REKLAMA

Zakład Pogrzebowy
Niebieski
ul. Andersa 146, Wałbrzych

tel. 74 843 58 67
– czynny całą dobę
www.zakladniebieski.pl
- Terminem końcowym na
złożenie zeznań podatkowych
(PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT37, PIT-38 i PIT-39) jest 30 kwietnia 2020 r. – mówi Małgorzata
Łękawska, Zastępca Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu. - Rozwiązania przyjęte w specustawie nie zmieniły
w ustawie o PIT tego terminu.
Jednak, jak wynika z art. 15zzj
specustawy, złożenie zeznania podatkowego za 2019 rok
oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób
fizycznych po upływie terminu
na jego złożenie, nie później
jednak niż do 31.05.2020 r. jest
równoznaczne ze złożeniem
przez podatnika tzw. czynnego żalu – i w takim przypadku
nie będzie sankcji. Dla osób,
które rozliczają się na drukach
PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój
e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie
podatkowe, które zostanie zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli
z tego rozliczenia będzie wynikać nadpłata podatku, to w
maju zostanie ona zwrócona.
Jeśli natomiast z zeznania będzie wynikać kwota do zapłaty,
to także w maju urząd prześle
do poszczególnych osób informacje o kwocie i terminie do
zapłaty. Gdyby okazało się, że
przygotowane i zaakceptowa-

ne przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po
30 kwietnia zarówno poprzez
usługę Twój e-PIT, aplikację
e-Deklaracje lub też w sposób
tradycyjny na papierowym formularzu.

E-usługa zamiast wizyty
w urzędzie

- Urząd Skarbowy w Wałbrzychu pracuje i realizuje swoje zadania, jednak w związku z
sytuacją epidemiologiczną, do
odwołania został ograniczony
dostęp do urzędu. Niemniej
jednak, w holu urzędu znajduje się urna, do której można
wrzucać zeznania, deklaracje
i pisma. Urna opróżniana jest
każdego dnia przez pracownika Urzędu, a dokumenty są
wprowadzane do systemu –
wyjaśnia Małgorzata Łękawska.
Kontakt telefoniczny do
Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu:
PIT – nr telefonów: 74 664 34
12, 74 664 34 24,
VAT – nr telefonów: 74 664 36
03, 74 664 36 04, 74 664 36 06,
CIT – nr telefonu: 74 664 34 28,
podatek akcyzowy – nr telefonów: 74 664 35 04, 74 664 35
06, 74 664 37 91,
spadki/darowizny – nr telefonów: 74 664 34 04, 74 664 34 10,
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Złóż PIT i przekaż
1 procent podatku
Każdy podatnik ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego do 30 kwietnia
2020 roku. Przy tej okazji należy pamiętać o możliwości przekazania 1 procenta podatku
dochodowego na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.
rejestracja podatników – nr
telefonu: 74 664 37 97,
egzekucja administracyjna –
nr telefonów: 74 664 33 30, 74
664 34 33, 74 664 36 51, 74 664
37 88,
rachunkowość podatkowa i
komórka wierzycielska – nr
telefonów: 74 664 33 02,
74 664 33 09, 74 664 33 10 / 74
664 33 04, 74 664 33 59, 74 664
33 74.
Adres e-mail urzędu skarbowego: us.walbrzych@mf.gov.
plnformacje podatkowe oraz
usługa Twój e-PIT: www.podatki.gov.pl.

1 % dla naszych

Opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, propagują i
wspierają twórczość literacką,
dbają o interesy konsumentów, prowadzą domy dziecka,
uczą tańczyć i śpiewać, organizują wyprawy do jaskiń. To
tylko niektóre z dziedzin, jakimi zajmują organizacje pożytku publicznego w Wałbrzychu.
Każdy może im pomóc, przekazując 1 procent podatku.
Bez tych stowarzyszeń,
związków, towarzystw i fun-

dacji, wiele osób pozostawałoby bez żadnego wsparcia,
marnowałby się talenty, młodzież i starsi mieliby mocno
ograniczone możliwości pożytecznego spędzania wolnego
czasu. Na szczęście są kluby
sportowe, piłkarskie, sztuk walki, kolarskie, górski i jaskiniowy,
które, oprócz treningów z różnych dyscyplin, uczą wytrwałości, szlachetnej rywalizacji,
aktywnego trybu życia. Co poczęłyby rodziny nieuleczalnie
chorych ludzi, gdyby nie Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej i prowadzone przez
nie hospicjum stacjonarne?
Dokąd poszliby rodzice okrutnie potraktowanych przez los
chorych dzieci, gdyby nie Koło
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej? Wszystkie
te organizacje, funkcjonujące
głównie dzięki niezmordowanym zapaleńcom, nie liczącym godzin spędzanych na
pracy, czekają też na wsparcie
podatników, odprowadzających obowiązkowe kwoty do
urzędu skarbowego. Wielkim
wsparciem są odpisy w wysokości 1 procenta podatku,

przekazywane organizacjom
pożytku publicznego, według wskazań indywidualnych
osób. Zarówno władze miast i
gmin, jak i szefowie tych organizacji apelują do wałbrzyszan
i mieszkańców powiatu wałbrzyskiego: - Przekażcie nam
ten 1 %, znacie nas, widzicie

naszą pracę, jesteśmy blisko,
możemy być przydatni każdemu mieszkańcowi naszego
miasta i powiatu. Rozliczymy
się z każdego grosza, zawsze
można sprawdzić, na co zostały wydane wasze pieniądze
- zapewniają.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Skład Opału Carboneco Mieroszów

oferuje wysokiej jakości węgiel kamienny (również workowany):
orzech, ekogroszek w cenie od 800 zł za tonę
oraz pellet drzewny z certyﬁkatem EN PLUS A1
w cenie 880 zł za tonę
TRANSPORT na terenie Mieroszowa
i do 20 km – GRATIS!
GWARANCJA jakości, uczciwe
i precyzyjne odważanie węgla.

CENA
PROMOCYJNA!

Zapraszamy! ul. Wolności 27a w Mieroszowie (plac ZGKiM)
Tel. 790 351 884 lub 690 972 136

Więcej na str. 2
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Wysokiej jakości opał w atrakcyjnych cenach
Gdy sezon grzewczy dobiega końca, to jest właśnie
najlepszy moment na zakup
opału przed kolejną zimą.
- Skład Opału Carboneco w
Mieroszowie oferuje wysokiej jakości węgiel kamienny
i pellet drzewny w promocyjnych cenach – podkreślają
właściciele firmy.

Skład Opału Carboneco w
Mieroszowie działa od 2018 r.
na terenie spółki ZGKiM przy
Wolności 27a w Mieroszowie.
Od początku działalności naszym znakiem firmowym jest
gwarancja jakości oraz uczciwe
i precyzyjne odważanie węgla.
Naszym klientom oferujemy
bezpłatny transport zakupio-

nego u nas opału (minimum 1
tona) na terenie Mieroszowa i
w obrębie 20 km. Prowadzimy
również sprzedaż hurtową dla
instytucji, firm oraz wspólnot
mieszkaniowych. Oferujemy
hurtowo każdy rodzaj węgla
dostępny na rynku. Przy zamówieniach hurtowych – minimum 25 ton – oferujemy

duże rabaty, które negocjujemy indywidualnie z każdym
klientem – podkreśla właściciel
firmy.

Pellet drzewny
Skład Opału Carboneco w
Mieroszowie jest autoryzowanym sprzedawcą pelletu na
terenie powiatu wałbrzyskiego
i kamiennogórskiego. W naszej ofercie jest certyfikowany
pellet drzewny marki Pelleton,
spełniający klasę A1 EN Plus.
Granulat drzewny wytwarzany jest z naturalnego surowca
- trocin drzew iglastych, bez
sztucznych dodatków. Niska
zawartość popiołu oraz wysoka wytrzymałość mechaniczna powoduje stabilny proces
spalania oraz brak spiekalności.
Oferowany przez nas pellet
drzewny klasy A1 z certyfikatem EN Plus ma średnicę 6
mm, długość od 5 do 40 mm,
wilgotność 10%, popiół 0,5%,
a kaloryczność wynosi 18,3 KJ/
kg. W tej chwili jest u nas dostępny w promocyjnej cenie
880 zł za tonę.

Węgiel kamienny

Skład Opału Carboneco w
Mieroszowie sprzedaje także

Neurologia zamknięta
z powodu koronawirusa
Specjalistyczny
Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu wstrzymał
działalność oddziału neurochirurgicznego. Powodem
jest wykrycie zakażenia koronawirusem zarówno u pacjentów, jak i pracowników
oddziału.
- Pacjenci, którzy wymagają dalszego postępowania
diagnostyczno – leczniczego
będą kierowani do oddziału
neurochirurgicznego w Legnicy. Pracownicy szpitala, którym test dał wynik pozytywny,
zostali objęci kwarantanną, a
badaniom w poddana została
kolejna grupa pracowników
szpitala. Stan wszystkich osób
zakażonych jest dobry i żadna z
nich nie wymaga respiratoterapii – informuje Sylwia Grządziel

ze Specjalistycznego Szpitala
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu.
- Wszystkie podjęte działania przez dyrekcję szpitala
oraz personel doprowadziły do
tego, że sytuacja jest już pod
kontrolą. Aktualnie w szpitalu
robimy na masową skalę testy,
bo to jedyna droga aby uchronić od zachorowania i wypadnięcia ze służy zdrowia personelu medycznego. Jako miasto
przygotowujemy się także do
testowania w domach pomocy społecznych i innych placówkach zbiorowej obecności
– dodaje dr Roman Szełemej,
prezydent Wałbrzycha i lekarz
w Specjalistycznym Szpitalu
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu.
(RED)

wysokiej jakości węgiel kamienny (również workowany)
– orzech i ekogroszek - w cenie
od 800zł za tonę. Oferowany
przez nas wysokokaloryczny
(29 MJ/kg) węgiel orzech jest
niskozasiarczony, a podczas
spalania nie spieka się i nie
powstaje żużel. Jest także u
nas dostępny węgiel orzech o
mniejszej kaloryczności 25 MJ/
kg, a także ekogroszek o kaloryczności minimum 27 MJ/kg.

