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Zakład Pogrzebowy
Niebieski
ul. Andersa 146, Wałbrzych

tel. 74 843 58 67
– czynny całą dobę
www.zakladniebieski.pl
W poniedziałek przestępcy
zaatakowali ponownie. Tym
razem dzwoniąc do dwóch
mieszkanek Wałbrzycha. - Podszywająca się pod policjantkę kobieta oświadczyła, że
prowadzi sprawę dotyczącą
hakerów włamujących się na
konta bankowe. Nieświadoma 89-letnia mieszkanka Wałbrzycha przekazała w wyznaczonym przez przestępców
miejscu pieniądze w kwocie
20 tysięcy złotych. Dopiero po
jakimś czasie zorientowała się,
że zdarzenia nie było, a osoba
podająca się za policjantkę to
oszustka. Pamiętajmy, że złodzieje próbują także działań
przestępczych udając pracowników wodociągów, gazowni,
spółdzielni mieszkaniowych
lub pracowników ośrodków
pomocy społecznych. Przestępcy podają się także za lekarzy i adwokatów. Dlatego
jako policjanci zwracamy się z
apelem do wszystkich, którzy
mają w rodzinie osoby starsze,
by przypomnieli seniorom,
że policjanci nigdy nie proszą
o przekazanie jakichkolwiek
pieniędzy. Apelujemy również
o przekazywanie pod numer
alarmowy 112 każdej informacji o podejrzanych telefonach
od oszustów – mówi młodszy
aspirant Marcin Świeży, Oficer

Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.
Policjanci przypominają, że
sprawcy mogą zapukać do drzwi
naszych rodziców lub dziadków
podając się za pracowników
gazowni, wodociągów lub każdej innej firmy. Co powinniśmy
przekazać osobom starszym, by
nie dały się oszukać?
• Powinni spojrzeć przez wizjer w drzwiach lub przez
okno.
• Jeżeli nie znają osoby lub
osób znajdujących się po
drugiej stronie, nie otwierają drzwi lub otwierają je
w sposób bezpieczny - w
przypadku posiadania tzw.
zasuwki.
• Pytają o cel wizyty oraz proszą o pokazanie dowodu
tożsamości i legitymacji służbowej lub identyfikatora.
• W przypadku wątpliwości
ustalają inny termin wizyty.
Jest wtedy czas na potwierdzenie w firmie, czy osoba,
która podaje się za pracownika w ogóle widnieje w spisie ewidencyjnym przedsiębiorstwa.
Przestępcy często dzwonią
także do osób starszych i przy
każdej możliwej okazji zmieniają metody działania. Osoba
odbierająca telefon myśli, że
ma do czynienia z policjantem
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Plaga oszustów
Mimo pandemii koronawirusa, przestępcy nie próżnują i wciąż dokonują oszustw metodą
na wnuczka lub policjanta, a także wyłudzają pieniądze za pośrednictwem Blika.
Kolejnymi tego typu sprawami zajmują się policjanci z Wałbrzycha.
albo członkiem rodziny, którego dawno nie widziała.
- Podczas próby wyłudzenia pieniędzy np. na policjanta
sprawcy wykorzystują zaufanie
społeczne jaki budzi nasz zawód. Podają wymyślony numer
legitymacji służbowej, dane
personalne, a podczas kontaktu
z poszkodowanym posiadają
nawet podrobioną odznakę. Zazwyczaj informują osoby starsze
o tym, że pracują nad sprawą
wyłudzenia dużej ilości gotówki.
Kilkakrotnie dzwonią pod różnymi nazwiskami, w taki sposób,
aby wciągnąć ofiarę w swoją grę.
Ostatecznie proszą o przekazanie pieniędzy w wyznaczonym
czasie i miejscu, najlepiej takim,
w którym nie będzie monitoringu. Informują poszkodowanego,
że kiedy prawdziwego oszusta
uda się złapać, pieniądze zostaną mu oddane. Tak jednak
się nie dzieje. Oszuści znikają
z gotówką, a ofiary pozostają
bez swoich oszczędności. Funkcjonariusze w każdej podobnej
sytuacji apelują oczywiście o
ostrożność, gdyż sprawcy podają się nawet za członków bliskiej
rodziny. Bardzo często zmieniają
głos udając chorego, po to aby
wzbudzić w osobie, którą chcą
okraść poczucie winy, ewentualnie współczucie. Często zdarza
się, że proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy na leczenie,
REKLAMA

ale niekiedy próbują wyłudzić
dużo mniejsze kwoty. Informują wtedy, że środki finansowe
chcą przeznaczyć np. na remont
samochodu, który akurat się zepsuł, na operację, czy też na wakacje – wyjaśnia Marcin Świeży.
Pamiętajmy!
Informujmy
osoby starsze, aby nie wypłacały gotówki, jeżeli mają jakiekolwiek podejrzenie, że pod drugiej stronie słuchawki mogą
kryć się oszuści. Tylko świadomość w jaki sposób działają
sprawcy, może uchronić osoby
starsze przed utratą swoich
oszczędności. Nie zostawiajmy
starszych osób samych z tym
problem. Rozmawiajmy na
tego typu tematy i informujmy
ich o podobnych sytuacjach, o
których wcześniej słyszeliśmy
lub czytaliśmy. Oszuści są bezwzględni, dlatego bardzo ważne, aby przy każdym tego typu
podejrzanym telefonie od razu
zgłosić zaistniałą sytuację pod
numer alarmowy 112 i zastosować się do poleceń dyżurnego.

Wyłudzają
przez internet

Wałbrzyscy
policjanci
ostrzegają także przed oszustami, którzy kolejną metodą
próbują wyłudzić pieniądze od
mieszkańców Wałbrzycha oraz

powiatu wałbrzyskiego. - Funkcjonariusze Wydziału Do Walki
z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji
w Wałbrzychu przestrzegają
przed kolejną formą oszustwa
internetowego.
Złodzieje
kradną tożsamość osoby, podszywają się pod nią i wykorzystując zaufanie proszą jej znajomych o podanie hasła „Blik”.
Dodają, że właśnie stoją przy
kasie i chcą zapłacić za zakupy,
ale ich karta płatnicza akurat
w tym dniu straciła ważność.
Bądźmy czujni i nie dajmy się
zwieść pozorom. Czytajmy
także dokładnie komunikaty
przychodzące na telefon podczas każdej transakcji. Taka forma kontaktu może się okazać
zwykłym oszustwem. My natomiast możemy stracić swoje
oszczędności, ponieważ przestępcy zamiast stać przy kasie,
stoją właśnie przy bankomacie
i wypłacają nasze ciężko zarobione pieniądze – wyjaśnia
oficer prasowy wałbrzyskiej
policji.
Wałbrzyscy policjanci przypominają wszystkim użytkownikom komputerów, telefonów
komórkowych oraz innych
urządzeń z dostępem do internetu o kilku ważnych kwestiach:

• Pilnujmy swoich haseł dostępowych i pamiętajmy,
aby wprowadzone hasła
nie były możliwe do odszyfrowania przez osoby nieupoważnione. Dla bezpieczeństwa co kilka miesięcy
zmieniajmy je.
• Pamiętajmy o wylogowywaniu się z aplikacji za każdym razem po zakończeniu
ich użytkowania.
• Nie otwierajmy maili od nieznanych nam nadawców, a
co najważniejsze zawartych
w nich załączników.
• Oszuści często podszywają
się pod witryny banków lub
popularnych portali aukcyjnych i społecznościowych.
Pamiętajmy, aby nie wpisywać w przypadku wystąpienia wątpliwości swojego
loginu oraz hasła.
• Informujmy dzieci o szkodliwych konsekwencjach
wykorzystywania internetu.
• Kontrolujmy strony internetowe, które przeglądają
najmłodsi.
• Zablokujmy te witryny, których według nas dzieci nie
powinny przeglądać.
• Uaktualniajmy system operacyjny i oprogramowanie,
którego używamy.

Więcej na str.
2
(RED)
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu sprzeda halę
produkcyjno-magazynową przy ul. Długiej 3b w Wałbrzychu
wraz z przynależnym gruntem. Cena do uzgodnienia.
Informacje dotyczące hali:
• Powierzchnia użytkowa wynosi 675 m2.
• Nadaje się na cele produkcyjne, usługowe, magazynowe.
• Posiada zaplecze biurowe i socjalne (szatnia, umywalnia, jadalnia).
• Wyposażona jest we wszystkie media i są one opomiarowane.
• Przed halą jest plac manewrowy i miejsca postojowe.
• Znajduje się na terenie ogrodzonym i monitorowanym.

