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Mieszkańcy zadecydują o losie
burmistrza Boguszowa - Gorc

Kolejne wydanie w środę - 10 czerwca!
REKLAMA

7 czerwca 2020 r., w godzinach od 7.00 do 21.00, mieszkańcy Boguszowa –
Gorc będą głosowali w referendum w sprawie odwołania burmistrza Jacka
C., który od 19 grudnia 2018 roku przebywa w areszcie. By referendum było
ważne, w głosowaniu musi wziąć udział minimum 3089 osób.
- Chcemy zwrócić państwa
uwagę, że zarzuty, w liczbie pięciu, które prokuratora postawiła
Jackowi C., to nie są jedyne powody, dla których mieszkańcy
naszego miasta, powinni odwołać go, ze stanowiska burmistrza miasta – podkreślają
przedstawiciele grupy organizującej referendum obywatelskie w Boguszowie-Gorcach.
- Osoby, które w jego imieniu,
zarządzają miastem, a także te,
które w wyniku różnych „porozumień koalicyjnych” znalazły
się na kierowniczych stanowiskach w różnych spółkach,

czy jednostkach związanych z
urzędem miasta, wykazały się
wyjątkową niegospodarnością
oraz brakiem wystarczających
kompetencji i umiejętności
do kierowania powierzonymi
im podmiotami. Rozdawanie
bajońskich premii, nagród czy
odpraw w takiej sytuacji, z publicznych pieniędzy, jest wyrazem ignorancji i skrajnej nieodpowiedzialności za przyszły los
miasta, któremu można i trzeba
położyć kres, odwołując burmistrza ze stanowiska. Wybór tego
człowieka, na to stanowisko,
najwyższe, urzędowe stanowi-

sko w mieście był błędem, za
który teraz płacimy wszyscy. I ci
którzy mu zaufali i oddali na niego swoje głosy oraz Ci, którzy
mieli innych faworytów na stanowisko burmistrza - wszyscy
możemy mieć poczucie straty
czasu, publicznych pieniędzy,
a przede wszystkim utraty dobrego wizerunku Boguszowa Gorc, które stało się w ostatnich
kilkunastu miesiącach tematem
wielu, nie tylko lokalnych medialnych doniesień - niestety,
wyłącznie w kontekście korupcji, afer i intryg.
cd. na str 2
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Mieszkańcy zadecydują o losie burmistrza Boguszowa - Gorc
cd ze str. 1
Napiszą i powiedzą o nas
również bezpośrednio przed i
po referendum. Będzie to albo
nasze wspólne zwycięstwo, a
tym samym wielka szansa na
zmiany i nowe rozdanie we
władzach miasta, albo - niestety - porażka, w przypadku braku
zainteresowania mieszkańców

życiem publicznym, w przypadku braku odpowiedniej frekwencji. Wszystko jest teraz w
waszych rękach drodzy mieszkańcy.

Bezpieczne głosowanie

- Zdrowie i bezpieczeństwo
mieszkańców jest i zawsze było
dla nas, jako organizatorów referendum, priorytetem. Daliśmy

temu wyraz m.in. podczas odbioru lokali wyborczych, w piętek, 13 marca 2020 r. - na dwa
dni przed planowanym, pierwotnym terminem referendum.
Część lokali nie spełniała wówczas wszystkich wymogów,
postawionych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wałbrzychu. To burmistrz (w
naszej sytuacji zastępca burmi-

strza) odpowiada za właściwe
przygotowanie lokali obwodowych komisji wyborczych.
Jest to wyraźnie określone, w
rozdziale V Zasad Działania Terytorialnych oraz Obwodowych
Komisji do Spraw Referendum.
Niestety, urząd miasta, nie był
w stanie wtedy, tych warunków
zapewnić. I tym razem Państwowy Powiatowy Inspektor
REKLAMA

Sanitarny w Wałbrzychu, wydał
szczegółowe zasady sanitarne,
które będą obowiązywać podczas referednum. Co w tych wytycznych się znalazło? M.in. przy
wejściu na teren obiektu, w którym odbędzie się głosowanie,
musi znaleźć się czytelna informacja dla osób głosujących o
nieuczestniczeniu w wyborach
w przypadku objawów ostrej
infekcji, podwyższonej ciepłoty
ciała czy złego samopoczucia.
Trzeba pamiętać o utrzymywaniu stałego dystansu społecznego - minimum 2 metry, noszenia w lokalu maseczki oraz o
dezynfekcji rąk. Jest obowiązek
zabezpieczenia członków komisji wyborczej w środki ochrony
indywidualnej (maseczki, jednorazowe rękawiczki, płyn do
dezynfekcji, oddzielenie przegrodą pleksi członków komisji
od osób głosujących). Z kolei
głosującym w lokalach należy

zapewnić dostęp do rękawiczek i płynu dezynfekcyjnego
i jednorazowe długopisy. Jest
tam także mowa o zachowaniu
szczególnego reżimu sanitarnego w zakresie czyszczenia blatów, wietrzenia pomieszczenia
oraz dopilnowania odpowiedniej liczby osób, która może się
znajdować w jednym czasie w
pomieszczeniu, w którym odbywa się głosowanie. My ze swojej
strony proponujemy państwu
zabranie własnych długopisów,
własnych jednorazowych rękawiczek, a gdyby ktoś z państwa zapomniał o maseczce (w
otwartej przestrzeni nie są już
obowiązkowe), my jako organizatorzy referendum, przy wejściu do lokalu, przekażemy je
wam, aby nikt nie musiał się po
nie wracać do domu – dodają
inicjatorzy głosowania w Boguszowie - Gorcach.
(RED)

Gdzie głosować?
Obwód nr 1 – Publiczna Szkoła
Sobięcińska, Wałbrzyska, Ludwika
Podstawowa nr 5, ul. Staszica 5 – ulice:
Waryńskiego, Wrzosowa, Złota.
Władysława Broniewskiego, FrydeObwód nr 6 – Miejska Biblioteka
ryka Chopina, Jana Kochanowskiego,
Publiczna – Centrum Kultury (parter),
Tadeusza Kościuszki, Nowy Lubomiplac Odrodzenia 4 – pl. Jana Pawła
nek, Olimpijska, Różana, Stanisława
II, pl. Odrodzenia, ulice: Browarna,
Staszica, Warszawska.
Władysława Jagiełły, Kamieniogórska,
Obwód nr 2 – Publiczna Szkoła
Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego,
Podstawowa nr 5, ul. Staszica 5 – pl.
Hugo Kołłątaja, Janusza Kusocińskiego,
Zwycięstwa oraz ulice: Cicha, Górnicza,
Łączna, 1 Maja, Generała Stefana
Grunwaldzka, Partyzantów, Kazimierza
Grota-Roweckiego, Młodzieży Polskiej,
Pułaskiego, Słoneczna, Juliusza SłowacRynek, Rzeźniana, Słodowa, Wincentekiego, Spokojna, Romualda Traugutta,
go Witosa.
Zachodnia.
Obwód nr 7 – Świetlica ŚrodowiskoObwód nr 3 – Miejska Biblioteka
wa nr 4, ul. Żeromskiego 17 – ulice:
Publiczna – Centrum Kultury(I piętro),
gen. Józefa Bema, Dębowa, Bartosza
pl. Odrodzenia 4 – ulice: Dworcowa,
Głowackiego, Górna, Krótka, Leśna
Wojciecha Kossaka, Antoniego Józefa
numery 1, 2, 5, 6, 7 i nr 99, Mała, Jana
Madalińskiego, Racławicka, Henryka
Matejki, Miła, Wincentego Pola, Polna,
Sienkiewicza, Strażacka od nr 18 do
Promyka, Piotra Skargi, Sportowa,
nr 35.
Średnia, Towarowa, Tunel, Wąska,
Obwód nr 4 – Zespół Szkolno-PrzedZielona, Stefana Żeromskiego.
szkolny, ul. Szkolna 3 – ulice: Jana
Obwód nr 8 – Publiczna Szkoła PodKasprowicza, Kolejowa, Adama
stawowa nr 6, ul. Kopernika 7 – ulice:
Mickiewicza, Władysława Sikorskiego,
Królowej Jadwigi, Mikołaja Kopernika,
Strażacka od nr 1 do nr 17 oraz od nr 36
Piękna, Władysława Grabskiego,
do nr 40, Szkolna, Kazimierza TetmajeWładysława Stanisława Reymonta,
ra, Stanisława Wyspiańskiego.
Widokowa, Wysoka.
Obwód nr 5 – Centrum Obsługi
Obwód nr 9 – Miejska Biblioteka PuJednostek, ul. Waryńskiego 10 –
bliczna – Centrum Kultury Filia nr 5, ul.
ulice: Akacjowa, Azaliowa, Główna,
Kosynierów 81 – ulice: Boczna, Jasna,
Krakowska, Kwiatowa, Lawendowa,
Kosynierów, Leśna od nr 85 do nr 96A,
Lipowa, Nadziei, Ogrodowa, Pokoju,
Osiedle Górnicze, Józefa PoniatowskieAnny Walentynowicz, Mikołaja Reja,
go, Świerkowa, Św. Barbary, Zamkowa.
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Okiem psychologa: ach, te porównania...
Marek
Gawroń