W bogatej ofercie mamy węgiel polski oraz importowany.

Kontakt

Wszystkie osoby zainteresowane kupnem wysokiej jakości
opału w atrakcyjnych cenach
zapraszamy do kontaktu pod
numerami telefonów: 790 351
884 lub 690 972 136 lub do
wizyty siedzibie firmy przy
ul. Wolności 27a w Mieroszowie(plac ZGKiM).

Miliony na nasze drogi
- Na budowę, przebudowę i remonty dróg gminnych
i powiatowych w skali kraju rząd przeznaczy przeszło
3 mld zł. W województwie dolnośląskim największym
beneficjentem okazał się subregion wałbrzyski, którego
samorządy otrzymają wsparcie na poziomie blisko
59 mln zł. To strategiczne wsparcie rządu - nie tylko
dla samorządów gminnych i powiatowych, ale także
dla całej gospodarki, która rusza do kontrofensywy – mówi
minister Michał Dworczyk, poseł ziemi wałbrzyskiej.
W powiecie wałbrzyskim
wsparcie dostaną gminy:
Mieroszów – przebudowa drogi gminnej nr 116286D - ul.
Leśna w Mieroszowie: 70% dofinansowania;
Mieroszów – remont ul. Dolnej
i ul. Przejazd w Mieroszowie:
70% dofinansowania;
Mieroszów – przebudowa mostu w miejscowości Sokołowsko - droga gminna 116279D:
70% dofinansowania;
Czarny Bór - przebudowa drogi
powiatowej nr 3367D w Witkowie: 70% dofinansowania.
Powiat świdnicki - przebudowa wraz z rozbudową drogi
powiatowej nr 2882D na odcinku Złoty Las – Dziećmorowice: 50% dofinansowania.

W ramach rządowego dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych realizowane
są i będą również następujące
zadania wieloletnie:
Głuszyca – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
poprzez remont dróg gminnych ul. Górna, ul. Przemysłowa, ul. Niecała w Głuszycy: 70%
dofinansowania;
Głuszyca – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
poprzez remont dróg gminnych ul. Częstochowska wraz z
mostem i ul. Dolna w Głuszycy:
70% dofinansowania
Miasto Wałbrzych – rozbudowa ulicy Dunikowskiego w
Wałbrzychu: 50% dofinansowania;

Miasto Wałbrzych – budowa ul.
Długosza w Wałbrzychu: 80%.
- Gmina Mieroszów otrzymała wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
czyli środki finansowe w wysokości 2 513 000 zł na realizację trzech zadań drogowych:
przebudowa drogi gminnej nr
116286D ul. Leśna w Mieroszowie – 1 603 000 zł, remont
dróg gminnych nr 116283D
ul. Dolnej oraz nr 116298D ul.
Przejazd w Mieroszowie – 700
000 zł oraz przebudowa mostu
na terenie Gminy Mieroszów
w miejscowości Sokołowsko
zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 116279D – 210
000 zł. Składam podziękowania
ministrowi Michałowi Dwor-

czykowi za wsparcie naszych
wniosków - mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.
- Do nas także dotarły bardzo dobre wiadomości, przekazane przez wicemarszałka
województwa dolnośląskiego
Grzegorza Macko. Dwa zadania z dofinansowaniem 70%
z Funduszu Dróg Samorządowych 2020: zadanie 1 - remont
ul. Częstochowskiej wraz z remontem mostu oraz ul. Dolnej;
zadanie 2: remont ul. Niecałej,
Przemysłowej, Górnej. Koszt
realizacji ponad 5 mln zł. W
imieniu mieszkańców dziękuję
ministrowi Dworczykowi i marszałkowi Macko – dodaje Roman Głód, burmistrz Głuszycy.
(RED)
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Burmistrz z kolejnym zarzutem,
a zastępca wraca na stanowisko
Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa 20 kwietnia 2020 r. wydał decyzję
o unieważnieniu zmian na
stanowisku Zastępcy Burmistrza Boguszowa - Gorc,
których w ubiegłym tygodniu dokonał aresztowany
Burmistrz Boguszowa – Gorc
Jacek C. Z kolei prokurator
postawił Jackowi C. kolejny
zarzut wiązany właśnie z tą
sprawą.
Przypomnijmy, że Burmistrz
Boguszowa – Gorc Jacek C. został aresztowany 19 grudnia
2018 roku i do dziś przebywa za
kratami, a prokurator oskarżył
go o popełnienie czterech czynów polegających na przyjęciu
korzyści majątkowej w kwocie
70 tys. zł, płatnej protekcji polegającej na powoływaniu się
na wpływy organach podatkowych w zamian za korzyść
majątkową oraz działaniu na
szkodę Gminy Boguszów – Gorce i wyrządzenie jej szkody w
wielkich rozmiarach w kwocie
ponad 4 mln złotych poprzez

bezpodstawne
odwołanie
przetargu na sprzedaż nieruchomości. W marcu bieżącego
roku Sąd Okręgowy w Świdnicy
przedłużył mu areszt o kolejne
3 miesiące. Obrońca burmistrza
Boguszowa – Gorc złożył zażalenie na tę decyzję, a sąd apelacyjny ją częściowo uwzględnił.
Jacek C. będzie mógł opuścić
areszt po wpłaceniu (do końca
kwietnia 2020 r.) kaucji w wysokości 100 tysięcy złotych. Po
spełnieniu tego warunku, decyzją sądu, nie będzie mógł opuścić kraju oraz wrócić do pracy
w Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Gorcach i wypełniać
obowiązków burmistrza.
14 kwietnia 2020 r. przebywający wciąż w areszcie Jacek
C. podjął decyzję o odwołaniu
Sebastiana Drapały z funkcji Zastępcy Burmistrza Boguszowa –
Gorc, a w jego miejsce powołał
Agnieszkę Walkosz-Berda, która
wcześniej była prezesem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach (przed Wielkanocą odwo-

łała ją rada nadzorcza spółki
na wniosek wiceburmistrza
Sebastiana Drapały). Ale już
17 kwietnia 2020 r. Agnieszka
Walkosz-Berda zrezygnowała z
funkcji wiceburmistrza, a z nieoficjalnych informacji wynika,
że powodem rezygnacji była
trudna sytuacja finansowa i organizacyjna miasta. Po tym jak
doszło do zmian na stanowisku
zastępcy burmistrza miasta,
pojawiły się także informacje o
rzekomej zbiórce na kaucję dla
Jacka C. przez osoby związane z
powołaną przez niego wiceburmistrz.
- W ubiegłym tygodniu do
prokuratury wpłynęło zawiadomienie, złożone przez byłego wiceburmistrza, o możliwości popełnienia przestępstwa.
Zostało w tej sprawie wszczęte
śledztwo, a zebrany w jego
toku materiał pozwolił na postawienie Jackowi C. nowego
zarzutu: przekroczenia uprawnień w celu uzyskania korzyści
majątkowej. Ma to związek z
wydaniem przez niego - jako

tymczasowo aresztowanego
burmistrza - trzech zarządzeń:
w sprawie odwołania zastępcy
burmistrza, powołania nowego zastępcy burmistrza oraz
nadania mu upoważnienia w
sprawie wyrażania woli w imieniu Gminy Boguszów – Gorce.
Jacek C. został przesłuchany
na okoliczność postawienia
mu tego zarzutu, ale nie przyznał się do winy, złożył jednak
wyjaśnienia, które będziemy
weryfikowali w toku dalszego
postępowania. Złożony został wniosek o tymczasowe
aresztowanie Jacka C., choć
ten przebywa już w areszcie
w innej sprawie, ale sąd się nie
zgodził na użycie tego środka
zapobiegawczego. Zostanie
złożone w tej sprawie zażalenie na decyzję sądu, ale - niezależnie od tego - w trybie administracyjnym wystąpiliśmy
do wojewody o unieważnienie
zarządzeń podjętych przez Jacka C. Sprawa jest rozwojowa,
ale na tym etapie – ze względu
na dobro śledztwa – nie mogę

udzielić więcej informacji – powiedział Tygodnikowi DB 2010
Tomasz Orepuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej
w Świdnicy.
Z kolei 20 kwietnia 2020
roku Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, rozstrzygnięciem
nadzorczym,
unieważnił decyzje podjęte 14
kwietnia 2020 r. przez przebywającego w areszcie Jacka C.
Analizując
legalność
przedmiotowego
zarządzenia należy wskazać, że (…)
w przypadku przemijającej
przeszkody w wykonywaniu
zadań i kompetencji burmistrza, spowodowanej tymczasowym aresztowaniem, jego
zadania i kompetencje przejmuje zastępca. (…) Zastępca
burmistrza wykonuje zadania
i kompetencje burmistrza od
dnia zatrzymania do dnia zwolnienia. Organ nadzoru stoi na
stanowisku, że przedmiotowe
przejęcie zadań i kompetencji
przez zastępcę burmistrza następuje na zasadzie wyłączno-

ści tzn., że w okresie o którym
mowa (…) całość zadań i kompetencji burmistrza realizować
może jedynie osoba wskazana w przedmiotowym zapisie
ustawy (tutaj Zastępca Burmistrza Miasta Boguszów – Gorce). Tymczasowo aresztowany
burmistrz pozostaje na stanowisku, ale traci możliwość realizacji ustawowych zadań i
kompetencji, w tym wydawania zarządzeń. (…) W związku
z powyższym należy stwierdzić, że jedynym podmiotem
właściwym do realizacji zadań
i kompetencji Burmistrza Miasta Boguszów – Gorce w dniu
podjęcia przedmiotowych zarządzeń był Zastępca Burmistrza Miasta Boguszów – Gorce
Sebastian Drapała, co w swojej
konsekwencji skutkować musi
stwierdzeniem nieważności w
całości zarządzenia wydanego
przez Burmistrza Boguszowa –
Gorc w trakcie jego aresztowania – napisał w uzasadnieniu
wicewojewoda Jarosław Kresa.
Robert Radczak
REKLAMA