Dodatkowe
informacje można
uzyskać w dni
robocze w godz. 7-15
pod nr tel.
74 88 69 108
lub 74 88 69 132

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

Buta i arogancja
Janusz
Bartkiewicz

10 maja 2020 r. doszliśmy
do ściany, gdy okazało się już
całkiem bez żadnych osłonek,
że w Polsce prawo i praworządność to tylko czcze frazesy, a
krajem można zarządzać przez
łobuzerskie zachowania osób
nie pełniących żadnych funkcji
państwowych. Sytuacja taka
jest możliwa przez to, że efektem rządów sprawowanych samodzielnie przez Jarosława Kaczyńskiego, nasza konstytucja
w rzeczywistości funkcjonuje
tylko teoretycznie i traktowana
jest jak tania dziwka, stojąca na
poboczu drogi, która wszystkie
zarobione na nierządzie pieniądze przekazuje swojemu alfonsowi. Kraj, w którym konstytucja jest mniej warta od ceny
papieru, na którym została
wydrukowana, nie może być w
demokratycznym świecie traktowany poważnie i zapewne
coraz mniej poważnie traktowany jest przez własnych obywateli. Te gorzkie konstatacje
przyszły mi na myśl w efekcie
obserwacji tego wszystkiego,
co się w ostatnich tygodniach
objawiło.
A okazało się, między innymi, że szefowie dwóch partii
stanowiących koalicyjne zaplecze władzy Jarosława Kaczyńskiego, czyli Jarosław Gowin i
tenże sam Jarosław Kaczyński,
nie mają zielonego pojęcia, iż

- jako obywatele zobowiązani
do przestrzegania Konstytucji
RP - nie mają najmniejszego
prawa do tego, aby unieważniać przepisy obowiązującej
konstytucji i kodeksu wyborczego oraz ogłaszać, że wyznaczone przez Marszałek Sejmu
wybory po prostu się nie odbędą. I cały ten kraj przyjmuje to
do wiadomości bez najmniejszego protestu, nie reagując
na to, że lokale wyborcze nie
zostały otwarte, a obywatele
nie otrzymali pakietów wyborczych. Mało tego, nikt nie
zareagował na to, że dwóch
Jarosławów jak tanią dziwkę
potraktowało również ustawę
o wyborach korespondencyjnych, którą Zjednoczona Prawica na polecenie swego wodza w Sejmie uchwaliła i którą
na to samo polecenie podpisał
Andrzej Duda, posłuszny wykonawca woli Jarosława Kaczyńskiego, wybrany onegdaj
na prezydenta Polski. Dzięki takiemu prezydentowi Jarosław
Kaczyński sprawuje faktyczną,
aczkolwiek uzurpatorską władzę w państwie, likwidując
przy jego pomocy konstytucyjny system trójpodziału władzy. Zawetowanej zgodnie z
prawem przez Senat ustawy,
Andrzej Duda mógł nie podpisywać, albowiem - jako prezydent z prawniczym wykształceniem (mało, z tytułem doktora
prawa) - winien zdawać sobie
sprawę z tego, że wyznaczony
już w lutym 2020 roku termin
wyborów nie zostanie zrealizowany w sposób nakazany przez
Jarosława Kaczyńskiego, czyli

w całkowicie niekonstytucyjny
sposób korespondencyjny.
Rzeczywistym, absolutnie
niepolitycznym, powodem takiego stanu rzeczy jest ciągle
znajdująca się w fazie wzrostowej epidemia COVID-19, wywołana przez przywleczonego
do Polski niezwykle groźnego
koronawirusa, na którego ani
szczepionki, ani lekarstwa nie
ma. Przez ten prosty i oczywisty zdawałoby się dla każdego
fakt, zorganizowanie wyborów
zgodnie z Konstytucją RP (głosowanie przy urnach) również
stało się niemożliwe, ponieważ
obawiający się zarażenia obywatele, nie zechcieli ryzykować
zdrowia i życia, zarówno swojego jak i własnych rodzin, przez
co zdecydowana większość
komisji wyborczych na terenie
całego kraju nie została powołana. Jako doktor nauk prawnych Andrzej Duda winien
więc wiedzieć, że bez istnienia
komisji wyborczych jakichkolwiek wyborów przeprowadzić
się nie da, a więc - aby zachować powagę państwa i pełnionego urzędu - powinien go
złożyć, przez co uruchomiłby
przewidzianą przez Konstytucję RP nową procedurę wyborczą, której końcowy efekt
nie przypadałby już na epicentrum epidemii. Zachowałby się
więc jak prawdziwy maż stanu,
który wzniósł się nad wyżyny
wyznaczone przez osobiste
interesy Jarosława Kaczyńskiego i uchroniłby Polskę przed
ogólnoświatową kompromitacją. Niestety, stało się inaczej i
Andrzej Duda okazał się jedy-

nie prezydentem PiS, stojącym
uparcie na straży wspomnianych politycznych interesów
swego pryncypała, który w
celu ich realizacji wywołał niesamowity chaos prawny w kraju, będącym istotną częścią
składową demokratycznej na
wskroś Unii Europejskiej. Odważna i rozważna męska decyzja Andrzeja Dudy pokazałaby
obywatelom i światu, że jego
przysięga, w której na świadka przywoływał samego Pana
Boga, nie była li tylko pustym
frazesem, ale faktyczną chęcią
stania się strażnikiem polskiej
konstytucji, czyli strażnikiem
ładu i porządku prawnego.
Jednakże okazało się, że zakpił
zarówno z narodu jak i z Pana
Boga, którego widać ma za
gorszego od siebie, ponieważ
bez obawy swoim krzywoprzysięstwem napluł mu po prostu
pod nogi. Gdyby było inaczej,
to Andrzej Duda dostrzegłby z łatwością (jest przecież
doktorem nauk prawnych, a
to do czegoś zobowiązuje),
że Jarosław Kaczyński wraz z
całą swoją polityczną i osobistą świtą, cynicznie i wprost na
rympał prawem kugluje. Czyni
to, opowiadając bzdury ustami
różnych politycznych łobuzów,
że istniejąca epidemia nie jest
niczym nadzwyczajnym, a jednoczenie wprowadza zakazy
i nakazy, przewidziane przez
Konstytucję RP jedynie dla stanów nadzwyczajnych (jednym
z których jest stan klęski żywiołowej) jaki państwo w takiej
sytuacji winno ogłosić. Aby te
swoje kuglarstwo jakoś (cho-

ciaż w istocie nieudolnie) przykryć, nakazał podległym mu
posłom, uchwalić ustawę o stanie epidemii, w której zawarto
wszystkie ograniczenia właściwe ustawie o stanie klęski żywiołowej. W ten kpiarski wręcz
sposób obszedł konstytucyjne
nakazy, przez co może teraz
opowiadać, iż epidemia zwalczana jest w drodze zwykłej
ustawy, co zgodnie z konstytucją wyklucza wprowadzenie
stanu klęski żywiołowej, której
jednym z istotnych elementów jest zawieszenie wszelkich
wyborów i przedłużenie na
ten czas kadencji urzędującego prezydenta. A wszystko to
czyni dlatego, że panicznie boi
się utraty władzy przez to, że
w drodze prawdziwie demokratycznych wyborów Andrzej
Duda mógłby przegrać je w
drugiej turze, w której przeciw
niemu stanie zjednoczona z konieczności cała opozycja, która
w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskała w sumie
ponad dwa miliony głosów więcej niż cała Zjednoczona Prawica. Aby się temu przeciwstawić,
Jarosław Kaczyński postanowił
w sposób maksymalny wykorzystać „dar z niebios” w postaci
światowej pandemii COVID-19
i podgrzewając atmosferę strachu, doprowadzić do uniemożliwienia innym kandydatom na
prezydenta prowadzenia kampanii wyborczej, co w efekcie
wpłynęło na znaczny wzrost
poparcia dla Andrzeja Dudy.
Jednakże Jarosław Kaczyński wie, że na jesieni przyjdzie
straszny kryzys gospodarczy,

który w rezultacie może obrócić
się przeciwko jemu samemu,
PiS-owi i Andrzejowi Dudzie.
Dlatego więc - nie zważając na
istniejące zagrożenie - wręcz
„po trupach”, prze do przeprowadzenia wyborów najpóźniej
latem, co ma dać Andrzejowi
Dudzie wygraną już w pierwszej
turze, a tym samym zagwarantować sobie kolejne lata autorytarnych rządów.
Najsmutniejsze
w
tym
wszystkim jest to, że te cyniczne
gierki doprowadziły do tego, że
już praktycznie cała klasa polityczna godzi się na łamanie
konstytucji, tłumacząc to chęcią
zaprowadzenia ładu i porządku
konstytucyjnego. A do Sejmu
wpłynął znów niekonstytucyjny projekt ustawy o nowych
wyborach i został uchwalony. I
znów nadzieja jedynie w Senacie. Takiego zapętlenia świat nie
widział. Znakomici polscy prawnicy, lekceważeni przez obecną
„elytę polityczną” rwą sobie
włosy z głowy, a autorytetami
prawniczymi stali się jacyś niedouczeni młokosi, którzy butą
i arogancją przykrywają swoje
niskie pobudki i niesamowitą
służalczość. Czy kiedyś to się
skończy?
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.
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Okiem psychologa:
cóż nam po prawdzie? (2)
Marek
Gawroń

