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Zostań w domu w święta!
REKLAMA

Radości, która dostrzega
DB2010 .PL
piękno małych rzeczy,
spokoju, który koi
kiedy wszystko wytrąca z równowagi,
nadziei, która nie gaśnie
gdy marzenia zdają się być odległe
G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

życzy zespół Tygodnika DB 2010
REKLAMA

Święta Wielkiej Nocy będą inne niż wszystkie.
Bez poczucia wspólnoty, bez ukochanych Bliskich.
Zabraknie wiosennych spacerów i radosnej krzątaniny.
Niech jednak dadzą nam wiarę, siły i odwagę,
by przetrwać ten najtrudniejszy czas.

Szanowni Państwo,
miłości, zdrowia i spokoju.

Agnieszka Kołacz-Leszczyñska
Senator RP
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Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze
od ciemności, jakie panują w naszych sercach
Jan Paweł II

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja
życzą właściciele i pracownicy

Niech Święta
Zmartwychwstania Pańskiego
upływają w atmosferze radości
i wzajemnej życzliwości,
a wzmocnienie ducha
pozwoli pokonać trudności
i z ufnością patrzeć w przyszłość
Marzena Łatka

Przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

Wójt Gminy Czarny Bór

REKLAMA

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych miłości, nadziei
i wiosennego optymizmu
życzy

Mirosław Lubiński
Przewodniczący Komisji Zdrowia
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Serwisu Samochodowego
Goliat w Wałbrzychu

Okiem psychologa: zwodnicze ścieżki sukcesu (2)
Marek
Gawroń

Dążenie do sukcesu, jak niemal każda współczesna opowieść, została przechwycona
przez niezliczone rzesze wszelkiej maści trenerów od rozwoju osobistego i przerobiona
na atrakcyjny pakiet prostych
reguł i zasad, który wciska się,
niczym kit do okien, ludziom
pragnącym odbić się od dna,
wyjść za wszelką cenę na czoło
w nieustannym wyścigu szczurów. Owa opowieść opiera się
jednak na wszechobecnym
uprzedzeniu
poznawczym
- egotyzmie atrybucyjnym polegającym na przecenianiu
swojej roli i zdolności kontrolowania biegu zdarzeń. (Self-serving bias, o czym spece od
rozwoju albo nie wiedzą - co
jest bardzo prawdopodobne,
zważywszy na przerażający
poziom ignorancji u wielu z
ich popularnych postaci - albo
gdzieś o tym słyszeli, jednak
ze zrozumiałych powodów nie
wspominają o tym w swoich
odkrywczych książkach, pisanych na kolenie i od serca).
Ludzie, którzy radzą jak w kilku krokach zostać milionerem,
mieć szczęśliwe życie, itd. to zazwyczaj osoby, które same odniosły sukces (bo np. napisały
książkę o sukcesie, która sprzedała się w milionach egzemplarzy). Człowiek, który odniósł
sukces, będzie przekonany,
że jego osiągnięcia nie mogły
być kwestią przypadku, lecz
były wynikiem jego talentów,

umiejętności i skutecznych
strategii. Nie bierze jednak pod
uwagę faktu, że na świecie żyją
miliony ludzi, którym - pomimo posiadania identycznych
cech i przymiotów oraz wykorzystaniu tych samych strategii - się nie powiodło i ponieśli
druzgocące porażki. Wiara w
to, że nasz los jest wyłącznie
w naszych rękach, jest jednym
z najbardziej rozpowszechnionych mitów współczesności.
Seneka już wieki temu trafnie
ten mit spuentował: „nawet ludzie pospolici i mierni osiągają
sukcesy”.
Innym złudzeniem, nazwanym błędem teleologicznym,
jest przekonanie, że wiemy
dokładnie dokąd zmierzamy
i dokąd zmierzaliśmy w przeszłości oraz że inni ludzie, którzy
odnieśli sukces, wiedzieli dokąd zmierzali. Systematycznie
i nagminnie przeceniamy w
naszym życiu rolę czynników
dyspozycyjnych
(wewnętrznych: takich jak talenty, cechy
osobowości, motywacja) i rażąco nie doceniamy roli kontekstu
i przypadku. Przypadkowość
budzi w nas naturalny opór, odsłania bowiem naszą bezsilność
i pozbawia kontroli. Dlatego
trudno nie zgodzić się z Danielem Kahnemanem (jednym z
najwybitniejszych współczesnych psychologów ), że „zrozumienie historii i sukcesu innych
ludzi oraz wyciągnięcie z niej
wartościowej i cennej lekcji dla
siebie jest w dużej mierze złudzeniem”. Całość zaś uzupełnia
efekt halo, otaczając bohaterów opowieści aurą niezwyciężoności. Nadmierną uwagę
skupiamy na zwycięzcach, jednostkach, pomijając lub wręcz
nie dostrzegając setek przegra-

nych (tzw. milczące dowody).
Porażki nie są powodem do
dumy, obnażają nasze słabości,
demaskują iluzję, niszczą wiarę
w moc ducha, okazują przypadkowość ludzkiego życia. Nie
lubimy cmentarzy, ale to przecież one są dowodem naszej
fundamentalnej kondycji. We
Francji, gdzie pisze się więcej
książek niż się ich czyta, dobre
domy wydawnicze przyjmują do druku jeden na 10 tys.
rękopisów (prawdopodobnie
większość z nich nikt nie czyta).
W USA co roku sprzedaje się
półtora miliona różnych tytułów, jednak tylko 500 pozycji
rozchodzi się w większym nakładzie niż 100 000 kopii. 90%
wydanych książek na świecie
nie przekracza kilkuset sprzedanych egzemplarzy. Historia
porażek, która zajęłaby kilka
tomów, jest dowodem na istnienie „efektu skumulowanej
przewagi”. Uświadamia nam
on, że sukces nie jest prostą
funkcją indywidualnych zdolności. Jeśli miałeś szczęście i
zostałeś namaszczony przez
jakąś opiniotwórczą grupę jako
ten, na którego warto zwrócić
uwagę (z rożnych, często zupełnie arbitralnych powodów),
a potem pojawiłeś się w mediach,
najprawdopodobniej
szybko zostaniesz wyniesiony
przez bezrefleksyjny tłum na
szczyt popularności i dopóki
czegoś nie zepsujesz, możesz
na nim pozostać bardzo długo.
Tak działa efekt św. Mateusza
- „Albowiem wszelkiemu mającemu będzie dane, i obfitować będzie, a temu, który nie
ma, i to, co się zda mieć, będzie
wzięte od niego” (Mat 25:29,
Biblia ks. Wujka). Zwycięzcy
biorą wszystko.

Obietnica sukcesu i jej czar
zaciemnia ponadto ponury
fakt, że rozbudzone pragnienia i oczekiwania już nigdy nie
zgasną. Pogoń za sukcesem,
podobnie jak pogoń za szczęściem. nie ma końca. Każdy
moment w życiu, w którym
czujemy, że coś osiągnęliśmy, na krótko nas zadowala,
po czym pojawiają się nowe,
zwykle jeszcze większe oczekiwania. Ktoś powie: to dobrze,
na tym to polega, na nieustannym podnoszeniu poprzeczki.
Musimy jednak pamiętać, że
z każdym kolejnym sukcesem
maleje nasza tolerancja na porażki, a rośnie pragnienie pozytywnych doznań, które wynikają z realizacji celów. Rośnie też
presja wewnętrzna i głęboko
skrywany lęk przed porażką.
N.Taleb przestrzega – „sukces
pociąga za sobą pewną asymetrie: kiedy go osiągniesz,
zaczynasz mieć znacznie więcej do stracenia niż do zyskania”, a ponieważ - jak pokazują
badania psychologiczne i życie - mamy znacznie większą
awersję do strat niż potrzebę
zysków, stajemy się zakładnikami własnego sukcesu, żyjąc
w nieustannym napięciu, rozdarci wewnętrznie pomiędzy
pragnieniem spokoju a nienasyconym ego.
Pogoń za sukcesem jest
wpisana w szerszą narrację
nowoczesności - indywidualizm i jego złotego cielca
„Wielkie Ego”. W perspektywie indywidualizmu, drugi
człowiek staje się szansą i
przeszkodą
równocześnie.
Rywalem w drodze na szczyt,
z którym trzeba się zmierzyć.
W społeczeństwie zindywidualizowanym nagradzane