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci

śp. Marii Majewskiej,
ukochanej Mamy, Babci i Przyjaciółki.
Dziękujemy wszystkim, którzy obecnością, myślami i sercem towarzyszyli Jej
w ostatniej drodze, a bliskich wspierali dobrym słowem i wszelką możliwą pomocą.
Szczególne podziękowania składamy całemu zespołowi
Hospicjum im. Jana Pawła II w Wałbrzychu,
który z wielkim oddaniem i miłością opiekował się Marią
w ostatnich chwilach Jej życia.
Pogrążeni w żalu bliscy
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Idźmy na wybory!
Janusz
Bartkiewicz

W poprzednim numerze
Tygodnika DB 2010 zapowiedziałem, że odniosę się do
sprawy
odpowiedzialności
karnej tych, którzy mając pełną
świadomość, że w Polsce panuje rozszerzająca się epidemia
wywołana niezwykle groźnym
wirusem COVID-19, wszelkimi
siłami - nie oglądając się na
śmiertelne niebezpieczeństwo,
jakie niechybnie grozi tysiącom
obywateli RP - prą cynicznie do
przeprowadzenia
wyborów
Andrzeja Dudy. Nie prezydenta,
tylko właśnie Andrzeja Dudy,
ponieważ jeden zwykły poseł
umyślił sobie, że to właśnie
on, ten jego od lat wierny mu
poddany, prezydentem musi
zostać. A zostać musi, bo gdyby
tak się nie stało, to nielegalne
rządy zwykłego posła szybko
by się skończyły, ponieważ każdy inny niż jego pomazaniec,

z miejsca zastopuje wszystkie
jego chore polityczne pomysły.
Twierdzę, że rządy tegoż posła
są nielegalne, ponieważ nie
ponosi on żadnej konstytucyjnej odpowiedzialności, ponieważ Konstytucja RP stanowi,
iż odpowiedzialność tego rodzaju ponosić mogą jedynie ci,
którzy pełnią publiczne funkcje
organów władzy wykonawczej
i wyżsi urzędnicy administracji
państwowej. Pośrednio z tego
przepisu wynika, że nikt inny
nie może być wyposażony w
atrybuty władzy państwowej i
dlatego władza tego zwykłego
posła jest w pełni nielegalna.
Niestety – z czego on sobie doskonale zdaje sprawę – nawet
po zmianie władzy, nowi sternicy państwowej nawy, będą mu
mogli skoczyć na przysłowiowy
pukel, co po śląsku znaczy plecy lub garb. I ta faktyczna bezkarność powoduje, że czuje się
on tak bezpiecznie, iż zaczyna
popełniać podstawowe błędy,
które w niedalekiej przyszłości (oby jak najszybciej) mogą
zaprowadzić go przed oblicze
Temidy.

REKLAMA

Chodzi o to, że w kodeksie karnym istnieje przepis
(art. 165 § 1 ust.1), z którego
wynika, że każdy kto sprowadza niebezpieczeństwo dla
życia lub zdrowia wielu osób,
powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie
się choroby zakaźnej, podlega karze od 6 miesięcy do 8
lat kryminału. Nikt chyba nie
zaprzeczy, że organizowanie
wyborów na Andrzeja Dudę w
środku szalejącej i zbierającej
śmiertelne żniwo epidemii, jest
tymże właśnie sprowadzaniem
niebezpieczeństwa dla życia i
zdrowia wielu (bardzo wielu)
ludzi, bo realnie zagraża wzrostowi liczby zarażonych. Aby
zapobiec rozszerzaniu się zarazy, Konstytucja RP przewiduje
możliwość wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w czasie
którego nie można prowadzić
kampanii wyborczych i organizować oraz przeprowadzać
wyborów. Nawet na Andrzeja
Dudę. Nie mający moralnego
kręgosłupa politycy i prawnicy, trzymani krótko na smyczy
przez tego zwykłego posła,
REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu,
w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”
prowadzi nabory wniosków:
• o doﬁnansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą ﬁzyczną niezatrudniającą pracowników,
• o doﬁnansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy,
• o doﬁnansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne dla organizacji pozarządowych,
• o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.
Szczegółowe informacje, dokumenty do wypełnienia są dostępne
na stronie internetowej www.walbrzych.praca.gov.pl

kłamliwie dowodzą, że w Polsce
nie występują jeszcze warunki
uzasadniające wprowadzenie
takiego stanu, ponieważ istnieją możliwości skutecznego
zwalczania zarazy za pomocą
zwykłych ustaw, co ponoć jest
właśnie realizowane. A ponadto – według nich - opozycja
nie może żądać wprowadzenia tego stanu tylko dlatego,
że mogą one doprowadzić do
zawieszenia wyborów prezydenckich. Otóż nie. Bo właśnie
fakt, iż w okresie zarazy przypada termin przeprowadzenia
wyborów prezydenckich, jest
tym niezbędnym elementem
uzasadniającym wprowadzenie tego stanu, ponieważ wyborów mogących epidemię
spotęgować, nie można przesunąć drogą zwykłej ustawy,
czyli obowiązującej od 2008 r.
ustawy o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeniu oraz chorób zakaźnych u ludzi. A wydane na polecenie zwykłego
posła rozporządzenie ministra
zdrowia o ustaleniu stanu epidemicznego, jest absolutnie
nielegalne (niekonstytucyjne),
ponieważ konstytucja takiego
stanu nie przewiduje, a ponadto (i co jest najważniejsze) ogłoszone rozporządzenie zawiesza
niektóre prawa obywatelskie,
takie jak na przykład określone w art. 52 ust. 1 konstytucji
prawo do wolnego poruszania
się po terytorium RP. Zgodnie
z konstytucją, prawo to może
być zawieszone lub ograniczone jedynie w ramach jednego
ze stanów nadzwyczajnych.
Tak więc mamy do czynienia
z jawnym i bezczelnym dwukrotnym jego złamaniem w
postaci naruszenia Konstytucji
RP, jak i przestępstwem kryminalnym (art. 165 § 1 ust.1 kk).
Przestępstwa złamania konstytucji dopuścił się Minister
Zdrowia (wspomniane rozporządzenie) przez co również,
jak jego faktyczny pryncypał,
może odpowiadać przed sądem powszechnym, zgodnie z
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 21 lutego 2002 (syg.
P12/00).
Dodać też muszę, że zwykły
poseł sprawujący nielegalną,
ale faktyczną władzę w państwie, nie będzie mógł się tłumaczyć, że to nie on przecież
uchwalał wprowadzone w życie nielegalne przepisy i nie on
łamał prawo, bo demokratycz-

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prace ogólnobudowlane
zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
kładzenie gładzi gipsowej
montaż paneli ściennych
tapetowanie
malowanie wnętrz
montaż paneli podłogowych
układanie glazury
przeróbki instalacji elektrycznej
montaż oświetlenia
przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Tel. 606 478 000
ny ustawodawca przewidział
to i wprowadził do kodeksu
karnego przestępstwo sprawstwa kierowniczego (art.18)
oraz udział w zorganizowanej
grupie mającej na celu popełnienie przestępstwa (art. 258).
Przypomnę tylko, że nie tak
dawno za pełnym poparciem
PO-PSL-PiS, na podstawie tychże przepisów, wytoczono proces karny byłemu już przecież
Prezesowi Rady Ministrów gen.
Wojciechowi Jaruzelskiemu,
nie zważając na to, że jeżeli
nawet złamał konstytucję, to
była to Konstytucja PRL, którą
tzw. demokratyczne podziemie uznawało za narzuconą
przez Moskwę, czyli nielegalną.
A jednak postawiono go przed
sądem i tylko śmierć wybawiła
go od niechybnego wyroku.
Jest to wszystko wprost przerażające, bo dotyczy osób,
które dzięki fatalnym zasadom
rozdzielania mandatów (osławiona metoda D’Hondta) zdobyły w Polsce władzę, mimo iż
w wyborach parlamentarnych
uzyskali mniejszą liczbę głosów (prawie o 2 mln) niż cała
(ale niestety rozdrobniona)
opozycja. Co zresztą zupełnie
im nie przeszkadza rządzić,
nie zawracając sobie głowy
nie tylko prawem, jakie zastali,
ale także prawem, które sami
ustanowili. W sposób jawnie
bezczelny prawo to publicznie
łamią (chociażby ostatni przykład zbiorowego wejścia na
powązkowski cmentarz), będąc
widocznie święcie przekonanymi, że prawa przestrzegać musi
mierzwa nazywająca się społeczeństwem, a nie oni. Władcy

życia i śmierci, co w kontekście
czekających nas wyborów na
Andrzeja Dudę, nabiera szczególnego znaczenia.
A jeżeli już owa o wyborach,
to posypuję głowę popiołem i
odwołuję swe wcześniejsze zapewnienie, że wybory te zbojkotuję. Otóż głośno apeluję
do tych wszystkich, dla których
prawo i zasady demokracji jeszcze coś znaczą, do tych, którzy
ciągle czują się obywatelami
Unii Europejskiej i takimi chcą
pozostać, IDŹMY NA WYBORY, nie oddajmy walkowerem
władzy temu, kto przez ostatnie pięć lat pokazał, że nie
jest prezydentem Polski, lecz
jedynie prezydentem PiS i posłusznym wykonawcą poleceń
swego pryncypała. Nie oddajmy władzy jednemu zwykłemu
posłowi, któremu nie dobro
obywateli i państwa, lecz żądza
zaspokojenia swoich, niekoniecznie politycznych ambicji,
leży jedynie na sercu. Idźmy na
wybory, przestrzegając wszelkich zasad bezpieczeństwa, jak
ci, którzy mimo epidemii codziennie muszą iść do pracy. Bo
nawet jeżeli obecni władcy wybory sfałszują, to mamy jeszcze
w odwodzie prawo i zasady UE,
a nadzieja umiera ostatnia.
http://janusz-bartkiewicz.eu