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

POSZUKUJE
DWÓCH KANDYDATÓW

na stanowisko mistrza wydziału wodociągów.
WYMAGANIA:
• mile widziane wykształcenie wyższe techniczne (inżynieria środowiska, specjalizacja technika sanitarna, technologia wody, budowa
i eksploatacja maszyn bądź pokrewne)
• prawo jazdy kat. B
• doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi
• znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, znajomość pakietu excel
• dyspozycyjność (praca w systemie dwuzmianowym 7.00-15.00;
14.00-22.00)
• samodzielność, odporność na stres, umiejętności organizacyjne
i interpersonalne
OPIS STANOWISKA:
• prowadzenie nadzoru nad prawidłową eksploatacją i konserwacją
sieci wodociągowych
• nadzór nad pracownikami, rozdział prac
• likwidacja awarii
• prowadzenie nadzoru nad eksploatacją ujęć i sieci wodociągowej
• nadzór nad niezwłocznym usuwaniem awarii i niesprawności zakłócających funkcjonowanie sieci
• przyjmowanie zleceń zewnętrznych oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczaniem zleconych usług
• prowadzenie wymaganej dokumentacji eksploatacyjnej
• współdziałanie w typowaniu urządzeń, środków transportu, sprzętu
specjalistycznego i obiektów do remontu
• współpraca w zakresie odbioru i przyjmowania do eksploatacji inwestycji oraz remontów sieci i urządzeń sieciowych
• terminowe załatwianie spraw pracowniczych i prowadzenie ewidencji osobowej podległych pracowników
• opracowywanie i przestrzeganie graﬁków pracy
OFERUJEMY:
• umowę o pracę na 3 – miesięczny okres próbny, po przebytym okresie próbnym umowę o pracę na czas nieokreślony
• atrakcyjny pakiet socjalny (pakiet sportowy, pakiet medyczny, ubezpieczenia grupowe, fundusz świadczeń socjalnych)
• podwyższanie kwaliﬁkacji zawodowych
• ciekawą pracę w rozwijającej się ﬁrmie o stabilnej pozycji rynkowej
• uczestnictwo w szkoleniach podwyższających kwaliﬁkacje zawodowe
• możliwość rozwoju osobistego, zdobycia cennego doświadczenia
i rozwoju w strukturach ﬁrmy
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv na adres e-mailowy:
kadry@wpwik.pl

Prawda nigdy nie była
priorytetem ludzi i w starciu z
fikcją stała raczej na przegranej pozycji. Tak jest do dzisiaj.
Na co dzień karmimy się opowieściami mającymi niewiele
wspólnego z prawdą - czerpiemy je nie z lektury artykułów naukowych, lecz z plotek,
rozmów ze znajomymi, telewizji czy Internetu. Siłą takich
opowieści jest ich wpływ na
tworzenie ludzkiej wspólnoty
i zacieśnianie więzi, dlatego
zawsze będą górą w starciu z
empirią, która mogłaby zakwestionować i podważyć ich sens.
Media, wiodące obecnie prym
w walce o przyciąganie naszej
uwagi, nie liczą się z prawdą, a
każde wydarzenie przerabiane
jest na opowieść, której forma i wartość rozrywkowa jest
ważniejsza niż treść (w wielu
krajach media publiczne, będące na usługach rządu karmią
nas propagandową papką i
obrazami, które z rzeczywistością - a tym bardziej z prawdą
- mają niewiele wspólnego).
Internet, który teoretycznie
daje nieograniczony dostęp
do różnorodnych informacji, a
więc także do prawdy, jest tylko z pozoru wolnym medium.
Kierujące nim ukryte algorytmy manipulują dostępem do
informacji tak, by odpowiadały finansowym, politycznym
i społecznym interesom różnych grup oraz tworzą swoiste bańki informacyjne, powodując zamykanie się ludzi
w wąskich światach: miłych
dla uszu i potwierdzających
własne preferencje, gusta, opinie i poglądy. W efekcie nasza
wiedza o świecie i możliwości
zmiany przekonań zamiast się
poszerzać, ograniczają się do
wąskich grup poglądów i opowieści. W takim środowisku
trudno o obiektywizm i krytyczne myślenie, które sprzyjają odkrywaniu prawdy. Nasza
wyobraźnia i niewiarygodna
lekkość w snuciu opowieści
nie zna granic, niestety często
także granic głupoty. Dlatego
„tylko piękne opowieści - a nie
prawda - mogą przynieść nam
jakąś pociechę” powiada Illouz.
Prawda bywa zimna, okrutna,
przecząca naszym intuicjom,
przekonaniom - słowem nie-

ludzka (a dotarcie do niej wymaga wysiłku intelektualnego,
krytycznego myślenia i zawieszenia własnych przekonań).
Nic nam po takiej prawdzie.
Żyjemy w czasach, w których nauka - jak nam się zdaje - jest oczywistym punktem
odniesienia dla wielu naszych
zachowań, projektów, planów
i programów. Kiedy jednak
spojrzymy chłodnym okiem
na otaczającą rzeczywistość
i postępowanie ludzi, zaczynamy mieć duże wątpliwość.
Wszechobecny bełkot i wciskanie kitu zdaje się nasilać. Zgadzam się z ciągle poszerzającą
się grupą naukowców, którzy
trąbią na alarm, zaniepokojeni
rosnącą ignorancją (także młodego pokolenia).Drastycznie
rośnie przepaść dzieląca opinie
popularne od odkryć nauki.
Okazuje się, że 97% klimatologów zgadza się, że aktywność
człowieka wpływa na zmiany
klimatu, a przeszło 30% populacji wątpi, by człowiek miał cokolwiek wspólnego ze zmianami klimatu, 45% Amerykanów
wierzy, że człowiek został stworzony przez Boga w obecnej
postaci, a połowa nauczycieli w
Rumunii, Maroku, ma poglądy
kreacjonistyczne i tego uczy
swoich uczniów. Tysiące ludzi
wierzy, że ziemia znajduje się
w centrum wszechświata. Organizowane są nawet wielkie
kongresy sygnowane nazwiskami profesorów i doktorów
różnych domen naukowych.
Od dawna zgadzam się, że
potrzeba konkretnych zmian
w systemach edukacji, zmian
organizacyjnych i programowych (a także metodycznych).
Niezbędne staje się nauczanie
oparte na dowodach naukowych, propagowanie nauki,
jej funkcji, krytycznego myślenia, kwestionowania własnych
przekonań, nawet jeśli wydają
nam się one niepodważalne. Nie wierz we wszystko o czym
myślisz - przekonują G. Lombardi, Gale Sinatra nas autorzy niedawno wydanej książki
„Converging Perspectives on
Conceptual Change: Mapping
an Emerging Paradigm.
Prawda ustępuje także często miejsca potrzebie bezpieczeństwa, stabilizacji, porządku (lub świętego spokoju), ale
też kontroli i władzy. Dobrze
wiedzą o tym politycy i przedstawiciele rządów. Przekonaniami, uczuciami i wierzeniami
znacznie łatwiej manipulować
niż faktami. Zgadzam się z
tymi, którzy przeciwstawiają

sobie z jednej strony prawdę
i rozumienie, a z drugiej władzę, chęć wywierania wpływu
i konkurencję. Y.Harari zauważa, że władza nieuchronnie
zniekształca prawdę, gdyż celem każdej władzy jest zmienianie rzeczywistości wedle
własnych arbitralnych reguł,
a nie dochodzenie do prawdy.
Dla władzy prawda może być
co najwyżej niepotrzebnym
ciężarem, ograniczającym realizację własnych politycznych
celów (zwłaszcza, kiedy są one
kompletnie oderwane od rzeczywistości). Prawda wydaje
się też nie obchodzić wszelkiej
maści ekspertów od życia i
rozwoju (dziś w zasadzie każdy może nim zostać z dnia na
dzień). Liczy się tylko to, co dobrze się sprzedaje, a najlepiej
sprzedają się dziś bajki oparte
na rozwojowej nowomowie,
które mają nas pocieszyć i
podnieść motywację i wiarę
w naszą wielką, ukrytą moc. W
takim towarzystwie prawda,
często dość brutalna, kiepsko
się sprzedaje (szybciej można
zbankrutować niż dorobić się
na niej majątku chyba, że jej
ujawnienie wiąże się ze jakimś
skandalem, aferą czy sensacją).
Zgadzam się z profesorem
H.Gardnerem, że jeśli nie ma
zbieżności co do prawdy i do
tego, co jest fałszywe, a co
niepewne, nie możemy liczyć
na to, że dane społeczeństwo
przetrwa. Tymczasem odwracamy się do prawdy plecami.
Pocieszające jest jednak to, że
dla prawdy to bez znaczenia,
bowiem nasze nastroje, pragnienia, opowieści, iluzje i manipulacje jej nie dotyczą. Prawda czeka, często w ukryciu, by
dać świadectwo najczęściej
w sytuacjach, w których jak
dziś kruszą się i upadają nasze
światy, zbudowane na grząskim gruncie iluzji i zakłamania. Może gdybyśmy częściej
jej wypatrywali i otwierali się
na nią, nasze upadki i porażki
nie byłyby tak bardzo dotkliwe.
Niewykluczone też, że wielu
udałoby się uniknąć.
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.
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Ksiądz Julian Źrałko nie żyje ZUS poczeka na wnioski od emerytów
i rencistów

