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Zmień piec
z dofinansowaniem
witaj szkoło, str. 4-8

Wkrótce rozpocznie się sezon grzewczy. Warto już teraz pomyśleć o zmianie systemu ogrzewania
na ekologiczny i skorzystać z dofinansowania. Mieszkańcy gmin: Boguszów-Gorce, Głuszyca, Mieroszów,
Świebodzice, Walim i Wałbrzych mogą składać wnioski o wsparcie takiej inwestycji do 30 września 2020 r.
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybraREKLAMA

nych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowany jest w:
Świdnicy,
Boguszowie-Gorcach, Dobromierzu, Głuszycy,
Jaworzynie Śląskiej, Marcinowicach, Mieroszowie, Gminie
Nowa Ruda, Nowej Rudzie,
Strzegomiu, Świebodzicach,
Gminie Świdnica, Walimiu,
Wałbrzychu i Żarowie. Zakłada dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych
(np. wymiana kotła, instalacji
grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach
mieszkalnych własnościowych
w budynkach wielorodzinnych. Na ten cel mieszkańcy
będą mogli otrzymać dotację
w wysokości 70% kosztów
kwalifikowanych na zmianę
źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla
budynku jednorodzinnego i
10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym.
REKLAMA

Sprzedam dom wolnostojący w Świebodzicach
o powierzchni 200 metrów kwadratowych z dwoma odrębnymi mieszkaniami. W bryle budynku jest
garaż o powierzchni 42 metrów kwadratowych na
dwa duże samochody. Dom ma strych o powierzchni 200 metrów kwadratowych, który można zaadoptować na pokoje. Dach domu jest po remoncie, pokryty dachówką Brass, kominy są nowe. W budynku
okna zostały wymienione na plastikowe ze szprosami, a na podłogach są płytki ceramiczne i panele.
W salonie jest piękny kominek z rozprowadzeniem
ciepła (nawiew) na pozostałe pomieszczenia.
W skład nieruchomości wchodzi ogrodzona działka o powierzchni 880 metrów kwadratowych, która
jest zagospodarowana pięknym ogrodem; podwórko jest wyłożone granitową kostką, w której zamontowano oświetlenie.

Dom z dużym potencjałem, np. dla dwóch rodzin, położony w
spokojnej enklawie. Można go przeznaczyć na mały pensjonat
– jest zlokalizowany w pobliżu Książańskiego Parku Krajobrazowego. W pobliżu są: przystanki autobusowe, sklepy, szkoła,
szpital.

Cena: 420 tys. zł. • Tel. 600 496 707

Wzory dokumentów o
udzielenie grantu wraz z dołączoną do nich instrukcją
wypełniania dostępne są do
pobrania na stronie internetowej projektu pod adresem
www.wymianakotlow.pl. Wypełniony jeden egzemplarz
wniosku wraz z uproszczonym
audytem energetycznym należy dostarczyć w zamkniętej
kopercie do właściwego urzędu gminy/miasta, który bierze
udział w projekcie, w terminie
do 30 września br. Dokumenty złożone po wyznaczonym
terminie nie będą podlegać
ocenie.
Po zakończeniu naboru
wniosków o udzielenie grantów dokonana zostanie ich
ocena. Potrwa to około 4 miesięcy. Samo złożenie wniosku
nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. Szczegółowe informacje
dotyczące przedsięwzięcia, w
tym najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami są
publikowane na stronie internetowej www.wymianakotlow.
pl, w związku z czym zachęcamy do śledzenia na bieżąco zamieszczanych tam publikacji.
W ramach projektu można
bezpłatnie skorzystać z usługi
doradztwa technicznego. W
tym celu należy zgłosić się do
swojego urzędu gminy/miasta. Numery telefonów i adresy
mailowe opublikowane są na
wspomnianej wcześniej stronie internetowej projektu.
- Doradca techniczny pomoże Państwu w wyborze nowego źródła ciepła oraz doradzi, jakie są kolejne kroki w celu
wykonania inwestycji zgodnie
z przepisami. Skorzystanie z
tej formy pomocy ułatwi późniejsze wypełnienie wniosku
– mówi Maciej Gleba, dyrektor
Wydziału Dróg i Infrastruktury
Miejskiej Urzędu Miejskiego w
Świdnicy.

Ponadto w każdym z urzędów utworzony został punkt
informacyjny w którym można
uzyskać szczegółowe informacje dotyczące naboru i pomoc
w zakresie przygotowania
dokumentacji niezbędnej do
aplikowania o wsparcie. Pytania można również kierować
drogą mailową lub telefoniczną – dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej
projektu.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2022.
Planuje się zmodernizować
łącznie min. 637 sztuk źródeł
ciepła, co powinno przełożyć
się na roczny spadek emisji PM
10 w wysokości 14,34 ton oraz
PM 2,5 w wysokości 11,13 ton.
Ponadto przeciwdziałać to będzie zmianom klimatu, dzięki
planowanej redukcji emisji
CO2 w wysokości 2 810 ton
równoważnika CO2.
Projekt dofinansowany jest
ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 (RPO WD 20142020), Osi priorytetowej 3
„Gospodarka niskoemisyjna”,
Działania 3.3 „Efektywność
energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT
AW”. Jego wartość to 24 212
601,37 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WD 20142020 -16 840 999,95 zł.
(MD)
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Prawo w pigułce: list gończy
Wydanie listu gończego
to działanie organów ścigania, które jest niezwykle istotne z punktu widzenia osoby
poszukiwanej. Jego wydanie
wywołuje bezpośrednie konsekwencje oraz prowadzi do
natychmiastowych skutków w
postaci działań prokuratury i
policji.
Pierwszym etapem, przed
wydaniem listu gończego,
jest wydanie zarządzenia o
poszukiwaniu. Zarządzenie to
wydaje prokurator lub sąd. Na
podstawie tego zarządzenia
mogą zostać przeprowadzone poszukiwania lokalne lub
ogólnokrajowe. Poszukiwanie
można prowadzić wyłącznie
wobec osoby podejrzewanej
o popełnienie przestępstwa.
Wszystkich niezbędnych działań poszukiwawczych dokonuje policja. Trzeba jednak
wiedzieć, że o poszukiwaniu
zostają powiadomione nie
tylko jednostki policji, ale też
służby graniczne. Rozpocząć