***
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.

DB2010

Czwartek, 23 kwietnia 2020 r.
www.db2010.pl

.PL

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

REKLAMA

Wa³brzych
ul.D³uga 39
tel.: 601 77 13 57
www.komfort-kuchnie.pl

PROJEKTUJEMY Z PASJ¥ I MONTUJEMY PROFESJONALNIE I SERWISUJEMY I DAJEMY 5 LAT GWARANCJI

Poniosą karę za odebranie
maltretowanych zwierząt?
Dolnośląski Inspektorat
Ochrony Zwierząt odebrał
jednej z wałbrzyskich rodzin
dwa psy i kota, nad którymi
miało znęcać się dwóch objętych kwarantanną nastolatków. Sprawą zajmują się
także wałbrzyska policja i
sanepid, które badają także
postępowanie osób interweniujących w mieszkaniu, w
którym miało dojść do znęcania się nad zwierzętami.
13 kwietnia Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt na
swoim profilu na Facebooku
informował:
- Po tym, jak dwóch młodych
chłopców (12 i 15 lat) wrzuciło
na portal TikTok szereg filmów,
na których zarejestrowane były
akty przemocy wobec zwierząt
oraz ich złośliwego straszenia
i drażnienia, zainteresowaliśmy się sprawą. Jak się okazało, wrzucone do sieci nagrania
były tylko „wierzchołkiem góry
lodowej”. Chłopcy, prócz bicia
psów, kopali je, podduszali, a
nawet dopuszczali się wobec
nich czynności seksualnych. Ze
względu na przyzwoitość opis
tych czynności został poddany
cenzurze (…).
Przeprowadzenie interwencji było dla nas nie lada wyzwaniem, ponieważ rodzina objęta
była kwarantanną. (…) W ciągu
jednego dnia udało nam się
skompletować stroje ochronne
dla inspektorów, które zabezpieczały ich od ewentualnego
źródła zakażenia. Podczas in-

terwencji zostały zachowane
wszelkie niezbędne środki
ostrożności, włącznie z dezynfekcją.
Wszystkie zwierzęta (dwa
psy i kot) zostały odebrane z
tego miejsca, a o sprawie zostanie zawiadomiony sąd rodzinny
oraz prokuratura. Rodzina jest
już objęta nadzorem kuratora, a sprawcy znęcania się nad
zwierzętami przebywają w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii - na czas epidemii wrócili
do domu. Dzieci Sylwii K. biją
ją i wyzywają, przy niej także
palą papierosy. Są postrachem
wśród okolicznych sąsiadów,
którzy jednak przerwali zmowę
milczenia i opowiedzieli nam o
tym, co dzieje się w domowym
zaciszu i w jaki sposób zwierzęta są katowane.
W mieszkaniu utrzymywane
było jedno szczenię w wieku 5
miesięcy - skrajnie wycofane,
przejawiające oznaki agresji,
bojące się dotyku i reagujące
paniką na wszelki kontakt ze
strony człowieka. Drugim psem
był zaniedbany, kilkunastoletni
york - apatyczny, a jego sierść
przełysiała. Kot, podobnie jak
szczenię, był skrajnie wystraszony – czytamy w relacji z interwencji w Wałbrzychu.
W kolejnych dniach Dolnośląski Inspektorat Ochrony
Zwierząt na swoim profilu alarmował:
- (…) Wałbrzyska policja
wszczyna również postępowanie przeciwko przedstawicie-

lom Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt o czyn z
art. 165 Kodeksu karnego, dotyczący sprowadzania niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia
wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego. Za uratowanie od
skrajnej patologii molestowanych psów grozi nam - zdaniem
wałbrzyskiej policji - nie tylko
do 30.000 zł kary, ale również
do 8 lat pozbawienia wolności.
Prawnicy mówią zgodnie - to
bezprawie – alarmowali działacze Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.
Oficjalne stanowisko policji
w tej sprawie przedstawił nadkomisarz Kamil Rynkiewicz z
Zespołu Prasowego Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
- Dopiero dwa dni po podjętych przez siebie działaniach
jedno ze stowarzyszeń postanowiło powiadomić wałbrzyską policję o sytuacji związanej
z interwencją, jaką podjęło w
lokalu zamieszkałym przez kobietę z dziećmi, w związku z
podejrzeniem znęcania się nad
zwierzętami. O sytuacji uzasadniającej zajęcie się sprawą,
osoby te wiedziały z kolei na
dwa dni przed podjętymi przez
siebie działaniami. Mimo to, nie
przekazały żadnej informacji
wałbrzyskim funkcjonariuszom.
Gdyby tak się stało, policjanci
natychmiast podjęliby przewidziane prawem czynności w tej
sprawie.

13.04.2020 r. w mediach
społecznościowych pojawiła się
informacja dotycząca działań,
jakie podjęło jedno ze stowarzyszeń mających swoją siedzibę w
Jeleniej Górze, wobec rodziny
zamieszkałej na terenie Wałbrzycha. Działania te według
materiałów jakie pojawiły się
w sieci polegały na odebraniu
zwierząt w związku ze stwierdzonym faktem znęcania się
nad nimi przez domowników.
O podjętych przez siebie działaniach, jak i sytuacji związanej ze
znęcaniem się nad zwierzętami
wałbrzyscy policjanci powiadomieni zostali przez stowarzyszenie dopiero po dwóch
dniach. Była to pierwsza oficjalna informacja od stowarzyszenia w tej sprawie, jaka trafiła do
wałbrzyskich funkcjonariuszy.
Niemniej jednak jeszcze przed
jej otrzymaniem, na podstawie
materiałów, jakie pojawiły się w
sieci, a dotyczących interwencji,
którą podjęło stowarzyszenie,
policjanci podjęli wszystkie
przewidziane prawem działania
mające na celu zabezpieczenie wszelkich dowodów w tej
sprawie. Natychmiast powiadomiony został również sąd
i prokuratura, pod nadzorem
której wykonywane były czynności procesowe w mieszkaniu,
gdzie przebywały czworonogi.
Na szczególną uwagę zasługuje
fakt, iż funkcjonariusze, którzy
natrafili na materiały w sieci,
skontaktowali się także telefonicznie ze stowarzyszeniem py-

tając, czy ktokolwiek zamierza
w tej sprawie skierować do policji jakiekolwiek zawiadomienie.
Otrzymaliśmy wówczas informację, że „ktoś się tym zajmie”.
Jak wynika z oficjalnej informacji przekazanej przez
stowarzyszenie wałbrzyskim
policjantom dopiero w dniu
15.04.2020 r., osoby które podjęły działania w mieszkaniu
jednej z rodzin, o sytuacji uzasadniającej przeprowadzenie
działań w związku z podejrzeniem znęcania się nad zwierzętami, wiedziały już na dwa dni
przed przeprowadzoną przez
siebie interwencją, a więc już
w dniu 11.04.2020 r. Dziwić
może fakt, że nie powiadomiły w tym czasie – przez dwie
kolejne doby - policjantów,
którzy z pewnością podjęli by
natychmiastowe działania, dostosowując je do dodatkowej
okoliczności, iż rodzina, której
sprawa dotyczy, objęta jest
kwarantanną. Niestety – jak
wynika z okoliczności sprawy
osoby, które podjęły działania na miejscu, zrobiły to na
własną rękę, z niewiadomych
przyczyn, nie przekazując
wcześniej żadnych informacji
policjantom.
W powyższej sprawie w
chwili obecnej prowadzone
są przez wałbrzyskich funkcjonariuszy czynności mające
na celu ustalenie okoliczności
związanych z podejrzeniem
znęcania się nad zwierzętami,
jak też z drugiej strony z prze-

biegiem samych działań podjętych w mieszkaniu przez osoby
ze stowarzyszenia. W międzyczasie wpłynęły też niezależne zawiadomienia od dwóch
różnych organizacji w sprawie
sposobu działania stowarzyszenia, które na własną rękę podjęło działania w jednym z lokali,
zamieszkałych przez kobietę z
dziećmi. Analizując materiały,
które znalazły się w sieci, policjanci podjęli również decyzję
o powiadomieniu sądu o fakcie
upublicznienia wizerunku jednego z małoletnich. W związku
z podejrzeniem przemieszczania się przez osoby, które podjęły działania w mieszkaniu na
własną rękę, bez uzasadnionej
przyczyny – biorąc pod uwagę
brak wcześniejszego powiadomienia policji o całej sytuacji
– funkcjonariusze skierowali
również materiały w tej sprawie do służb sanitarnych. Samo
skierowanie materiałów nie jest
jednoznaczne z nałożeniem
kary grzywny w tej sprawie.
Pod tym kątem sytuacja będzie
oceniana przez ten podmiot.
Wszystkie zgłoszenia dotyczące okoliczności wskazujących na znęcanie się nad zwierzętami, są przez policjantów
szczegółowo i z należytą starannością sprawdzane.
Również wszystkie okoliczności związane opisywaną
sprawą zostaną szczegółowo
wyjaśnione – podkreśla nadkomisarz Kamil Rynkiewicz.
(RED)
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Okiem psychologa: Zostań w domu, czyli o lęku,
jego wpływie na ocenę bieżącej sytuacji i nasze
zachowania w czasie pandemii (2)
Marek
Gawroń

