śniadanie - wykwaterowanie

  zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienką,
  obfi te śniadania podawane w formie bogatych bufetów w godzinach od 8.00 - 09.30,
  znakomita obiadokolacja w formie serwowanej w godzinach od 17.00 - 18.00,
  poczęstunek pajdą chleba ze smalcem i ogórkiem,
  kawa, herbata, woda, owoce, ciasta, ciastka - 24h,
  bezpłatny internet Wi-Fi, bezpłatny parking na terenie obiektu.

WEEKEND DNIA KOBIET 12 – 14.03.2021 r.

Willa Alfa to kameralny obiekt, mogący poszczycić się 
doskonałą lokalizacją. Usytuowany w sercu Kudowy-Zdroju, 
w niewielkiej odległości od Parku Zdrojowego, spełni 
oczekiwania zarówno amatorów rozrywek, jak i miłośników 
aktywności, poszukujących idealnej bazy wypadowej.

3 dni - 2 noce dla 1 osoby w cenie 349 zł zamiast 600 zł

   tel. 510 150 966      ZAPRASZAMY    

Na wniosek wójta, Rada 
Gminy Walim przyjęła ko-
lejną uchwałę, której celem 
jest pomoc przedsiębiorcom 
dotkniętym pandemią koro-
nawirusa.

Przypomnijmy: w styczniu 
2021 r. Rada Gminy Walim przy-
jęła uchwałę w sprawie zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości: 
gruntów, budynków i budowli 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, 
wskazanym grupom przed-
siębiorców, których płynność 
�nansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekono-
micznych z powodu pandemii. 
Uchwała wprowadza, od 1 stycz-

nia do 31 marca 2021 r, zwolnie-
nie z podatku od nieruchomości 
dla przedsiębiorców, którzy są 
podatnikami podatku od nie-
ruchomości na terenie Gminy 
Walim i czasowo nie mogą pro-
wadzić działalności gospodar-
czej w zakresie działalności 
hotelarskiej. 23 lutego 2021 
radni podjęli kolejną uchwałę w 
sprawie pomocy przedsiębior-
com – tym razem o zwolnieniu 
z opłat za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alko-
holowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży. 
Ta pomoc skierowana jest do 
restauratorów sprzedających 
napoje alkoholowe na terenie 
Gminy Walim.

- Sytuacja epidemiologiczna 
szczególnie negatywnie odbija 
się w gminach takich, jak Gmi-
na Walim, w której działalności 
opierają się przede wszystkim 
na działaniach w zakresie tu-
rystyki. Zamknięcie hoteli i 
lokali gastronomicznych spo-
wodowało ogromne straty 
dla naszych przedsiębiorców, 
dlatego złożyłem do Rady Gmi-
ny Walim projekty uchwał w 
sprawie pomocy dla tych dzia-
łalności, które przyniosły naj-
więcej strat. Cieszę się, że radni 
jednogłośnie przyjęli rozwią-
zania wspomagające naszych 
przedsiębiorców – mówi Adam 
Hausman, Wójt Gminy Walim.

(AM)

Od kilku tygodni trwają 
intensywne prace związane 
z odbudową linii kolejowej 
285, łączącej Gminy Jedlina- 
Zdrój i Walim ze Świdnicą. 
Pojawiły się już nowe sema-
fory i oznakowania przejaz-
dów kolejowych, odbudo-
wywane są także torowiska. 
Pociągi mają ruszyć na tę 
linię w tym roku.

Przypomnijmy: 25 sierpnia 
2016 roku w Jedlinie Zdroju zo-
stała podpisana wstępna umo-
wa w sprawie przebudowy linii 
kolejowej nr 285 na odcinku 
Świdnica Kraszowice – Jedli-
na Zdrój. Dzięki temu jedna z 
najbardziej malowniczych tras 
kolejowych Aglomeracji Wał-
brzyskiej powróci do swojej 
świetności. Linia nr 285 (nie-
gdyś zwana Koleją Bystrzycką) 
łączy stację Wrocław Główny 
ze stacją Jedlina Zdrój i liczy 
ponad 82 kilometry. Ruch pa-
sażerki na linii nr 285 zawieszo-
no w 2000 roku ze względu na 
zły stan techniczny infrastruk-
tury. Rewitalizacja linii umoż-
liwi przywrócenie przewo-
zów pasażerskich, a co za tym 
idzie – poprawę atrakcyjności 
komunikacyjnej Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Dzięki środkom 
powierzonym Aglomeracji 
Wałbrzyskiej w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Teryto-
rialnych, rewitalizowany bę-
dzie odcinek o długości 21,41 
km na trasie Świdnica-Kraszo-
wice – Jedlina Zdrój wraz z 
robotami towarzyszącymi na 
odcinku Świdnica Kraszowice – 
Świdnica Miasto i Jedlina Zdrój 
– Wałbrzych.

– Szybki transport publicz-
ny jest przyszłością. Ta inwe-
stycja zdecydowanie zwiększy 
ruch turystyczny, będzie tak-

Praca wre na linii 285

że bardzo praktyczna do ko-
munikacji. To będzie dla nas 
podstawowa oś transportowa. 
Ta inwestycja zmieni oblicze 
Jedliny – uatrakcyjni jeszcze 
bardziej nasze miasto – pod-
kreśla Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny-Zdroju.

– Gmina Walim od początku 
wspiera tę inwestycję. Myślimy 
o turystach, którzy będą mie-
li okazję przejechać się linią 
kolejową uznawaną za jedną 
z najpiękniejszych w Polsce. 
Skorzystają również mieszkań-
cy naszej gminy, bo pojawi się 
kolejna możliwość bezpośred-
niego dotarcia do Świdnicy – 
dodaje Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim.