Każdy z nas nieustannie
i mimowolnie dokonuje porównań siebie (swoich cech,
umiejętności, atrakcyjności )
i swojego życia (pozycji, statusu, osiągnięć, szczęścia,
majątku) z innymi ludźmi oraz
ich życiem. Istnieją dowody,
że proces ten miał u naszych
przodków charakter adaptacyjny, nic więc dziwnego, że
tak trudno nam nim zapanować. Dobre rady w stylu:
bądź sobą, unikaj porównań
z innymi, są być może dobre
w teorii (zważywszy, że takie
porównania mogą pogorszyć
nam nastrój), ale w praktyce przynoszą dość mierne
efekty. Żyjemy wśród ludzi i
codzienne kontakty z bliskimi, znajomymi, kolegami z
pracy, a nawet osobami publicznymi, które widujemy w
mediach, są silnym bodźcem
do porównań. Dociera do nas
informacja, że kolega z pracy,
zajmujący się sprzedażą, zarobił w ostatnich kilku miesią-

cach dwa razy więcej niż my,
spotkana po latach koleżanka
ze szkoły robi na nas wielkie
wrażenie, z zaskoczeniem bowiem zauważamy, że wygląda
znakomicie i mimo upływu lat
nic się nie zmieniła. Biegnąc
rano na parking dostrzegamy
kątem oka, że sąsiedzi kupili
kolejny luksusowy samochód,
a my jeździmy starym gratem, aktorki i aktorzy, których
oglądamy w telewizji, wyglądają jak wycięci z żurnala ciągle młodzi, wysportowani,
szczupli, a u siebie dawno zauważyliśmy mocną nadwagę.
Porównujemy się wszyscy,
często zupełnie nieświadomie, choć nie wszyscy reagujemy na owe porównania
podobnie. Niektórzy badacze
donoszą, że mamy swobodę
wyboru alternatywnych porównań i w ten sposób możemy wpływać na poprawę swojego dobrostanu. Możemy,
np. starać się porównywać do
najbliższej grupy porównawczej, a nie do wystylizowanych i fałszywych obrazów z
mediów, albo oceniać swoją
sytuację w kontekście realistycznych celów i aspiracji,
co powoduje, że nawet jeśli
inni osiągnęli obiektywnie
więcej w życiu (wyższe do-

chody, więcej znajomych na
FB), to nie popadamy w depresję mając świadomość, że
być może ich cele i priorytety są zupełnie inne niż nasze.
Możemy wreszcie starać się
ignorować porównania, nie
zauważać, że to robimy, odwracać wzrok, zatykać uszy,
unikać spotkań z innymi, ale
czy to dobra strategia? W
ten sposób zamykamy się na
świat, ograniczamy własny,
skazujemy na niekończącą się
ucieczkę. Jednak nie wszystkie porównania, w których
wypadamy gorzej od innych,
działają na nas z równą siłą.
Jeśli patrzysz na grę piłkarza
z top listy to nie czujesz się
gorzej mając świadomość,
że trudno byłoby ci przebiec
boisko, nie wspominając o
ominięciu po drodze takiego
przeciwnika. Podobnie kiedy
słyszysz o zarobkach znanych
aktorów: nie wpływa to raczej na twoje samopoczucie,
gdyż doskonale zdajesz sobie
sprawę z tego, że to nie twój
świat, że to świat tak odległy
od twojego, jak dwie galaktyki i raczej nigdy się w nim
nie znajdziesz. Ale jeśli twój
kolega z instytutu napisał już
trzeci, świetnie przyjęty artykuł w tym miesiącu, a ty od
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

paru miesięcy nie napisałeś
nic, choć nie czujesz się od
niego gorszy, z pewnością
trochę cię to dotknie, podobnie jak spędzi ci sen z powiek
wiadomość, że twój brat i bratowa znowu jadą na miesięczną wycieczkę w egzotyczne
miejsca, podczas gdy twoja
rodzina nie była na wakacjach
od dwóch lat.
Ważne jest to, z kim się porównujesz: czy z kimś, kto jest
do ciebie zupełnie niepodobny, ma inny zawód, mieszka
w innym kraju itd., czy też
należy do grona twoich znajomych, jest koleżanką z pracy lub rywalem na boisku, czy
trasie biegowej. Zdecydowanie częściej porównujemy się
z tą drugą grupą osób i to te
porównania mają największy
wpływa na nasz dobrostan i
samoocenę, choć nie można
wykluczyć, że porównanie z
osobą publiczną - aktorem,
prezenterem,
piosenkarką, także pobudzi naszą zazdrość lub zawiść. Jeśli żyjesz
wśród ludzi z najbliższego
otoczenia, którzy wydają się
mieć lepsze życie od twojego (lepsza pracę, młodszą i
piękniejszą żonę, bogatszego męża, mądrzejsze dzieci
itd.) to masz problem. Sartre
ostrzegał, że „piekło to inni” i
miał rację, biorąc pod uwagę
to, jak bardzo ważne dla nas
i naszego samopoczucia są
porównania z innymi ludźmi.
Dobrze wiesz, że czcze
slogany w stylu: bądź sobą,
jesteś niepowtarzalny, żyj
swoim życiem tylko na jakiś
czas pomagają nam zracjonalizować naszą sytuację, nadać
sens opowieści o własnym
życiu i na chwilę uciszyć wewnętrzny niepokój oraz poczucie zmarnowanego życia.
Nasze umysły są w naturalny
sposób doskonałe w tworzeniu iluzji oraz samooszukiwaniu i nawet jeśli nie bardzo
wiadomo o co chodzi z tym
„bądź sobą”(przecież jesteś
sobą, kim miałbyś niby być ?),
to podoba się nam pozytywny wydźwięk tej rady, która
na jakiś czas dodaje energii.
Zawsze też w końcu możemy
pomyśleć o tych wszystkich,
którym jest znacznie gorzej
niż nam: o ludziach starych,
cierpiących,
nieuleczalnie
chorych, biednych, porzuconych, głodujących. To odrobinę pomaga. Nie można też
zapominać o ludziach, którzy potrafią czerpać radość
z życia bez względu na okoliczności, stan majątku czy
popularność. To urodzeni
szczęściarze. Psychologowie
mówią o nich, że mają wysoko
ustawiony atraktor szczęścia,
czyli odpowiednik potencjalnego poziomu szczęścia (ist-
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WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
zawiadamia,

że

w

okresie

od

05.06.2020r.

do dnia 26.06.2020r. 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 8/2020 nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

nieją badania potwierdzające
teorie wrodzonej predyspozycji do szczęścia). Takie osoby
nawet po tragicznych zmianach, utracie pracy, śmierci
bliskiej osoby, czy doznanym
kalectwie potrafią powrócić
do odczuwania radości, przyjemności i szybko odnajdują
ponownie wartość własnego
życia. Dla takich osób żadne porównanie z innymi nie
wpłynie
prawdopodobnie
znacząco na ich poziom dobrostanu i zadowolenie z życia.
Na koniec warto sobie
uświadomić, że porównania
z innymi mogą być dla nas
motywujące i mobilizujące
do działania zwłaszcza, gdy
dostrzeżone
rozbieżności
pomiędzy nami a innymi w
jakimś obszarze naszego życia (np. zarobków, dbania o
swoje zdrowie) nie są zbyt
wielkie i przy tym posiadamy
odpowiednie zasoby - wiedzę umiejętności, możliwości,
wsparcie - by je zniwelować.
Badania pokazują, że informacja na temat zachowania
innych może motywować nas
do zmiany postępowań, które generują tylko problemy
(jak np. nadmierne używanie
alkoholu). Okazuje się, że częściej chcemy robić to, co robią
inni ludzie. W tym kontekście
możemy stwierdzić, że inni to
także szansa na lepsze życie. I
tego warto się trzymać.
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.