Jak radzimy sobie lękiem
w obecnej sytuacji? Próbą złagodzenia niepokoju jest przestrzeganie pewnych zasad i
reguł, dzięki którym - jak nam
się zdaje - ponownie przejmujemy kontrolę nad swoim
życiem, słowem podejmujemy
jakąś formę profilaktyki, która
jest ważna, nie ulega bowiem
wątpliwości, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Ale jak wygląda
dziś owa profilaktyka? To co
proponuje dziś większość rządów to apele o to, by pozostać
w domu. I zostajemy (bierne
unikanie). Tylko natychmiast
pojawia się pytanie: co dalej?
Wirus nie zniknie z dnia na
dzień i pozostanie aktywny
dopóty, dopóki nie pojawi się
szczepionka (czyli w najlep-

szym razie za kilka miesięcy).
Wydanie rozporządzenia i nałożenie restrykcji na obywateli
to - jak dotychczas - jedyny
sposób walki z pandemią, tani
i mający sprawić wrażenie, że
państwo ma jakieś pomysły,
że panuje nad sytuacją, a tak
naprawdę świadczący o całkowitej bezradności oraz braku
racjonalnych i dalekosiężnych
rozwiązań. Bierna strategia z
jaką mamy obecnie do czynienia, czyli „zostań w domu”, jak
starałem się wyjaśnić poprzednio, omawiając badania nad
proaktywnym unikaniem, być
może złagodzi tempo rozprzestrzeniania się wirusa (niestety, pomimo coraz większych
restrykcji krzywa dziennej liczby zachorowań i zgonów w
Polsce ciągle rośnie), ale z całą
pewnością nie zmniejszy naszych niepokojów. Oczywiście
absolutnie nikogo nie namawiam do lekceważenia ustalonych zasad i reguł związanych
z kwarantanną (już widzę falę
hejtu, która popłynęłaby w

moją stronę od np. wysokolękowych, sparaliżowanych strachem i działających wyłącznie
prewencyjnie) – zawsze natomiast zachęcam do pogłębionej refleksji.
W moim odczuciu profilaktyka to jednak coś zupełnie
innego. To strategie i działania proaktywne, wyprzedzające zdarzenia, uwzględniające
fakt, że niespodziewane i nagłe
zdarzenia zagrażające naszemu życiu są w każdej chwili możliwe. Stare żydowskie
przysłowie mówi: „przygotuj
się na najgorsze, dobre samo
przyjdzie”. Owo przygotowanie to między innymi badania
i systematyczna kontrola stanu zdrowia społeczeństwa,
odpowiednio wyposażone i
finansowane ośrodki badawcze, znakomicie przygotowana, dzięki nowoczesnemu i
sprawnemu systemowi edukacji, kadra naukowców i lekarzy, doskonale przygotowane
na wypadek epidemii szpitale, wyposażone w niezbędny
REKLAMA
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Informacja Wójta Gminy Stare Bogaczowice
W Gminie Stare Bogaczowice potwierdzone zostały pierwsze przypadki
zakażenia koronawirusem. Mocno trzymam kciuki za szybki powrót do
zdrowia.
Sytuacja ta pokazuje, że Gmina Stare Bogaczowice nie jest odludną wyspą, a panująca
pandemia dotyczy również każdego z nas. W związku z tym apeluję o szczególną
ostrożność. Stosujmy się do panujących zaleceń i przestrzegajmy wszystkich
zakazów. Pamiętajmy, że szczególnie narażone są osoby starsze. Zadbajcie o swoich
rodziców, dziadków i wszystkich seniorów z najbliższego otoczenia. Sklepy i inne
miejsca publiczne nie powinny być przez nich odwiedzane. Jeśli jest już taka
konieczność, to zróbmy wszystko, aby seniorzy używali maseczek, rękawiczek czy
środków do dezynfekcji i robili to w sposób prawidłowy oraz bezpieczny.
Przypominam, że w razie potrzeby pomocy mogą Państwo dzwonić do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach: 74-845-27-30 lub do Urzędu
Gminy Stare Bogaczowice - (74) 845-22-20.
Jestem przekonany, że odpowiedzialna postawa, wzajemne wsparcie oraz spokój
pozwoli nam przetrwać ten trudny czas i już niebawem wrócić do normalności.
Życzę wszystkim cierpliwości, optymizmu, a przede wszystkim zdrowia.
Mirosław Lech
Wójt Gminy Stare Bogaczowice

nowoczesny sprzęt i leki. To
dla mnie oznacza profilaktyka.
Kiedy mamy świadomość, że
rząd ma wszystko rzeczywiście
pod kontrolą, że wyprzedza
wypadki, że naszym krajem
rządzą specjaliści, a odpowiednio duże pieniądze przeznacza
się na badania oraz ochronę
naszego zdrowia i życia - nasze
lęki nie pozbawią nas rozumu i
nadziei na przyszłość. Największy bowiem niepokój budzą
w nas niepewność i poczucie
bezradności.
Trzeba także z bólem przyznać, że obecny kryzys obnażył
naszą (nas wszystkich, nie tylko
rządu) głęboką ignorancję (chodzi nie tylko o to, że okazało się,
iż niewiele wiemy o świecie,
ale - co niepokoi bardziej - nie
mamy pojęcia, gdzie szukać
wartościowej i rzetelnej wiedzy,
a to sprawia, że pozwalamy infekować nasze umysły pseudonauką i bezrefleksyjnie kopiujemy
głównie brednie). Z przeprowadzonych pod koniec marca
badań wynika, że co czwarty
Polak, najczęściej są to ludzie o
poglądach konserwatywnych,
wierzy w jakąś teorię spiskową
na temat pandemii, pułapki
wartościowania rzeczywistości
(bardziej cenimy tanią rozrywkę i jesteśmy gotowi zapłacić
za nią więcej niż za rzetelną
wiedzę, która może nas ocalić w
sytuacjach wielkich kryzysów),
potworne mentalne braki w
opracowaniu strategii radzenia
sobie z kryzysami współczesnego świata, które mogą mieć
wpływ na nasze przetrwanie w
rzeczywistości, w której „Czarne
Łabędzie” (zdarzenia nieprzewidywalne) będą coraz częstsze.
(np. zmiany klimatu, wycinanie
lasów spowodują – i już powodują - że różnego rodzaju klęski
żywiołowe, takie jak powodzie,
huragany i inne oraz epidemie
i pandemie będą pojawiać się
bez ostrzeżeń).
Jestem i - o ile pamiętam zawsze byłem zwolennikiem
zdrowego rozsądku. Zdrowy
rozsądek nie kwestionuje emocji, zdecydowanie uwzględnia
je w dokonywanych wyborach
(emocje zawsze są jakąś oceną sytuacji i jako takie służą
przetrwaniu i dobrostanowi ),
jednak nakłada na nie pewne
ograniczenia. To co podpowiada nam lęk jest ważne, a ignorowanie tej wiedzy byłoby nie
rozsądne, lecz trzeba ją ustawić
we właściwych proporcjach,
zbalansować, otworzyć przestrzeń umysłową na pojawienie
się refleksji. Ostateczny wynik
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zawiadamia, że w okresie od 24.04.2020 r. do dnia
15.05.2020 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach
przy ulicy Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz stronie
internetowej
www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl
zostanie wywieszony wykaz nr 3/2020 nieruchomości
niezabudowanych
przeznaczonych
do
sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, wykaz nr 4/2020 nieruchomości
zabudowanych
przeznaczonych
do
sprzedaży
w trybie przetargowym, wykaz nr 5/2020 nieruchomości
niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie
przetargowym oraz wykaz nr 6/2020 lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
dotychczasowym najemcom.

takiej negocjacji będzie bliższy
prawdzie i uchroni nas przed
nieoczekiwanymi
przykrymi
konsekwencjami. „Dobrze przystosowana jednostka staje w
obliczu lęku i idzie dalej” - pisze
amerykański psycholog Seymour Epstein. Badania pokazują, że podczas realizacji zadań
życiowych istnieje optymalna
relacja pomiędzy poznaniem a
lękiem. Brakuje nam motywacji
kiedy lęk jest nieobecny, ale jeśli jest go za dużo to paraliżuje
nasze działanie i prowadzi nieuchronnie do porażki. Jestem
przekonany, że spacer, spotkania w wąskim gronie rodziny
(wiemy przecież doskonale, jaki
tryb życia prowadzą) i przyjaciół
to nie brak odpowiedzialności,
tylko przejaw zdrowego rozsądku i wzięcia pod uwagę naszego dobrostanu, obecnego i
przyszłego. Nadwątlone mocno
więzi społeczne - nieuniknione,
biorąc pod uwagę czas trwania
w izolacji i niepokoju (na marginesie: pandemia ujawniła na
kogo możemy naprawdę liczyć,
a kto nas całkowicie zawiódł),
podejrzliwość i strach wobec
każdego człowieka (bo przecież
może być nosicielem - dlatego też zakładamy maseczki, tu
chodzi wyłącznie o nasz interes)
i niechęć do widzenia kogokolwiek poza własnym odbiciem w
lustrze, koncentracja wyłącznie
na własnym interesie, to konsekwencje
bezrefleksyjności
i podporządkowania życia lękowi. Ale tak być nie musi. Nie
dajmy się zwariować!
Na koniec warto przywołać
pewną myśl, czy też raczej postawę pewnej grupy starożytnych filozofów. Szkoła sceptyków pirrońskich proponowała
ludziom poddającym się silnym emocjom, czy panice w
związku z jakimiś nieprzyjemnymi wydarzeniami, chwilowe
zawieszanie wszelkich sądów

dotyczących tych zdarzeń. Zachęcali do wątpienia w jakieś
konkretne i jednoznaczne ich
konsekwencje. Jak wpłynie
pandemia na nasze życie (biznes, ekonomię, poziom życia,
zdrowie) nie wiemy (i raczej
nikt tego nie wie, a wszelkie
wydumane prognozy ekspertów i celebrytów to tylko spekulacje i - jako takie - należy
potraktować je jako zgrabne i
spójne opowieści, czy po prostu bajki, mające sprawić, że
rzeczywistość wyda nam się
bardziej czytelna, zrozumiała
i poddająca się kontroli ). Dlatego sceptycy radzą: nie martwcie się, kto wie co nowego,
ciekawego i korzystnego przyniesie nam przyszłość? Mnie
ta myśl zawsze jakoś uspokaja.
Mam nadzieję, że i was.
Ps.
Niniejszy
artykuł,
zwłaszcza
zaprezentowana
w nim wiedza na temat lęku,
jest ogromnym skrótem myślowym. Jednak bez takiego
uproszczenia nie mógłbym
napisać tego tekstu (i żadnego
innego). Zainteresowanych tematem (np. radzeniem sobie z
lękiem) zapraszam do kontaktu
na priv (mail, FB).
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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Prawo w pigułce: kolizja parkingowa

Wciąż brakuje
krwi
- Pomimo pandemii, krew nadal jest bardzo potrzebna.
Jest lekiem, którego nie da
się wyprodukować. Dlatego niezmiennie czekamy na
krwiodawców w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa przy ul.
B.Chrobrego 31 w Wałbrzychu.
Zapraszamy od poniedziałku do
piątku w godz. 7.00 - 13.30 oraz w
każda pierwszą sobotę miesiąca
w godz. 8.00 - 12.00. W obecnej
sytuacji wszyscy jesteśmy przed
wielkim testem społecznej odpowiedzialności. Honorowi Dawcy
Krwi są wolontariuszami w walce z koronawirusem - pomagają
polskim pacjentom i przyczyniają się do ratowania ich zdrowia i
życia. Osoby, które chcą przyjść
oddać krew mogą umówić się na
konkretną godzinę, aby ograniczyć kontakt z innymi krwiodawcami, dzwoniąc pod nr telefonu
74 664 63 45. Krew może oddać
osoba pełnoletnia, zdrowa, ważąca ponad 50 kg, która w czasie
ostatnich 14 dni nie była za granicą – mówi Natalia Kozdrowiecka, specjalista do spraw promocji
krwiodawstwa z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
(RED)