Nieczynna od kilkunastu lat, 
jednotorowa linia 285, biegnie 
od Świdnicy do Jedliny wzdłuż 
rzeki Bystrzycy. Na odcinku 22 
km wznosi się o ponad 200 m. 
W trakcie remontu odbudo-
wanych zostanie ponad 110 
obiektów inżynieryjnych, w 
tym 5 znacznych wiaduktów o 
długości 50- 150 m. W ramach 
prac pojawiły się już nowe 
urządzenia sterowania ruchem 
pociągów, odtwarzane są zo-
staną przystanki i powstały 

dwa nowe – w Burkatowie oraz 
przystanek Jedlina Centrum. 
Przygotowując się na urucho-
mienie zabytkowej linii 285, 
Gmina Walim odrestaurowała 
budynek dworca w Jugowi-
cach, a przejęty kilka lat temu 
budynek w Zagórzu Śląskim 
przeszedł remont dachu oraz 
wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej. Zgodnie z realizo-
waną inwestycją, na stacjach 
powstają wyższe, wyposażone 
we wiaty oraz ławki perony. 
Wszystko z myślą o wygodzie 
podróżnych, także tych o ogra-
niczonych możliwościach po-
ruszania się. Zakładana pręd-
kość szynobusów, w zależności 
od układu linii, wyniesie od 50 
do 80 km/h.

Prace prowadzone są przez 
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo 
Napraw Infrastruktury Komuni-
kacyjnej „Dolkom”. Zakończe-
nie prac nastąpi w 2021 roku, 
a szacowany koszt rewitalizacji 
linii sięga około 130 mln zł, z 
czego około 80 mln zł to pie-
niądze pozyskane z Unii Euro-
pejskiej za sprawą Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych 
Aglomeracji Wałbrzyskiej.

(RED)

Pomagają przedsiębiorcom

Tradycją stało się już, że 
zamek Grodno w Zagórzu 
Śląskim wystawiany jest do 
licytacji w czasie Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 
Zwycięzca otrzymuje tytuł 
Honorowego Kasztelana 
Zamku Grodno.

W 2021 roku zamek tra�ł 
na licytacje po raz 6. Trzeci raz 
z rzędu, tytuł ten wylicytowały 
Kancelarie Adwokackie Ernest 
Ziemianowicz z Wlenia. 25 lu-
tego 2021 r. na zamku Grod-
no w Zagórzu Śląskim, przy 
zachowaniu wszystkich obo-
strzeń sanitarnych, Wójt Gminy 
Walim Adam Hausman oraz 
pełniąca obowiązki Dyrektora 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu Wioletta Sowa, uro-
czyście wręczyli symboliczny 
klucz do bram zamku jego no-
wemu kasztelanowi - Ernesto-

Zamek Grodno ma kasztelana

wi Ziemianowicz. Nowy Pan na 
Zamku Grodno zobowiązał się 
do sumiennego wykonywania 
swoich obowiązków i dbania 
o dobre imię zamku. Jednym 
z jego honorowych obowiąz-

ków będzie odwiedzanie zam-
ku oraz zachęcanie innych do 
jak najczęstszego odkrywania 
tego średniowiecznego zabyt-
ku, leżącego w Gminie Walim.

(AM)
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- Idzie wiosna, a w Gminie Czarny Bór rozpoczęły się już wiosenne 
porządki. Dziękujemy mieszkańcom naszej gminy za włączenie się 
w prace porządkowe: sprzątanie i zamiatanie chodników oraz poboczy 
w obrębie posesji przy drogach gminnych i powiatowych – mówi Adam 
Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.

(JJ)

Wiosenne porządki

Powoli dobiega końca sezon sportów zimowych. W tym roku mieszkańcy 
Gminy Mieroszów pękali z dumy, gdy pochodząca z Sokołowska 
Kamila Żuk zdobywała w Dusznikach – Zdroju złoty medal mistrzostw 
Europy seniorek w biathlonie. Po kolejnym stracie – tym razem w 
mistrzostwach świata – mistrzyni starego kontynentu odwiedziła 
rodzinną miejscowość, w której spotkała się z burmistrzem Mieroszowa 
Andrzejem Lipińskim i Przewodniczącą Rady Miejskiej Mieroszowa 
Violetta Kopką. Samorządowcy podziękowali za sportowe emocje 
i złożyli gratulacje, życząc dalszych sukcesów sportowych i szczęścia 
w życiu osobistym.

(RED)

Podziękowali mistrzyni

W gminach Czarny Bór i 
Mieroszów trwają przygo-
towania do konkursów na 
najpiękniejsze palmy wiel-
kanocne.

Parafia p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Czar-
nym Borze, Urząd Gminy w 
Czarnym Borze, Biblioteka+ 
Centrum Kultury oraz Gminny 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
zapraszają do udziału w kon-
kursie na Najpiękniejszą Pal-
mę Wielkanocną. Uczestnicy 
będą konkurować w trzech 
kategoriach: indywidualnie, 
dzieci szkolne oraz instutu-
cje. Ocenie będzie podlegać 
wykonanie palmy z wykorzy-
staniem materiałów natural-
nych, w tym np.: żarnowiec, 
bukszpan, bazie, suche kwia-
ty, krepa, wstążki, wydmuszki, 
bibuła itp. Prace do konkursu 
należy dostarczyć do Parafii 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Czarnym Borze w 
dniu 26.03.2021 r. (piątek) w 
godzinach od 13:00 do 15:00. 
Palmy będą podlegać ocenie 
komisji konkursowej. Ogło-
szenie wyników i rozdanie na-
gród nastąpi 28 marca 2021 
roku o godz. 15:00 w Kościele 
w Czarnym Borze. Na laure-

Konkursy palmowe
atów czekają atrakcyjne 
nagrody, a regulamin kon-
kursu jest do pobrania ze 
strony https://www.czar-
ny-bor.pl/.