11.05.2020 r. zmarł ksiądz infułat Julian Jan Źrałko, wieloletni proboszcz Parafii pod Wezwaniem św.
Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w
Wałbrzychu oraz kapelan NSZZ Solidarność i duszpasterz ludzi pracy.
- Ksiądz Julina Źrałko był duszpasterzem strajkujących górników w
Wałbrzychu w sierpniu 1980 roku.
31 VIII 1980 r. przewodniczył mszy
św. koncelebrowanej na terenie
Kopalni Węgla Kamiennego Thorez. Od 1980 organizował uroczystości religijne i patriotycznych w
kościele św. Jerzego, na stadionie
KS Górnik, w zakładach pracy; był
współorganizatorem
Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Klubu Inteligencji
Katolickiej, a od 1981 r. corocznych
Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. 13
XII 1981 r. odprawił Mszę za Ojczyznę oraz podjął udaremnioną przez
WP i ZOMO próbę dotarcia z posługą duszpasterską do strajkujących
w KWK Thorez. Po 13 XII 1981 r. był
organizatorem pomocy dla internowanych; obserwatorem w procesach
działaczy Solidarności, odwiedzał
internowanych. Był inwigilowany i
wielokrotnie przesłuchiwany przez
Służbę Bezpieczeństwa. Został odznaczony m.in.: Krzyżem Wolności i
Solidarności oraz wyróżniony tytułem Zasłużony dla NSZZ Solidarność
i Zasłużony dla NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk – przypomina Jerzy
Langer, radny Rady Miejskiej Wał-

brzycha i były wiceprzewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
14 maja (czwartek) odbędzie się
pożegnanie we wspólnocie parafialnej na Białym Kamieniu - eksporta i
msza św. żałobna pod przewodnictwem biskupa świdnickiego Marka
Mendyka o godz. 18.00 (czuwanie
przy trumnie od godz. 17.00 do godz.
21.00. ). Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 15 maja: w godz.
10.00 – 10.40 – modlitewne czuwanie przy trumnie z ciałem, ceremonia
pogrzebowa rozpocznie się o godz.
11.00 pod przewodnictwem księdza
biskupa Ignacego Deca.
(RED)

Osoby, które nie mogą lub nie
chcą składać wniosków o emeryturę, rentę lub ich przeliczenie w
okresie pandemii, mogą zrobić to
w późniejszym terminie. - Nie tracą
przy tym wypłaty za wcześniejsze
miesiące, jeśli do wniosku dołączą
specjalne oświadczenie – zapewnia
Iwona Kowalska – Matis, dolnośląski rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- Bardzo ważne jest to żeby w
oświadczeniu wpisać datę, od której
oczekuje się przyznania prawa do
świadczenia, ale nie wcześniejszą
niż 1 marca 2020 r. Wniosek wraz z
oświadczeniem trzeba złożyć najpóźniej w terminie do 30 dni od upływu
stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii. Zastrzegam, że na
wskazany w oświadczeniu ten dzień,
od którego ubiegamy się o przyznanie emerytury czy renty, muszą być
spełnione wszystkie warunki do ich
przyznania – podkreśla Iwona Kowalska-Matis.
Dotychczas prawo np. do emerytury było przyznawane od miesiąca,
w którym został złożony wniosek. Na
podstawie przepisów, które weszły w
życie 18 kwietnia 2020 r. możliwe jest
przyznanie, przeliczenie lub podjęcie
wypłaty świadczenia za cały okres epidemii.
REKLAMA

Dolnośląski Oddział Regionalny
ul. Giełdowa 8
52-438 Wrocław
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dolnośląski Oddział Regionalny we Wrocławiu

POSZUKUJE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
na siedzibę Biura Powiatowego ARiMR
w Wałbrzychu na okres minimum 10 lat

Lokalizacja: Wałbrzych. Preferowane są budynki usytuowane w najbliższej
odległości od komunikacji publicznej.
Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe dla Biura Powiatowego ARiMR
w Wałbrzychu.
Powierzchnia wymagalna: około 210 - 250 m2.
Wymagana ilość miejsc parkingowych: min. 10 samochodów.
Rodzaj budynku: preferowany budynek wolnostojący albo lokal w budynku
wolnostojącym lub kompleksie budynków, z wejściem przystosowanym do
potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadku najmu lokalu w budynku
współużytkowanym wskazane jest niezależne wejście.
Uregulowany stan prawny.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.arimr.gov.pl/
przetargi/OR01-Dolnośląski oraz w siedzibie DOR ARiMR , Wrocław, ul.
Giełdowa 8, tel. 71 3647103

- Oznacza to, że jeśli nasz klient złoży wniosek o emeryturę np. w lipcu,
ale warunki do emerytury spełnił już
w marcu, będzie miał prawo do wypłaty od marca, o ile do składanego
w lipcu wniosku o emeryturę dołączy
wspomniane wyżej oświadczenie – informuje rzeczniczka.
Rzeczniczka przypomina, że prawo
do emerytury, to nie to samo, co prawo do jej wypłaty. Można złożyć wniosek o przyznanie emerytury i dalej
pracować. ZUS nam emeryturę naliczy
i wyda decyzję o jej przyznaniu, ale
nie dostaniemy wypłaty dopóki nie
zostaną rozwiązane wszystkie umowy
o pracę. Wówczas ZUS - w zależności
od daty zakończenia aktywności zawodowej - wypłaci nam wyrównanie.
Starając się o prawo do renty z tytułu
niezdolności do pracy trzeba pamiętać, że istotnym dla ustalenia prawa
do renty będzie spełnienie wszystkich
warunków ustawowych. W tym ustalenie daty powstania niezdolności do
pracy.
– Jeśli ktoś np. złoży do nas w lipcu wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a warunki stażowe
ma spełnione już na 1 marca 2020 r.
oraz do lipcowego wniosku o rentę
składa oświadczenie, że wnosi o ustalenie prawa do renty od 1 marca - jednak zgodnie z orzeczeniem lekarza

orzecznika, niezdolność do pracy powstała dopiero 1 maja br. wtedy renta
z tytułu niezdolności do pracy, o którą
wnioskowano w lipcu, będzie mogła
zostać wypłacona od maja, czyli od
momentu, w którym spełnione zostały wszystkie warunki ustawowe - tłumaczy Iwona Kowalska-Matis.
Regulacja pozwalająca na późniejsze złożenie wniosku o świadczenie
nie ma zastosowania do świadczeń
przyznawanych w drodze wyjątku, do
których należą również rodzicielskie
świadczenia uzupełniające.
(IKM)
REKLAMA
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Listy do redakcji
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Zapomniał wół jak cielęciem był
Ze zdumieniem przeczytałem w Tygodniku DB 2010
z 7 maja 2020 r. opublikowany list otwarty radnego Rady
Miejskiej Wałbrzycha Pana
Jerzego Langera. Zadaniem
każdego mieszkańca miasta,
a szczególnie radnych, jest
dbałość o racjonalne i zgodne
z prawem wydatkowanie pieniędzy publicznych. Nic więc
dziwnego, że Pan Radny często
zabiera głos w sprawach ekonomicznych. Ten obowiązek
spoczywa na nim podwójnie,
gdyż jest przedstawicielem
opozycji lokalnej, nie kieruje się
sympatią do władzy miejskiej i
kontestuje wydatki miejskiego
budżetu. Jest oczywistością, że
nieprawidłowości w dysponowaniu publicznymi pieniędzmi określają odpowiednie
przepisy, którymi kierują się
organy ścigania i odczucia pojedynczych radnych nie mogą
być podstawą oceny. Jednak
troska o dobro wspólne na
szczeblu lokalnym nie zwalnia
nas od opiniowania szastania
dla celów propagandowych
pieniędzmi przez władze państwowe, które dysponują budżetem tworzonym przez nas
wszystkich.

Zdumienie, które każe mi się
wypowiedzieć, wywołał fragment listu dotyczący uchwały
Rady Miejskiej Wałbrzycha dotyczący przesunięcia daty wyborów, gdyż - zdaniem Pana
Radnego - rada nie powinna
włączać się w debatę polityczną, która tak naprawdę nie ma
większego znaczenia, gdyż
nie ma żadnych przesłanek do
tego, żeby wprowadzić stan
wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Natomiast wybory,
zgodnie z konstytucją, muszą
być przeprowadzone. Ciekawe
w tym rozumowaniu jest to, że
PiS przykłada większą wagę do
terminu wyborów, niż do ich
demokratycznego
charakteru, który jest najważniejszym
osiągnięciem opozycji demokratycznej po zmianie ustroju
politycznego. Nikt przecież nie
kwestionuje potrzeby przeprowadzenia wyborów. Wręcz
przeciwnie - obserwując ciągłe
tolerowanie i podpisywanie
przez prezydenta Andrzeja
Dudę ustaw niezgodnych z
konstytucją, opozycja widzi
pilną potrzebę zmiany prezydenta. Można powiedzieć, że
PiS traktuje konstytucję jak jadłospis w restauracji, wybiera-