Zdarzenie drogowe, w
którym nie ucierpiała poważnie żadna osoba, a doszło jedynie do uszkodzenia
pojazdów, określane jest w
prawie karnym jako kolizja.
Wiele osób spotkało się osobiście lub też słyszało od znajomych historie o tym, że gdy
wrócili do zaparkowanego
samochodu po zrobieniu zakupów lub po wyjściu z pracy
zauważyli, że pojazd został
uszkodzony. Najczęściej są
to mniejsze lub większe zarysowania i wgniecenia karoserii.
Jeżeli sprawca jest obecny
na miejscu zdarzenia i poczuwa się do winy, to wystarczy,
dla potrzeb uzyskania odszkodowania, spisanie oświadczenia o przyznaniu się do spowodowania kolizji. Jeżeli sprawca
jest nieobecny, lecz zostawił
kartkę z np. numerem telefonu, to po skontaktowaniu się
z nim również należy dążyć
do spisania odpowiedniego
oświadczenia. Trzeba zadbać
także o to, aby podpis był czytelny i w oświadczeniu znalazły
się dane adresowe i numer polisy OC sprawcy. W przypadku,
gdy brak jest zgodności, co do
sprawstwa, na miejsce zdarzenia należy wezwać policję.

Funkcjonariusze po rozpytaniu
uczestników zdarzenia i zbadaniu uszkodzeń ocenią, kto
ponosi winę i osobie tej zaproponują mandat karny.
Sprawa się komplikuje, gdy
sprawcy nie ma w pobliżu a za
szybą nie zostawił też kartki
ze swoim numerem telefonu
lub danymi adresowymi. W
takiej sytuacji należy przede
wszystkim opanować rosnące
zdenerwowanie. Silne emocje mogą utrudnić lub nawet
uniemożliwić zebranie przydatnych informacji, a tych,
przed udaniem się na najbliższy komisariat policji, warto
zebrać jak najwięcej. Ważny
może okazać się przedział czasowy pomiędzy zaparkowaniem a powrotem do pojazdu
i dostrzeżeniem zaistniałej
szkody. Warto sprawdzić czy w
pobliżu jest sklep, plac budowy, jakiekolwiek miejsce gdzie
mogą być zainstalowane kamery monitoringu lub gdzie
pracują ludzie, którzy mogli
coś zauważyć. Odwiedzenie
tych miejsc i rozpytanie czy
ktoś coś widział, słyszał lub
dysponuje zapisem monitoringu, może przynieść nieoczekiwanie dobre efekty. Jeżeli
znajdzie się świadek zdarzenia
warto uzyskać przynajmniej

jego numer telefonu, a najlepiej także imię i nazwisko.
Należy również zadbać o
zabezpieczenie
dowodów
popełnionego czynu poprzez
zrobienie szczegółowych zdjęć
dostrzeżonych uszkodzeń oraz
ogólnych miejsca parkowania
pojazdu. W miarę możliwości
należy również sprawdzić i
udokumentować fotograficznie charakter miejsca, w którym
doszło do zdarzenia. Istotne
znaczenie dla ewentualnego
ukarania sprawcy mandatem
może bowiem mieć ustalenie
czy zdarzenie miało miejsce
na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub strefie ruchu,
czy też na terenie prywatnym.
Następnie, celem przyśpieszenia czynności proceduralnych, warto osobiście złożyć
zawiadomienie o popełnieniu
wykroczenia. Policja jest zrejonizowana, więc trzeba udać
do komisariatu, którego obszar
działania obejmuje miejsce, w
którym doszło do kolizji. Policjant sporządzi protokół przyjęcia zgłoszenia o popełnieniu
wykroczenia przez nieznanego
sprawcę. Składając zawiadomienie należy podać jak najwięcej informacji, które udało
się wcześniej zebrać. Szczególną wartość w takich sytuacjach,

o czy już wspominałem, mają
informacje ustalające czy teren
jest objęty monitoringiem, a
także kto ten monitoring obsługuje. Jeżeli ustaleni zostali
świadkowie zdarzenia, to należy podać ich dane i numer
telefonu. Usprawni to znaczenie postępowanie i pozwoli
na szybkie przeprowadzenie
ze świadkiem czynności polegającej na jego przesłuchaniu. Większa ilość informacji
pozwoli szybciej i skuteczniej
przeprowadzać policjantowi
czynności mających na celu
wykrycie sprawcy wykroczenia. Czasami jednak nawet
ustalenie numeru rejestracyjnego pojazdu sprawcy nie
gwarantuje jeszcze szybkiego
zakończenia sprawy. Policja
prowadzi działania w oparciu
o istniejące w przepisach określone procedury postępowania, które - niestety - bywają
czasochłonne.
Jeżeli nie udało się uzyskać
żadnych informacji o sprawcy
jak i pojeździe uczestniczącym
w zdarzeniu lub są one bardzo
ogólne (np. że sprawca poruszał się białym Mercedesem)
to warto skorzystać z dostępnego w dzisiejszych czasach
medium - Internetu. Być może
po umieszczeniu ogłoszenia o

poszukiwaniu sprawcy i świadków zdarzenia, uzyskane w ten
sposób informacje pozwolą na
ich odnalezienie.
Wykroczenie
polegające na spowodowaniu kolizji
drogowej, określone art. 86
Kodeksu wykroczeń, podlega
karze grzywny. Wysokość kary
grzywny wynosi w postępowaniu mandatowym do 500 zł,
zaś w postępowaniu sądowym
do 5000 zł. Gdy okaże się, że
sprawca znajdował się w stanie po użyciu alkoholu może
podlegać nawet karze 30 dni
aresztu.
Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy
REKLAMA
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Maseczka zamiast mandatu
Wałbrzyscy
policjanci
rozdają maseczki ochronne
mieszkańcom
Wałbrzycha
oraz powiatu w ramach akcji
„Maseczka zamiast mandatu”. Środki ochrony podarowała Wałbrzyska Specjalna
Strefa Ekonomiczna Invest
- Park.
- Na ręce I Zastępcy Komenda Miejskiego Policji w Wałbrzychu nadkom. Rafała Siczka
zostało przekazanych 1000 szt.
maseczek ochronnych, ufundowanych przez Wałbrzyską
Specjalną Strefę Ekonomiczną Invest-Park. Otrzymane
maseczki będą rozdawane
mieszkańcom Wałbrzycha oraz
powiatu wałbrzyskiego w ramach akcji „Maseczka zamiast
mandatu”. Obowiązek noszenia maseczek ochronnych w
całej Polsce wszedł w życie
16 kwietnia 2020 r. W ramach
działań prewencyjnych, wałbrzyscy policjanci rozdawali
maseczki ochronne mieszkańcom. Podczas rozmów z wałbrzyszanami, funkcjonariusze
uświadamiali jak potrzebne
jest noszenie maseczek, nie
tylko dla naszej ochrony, ale
i ochrony innych przed nami.
Rozpoczęta przez nas akcja
„Maseczka zamiast mandatu” ma na celu przyzwyczaić

mieszkaniowców do noszenia
środków ochrony, aby w ten
sposób chronili siebie i swoich
bliskich. Wałbrzyszanie chętnie
korzystali z naszego wsparcia i
sumiennie przestrzegali nowe
obostrzenia – wyjaśnia aspirant sztabowy Agnieszka Głowacka-Kijek z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Invest-Park przekazał środki
ochronne, m.in. maseczki, pły-

Dwunastka
do Andrzejówki

ny dezynfekcyjne oraz rękawice jednorazowe do walki z
koronawirusem także Gminie
Czarny Bór.
- Rozdysponujemy je do
Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych,
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Czarny Bór oraz
do Praktyki Lekarza Rodzinnego w Czarnym Borze. Dziękujemy WSSE za okazaną pomoc
- podkreśla wójt gminy Adam
Górecki.
(RED, fot. KMP)
REKLAMA

Informacja Burmistrza Głuszycy
Potwierdzono pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem u mieszkańców Gminy Głuszyca. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Sytuacja ta pokazuje, że choroba może spotkać każdego z nas. Apeluję o jeszcze większą ostrożność niż do tej pory! Stosujmy się
do zasad i przestrzegajmy zaleceń. W miarę możliwości proszę o pozostanie w domach.
W razie konieczności wyjścia proszę pamiętać o stosowaniu środków ochrony osobistej – maseczek i rękawiczek. Proszę też, by w tym czasie szczególnie pomóc seniorom,
którzy są najbardziej narażeni na zachorowanie. Przypominam, że pomocy udzielają
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy (74 880 82 95) oraz Urząd Miejski w Głuszycy
(74 845 94 79).
***
Informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz głuszyccy policjanci nie
dostarczają maseczek „do drzwi”. Ich dystrybucją zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Pracownicy ośrodka zostawiają
maseczki w kopertach w skrzynce pocztowej, nie pukają do mieszkań.
Prosimy – ostrzeżcie seniorów przed ludźmi, którzy dzwonią do nich i oferują dostarczenie maseczek prosto do mieszkania. Działania te są wzorowane na oszustwach „na
wnuczka” oraz „na policjanta”.
Roman Głód
Burmistrz Głuszycy

Autobusy linii komunikacji
miejskiej nr 12, realizujące do tej pory kursy łączące
Wałbrzych i Andrzejówkę
wyłącznie w dni wolne od
pracy (czyli soboty i niedziele), obecnie kursują również
we wszystkie dni robocze. Zgodnie z komunikatem wydanym przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta
w Wałbrzychu, w związku z
sytuacją dotyczącą pandemii,
wszystkie linie autobusowe
realizują połączenia zgodnie
z rozkładem obowiązującym
w soboty. Dotyczy to również
linii nr 12 i 15 obsługujących
połączenia na terenie Gminy
Mieroszów. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na
stronie internetowej http://
rozklad.walbrzych.eu/ - mówi
Burmistrz Mieroszowa Andrzej
Lipiński.