Z kolei Mieroszowskie 
Centrum Kultury ogłosi-
ło konkurs na Eko Palmę 
Wielkanocną, którego 
celem jest popularyzacja 
tradycji i zwyczajów wiel-
kanocnych związanych z 
Niedzielą Palmową i Wiel-
kanocą, rozwijanie inwen-
cji twórczej przy wykorzy-
staniu wyłącznie tworzyw 
wtórnych, ekologicznych 
oraz recyklingu.

- Mamy nadzieję, że 
konkurs stworzy okazję do 
indywidualnej i zespoło-
wej działalności artystycz-
nej, promocji dorobku kul-
turowego wsi, integracji 
środowisk wiejskich oraz 
wymiany wiedzy na temat 
zanikającego zwyczaju 
własnoręcznego robienia 
palm – mówi Igor Hoffman, 
dyrektor Mieroszowskiego 
Centrum Kultury.

Konkurs na Eko Palmę 
Wielkanocną skierowany 
jest do dorosłych miesz-
kańców Gminy Mieroszów. 

Zadaniem uczestników jest 
wykonanie palmy wielkanoc-
nej dowolną techniką przy 
wykorzystaniu wyłącznie 
tworzyw wtórnych, ekologicz-
nych oraz recyklingu. Prace 
powinny być wykonane wła-
snoręcznie. Każdy uczestnik 
może wykonać maksymalnie 
jedną pracę konkursową. Do 
każdej pracy musi być dołą-
czona wypełniona karta zgło-
szenia, a każda praca musi 
być opatrzona imieniem i 
nazwiskiem autora. Przyjmo-
wane będą tylko prace indy-
widualne, które oceniać bę-
dzie komisja konkursowa. Eko 
palmy wielkanocne będą oce-
niane wg następujących kry-
teriów: zgodność z tematyką, 
dobór użytych materiałów, 
sposób wykonania, pomysło-
wość, precyzję, kreatywność 
oraz oryginalność, estetyka 
wykonania, wkład pracy. Jury 
wyłoni trzech laureatów, któ-
rzy otrzymają nagrody. Prace 
konkursowe wraz z czytelnie 
wypełnioną kartą zgłoszenio-
wą, należy składać osobiście 
w sekretariacie Mieroszow-
skiego Centrum Kultury (ul. 
Żeromskiego 28, 58-350 Mie-
roszów) do 26.03.2021 r. w 
godz. 08.00-14.00. Wszystkie 
palmy zostaną zaprezento-
wane na wystawie w Sali Wy-
stawowej MCK oraz na stronie 
internetowej Mieroszowskie-
go Centrum Kultury oraz na 
stronie MCK na Facebooku.

(RED)



Czwartek, 4 marca 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

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet, Miejska Biblioteka 
Publiczna – Centrum Kultury w 
Boguszowie-Gorcach zaprasza 
na dwa wydarzenia: recital i kon-
kurs życzeń z nagrodami.

- Muzyczne popołudnie z oka-
zji Dnia Kobiet zaplanowaliśmy 
na 8 marca o godzinie 17.00. Na 
żywo, prosto z siedziby naszej 

biblioteki, będzie można posłu-
chać recitalu włoskich i francu-
skich piosenek. Koncert będzie 
dostępny na fanpage’u Miejska 
Biblioteka Publiczna - Centrum 
Kultury w Boguszowie Gorcach. 
Nie możecie tego przegapić!. A 
że święto kobiet zbliża się wiel-
kimi krokami, w związku z tym 
Miejska Biblioteka Publiczna - 

Centrum Kultury  w Boguszowie 
Gorcach ma dla małych i dużych 
mężczyzn propozycję nie do od-
rzucenia. Nagrajcie piękne życze-
nia dla swoich mam, sióstr, babć, 
żon, dziewczyn, czy koleżanek, 
a Miejska Biblioteka Publiczna - 
Centrum Kultury w Boguszowie 
Gorcach opublikuje je na swojej 
stronie w Dzień Kobiet. Ale to 

nie koniec! Najbardziej pomysło-
we życzenia zostaną nagrodzon. 
Zatem do dzieła! Na krótkie fil-
miki z życzeniami czekamy do 3 
marca 2021 r. - ślijcie je na adres 
katarzynapierzchala@mbp-ck.pl 
– zachęcają pracownicy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej - Centrum 
Kultury w Boguszowie – Gorcach.

(RED)

Koncert i konkurs na Dzień Kobiet

W Boguszowie – Gorcach 
przybędzie kolejny obiekt 
sportowo – rekreacyjny. 
Wielbiciele jazdy na rolkach, 
wrotkach, czy deskorolkach 
doczekają się skateparku.

Podczas XXXII sesji Rada 
Miejska Boguszowa-Gorc pod-
jęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały na 2021 r. wprowadza-
jącej do budżetu m.in. środki z 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych przeznaczone 
na realizację zadań inwesty-
cyjnych. Do budżetu wprowa-
dzono również nowe zadanie: 
„Rozwój bazy sportowo-rekre-

acyjnej poprzez budowę skate-
parku na terenie Gminy Miasto 
Boguszów-Gorce”.

- Bardzo się cieszę, że udało 
się ująć w tegorocznym budże-
cie pomysł, o który zabiegałam 
w imieniu mieszkańców od 
sierpnia 2019 roku – powie-
działa po głosowaniu Beata 
Chlewicka, radna Rady Miej-
skiej Boguszowa – Gorc.

Podobne obiekty powstały 
już m.in. w Głuszycy i Jedlinie 
– Zdroju (na zdjęciu) i cieszą 
się niesłabnącym zaintereso-
waniem.

(RED)

Zbudują skatepark

Teatr Zdrojowy w Szczaw-
nie-Zdroju zaprasza 9 kwiet-
nia na godz. 20.00 na koncert 

Igora Kwiatkowskiego, czyli 
legendarnego odtwórcy roli 
Mariolki Krejzolki pt. „Pół ge-
niusz pół kretyn”. Bilety kosz-
tują 80 zł.