Kino plenerowe
Za nami pierwsza odsłona kina
plenerowego w Starej Kopalni
– na dużym ekranie widzowie
zobaczyli Oscarowy film z 2018
roku – „Greenbook”. W piątkowy wieczór na placu eventowym
Starej Kopalni odbył się pierwszy
seans Kina Open Air. Na widzów
czekały leżaki i pufy rozłożone w
trzech wyznaczonych strefach – dla
par, rodzin i osób indywidualnych.
Wyświetlony został amerykański
komediodramat nagrodzony Oscarami w 2018 roku – „Greenbook”.
Pogoda oraz frekwencja dopisały
– bilety online zostały wyprzedane
kilka godzin przed wydarzeniem. W
tym tygodniu (5.06.) w nawiązaniu
do Dnia Dziecka na ekranie pojawi
się bajka „Munio Strażnik Księżyca” – bilety są dostępne online na
bilety.wok.walbrzych.pl, bilet dla
dziecka jest za złotówkę. Seans rozpocznie się o godzinie 21.15, ale już
od godziny 20.00 na najmłodszych
widzów będą czekały specjalnie
przygotowane atrakcje.
(MA)

Apollo zaprasza
od 6 czerwca
Trwają intensywne prace przygotowawcze, które mają zapewnić gościom Kina Apollo w
Wałbrzychu poczucie bezpieczeństwa i komfort oglądania
filmów. - Kino Apollo należące do
Dolnośląskiego Centrum Filmowego zostanie ponownie otwarte 6
czerwca. Konieczne będzie przestrzeganie wytycznych sanitarnych
dotyczących bezpieczeństwa widzów i pracowników. W pierwszym
tygodniu zaproponujemy dwa
seanse dziennie – mówi Jarosław
Perduta, dyrektor Dolnośląskiego
Centrum Filmowego.
(RED)
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Dofinansują remonty
zabytków

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

Wyjazdy do opieki do Niemiec

- Podjęliśmy decyzję o przekazaniu
4,5 miliona złotych na zabytki, z których
znaczna część znajduje się na południu
naszego województwa. W wielu przypadkach
dotacje posłużą za wkład własny, dzięki
któremu możliwe będzie skorzystanie z dużej
pomocy, która płynie z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego - mówi Grzegorz
Macko, Wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego.
W powiecie wałbrzyskim
wsparcie dostaną:
Stare Bogaczowice: prace
konserwatorskie - barokowy
prospekt organowy (początek
XVIII w.) - kościół parafialny pw.
św. Józefa Oblubieńca NMP w
Starych Bogaczowicach - 35
000 zł,

Praca na umowę, Zarobki 1200- 2000 euro
Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń od 9.00-16.00!
533-202-626, 534-255-277, 690-967-999
lub napisz: biuro@miranexagentur.pl

Wyjazdy do opieki do Niemiec
Praca na umowę, zarobki 1200 - 2000 euro
Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń od 8.30 do 16.30!
533-202-626, 534-255-277, 690-967-999
lub napisz: biuro@miranexagentur.pl

Możliwość pracy także w Polsce.

Wsparcie dla Głuszycy
i Mieroszowa

Stare Bogaczowice: wykonanie i montaż stolarki okiennej na II piętrze oraz drzwi balkonowych na I piętrze Pałacu
Struga – 25 000 zł,
Głuszyca: remont zabezpieczający konstrukcję kościoła
wraz z wieżą oraz wymianą
pokrycia dachowego w zabytREKLAMA

kowym drewnianym kościele z
XVI wieku pw. Narodzenia NMP
w Grzmiącej – 40 000 zł,
Wałbrzych: Kontynuacja
remontu konserwatorskiego
elewacji kościoła parafialnego
pw. św. Anny – 30 000 zł,
Szczawno-Zdrój: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. - remont elewacji wraz z izolacją
pionową i poziomą budynku
uzdrowiskowego Dąbrówka
z 1904 r. przy ul. Wojska Polskiego 5 – 100 000 zł,
Czarny Bór: Remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu pałacu w
Czarnym Borze – 40 000 zł,
Wałbrzych: Prace ratownicze i konserwatorskie wieży
głównej kolegiaty Aniołów
Stróżów w Wałbrzychu – 25
000 zł,
Wałbrzych: Naprawa i konserwacja elewacji kościoła pw.
św. Józefa Oblubieńca – 30 000
zł,
Walim:
Dziećmorowice,
kościół pw. św. Jana Apostoła
i Ewangelisty - remont elewacji z zespołem renesansowych
epitafiów rodu Czettritzów – 25
000 zł,
Głuszyca: Remont zabezpieczający konstrukcję kościoła
wraz z wieżą oraz wymianą
pokrycia dachowego w zabytkowym drewnianym kościele z
XVI wieku pw. Narodzenia NMP
w Grzmiącej – 40 000 zł.
(RED)

Głuszyca i Mieroszów znalazły się w gronie 27 gmin, które otrzymają dofinansowanie
inwestycji od Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Obie Gminy dostaną na inwestycje drogowe po 112 210 zł.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o
wsparciu rozwoju 27 gmin Dolnego Śląska o niskich dochodach
podatkowych, realizujących cele
Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego. Spośród 27 dotacji aż 20 skierowanych zostało
do gmin leżących w południowej części województwa.
Wsparcie z Dolnośląskiego
Funduszu Pomocy Rozwojowej samorząd województwa kieruje do gmin w szczególny sposób dotkniętych
problemami
ekonomicznymi i społecznymi. Pieniądze
z programu pomagają im w realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców czy wpływających na
rozwój naszego regionu.
− Zależy nam na równoważnym rozwoju całego województwa, którego przez lata
brakowało,
co skutkowało
postępującą
marginalizacją
gmin południa województwa.
Pomagamy tym samorządom,
których budżet nie może samodzielnie udźwignąć wszystkich
ważnych dla mieszkańców inwestycji czy projektów. W tym
roku przekażemy dofinansowania na łączną kwotę 3 mln
złotych – mówi wicemarszałek
Grzegorz Macko.
Preferowane projekty to:
budowa i przebudowa chodników przy drogach lokalnych,
parkingów, oświetlenia dróg i

chodników (np. lampy led zasilane energią słoneczną), zatok
autobusowych czy przejść dla
pieszych (obejmująca m.in. azyle
drogowe, oznakowanie i oświetlenie).
− Zainteresowanie konkursem było duże, co nas bardzo
cieszy, ponieważ inwestycje te
są nie tylko niezwykle ważne dla
lokalnych społeczności, ale również będą kołem zamachowym
dla lokalnej gospodarki w czasie
spodziewanego spowolnienia
gospodarczego spowodowanego epidemią i zmniejszeniem
aktywności gospodarczej firm.
Stymulujemy rozwój, a przy tej
okazji również gospodarkę regionu – dodaje wicemarszałek
Grzegorz Macko.
W sumie wnioski złożyło 99
gmin – o 24 gminy więcej, niż
w roku poprzednim. W wyniku
oceny merytorycznej powstała
lista rankingowa. Środki z budżetu województwa w wysokości 3
mln zł. pozwoliły na udzielenie
dotacji 27 gminom. Maksymalna
wysokość dotacji wynosi 112 tys.
Termin zakończenia realizacji
inwestycji – 10 listopada 2020 r.
Pozostałe gminy mają szansę na
otrzymanie dotacji w przypadku
pojawienia się oszczędności.
Gmina Głuszyca dostanie
112 210 zł na przebudowę placu postojowego wraz z jego
oświetleniem przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Głuszycy, a Gmina Mieroszów dostanie 112 210
zł na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców Mieroszowa przez
wykonanie nowej nawierzchni
chodnika oraz modernizację
przejść dla pieszych przy ul. Kopernika w Mieroszowie.
(RED)
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Bankowe rewolucje w Wałbrzychu

Interakcja z klientami

Mieszkańcy Wałbrzycha mają
nowe miejsce na bankowej mapie
miasta. Przy ulicy Słowackiego 7
(obok Rossmana) otwarty został
nowy oddział Credit Agricole. Wystrój placówki zaprojektowany
został na podstawie opinii klientów.
Credit Agricole to pierwszy bank
na polskim rynku, który stworzył
koncept wyglądu placówek na podstawie opinii zebranych wśród klientów i pracowników sieci sprzedaży.
– Uważnie wysłuchaliśmy potrzeb naszych klientów i pracowników oddziałów różnych szczebli.
W naszym badaniu wzięło udział
niemal 450 osób – mówi Agnieszka
Solarska, dyrektor nowej placówki
w Wałbrzychu. – Z przeprowadzonych rozmów wiemy, że nasi klienci
chcieliby być obsługiwani bez stania
w kolejkach, a jeśli muszą czekać, to
w większych i wygodnych poczekalniach. Ponadto cenią sobie prywatność w trakcie obsługi, szczególnie