Tartak Urbaniak oferuje:
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

DORADZIMY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ

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

101 urodziny

(RED)

Laptopy
dla głuszyckich
uczniów
33 laptopy trafiły do Szkoły
Podstawowej nr 2 i Szkoły
Podstawowej nr 3 w Głuszycy z Programu „Zdalna Szkoła”, którego Operatorem jest
Centrum Projektów Polska
Cyfrowa. Gmina Głuszyca pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 60 000 zł.
Komputery zostały przekazane
uczniom, którzy nie posiadają
lub mają ograniczony dostęp
do sprzętu umożliwiającego
im realizację obowiązku szkolnego w formie lekcji zdalnych.
Działanie jest finansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020. Program w ramach
Polski Cyfrowej – „Zdalna szkoła” (Oś I : Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu, działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach).
(MC)

Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki, wraz kierownikiem Ośródka
Pomocy Społecznej Edytą Śpiewak złożyli najlepsze życzenia i kosz
kwiatów najstarszemu mieszkańcowi Gminy Czarny Bór - Edmundowi
Miśkowi. Krótka wizyta odbyła się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
ze względu na panującą epidemię. Jubilatowi życzymy 200 lat w zdrowiu
i mamy nadzieję, że za rok Pan Edmund będzie mógł świętować urodziny
w szerokim gronie.

(RED)

Garbarska otwarta
Zakończył się remont ulicy Garbarskiej, biegnącej w
ścisłym centrum Wałbrzycha.
Realizowana przez rok modernizacja tej śródmiejskiej
uliczki możliwa była dzięki
Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu w ramach tzw.
Planu Junckera.
- Warto podkreślić, że Wałbrzych jest pierwszym miastem
w Europie korzystającym ze
wsparcia Europejskiego Banku
Inwestycyjnego na rewitalizację
przestrzeni miejskich. Dzięki
olbrzymiej kwocie 242 mln złotych Wałbrzych rozszerza rewitalizację miasta oraz wykonuje

inne inwestycje wskazane jako
konieczne. Na 56 zadań miasto
otrzymało wsparcie finansowe
Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 120 mln
złotych. W ramach projektu
rewitalizacyjnego współfinansowanego przez EBI miasto
remontuje drogi i kamienice,
powstaje także nowy budynek
przy ul. Staszica. Z tych samych
środków zostaną zmodernizowane ulice, m.in. św. Jadwigi, Młynarska, Moniuszki oraz
plac Konstytucji 3 Maja – mówi
Edward Szewczak, Rzecznik prasowy prezydenta Wałbrzycha.
(ESZ)
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Albertówka czeka na pomoc
Trwa akcja pomocy schronisku dla osób bezdomnych
Albertówka w Jugowicach w
Gminie Walim. Odciętej od
świata placówce potrzebne
są przede wszystkim, środki
czystości.
- Jest takie miejsce w Górach Sowich, gdzie ludzie, którym w życiu nie się nie powiodło, odzyskują siłę i wiarę w
nowe lepsze jutro. Albertówka
w Jugowicach w Gminie Walim została założona przez
księdza Franciszka Głoda dla
osób bezdomnych, ludzi wykluczonych, ludzi, którym pomaga się wyjść z bezdomności
i traumy z nią związanej. W
związku z pandemią i pełną
izolacją, placówka potrzebuje wsparcia. Pilnie potrzebna
jest pomoc rzeczowa w postaci środków czystości, higieny
osobistej (papier toaletowy,
proszek do prania, mydło,
szampony, płyny do mycia
podłóg czy sanitariatów, golarki). Wraz z moim serdecznym kolegą Pawłem Mazurem
postanowiliśmy zorganizować
akcję wsparcia, w której każdy może wziąć udział. To niewielki gest dobrej woli. Ludzie
przebywający w Albertówce
są w grupie ryzyka, to często
schorowane i mocno doświad-

czeni przez życie osoby. Ksiądz
Głód również najeży do grupy
ryzyka, bo w tym roku kończy
81 lat. Właśnie pakuję paczkę w
Warszawie i wiem, że nie będę
w tym sam! Wszyscy, którzy
chcą się włączyć i są z powiatu
wałbrzyskiego, proszę o kontakt pod numerem telefonu
609 215 215 - można ustalić
odbiór darów i Paweł je od was
odbierze, wystarczy wystawić

Usuń klamot
z domu

paczkę przed dom, czy drzwi
mieszkania. Informacja dla ludzi z innych części kraju: paczki
z potrzebnym asortymentem
można wysyłać na adres Pawła
Mazura, który zbierze wszystkie nadesłane dary i zwiezie na
miejsce: ulica Drzymały 13, 58321 Zagórze Śląskie – mówi
Łukasz Kazek, radny Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
(RED)

Do 30 kwietnia 2020 r. każdy
z mieszkańców Gminy Walim,
bez ponoszenia dodatkowych
opłat, może w sposób legalny pozbyć się niepotrzebnych
mebli i innych przedmiotów
codziennego użytku. W każdej
miejscowości, w wyznaczonych
miejscach, ustawione zostaną
kontenery, do których prosimy wrzucać „swoje klamoty”.
Zbiórką nie są objęte takie odpady jak: odpady budowlane
(np. okna, gruz, papa, eternit),
zużyte rozpuszczalniki, smary i
inne substancje niebezpieczne,
zderzaki samochodowe i inne
części motoryzacyjne, zużyte
opony ciężarowe i ciągnikowe.
Uwaga! Odpady podczas akcji
będą zbierane tylko w wyznaczonym terminie. Szczegółowy
harmonogram z informacją o
miejscach ustawienia kontenerów w poszczególnych sołectwach oraz terminach odbioru
odpadów dostępny jest na
stronie internetowej walim.pl.
(RED)

REKLAMA

Informacja Burmistrza Mieroszowa
W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19, podjąłem decyzję o obniżeniu czynszu lokali użytkowych należących do miasta, którego celem jest utrzymanie miejsc pracy
w tych ﬁrmach, które mają do dyspozycji lokale gminne. Obniżka czynszu
nie obejmuje garaży i pomieszczeń gospodarczych
20 kwietnia 2020 r. podpisałem Zarządzenie Burmistrza Mieroszowa nr 60/2020
w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych
stanowiących mienie komunalne Gminy Mieroszów w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Z uwagi na ograniczenie
prowadzenia działalności, najemcy lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Mieroszów - zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mieroszowa
nr 60/2020 - mogą ubiegać się o zastosowanie stawki czynszu miesięcznego
w wysokości 1 zł/m2 netto powierzchni lokalu, za okres od 1 kwietnia do 30
czerwca br. Najemcy zainteresowani tą formą wsparcia powinni złożyć stosowny wniosek, który jest dostępny na stronie BIP. Warunkiem uzyskania obniżki
jest brak zaległości na dzień złożenia wniosku w podatku od nieruchomości,
a ewentualne zaległości z tytułu najmu lokalu i opłat z nim związanych nie
przekraczają wysokości miesięcznego naliczenia za ten lokal. Informacja o rozpatrzonym wniosku zostanie przekazana najemcy drogą mailową.
Wypełnione wnioski należy składać do dnia 30 kwietnia 2020 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zgkimmieroszow.pl. Informacje na temat wniosków można uzyskać po numerem telefonu: 791 760 373. Z uwagi
na termin składania wniosków, faktury, które zostały wystawione na początku
kwietnia 2020 r., po rozpatrzeniu wniosku zostaną skorygowane.
Andrzej Lipiński
burmistrz Mieroszowa

REKLAMA

Pomoc
świąteczna
Dzięki zaangażowaniu radnych
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Ewy Dorosz i Łukasza Kazka, tegoroczne święta wielkanocne
dla najbardziej potrzebujących
mieszkańców Gminy Walim
miały miły element zaskoczenia. - Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu,
przekazali potrzebującym ponad 30 zestawów tradycyjnych
potraw świątecznych. Dania
zostały ufundowane, przygotowane i dostarczone przez Firmę Event Catering Renata Wójcicka - Jacek Łokaj z Wrocławia.
W imieniu
obdarowanych,
serdecznie dziękuję ofiarodawcom oraz wszystkim zaangażowanym osobom, za tak miły
gest. Oby było jak najwięcej
takich inicjatyw, nie tylko w
trudnym czasie. Pamiętajmy,
że zawsze warto się dzielić –
podkreśla Katarzyna Borowiec.
(AM)

Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl
Regon: 891505158

NIP: 886 273 72 92

KRS: 0000165867

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej jest organizacją non proﬁt,
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmujących się poprawą funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sferze społecznej i zawodowej.
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć
związanych z szeroko pojętą rehabilitacją społeczno
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uruchomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Dla przedsiębiorców
i rodzin
Uzdrowiskowa
Gmina
Szczawno – Zdrój, w związku
z ogłoszonym stanem epidemii, pomoże przedsiębiorcom oraz rodzinom w trudnej sytuacji finansowej.
- Istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości za kwiecień i maj 2020
roku lub przedłużenie terminu
płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
prowadzących
działalność
gospodarczą na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach
pomocy de minimis. Udzielona pomoc stanowi pomoc de
minimis w rozumieniu ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej. Istnieje możliwość
odstąpienia od dochodzenia
należności o charakterze cywilnoprawnym za kwiecień i
maj 2020 roku dla przedsiębiorców prowadzących dzia-

łalność gospodarczą na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w
ramach pomocy de minimis.
W przypadku pogorszenia się
sytuacji materialnej w związku z rozprzestrzenianiem się
COVID – 19 (np.: utrata pracy
itp.) istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty lub
odpracowanie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Szczawno-Zdrój.
Celem rozpatrzenia sprawy należy złożyć stosowny
wniosek napisany odręcznie
wg wzoru. Wzory wniosków
można pobrać klikając na link
http://www.szczawno-zdroj.
pl/ulgi-podatkowe-wnioski-do-pobrania/71. Dodatkowe
informacje udzielane są pod
numerem telefonu 74 849 39
12 – wyjaśnia Marek Fedoruk,
burmistrz Szczawna-Zdroju.
(RED)