poszukiwanie można tylko
wtedy, gdy ustalone zostanie,
że osoba podejrzewana: nie
przebywa w miejscu pobytu, członkowie jej rodziny nie
wiedzą gdzie przebywa oraz
nie ustalono w inny sposób,
np. poprzez wywiad policji
lub kuratora, gdzie faktycznie
można poszukiwaną osobę
zastać. Jeżeli, mimo przeprowadzonych poszukiwań, nie
odnaleziono poszukiwanego,
to zostanie wydany za nim list
gończy. Jeśli policja uzyska
informacje, że poszukiwana
osoba próbuje ukrywać się
poza granicami kraju, to może
rozesłać za nią międzynarodowy list gończy. W ramach Unii
Europejskiej nazywa się on
Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA).
List gończy to postanowienie prokuratora lub sądu o poszukiwaniu określonej osoby.
Co ważne, poszukiwany na tej
podstawie może być podejrzany, oskarżony lub skazany –

nie ogranicza się to wyłącznie
do jednej grupy. List gończy
można wystawić w stosunku
do oskarżonego o popełnienie w zasadzie każdego czynu. Przepisy nie przewidują
ograniczeń w jego wydaniu.
Najważniejszy jest fakt zaistnienia okoliczności utrudniających policji doprowadzenie na przesłuchanie – jeżeli
okoliczności wskazują na to,
że dana osoba się ukrywa lub
unika służb. W takiej sytuacji
wystawienie listu gończego
jest bardzo prawdopodobne.
List gończy można wydać tylko wtedy, gdy wydane zostało
(wcześniej lub równocześnie)
postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, a podejrzany, oskarżony lub skazany
się ukrywa. Ukrywanie się powinno być co najmniej uprawdopodobnione. Dla wydania
listu gończego dotyczącego
osoby skazanej wystarczy prawomocny wyrok skazujący.
List gończy zostanie wydany,

gdy skazany nie stawi się do
zakładu karnego, celem odbycia prawomocnie orzeczonej
kary pozbawienia wolności.
Zażalenie na wydanie listu
gończego nie przysługuje.
Przysługuje natomiast zażalenie na tymczasowy areszt,
który został równolegle zastosowany.
Co dzieje dalej, gdy osoba
poszukiwana zostanie zatrzymana? Najczęściej aresztowanie osoby poszukiwanej,
po zatrzymaniu, następuje na
czas 7 lub 14 dni. W tym czasie dokonywane jest jej przesłuchanie. Po przeprowadzeniu przesłuchania prokurator
podejmuje decyzje: albo od
razu zwalnia tę osobę z aresztu, albo występuje do sądu
o dalsze stosowanie aresztu
tymczasowego. W przypadku
skierowania wniosku o dalsze
zastosowanie tymczasowego
aresztowania obowiązkowe
jest doprowadzenie do sądu
najszybciej, jak to tylko jest

możliwe. Sąd wydaje swoją decyzję po przesłuchaniu podejrzanego. Może przychylić się
do wniosku prokuratora i dalej
stosować tymczasowy areszt.
Wyznacza wówczas czas jego
trwania. Może też wniosku
nie uwzględnić i zastosować
inne środki np. dozór policji
czy poręczenie majątkowe.
Osoby prawomocnie skazane,
po zatrzymaniu, zostają przez
policję doprowadzone do najbliższego zakładu karnego.
Warto wiedzieć również, że
list gończy może być rozpowszechniany przez radio, telewizję prasę, plakaty, Internet.
Za pomaganie w ukrywaniu
się lub ucieczce osoby poszukiwanej listem gończym grozi
odpowiedzialność karna. List
gończy nie wygasa, a przestaje istnieć w dwóch wypadkach: zostanie odwołany przez
prokuratora lub sąd, albo gdy
osoba poszukiwana zostanie,
na jego podstawie, zatrzymana.

Aby sprawdzić czy jest się
osobą poszukiwaną listem
gończym można skorzystać z
informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Takich informacji
udzielają odpowiednie biura
znajdujące się w sądach okręgowych i niektórych sądach rejonowych. Opłata za udzielenie
informacji o poszukiwanych
listem gończym wynosi 50 złotych.
Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy
REKLAMA
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Chcę lepiej żyć
Rozmowa z Romanem Ludwiczukiem, senatorem VI i
VII kadencji.
Jak przyjął pan decyzję
Sejmu o podniesieniu płac
najwyższym urzędnikom w
państwie oraz parlamentarzystom?
Roman Ludwiczuk: - Trudne
pytanie na początek rozmowy. Postawił mnie pan w kłopotliwej sytuacji…
Dlaczego?
- Nie wiem, czy mam odpowiedzieć w kontekście bytowym, czy politycznym.
Najlepiej szczerze.
- Jeśli chodzi o wynagrodzenie premiera, ministrów i ich
zastępców, to temat podwyżek wynagrodzeń można by
załatwić od ręki, redukując
liczbę stanowisk w rządzie o
minimum 1/3, co odbyłoby
się bez szkody dla funkcjonowania resortów. Podchodząc

do tematu bez emocji, trzeba
sobie szczerze powiedzieć, że
wynagrodzenie np. premiera
jest na poziomie… prezesa
miejskiej spółki w Wałbrzychu, a gdzie mu do zarobków prezesa spółki skarbu
państwa? W przypadku prezydenta nie widzę uzasadnienia dla podwyżki płacy, tym
bardziej, że wszelkie koszty
funkcjonowania głowy państwa ponosi budżet państwa,
włącznie z wakacjami. Natomiast żona prezydenta, choć
również partycypuje w budżecie prezydenta, powinna
otrzymywać wynagrodzenie
w wysokości dwukrotności
zarobków z miejsca pracy,
które opuściła dla pełnienia
obowiązków pierwszej damy.
A jeśli nie pracowała, to co
najwyżej powinna otrzymywać minimalne wynagrodzenie.
Pominął pan parlamentarzystów…