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań

jąc z konstytucji tylko te dania,
które smakują prezesowi. Dalej
Pan Langer zaznacza: „Jeżeli nie ma woli politycznej by
zmienić konstytucję i przełożyć
wybory, aby mogły się odbyć w
bezpiecznym terminie czyli za
2 lata - jedynym rozwiązaniem
jest przeprowadzenie wyborów
bez udziału bezpośredniego,
czyli w trybie korespondencyjnym. To jest najbezpieczniejsza forma wyborów”. Pan Jerzy
Langer ma rację, ale tylko częściowo, tak jak i szefostwo jego
ugrupowania. Już parę lat temu
i Prezes Kaczyński i Pani prof.
Krystyna Pawłowicz, obecna
sędzia Trybunału Konstytucyjnego, oceniali publicznie, że
forma korespondencyjna jest
najbardziej zagrożona fałszowaniem wyników. Te wybory są
najbardziej bezpieczne przede
wszystkim dla Jarosława Kaczyńskiego, gdyż inny wybrany
prezydent mógłby być naprawdę „niezłomny”, samodzielny
i poważnie traktować konstytucję. Te wybory najbezpieczniejsze są dla ugrupowań Zjednoczonej Prawicy, bo pozwolą
im na utrzymanie przez 2 lata
setek bardzo dobrze płatnych
posad i - jak to obecna władza
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

oceniała poprzedników – nie
pozwolą na oderwanie ich od
koryta. Pozwolą przede wszystkim na utrzymanie zakazów
zgromadzeń, co uniemożliwia organizowanie spotkań
(będących najskuteczniejszą i
najtańszą formą agitacji przedwyborczej i prezentację programów wyborczych) z wyborcami
kontrkandydatów prezydenta
Andrzeja Dudy. Ponadto pozwolą na wyprzedzenie przed
wyborami nieuchronnej krytyki
opinii publicznej, która nastąpi
po zakończeniu stanu epidemii. Uzmysłowi ona wszystkim
tragiczną zapaść i niedofinansowanie służby zdrowia, która i
bez epidemii ledwie zipie, wobec innych propagandowych
wydatków drugiego i trzeciego
rzędu potrzeb oraz niewykorzystanie wzrostu gospodarczego
lat ubiegłych do przygotowania
na lata „chude”.
Najbardziej mnie dziwi, że
Pan Langer, wieloletni aktywny
działacz opozycji demokratycznej i zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ
Solidarność, zapomina o tym,
że wybory prezydenckie to nie
tylko wrzucenie do urny lub
doręczenie kurierowi kartki z
krzyżykiem, ale cała kampania,
w której możemy ocenić kończącą się kadencję prezydenta
oraz porównać poglądy i zamiary kandydatów. Na spotkaniu
z kandydatem możemy zadać
osobiście pytanie i - co najważniejsze - otrzymać odpowiedź.
Kampania pozwala poznać dotychczasowe
doświadczenie
w działalności politycznej oraz
kto będzie stanowił zaplecze
doradcze w wypadku wyboru
na urząd danego kandydata.
Przecież w PRL też były wybory
i też można było poznać z radia
i telewizji zamiary przyszłych
władz, chwalących swoje dokonania w ramach propagandy
sukcesu. Dotychczas myślałem, że miesiące spędzone w
czasach PRL w więzieniu Pan

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
Langer zawdzięcza między
innymi walce o demokratyczne wybory, takie jakie określa
obowiązująca konstytucja to jest: powszechne, równe,
bezpośrednie, tajne. Różnica
jest jednak taka, że w Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej wybór
władz był wyborem regulowanym konstytucją, w której był
zapis o przewodniej roli Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej
i selekcji kandydatów przez
Front Jedności Narodu. W okresie Stanu Wojennego Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
pokazała, jak można ograniczyć
prawa obywatelskie w kwestii
organizacji zebrań i zbiegowisk
obywateli, mogącymi być przyczyną wywołania zamieszek i
próbą „obalenia siłą ustroju”.
Dzisiaj taką rolę przypadkowo
(?) spełniają ograniczenia praw
konstytucyjnych,
niezbędne
w walce z epidemią, cynicznie
wykorzystywane przez obóz
Zjednoczonej Prawicy posiadający nieograniczony dostęp do
TVP dla promowania swojego
kandydata pod pozorem „wizyt
gospodarskich” i „przypadkowych” spotkań, nie mających

nic wspólnego z kampanią wyborczą. Możliwość prowadzenia kampanii wyborczej pod
przykrywką wypełniania obowiązków prezydenckich, przy
równoczesnym braku możliwości korzystania z prawa do
zgromadzeń i bezpłatnych wystąpień komitetów wyborczych
w telewizji narodowej przez
innych kandydatów, jest rodzajem „dopingu” niedostępnego innym kandydatom. Jakich
jeszcze warunków oczekuje Pan
Langer, aby uzasadnić wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
lub stanu wyjątkowego pozwalających na przesunięcie wyborów prezydenckich? Przecież w
konstytucji celowo przewidziano rozwiązanie zmierzające do
legalnego odłożenia wyborów i
przeprowadzenia ich w warunkach równych szans wszystkich
kandydatów.
Jan Kołodziejczyk

***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora.
Treści zawarte w liście nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

Urząd skarbowy przyjmuje
w wybrane dni
- Powoli wracamy do kontaktu osobistego z urzędem,
ale z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną w
dalszym ciągu zachęcamy
do e-kontaktu z Urzędem
Skarbowym w Wałbrzychu –
mówi Małgorzata Łękawska,
zastępca naczelnika Urzędu
Skarbowego w Wałbrzychu.
- Większość spraw możemy załatwić elektronicznie i

telefonicznie bez wychodzenia z domu. W wyjątkowych
sytuacjach, tam gdzie nie możemy załatwić sprawy przez
e-usługi, możliwa jest wizyta
w urzędzie, ale na razie tylko
w sali obsługi klienta i tylko
w wyznaczone dni i godziny: 8 maja (piątek) w godz.
9:00-13:00, od następnego
tygodnia będą to: środy w
godzinach 9:00-15:00 i piątki

w godzinach 9:00-13:00. W
dalszym ciągu zostawiamy do
dyspozycji urnę w holu urzędu. Ze względu na trwające
zagrożenie epidemiologiczne
proszę o ograniczenie wizyty
w urzędzie do ostateczności
– podkreśla Małgorzata Łękawska, zastępca naczelnika
Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu.
(RED)
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Prawo w pigułce: zachowek
Zachowek to, mówiąc
najprościej, prawo do kwoty
pieniędzy, która przysługuje
małżonkowi, rodzicom oraz
zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) zmarłego spadkodawcy, powołanym do spadku
na podstawie dziedziczenia
ustawowego. Oznacza to np.
że rodzicom, jako powołanym
ustawowo do dziedziczenia w
dalszej kolejności, przysługuje
zachowek dopiero wówczas,
gdy powołani do spadku nie
byliby zstępni z małżonkiem.
Zachowek przysługuje, gdy,
ze spadku po zmarłej osobie
bliskiej, osoby uprawnione nie
otrzymały nic lub mniej niż powinny otrzymać, gdyby dziedziczyły na podstawie ustawy.
Zachowku można żądać, jeżeli
spadkodawca:
1) za życia rozporządził całym
swoim majątkiem (np. dokonał darowizn) i uprawniony w spadku nic nie otrzymał,

2) za życia rozporządził częścią
swojego majątku (np. dokonał darowizn) i uprawniony
w spadku otrzymał mniej,
niż by otrzymał, gdyby majątkiem nie rozporządził,
3 zdecydował, sporządzając
testament, że dziedziczą
po nim określone osoby i
uprawniona do zachowku
osoba otrzymała udział w
niższej wysokości niż by
miała przy dziedziczeniu
ustawowym lub w ogóle
nie została powołana do
spadku, a dziedziczyłaby na
podstawie ustawy, gdyby
nie było testamentu.
W takiej sytuacji przepisy
przewidują drogę ochrony pokrzywdzonego spadkobiercy.
Ochrona ta nie zawsze jest
sprawiedliwa. Zdarza się, że o
zachowek ubiegają się osoby,
które od wielu lat nie interesowały się losem spadkodawcy i
nie miały z nim nawet kontaktu.
Takie osoby też mają prawo do

zachowku. Dużo zależy również
od zachowania się, jeszcze za
życia, samego spadkodawcy i
podejmowanych przez niego
decyzji takich jak, wskazane
już wyżej, udzielanie darowizn.
Wysokość należnego zachowku
uzależniona jest od wartości
udziału spadkowego, który by
przysługiwał uprawnionemu.
Generalną zasadą jest, że zachowek przysługuje w wysokości
1/2 przysługującego ustawowo
udziału w spadku. Istnieją jednak dwa wyjątki od tego zasady, które powodują, że wysokość należnego zachowku jest
wyższa i wynosi 2/3 wartości
udziału w spadku.
Pierwszą grupą osób uprawnionych do żądania zachowku
w wyższej wysokości są osoby
małoletnie. Do grupy tej należą
wszyscy zstępni (dzieci, wnuki,
prawnuki itd.) spadkodawcy,
którzy są małoletni. Stan „małoletniości” uprawniający do
żądania zachowku w wyższej

wysokości musi istnieć w chwili
śmierci spadkodawcy. Nie ma
znaczenia czy uprawniony do
zachowku uzyskał pełnoletność
po wytoczeniu powództwa o
przysługujący mu zachowek.
Drugą grupą osób, którym przysługuje zachowek w wyższej
wysokości, są osoby trwale niezdolne do wykonywania pracy
zarobkowej. Najczęściej do
grupy tej zaliczają się renciści i
emeryci, chociaż trzeba pamiętać, że nie każdy rencista i emeryt jest osobą trwale niezdolną
do pracy. Warunek trwałej niezdolności do pracy musi istnieć
w chwili śmierci spadkodawcy.
Przy obliczaniu wysokości
należnego zachowku uwzględnia się darowizny dokonane za
życia przez spadkodawcę. Nie
dotyczy to jednak wszystkich
poczynionych darowizn. Przepisy dość dokładnie określają,
których darowizn nie należy wliczać do rozliczenia zachowku.
Przy obliczaniu zachowku nie