Maseczki dla wszystkich
Decyzją gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
do każdemu mieszkańccowi
Szczawna – Zdroju zostaną
dostarczane maseczki wielokrotnego użytku. Zostały
one zakupione w trosce o
zdrowie mieszkańców ze
środków własnych gminy.
Akcja roznoszenia maseczek trwa, a w ich kolportaż
zaangażowali się strażnicy
miejscy, którzy - zgodnie z
zachowaniem
obowiązu-

jących zasad - umieszczają
maseczki w skrzynkach listowych, bez konieczności
bezpośredniego
kontaktu.
Maseczki zostaną dostarczone do wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, w
liczbie zgodnej z liczbą osób
zamieszkujących nieruchomości - zadeklarowaną we
wniosku dotyczącym opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(RED)
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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

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

Sprzedam halę
800 m

KREDYTY

MALOWANIE,

z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło
Starej Kopalni).
Tel. 606 478 000

Remontują i budują
Mimo stanu epidemii, bez
przerwy trwają prace remontowo – budowlane na linii kolejowej nr 285, łączącej Jedlinę – Zdrój ze stacją Świdnica
Kraszewice.
Rewitalizacja tej zabytkowej, niezwykle malowniczej i
jednej z najpiękniej położonych
linii kolejowych w Polsce jest
największą inwestycją finansowaną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Aglomeracji Wałbrzyskiej, a
jaj koszt wynosi ponad 136
milionów złotych. Zakres prac
jest bardzo szeroki i obejmuje
odnowienie wszystkich 110
obiektów infrastruktury kole-

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

(RED)

TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

Pomoc dla 180 osób

jowej na całej trasie w Świdnicy oraz w gminach: Świdnica,
Walim i Jedlina-Zdrój, a także
budowę nowych, jak przystanek Jedlina Centrum przy ulicy
Chopina, nieopodal centrum
przesiadkowego. Czas przejazdu na przebudowanej trasie ze
Świdnicy Kraszowic do Jedliny
Zdrój ma wynieść ok. 35 min.,
a pociągi poruszać się będą
z maksymalną prędkością do
80 km/h. Równocześnie trwają prace na odcinku Świdnica
Miasto – Wrocław Główny. Planowany termin zakończenia
realizacji inwestycji to grudzień
2020 roku.

Okna LUCH

Gmina Jedlina-Zdrój zadbała, by w okresie Świąt Wielkanocnych do wszystkich
zamieszkałych na terenie
miasta osób potrzebujących
w tym samotnych i starszych,
trafiła pomoc żywnościowa
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa. Pracownicy socjalni jedlińskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
wraz z żołnierzami 16 Dolnośląskiej Brygady Wojsk Ochrony Terytorialnej docierali z produktami żywnościowymi do
mieszkańców Jedliny – Zdroju.

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

DOMOFONY
MONITORING

na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

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

SKUP AUT

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

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

Powstanie park sportowy

(KS)

Dla seniorów
- Nadal szyjemy dla Was
maseczki! Kolejna partia ponad 300 sztuk maseczek
dla seniorów została już
odebrana. Szyjemy razem z
wolontariuszkami, którymi są:
Agnieszka Rymarz, Agnieszka
Krajewska, Agata Nowacka,
Ewa Wyżycka i Renata Zuba,
dzięki którym mamy takie
wyniki – podkreślają organizatorzy akcji szycia maseczek
ochronnych w Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju.
(LS)

Rozpoczęły się prace
związane z budową parku
sportowego między ulicami
Królowej Jadwigi i Księcia
Bolka w Świebodzicach. Zadanie jest kolejną inwestycją
związaną z projektem „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice, poprzez tworzenie
i odnawianie terenów zieleni
w celu poprawy jakości życia
mieszkańców”.
Na terenie parku sportowego zaplanowane jest nasadzenie drzew, krzewów i
roślin ozdobnych. Powstaną
nowe trawniki, a także ogrody

deszczowe, które będą pełnić przede wszystkim funkcję
praktyczną- zwłaszcza w okresie suszy są dobrym rozwiązaniem, zapobiegając szybkiemu wchłanianiu wody przez
grunt, a także będą korzystnie
wpływać na zwiększenie ilości
roślinności oraz jakość powietrza. W projekcie przewidziano
szereg miejsc do aktywnego
spędzenia wolnego czasu.
Przy istniejącym już boisku
zostanie uporządkowany teren strefy do street workout’u.
Powstanie również drugie
wielofunkcyjne boisko do siatkówki, koszykówki i piłki ręcz-

nej z centralnie położonym
kortem tenisowym. Całość będzie ogrodzona i odpowiednio oświetlona. Wokół parku
powstaną ścieżki spacerowe
i tor dla rolkarzy. Nową atrakcją dla najmłodszych będzie
wodny plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni. Nie zabraknie
licznie ustawionych ławeczek,
a także stojaka na rowery. Park
będzie oświetlony latarniami LED i - dla bezpieczeństwa
użytkowników - monitorowany. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec
kwietnia 2021 roku.
(WPK)
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oferta dostępna na www. panorama. net. pl pod nr PAN- MS- 1131

(1) 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

(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533
(1) 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.
(1) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

PRACA
(1) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www. panorama.
net. pl pod nr PAN-MS-1020
NOWE MIASTO Do wynajęcia
mieszkanie 29m2 1piętro, ogrzewanie miejskie. Cena 900, -zł
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
Tel do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www. panorama.
net. pl pod nr PAN-MW-1130

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
odświeżenia, ogrzewanie miejskie,
cena 119 tys. Tel. 883 334 481
MD-4085 Dom Poniatów, wolnostojący, 150m2, działka 895m2,
cena 299 tys. Tel. 606 976 630
MD-4056 Dom Świebodzice Centrum, 400 m2, działka 1500 m2,
cena 549 tys. Tel. 883 334 486.
DO WYNAJĘCIA - Oferujemy
do wynajęcia mieszkania 2 i 3 –
pokojowe położone w dzielnicy
Piaskowa Góra. Kwota najmu od
1200 zł/ m-c. Wysoki standard!
DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA.

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Oferty na stronie:

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

KUPIĘ
(2) Kupię starcie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, militaria, figurki 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: 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

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.
MS-4125 Piaskowa Góra, 2 pokoje
w rozkładzie, 41m2, 3 piętro, cena
145 tys. Tel. 883 334 486
MS-4075 Piaskowa Góra, 4 pokoje,
57m2, parter, cena 199 tys. Tel.
883 334 481
MS-4100 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, 4 piętro, cena 155 tys. Tel.
883 334 481
MS-4118 Nowe Miasto, 3 pokoje,
67m2, rozkładowe, parter, nowe
budownictwo, ogrzewanie miejskie, do remontu, cena 169 tys. Tel.
883 334 481
MS-4114 Nowe Miasto, 2 pokoje,
45m2, 1 piętro, po kapitalnym
remoncie, spokojna okolica, cena
179 tys. Tel. 883 334 486
MS-3353 Biały Kamień, 36m2, duża
kawalerka, 2 piętro, kamienica, do
wprowadzenia, cena 89 tys. Tel.
883 334 481

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
Wszystkie oferty biura na stronie:
www. nieruchomosci-renoma. pl

RENOMA – PODZAMCZE DO WYNAJĘCIA, połowa lokalu biurowego
przy biurze nieruchomości, wysoki
standard, cena 1100zł z wszystkimi
opłatami, tel. 74 840 40 40, 693 223
424

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

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:140 000 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

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP ZA GOTÓWKĘ!

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

RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje,
74m2, 1 piętro w 10, do odnowienia,
cena 219. 000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ- mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni
73 m2, Cena 279 000 zł (nr: 2613)
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI

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 – PODZAMCZE, OKAZJA!!!
- 1 pokój z możliwością przerobienia
na 2, 40m2, parter w 10, do remontu,
cena 112. 500zł, 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
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
RENOMA – GRZĘDY - DOM, 6 pokoi,
kuchnia, 168m2, bardzo dobry stan,
działka 1614m2 cena 450. 000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – STARE BOGACZOWICE –
DZIAŁKA ROLNA, 12, 7ha, cena 299.
000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223 424

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 – na wynajem mieszkanie o
powierzchni 48 m2 w Szczawnie
Zdroju. 3 pokoje, aneks kuchenny,
łazienka, ogród, w pełni wyposażone. Cena 1 300 zł (nr.2617), (74)
666 66 06, (74) 843 33 33,
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

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

Pomożemy w określeniu stanu

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 220 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 2
łazienki z WC , Działka 1100 m 2.
Cena: 590 000 zł, ( nr: 2592)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06

Wałbrzychu ul. Uczniowska o

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

prawnego i kompletowaniu dokumentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam lokal mieszkalny w
pow. 50m2. Parter, dwa pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC i
przedpokój. Cena 65 tys. zł. Czynsz
354 zł. /mies.
Sprzedam dwie przyległe do siebie
działki budowlano- rekreacyjne w
Sierpnicy gm. Głuszyca, o łącznej
pow. 2744 m2. Piękna lokalizacja!

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

Cena 100 tys. zł.

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

piwnica, strych, ogródek, pomiesz-

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

brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal

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

Sprzedam działkę budowlaną w

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,
BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z
ogrodem o pow.56 m2, 2 pokoje,
parter.,( połowa willi) Cena:119
000 zł (nr: 2622) , (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33

Sprzedam lokal mieszkalny o pow.
57 m2 w Mieroszowie z niezależnym wejściem, duży pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC i
czenia gospodarcze. Mieszkanie
bezczynszowe opłata za zarząd 73
zł/mies. Cena 69 tys. zł.
Sprzedam lokal użytkowy o pow.
40, 8 m2 w samym centrum Wałznajduje się na parterze i składa się
z dwóch pomieszczeń biurowousługowych, dwóch przedpokoi i
WC. Cena 60 tys. zł.

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 nierucho-

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.
882068300, 660747567

mości zostały sporządzone na

e-mail:info@zolnieruk. pl

ofertą w rozumieniu przepisów

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.

podstawie oświadczeń i nie są
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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