Igor Kwiatkowski, niezrów-
nany w swej wyobraźni i umie-
jętnościach parodystycznych, 
od lat zaskakuje coraz to nowy-
mi kreacjami scenicznymi. Naj-
pierw w kabarecie Paranienor-
malni, od kilku lat jako solista, 
nieprzerwanie bawi i zjednuje 
sobie sympatię tysięcy wi-
dzów. W najnowszym progra-
mie Igor, dzięki wyjątkowemu 
temperamentowi oraz umie-
jętności wnikliwej obserwacji 
otaczającego świata, opowie o 
codziennych sytuacjach doty-
czących każdego z nas w spo-
sób, którego jeszcze nie było. 

Mariolka w Szczawnie

Sprawy obyczajowe, potyczki 
damsko-męskie, życiowe tara-
paty męża i ojca, najświeższe 
trendy popkultury okiem Igora 
Kwiatkowskiego to pewność 
dobrej i inteligentnej zabawy, 
bez sztuczności i naciągania. 
Bo Igor z rozbrajającą szcze-
rością mówi, o tym jak jest  w 
życiu każdego faceta, który raz 
wznosi się na wyżyny geniuszu, 
aby zaraz potknąć się i zrobić z 
siebie totalnego kretyna.

(TZ)
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„Wszystko z miłości do dziecka”
- U.E. Beck

Nie zawsze starania świado-
mych i pełnych miłości i troski 
rodziców przynoszą zamierzo-
ne rezultaty. Nie trzeba sięgać 
do wyników badań - wystarczy 
rozejrzeć się wśród bliskich i 
dalszych znajomych, by zna-
leźć wiele przykładów rodzin, w 
których dzieci czułych i spraw-
nych wychowawczo rodziców 
wyrastają na ludzi sprawiają-
cych dużo problemów nie tyl-
ko im, ale i sobie oraz innym lu-
dziom. Po drugie: jeśli hipoteza 
o długofalowym i znaczącym 
wpływie doświadczeń wcze-
snego dzieciństwa na kształt 
osobowości dorosłej osoby 
jest prawdziwa, to prawdziwa 
także być musi hipoteza kom-
plementarna, mówiąca o tym, 
że dzieci dorastające w śro-
dowisku nieudolnych wycho-
wawczo rodziców wyrastają na 
osoby gorzej przystosowane 
do życia, ujawniające szereg 
problemów natury psychicz-
nej. Ale i ta hipoteza nie znaj-
duje potwierdzenia. Na pewno 
znajdziecie ludzi dorosłych, 
którzy wiodą dobre i szczęśliwe 
życie, chociaż ich dzieciństwo 
było koszmarem (rzecz jasna z 
wyjątkiem tych, którzy doznali 
silnie traumatycznych, mocno 
odbiegających od wszelkich 
norm wydarzeń - takich jak 
gwałt, molestowanie seksu-
alne, stała i powtarzająca się 
przemoc �zyczna, które to 
zdarzenia przekładają się na 
niektóre problemy psychicz-
ne). Obie te hipotezy były rów-
nież wielokrotnie testowane 
w badaniach naukowych i nie 
znaleziono jednoznacznych i 
przekonywujących dowodów 
na to, że są prawdziwe. Jesz-
cze raz przytoczę wypowiedz 
J. Kagana: „tysiące niemowląt, 
które narodzą się dzisiaj na 
całym świecie, doświadczy ży-
cia w różnych środowiskach w 
okresie pierwszych dwóch lata 
życia. Niektóre w ciągu tych 
dwóch lat będą wychowywane 
przez opiekunów zastępczych 
w kibucach, niektóre będą po-
zostawały pod opieką babć lub 
sióstr, niektóre będą uczęsz-
czały do żłobków, niektóre 
zostaną w domu ze swoimi 
matkami. Niektóre będą miały 
wiele zabawek, inne nie będą 
miały ich wcale. Niektóre prze-
żyją pierwszy rok życia w ciem-
nej, cichej chacie zawinięte w 

Okiem psychologa: klątwa determinizmu wczesnego dzieciństwa (2)
Marek 
Gawroń

stare szmaty, inne będą racz-
kować w jasno oświetlonych 
pokojach pełnych zabawek, 
książeczek z obrazkami i ob-
razów telewizyjnych. Jednak, 
wyłączywszy niewielki odsetek 
dzieci z wadami genetyczny-
mi, większość będzie umiała 
mówić nim ukończy drugi 
rok życia, dojdzie do poczu-
cia własnej odrębności przed 
ukończeniem trzeciego roku 
życia i będzie zdolna do pod-
jęcia niektórych obowiązków 
rodzinnych zanim osiągnie 
siódmy rok życia. Różnice mię-
dzy tymi dziećmi są banalne w 
porównaniu z długą listą podo-
bieństw”. Należy też dodać, że 
zdecydowana większość z tych 
dzieci wyrośnie na zdrowych 
psychicznie i dobrze funkcjo-
nujących w swoich środowi-
skach ludzi (statystyki).

Warto pamiętać, że troska 
rodzicielska i świadome wy-
chowywanie potomstwa w 
oparciu o silną koncentrację 
uwagi na dziecku jest czymś 
zupełnie nowym w historii roz-
woju ludzkości. W społeczeń-
stwach pierwotnych matki 
noszą swoje dzieci na biodrach 
lub na plecach i karmią je pier-
sią do czasu, kiedy (mniej wię-
cej pod dwóch latach) pojawia 
się następne dziecko. Starsze z 
nich tra�a wówczas do grupy 
rówieśniczej, a jego sytuacja 
dramatycznie się zmienia - od-
tąd matka prawie przestaje się 