- Decydując się na kandydowanie w wyborach do parlamentu
i zakładając, że zostanie się wybranym, każda osoba decyduje
się na określone warunki pracy.
Moim zdaniem wynagrodzenie
parlamentarzystów nie jest niskie, bo całość składa się z kilku
elementów: „pensji”, diety oraz
dodatkowych przychodów za
funkcje w komisjach i podkomisjach. Do dyspozycji parlamentarzystów są także pieniądze na
utrzymanie biura poselskiego
lub senatorskiego, bezpłatne
przejazdy i przeloty w kraju oraz
pula kilkunastu tysięcy złotych
rocznie na noclegi poza Warszawą i miejscem zamieszkania.
Jak pan przyjął informację o
tym, że za podwyżkami stała
– razem z PiS – Koalicja Obywatelska i Lewica?
- Po pierwsze: mnie nie interesuje Lewica i Koalicja Obywatelska, a Platforma Obywatelska. I im szybciej PO znów
stanie się Platformą Obywatelską, tym lepiej. Po drugie: w
dniu głosowania byłem u kolegi – starego platformersa - i
obaj ze Sławkiem (Mazurkiem
REKLAMA

– dop. red.) byliśmy zbulwersowani postawą klubu i wszystkich, którzy głosowali za tymi
podwyżkami. Takiej kompromitacji nie spodziewaliśmy się.
Jestem bardzo rozczarowany
postawą przewodniczącego
Borysa Budki i widać, że musi
popracować jeszcze nad swoją edukacją polityczną. Moim
zdaniem, natychmiast powinna zostać rozdzielona funkcja przewodniczącego partii
i przewodniczącego klubu
parlamentarnego. W nowym
prezydium klubu nie widzę
ani obecnych, ani poprzednich
członków tego gremium, bo to
oni odpowiadają za to, jakie są
podejmowane decyzje w Sejmie i Senacie. A my – członkowie Platformy Obywatelskiej w
miastach, miasteczkach i wioskach - za te decyzje zbieramy
cięgi.
Skoro wspomniał Pan o lokalnej polityce, to muszę zapytać o pana deklarację startu w wyborach burmistrza
Boguszowa - Gorc. Skąd taki
pomysł?
- Bo chcę lepiej żyć…
W jakim sensie?
- Zna mnie Pan od wielu lat
i doskonale Pan wie, że nie
chodzi mi o pieniądze. Lepiej żyć, czyli funkcjonować
w środowisku, które wykorzystuje swój potencjał z
korzyścią dla wszystkich, a
nie tylko dla określonej grupy. Jestem przedsiębiorcą,
byłem zastępcą prezydenta

Wałbrzycha i jestem dumny,
że moje pomysły - choć, niestety, nie wszystkie – służą
dziś mieszkańcom, jak np.
Aqua Zdrój. Przez dwie kadencje byłem senatorem,
przez kilka lat byłem także
prezesem Polskiego Związku
Koszykówki i zorganizowałem w 2009 roku największą
imprezę mistrzowską w grach
zespołowych w naszym kraju.
Jestem także zaangażowany
w sprawy społeczne, nie tylko
jako założyciel Fundacji Zielone Wzgórze, która do dziś
wspiera m.in. młodzież i osoby niepełnosprawne. Mam
więc wiedzę i doświadczenie,
które chcę wykorzystać w
działalności dla tego miasta,
które potrzebuje wielu pozytywnych zmian. Chcę, by
wszyscy mieszkańcy Boguszowa, Gorc, Kuźnic i Starego
Lesieńca żyli lepiej i byli dumni ze swojego miasta.
Jakie są pana atuty?
- Poza doświadczeniem jest
również inne spojrzenie na
miasto, trochę z dystansu,
a także umiejętność rozmawiania z ludźmi i angażowania ich, bez względu na
ich przekonania. Mam wiele
pomysłów na pobudzenie
rozwoju miasta i młodzieży,
przy udziale której możemy przenosić góry. Rozwój i
wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, turystyki i rekreacji, infrastruktury mieszkaniowej i komunalnej. Jednym
z priorytetów jest budowa

obwodnicy, która wyprowadzi ruch kołowy z centrum
Boguszowa i Gorc. Dziś jeszcze za wcześnie na szczegóły,
tym bardziej, że - patrząc na
to co robi komisarz i wojewoda – nie wiemy kiedy odbędą
się wybory. Póki co, wszystkie
terminy ustawowe zostały
przekroczone.
Trzeba wziąć pod uwagę, że
nie został jeszcze rozpatrzony protest związany z czerwcowym referendum o odwołanie burmistrza Boguszowa
– Gorc…
- Skoro ta procedura nie została jeszcze zakończona, to
na jakiej podstawie został powołany komisarz? Mam wrażenie, że w przypadku tego
protestu też został przekroczony ustawowy termin, a w
środkach masowego przekazu pojawiał się informacja, że
w sądzie rozpatrującym protest zaginęły dotyczące go
dokumenty… Choć trudno w
to wszystko uwierzyć. Fama
niesie, że data wyborów zostanie wyznaczona albo na listopad tego roku, albo na styczeń 2021 roku. Zobaczymy,
czy fama miała rację (śmiech).
Rozmawiał Robert Radczak
REKLAMA
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Centrum Nieruchomości i Transportu Beata Żołnieruk
informuje, że z dniem 31.08.2020 r.
ﬁrma rozpoczyna realizację nowego rozkładu jazdy na trasie
Głuszyca Górna – Wałbrzych - Głuszyca Górna.

Zapraszamy młodzież szkolną do zakupu biletów miesięcznych pod adresem:
ul. Kłodzka 8, Głuszyca Górna po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 882 068 300 i 660 747 567
Głuszyca
Górna - rondo

5.24

6.20 7.05S

7.34

8.30

Głuszyca
Osiedle

5.34

6.30 7.20S

7.44

8.40 10.09 11.00 11.49

13.33 14.20 15.09 17.25

Jedlina –Zdrój
rondo

5.42

6.38

7.34S

7.52

8.48

13.41

Z Wałbrzycha
Sikorskiego

6.05

7.16

8.30

9.15

10.55 11.50 12.40 14.15 14.30S 15.10 16.10 18.00

9.59

10.50 11.39

10.17 11.08 11.57

13.22

14.10 14.59 17.15

14.28 15.17 17.33

Rozkład jazdy obowiązuje od 31.08.2020 r.
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
S –przez Nowe Miasto w dni nauki szkolnej.