Zgłoszenie awarii przez klienta, to
często pierwszy etap uruchamiający
działanie służb technicznych i brygad
Tauron Dystrybucja. Teraz po zgłoszeniu awarii do swojego dostawcy
energii, klient może otrzymywać informację zwrotną o statusie i postępie
prac przy jej usuwaniu.
Na stronie tauron-dystrybucja.pl
znajduje się formularz zgłoszeniowy, za
pomocą którego klienci Tauronu zgłaszają usterki i awarie zasilania dla konkretnego adresu. Nowa, wprowadzona
właśnie funkcjonalność w formularzu
polega na wysyłaniu smsem lub mailem
do klienta informacji zwrotnej o etapie
realizacji zgłoszenia.
- Odbiorca energii w momencie wpisywania danych sam decyduje, czy chce
otrzymywać informację zwrotną o statusie swojego zgłoszenia. Pierwsze dni od
wprowadzenia tej opcji pokazują, że około
50 % zgłaszających awarie chce otrzymywać informację o statusie jej usuwania.
Jest to nowe rozwiązanie, zakładamy więc,
że z czasem jeszcze więcej osób doceni

w pokojach wydzielonych z dedykowanymi doradcami – dodaje.
Wnioski z badań stały się dla
banku inspiracją do stworzenia nowej koncepcji placówki. Kluczowym
elementem wystroju są wygodne
kanapy przy stanowiskach obsługi,
których wysokie oparcia tłumią rozmowy klienta z doradcą i nie pozwalają nikomu zaglądać przez ramię.
Są też zamykane, szklane pokoje do
dłuższych rozmów i przestronna poczekalnia z siedziskami dla klientów.
Wszystkie meble i elementy wykończenia wnętrza wykonane zostały z
materiałów przyjaznych środowisku.
Wystrój dopełnia dyskretne oświetlenie i delikatna muzyka tląca się z głośników. - Jesteśmy bankiem nowoczesnym, ale skupionym na ludziach.
Uważnie słuchamy naszych klientów
i budujemy z nimi długie i trwałe relacje. Nowy wystrój naszych placówek
jest właśnie odpowiedzią na ich sugestie – komentuje Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy banku.

Oddział Credit Agricole przy ul.
Słowackiego 7 przejął wszystkie
zobowiązania i klientów, korzystających dotychczas z placówek przy
ul. Słowackiego 18 oraz ul. 11 Listopada 1/3.
- Zapraszamy wszystkich naszych
klientów do odwiedzin w nowym
miejscu. Jesteśmy oddziałem uniwersalnym i można u nas załatwić
wszystkie sprawy bankowe. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w
godzinach 10-16 – zachęca dyrektor
Agnieszka Solarska.
Dodajmy, że w Wałbrzychu
działa także druga placówka Credit Agricole – można ją znaleźć na
Piaskowej Górze, przy ul. Broniewskiego 65B. We wszystkich placówkach, a także w telefonicznym
Contact Center banku, niesłyszący
klienci mogą porozumiewać się
z obsługą przy pomocy systemu
zdalnego tłumaczenia języka migowego.
(PP)

użyteczność tego narzędzia - mówi Jerzy
Topolski, wiceprezes Tauron Dystrybucja.
Klient otrzymuje informacje od Tauronu na 3 etapach postępu prac przy usuwaniu awarii. Pierwsza wiadomość brzmi
„przyjęte do realizacji” i wysyłana jest po
zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie,
kolejna to „przekazane do realizacji” – taki
komunikat jest wysyłany w momencie
podjęcia działań przez służby techniczne
spółki. Trzecia, najbardziej oczekiwana i
podsumowująca działania firmy informacja, brzmi „Zakończone”. Dzięki takiemu
rozwiązaniu klient ma pewność, że jego
zgłoszenie zostało wprowadzone poprawnie a po drugie wie dokładnie, na
jakim jest etapie realizacji.
Przez całą dobę czynny jest też numer
alarmowy 991, przyjmujący zgłoszenia o
zagrożeniach na sieci energetycznej. Natomiast bieżącą informację o wyłączeniach energii można uzyskać za pomocą
wyszukiwarki pod linkiem tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia oraz pod numerem
infolinii 32 303 0 991.
(TD)
REKLAMA

Oaza czeka na seniorów
Jesteś osobą samotną?
Potrzebujesz opieki, pomocy? Chcesz miło i kreatywnie
spędzić czas? Fundacja Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych Feniks w Wałbrzychu
uruchamia z końcem czerwca
2020 r. Dzienny Dom Opieki
Oaza Seniora. To miejsce jest
dla ciebie!
Fundacja Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Feniks w
Wałbrzychu ma 14-letnie doświadczenie w działalności opiekuńczej. Od początku istnienia
jej głównym celem jest pomoc
osobom
niepełnosprawnym,
chorym oraz w podeszłym wieku. Pomoc ta polega głównie
na opiekowaniu się, myciu i
zapewnianiu higieny, zmianie
opatrunków, robieniu zakupów
itp. Pomoc skierowana jest zarówno do osób samodzielnych
jak i leżących, obłożnie chorych.
Fundacja Feniks prowadzi również usługi rehabilitacyjne dla
osób po wylewach, udarach, ze
schorzeniami ortopedycznymi,
neurologicznymi itp. oraz usługi
fizjoterapii, terapii ultradźwiękowej, laserowej, elektroterapii
oraz magnetoterapii. Personel
to - poza administracją - kilkanaście doświadczonych opiekunek
osób starszych oraz pracownicy specjaliści branży transportowej
i sprzątającej.

Oaza Seniora

- Do naszego domu Oaza
Seniora zapraszamy osoby
starsze, samotne oraz nie radzące sobie z czynnościami
dnia codziennego - mówi Ewa

Mizgalska, prezes Fundacji Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych Feniks w Wałbrzychu.

- W naszej placówce zapewnimy podopiecznym pobyt w
dni powszednie od godz. 7:00

do godz. 17:00 oraz opiekę
wykwalifikowanego
personelu i obiad (catering). Nasi

DZIENNY DOM POBYTU
OAZA SENIORA
Z pasją pomagamy Ludziom

Z końcem czerwca 2020 r. uruchamiamy Dzienny Dom Pobytu
dla osób starszych. Pobyt od godziny 7.00 do godz. 17.00

W naszej placówce:
• zajmie się Tobą wykwaliﬁkowany personel,
• zjesz obiad/catering,
• codziennie będziesz uczestniczyć w terapii zajęciowej,
ćwiczeniach usprawniających pamięć, gimnastyce
i relaksacji,
• codziennie będziesz mógł skorzystać z fotela
masującego, rowerka i rehabilitacji usprawniającej
(indywidualnie dostosowanej do możliwości
podopiecznych),
• będziesz mógł skorzystać z możliwości przywiezienia
i odwiezienia do domu
Zapisy na stronie www.fundacja-feniks.org.pl w formularzu
„zgłoś chęć uczestnictwa” lub telefonicznie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
KONTAKT: ul. Forteczna 28/35, 58-316 Wałbrzych, tel. 663 171 113
www.fundacja-feniks.org.pl, e-mail: fundacjafeniks@vp.pl

podopieczni będą codziennie
korzystali z terapii zajęciowej,
ćwiczeń usprawniających pamięć, relaksacji, a także będą
mogli codziennie skorzystać z
fotela masującego, rowerka i
rehabilitacji usprawniającej indywidualnie dostosowanej do
ich możliwości. Każdy spędzi u
nas czas w miłej atmosferze.

Jak zgłaszać się
do Dziennego Domu
Pobytu Oaza Seniora?

Telefonicznie - bezpośrednio u prezes fundacji - pod numerem telefonu 663 171 113
lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowy, który jest
dostępny na stronie internetowej Fundacji Feniks. W tym
przypadku Prezes Fundacji
skontaktuje się z osobą zgłaszającą w celu potwierdzenia
zgłoszenia i omówienia warunków uczestnictwa.
- Oba sposoby zgłoszenia
chęci uczestnictwa w Dziennym Domu Pobytu są właściwe
– podkreśla Ewa Mizgalska.

Jak będzie wyglądała
organizacja usług
opiekuńczych
w Dziennym Domu
Pobytu Oaza Seniora?