dolicza się do spadku drobnych
darowizn. Nie dolicza się także
darowizn dokonanych przed
więcej niż dziesięciu laty, na
rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi
do zachowku. Termin ten liczy
się wstecz od otwarcia spadku.
Darowizny dokonane na rzecz
spadkobierców są wliczane bez
względu na termin ich dokonania.
Przy obliczaniu zachowku
należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku również
darowizn uczynionych przez
spadkodawcę w czasie, kiedy
nie miał zstępnych (dzieci). Nie
dotyczy to jednak przypadków,
gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni
przed urodzeniem się zstępnego. Przy obliczaniu zachowku
należnego małżonkowi nie
dolicza się do spadku także
darowizn, które spadkodawca
uczynił przed zawarciem z nim
małżeństwa. Wartość przed-

miotu darowizny oblicza się
według stanu z chwili jej dokonania, ale według cen z daty
ustalania zachowku.
Jak każde roszczenie, tak
również roszczenie o zachowek, może się przedawnić.
Przedawnienie oznacza, że
osoba zobowiązana do zapłaty
zachowku, może uchylić się od
obowiązku jego zapłaty. Termin do dochodzenia zachowku
wynosi 5 lat. Data początkowa,
od której należy liczyć ten termin, zależy od tego czy spadkodawca pozostawił testament
czy też nie. Jeżeli spadkodawca
nie pozostawił testamentu, to
datą początkową jest data jego
śmierci (data otwarcia spadku).
Jeżeli spadkodawca pozostawił
testament, to początek biegu
terminu przedawnienia, liczy
się od daty ogłoszenia testamentu.
Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy
REKLAMA
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Pieniądze dla Głuszycy

Dzieci wracają
do żłobka
- 14 maja ponownie zostanie
otwarty Żłobek Gminny w Głuszycy. Wraz z Sanepidem zostały przygotowane i wdrożone procedury bezpieczeństwa.
Zarówno personel, jak i rodzice
zostali zaznajomieni z nowymi
zasadami panującymi w żłobku.
Placówka została przygotowana
pod względem higienicznym
zgodnie z wytycznymi Głównego
Inspektoratu Sanitarnego. Wrócą
dzieci, których rodzice pracują
oraz powracają do pracy. Przypomnijmy, że Gmina Głuszyca dokonała zakupu urządzeń i sprzętu ochronnego dla głuszyckich
placówek oświatowych, które
pomagają w odpowiedni sposób
przygotować instytucje – mówi
Roman Głód, burmistrz Głuszycy.
(MC)

Portret mamy
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
zaprasza dzieci do udziału w
konkursie plastycznym „Portret Mojej Mamy”. - Możecie
dowolną techniką płaską namalować swoje prace w formacie A4
i wysłać je nam na adres e-mail:
ckmbp@gluszyca.pl. Czekamy
na nie do 25.05.2020 r. do godz.
10.00 – mówi Sabina Jelewska,
dyrektor CK-MBP.
(MC)

Centrum
Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy pozyskało 20 tys.
złotych dofinansowania na
organizowane wydarzenia
kulturalne.
Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź udzielił głuszyckiemu
CK-MBP wsparcia finansowego
w wysokości 15 tys. zł. Darowizna została przeznaczona na refundację kosztów poniesionych
w związku ze współorganizacją
(wraz z Parafią Chrystusa Króla
w Głuszycy, Fundacją Katolicka
Inicjatywa Berit oraz Gminą Głuszyca) styczniowego koncertu
„Żywe Betlejem w Głuszycy”.
Koncert z udziałem Orkiestry
Arte Symfoniko pod dyrekcją
Mieczysława Smydy, Chóru Oktawa Ensemble pod kierunkiem
Zygmunta Magiery oraz znanych solistów takich jak Anna
Sokołowska - Alabrudzińska,
Marta Florek, Marta Wilk, Michał
Gasz, Jakub Oczkowski, Krzysztof Antkowiak, Łukasz Lech
zgromadził liczną publiczność
i pozostawił niezapomniane
wspomnienia. Był także transmitowany na żywo w TV Trwam
i dotarł za pośrednictwem mediów do wielu widzów na całym
świecie.
-W ostatnich dniach dotarła do nas kolejna dobra infor-

Zmiana rozkładów
Dział Komunikacji Zbiorowej
ZDKiUM w Wałbrzychu poinformował, że 7 maja br zmianie uległy rozkłady jazdy m.in.
linii nr 12 i 15. Na wniosek Urzędu Miejskiego w Mieroszowie
przesunięty został jeden kurs:
z godziny 8.00 na godzinę 6.42
z ul. Sportowej w Mieroszowie.
Szczegóły na stronie internetowej: rozkład.walbrzych.eu.

Pamięci Leszka
Owsianego

(RED)

Porządki
na Parkowej Górze
macja o finansowym wsparciu
dla inicjatyw podejmowanych
przez głuszycką instytucję
kultury. Zarząd Fundacji Orlen zdecydował o przyznaniu
grantu w wysokości 5 tys. zł dla
Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy
na realizację projektu „Tu Jest
Mój Dom” - Ławeczka Stanisława Michalika - Propagatora
Lokalnej Kultury w ramach III
edycji programu „Moje miejsce
na Ziemi”. Głuszycki projekt
znalazł się na liście 300 nagrodzonych spośród 3000 wniosków, które wpłynęły do Fundacji ORLEN – dodaje dyrektor
głuszyckiego CK-MBP Sabina
Jelewska.
(MC)

- Stan epidemii w kraju pokrzyżował wiele planów między innymi sukcesywne akcje
sprzątania naszych gminnych
szczytów i miejsc, w których
tubylcy i turyści chętnie przebywają. W maseczkach, z rękawiczkami i z zachowaniem
dystansu od godziny 9.00 zbieraliśmy śmieci, liście, trawę, chwasty. Zebraliśmy blisko 20 worków
o pojemności 120 litrów. Jest
zdecydowanie ładniej, nie mówiąc o tym, że zrobiliśmy coś pożytecznego i bardzo przyjemnego. Dziękuję pracownikom MCK
w Mieroszowie i liczę na nowe
lokalizacje oraz zachęcam mieszkańców do włączania się w nasze
akcje – podkreśla burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.
(RED)

Z okazji Dnia Zwycięstwa,
w Mieroszowie została odsłonięta tablica upamiętniająca porucznika pilota Leszka
Owsianego, bohatera II wojny światowej.
- 8 maja obchodzony jest
w Polsce Dzień Zwycięstwa,
upamiętniający zakończenie II
wojny światowej. Akt kapitulacji III Rzeszy zakończył najbardziej krwawy i tragiczny konflikt
wojenny w historii ludzkości,
który kosztował życie miliony
ludzi. W ten szczególny dzień
oddaliśmy hołd nieżyjącemu
bohaterowi wojennemu, który
przez wiele lat żył w Mieroszo-

wie – porucznikowi pilotowi
Leszkowi Owsianemu. W uroczystości uczestniczyli jego syn
i wnuk. Przykład bohaterstwa
i gotowość do najwyższego
poświęcenia jest wzorem do
naśladowania dla wszystkich
Polaków. W podziękowaniu
za wspaniałą służbę ojczyźnie, udział w wojnie obronnej
i za to wszystko, co dla Polski
zrobił, mieszkańcy Gminy Mieroszów uczcili Jego pamięć
poprzez uroczyste odsłonięcie
tablicy “Pamięci Leszka Owsianego” – mówi Andrzej Lipiński
Burmistrz.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Informacja Burmistrza Mieroszowa

Informacja Burmistrza Głuszycy
Zmienił się sposób przyjmowania interesantów w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.
W poniedziałki, środy i piątki Interesanci będą przyjmowani jedynie po wcześniejszym
zgłoszeniu telefonicznym. Bezpośrednia obsługa Interesantów możliwa jest jedynie w
zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, sporządzania aktów zgonu, bieżącej
rejestracji aktów urodzenia, pochówku zmarłych, obsługi przedsiębiorców, administracji
architektoniczno-budowlanej oraz ochrony środowiska. Zgłoszenia wizyt bezpośrednich
można dokonywać pod numerami telefonów:

Od 15.05.2020 r. Gmina Mieroszów rozpoczyna nabór wniosków o
udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub
prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości.
Doﬁnansowanie mogą otrzymać osoby ﬁzyczne które:
- wykonają przyłącze gazowe do nieruchomości – można otrzymać do
2000 zł
- dokonają zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości lub lokalu na

• dowody osobiste i ewidencja ludności – tel. 74 88 66 748

ogrzewanie gazowe lub elektryczne – można otrzymać do 4000 zł.

• urząd stanu cywilnego – tel. 74 88 66 744
• obsługa przedsiębiorców – tel. 74 88 66 763
• zarządzanie cmentarzem komunalnym – 74 88 66 770

Wzór wniosku dostępny:

• administracja architektoniczno-budowlana – 74 88 66 764

https://bip.mieroszow.pl/…/wniosek_-_dotacja_na_zmiane_ogrz…

• ochrona środowiska – 74 88 66 747
We wtorki i czwartki Urząd Miejski w Głuszycy będzie otwarty dla Interesantów w godz.