Zdrowie jest najważniejsze
– 1 września uczniowie
wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się
w bezpiecznych warunkach
– mówi Minister Edukacji Dariusz Piontkowski.
Opracowane przez Ministerstwo Edukacji, wspólnie
z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia wytyczne, które będą
obowiązywały od 1 września
2020 r., mają zastosowanie
do organizacji pracy szkół i
placówek, w tym dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in.
z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków,
higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w
przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.
Główną wytyczną jest
bezwzględne przestrzeganie
podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i
ust, obowiązkowe zakrywanie
ust i nosa przez osoby trzecie
przychodzące do szkoły lub
placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie
w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę
możliwości zaleca się taką
organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między
osobami przebywającymi na
terenie szkoły.
Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych
przygotowują wewnętrzne re-

Wariant B – mieszana
forma kształcenia
(hybrydowa)

nitarnego. Będą to elastyczne
rozwiązania umożliwiające dyrektorowi szkoły lub placówki
zawieszenie zajęć w formie
tradycyjnej adekwatnie do
skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych
oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektor będzie mógł
zawiesić zajęcia grupy, grupy
wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub
całej szkoły lub placówki, w
zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
Warianty funkcjonowania
szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia
zakażenia na danym terenie:

Wariant A – tradycyjna
forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują
wytyczne GIS, MZ i MEN dla
szkół i placówek oświatowych.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po
uzyskaniu pozytywnej opinii
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego i za
zgodą organu prowadzącego,
będzie mógł częściowo lub w

UBEZPIECZENIA
tel. 513 018 511
Wypłata między innymi za:
• Pobyt w szpitalu zarówno w razie NNW
jak i choroby
• Pogryzienie przez psa lub kota,
ukąszenie przez żmiję, użądlenie!
• Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
• Zwrot kosztów korepetycji w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
• DZIECKO W SIECI
Ubezpieczyć można KAŻDE dziecko
od 0- 19 roku życia
Składka ROCZNA już od 55 zł
Załóż ochronę swojemu dziecku i nie martw się
na brak pieniędzy w razie wypadku

Bezpiecznie do szkoły

całości zawiesić stacjonarną
pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa
warianty kształcenia: B i C.

gulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki
w czasie epidemii. Główny
Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracował
szczegółowe rekomendacje
postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia
na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione
od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i
adekwatne do występujących
okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
będzie kluczowa dla dyrektora
szkoły lub placówki i organu
prowadzącego w przejściu na
system kształcenia „mieszany”
lub „zdalny (tzw. warianty B i C
pracy szkoły i placówki). Dzięki
zmianom w przepisach, dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze
względu na aktualną sytuację
epidemiologiczną, która może
zagrażać zdrowiu uczniów.
Zawieszenie będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sa-

REKLAMA

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy,
etapu edukacyjnego lub całej
szkoły lub placówki, w zakresie
wszystkich lub poszczególnych
zajęć i prowadzić kształcenie
na odległość (zdalne). Będzie
to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w
danej szkole czy placówce.
Decyzję podejmie dyrektor
po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego i otrzymaniu
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Opinie te, będzie
można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej
decyzji – uzyskać pisemnie,
ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie
zdalne

Dyrektor szkoły, placówki
podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na
określony czas i wprowadzeniu
w całej szkole kształcenia na
odległość (edukacji zdalnej).
Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal
zachowuje uprawnienie do
ograniczenia zajęć w szkołach
na terenie kraju.
(RED, źródło: MEN)

Przed nami nowy rok
szkolny, a za kilka dni zabrzmi
pierwszy dzwonek. Dlatego
już dziś warto zobaczyć, którędy prowadzi bezpieczna
droga do szkoły. Szczególnie
ważne jest to w Wałbrzychu,
gdzie w wielu miejscach prowadzone są prace drogowe.
Czas wakacji i związanego
z nimi wypoczynku powoli się
kończy. Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Dolnośląscy policjanci, jak co roku,
podejmują szereg działań, aby
zapewnić dzieciom i młodzieży
bezpieczeństwo podczas zbliżającego się okresu szkolnych
zajęć. Funkcjonariusze z wyprzedzeniem przeprowadzają
lustrację terenów wokół placówek oświatowych, zwracając
szczególną uwagę na oznakowanie i stan urządzeń bezpieczeństwa ruchu znajdujących
się w tych miejscach. Jednak
należy pamiętać, że bardzo
ważne jest również, aby każdy
z uczniów przed pierwszym
dzwonkiem zobaczył, którędy
prowadzi bezpieczna droga do
jego szkoły.
- Podczas działań funkcjonariusze ruchu drogowego
oraz prewencji będą zwracać
uwagę na pieszych i rowerzystów, którzy są częściej
narażeni na różnego rodzaje zagrożenia, zwłaszcza w
okresie wzmożonego ruchu
kołowego. Mundurowi swoją
obecnością będą przypominać kierującym o zachowaniu
szczególnej ostrożności w
miejscach przemieszczania się
uczniów do szkół i przedszkoli.
Ponadto policjanci pod specjalnym nadzorem będą mieli
pojazdy przewożące dzieci
i młodzież, kontroli będzie