- Będziemy dysponowali
samochodem dostosowanym
do przewożenia osób niepełnosprawnych,
umożliwiającym transport podopiecznych
do Dziennego Domu Pobytu
Oaza Seniora. W godzinach od
7.00 do 8.00 będzie odbywał
się transport podopiecznych

od miejsca zamieszkania do
Dziennego Domu Pomocy samochodem do przewozu osób
niepełnosprawnych. W godzinach od 8.00 do 9.00 będzie
śniadanie z własnych produktów. Miedzy godz. 9.15 a 11.15
zaplanowane są zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, a między
godziną 12.00 a 14.00 ćwiczenia usprawniające i rehabilitacja. Obiad dla podopiecznych
będzie między godz. 14.30
a 15.30, a potem - do godz.
16.00 – jest zaplanowany odpoczynek i przygotowanie
podopiecznych do powrotu do
miejsca zamieszkania. Transport podopiecznych z Domu
Dziennego Pobytu do miejsca
zamieszkania będzie odbywał
się między godziną 16.00 a
17.00 – wyjaśnia Prezes Fundacji Feniks.
Przy Dziennym Domu Pomocy Oaza Seniora jest niewielki ogródek, pozwalający
na wyprowadzanie podopiecznych na świeże powietrze
w ciepłych porach roku. Do
ogródka można wyjść bezpośrednio z domu.
- Zakupiliśmy stoły ogrodowe i krzesła ogrodowe oraz
parasole ogrodowe, aby podopieczni mogli przebywać i
odpoczywać na terenie ogródka. Zapraszamy do kontaktu w
celu zasięgnięcia bliższych informacji oraz w celu zadeklarowania chęci pobytu w naszym
Dziennym Domu Opieki Oaza
Seniora. Uwaga! Liczba miejsc
jest ograniczona - dodaje prezes Ewa Mizgalska.
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Prawo w pigułce: prawo do obrońcy
Prawo do obrony w postępowaniu karnym oraz
prawo do korzystania z wybranego lub ustanowionego
z urzędu obrońcy jest prawem, które gwarantuje Konstytucja RP (art. 42 ust.2).
Zasada ta powtórzona jest
w Kodeksie postępowania
karnego, w którym zapisano, że oskarżonemu (także
podejrzanemu) przysługuje prawo do obrony, w tym
prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć (art. 6 kpk).
Krótko wyjaśnić należy, że
podejrzany to osoba, której
zostały przedstawione zarzuty popełnienia czynu zabronionego, zaś oskarżony
to osoba, przeciwko której
skierowany został do sądu
akt oskarżenia. Zgodnie z
przepisami, podejrzanemu
i oskarżonemu, w zakresie
tu omawianym, przysługują
takie same prawa.
Przed rozpoczęciem czynności przesłuchania, przesłuchujący ma obowiązek, w
sposób zrozumiały, udzielić informacji przesłuchiwanemu o
przysługujących mu prawach.
Pouczenie to powinno być
udzielone ustnie oraz wręczone na piśmie. Często pisemne

pouczenie zawarte jest na 2
lub 3 stronach formatu A4, a
w dodatku bywa sporządzone stosunkowo małą czcionką. Nie należy podpisywać
oświadczenia o zapoznaniu się
z treścią pouczenia bez jego
przeczytania. Każda osoba ma
prawo spokojnie zapoznać się
ze swoimi prawami i warto z
prawa tego skorzystać. Pojęcie prawa do obrony należy
rozumieć szeroko, w ten sposób, że w postępowaniu karnym, na każdym jego etapie,
osobie oskarżonej przysługuje
szereg uprawnień, z których
może ona skorzystać. Jednym
z najważniejszych, najbardziej
istotnych, praw przysługujących w ramach prawa do
obrony, jest prawo do skorzystania z pomocy obrońcy. W
myśl obowiązujących przepisów, obrońcą może być adwokat albo radca prawny. Warto
wspomnieć, że w postępowaniu karnym można korzystać z
pomocy maksymalnie trzech
obrońców. Prawo do kontaktu
z adwokatem oraz związane
z tym prawo do przeprowadzenia z nim bezpośredniej
rozmowy są podstawowymi prawami, z których może
skorzystać osoba zatrzymana.
Jest to prawo, od którego nie

ma wyjątków. Każdemu, kto
zgłosi takie żądanie, należy
umożliwić kontakt, najczęściej telefoniczny, z obrońcą.
W następnej kolejności winny
zostać stworzone warunki do
przeprowadzenie bezpośredniej z nim rozmowy. Co ważne, obrońcę dla osoby zatrzymanej, może ustanowić każda
inna osoba, czy to należąca do
rodziny zatrzymanego, czy też
całkiem obca np. świadek zatrzymania. O zgłoszeniu się takiego obrońcy, organy śledcze
są zobowiązane niezwłocznie
zawiadomić
zatrzymanego.
Wówczas podejmuje on swoją
suwerenną decyzję czy chce z
pomocy obrońcy skorzystać.
Zdarza się, niestety, że osoba zatrzymana jest tak zdenerwowana zaistniałą sytuacją,
że do jej świadomości nie dochodzi treść przysługujących
jej praw, lub nie jest w stanie
ich wyegzekwować. Nieporadność taka bywa niestety
wykorzystywana przez organy śledcze. Warto w związku z tym również wiedzieć,
że już na etapie zatrzymania
istnieje możliwość złożenia,
skutecznego prawnie, wniosku o wyznaczenie obrońcy z
urzędu. Wstąpienie obrońcy
do postępowania, na jak naj-

wcześniejszym jego etapie,
ma szczególne znaczenie dla
przygotowania właściwej linii obrony w sprawie. Osobie,
wobec której został już zastosowany areszt tymczasowy,
przysługuje w zasadzie nieograniczona możliwość porozumiewania się z obrońcą,
podczas nieobecności innych
osób i korespondencyjnie.
Jedynym wyjątkiem od tej
zasady, jest możliwość zastrzeżenia przez prokuratora,
w szczególnie uzasadnionych
wypadkach, kontroli korespondencji oskarżonego z
jego obrońcą, a także zastrzeżenie uczestniczenia, przy
spotkaniach z obrońcą, prokuratora lub osoby przez niego
wyznaczonej.
Ograniczenia
powyższe nie mogą trwać dłużej niż 14 dni, od dnia zastosowania tymczasowego aresztowania.
W ramach prawa do obrony przysługuje również szereg
innych praw. Do najważniejszych należy zakaz zmuszania
do samooskarżenia i dostarczania przeciwko sobie dowodów, prawo do składania
wniosków dowodowych oraz
zapoznawania się z aktami
postępowania. Trzeba jednak
pamiętać, że to właśnie czyn-

ności
związane z zatrzymaniem
i pierwszym
przesłuchaniem podejrzanego, mają
ogromny
wpływ na dalszy przebieg
postępowania karnego.
Warto zatem,
jak
najszerzej, korzystać
ze
swoich
uprawnień w
postępowaniu karnym.
Całkowicie
niezrozumiałym i bardzo
niebezpiecznym, z punktu widzenia zapewnienia obywatelom realizacji ich konstytucyjnych
praw, jest wprowadzenie do
projektu tzw. ustawy antykryzysowej (tzw. Tarcza 4.0)
zapisów umożliwiających, w
pewnych sytuacjach, pozbawienie podsądnego właśnie
bezpośredniego kontaktu z
adwokatem. Nie sposób zrozumieć, w jaki sposób przepisy
te, tak głęboko ingerujące w
podstawowe prawa podsąd-

nych, mają wspomóc walkę z
kryzysem gospodarczym związanym ze skutkami pandemii
Covid-19. Należy mieć nadzieję, że zapisy ograniczające w
jakikolwiek sposób, prawo do
kontaktu z obrońcą osób zatrzymanych, podejrzanych i
oskarżonych nie znajdą się w
ostatecznej wersji ustawy, która wejdzie w życie.
Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy
REKLAMA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM
Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałbrzychu
z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 3 58-309 Wałbrzych
ogłasza: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie niżej opisanej nieruchomości
stanowiącej własność Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.
Księga Wieczysta nr: SW1W/00035504/6
Położenie: m. Wałbrzych Obręb Piaskowa Góra nr 6 działka nr 196/5 ul. Wrocławska 35
Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 2 znajdujący się na parterze budynku nr 35
przy ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu. Składa się z 3 pomieszczeń o powierzchni użytkowej 60,00m2 oraz z wc usytuowanego na korytarzu o powierzchni 1,47m2. Do lokalu
przynależy komórka na zewnątrz budynku o powierzchni 5,90m2 Łączna powierzchnia
użytkowa lokalu: 67,37m2. Wejście do lokalu, parking od strony ulicy Wrocławskiej.
Wartość rynkowa: wartość rynkowa nieruchomości wraz z udziałem 1535/10000 w
częściach wspólnych nieruchomości na podstawie operatu szacunkowego wynosi
120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych)
Cena wywoławcza: 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych)
Forma nabycia: −lokal na własność, − grunt na współwłasność.
Opłaty: koszty zarządu nieruchomością w formie bieżących opłat − podatek od nieruchomości
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 CZERWCA 2020 R. (ŚRODA) O GODZ. 1300
W POKOJU NR 108 (I piętro) W SIEDZIBIE WTBS PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 3 \W
WAŁBRZYCHU
Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w godzinach pracy WTBS
telefonicznie 74/6666340.
Inne warunki:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) nie później niż do dnia 17 czerwca 2020 roku
(środa) do godz. 1200 do kasy WTBS lub na konto: 34 1500 1764 1217 6001 2938 0000