Dodatkowe informacje udzielane są przez

7:30 – 15:30 z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

- Referat Nieruchomości pod numerem telefonu: (74) 30 30 020

Jednocześnie informuję, że w sprawach urzędowych w dalszym ciągu można kontakto-

Nabór wniosków trwa od 15.05.2020 r. do 15.09.2020 r.

wać się drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem usług elektronicznych.
Burmistrz Głuszycy
Roman Głód

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Andrzej Lipiński

Burmistrz Mieroszowa
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Raport z Jedliny-Zdroju

Można trenować

• Od 11 maja 2020 r. odpady komunalne do PSZOK w Jedlinie –
Zdroju oddać można jedynie po
okazaniu ważnego upoważnienia wydanego przez Urząd Miasta Jedlina-Zdrój. Chęć pobrania
upoważnienia można zgłaszać
telefonicznie pod numerem
74 845 52 15 wew. 19. Upoważnienie wydawane będzie właścicielom nieruchomości zamieszkałym w Jedlinie-Zdroju, którzy
nie zalegają z opłatami za odbiór
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Sp. z o. o. w Świebodzicach,
w ramach odmrażania sportu, udostępnia zewnętrzne
obiekty sportowe.
- Na razie w ograniczonym
zakresie i przy zachowaniu
wszelkich środków ostrożności
zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 2 maja
2020 r. udostępniane są: orlik
i skatepark przy ul. Rekreacyjnej 1 w godzinach od 15:00 do
20:00, a w soboty i niedziele od
12:00 do 20:00; stadion lekkoatletyczny przy ul. Rekreacyjnej
1 jest czynny codziennie od
12:00 do 20:00; stadion piłkarski przy ul. Sportowej 15 – jest
czynny od 15:00 do 20:00, ale
tylko dla zawodników Victorii
Świebodzice pod nadzorem
trenerów; „Blisko Boisko” na
Osiedlu Piastowskim od 12:00
do 20:00 (jeśli boisko będzie
zamknięte – dzwoń 575 404
611). Ponieważ nie ma możliwości udostępniania obiektów
bez zapewnienia wymogów
określonych w rozporządzeniu,
nie otwieramy placu sportowego na Osiedlu Sudeckim – wyjaśnia Mariusz Gawlik, prezes
OSiR Świebodzice.

(KS)

(RED)

• W kościele przy ulicy Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju odbył się
niezwykły koncert w ramach
projektu „Perły Sudetów”. Jako
soliści wystąpili Agnieszka Sokolnicka i Voytek Soko Sokolnicki, którym akompaniował
Michał Francuz. Ze względu na
panującą pandemię koronawirusa, koncert odbył się bez
udziału publiczności, ale można
go wysłuchać pod poniższymi
linkami: https://www.youtube.
com/watch?v=cAPWtOH2i5E
lub https://www.tvsudecka.pl/
wiadomosci/69115,perly-sudetow-sokolniccy-duett-m-francuz

- maksymalnie 6 osób oraz 1
trener; weryfikacja uczestników
(zgłoszenie do zarządcy osób
wchodzących na obiekt); brak
możliwości korzystania z szatni
i węzła sanitarnego (poza WC);
dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i po każdej grupie;
obowiązkowa dezynfekcja rąk
dla wchodzących i opuszczających obiekt; korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub
dezynfekcja po każdym użyciu;
15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub w inny sposób
ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami korzystających.

Powraca aktywność
sportowa

Do PSZOK z
upoważnieniem

Perły Sudetów

• Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju przygotowało się na
udostępnienie administrowanych przez siebie obiektów.
Na udostępnionych obiektach
infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, przy zachowaniu limitów uczestników oraz
zasad bezpieczeństwa, obowiązuje: zachowanie dystansu;
obowiązek zasłaniania twarzy
(w momencie dotarcia na dany
obiekt sportowy, natomiast
przebywając na np. boisku nie
ma obowiązku zakrywania twarzy); ograniczona liczba osób

Festiwal Wieniawskiego
- Chcielibyśmy, żeby powiało optymizmem... dlatego możemy Państwu powiedzieć, że 55 Festiwal Henryka
Wieniawskiego w Szczawnie
– Zdroju odbędzie się. Jeszcze nie wiemy, czy w przewidzianym terminie, ale już
możemy ucieszyć Państwa
podając program tego festiwalu – mówi Mirosław Kowalik, dyrektor Teatru Zdrojowego w Szczawnie - Zdroju.
Dzień pierwszy - koncert inauguracyjny: Luke Hsu– (USA,
laureat
Międzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego im.
H. Wieniawskiego w Poznaniu skrzypce), Orkiestra Filharmonii Sudeckiej, dyrygent
Bartosz Żurakowski. Program:
Gioacchino Rossini – Uwertura z Opery „Sroka złodziejka”,
Henryk Wieniawski – II Koncert
skrzypcowy d-moll op. 22, Ludwig van Beethoven – III Symfonia Es-dur “Eroica.
Dzień drugi - koncert kameralny: Książęca Orkiestra Salonowa KOS, Jarosław Nadrzycki –(laureat konkursu im. H.
Wieniawskiego w Poznaniu,
skrzypce), dyrygent Jerzy Kosek. Program: I.J.Paderewski
– Menuet, F.Mendelssohn –
Koncert skrzypcowy d-moll,
H.Wieniawski – Legenda,

Klub rodzica

B.Britten – Simple Symphony,
W.Kilar – Orawa.
Dzień trzeci - wykład Marka
Dyżewskiego „Życie i twórczość Henryka Wieniawskiego”
oraz koncert kameralny:
Klaidi Sahatci (Szwajcaria) –
skrzypce, Giorgio Koukl (Szwajcaria) – fortepian. Program:
Alexander Tansman – Sonata
nr 2, H.Wieniawsky – Scherzo
e Tarantella, L. van BeethovenSonata nr 9 Kreutzer.
Dzień czwarty: koncert promenadowy Kwartetu Smyczkowego Continuo. Program:
Henryk Wieniawski – Dudziarz,
Henryk Wieniawski – Kujawiak,
Henryk Wieniawski – Obertas,
Fryderyk Chopin – Nokturn
Es-dur op. 9 nr 2, Fryderyk Chopin – Preludium e-moll op. 28
nr 4, Antonin Dworak – Humoreska, Fritz Kreisler – Miniatura, Emmerich Irme Kalmann
– Czardasz z Hrabiny Maricy,
Frederick Loeve – Przetańczyć
całą noc, Jerry Bock – Skrzypek
na dachu, Irving Berlin – Cheek
to Cheek, Harold Arlen – Over
the Rainbow, Nacio Herb
Brown – Deszczowa Piosenka, Carlosa Gardel – Tango z
filmu Zapach Kobiety, Jerzy
Matuszkiewicz – Czterdziestolatek.
(RED)

Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w
Szczawnie-Zdroju otrzymała
grant w wysokości 5000 zł na
aktywację Klubu Rodzica. Pieniądze zostaną przeznaczone na
aranżację kącika dla dzieci, zakup
mat sensorycznych oraz organizację warsztatów dla rodziców z
dziećmi.
(RED)

Odbiór odpadów
Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe zasady segregacji
odpadów w Gminie Czarny
Bór. Sortowanie „u źródła” nakłada obowiązki zarówno na
właściciela nieruchomości, jak
i firmę odbierającą odpady
komunalne. - Zwracam się do
mieszkańców gminy z prośbą o
zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z technicznym odbiorem opadów: brakiem
worków do segregacji, nie opróżnianiem kosza, pomijaniem
posesji bądź innymi uwagami,
którymi chcecie się z nami podzielić. Wysyłając informację lub
dokumentację fotograficzną na
adres: wojt@czarny-bor.pl możecie mieć pewność, że będzie ona
wnikliwie analizowana i posłuży
jedynie do usprawnienia odbioru
odpadów – mówi Adam Górecki,
wójt Gminy Czarny Bór.

REKLAMA

Informacja Burmistrza Jedliny - Zdroju
Obecnie wszyscy znajdujemy się w trudnej sytuacji, będącej skutkiem pandemii koronawirusa – Covid-19. Wiele ﬁrm boryka się z problemami ﬁnansowymi, stąd Burmistrz
Jedliny Zdroju przedstawia propozycję pomocy ułatwiające stabilizację Państwa ﬁrmom
w tym wyjątkowo trudnym okresie. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się:
- o odroczenie podatku od nieruchomości za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku z
ostatecznym terminem spłaty do 15 listopada 2020 roku;
- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
lub odsetek;
- w wyjątkowych sytuacjach o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.
Podatek od nieruchomości – ulga dotyczy wyłącznie zobowiązań za rok 2020.
1. Osoby prawne opłacające podatek w okresach miesięcznych – możliwość odroczenia terminu płatności podatku za: 04/2020 – do 15.09.2020 roku; 05/2020 – do 15.10.2020 roku; 06/2020
– do 15.11.2020 roku.
2. Osoby ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą opłacające podatek w 4 kwartalnych
ratach – możliwość odroczenia terminu płatności za II ratę – do 15.10.2020 roku.
W tym celu należy złożyć wniosek wraz z załącznikami, które są do pobrania ze strony internetowej https://www.jedlinazdroj.eu/aktualnosci/. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie będzie skutkować nierozpatrzeniem wniosku.
Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Przyznanie ulgi bądź odmowa jej
przyznania każdorazowo następuje w drodze decyzji. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać
na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisany podpisem elektronicznym weryﬁkowanym
za pomocą ważnego kwaliﬁkowanego certyﬁkatu lub potwierdzonym proﬁlem zaufanym przez
ePUAP. W przypadku pytań, wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny: 74 8455215 w godz.
8-14 od poniedziałku do piątku.
Leszek Orpel, Burmistrz Jedliny-Zdroju