nim zajmować. Jeszcze w wie-
ku XVIII psychologia bliskości 
między małżonkami (miłość 
romantyczna nie stanowiła 
ani warunku koniecznego, 
ani jej brak przeszkody dla 
trwałości związku) oraz nimi a 
dziećmi należała do rzadkości. 
Dziecko było częścią większej 
wspólnoty oraz miało w niej 
swoje jasno określone miejsce 
i raczej żaden z rodziców nie 
zaprzątał sobie uwagi się tym, 
czy rozwija swój indywidualny 
potencjał. Jak pisał urodzony 
roku 1754 książę Talleyrand 
„troska rodzicielska nie była 
jeszcze zwyczajem” (Kohn s. 
142). A jednak trudno przecież 
założyć, że większość ludzi ży-
jący np. w średniowieczu była 
jakoś zaburzona, przejawiała 
problemy psychiczne, czy była 
niedostosowana społecznie. 
W tym czasie nie było terapeu-
tów (co najwyżej znachorzy, 
magowie, egzorcyści), zatem 
żaden mieszkaniec średnio-
wiecznej Europy nie mógł li-
czyć na profesjonalną pomoc 
psychologiczną. Mimo to lu-
dzie przetrwali - żyli, rozwijali 
się, zakochiwali, realizowali 
swoje codzienne obowiązki, 
bawili się w warunkach nie-
porównywalnie trudniejszych, 
stresujących i traumatycznych 
niż dzisiaj.

Można się zastanawiać dla-
czego doktryna „tabula rasa” 
tak szybko i łatwo znalazła 

swój żyzny grunt do wzrostu 
w ludzkich umysłach. Otóż 
rozwój liberalnego kapitalizmu 
wymagał odkrycia i wzmocnie-
nia w ludzkiej naturze takich 
właściwości, które mogłyby 
stać się podstawą motywacji 
do nieustannego rozwoju i 
tym samym wspierać mecha-
nizmy wolnego rynku. Tym 
najbardziej nadającym się do 
tej roli i najlepszym spośród 
możliwych do przyjęcia było 
humanistyczne założenie, że 
wszystkie istoty ludzkie mają 
takie same szanse na osiągnie-
cie sukcesu, jeśli tylko otrzyma-
ją odpowiednie wychowanie 
i stworzy im się sprzyjające 
do tego warunki. Założenie to 
podkreśla, że nie istnieją żadne 
wrodzone wewnętrzne barie-
ry, które odbierają człowiekowi 
szanse na życiowe powodze-
nie. Uświadomienie sobie, że 
korzenie wielu powszechnie 
akceptowanych poglądów i 
przekonań dotyczące różnych 
zjawisk psychologicznych 
tkwią w założeniach światopo-
glądowych, politycznych i �lo-
zo�cznych pozwala na bardziej 
wnikliwy ogląd poruszanych 
kwestii, zwłaszcza pod kątem 
empirycznych dowodów, które 
miałyby je wspierać.

Nie istnieją jednak jakiekol-
wiek dowody podtrzymujące 
pogląd, że konkretne doświad-
czenia z okresu wczesnego 
dzieciństwa (dwóch pierw-

szych lat) mogą mieć wpływ 
na określone rezultaty w wieku 
dorosłym. Jedynymi miarodaj-
ny predykatami np. zaburzeń 
psychicznych u dorosłych są 
uwarunkowania genetycz-
ne, przynależność do klasy 
społecznej oraz zamożności. 
Nawet tak dramatyczne wyda-
rzenia, jak utrata rodziców w 
pierwszych latach życia dziecka 
lub doświadczenie bycia przez 
rodziców porzuconym nie sta-
wia tych dzieci w sytuacji pod-
wyższonego (w stosunku do 
dzieci wychowanych w pełnej 
rodzinie) ryzyka poważnych 
zaburzeń psychicznych. Trud-
no także zgodzić się z tezą, że 
jakieś jedno życiowe zdarzenie 
(np. rozwód rodziców, wypa-
dek) na trwałe zmienia nasze 
mózgi. Człowiek, podobnie 
jak każdy inne zwierzę, uczy 
się całe życie, zmienia swoje 
zachowania w zależności od 
zmian środowiska, w którym 
przychodzi mu żyć i wyzwań, 
które ono stawia. Trwałe 
zmiany w mózgu wywołane 
konkretnym, jednostkowym 
zdarzeniem były nie przysto-
sowawcze i niesprzyjające 
przetrwaniu. W rzeczywistości 
wczesne nawyki, postawy, po-
jęcia albo znikają albo ulegają 
tak poważnym przemianom, 
że ich wydobycie i rozpozna-
nie w późniejszych okresie 
życia jest praktycznie niemoż-
liwe. Wynika to między inny-

mi z mechanizmu działania 
pamięci. Każde wspomnienie 
zmienia się za każdym razem, 
kiedy zostanie w konkretnym 
momencie życia i kontekście 
przywołane. Inne zjawisko 
związane z pamięcią polega 
na wdrukowaniu wspomnień, 
które nigdy nie miały miej-
sca (badania nad fałszywymi 
wspomnieniami E. Loftus), 
a co za tym idzie - nie mogły 
wpłynąć na naszą psychikę, 
choć mogą być wykorzystane 
(także przez niedoświadczo-
nego terapeutę) do tworze-
nia kontekstu wyjaśniającego 
genezę określonych zaburzeń 
(na marginesie - jednym z fun-
damentalnych i kompletnie 
błędnych założeń psychoana-
lizy jest przekonanie, że takie 
ślady umysłowe są zachowane 
i można je w wyniku terapii wy-
dobyć). To, co wydaje się być 
naprawdę stałe w zachowaniu 
ludzi ma podłoże w oddziały-
waniu ich genów.

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.
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Z okazji Międzynarodo-
wy Dzień Języka Ojczystego, 
Gminne Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalne w Starych Bo-
gaczowicach zorganizowało 
spektakl teatralny, a jednym 
z jego elementów było dyk-
tando gminne. Na marzec 
zaplanowane są kolejne wy-
darzenia.