jest postrzeganie siebie jako
centrum dowodzenia i planowania wszelkich działań oraz
stawianie siebie w opozycji
do tego, co na zewnątrz –
obowiązujących wzorów i stylów życia. Taka perspektywa
rozumienia siebie sprawia, że
obsesją staje się dziś potrzeba
odróżnienia się od innych, stawania się „rozpoznawalnym,
unikania wegetowania w stanie przerażającej i nieznośnej
anonimowości”
(Umberto
Ecco). Jak się bowiem okazuje,
samorealizacja i samorozwój
wymagają nieustannego potwierdzenia z zewnątrz (poprzez podziw, poklask, lajki na
FB). A sława niewątpliwe taką
uwagę społeczną przyciąga.
Odniesiony sukces jest jednym
z emblematów naszego ego,
jego solidnym podparciem,
uwiarygodnieniem w świecie
niepewności i zmienności. Popatrzcie: oto ja - wyróżniony,
tylko już nie tak, jak dawniej
przez los, czy opatrzność, ale
wyłącznie dzięki sobie. Można jednak spojrzeć na sukces
(jeśli zmieni się jego definicję)
jako na „pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie zamierzonego celu”
(za: Słownik języka polskiego
pod red. W. Doroszewskiego).
Psycholożka Carol Dweck
uważa, że istnieją dwa odmienne typy motywacji. Pierwsza
w z nich zorientowana jest na
sukces, druga zaś na osiągniecie mistrzostwa i na rozwój. W
pierwszym wypadku sukces
jest pożądany, bowiem stanowi on miarę własnej wartości i
spełnia przede wszystkim funkcje afektywne, np. sprawia, że
odczuwamy dumę. W przypadku motywacji zorientowanej

na mistrzostwo nie chodzi o to,
by wygrać za wszelką cenę, by
okazać się lepszym od innych
lub by podnieść swoją samoocenę, lecz o to, by doskonalić siebie, być coraz lepszym
w tym, co jest naszą życiowa
misją, pasją lub po prostu zwyczajnym codziennym zajęciem.
Jeśli drodzy Czytelnicy pamiętacie jeszcze postać Adama Małysza, to przypominacie
sobie pewnie także jego (jego
psychologa) słynne zdanie:
„kiedy skaczę, nie chodzi mi
o to by wygrać, ale oddać jak
najlepszy skok”. Pod wpływem
takiej motywacji porażka nie
jest już osobistym upadkiem,
nie demotywuje, lecz przeciwnie - jest cenną informacją rozwojową, że mamy przed sobą
jeszcze wiele do zrobienia.
„Róbmy Swoje” śpiewał genialny Wojciech Młynarski. A ja
dodam: róbmy, jeśli mamy po
temu możliwości i wytrwałość
coraz lepiej, bez względu na to,
czy ktoś to zauważy.
Od redakcji: autor jest
psychologiem – terapeutą, coachem, ekspertem w wielu krajowych i międzynarodowych
projektach badawczych oraz
rozwojowych. Publikował w
czasopismach naukowych z zakresu psychologii emocji, empatii i relacji terapeutycznych.
Prowadzi prywatny gabinet.
Kontakt: margaw@op.pl.
***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.
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Tak trudno się rozstać
Rak płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) oraz zawał
serca przed 50 rokiem życia to trzy wielkie grupy chorobowe, które
występują prawie wyłącznie u osób palących papierosy. Szacuje się, że
rocznie z powodu palenia tytoniu na świecie umiera przedwcześnie 5
mln ludzi i liczba ta stale rośnie!
Dlaczego zatem palenie nadal jest tak powszechne, pomimo wiedzy o szkodliwym wpływie na zdrowie osoby palącej i
osób z jej otoczenia, które narażone są na wdychanie dymu
tytoniowego?

Do… kilku razy sztuka!

Z danych warszawskiego
Centrum Onkologii wynika, że
połowa z blisko 9 mln palaczy
myśli o rzuceniu palenia. A sytuacja do prostych nie należy,
bo wynika przede wszystkim z
silnych właściwości uzależniających nikotyny. Droga do zaprzestania palenia wymaga od osoby
uzależnionej silnej motywacji
oraz ciężkiej pracy nad zmianą
własnych nawyków życiowych.
Czasem niezbędna jest również
pomoc specjalistów.
- Aż 95 procent tych, którzy
samodzielnie podejmują te
próby, wraca do palenia – przy-

znał w listopadzie ubiegłego
roku w trakcie stołecznej konferencji kierownik Katedry i
Kliniki Onkologii i Radioterapii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med.
Jacek Jassem.
Po podjęciu decyzji o rzuceniu palenia należy koniecznie
opracować odpowiedni plan
działania. Motywujące powinno
być obserwowanie drobnych
sukcesów, takich jak: mniejsza
liczba wypalanych papierosów
czy więcej czasu przeznaczonego na inne przyjemności.
Niestety, tylko nielicznym
udaje się rzucić palenie za
pierwszym razem. By pozbyć
się nałogu, średnio potrzebnych jest siedem - osiem prób.

Mniej szkodliwa
alternatywa?

W rzucaniu palenia można
też wspomóc się środkami za-

stępczymi i aplikować nikotynę w mniej szkodliwy sposób,
bez substancji smolistych,
dymu i przykrego zapachu.
Specjaliści nazywają to nikotynową terapią zastępczą. Są to
różne gumy do żucia i plastry
dostarczające do organizmu
nikotynę. Problem polega
jednak na tym, że terapia ta
nie zaspokaja tak zwanych potrzeb behawioralnych: zajęcia
rąk, gestów, itd.
Od dawna na rynku dostępne są także e-papierosy, które
dostarczają nikotynę z olejków.
Pewną nowością są tak zwane
podgrzewaczy tytoniu typu
IQOS, zawierające prawdziwy
tytoń. To pierwsze urządzenie
typu HNB (ang. Heat Not Burn,
co w dosłownym tłumaczeniu
oznacza podgrzewanie bez
spalania). Podgrzewacz tytoniu
dostarcza do organizmu nikotynę, jednak znacznie reduku-

je ilość szkodliwych związków
chemicznych, w porównaniu
do dymu z papierosa.
Sprzedawane w Polsce
wkłady do podgrzewaczy tyto-

niu mają jeszcze jedną niewątpliwą przewagę nad zwykłymi
papierosami: w chwili wejścia
w życie zakazu sprzedaży papierosów mentolowych (maj

2020 r.), mentolowe wkłady
tytoniowe będą jedynymi legalnie dostępnymi produktami
z tytoniem o tym aromacie.
(EB)
REKLAMA

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia
- przede wszystkim zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Niech w tym trudnym dla całego świata czasie,
Zmartwychwstały Chrystus będzie dla wszystkich
źródłem nadziei i wiary w lepsze jutro.
Zarząd i pracownicy
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„INVEST-PARK”
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Prawo w pigułce. Testament
Zgodnie z przepisami polskiego prawa spadkowego,
powołanie do spadku wynika
z ustawy albo z testamentu.
Krąg spadkobierców ustawowych ustalony jest odgórnie
przepisami prawa, jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu.
Spadkobiercą
nazywamy
osobę, która dziedziczy po zmarłym (spadkodawcy). W przypadku, gdy spadkodawca sporządził
ważny testament, z zachowaniem wszystkich wymaganych
formalności, to do dziedziczenia
powołane są osoby wskazane
przez spadkodawcę (testatora). Testament stanowi jedyną
prawną możliwość rozporządzania majątkiem na wypadek
śmierci. Może on zostać sporządzony wyłącznie przez osobę mającą pełną zdolność do
czynności prawnych, która jest
w stanie w sposób świadomy
i swobodny podejmować decyzje i wyrażać swoją wolę. Raz
sporządzony testament może
zostać w każdym czasie zmieniony w całości lub części, a
nawet odwołany przez spadkodawcę. Może się zdarzyć - i w
postępowaniach spadkowych
dosyć często faktycznie się zdarza - że spadkodawca w trakcie
swojego życia sporządził kilka, a
nawet kilkanaście testamentów
o różnej treści np. zmieniając
osoby uprawnione do spadku
po nim. Prawo tego rodzaju
działań nie zabrania, lecz powoduje to szereg komplikacji przy
ustalaniu kręgu spadkobierców,
czyli tego, kto i w jakim zakresie
ma zostać uznany przez sąd za
spadkobiercę. Należy pamiętać,
z pewnymi wyjątkami, że każdy
nowy testament unieważnia
w całości lub części testament

sporządzony wcześniej. Co do
zasady jeden testament może
zawierać rozporządzenia tylko
jednego spadkodawcy. Jeżeli
np. małżonkowie chcą zgodnie,
do dziedziczenia całości spadku
po sobie, powołać swoje jedyne
dziecko, to nie mogą sporządzić
jednego dokumentu. W takim
wypadku muszą sporządzić dwa
odrębne testamenty nawet, jeżeli są takiej samej treści – każdy
swój.
Spadkodawca może powołać do spadku jedną lub kilka
osób, a powołanie to może
obejmować całość lub część
spadku. Jeżeli sam spadkodawca nie określi wysokości udziałów spadkowych, powołanym
do spadku spadkobiercom, to
przyjmuje się, że ich udziały są
równe. Nie ma przeszkód by
spadkodawca np. do połowy
spadku powołał jedną osobę, a
do pozostałej połowy spadku
pięć innych. Przepisy nie przewidują w tym zakresie żadnych
ograniczeń. Jeżeli spadkodawca
powołał kilku spadkobierców
testamentowych, a jeden z
nich nie chce lub nie może być
spadkobiercą,
przeznaczony
dla niego udział, co do zasady,
przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w
stosunku do przypadających im
udziałów. Jest to tak zwany przyrost. Spadkodawca może jednak
przewidzieć zaistnienie takiej sytuacji po jego śmierci i dokonać
innego, odmiennego niż wyżej
wskazano, rozporządzenia swoim majątkiem.
Spadkobiercą zarówno testamentowym jak i ustawowym,
nie może być osoba fizyczna,
która nie żyje w chwili otwarcia
spadku (czyli w dacie śmierci
spadkodawcy), ani osoba praw-