podlegać przede wszystkim
sposób przewożenia w nich
najmłodszych pasażerów. Pamiętajmy, jak ważne jest, aby
dzieci były odpowiednio przygotowane do pokonania własnej drogi do szkoły. Powinny
znać wszystkie niebezpieczne
miejsca, które mogą napotkać, zmierzając na lekcje.
Rodzice i opiekunowie muszą
zaangażować się w proces
uświadamiania najmłodszym
zagrożeń, jakie mogą spotkać podczas drogi do szkoły. Upewnijmy się, że nasze
pociechy wiedzą, gdzie przechodzić przez jezdnię i w jaki
sposób. By zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, ich ubrania
oraz plecaki wyposażmy w widoczne po zmroku odblaskowe elementy. Jeszcze przed
pierwszym dzwonkiem każdy
z opiekunów może pokazać
swoim podopiecznym, jak wygląda ich własna bezpieczna
droga do szkoły:
• przejdźmy z naszymi dziećmi całą trasę
prowadzącą do szkoły; pokażmy, gdzie
są przejścia dla pieszych, gdzie jest sygnalizacja świetlna,
• pokażmy na co uczeń powinien zwrócić
uwagę, gdy będzie zmierzał na lekcje,
• poinstruujmy, jak należy się zachować,
dochodząc do przejścia dla pieszych,
w którą stronę należy spojrzeć, zanim
wejdziemy na „pasy”,
• wskażmy, jakie warunki należy spełnić,
aby bezpiecznie pokonać przejście dla
pieszych,
• pamiętajmy, że najbezpieczniejsza
droga do szkoły nie oznacza wcale tej
najkrótszej.
Niech droga do szkoły będzie bezpieczna dla każdego
– podkreślają funkcjonariusze z
Sekcji Prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
(RED)
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Delfinek na finiszu

Nowości w szkołach

Jedna z największych inwestycji
sportowo-oświatowych
w Szczawnie – Zdroju, czyli budowa krytej pływalni Delfinek,
realizowana jest terminowo.
Wszystko wskazuje, że już od
września uczniowie szczawieńskich szkół, mieszkańcy i kuracjusze będą mogli pływać i relaksować się w miejskim basenie.
Od kilku dni trwa odbiór inwestycji przez komisję powołaną przez burmistrza Szczawna
– Zdroju Marka Fedoruka. I jest
szansa, że obiekt zostanie oddany do użytku tuż po rozpoczęciu
roku szkolnego.
Przypomnijmy:
inwestycja,
która rozpoczęła się w 2018 roku,
obejmuje budowę krytej pływalni
wraz z niezbędną infrastrukturą

Dobiegają końca intensywne prace remontowe w placówkach oświatowych w
Świebodzicach. A do szkolnych bibliotek
trafią nowe książki.
Największy zakres prac remontowych
wykonywany jest w Szkole Podstawowej
nr 3. W budynku A remontowana jest aula,
odświeżane są klasy, w sali gimnastycznej
wymieniane jest przyłącze elektryczne. Ponadto odnawiana jest kuchnia, wymieniane są m.in. płytki ścienne i podłogowe. W
najbliższym czasie rozpocznie się remont
dachu szkoły oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa odwodnienia
terenu kanalizacji deszczowej. W Przedszkolu nr 3 remontowane są dwie łazienki
dziecięce. Remont polega na całkowitej wymianie instalacji sanitarnej, armatury oraz
kafli. Zwiększy się komfort, estetyka toalet.
Ponadto planuje się odświeżenie innych pomieszczeń przedszkolnych. W budynku Ze-

przy ul. Słonecznej 1A w ramach
Programu „Dolnośląski Delfinek”.
Inwestycja realizowana jest jako
kolejny etap budowy nowoczesnego kompleksu oświatowo – sportowo – rekreacyjnego. Szczawno
wzbogaci się o krytą pływalnię o
wymiarach niecki 16,67 m x 8,5 m
i głębokości 0,9 m – 1,35 m z czterema torami pływackimi po 2 m
szerokości każdy oraz ze słupkami
do skoku startowego. Takie parametry niecki pozwalają na organizację zawodów szkolnych oraz treningów pływackich, jak również na
komfortowe pływanie rekreacyjne
osób dorosłych, a także na szereg
zajęć rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Głębokość i profil dna umożliwiają prowadzenie profesjonalnej
nauki pływania dla dzieci w klasach

I-VIII, a także nauczanie takich elementów sportu pływackiego, jak
skok startowy czy nawrót. Niecka
basenowa jest zwymiarowana tak,
aby można było na niej prowadzić
zajęcia nauki pływania dla jednej,
max. 30-osobowej klasy. Pływalnia
jest wyposażona w urządzenia do
masażu, gimnastyki i inne. Obiekt
posiada szatnie, natryski, nogomyjki, toalety, pomieszczenie dla
ratowników, magazyn sprzętu
sportowego itp. Pływalni - za pomocą łącznika – połączona będzie
z budynkiem szkolnym i halą sportową.
(RED, fot. Patryk Maćkowiak)

społu Szkół, dla którego od września gmina
będzie organem prowadzącym trwają prace
remontowe, odnawiane są sale lekcyjne,
pomieszczenia sanitarne i administracyjne,
a także ciągi komunikacyjne. Trwają prace
związane z wykonaniem zatoki postojowej
przy Szkole Podstawowej nr 4. Umożliwi
to rodzicom bezpieczne zatrzymywanie się
przed szkołą. W pozostałych placówkach
przeprowadzane są bieżące remonty, konserwacje i odnawianie sprzętu.
Świebodzickie szkoły kupią nowości wydawnicze do swoich bibliotek. W ramach
wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzicach otrzymały dofinansowanie na
zakup nowości wydawniczych do bibliotek
szkolnych i pedagogicznych. Łączna kwota
otrzymanego wsparcia wynosi: 13 894 zł.
(WPK)
REKLAMA
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Pożegnanie wakacji
- W sobotę - 29 sierpnia - zapraszamy na ostatnią wycieczkę z serii „Dzień Dobry
Gmino Walim”. Zbiórka jak
zwykle o godz. 11.00 przed
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Walimiu. Tego
samego dnia Gmina Walim zaprasza mieszkańców i turystów
na festyn z okazji zakończenia
wakacji. Początek o godz. 14.00
w Parku Jordanowskim w Walimiu. Na najmłodszych czeka
mnóstwo atrakcji oraz lody dla
ochłody, a na dorosłych wieczorek taneczny. Jak w każdy
letni weekend, zapraszamy także na geozabawę do Centrum
Obsługi Ruchu Turystycznego
w Zagórzu Śląskim. Czekają na
Państwa również nasze atrakcje: zamek Grodno, Sztolnie
Walimskie oraz Akwarium.
Poza tym niezapomniane wrażenia ze spacerów po Górach
Sowich, przepiękne krajobrazy
wokół jeziora Bystrzyckiego –
zachęca Adam Hausman, wójt
Gminy Walim.
(AM)
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Ubezpieczenia NNW szkolne:
kupować w szkole czy indywidualnie?
Niedługo koniec wakacji
i znów zaprowadzimy nasze
pociechy do szkół i przedszkoli. Pojawi się problem
z wyborem ubezpieczenia
NNW, czyli od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Czy ubezpieczać dziecko w
szkole czy szukać ubezpieczenia na własną rękę? Alicja
Mazurkiewicz - specjalista do
spraw ubezpieczeń majątkowych w IQ Ubezpieczenia
doradzi na co zwracać uwagę
przy wyborze takiego ubezpieczenia.
Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę co zawiera takie
ubezpieczenie i od czego
jest chronione nasze dziecko.
Między innymi ile pieniędzy
dostaniemy za 1 procent trwałego uszczerbku na zdrowiu
w przypadku nieszczęśliwego
wypadku, ponieważ to, co naj-