2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wymieniony
rachunek.
3. Dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
4. Minimalne postąpienie – 500,00 zł. (pięćset złotych).
5. Wpłacone wadium zostanie: − zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg;
− zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
7. Za nabycie prawa własności lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu nabywca wnosi: − cenę nabycia nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu wraz z kosztami dokumentacji, którą należy wpłacić na konto WTBS Spółki z o.o.
34 1500 1764 1217 6001 2938 0000 najpóźniej na dwa dni przed zawarciem aktu notarialnego.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego lub nie
wpłaci ceny nabycia nieruchomości, zastrzega się możliwość odstąpienia od zawarcia
umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki ul. Wyszyńskiego 3 Wałbrzych, zamieszczenie w prasie o zasięgu lokalnym oraz umieszczenie na stronie internetowej WTBS Spółki z o.o.
http://wtbs.walbrzych.pl w dniach od 01.06.2020 r. do dnia 17.06.2020 r.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
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W końcu przyszedł czas podczas,
którego w końcu możemy
zaprosić naszych klientów
do odwiedzenia naszych ośrodków
wypoczynkowych! Jeżeli więc
tęsknisz za odpoczynkiem
od codzienności, to zapraszamy
Cię do nas – tu nabierzesz nowych
sił i nacieszysz oczy pięknymi
widokami. A wszystko
z zachowaniem najwyższych norm
bezpieczeństwa, tak by każdy czuł
się u nas dobrze i komfortowo.

www.alfatour.pl

PROMOCJA -10%
• Ośrodek Wczasowy
Willa Alfa Kudowa Zdrój do końca maja

tel. 510 150 966, marketing@alfatour.pl

Kameralny obiekt usytuowany w sercu Kudowy-Zdroju, w bliskiej odległości
od parku Zdrojowego, który spełni oczekiwania amatorów rozrywek
i miłośników aktywności, poszukujących idealnej bazy wypadowej.

tel. 503 581 728

Kameralny, komfortowy obiekt w doskonałej lokalizacji,
usytuowany jedyne 80 m od plaży w Rewalu. Do dyspozycji gości
są pokoje 2- i 3-os.z łazienkami, balkonami i TV, wyposażone
w sprzęt plażowy. Na terenie obiektu jest również dostęp do Wi-Fi.

Boże Ciało w Willa Alfa w Kudowie-Zdroju 10-14.06.2020 r.
439 zł/os ze śniadaniem i obiadokolacją
379 zł/os ze śniadaniem
Wakacje 2020, wolne terminy 10.07 - 02.08.2020
2 noclegi: 169 zł ze śniadaniem
lub 199 zł ze śniadaniem i obiadokolacją
5 noclegów: 399 zł ze śniadaniem
lub 499 zł ze śniadaniem i obiadokolacją
8 noclegów: 639 zł ze śniadaniem
lub 789 zł ze śniadaniem i obiadokolacją
W ramach każdej oferty: komfortowy pokój z łazienką
• poczęstunek: pajda chleba z serkiem, smalcem i ogórkiem • dostęp
do kawy, herbaty i wody (24/24h) • nielimitowany dostęp do siłowni
i do fotelu relaksacyjnego oraz biblioteki • Wi-Fi i parking

Bezpieczniej na drodze

Gmina Stare Bogaczowice dokonała odbioru prac na zakończenie
II etapu budowy chodnika w Sołectwie Stare Bogaczowice. - Nowy
chodnik powstał przy drodze powiatowej nr 3464D. Inwestycja została
dofinansowana został przez Powiat Wałbrzyski. Chodnik poprawi
bezpieczeństwo pieszych - mówi Mirosław Lech, wójt Gminy Stare
Bogaczowice.

(IL)

Nowa siedziba
wypożyczalni rowerów
Od
czerwca
zmienia
się siedziba wypożyczalni
rowerów elektrycznych w
Głuszycy oraz godziny i dni
jej otwarcia.
Głuszycka wypożyczalnia
rowerów elektrycznych mieścić
się będzie przy Centrum Przesiadkowym przy ul. Łukasiewicza i w sezonie 2020 czynna
będzie: od wtorku do czwartku
w godzinach 10.00-14.00, w
piątki od godz. 9:00-14:00 oraz
w soboty w godz. 9:00-12:00.
Wyjątkowo zapraszamy także
do skorzystania z rowerów
w poniedziałek 1 czerwca w
godz. 9:00-12:00. W kolejnych
tygodniach
wypożyczalnia
nieczynna będzie w poniedziałki.
Ze względu na panującą epidemię koronawirusa - w trosce
o bezpieczeństwo sanitarneosoby korzystające z wypożyczalni są zobowiązane do zas-

• Ośrodek Wczasowy Alfa w Rewalu

tosowania się do poniższych
zasad:
Rezerwacja rowerów odbywa się
wyłącznie drogą telefoniczną.
Wypożyczający umawiają się
telefonicznie z pracownikiem
wypożyczalni na określoną
godzinę odbioru i zwrotu
roweru.
Podczas odbioru i zwrotu
roweru wypożyczający muszą
mieć osłonięte usta i nos oraz
założone rękawiczki.
Po wejściu do budynku, gdzie
mieści się wypożyczalnia,
należy zdezynfekować ręce.
Należy zachować 2-metrową
odległości od innych w przestrzeni publicznej.
Przed
wypożyczeniem
roweru prosimy o zapoznanie
się z regulaminem wypożyczalni rowerów elektrycznych.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr tel. 501 615 104.
(SJ)

Budują siłownię
w Jabłowie
Gmina Stare Bogaczowice wyłoniła wykonawcę, który zrealizuje budowę siłowni zewnętrznej i
utworzenie terenu rekreacyjnego w Sołectwie Jabłów. W ubiegłym tygodniu gmina przekazała
wykonawcy tego zadania teren, na
którym ma powstać nowy obiekt
rekreacyjny. Inwestycja jest realizowana dzięki przyznaniu Gminie
Stare Bogaczowice grantu w wysokości około 30 000 zł i podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem
Lokalnej Grupy Działania Kwiat
Lnu na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jabłowie poprzez budowę
siłowni zewnętrznej i utworzenie
terenu rekreacyjnego”.
(IL)

Przyłbice
dla urzędników
Gmina Głuszyca powiększa zasoby środków ochrony osobistej.
- Politechnika Wrocławska przekazała na potrzeby gminy przyłbice
ochronne do użytku przez pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz jednostek podległych.
Przyłbice zostały wyprodukowane
dzięki współpracy Politechniki Wrocławskiej oraz wolontariuszy z Wałbrzycha, Świebodzic i Wrocławia.
Zostały stworzone, by zapewnić
maksymalną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, czyli wirusami i bakteriami, przy optymalnym
komforcie użytkowania. Składam
serdeczne podziękowania inż. Mariuszowi Kobylarzowi z Politechniki Wrocławskiej za przekazanie
przyłbic – mówi burmistrz Głuszycy
Roman Głód.
(MC)

do 26 czerwca 2020 r. i od 1 września 2020 r.
4 dni/3 noclegi 309 zł/os
8 dni/7 noclegów 699 zł/os
9 dni/8 niclegów 899 zł/os
14 dni/13 noclegów 1199 zł/os
Wakacje 2020
6 dni/5 noclegów 699 zł/os
8 dni/7 noclegów 989 zł/os
10 dni/9 noclegów 1259 zł/os
• komfortowe pokoje z łazienką, ręcznikami i balkonem
(niektóre z widokiem na morze), • śniadania i obiadokolacje w cenie
• 80 m od morzam, • spokojna okolica • parking

Jest dotacja,
będzie droga
1 czerwca 2020 r. Gmina Walim otrzymała od
Samorządu Województwa
Dolnośląskiego promesę w
wysokości 69 600 zł.
- Są to środki na dofinansowanie zadania realizowanego
przy wsparciu z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Dotacja pochodzi ze funduszu na

Pomogą w nauce

ochronę, rekultywację i poprawę
jakości gruntów rolnych. Promesa umożliwi Gminie Walim
realizację kolejnego zadania
inwestycyjnego, a dzięki niej w
Sołectwie Olszyniec powstanie
droga dojazdowa do gruntów
rolnych – wyjaśnia Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

(MC)

(RED)

Niebo w gębie w zamku
Grodno
Śląskie
niebo
(niem.
Schlesisches Himmelreich)
to wspaniała dawna potrawa: schab wieprzowy duszony w sosie z suszonych
owoców i wędzonego boczku, podawany z kluskami śląskimi i modrą kapustą. Ten
wspaniały smak można już
skosztować w Karczmie Rycerskiej w zamku Grodno.
- Przed wojną śląskie niebo było jedną z najbardziej
popularnych i najlepiej rozpoznawalnych potraw na terenie
całego Śląska. Do dziś danie
popularne jest również na Górnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku,
w wyniku wymiany ludności,
która nastąpiła po zakończeniu
wojny, tradycja serwowania
regionalnych potraw została przerwana. Przed wojną w
Sudetach – przypomnijmy, że
zamek Grodno leży na styku
Gór Wałbrzyskich i Sowich –
nie wyróżniało się specjalnie
odrębnej kuchni. W Sudetach