na, która w tym czasie nie istnieje. Dziecko, które w chwili otwarcia spadku jest już poczęte może
być spadkobiercą, jeżeli urodzi
się żywe.
Testament można sporządzić:
1) Własnoręcznie – wówczas
jest to tak zwany testament
holograficzny.
Testament
taki musi zostać w całości
sporządzony
własnoręcznie, czytelnie podpisany (nie
może to być forma parafki
czy też inicjały) i opatrzony
datą jego sporządzenia. Testament stworzony na komputerze, wydrukowany i tylko własnoręcznie podpisany
jest nieważny. Z kolei brak
daty może, w pewnych sytuacjach, skutkować również
nieważnością testamentu.
2) U notariusza – notariusz odbierze wówczas od spadkodawcy oświadczenie o treści
testamentu i sporządzi dokument w formie aktu notarialnego.
3) Składając ustne oświadczenie o swojej ostatniej woli
wobec wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), starosty,
marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy
lub kierownika urzędu stanu
cywilnego. Wymagana jest
obecność dwóch świadków.
Jest to tak zwany testament
allograficzny.
Istnieją również trzy rodzaje
tzw. testamentów szczególnych:
a) Ustny – w sytuacji, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy. W takim
przypadku swoją ostatnią
wolę spadkodawca oświadczyć musi w obecności co
najmniej trzech świadków.
Treść takiego testamentu

powinna być spisana, przez
jednego ze świadków lub
osobę trzecią przed upływem roku. W sporządzonym
dokumencie, oprócz treści
oświadczenia spadkodawcy, konieczne jest podanie
miejsca i daty złożenia tegoż oświadczenia, a także
miejsca i daty sporządzenia
samego dokumentu. Tak
sporządzony
dokument
podpisują wszyscy świadkowie lub spadkodawca i dwaj
świadkowie. Gdy treść testamentu ustnego nie została
stwierdzona we wskazany
sposób, można ją w ciągu
sześciu miesięcy od dnia
otwarcia spadku stwierdzić
również przez zgodne zeznania świadków złożone
przed sądem.
b) Podróżny, który można sporządzić podczas podróży na
polskim statku morskim lub
powietrznym przed dowódcą statku lub jego zastępcą,
w obecności dwóch świadków. Wolę spadkodawcy
należy spisać, podając datę
jej spisania i w obecności
świadków odczytać spadkodawcy. Tak spisana wola
powinna zostać podpisana
przez świadków, dowódcę
statku lub jego zastępcę
oraz spadkodawcę. Jeżeli
spadkodawca nie może podpisać pisma, należy w piśmie
podać przyczynę braku podpisu spadkodawcy.
c) Testament wojskowy, którego
formę określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej wydane w porozumieniu
z Ministrem Sprawiedliwości.
Istnieją jednakże pewne
prawne obostrzenia dotyczące
tego, kto może być świadkiem,
w sposób prawnie skuteczny,
potwierdzającym ostatnią wolę
spadkodawcy. Bezwzględnie
niezdolną do bycia takim świad-

kiem przy sporządzaniu testamentu jest osoba, która nie ma
pełnej zdolności do czynności
prawnych, jest niewidoma, głucha lub niema, nie może czytać
i pisać, nie włada językiem, w
którym spadkodawca sporządza testament lub została skazana prawomocnie wyrokiem
sądowym za fałszywe zeznania.
Z kolei świadkiem względnie
niezdolnym jest osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść,
jak również jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego
i drugiego stopnia oraz osoby
pozostające z nią w stosunku
przysposobienia. Jeżeli świadkiem była jedna tych osób, nieważne jest tylko postanowienie
testamentu, w części, w której
przysparza korzyści tej osobie
lub wskazanym wyżej jej krewnym, powinowatym czy tez

przysposobionym. W pewnych,
wyjątkowych, okolicznościach
nieważny może okazać się nawet cały testament.
Przepisy przewidują również,
że testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony przez spadkodawcę:
1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie
woli;
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie,
że gdyby spadkodawca nie
działał pod wpływem tego
błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
3) pod wpływem groźby.
Stwierdzenia, że dany testament jest nieważny dokonać
może wyłącznie sąd.
Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy
REKLAMA

Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych,
dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie
oraz wiosennego optymizmu, energii i nadziei
życzy
Zarząd i Pracownicy
Uzdrowiska Szczawno – Jedlina S.A.
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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego!
Klub Radnych #Dialog #Współpraca #Działanie, zainspirowany Ziemią Wałbrzyską, prezentuje listę lokali w Powiecie Wałbrzyskim, które przygotowują dania na wynos. Wspierajmy lokalnych przedsiębiorców i pomóżmy im ratować miejsca pracy zamawiając u nich potrawy na święta! Oni się nie poddają, pandemia minie i dobrze by było wrócić
do swoich ulubionych restauracji i ich smacznej kuchni. My w to wchodzimy! A Wy?!
• Gmina Boguszów-Gorce
Restauracja & Pizzeria Baryt - tel. 728 738 356
- zamówienie na telefon + dostawa
Hotel Piotr SPA&Wellness i Restauracja Magdalenka
- tel. 74 886 74 30 / 570147215
- zamówienie na telefon + dostawa
Restauracja & Pizzeria TRAKO - tel. 74 667 19 31
- zamówienie na telefon
Pizza Time - tel. 530 210 440 - zamówienie na telefon
Pod Dzikowcem - tel. 576054328
- zamówienie na telefon
Bar Lawendowy - tel. 600 969 385
- zamówienie na telefon + dostawa
Pol-Catering - tel. 731 783 334 - zamówienie na telefon
• Gmina Czarny Bór
Karczma Kamienna od 1780 r. - tel. 696 464 569
- zamówienie na telefon
• Gmina Głuszyca
Restauracja Gościniec Sudecki Głuszyca
- tel. 534 636 516 - zamówienie na telefon + dostawa
Kawiarnia Nowa - tel. 669 339 722
- zamówienie na telefon + dostawa
Pizzeria Mona - tel. 697 822 006
- zamówienie na telefon + dostawa
• Gmina Jedlina - Zdrój
Hostel i Browar Jedlinka - tel. 74 847 49 00
- zamówienie na telefon + dostawa

"Zacisze Trzech Gór" - tel. 502 771 888
• Gmina Mieroszów
Bar Rampa - tel. 74 845 89 60 - zamówienie na telefon
Kawiarenka Smaków - tel. 512 249 061
- zamówienie na telefon
• Gmina Stare Bogaczowice
Soczyste Pieczyste - tel. 608 473 390
- zamówienie na telefon + dostawa
• Gmina Szczawno-Zdrój
Restauracja Park Smaków - tel. 74 648 04 58
- zamówienie na telefon + dostawa
Sushi Bar Szczawno - tel. 507 108 681
- zamówienie na telefon + dostawa
Tarta bułka cafe - tel. 691 737 983
- zamówienie na telefon
Dworzysko - tel. 74 663 32 89
- zamówienie na telefon + dostawa
Restauracja "Pod Kotwicą" - tel. 696 045 622
- zamówienie na telefon
Pizza Hit - tel. 74 840 11 53
- zamówienie na telefon + dostawa
Gospoda Pod Wieżą - tel. 692 475 472
- zamówienie na telefon + dostawa
Restauracja Legenda - tel. 74 849 31 74
- zamówienie na telefon + dostawa
Gościniec Solicki - tel. 695 505 227
- zamówienie na telefon + dostawa

Restauracja „Calvados” - tel. 74 841 40 15
- zamówienie na telefon + dostawa
• Gmina Walim
Sowia Grapa Rzeczka - sowiagrapa.pl - tel. 509 899 779
- zamówienie na telefon
Fregata Pensjonat - tel. 605 741 477
- zamówienie na telefon
Restauracja Zagroda - tel. 731 408 233
- zamówienie na telefon
Palac Jugowice - tel. 74 844 63 94
- zamówienie na telefon