(RED)

REKLAMA

Informacja Burmistrza
Szczawna - Zdroju
Zapraszam wszystkie pary - mieszkańców Szczawna - Zdroju - obchodzące w 2020 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, zainteresowane otrzymaniem medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” do
zgłoszenia jubileuszu do Urzędu Stanu Cywilnego w Szczawnie-Zdroju.
Pary mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr 74 849 39 35. Zgłoszenia
przyjmowane są do 10 czerwca 2020 r. Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin za zgodą jubilatów.
Urząd Stanu Cywilnego organizuje uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla par, które są zameldowane na terenie gminy bez względu na miejscowość, w której zawierały związek małżeński.
Podczas uroczystości, dostojnym jubilatom zostaną wręczone medale
nadane przez Prezydenta RP. Medal w imieniu Prezydenta RP wręcza
Burmistrz Szczawna – Zdroju. Odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Ceremonia wręczenia medali odbywa się co roku na początku grudnia w
Teatrze Zdrojowym.
Informację o dokładnym terminie przeprowadzenia uroczystości Szanowni Jubilaci otrzymają w zaproszeniu.
Marek Fedoruk
Burmistrz Szczawna-Zdroju
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OCIEPLENIA,
ELEWACJE, DACHY
wykonujemy
szybko i solidnie.
Tel. 607 098 400

DB2010
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• Ogłoszenia
okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi

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,

db2010.pl, na Facebooku

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

Tel. 790 709 590

Tel. 606 478 000

w Tygodniku DB 2010, w portalu

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

Okna LUCH

TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

Gmina Stare Bogaczowice w
roku 2019 uczestniczyła w
konkursie grantowym, którego celem było pozyskanie
środków na budowę siłowni
zewnętrznej oraz utworzenie terenu rekreacyjnego w
Jabłowie. Złożony wniosek został pozytywie oceniony przed
grantodawcę, czyli Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu. Gmina Stare
Bogaczowice podpisała w dniu
24.01.2020 r. umowę ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy
Działania Kwiat Lnu o powierzeniu grantu w wysokości ok. 30
000 zł na sfinansowanie zadania
„Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Jabłowie poprzez
budowę siłowni zewnętrznej i
utworzenie terenu rekreacyjnego”. Maksymalny udział grantu
w całkowitych kosztach kwalifikowanych realizacji zadania,
wynosi 100 procent. Finanse w
całości pochodzą z „Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie”. 8 maja 2020
r. zostało wszczęte postępowanie, które wyłoni wykonawcę na
zrealizowanie tego zadania.
(IL)

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

Raport z Gminy Walim

Budują chodniki

Siłownia
w Jabłowie

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

Podatki tylko na konto

• Wójt Gminy Walim zawiesił pobór
podatków przez inkasentów ustalonych uchwałą Rady Gminy Walim nr
XXII/115/2004 z 25 czerwca 2004 r w
sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
od podatników (osób fizycznych) z Gminy Walim. Uzasadnieniem tej decyzji jest
zagrożenie dla zdrowia podatników, jak
i inkasentów w okresie pandemii koronawirusa przez bezpośrednie przyjmowanie wpłat w formie gotówkowej oraz
konieczny bliski kontakt pomiędzy inkasentem i podatnikiem z powodu wręczania dowodu wpłaty i przyjmowania gotówki. Podatki można wpłacać na konto
Gminy Walim: PKO BP I/O Wałbrzych 62
1020 5095 0000 5802 0011 2524.

Dźwiękowy przewodnik

- Mimo trwającej pandemii, realizujemy zaplanowane inwestycje Gminie Stare
Bogaczowice. Między innymi trwa drugi etap budowy chodnika w Starych Bogaczowicach.
300 metrów nowego, bezpiecznego przejścia powstanie dzięki wsparciu Powiatu
Wałbrzyskiego. Już niebawem przystąpimy do budowy kolejnych chodników
w miejscowości Stare Bogaczowice. Pojawią się one w pobliżu Spółdzielni RSP
oraz naprzeciwko apteki – mówi Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.

(IL)

• Sudety.pro wspólnie z Gminą Walim
przygotowały Przewodnik Dźwiękowy
po Walimiu.
- W myśl zasady, że za każdą miejscowością, nawet najmniejszą, kryje się wspaniała historia, warta odkrycia, zapraszamy Państwa do skorzystania z tej formy
zwiedzania Walimia. A wspaniałych historii, zabytkowych budynków u nas
nie brakuje. Przewodnik Dźwiękowy po
Walimiu to opcja na bezpłatne, indywidualne zwiedzanie. W czasach pandemii
takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne. Do przewodnika dźwiękowego
wybierane są te lokalizacje, które niosą

wartość historyczną oraz takie, które są
mało znane, ale z pewnością warte odkrycia. Każdy przewodnik zawiera mapę
z legendą, przedstawiającą wybrane
i opisywane miejsca. Dzięki nawigacji
do punktu 1, w łatwy i szybki sposób
można znaleźć punkt, od którego zaczyna się spacer po miejscowości – mówi
Adam Hausman, wójt Gminy Walim.
Przewodnik dostępny jest na stronie
walim.pl.

Kursują normalnie

• Firma Usługi Transportowe Piotr Borek, realizująca przewozy na trasie
Wałbrzych – Glinno, 11 maja 2020 r.
przywróciła dwa kursy o godz. 12:30 i
18:10 z ul. Sikorskiego w Wałbrzychu
w kierunku Glinna. Aktualny rozkład
jazdy: Wałbrzych – Glinno (odjazd z ul.
Sikorskiego) - 05:40 as – 07:25 a – 12:30
a1 – 14:20 a – 16:25 as – 18:10 as; Zagórze Śl.- Glinno (odjazd z pętli w Zagórzu)
- 06:03 as – 07:48 a – 12:53 a1 – 14:43 a
– 16:48 as – 18:33 as; Glinno – Wałbrzych
(odjazd z Glinna - Karczma Bełty) - 06:25
as – 08:10 a – 15:20 a – 17:20 as – 19:05
as; Zagórze Śl. – Wałbrzych (odjazd z
pętli w Zagórzu) - 06:45 as – 08:30 a –
13:00 a1 – 15:40 a – 17:40 as – 19:25 as.
Legenda: a – kursuje w dni powszednie
od poniedziałku do piątku; s – kursuje w
dni wolne od nauki szkolnej; a1 – kursuje od poniedziałku do piątku, kurs tylko
do Zagórza Śląskiego.
(AM)
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USŁUGI
(3) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(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
(3) Łazienki w pełnym zakresie,
płytkowanie, remonty mieszkań.
Działalność jednoosobowa. Tel.
666 201 604

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

MS-4123 Śródmieście – Rynek, 2
pokoje, 59m2, 3 piętro, cena 125
tys. Tel. 833 334 481

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

MS-4079 Boguszów- Gorce (Gorce), 38, 5 m2, 2 pokoje, parter, do
odświeżenia, ogrzewanie miejskie,
cena 119 tys. Tel. 883 334 481

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

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

PRACA
(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.

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

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

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.

Panorama Nieruchomości

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

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

NIERUCHOMOŚCI

(3) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

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

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
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 219. 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 – 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

łazienka, ogród, w pełni wyposażone. Cena 1 300 zł (nr.2617), (74)
666 66 06, (74) 843 33 33,

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

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

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- PIASKOWA-GÓRA, na wynajem mieszkanie pow.28 m2, 1pokój, w pełni wyposażone, 3 piętro.
Cena:890 zł + kaucja(nr: 2614) ,
(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 –SZCZAWNO ZDRÓJ- mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni
73 m2, Cena 279 000 zł (nr: 2613)
(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 – na wynajem mieszkanie o
powierzchni 48 m2 w Szczawnie
Zdroju. 3 pokoje, aneks kuchenny,

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

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

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65)

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski.
Podstawowe informacje o nieruchomości :
1. Lokal użytkowy położony w Strudze przy ul. Głównej 52A o powierzchni
284,13 m2, zlokalizowany na działce nr geod. 180/2. Dla nieruchomości prowadzona
jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00035912/9.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości: 70.000,00 zł.
Wadium: 7.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej
wielofunkcyjnej.
2. Lokal użytkowy położony w Cieszowie przy ul. Głównej 26 o powierzchni
72,10 m2, zlokalizowany na działce nr geod. 89. Dla nieruchomości prowadzona
jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00040781/9.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł.
Wadium: 4.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej
wielofunkcyjnej.

W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargu organizowanym w dniu
25.02.2020 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 216 Urzędu
Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy lub przelać na konto Urzędu Gminy
w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670.
Do dnia 12.06.2020 r. wadium powinno znajdować się na koncie Urzędu Gminy.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach
w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu (74) 84-52-163.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice i na tablicy ogłoszeń
w Strudze i Cieszowie oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 14.05.2019 r. do 17.06.2020 r.
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