częściej przydarza się naszym
pociechom, to - na przykład różnego rodzaju złamania. W
tym roku przy składce 139 zł
na rok za 1 procent trwałego
uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest aż 1000 zł!
Należy również sprawdzić
co w przypadku, gdy po wizycie w szpitalnym oddziale ratunkowym okaże się, że dziecko nie ma złamanej ręki. Warto,
aby nasza polisa zawierała tzw.
„cukierkowe”, które chociaż w
małym stopniu osłodzi dziecku ból, którego doświadczyło
i choć ręka na szczęście nie została złamana, to dziecko otrzyma 200 zł. Wystarczy mieć wtedy tylko dokumenty z wizyty
w szpitalu, które potwierdzają
zaistniały wypadek.
Nasze dzieci w większości
uczęszczają na zajęcia poza
lekcyjne, takie jak: taniec,

sztuki walki, pływanie itd. Niestety, większość polis zawieranych w szkołach nie obejmuje ubezpieczeniem zajęć
poza lekcyjnych, w szczególności sztuki walki i innych
sportów, które uznawane są
za ekstremalne. Ale polisa wykupiona indywidualnie może
obejmować ochroną tego
typu zdarzenia.
Investceo poleca Państwu
produkt, który - w zależności

Z przewodnikiem
po Głuszycy
od potrzeb - dostępny jest w
trzech wariantach ubezpieczeniowych. Składka na cały rok to
- w zależności od pakietu - 55
zł, 79 zł i 139 zł. Wszystkim zainteresowanym nasi specjaliści
od ubezpieczeń pomogą również w ewentualnym zgłaszaniu szkód, ponieważ z naszego doświadczenia wiemy, że
większość klientów ma z tym
problem.
Alicja Mazurkiewicz

Zapraszamy do naszych biur po więcej informacji:
Boguszów – Gorce, ul. Jagiełły 5, tel. 535 717 717
Wałbrzych - Piaskowa Góra, ul. Główna 5, tel. 530-846-846,
e-mail: walbrzych@iqubezpieczenia.pl
Świebodzice - ul. Jeleniogórska 2a, tel. 535-140-150
Zapraszam także na naszą stronę internetową
https://www.polisaprzezinternet.pl/

Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej zaprasza na kolejną bezpłatną wycieczkę z
przewodnikiem. Tym razem
do Głuszycy. Czy są laureaci Nagrody Nobla związani z
Głuszycą, czy w Głuszycy nocował Fryderyk Wielki, czym
jest i gdzie znajduje się tzw.
„Głuszycki Mały Fiord”? Na te
i inne pytania znajdziemy odpowiedź podczas wycieczki z
przewodnikiem 29.08.2020 r.
Zwiedzanie miasta rozpocznie
się o godz.11.00 w Centrum
Przesiadkowym przy ul. Łukasiewicza w Głuszycy. W programie między innymi: punkt
widokowy „Cesarska skałka”,
wieża widokowa Kościoła NMP,
kamieniołom „Kamyki”. Planowany czas wycieczki – do 3
godzin. Dodatkowe informacje
pod numerem telefonu 74 664
38 71.
(MM)
REKLAMA
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ZABAWA PASJA PROFESJONALIZM

SZKOŁA TAŃCA CORDEX • www.taniec.walbrzych.pl
ZAPRASZAMY: ul. Armii Krajowej 43 • tel.: 789 080 786

Jubileusz Szkoły Tańca Cordex
To już 25 lat istnienia
Szkoły Tańca Cordex w Wałbrzychu. W 1995 r. byliśmy
w mieście pierwsi, dziś jesteśmy jedni z najlepszych!
Wychowaliśmy
dziesiątki
mistrzów (mistrzostwo Polski
hip-hop formacje, drużynowe wicemistrzostwo Europy
w tańcu towarzyskim, Puchar
Polski solo hip-hop), zwycięzców konkursów (Rytmy Ulicy,
Bitwa na Taniec, Tancbuda solo
i formacje hip-hop), finalistów
(finaliści mistrzostw Polski w
tańcu towarzyskim), a przede
wszystkim pasjonatów tańca. Nasi podopieczni tańczyli
na parkietach w całej Polsce,
a także poza nią, sięgając nawet Stanów Zjednoczonych.
Uświetniali pokazami teatry, filharmonie i opery, dzięki czemu
o Wałbrzychu i wałbrzyskich
artystach słyszała cała Polska.
Jesteśmy dumni z naszej historii i wciąż nie zwalniamy tempa.

jak: Heels czyli taniec zmysłowy, kobiecy na obcasach, Jazz
dla dorosłych - taniec liryczny,
nastrojowy, dobry dla sylwetki,
Cheerleading dla dzieci i młodzieży. Oczywiście - jak zawsze
- znajdziecie także dla wszyst-