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego!
W tym trudnym czasie wspierajmy się.
Życzmy sobie i innym życzliwości
oraz odporności i nieustającego zdrowia!
Radni Klubu Radnych #Dialog #Współpraca
#Działanie w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego:
Ramona Bukowska, Jarosław Buzarewicz,
Ewa Dorosz, Leonard Górski, Łukasz Kazek,
Kamil Orpel, Bogdan Stochaj, Jolanta Woźniak
REKLAMA

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy Państwu, aby Święta Wielkanocne stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was spokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zastępca Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc
Sebastian Drapała
wraz z Radnymi i Pracownikami
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Strefa wsparcia
Pomoc finansowa oraz
wsparcie rzeczowe dla placówek medycznych i instytucji,
współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządami, pakiet osłonowy
dla przedsiębiorców oraz
inwestycje stymulujące gospodarkę – oto pięć filarów
przeciwdziałania skutkom
koronowirusa wprowadzonych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną
Invest-Park.
- Przeznaczyliśmy 100 tys.
złotych na wsparcie Pogotowia
Ratunkowego w Wałbrzychu
oraz Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Zdajemy sobie sprawę, że ochrona
zdrowia i życia stanowi priorytet - mówi Piotr Sosiński, prezes wałbrzyskiej strefy.
Dzięki współpracy z fundacją Sensoria, w ramach akcji
BohaterON, udało się również
pozyskać środki ochronne –
blisko 1000 przyłbic oraz pond
12 tysięcy rękawiczek lateksowych.
- Dodatkowo zakupiliśmy
maseczki ochronne oraz płyny do dezynfekcji. Wszystkie
artykuły zostały przez nas
rozwiezione do szpitali oraz

placówek pogotowia ratunkowego na Dolnym Śląsku oraz
Opolszczyźnie. Na bieżąco
rozpatrujemy również wnioski
od instytucji angażujących się
w przeciwdziałanie skutkom
epidemii. Takie wsparcie otrzymały między innymi świdnicki
Caritas oraz wałbrzyska Jadłodajnia przy Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego – wymienia Prezes Sosiński.
Wsparcia w walce z epidemią udzielają również firmy
działające w wałbrzyskiej strefie. Wśród przykładów można
wymienić: przekazanie środków finansowych dla wałbrzyskiego szpitala przez Mando
Corporation oraz Joysonquin,
wsparcie dla pacjentów szpitala od pracowników firmy
Cersanit, produkcję maseczek
ochronnych przez wałbrzyską
Faurecie czy zaangażowanie
w pracę nad szczepionką przez
koncern Daicel Safety Systems
Europe z Żarowa.
Pomimo obecnej sytuacji
wciąż wydawane są nowe decyzje inwestycyjne w wałbrzyskiej strefie. Tylko w marcu
otrzymało je dwóch przedsiębiorców. Od początku roku na
realizację inwestycji w WSSE

zdecydowało się już 7 firm.
Łącznie projekty opiewają na
kwotę przeszło 260 mln złotych.
- Nie zwalniamy również
tempa z inwestycjami własnymi – podkreśla Kamil Zieliński, wiceprezes wałbrzyskiej
strefy. - Postanowiliśmy przyspieszyć realizację programu
budowy hal dla małych przedsiębiorstw. Decyzja o realizacji
wałbrzyskiego obiektu o wartości około 20 mln złotych jest
już podpisana. Ponadto nasza
spółka córka, Invest Park Development, rozpoczyna budowę
Biznes Inkubatora w Świebodzicach za kwotę ponad 17 mln
złotych. To niezmiernie ważne,
aby w tym trudnym czasie, stymulować polską gospodarkę
poprzez inwestycje – przyznaje
wiceprezes.
Z powodu zagrożenia epidemicznego część zakładów
działających w WSSE była
zmuszona zawiesić lub znacznie ograniczyć produkcję.
Aby przeciwdziałać skutkom
COVID-19 WSSE wprowadziła
pakiet osłonowy dla przedsiębiorców.
- Zdajemy sobie sprawę, że
sytuacja jest nadzwyczajna, a

Przekazanie środków ochronnych placówkom medycznym z Dolnego Śląska (fot. WSSE).
jej skutki będą odczuwalne dla
całej polskiej gospodarki. Podjęliśmy decyzję o odroczeniu
płatności dla naszych partnerów oraz negocjację stawek
czynszowych dla najemców.
Wstrzymane są także wszystkie
kontrole w firmach – wymienia
Kamil Zieliński.
Wsparcie ze strony strefy
jest uzupełnieniem Tarczy Antykryzysowej wprowadzanej
przez rząd, czyli pakietu ustaw
mających na celu ochronę zatrudnienia oraz zachowania
płynności finansowej przedsiębiorców. Tarcza zakłada
m.in. odroczenie lub zwolnienie ze składek ZUS, wypłatę świadczeń postojowych,
dofinasowanie wynagrodzeń

pracowników, czy możliwość
przedłużenia kredytów obrotowych.
- Tarcza to bezprecedensowy pakiet opiewający na
212 mld zł, co stanowi mniej
więcej 10 proc. polskiego PKB.
Jednym z jego filarów jest
utrzymanie miejsc pracy, które
mogą być zagrożone w dobie
kryzysu - tłumaczy Krzysztof
Drynda, wiceprezes strefy.
Oprócz
wprowadzonego pakietu wsparcia dla firm,
spółka na bieżąco przekazuje
przedsiębiorcom
zalecenia
rządowe oraz monitoruje gotowość firm do udzielania pomocy w walce z epidemią.
- Uruchomiliśmy specjalną
ankietę, w której przedsiębior-

cy oferują wsparcie produktowe oraz operacyjne. Zbieramy
również informacje związane
z możliwością produkcji środków ochronnych. Dane przekazywane są do odpowiednich
organów rządowych – wyjaśnia Krzysztof Drynda.
System pracy w spółce
WSSE „INVEST-PARK” został
dostosowany do zaleceń przeciwdziałania COVID-19. Kontakty bezpośrednie zostały
ograniczone do niezbędnego
minimum, a 80 proc. załogi
firmy pracuje zdalnie. Organizowane są wideokonferencje z
przedsiębiorcami i partnerami
oraz webinaria dla menadżerów firm strefowych.

REKLAMA

(JS)
REKLAMA

Życzenia Wielkanocne
– Uzdrowiskowa Gmina Miejska
Szczawno – Zdrój

Ciepłych, pełnych radości
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka
życzą:
Burmistrz Głuszycy
Roman Głód

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek

W tym trudnym czasie kiedy zdrowie
i życie ludzkie nabrało szczególnej wagi i znaczenia,
życzymy Państwu przeżycia Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego w spokoju i refleksji.
Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa,
ale i siłę człowieka, to dobry moment aby się zatrzymać
i zastanowić nad najważniejszymi w życiu wartościami.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
przekazujemy Wszystkim Mieszkańcom
Szczawna - Zdroju oraz Osobom, Instytucjom
i Przedsiębiorcom współpracującym z gminą
najserdeczniejsze życzenia spokoju, pogody ducha,
radości z chwil przeżytych w gronie najbliższych,
a przede wszystkim zdrowia oraz siły
do pokonania trudności.
Życzymy Państwu przeżycia radości
z Wielkiego Święta Odrodzenia Życia
i nadziei na lepsze jutro,
która pozwoli Nam z ufnością patrzeć w przyszłość.
Burmistrz Szczawna – Zdroju
oraz
Radni Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju
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Homo anassus
Janusz
Bartkiewicz

Nie wiem, który wirus jest
groźniejszy. Oba mają koronę i
oba są szalenie niebezpieczne.
Różnią się tym, że jeden śmiertelnie niszczy płuca, drugi natomiast atakuje mózg człowieka, przez co - pozbawiając go
zdolności do logicznego myślenia - czyni z poczciwego polskiego homo sapiens groźnego, pozbawionego wszelkich
skrupułów homo anassus*,
czyli osobnika zarażonego ideami Jarosława Kaczyńskiego.
Czyli marzeniem o państwie i
systemie politycznym zwanym
w przeszłości centralizmem
demokratycznym, który do
demokracji ma się jak pięść do
nosa. Zna go i pamięta jeszcze
bardzo wielu obywateli III RP
(zwłaszcza obecni emeryci i
renciści) i stąd, być może, tak
wielkie wśród nich poparcie
dla tej idei. Tym, którzy nie pamiętają przypomnę, że chodzi