- Na scenie Świetlicy Wiej-
skiej w Starych Bogaczowicach 
aktorzy z Teatru William.Es po-
kazali sztukę „Mirra, Kadzidło 
i Złoto czyli historyja o Bara-
baszu”. Elementem spektaklu 
było Dyktando Gminne o Pióro 

Dowóz 
na szczepienia
W Gminie Stare Boga-
czowice działa specjalny 
numer telefonu dedyko-
wany osobom starszym i 
niepełnosprawnym, które 
nie mogą samodzielnie 
dotrzeć do punktu szcze-
pień. Pomoc jest organizo-
wana dla osób posiadają-
cych aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności w 
stopniu znacznym o kodzie 
R lub N, lub odpowiednio I 
grupę ze schorzeniami, jak 
również dla osób mających 
trudności z dostępem do 
punktów szczepień (np. 
osoby starsze, które nie 
mają możliwości samodziel-
nego dojazdu do punktu 
szczepień). Numer telefonu 
791 614 783 dostępny od 
poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 15.00. 
- Osoby chcące skorzystać 
z pomocy w dotarciu do 
punktu szczepień proszo-
ne są o kontakt najpóźniej 
3 dni przed planowanym 
szczepieniem – podkreślają 
pracownicy Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice.

(RED)

Kulturalnie w gminie
Wójta Gminy Stare Bogaczowi-
ce. Mistrzem ortogra�i została 
Małgorzata Skoczylas-Szymań-
ska, drugie miejsce zajęła Joan-
na Bankowska, a trzecie miej-
sce zajęła Krystyna Jończyk. 
Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom i gratulujemy zwycięz-
com! Dziękujemy za pomoc w 
organizacji Szkole Podstawo-
wej im. św. Jana Pawła II w Sta-
rych Bogaczowicach na czele 
z dyrektor Radosławą Stramel-
-Świteńką. Dziękujemy także 
Mirosławowi Lechowi - Wójto-
wi Gminy Stare Bogaczowice 
i pracownikom Urzędu Gmi-

ny Stare Bogaczowice. Swoją 
wdzięczność kierujemy też do 
Anety Rajcy - Przewodniczącej 
Rady Gminy Stare Bogaczowi-
ce oraz radnych: Emilii Kmiecik, 
Niny Stańko, Ariela Zarzeczne-
go i Arkadiusza Karczmarza – 
mówi Ilona Bujalska, dyrektor 
Gminnego Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalne w Starych Boga-
czowicach.

Spektakl połączony z dyk-
tandem był jedną z wielu im-
prez zaplanowanych na 2021 
rok przez Gminne Centrum 
Biblioteczno -Kulturalne w Sta-
rych Bogaczowicach.

– Mimo pandemii realizuje-
my nasze plany na 2021 rok. O 
szczegółach każdego z wyda-
rzeń informujemy na bieżąco. 
Oprócz przedstawionych ini-
cjatyw, przygotowujemy liczne 
konkursy czytelnicze i warszta-
ty artystyczne, na które będzie-
my zapraszać Was na Facebo-
oku i stronach internetowych. 
Obserwujcie nasz pro�l! – ape-
luje dyrektor Gminnego Cen-
trum Biblioteczno -Kulturalne-
go w Starych Bogaczowicach.

W planach na ten rok poja-
wiła się nowość – 4 września 
ma się odbyć wielkie wyda-
rzenie biegowe, czyli maraton 
biegowy i pożegnanie lata. A 

w najbliższym czasie odbędą 
się: 10 marca – warsztaty pla-
styczne (on–line) – kartka wiel-
kanocna; 24 marca – warsztaty 
�orystyczne (on-line) – plama 
wielkanocna; 28 marca – ro-
dzinna gra terenowa – szuka-
nie zajączka; 31 marca - warsz-
taty �orystyczne (on-line) 
– stroik wielkanocny.

– Optymistycznie patrzymy 
w przyszłość i wierzymy, że 
wszystkie wydarzenia zaplano-
wane przez Gminne Centrum 
Biblioteczno -Kulturalne w Sta-
rych Bogaczowicach odbędą 
się – mówi Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)
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Na 6 marca 2021 r., na stoku Ośrodka 
Sportowo – Rekreacyjnego Dzikowiec w 
Boguszowie – Gorcach, zostały zaplano-
wane zawody w narciarstwie alpejskim 
– Puchar Dzikowca w Slalomie.

- Wszystkich amatorów białego sza-
leństwa w wieku od lat 6 zapraszamy na 
stok Dzikowca i do rywalizacji o Puchar 

Dzikowca w Slalomie. Zapisy będą pro-
wadzone w dniu zawodów od godz. 8.30, 
a zmagania rozpoczną się o godz. 10.00. 
Uwaga! Ze względu na warunki na stoku 
oraz obostrzenia związane z pandemią, 
termin imprezy może ulec zmianie – in-
formują organizatorzy. Na stronie https://
www.osir-boguszow.eu/ dostępne są: 

regulamin, karta uczestnika oraz informa-
cja o przetwarzaniu danych osobowych.  
Organizatorem zawodów jest Ośrodek 
Sportu i Rekreacji Boguszów – Gorce, a 
współorganizatorami: Klub Narciarstwa 
Alpejskiego Dzikowiec i Ośrodek Sporto-
wo - Rekreacyjny Dzikowiec.

(RED)

Puchar Dzikowca

Koszykarze Górnika pew-
nie wygrali derbowe starcie 
z rywalem z Kłodzka. A już 
w piątek – 5 marca o godz. 
20.00 - kolejne derbowe star-
cie. Tym razem we Wrocławiu 
wałbrzyszanie zmierzą się ze 
Śląskiem II.