Twórcy unikalnego projektu
muzycznego „Lubię kiedy pada
deszcz” poszukują wokalistów
do swojego zespołu. Jeżeli
chcesz rozpocząć swoją podróż muzyczną, sprawdzić się,
a przede wszystkim rozwijać
siebie i swoją pasję przyjdź zaśpiewać 2 września o godzinie
17:00 do Gminnego Centrum
Biblioteczno – Kulturalnego w
Starych Bogaczowicach. Więcej o artystach tworzących projekt można przeczytać na stronie: http://composingart.pl/.
(IL)

stronie www.taniec.walbrzych.
pl oraz pod numerem telefonu: 789 080 786 w godzinach
15:00-21:00.
Zapraszamy!
Szkoła Tańca Cordex
w Wałbrzychu
REKLAMA

Od września ponownie zapraszamy do spotkania z tańcem, tak dobrze nam znanych
jak i zupełnie nowych miłośników tego pięknego sportu.
Małymi krokami, pod okiem
profesjonalnej kadry i w luźnej
atmosferze wprowadzimy Was

w świat zabawy, radości z ruchu i magii tańca.
Chcąc wyjść naprzeciw
oczekiwaniom, wciąż się udoskonalamy, szkolimy i poprawiamy oraz odświeżamy
naszą ofertę. W tym sezonie
proponujemy takie nowości

Półmaraton Górski
tuż tuż

5 września odbędzie się V
Półmaraton Górski z Flagą na
Trójgarbie. Pomysłodawcami
i organizatorami półmaratonu są Gmina Stare Boga,m/
czowice i Gmina Czarny Bór.
Zawodnicy będą mieli do pokonania dwie trasy. - Krótsza
trasa to ukłon w stronę tych,
którzy zaczynają swoją przygodę z bieganiem. Każdy będzie mógł poczuć niepowtarzalną atmosferę maratonu,
która mobilizuje do dalszej
pracy i osiągania kolejnych

www.biuro-system.pl

artykuły szkolne i biurowe

Spoko szkoła

Raport z Gminy Stare Bogaczowice
Szukają wokalistów

kich grup wiekowych taniec
towarzyski, hip-hop, breakdance, czy jazz.
Już od 31.08 ruszają dni
otwarte bezpłatnych zajęć,
przyjdź, sprawdź, tańcz! Grafik
i szczegóły dostępne na FB, na

sukcesów - zachęca Mirosław
Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice. Ci, którzy zdecydują
się na dłuższą trasę, będą mieli do pokonania 21 km odcinek prowadzący wokół i przez
szczyt Trójgarbu. Krótsza trasa liczy 11 km. Start biegu 5
września o godz. 11:00, plac
przy Zalewie w Starych Bogaczowicach. Zapisy na bieg dostępne są na stronie: https://
online.datasport.pl/zapisy/
portal/listy/?zawody=5452.
Tam też znajduje się regulamin zawodów.
(IL)

Z tygodnikiem DB2010
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10% rabatu

na ARTYKUŁY SZKOLNE
ZAPRASZAMY

PH Spoko Szostak Sp . J.

Lotników 3E, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 84 295 07

zamowienia@biuro-system.pl
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przedszkola@onet.pl
Nastał czas, aby wybrać przedszkole dla swojego najcenniejszego skarbu-DZIECKA.
Minęły czasy, gdy robiliśmy to pochopnie, bez większego namysłu. Dzisiaj wiemy, że ten wybór to jeden
z najważniejszych ﬁlarów na drodze do sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapraszamy do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu i Świebodzicach opartego na autorskiej metodzie F. Froebla. Nauka oparta jest na programie „Dar zabawy”, który skłania do samodzielnej aktywności
dziecka kierowanej przez nauczyciela o charakterze poznawczym, badawczym, ruchowym i konstrukcyjnym. Pobyt w naszej placówce, to niepowtarzalna przygoda edukacyjna związana z ruchem, działaniem
twórczym, muzyką, śpiewem i wspólną zabawą.

Oferta, którą proponują przedszkola dodatkowo:

• Języki obce: angielski, francuski, niemiecki • Nowoczesne, licencjonowane metody pracy
• Twórcza Rytmika • Akademia Dźwięku i Ciszy • Spotkania z Teatrem
• Spotkania z Filharmonią • Lekcje żywej przyrody • Tańce

Zapraszamy do:
Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:
KONICZYNKA I • 58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 32-34
JEDYNECZKA • 58-300 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 17A
Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne
KONICZYNKA • 58-160 Świebodzice, Osiedle Sudeckie 12
BAJKA • 58-301 Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT tel. 602 231 533
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Walczą ze smogiem
Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę kotłów
węglowych na ogrzewanie
ekologiczne. Wnioski będą
przyjmowane do 30 września
2020 r.
Wniosek musi zostać złożony na obowiązującym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami.
Formularze wniosków o
dotację oraz dokumentów
niezbędnych do rozliczenia
można pobrać w następujący
sposób: za pośrednictwem
strony internetowej www.jedlinazdroj.eu oraz osobiście
w siedzibie Urzędu (Biuro
Obsługi Klienta). Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski (tj. zawierające
wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku).
Wnioski wraz z załącznikami
należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
Jedlina-Zdrój. Wnioski złożone
po okresie naboru nie będą
rozpatrywane.
O dofinansowanie mogą
się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami,
współwłaścicielami
oraz
najemcami lokali mieszkalnych. Program nie dotyczy

Joga w parku

budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych. Dofinansowaniu podlega wyłącznie
całkowita wymiana ogrzewania węglowego na: kotły opalane gazem, kotły
opalane olejem opałowym,
piece elektryczne oraz pompy ciepła. Dofinansowanie
może wynieść maksymalnie
50% poniesionych i udokumentowanych
kosztów
kwalifikowanych, nie więcej niż 5.000 zł. Dotacja nie
może pokrywać wydatków
sfinansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł. Okres
kwalifikowalności kosztów
rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2020 r. a kończy w dniu
30 września 2021 r. Szczegółowych informacji na temat
naboru udzielają pracownicy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, w godz. pracy urzędu
(tel. 74 845 52 15 wew. 29).
Złożenie wniosku nie
jest tożsame z otrzymaniem
dofinansowania. Wysokość
przyznanej dotacji uzależniona jest od udzielenia
Gminie Jedlina-Zdrój pożyczki przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.
(KS)

Radna Rady Powiatu Wałbrzyskiego Ramona Bukowska, wraz z Wałbrzyską
Szkołą Jogi, zaprasza na bezpłatne ćwiczenia jogi. – Spotykamy się w ostatnią sobotę
sierpnia o godz. 9.00 w Parku
Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju, gdzie czeka nas prawdziwy relaks i atmosfera pełna
pozytywnej energii. Zajęcia
prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli jogi – podkreśla Ramona Bukowska.