REKLAMA

o taki ustrój państwa, które posiada wprawdzie konstytucję,
ale i tak o wszystkim decyduje
wola szefa powszechnie panującej partii politycznej, mającego wszelkie zasady konstytucyjne w miejscu, które można
określić antypodami głowy.
Choroba, tocząca jak nowotwór nasze państwo, wywołana annasuwirusem z koroną
w herbie, zaczyna przybierać
formę pandemii politycznej i
wszystko wskazuje na to, że
- chociaż są szanse - na razie
skutecznej szczepionki nikomu
nie udało się stworzyć. Czyni
już straszne spustoszenie nie
tylko w naszym życiu społecznym, ale przede wszystkim w
gospodarczym i jest tak zaraźliwa, że wkradła się też w szeregi, zdawałoby się racjonalnej
Lewicy, przez co ta bezmyślnie
ułatwiła Wodzowi na powolne
przekształcanie naszego państwa w rządzoną twardą ręką
autarkię. Na razie. Dzięki wprowadzonej przy pomocy Lewicy możliwości głosowania na
odległość, która zapewnia Kaczyńskiemu 100% frekwencję
jego sejmowych szabel, może

on zwykłymi ustawami zmieniać np. ordynację wyborczą
i unieważniać (na razie czasowo) postanowienia konstytucji, gwarantujące obywatelom
określone prawa. Los dał mu
ku temu nową możliwość w
postaci śmiertelnej pandemii
COVID-19, co wykorzystuje z
cyniczną
bezwzględnością,
prąc do utrzymania swej władzy, nawet kosztem zdrowia
i życia obywateli, a zwłaszcza
tych zarażonych już annasuwirusem, którzy na jego hasło
pójdą do urn, nie zważając, iż
mogą się one zamienić na urny
na pośmiertne prochy.
Wszyscy (nie tylko w Polsce) widzą, że szalejąca epidemia powoduje konieczność
wprowadzania wielu różnego
rodzaju zakazów i nakazów,
naruszających
podstawowe
prawa obywatelskie, ale godzą
się z tym, ponieważ widzą, iż sytuacja jest nadzwyczajna. Jednakże drogi przezwyciężenia
każdej nadzwyczajnej sytuacji
wskazane zostały w obowiązującej jeszcze Konstytucji RP,
przewidującej wprowadzenie
w takich przypadkach stanów
REKLAMA

Szanowni Państwo,
niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość
Roman Ludwiczuk

nadzwyczajnych, w tym stanu
klęski żywiołowej w przypadku
epidemii. Rządząca monopartia (czyli Jarosław Kaczyński)
uparcie twierdziła, że można
go wprowadzić jedynie wtedy,
kiedy zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, a tak
nie jest, ponieważ partia (czyli
Jarosław Kaczyński) uchwaliła
ustawę o stanie epidemicznym.
Ustawę, która w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się
zarazy, ogranicza wiele podstawowych praw obywatelskich,
w tym prawo do wolności i
gromadzenia się. Tłumaczenie
takiego stanu rzeczy jest jednakże bezczelnym i cynicznym
kłamstwem, albowiem konstytucja dozwala na takie ograniczenia jedynie w przypadku
wprowadzenia jednego z trzech
stanów nadzwyczajnych, a tego
Jarosław Kaczyński obawia się
bardziej jak zarazy i masowego wymierania Polaków. Boi
się, ponieważ jedną z istotnych
konsekwencji stanu klęski żywiołowej jest zawieszenie zbliżających się wyborów prezydenckich, co praktycznie może
trwać tak długo, póki epidemia
nie zostanie skutecznie pokonana. Jest to możliwe dlatego, że
konstytucja umożliwia Radzie
Ministrów na kolejne jego przedłużenia, nie podając żadnego
terminu, w którym należy go
zakończyć. Ponieważ wszyscy
widzą, jak obłudne jest to tłumaczenie, Jarosław Kaczyński
wymyślił więc inną formułę, wedle której wprowadzenie tego
stanu, będzie rzekomo miało
swe straszliwe konsekwencje w
postaci rzekomych gigantycznych odszkodowań dla wszelkich zagranicznych inwestorów,
co doprowadzi państwo polskie
do bankructwa.
Widać, że mimo swego
prawniczego wykształcenia i
stopnia naukowego (nadanego przez władze PRL), wódz
monopartii nie wie, że już od
lat w Polsce funkcjonuje specustawa, która reguluje zasady
odpowiedzialności państwa za
wszelkie ekonomiczne straty
wywołane każdym ze stanów
nadzwyczajnych. I prawda
jest taka, że szkody finansowe
powstałe w wyniku niekonstytucyjnych restrykcji wprowadzonych ustawą epidemiczną,
będą znacznie wyższe od tych,
jakie powstaną pod rządami
ustawy epidemicznej. Jednakże przekazy dnia płynące
z partyjnej centrali na ulicy
Nowogrodzkiej w Warszawie,

nakazują robić ludziom wodę
z mózgu (rozsiewać annasuwirusa) i opowiadać te wierutne
kłamstwa, licząc na to, iż kłamstwo powtórzone tysiąc razy,
zacznie być odbierane jako
prawda. Przekonanie o tym
wyrażał i skutecznie wprowadzał w życie szef propagandy III
Rzeszy i czym to się skończyło,
każdy chyba jeszcze wie.
Ponieważ przesunięcie terminu wyborów niebezpiecznie
zagrażać będzie obecnemu
kandydatowi PiS na funkcję
prezydenta, Jarosław Kaczyński - nie oglądając się na nic
- pragnie zamienić (co zresztą
mu się udaje) wybory na prezydenta RP w wybory na Andrzej
Dudę. Czyni tak, ponieważ
doskonale wie, że już za kilka
miesięcy Polacy zawyją z biedy wywołanej jego nieudolną
polityką gospodarczą, która
- zamiast wspierać tracących
masowo pracę i tych, którzy ją
dają - wspiera w istocie tylko
prywatne banki, które tym samym na kryzysie znów zarobią
krocie. Dlatego wymyślił wybory korespondencyjne, która
są tak samo niekonstytucyjne,
jak wszystkie przepisy wydane
na podstawie ustawy o stanie
epidemicznym, i które mogą
spowodować wzmożenie fali
zakażeń i śmierci, a których i
tak, ani technicznie, ani organizacyjnie, Poczta Polska nie
będzie w stanie ogarnąć. O
szczegółach – z barku miejsca –
napiszę następnym razem, ale
teraz zwrócę uwagę tylko na
dwa niepodważalne fakty. Fakt
pierwszy to odpowiedzialność
karna za sprowadzanie niebezpieczeństwa dla życia lub

zdrowia wielu osób (wybory
w stanie epidemicznym) i fakt
drugi, to nielegalność wyborów korespondencyjnych, które są sprzeczne z art. 96 ust. 2
Konstytucji RP. Artykuł ten stanowi, iż wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się
w głosowaniu tajnym. Żadna
z tych konstytucyjnych zasad
nie będzie mogła funkcjonować w trybie wyborów korespondencyjnych, co powoduje, że będą one nielegalne, jak
nielegalnym będzie wybrany
w ich efekcie Andrzej Duda,
który „dzięki temu” nie będzie
uznawany przez cały demokratyczny świat. Ale Jarosławowi
Kaczyńskiemu zwisa to obojętnym kalafiorem, ponieważ
dla niego najważniejszą w życiu sprawą jest to, aby (nawet
nielegalnie) mógł swobodnie
zarządzać każdą dziedziną życia nie tylko państwa, ale i nas
wszystkich. Historia zna takich,
a Jarosław Kaczyński powinien
sobie przypomnieć, jak kończyli. I myślę, że w tym przypadku
maksyma Leszka Millera się nie
sprawdza, bo obecnie ważne jest przede wszystkim to,
jak kto zaczyna, albowiem jak
skończy i już teraz wiemy. Pytanie tylko, kiedy?
http://janusz-bartkiewicz.eu
* Anas, anassus – łacińska nazwa kaczki

***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.
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Aglomeracja
dla medyka
Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej przygotuje specjalną,
bezpłatną ofertę dla przedstawicieli personelu medycznego, by podziękować za ich
ofiarna walkę o nasze zdrowie
i życie podczas pandemii koronawirusa. Specjalne, dedykowane vouchery uprawniające
do wstępu, pobytu czy posiłku
w ramach akcji Aglomeracja
Wałbrzyska dla Medyka będą
specjalną formą podziękowania
dla pielęgniarek, pielęgniarzy,
lekarek i lekarzy, którzy walczą
na co dzień z COVID19. Każdy
kto chce się włączyć do akcji
proszony jest o przygotowanie
propozycji oferty. Chęć udziału
wyraziły już zamek Książ, Stara Kopalnia i zamek Grodno
i Sztolnie Walimskie. - Jak już
wygramy tę wojnę z wirusem
zapraszamy Was do odwiedzenia Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Chcemy, aby po tej walce nasi
bohaterowie mogli wypocząć
u nas, zjeść, zwiedzić za darmo
nasze obiekty wraz ze swoimi
rodzinami – mówi Anna Żabska
prezes spółki Zamek Książ w
Wałbrzychu i Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
(MM)

Telefon
dla przedsiębiorców

- Ten czas to także najtrudniejszy moment dla
przedsiębiorców i pracowników, drżących o swoje firmy
i miejsca pracy. Mam stały
kontakt z wieloma z nich.
W ostatnim czasie, po przyjęciu mocno okrojonej pomocy
ze strony rządu (przypomnę
tylko, że Sejm głosami PiS
odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które to wsparcie
zwiększały) dostaję mnóstwo
zapytań, informacji czy próśb
o podpowiedź, co w tym czasie
może być bezpiecznym rozwiązaniem. Dotyczyło to indy-

Dezynfekcja w mieście

Bezpieczne
święcenie

widualnych sytuacji, czasami
bardzo skomplikowanych, dlatego zdecydowałam, że moje
biuro senatorskie uruchomi
specjalny telefon, pod którym
te wszystkie wątpliwości będą
mogły być wyjaśnione. Swoje
wsparcie zadeklarowali radcowie prawni z Kancelarii Mastalerz i Prawnicy. To oni właśnie
w kwietniu, w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz.
9.00-11.00 udzielają porad pod
numerem 796 040 999 – mówi
senator Agnieszka Kołacz –
Leszczyńska.