Nysa w tym sezonie prze-
grała wszystkie mecze i było 
mało prawdopodobne, by w 
Wałbrzychu sprawiła sensację. 
Dyrygowany przez Marcina 
Kowalskiego - wychowanka 
Górnika – zespół z Kłodzka 

Przeszli Nysę, 
czas na Śląsk

Górnik Trans.eu Wałbrzych - Zetkama Doral Nysa Kłodzko 95:64 
(23:20, 27:19, 23:16, 22:9)
Górnik Trans.eu: Ochońko 15, Cechniak 12, Ratajczak 12, Wróbel 12, Bojanowski 10, 
Durski 10, Jakóbczyk 9, Zywert 8, Koperski 3, Makarczuk 2, Malesa 2, Niziński 0.
Zetkama Doral Nysa: Nowakowski 14, Nowicki 14, Kowalski 10, Dawdo 9, Ziółko 6, 
Krajniewski 5, Szymański 3, Zenner 3, Jeziorowski 0, Podejko 0, Wojciechowski 0.

prowadził wyrównaną walkę 
do połowy III kwarty. Bywało, 
że podopieczni grającego tre-
nera Rafała Wojciechowskiego 
chwilami prowadzili (ostatni 
raz w 11 min. 25:24), ale gdy 
podstawowi zawodnicy zaczę-
li opadać z sił, Górnik szybko 
budował przewagę. Na druga 
połowę wałbrzyszanie wyszli 
prowadząc 50:39, ale Daniel 
Dawdo i Paweł Nowicki zdoła-
li zbić przewagę do 4 pkt. (24 
min. 54:50). Od tego momentu 
gospodarze zaczęli grać zde-
cydowanie skuteczniej i do 
syreny kończącej III ćwiartkę 
dystans wzrósł do 18 pkt. W 
ostatniej kwarcie obaj trenerzy 
dali pograć najmłodszym za-

wodnikom, dzięki czemu wię-
cej minut na parkiecie dostali 
wypożyczeni z Górnika Marcin 
Jeziorowski i Mateusz Podej-
ko oraz 16-letni wychowanek 
Nysy Patryk Zenner, a w eki-
pie Górnika Łukasz Makarczuk. 
Mecz zakończył się planowym 
zwycięstwem faworyzowanych 
podopiecznych trenera Łu-
kasza Grudniewskiego 95:64, 
którzy – dzięki porażce WKK 
z Sokołem Łańcut 65:78 – 
zmniejszyli dystans do wiceli-
dera z Wrocławia do 1 punktu 

(a górnicy mają jeszcze do ro-
zegrania zaległe spotkanie w 
Tychach z GKS-em – 10 marca 
o godz. 19.00).

- Mimo 35 lat na karku i gry 
w wielu klubach, po raz pierw-
szy w karierze zmieniłem barwy 
w trakcie sezonu – przyznał po 
spotkaniu Tomasz Ochońko, 
który do 5 stycznia 2021 r. był 
zawodnikiem Nysy. – Dla mnie 
mecz z ekipą z Kłodzka był taki 
sam, jak każdy inny. Z szacun-
kiem dla przeciwnika podsze-
dłem - tak jak cały nasz zespół – 
do rywalizacji z tym zespołem. 
Nysa walczyła dopóki miała siły 
i nie było mowy o jakimkolwiek 
lekceważeniu przez na rywala.

(RED), fot. Dawid Wójcikowski
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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

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

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

Siatkarze KPS Chełmiec 
Wałbrzych zakończyli roz-
grywki II ligi na 6 miejscu. 

- Misja sezon 2020/21 wy-
konana! W ostatnim meczu 
rundy zasadniczej i jednocze-
śnie całych rozgrywek poko-
naliśmy AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 3:0 (25:20, 
25:23, 25:15) i kończymy sezon 
na 6 miejscu. Eksperyment po-
łączenia doświadczenia z mło-
dością przyniósł efekt. Dzię-
kujemy naszym kibicom za 
wsparcie, drużynie za serwo-
wanie pozytywnych emocji. 
Mamy to!  - podkreśla Fabian 
Kurzawiński, trener KPS Cheł-
miec Wałbrzych.

O miejscu w tabeli decydują 
kolejno: zdobyte punkty, liczba 
wygranych meczów, stosunek 
setów wygranych do przegra-
nych, stosunek małych punk-
tów zdobytych do straconych, 
bezpośredni mecz między dru-
żynami.

Zespoły, które zajęły miejsca 
1-4 zagrają w play o� do 3 zwy-
cięstw (1-4 i 2-3), a zwycięzcy 
tej rywalizacji uzyskają prawo 
gry w turniejach pół�nałowych 
o awans do I ligi. Zespoły, które 
zajęły miejsca 7-10  zagrają w 
play-out do 3 zwycięstw (7-10 
i  8-9). Przegrani ekipy zostaną 
zdegradowane do III ligi.

(RED, fot. KPS)

Siatkarze na 6

Tabela końcowa sezonu zasadniczego:
1. Chrobry Głogów 18 50 53:10 1532:1183
2. Sobieski-Arena Żagań 18 45 51:17 1593:1359
3. Astra Nowa Sól 18 43 47:17 1506:1290
4. MUKS Ziemia Milicka 18 29 36:33 1499:1527
5. Bielawianka-Bester Bielawa 18 29 33:31 1432:1404
6. Chełmiec Wałbrzych 18 21 27:36 1364:1403
7. Ikar Legnica 18 19 23:41 1365:1496
8. MKS Olavia Oława 18 15 23:45 1390:1586
9. IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice 18 12 21:49 1417:1609
10. AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 18 7 15:50 1304:1545

Juniorzy powalczą 
o pół�nały

Zespoły juniorskie 
KPS Chełmiec Wałbrzych 
powalczą o pół�nały mi-
strzostw Polski.  - Kraków, 
dawna stolica Polski - to 
właśnie tam przyjdzie na-
szym juniorom rywalizować 
w ramach turnieju 1/4 �nału 
Mistrzostw Polski Juniorów 
w Siatkówce, który odbę-
dzie się w dniach 6-9 marca 
– informuje KPS Chełmiec 
Wałbrzych. Młodzi siatkarze 
z Wałbrzycha zmierzą się w 
grupie B z AKS Resovia Rze-
szów oraz Dębicką Akade-
mią Siatkówki Kępa. W gru-
pie A grać będą: SMS Sparta 
Kraków, Siatkarski Ośrodek 
Szkolny #NysaTeam oraz 
Integracyjny Klub Sportowy 
Atak.