Kolejne komputery trafią do
uczniów głuszyckich szkół w
ramach programu „Zdalna
szkoła”. Gmina Głuszyca znalazła się na liście samorządów,
które otrzymają dofinansowanie
w wysokości 55 000 zł na zakup
laptopów, oprogramowania oraz
mobilnego dostępu do Internetu. Zakupiony sprzęt zostanie
wypożyczony tym uczniom i nauczycielom, którzy najbardziej
go potrzebują.

jadło się generalnie to, co było
popularne na całym Śląsku.
Przedwojenne restauracje w
schroniskach, zamkach czy gasthausach były luksusowymi
miejscami. Kelnerzy – obowiązkowo w muchach – obsługiwali
gości spragnionych turystycznych wrażeń i lokalnych przysmaków. Dzięki wskrzeszeniu
dawnych zamkowych tradycji
w Karczmie Rycerskiej, można również spróbować potrawy, którą dawniej raczyli się
przedwojenni turyści – mówi
Violetta Sowa z Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
(AM)

Przebudowa ulic
Zgodnie z harmonogramem
przebiegają prace przy przebudowie ulic Skalników i Sportowej w Czarnym Borze. - Na
placu budowy pracuje ciężki
sprzęt. Zwracam się do mieszkańców, kierowców oraz pieszych użytkowników o wzmożoną ostrożność i cierpliwość, którą
trzeba się wykazać przy realizacji
każdej inwestycji - apeluje Adam
Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.
- Realizacja tej inwestycji w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo w drodze do gminnych
placówek oświatowych. Mam
tu na myśli przedszkole i szkołę
podstawową. Aktualnie trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej, układane są kable pod nowe
oświetlenie ulic, przeprowadzane jest korytowanie pod warstwy
konstrukcyjne drogi tzn. wykonanie stabilizacji gruntu cementem
i podbudowy z kruszywa. Gmina
na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych w kwocie
80% wartości inwestycji. Wartość
prac opiewa na kwotę ponad 2,7
mln zł. Termin zakończenia prac
planowany jest w tym roku.
(RED)
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Zbiórka na grzywnę za… rozdawanie maseczek
Nie tylko mieszkańcy
Świebodzic solidaryzują się z
Katarzyną Woźniak - dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach – którą 28
maja 2020 r. sanepid ukarał
grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych za akcję rozdawania bezpłatnych maseczek.
Zawiadomienie w tej sprawie

złożył radny Rady Miejskiej
Świebodzic Sebastian Biały.
- Piękny słoneczny dzień. W
czasach zarazy... Miejski Dom
Kultury w Świebodzicach wychodzi z pomocą dla mieszkańców miasta. W związku z ograniczeniem działalności i pracy
MDK Świebodzice, dyrekcja
oraz pracownice wpadają na

pomysł, by szyć maseczki i rozdać je świebodziczanom. Akcja
cieszyła się ogromnym powodzeniem. Niestety, euforia nie
trwała długo... Świebodzicki
radny zgłosił sprawę na policję,
gdyż - według niego - nie zachowano odpowiedniego odstępu w kolejce. Zdjęcie, które
stało się dowodem (foto nr 1).

Foto nr 2

Foto nr 1

Zdjęcie, zostało zrobione z
konkretnego miejsca, przez co
faktycznie można mieć wrażenie, że ludzie są bezpośrednio
za sobą. Jednak te, wykonywane przez Urząd Miasta w Świebodzicach przedstawiają sprawę zupełnie inaczej (foto nr 2).
Przecież nie można oczekiwać od ludzi wspólnie mieszkających by nagle stali 1,5m od
siebie, kiedy w domu przebywają razem! Jednak patrząc na
inne zdjęcia widać, że zasady
bezpieczeństwa zostały zachowane. Akcja miała miejsce
23 kwietnia, o godzinie 12.00.
Decyzją Państwowego Powia-

towego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, dyrektor MDK
Świebodzice Katarzyna Woźniak została ukarana grzywną w wysokości 10.000zł!, za
organizację
zgromadzenia.
Jednak nikt go nie zorganizował, a potrzebujący ustawili
się w kolejce w bezpiecznej
odległości! Jest to decyzja
administracyjna, więc jakiekolwiek odwołanie może mieć
miejsce po wpłaceniu całej
sumy. Zwracamy się do Was,
my - przyjaciele Kasi - o wsparcie. Charytatywna akcja małego dolnośląskiego miasteczka
przerodziła się w koszmar dla

osoby, która ma ogromne serce i to serce, w czasach pandemii chciała dać „na dłoni”.
Za okazaną pomoc Katarzynie
Woźniak serdecznie dziękujemy! – podkreśla w imieniu
organizatorów zbiórki Anna
Pierzchała.
W ciągu kilku dni akcję zbierania pieniędzy wsparło ponad
100 osób, wpłacając od kilku
do nawet 500 zł. Do tej pory
uzbierano ponad 6 tys. zł z zaplanowanych 10 tys. zł. Zbiórka pieniędzy prowadzona jest
w portalu zrzutka.pl: https://
zrzutka.pl/57bpuk
(RED)
REKLAMA
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Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Walimiu,
ul. Boczna nr 9, oraz na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.
bip.walim.pl) i na stronie Urzędu Gminy
Walim (www.walim.pl: ogłoszenia) został
wywieszony na okres od 02.06.2020 r.
do 24.06.2020 r. wykaz nr 3/2020 z dnia
02.06.2020 r. nieruchomości gminnych
przeznaczonych do dzierżawy lub najmu.

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

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY
- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG

PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

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

Przebudowa centrum
socjalnego
Cały czas trwają intensywne prace związane z przebudową Centrum Socjalnego przy ulicy Piastowskiej w
Jedlinie-Zdroju.
W nowych przestrzeniach
Centrum Socjalnego znajdą się
między innymi pomieszczenia
biurowo-gabinetowe, doradczo-terapeutyczne, pomieszczenia do zajęć grupowych,
pomieszczenia sanitarne, sale
wykładowo-szkoleniowe,
kuchnia, jadalnia, pomieszczenia do zajęć sportowo-rekreacyjnych i zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, a także sala
wypoczynkowa i pomieszczenia magazynowe. Budynek

został już wyposażony w windę
zewnętrzną, co będzie stanowiło bardzo duże udogodnienie
dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Przebudowa Centrum Socjalnego odbywa się w ramach
projektu „Budowa Centrum
Socjalnego wraz z zapleczem
w Gminie Jedlina-Zdrój”, który
został dofinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020. Zakończenie prac przewidziane
jest na wrzesień 2020 roku.
(KS)

Wynajmę
pomieszczenia biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

KREDYTY

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

Okna LUCH

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

MALOWANIE,
TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.

Tel. 663 712 904
pl. Jana Pawła II nr 8
Świebodzice
(koło postoju Taxi)

TANIE

- 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

BIURO:

ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TEL. 530 321 330

• W Szczawnie-Zdroju znów trzeba płacić za parkingi. - Zgodnie
z Zarządzeniem nr 86/2020 z 1
czerwca 2020 r., z uwagi na łagodzenie ograniczeń związanych z
występowaniem zagrożenia powodowanego przez wirusa SARS
CoV – 2, na terenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój - wznowiony zostaje pobór
opłat w płatnych strefach parkowania – mówi burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk.
(RED)

Dofinansowanie budowy
szkoły

• Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój otrzymała informację
od Wojewody Dolnośląskiego o
uzyskaniu dotacji w kwocie 500
tys. zł na dofinansowanie budowy zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Słonecznej 1A.
Wniosek o dotację złożył Urząd
Miejski w Szczawnie - Zdroju.
Środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Remontują chodniki

• Kończy się remont odcinka
chodnika przy ul. Sienkiewicza w

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

Trenują z mistrzami

Raport
ze Szczawna-Zdroju
Parkingi znowu płatne

DOMOFONY
MONITORING

Szczawnie-Zdroju. W wyniku prac
powstało 85 metrów bieżących
nowego chodnika, a wkrótce
rozpoczną się prace związane z
remontem chodnika przy ul. Wita
Stwosza.