Stając naprzeciw panującej
epidemii strażacy z OSP Głuszyca Górna wyszli z inicjatywą podtrzymania tradycji
święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Pomysł spotkał się
z pozytywna reakcja zarówno proboszcza parafii pod w.
Chrystusa Króla księdza dra.
Sławomira
Augustynowicza
oraz proboszcza parafii pod
wezwaniem NMP Królowej
Polski księdza Janusza Krzeszowca. Przejazd wozów strażackich wraz z błogosławiącym
pokarmy księdzem rozpocznie
się o godz. 9:00 do około 11:00
w parafii NMP Królowej Polski, następnie od około godz.
11:00 do około godziny 13:00
w parafii Chrystusa Króla w
Głuszycy. - Osoby, która są zainteresowane taka formą święcenia pokarmów proszone są
o wystawienie koszyczków na
balkony lub okna bądź ustawienie ich wzdłuż drogi. Uwaga! Prosimy o niewychodzenie
na zewnątrz na czas przejazdu
wozów strażackich. Zostając w
domu dbamy o siebie i innych
– podkreślają organizatorzy.

(RED)

(MC)

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach kupił 2 profesjonalne zamgławiacze spalinowe, które będą służyły do
dezynfekcji wiat przystankowych i innych miejsc publicznych. Urządzenia służą do
sprężania i rozpylania środka dezynfekcyjnego.
- Ochotnicza Straż Pożarna
Boguszów, przy użyciu zamgławiaczy, rozpoczęła dezynfekcję miejsc publicznych, wiat i
ławek na gminnych przystankach autobusowych, najczęściej uczęszczanych ciągów
pieszych i poręczy. Ponadto
dezynfekcji poddane zostaną
obiekty, z którymi najczęściej
mają kontakt mieszkańcy,

m.in. pojemniki na odpady,
kosze na śmieci, drzwi do sklepów i instytucji. Dezynfekcją
zostaną objęte miejsca przestrzeni publicznej na terenie
całej gminy. Używany płyn jest
bezpieczny dla mieszkańców i
zwierząt. Na bieżąco kupujemy też maseczki ochronne,
rękawiczki jednorazowe oraz
środki do dezynfekcji. Najważniejsza jest jednak ostrożność
i stosowanie się przez nas
wszystkich do zaleceń w trakcie epidemii. Pamiętajmy, że
najbezpieczniejsi jesteśmy w
domu – mówi Sebastian Drapała, Zastępca Burmistrza Boguszowa – Gorc.

REKLAMA

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych,
które przyjdzie nam spêdziæ we w³asnych domach,
czasami z dala od najbli¿szych,
sk³adamy mieszkañcom gminy Walim
serdeczne ¿yczenia, aby ten wyj¹tkowy czas
prze¿yli przede wszystkim w zdrowiu.
Niech Zmartwychwstanie Pana
wype³ni nas wszystkich nadziej¹, spokojem,
wytrwa³oœci¹ i wiar¹ w lepsze jutro.
Oby te wyj¹tkowe chwile, które nios¹ odrodzenie,
nape³ni³y nas otuch¹ i pokojem,
da³y si³ê w pokonywaniu trudnoœci
i pozwoli³y z ufnoœci¹ patrzeæ w przysz³oœæ.
Zuzanna Bodurka
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Walim
z radnymi

Adam Hausman
Wójt Gminy Walim
z pracownikami
Urzêdu Gminy Walim

(RED)
REKLAMA

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary,
nadziei i miłości
życzą
Maja Drapich

Leszek Orpel

Przewodnicząca
Rady Miasta
Jedliny-Zdroju z radnymi

Burmistrz JedIiny – Zdroju
z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Jedlinie-Zdroju
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Brawa
dla Was!

Zawieszone
kursy

- Brawa Dla Was to akcja, w której każdy mógł wyrazić swoją wdzięczność
służbom walczącym z epidemią na pierwszej linii frontu. 7 kwietnia br.,
w Światowy Dzień Zdrowia ludzie wyszli na balkony, stanęli w oknach
i o godzinie 13.00 rozległy się gromkie brawa dla pracowników służb
medycznych i ratunkowych, którzy codziennie ratują nasze zdrowie,
ryzykując własne. Jak powiada klasyk – małe gesty czynią cuda, dlatego
w ten sposób także w Gminie Mieroszów okazaliśmy swoją wdzięczność
naszym lokalnym bohaterom, czyli „białemu personelowi” walczącemu
na pierwszej linii frontu – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

W związku epidemią wirusa
COVID-19, wszystkie kursy
na linii komunikacyjnej Kamienna Góra - Witków Śl. Czarny Bór - Boguszów Gorce
- Jabłów - Lubomin - Struga
- Szczawno Zdrój - Wałbrzych
zostały zawieszone do odwołania.
Z kolei firma przewozowa, realizująca połączenia na trasie
: Walim – Jugowice – Zagórze
Śląskie – Świdnica – Zagórze
Śląskie – Jugowice – Walim,
wprowadziła
ograniczenia
połączeń. Od 06.04.2020 r. do
odwołania zawieszone zostały
kursy: 11:10 i 16:50 z Walimia
w kierunku Zagórza Śląskiego do Świdnicy. Ze Świdnicy
w kierunku Zagórza Śląskiego
do Walimia zawieszone zostały kursy: 06:10 ; 10:20 i 14:10.
Do dyspozycji pozostają kursy:
Walim – Świdnica 06:55 – 08:33
– 15:00 oraz Świdnica – Walim
07:45 – 16:00.
Wcześniej przewoźnicy zawiesili połączenia na trasach
Grzędy Górne - Czarny Bór –
Wałbrzych oraz wprowadzili
ograniczenia na trasie Boguszów-Gorce – Wałbrzych.
(RED)

Nagroda za ujęcie
sprawcy

- Apelujemy do mieszkańców Jedliny-Zdroju o wszelkie informacje i wyznaczamy
nagrodę za pomoc w wykryciu sprawcy zanieczyszczenia
środowiska zużytymi tonerami – mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.
- 30 marca2020 r. jeden z
pracowników Urzędu Miasta w
Jedlinie-Zdroju, podczas rutynowej kontroli tras spacerowo-biegowych Active w okolicy ul.
Moniuszki w Jedlinie-Zdroju,
zauważył w dwóch miejscach
pozostawione znaczne ilości
zużytych tonerów do drukarek laserowych. Tonery zostały

Maseczki
dla mieszkańców

przewiezione do jedlińskiego
PSZOK i zważone - ich waga
wyniosła około 1 tony! Sprawa
została zgłoszona policji. Zwracam się do Państwa z apelem
i prośbą: każdy, kto posiada
informacje mogące przyczynić
się do wykrycia sprawcy, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji w Głuszycy pod
numerem telefonu 74 845 63
17. Na osobę, która przekaże
policji informacje, dzięki którym sprawca zostanie wykryty
czeka nagroda w wysokości 1
000 złotych – podkreśla Leszek
Orpel.
(KS)

Jednostki samorządu w Jedlinie-Zdroju wspierają inicjatywę mieszkańców, polegającą na szyciu maseczek
dla mieszkańców miasta,
głównie seniorów, którzy są
w grupie wysokiego ryzyka
zarażenia COVID -19.
- Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju udostępni pomieszczenia oraz udzieli instruktażu
techniki szycia maseczek przy
zachowaniu
odpowiednich
środków bezpieczeństwa (odległość, rękawice i maseczki
jednorazowe).
Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jedlinie-Zdroju odbiorą od
mieszkańców
przekazywane
materiały do rozpoczęcia działalności. Tylko razem możemy
pokonać wirusa! Do uruchomienia inicjatywy potrzebne są:
co najmniej 3 sprawne maszyny
do szycia; materiały, gumki lub
troczki, nici do szycia, 6 chętnych osób (wolontariuszek)
do szycia. Pokażmy jedność i
siłę mieszkańców! Wspólnie
zatroszczmy się o nasze bezpieczeństwo. Jesteś chętny do
pomocy? Zadzwoń pod numery: 74 8455 356, 74 8455 270, 74
8805 333, 74 8455 249 – apelują
organizatorzy akcji.