Także juniorzy młodsi 
KPS Chełmiec Wałbrzych 
zostali siatkarskimi wice-
mistrzami Dolnego Śląska. 
- W zaciętym pojedynku 
musieliśmy uznać wyższość 
drużyny Gwardia Wrocław 
Academy 1:3 (19:25, 24:26, 
25:23, 24:26). Najlepszym 
zawodnikiem spotkania zo-
stał Oskar Sztachera. To nie 
koniec rozgrywek juniorów 
młodszych – teraz czeka-
my z niecierpliwością na 
losowanie ćwierć�nałów. 
Dziękujemy za walkę, za 
wsparcie ze strony rodziców 
i kibiców – dodają działacze 
KPS Chełmiec.

(RED)

Oskar 
z pucharem
Oskar Wawrzyszyn z ZLKS 
Zagłębie Wałbrzych wygrał 
I Puchar Polski Warszawa 
2021. - W turnieju w Warsza-
wie startowało 234 zawodni-
ków z 48 klubów z Polski. W 
kategorii wagowej do 60 kg 
bezkonkurencyjny okazał się 
Oskar Wawrzyszyn, który zdo-
był Puchar Polski wygrywając 
pięć walk przy bilansie 48 zdo-
bytych punktów i tylko dwóch 
straconych. Mikołaj Dereń w 
kategorii 80 kg zajął 20 miej-
sce, natomiast debiutant - Igor 
Świerk w kat. 60 kg uplasował 
się na 23 miejscu. Zagłębie 
drużynowo zajęło 15 miejsce w 
stawce 48 klubów – informują 
działacze ZLKS Zagłębie Wał-
brzych.

(RED)

MKS na podium?
W 5 kolejce w grupie mi-
strzowskiej III ligi koszykarzy 
MKS Basket Szczawno zagra 
3 marca o godz. 19.00 z WKK 
we Wrocławiu. Zespół z uzdro-
wiska w tej chwili zajmuje 6 
miejsce w grupie mistrzowskiej 
z dorobkiem 15 pkt. Rezerwy 
pierwszoligowego WKK zajmu-
ją 4 lokatę i mają punkt więcej 
od podopiecznych trenera Bar-
tłomieja Józefowicza. Na 3 mij-
scu – ostatnim, które jest pre-
miowane udziałem w barażach 
o awans do II ligi – jest Basket 
Legnica, który ma 17 pkt. Ze-
społy z Wrocławia i Szczawna 
mają jednak rozegrane jedno 
spotkanie mniej.

(RED)

W meczu 20 kolejki II ligi 
siatkówki kobiet MKS Cheł-
mice Wodociągi Wałbrzych 
pokonał w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów Volley II Wrocław 
3:0 (25:17, 25:15, 25:13). 
Najlepszą zawodniczką spo-
tkania została wybrana roz-
grywająca Chełmca Oliwia 
Łuszyńska.

- Nasze seniorki sobotnią 
wygarną nad Volley II Wrocław 
umocniły się na pozycji wice-
lidera III grupy II ligi siatkówki 
kobiet. Nasi bezpośredni rywa-
le w walce o turniej pół�nało-
wy o awans do I ligi stracili w 
ten weekend punkty: Uczniow-
ski Klub Sportowy Jedynka 
Siewierz - Nyskie Towarzystwo 

Siatkówki Kobiet AZS Nysa 
3:2 (25:13, 25:21, 20:25, 21:25, 
18:16) oraz MKS IgnerHome 
Volley Świdnica - MGLKS So-
bieski Oława 3:2 (19:25, 31:29, 
19:25, 25:16, 21:19). Tym sa-
mym pewne miejsce w turnie-
ju pół�nałowym ma już zespół 
lidera naszej grupy - Libero VIP 
Gwarant Aleksandrów Łódzki. 
Nasze dziewczyny dalej walczą 
o wymarzony awans. Szanse na 
udział w pół�nałach ma także 
zespół z Siewierza, a wszystko 
może rozstrzygnąć się już za 
dwa tygodnie podczas 21 ko-
lejki rozgrywek – mówią dzia-
łacze MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych.

(RED), fot. MKS

Dziewczyny walczą 
o I ligę

1. Libero Aleksandrów Łódzki 18 46 50:17 1570:1285
2. Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 18 43 46:21 1546:1364
3. Jedynka Siewierz 18 39 46:26 1635:1449
4. IgnerHome Volley Świdnica 19 38 44:25 1570:1465
5. AZS AWF SMS Katowice 17 29 37:30 1449:1421
6. Energa MKS II Kalisz 17 23 29:34 1347:1374
7. AZS Nysa 18 22 31:41 1493:1564
8. MKS II Dąbrowa Górnicza 18 18 29:45 1508:1623
9. Łaskovia Łask 19 16 24:45 1404:1582
10. Sobieski Oława 18 14 25:46 1476:1588
11. Volley Wrocław II 18 9 19:50 1338:1621
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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

USŁUGI

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

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

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

PRACA

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(15) 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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZ-
KANIE WILLOWE z tarasem i zadba-
nym ogrodem (parter) na wyna-
jem 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. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

R E K L AMA

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 gospodarstwo rolne z 
zabudowaniami w gminie Bystrzy-
ca Kłodzka- wieś Mielnik. Działka 
o pow. 1,43 ha. Dostępne media- 
woda, prąd. Cena 200 tys. zł nie 
podlega negocjacji!

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 100 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

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.

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, 
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 
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Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

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
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