Budżet na plusie

• Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną ocenę
wykonania budżetu Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój
za 2019 rok. To efekt prowadzonej w sposób racjonalny
polityki finansowej. Miasto
przeznaczyło w 2019 roku na
inwestycje ok. 10 milionów
złotych. Wydatki na inwestycje w mieście rosną od 2015
roku, a w ubiegłym roku suma
przeznaczona na inwestycje
była rekordowa i dzięki temu
Szczawno – Zdrój znalazło się
w pierwszej dwudziestce gmin
Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Różnica między bieżącymi
dochodami, a bieżącymi wydatkami na koniec 2019 roku
wyniosła ponad 2,5 mln zł. To
oznacza dodatkowe środki na
zadania w bieżącym roku.
(RED)

Wałbrzyska
Specjalna Strefa Ekonomiczna
Invest-Park wspólnie z
Gminą
Szczawno-Zdrój
zaprasza do udziału w bezpłatnym wydarzeniu WSSE
Invest-Park #TrenujzMistrzem
Dla kogo? Dla dzieci i
młodzieży od 6 do 14 roku
życia.
Jakie zajęcia? Cykliczne
treningi (3 spotkania w tygodniu) z koszykówki, piłki
nożnej i lekkoatletyki prowadzone przez znanych
wałbrzyskich sportowców w
terminie od 25 maja do 26
czerwca.
Kto będzie prowadził treningi? Justyna Oleksy - lekkoatletka, halowa mistrzyni
Polski, organizatorka imprez
sportowych (poprowadzi zajęcia z lekkoatletyki); Michał
Borzemski - były zawodnik
Górnika Wałbrzych, trener i
popularyzator koszykówki,
organizator imprez koszykarskich (poprowadzi zajęcia
z koszykówki); Mieczysław
Młynarski - były zawodnik
koszykarskiego Górnika Wałbrzych, wielokrotny reprezentant kraju i olimpijczyk
(poprowadzi zajęcia z koszy-

kówki); Włodzimierz Ciołek
- były zawodnik piłkarskiego
Górnika Wałbrzych, reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw świata w piłce nożnej w 1982 roku w Hiszpanii
(poprowadzi zajęcia z piłki
nożnej).
Kiedy i jak? Zapisy na
poszczególne treningi odbywają się wyłącznie drogą
elektroniczną poprzez wysłanie e-maila: treningi koszykówki: borzemski83@gmail.
com terminy treningów: 8,
15, 22 czerwca, godz. 15:0019:00; treningi piłki nożnej:
portdlazdrowia2020@wp.pl,
terminy treningów: 4, 11,
18, 25 czerwca, godz. 15:0019:00; treningi lekkiej atletyki:
justyna.oleksy@wp.pl, terminy treningów: 5, 12, 19, 26
czerwca, godz. 15:00-19:00.
Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji na temat
wydarzenia można uzyskać u
poszczególnych trenerów.
Patronat nad wydarzeniem objęli Grzegorz Macko
- radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Marek
Fedoruk, burmistrz gminy
Szczawno-Zdrój.
(RED)

DB2010

Czwartek, 4 czerwca 2020 r.
www.db2010.pl

.PL
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USŁUGI
(4) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533
(4) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie w najlepszej cenie i w najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

NIERUCHOMOŚCI
(3) Sprzedam mieszkanie własnościowe w Rynku w Świebodzicach: 40 m kw. po modernizacji, ogrzewanie gazowe, 2
pokoje, łazienka z WC, panele na
podłodze. Idealne dla młodych i
samotnych. Te. 74 641 98 13
Sprzedam działkę rolną przy
głównej drodze Glinno - Walim 1
ha - 3zł/m2. Tel. 502 659 170.

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

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

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

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

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:
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-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 lokal mieszkalny- wysoki standard, po remoncie w
spokojnej części Białego Kamieniaokolice ul. Miłosnej. Pow. 42 m2.
Cena 185 tys. zł. Czynsz 220 zł.
Sprzedam działkę budowlano- rolną w gminie Głuszyca- Sierpnica z
warunkami zabudowy o pow. 4127
m2. Cena 35 zł/m2 do negocjacji.
Sprzedam lokal mieszkalny w
gminie Szczawno- Zdrój o pow.
84,03m2. Dwa pokoje, kuchnia
łazienka- po remoncie. Piwnica
około 17m2. Cena 155 tys. zł.
Sprzedam dwie przyległe do siebie
działki budowlane 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 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
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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Nabór do Przedszkoli „U Mikołaja” i do oddziału żłobkowego
Przedszkola „U Mikołaja”
w Wałbrzychu i Strudze rozpoczęły nabór dzieci od 1 do
6 roku życia. Prowadzone są
także zapisy do jedynego w
powiecie wałbrzyskim niepublicznego żłobka w Strudze.
Przedszkole w Strudze w
Gminie Stare Bogaczowice jest
placówką niepubliczną, która
rozpoczęła swoją działalność w
2016 r. Dwa lata później, w tym
samym budynku, został także
uruchomiony żłobek, dzięki
czemu dziecko ma szansę rozwoju i pobytu w jednym miejscu od pierwszego do około
siódmego roku życia.
- Dużym atutem naszego
przedszkola jest jego lokalizacja w malowniczej i spokojnej
okolicy, otoczonej widokiem
gór oraz pięknej zieleni pól
i łąk w miejscowości Struga. Takie położenie placówki
stwarza także doskonałe warunki do częstych spacerów
i prowadzenia obserwacji
przyrody, zmieniającej się pod
wpływem następujących po
sobie pór roku. Sam budynek
jest piętrowy, posiada 4 przestrzenne i nasłonecznione sale
dydaktyczne dostosowane do
potrzeb rozwojowych dzieci,
2 szatnie, 2 toalety, sypialnie
dla najmłodszych, zaplecze
kuchenne spełniające wysokie
wymagania higieniczne systemu HACCP oraz pomieszczenie
kancelaryjno-administracyjne.
Przedszkole otacza ogrodzenie, umożliwiające bezpieczny

pobyt dzieci na placu zabaw,
który jest wyposażony w urządzenia ogrodowe rozwijające
sprawność i zwinność naszych
wychowanków, a także piaskownicę, w której dzieci rozwijają zdolności interpersonalne i
zawierają przyjaźnie. To także
miejsce, które bardzo korzystnie wpływa na ogólny rozwój
dziecka, a w trakcie zabawy w
piasku dziecko doskonali swoje zdolności manualne, w tym
głównie precyzję ruchów, a
także zręczność i koordynację
– mówi Ramona Bukowska, dyrektor Przedszkola U Mikołaja
w Strudze.
Kolejnym atutem tego
przedszkola jest szereg dodatkowych zajęć, wśród których są
między innymi: język angielski,
teatrzyki na terenie przedszkola z udziałem aktorów, szachy,

tańce, akademia dźwięku i
ciszy, przedsiębiorczość dla
przedszkolaka z elementami
informatyki, robotyka czy niezwykle ważne dla rozwoju zajęcia z logopedą.

- Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej,
realizujemy projekt „Odkrywamy Zawody”, za sprawą
którego nasi wychowankowie
mają możliwość uczestnicze-

nia w zajęciach prowadzonych
przez
wykwalifikowanych
przedstawicieli zawodów: krawiec, policjant, strażak, fryzjer,
rolnik, a w zajęciach wyjazdowych dzieci mogą przyjrzeć

się ich pracy z bliska. W naszej
placówce organizujemy także
uroczystości z udziałem zaproszonych gości: pasowanie,
jasełka, Dzień Babci i Dziadka,
festyn rodzinny, a także inne
uroczystości dla dzieci - bal
jesieni, czy bal karnawałowy.
Przedszkole współpracuje z
instytucjami kultury, biorąc
udział organizowanych p[rzez
nie wydarzeniach i warsztatach
– wylicza dyrektor przedszkola.
W placówce funkcjonują 3
grupy przedszkolne: I dla 2,5
-3,5-latków; II dla 4-latków; III
dla 5-6-latków oraz 2 grupy
żłobkowe dla dzieci w wieku
1 - 2,5 roku. W grupach 4, 5 i
6-latków - oprócz zabaw organizowanych i indywidualnych
- odbywają się zajęcia dydaktyczne, a także zajęcia z dominacją działalności umysłowej
lub estetycznej oraz zajęcia z
dominacją ruchu, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zestawy
zabaw muzyczno-ruchowych
czy rytmiczno-ruchowych, realizowane w oparciu o podstawę programową, zgodną z
wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- Ostatnie miesiące udowodniły, że kadra pedagogiczna zatrudniona w naszym
przedszkolu świetnie zdalnie
realizowała obowiązek nauczania w dobie pandemii
COVID-19, za pomocą filmików
z różnymi doświadczeniami,
zabawami ruchowymi czy tańcami. Dzięki temu dzieci miały
możliwość zarówno usłyszenia,
jak i zobaczenia swojego wychowawcy, o czym świadczą
zwrotne zdjęcia i pozytywne
reakcje rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki.
Zapraszamy rodziców, którzy
cenią sobie miłą i domową
atmosferę w przedszkolu i
żłobku, do kontaktu z naszymi
placówkami w Wałbrzychu i
Strudze. Wszelkich szczegółowych informacji udzielamy pod
numerami telefonów: 502 502
024 oraz 510 120 760 – dodaje
dyrektor Ramona Bukowska.