REKLAMA

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, rodzinnych i spokojnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
W tym roku czas ten będzie szczególny,

REKLAMA

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy, aby ten wyjątkowy czas obﬁtował
w wiarę, nadzieję oraz miłość.
Niech chwile spędzone w gronie bliskich
będą przepełnione serdecznością,

ponieważ nie wszyscy będziemy mogli

pogodą ducha oraz wiosenną radością.

spotkać się z bliskimi osobiście w rodzinach.

Życzymy, aby wielkanocny nastrój pozostał

Tym bardziej życzymy, aby czas ten

i towarzyszył w trudzie każdego kolejnego dnia,

był przepełniony miłością, serdecznością,
zrozumieniem, wzajemną życzliwością
oraz wiarą w lepsze jutro.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Mądra

Burmistrz Miasta Świebodzice
Paweł Ozga

(KS)

a także pozwalał pokonywać wszelkie trudności
stawiane na drogach codziennego życia.
Dyrekcja oraz Pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
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REKLAMA

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

NA ŻYCIE, MAJĄTKOWYCH , KOMUNIKACYJNYCH
Programów grupowych
Abonamentów medycznych
Programów oszczędnościowo – inwestycyjnych
Programów emerytalnych
ZADZWOŃ LUB NAPISZ Tel. 513 018 511
Działamy online

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

- 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

Tartak Urbaniak oferuje:

KREDYTY

MALOWANIE,

DORADZIMY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ

więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

Gotówkowe, dla firm,
na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.
bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kopernika 13,
Świebodzice

TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

Oddzielnie, ale ciągle razem
Pod takim hasłem uczniowie i nauczyciele Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach rozpoczęli akcję, która
ma na celu dać wszystkim
poczucie wspólnoty, integracji oraz bycia ze sobą i dla
siebie w tych niecodziennych
warunkach.
- Oczywiście, akcja prowadzona jest zdalnie, a w jej
ramach uczestnicy będą podejmować cyklicznie działania, które połączą wszystkich
mentalnie, dodając otuchy i
przekonania, że razem przetrwamy wszystko. Na początek
dołączyliśmy do ogólnoeuropejskiej, a nawet już światowej
idei pozytywnego zaklinania
rzeczywistości, poprzez wykonanie banerów z napisem
„będzie dobrze” i ozdobienia
nimi okien naszych domów.
Wierzymy, że ta afirmacja
czytana przez nas siłą rzeczy
codziennie i prezentowana z
taką samą częstotliwością naszym sąsiadom, wyzwoli pozytywną energię, która zaczaruje
przestrzeń i odmieni obecną
sytuację, a na pewno poprawi
nasz nastrój. Kolejnym zsynchronizowanym, wspólnym
działaniem będzie wzajemne

Okna LUCH

Dostarczyli paczki
Gmina Stare Bogaczowice
otrzymała kolejną dostawę
żywności z Wrocławskiego
Banku Żywności dla mieszkańców gminy. Z tej formy pomocy
korzysta 96 rodzin, w sumie 223
osoby. Żywność została spakowana w paczki – w każdej paczce
znajduje się przydział żywności
dla jednej osoby. Czyli rodzina np. 3 osobowa otrzyma trzy
paczki. Z uwagi na bezpieczeństwo, żywność została dostarczona bezpośrednio do miejsc
zamieszkania przy współpracy
Wojsk Obrony Terytorialnej.

na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

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

DOMOFONY
MONITORING

Siedziba firmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu
– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023
e-mail: mbbednaski@wp.pl

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

Przyłbice dla służb

(RED)

Nowy wóz

przesłanie sobie płomienia
przyjaźni, poprzez zapalenie
świecy w oknach w Wielką
Sobotę (11.04.) o godz.20.00.
Szkoła planuje jeszcze inne
aktywności „ku pokrzepieniu
serc”, m.in. związane z otoczeniem szczególną uwagą
seniorów z naszych rodzin i sąsiedztwa. O szkolnych przedsięwzięciach informacje będą
przesyłane za pośrednictwem
strony internetowej szkoły i

FB. Zapraszamy do śledzenia
– www.pspjugowice.edupage.
org. Jednocześnie zachęcamy
wszystkich mieszkańców gminy do włączenia się w akcję.
Fotografie banerów zostały
wykonane w mieszkaniach lub
przydomowych ogródkach,
wszyscy respektujemy zasadę
„zostań w domu” – mówi pedagog szkoły Angelika Jaśkiewicz.
(AJ)

Na potrzeby Straży Miejskiej w
Szczawnie-Zdroju Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju kupił
nowy samochód marki Opel
Combo Life. To bardzo dobra
wiadomość zważywszy na to, że
od 2 kwietnia - zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego
- straże miejskie i gminne mają
ściślej współpracować z policją.
Współpracujące organy będą
się zajmować przede wszystkim
kwestiami dotyczącymi stanu
epidemii. Nowy wóz zastąpi stary samochód, który Straż Miejska
użytkowała od 2008 roku a koszty jego eksploatacji przekraczały
koszt zakupu nowego pojazdu.
(KT)

Damian Kłapiński, który
wraz z Jakubem Gadeckim i
Piotrem Żukowskim, są organizatorami społecznej akcji
drukowania przyłbic ochronnych dla szpitali i placówek
medycznych, przekazali 100
sztuk na potrzeby świebodzickich służb.
- W okresie od 1 do 7 kwietnia wyprodukowali ich już
250 sztuk i zapowiadają, że
to dopiero początek – mówi
burmistrz Świebodzic Paweł
Ozga, któremu Damian Kłapiński opowiedział o szczegółach akcji i aktualnym zapotrzebowaniu na sprzęt,
a także przekazał 100 szt.

przyłbic, które trafią m.in. do
szpitala i straży miejskiej. - Za
pomoc w rozpowszechnieniu
informacji o zbiórce prowadzonej przez nich na stronie
zrzutka.pl/pdzbnm pod hasłem: „I Ty możesz pomóc
uporać się z wirusem” oraz aby
nagrodzić wpłaty od darczyńców ze Świebodzic, obiecali w
zamian wyposażyć w przyłbice
świebodzickie instytucje, które tego potrzebują. Wszystkie
środki zgromadzone podczas
zbiórki są wykorzystywane
jedynie na zakup materiałów
potrzebnych do dalszej produkcji.
(WPK)
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USŁUGI

oferta dostępna na www.panorama.net.pl pod nr PAN- MS- 1131

odświeżenia, ogrzewanie miejskie,
cena 119 tys. Tel. 883 334 481

wszystkimi opłatami, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

(3) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.

NOWE MIASTO 72m2 3pokoje z
dużym ogrodem 2 balkony wysoki
standard ! cena249tys

MD-4085 Dom Poniatów, wolnostojący, 150m2, działka 895m2,
cena 299 tys. Tel. 606 976 630

Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1020

MD-4056 Dom Świebodzice Centrum, 400 m2, działka 1500 m2,
cena 549 tys. Tel. 883 334 486.

RENOMA – DZIAŁKI W STARYCH
BOGACZOWICACH Z WZ, 7600M2,
atrakcyjna lokalizacja, dobry dojazd do Wałbrzycha, Świebodzic,
cena 199.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

NOWE MIASTO Do wynajęcia
mieszkanie 29m2 1piętro, ogrzewanie miejskie. Cena 900,-zł

DO WYNAJĘCIA - Oferujemy
do wynajęcia mieszkania 2 i 3 –
pokojowe położone w dzielnicy
Piaskowa Góra. Kwota najmu od
1200 zł/ m-c. Wysoki standard!

(2) Hydraulik - instalacje c. o, wodno - kanalizacyjne, gazowe kotły c.
o. Tel. 506 754 379
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533
(3) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie w najlepszej cenie i w najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę rolną przy
głównej drodze Glinno - Walim 1
ha - 3zł/m2. Tel. 502 659 170.
(3) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

PRACA
Osoby niepełnosprawne. 2
zmiany. Pakowanie. Wałbrzych
606 829 141
(3) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

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

KUPIĘ
(4) Kupię starcie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, militaria, figurki i patery z
okresu PRL-u, szkło kolorowe,
komiksy i inne przedmioty. Tel:
604-574-501.

Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1110
SZCZAWNO ZDRÓJ mieszkanie
z ogródkiem 1pok 27m2 parter,
ogrzewanie gazowe Cena 92tys zł

ul. Palisadowa 2c,
PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Oferty na stronie:
www. eurodom. walbrzych. pl

Skupujemy mieszkania za GOTÓWKĘ na Piaskowej Górze lub
Podzamczu, mogą być zadłużone,
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 976 630
DO WYNAJĘCIA!!! HALA, BIURA,
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko ul. Gagarina, pow. 239 m2, w
tym pow. biurowa-mieszkalna 60
m2, działka 400 m2, cena 3200 zł
netto/ m-c. Tel. 883 334 486
BS-4052-Jedlina-Zdrój, Restauracja, lokal, 147 m2, działka 2400 m2,
cena 339 tys. Tel. 883 334 486.
MS-4017 Podzamcze, 3 pok. 60m2,
do wprowadzenia, cena 199 tys.
Tel. 883 334 486
MS-4001 Podzamcze, 3 pokoje 68
m2, do remontu, cena 179 tys. Tel.
883 334 481.

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: 535416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu 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.panorama.net.pl pod nr PAN- MS- 1132
PIASKOWA GÓRA 3pokoje, 58m2
1pietro cena 215tys zł tel do
kontaktu 535-416-014

MS-4125 Piaskowa Góra, 2 pokoje
w rozkładzie, 41m2, 3 piętro, cena
145 tys. Tel. 883 334 486

58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
Wszystkie oferty biura na stronie:
www. nieruchomosci-renoma. pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje,
74m2, 1 piętro w 10, do odnowienia, cena 249.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje,
63m2, 5 piętro w 10, po kapitalnym remoncie, z wyposażeniem,
cena 249.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul.
Bukietowa, 3 pokoje rozkładowe, 6
piętro w 10, po kapitalnym remoncie - NOWE, cena 239.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
centrum dzielnicy, 2 pokoje, 41m2,
3 piętro w 10, po kapitalnym
remoncie - NOWE, cena 169.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

MS-4100 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, 4 piętro, cena 155 tys. Tel.
883 334 481

RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIERNIE, obiekt do własnej aranżacji,
414m2, nadaję się na pensjonat,
dom weselny, na kilka mieszkań, ogrzewanie gazowe, cena
196.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

MS-4118 Nowe Miasto, 3 pokoje,
67m2, rozkładowe, parter, nowe
budownictwo, ogrzewanie miejskie, do remontu, cena 169 tys. Tel.
883 334 481

RENOMA – GRZĘDY - DOM, 6
pokoi, kuchnia, 168m2, bardzo
dobry stan, działka 1614m2 cena
450.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

MS-4114 Nowe Miasto, 2 pokoje,
45m2, 1 piętro, po kapitalnym
remoncie, spokojna okolica, cena
179 tys. Tel. 883 334 486

RENOMA – STARE BOGACZOWICE – DZIAŁKA ROLNA, 12,7ha,
cena 299.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

MS-3353 Biały Kamień, 36m2, duża
kawalerka, 2 piętro, kamienica, do
wprowadzenia, cena 89 tys. Tel.
883 334 481

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
DO WYNAJECIA LOKAL, ul.
Kościuszki, 83m2, parter z
wejściem od ulicy, C.O. gazowe,
cena 2.800zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

MS-4075 Piaskowa Góra, 4 pokoje,
57m2, parter, cena 199 tys. Tel.
883 334 481

MS-4123 Śródmieście – Rynek, 2
pokoje, 59m2, 3 piętro, cena 125
tys. Tel. 833 334 481
MS-4079 Boguszów- Gorce (Gorce), 38,5 m2, 2 pokoje, parter, do

RENOMA – PODZAMCZE DO
WYNAJĘCIA, połowa lokalu biurowego przy biurze nieruchomości,
wysoki standard, cena 1100zł z

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 220 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 2
łazienki z WC , Działka 1100 m 2.
Cena: 690 000 zł, ( nr: 2592)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
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

DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA.

Tel do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1130

BON –PODZAMCZE, na sprzedaż
mieszkanie z balkonem, 50m2, 9
piętro, jasna kuchnia w zabudowie, 2 pokoje, ogrzewanie miejskie, cena: 185 000 zł (nr:2583)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem
i zadbanym 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, mieszkanie
pow.62 m2, 2 pokoje, 3 piętro.
Cena:129 000 zł (nr: 2552) , (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia,
wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 169 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – GÓRNY SOBIĘCIN- DOM
WOLNO STOJĄCY Z WARSZTATEM,
200m2, 2 niezależne mieszkania,
warsztat, garaż, Cena: 249 000zł
(nr:2496) - (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON – NOWE MIASTO:lokal użytkowy (była apteka), pow.120m2,
dwupoziomowy. Cena:sprzedaż:
115 000 zł (nr:2525) (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytkowy w ścisłym centrum, powierzchni 118 m2, witryna, zaplecze,
dobrze utrzymany. Cena wynajmu:
2500 zł (nr: 2545) (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe
domy w zabudowie szeregowej o
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 320 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna
kuchnia z jadalnią, garderoba, łazienka z WC, ogrzewanie w trakcie
modernizacji na gazowe. CENA:
159 000 zł (nr: 2549) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON –OKOLICE Głuszycy,
kompleks produkcyjno - biurowo- administracyjny usytuowany
na działce o pow. 13 324 m2.
Powierzchnia łączna zabudowań 7
277 m2. Cena: 750 000 zł (nr: 2566)
- (74) 666 66 06, (74) 843 33 33.

BON –PIASKOWA GÓRA, Dom o
pow 190 m2, Działka 490 m2.5
pokoi, jasna kuchnia, 2 łazienki,
do remontu cena: 498 000 zł
(nr:2601) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, na sprzedaż
mieszkanie z balkonem, 49,8m2,
2 pokoje,jasna kuchnia, łazienka,
wc , ogrzewanie miejskie, po
kapitalnym remoncie, cena: 169
000 zł (nr:2602) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON – PODGÓRZE, na sprzedaż
mieszkanie pow. 63 m2, 2 pokoje,
jasna kuchnia, łazienka z WC,
ogrzewanie gazowe. CENA: 135
000 zł (nr: 2609) (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
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: 790 000 zł, ( nr: 2620)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –BOGUSZÓW-GORCE Dom
o pow. 330 m 2 , 7 pokoi, kuchnia
otwarta na salon, 2 łazienki z WC ,
Działka 1750 m 2. Cena: 650 000
zł, ( nr: 2621)- (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 bezpieczne 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 dokumentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!

BON – na sprzedaż dom wolnostojący o powierzchni 700 m2 w
Starych Bogaczowicach . Cena 500
000 zł (nr.2229), (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33,

Sprzedam lokal mieszkalny w
Wałbrzychu ul. Uczniowska o
pow. 50m2. Parter, dwa pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC i
przedpokój. Cena 65 tys. zł. Czynsz
354 zł./mies.

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZKANIE na sprzedaż 3 pokoje, jasna
kuchnia, łazienka z WC ,62m2,
Cena: 159 000 zł, ( nr: 2581)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06

Sprzedam dwie przyległe do siebie
działki budowlano- rekreacyjne w
Sierpnicy gm. Głuszyca, o łącznej
pow. 2744 m2. Piękna lokalizacja!
Cena 100 tys. zł.

Sprzedam halę
800 m
z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło
Starej Kopalni).
Tel. 606 478 000
Wynajmę
pomieszczenia biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

Sprzedam lokal mieszkalny o pow.
57 m2 w Mieroszowie z niezależnym wejściem, duży pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC i
piwnica, strych, ogródek, pomieszczenia gospodarcze. Mieszkanie
bezczynszowe opłata za zarząd 73
zł/mies. Cena 69 tys. zł.
Sprzedam lokal użytkowy o pow.
40,8 m2 w samym centrum Wałbrzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal
znajduje się na parterze i składa się
z dwóch pomieszczeń biurowousługowych, dwóch przedpokoi i
WC. Cena 60 tys. zł.
Sprzedam działkę budowlaną w
miejscowości Kowalowa w gminie
Mieroszów o pow. 2167m2. Cena
70 tys. zł
Sprzedam nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym o
pow. użytkowej 141 m2 na działce
o pow. 1500 m2 w miejscowości
Kowalowa w gminie Mieroszów.
Cena 110 tys. zł
Pilnie poszukuję mieszkania w
Głuszycy, Jedlinie- Zdrój lub w
dzielnicy Rusinowa o pow. do
60m2, dwa pokoje z łazienką i
kuchnią. Warunek: ogrzewanie
gazowe i tylko wysoki parter. Cena
do 120 tys. zł
Pilnie poszukuję mieszkania w
Głuszycy, minimum dwa pokoje,
łazienka, standard do zamieszkania. Cena do 70 tys. zł.
Sprzedam działkę budowlaną w
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny
teren o powierzchni 3544m² cena
166 tys.zł
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl.
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REKLAMA

REKLAMA

Wiary co góry przenosi,
nadziei, która nie gaśnie,
miłości w każdej ilości,
kochanej twarzy, co rano budzi,
i wokół życzliwych ludzi

Spokojnych Świąt Wielkanocnych
życzą

Violetta Kopka

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Mieroszowa
z radnymi

Andrzej Lipiński

Burmistrz Mieroszowa
Z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