Kino w ogrodach
Teatr Zdrojowy im. Henryka
Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju, Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina oraz
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
na zakończenie wakacji zapraszają do kina plenerowego. W wyjątkowym miejscu - w
ogrodach Domu Zdrojowego
w Szczawnie-Zdroju - odbędzie
się projekcja nagrodzonego 6
Oscarami musicalu „Chicago”.
Seans odbędzie się 30 sierpnia
o godz. 21.00. W przypadku złej
pogody pokaz odbędzie się w
Hali Spacerowej. Wstęp wolny.
(RED)

Raport z Gminy Mieroszów
Niebo do wynajęcia

• Schronisko PTTK Andrzejówka w Rybnicy Leśnej zaprasza
w ten weekend na pożegnanie
wakacji w gwiezdnym stylu.
Program: 28.08.2020 r., godz.
20:00 - koncert „pod chmurką”
Roberta Kasprzyckiego (koncertowa zbiórka pieniędzy),
29.08.2020 r., godz. 20:00 –
21:30 wykład dr Przemysława
Wojciechowskiego oraz obserwacja nieba, 21:30– węgle
na gorąco, czyli przekraczanie
swoich lęków z Krzysztofem Cybulskim – specjalistą od rzeczy
nieoczywistych. Organizatorem
imprezy jest Schronisko PTTK
Andrzejówka, a współorganizatorem Mieroszowskie Centrum
Kultury.

trasie Mieroszów - Wałbrzych.
Początkowy przystanek na ul.
Sportowej w Mieroszów. Rozkład jazdy obowiązuje od 1
września 2020 r.

Opieka wytchnieniowa

• Gminne Biuro Spisowe w Mieroszowie mieści się w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - pl. Niepodległości 1, pok.
15, telefon kontaktowy 74 303
00 30. Koordynatorem gminnym jest Aneta Rajter.

• Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mieroszowie rozpoczyna
realizację programu opieki wytchnieniowej. Celem programu
jest wsparcie członków rodzin
lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami dorosłymi
do 75 roku życia, ze znacznym
stopniem niepełnosprawności
oraz orzeczeniami równoważnymi, przez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej (usług opiekuńczych). Projekt skierowany
jest do 10 osób: 8 osób dorosłych i 2 dzieci z terenu gminy.
Program finansowany jest z
Funduszu Solidarnościowego.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 74 845 82 62.

Wracają busy

Bezpłatna mammografia

Spis rolny

• W związku rozpoczęciem nauki w szkołach, wznowione
zostają szkolne kursy busów
przez firmę „ Mieroszów-Trans”
Bochenek i Wspólnicy s.j. na

• O tym jak ważna jest profilaktyka i wczesna wykrywalność
chorób piersi nie trzeba nikogo
przekonywać, dlatego zachęcamy kobiety w wieku 50 - 69 lat

do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych. 7
września mammobus stanie w
przy boisku sportowym na ul.
Sportowej w Mieroszowie. Rejestracja telefoniczna pod nr tel.
(58) 666 24 44, Więcej na stronie
www.mammo.pl.

Inauguracja sezonu

• Piłkarze KP MCK Mieroszów w
pierwszym meczu rozgrywek o
mistrzostwo klasy B zremisowali w Boguszowie – Gorcach ze
Szczytem 1:1. Pierwszy mecz ligowy w roli gospodarza KP MCK
rozegra 29 sierpnia o godz. 17.00
na stadionie w Mieroszowie. Rywalem będzie Sparta Przełom
Pastuchów.

Mieroszowska Nocna
Tułaczka Górska

Na 24 października zaplanowany został jesienny, nocny
rajd górski. Trasa będzie biegła
nie tylko utartymi szlakami, ale
drogami i leśnymi ścieżkami,
którą znają tylko mieszkańcy
Gminy Mieroszów. Dystans
około 25 km i maksymalnie
1000 m w górę, na trasie będzie
1 punkt kontrolny z bufetem.
Start: Rynek w Mieroszowie o
godzinie 22:00, meta: Parkowa
Góra (muszla koncertowa).

REKLAMA

(RED)
REKLAMA

DZIENNY DOM POBYTU
OAZA SENIORA
Z pasją pomagamy Ludziom

1 lipca 2020 r. uruchomiliśmy 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

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje,
iż otrzymane pożyczki na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

zostaną umorzone z urzędu.
Umorzenie nastąpi pod warunkiem prowadzenia
działalności gospodarczej przez 3 miesiące
od dnia otrzymania pożyczki.
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P.H.U. - „MAJA” Sp.J.
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

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

KUPIĘ
STAROCIE
PORCELANĘ SZKŁO
KOLOROWE PATERY
ZEGARKI I INNE
PRZEDMIOTY
Z OKRESU PRL-U

TEL. 509 546 581

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

MALOWANIE,
TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330
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

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

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

Okna LUCH

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

Inne, ale wcale nie gorsze

Bezpłatne
szczepienia
Gmina Walim organizuje akcję bezpłatnych szczepień
przeciw grypie. - Akcja jest
adresowana do osób z grupy
największego ryzyka, czyli w
wieku powyżej 65 roku życia
i zameldowanych na terenie
Gminy Walim. Obowiązkowe
jest wcześniejsze zgłoszenie.
Zgłoszenia przyjmujemy do
28.08.2020 r. pod numerami
telefonów: 74 84 94 345, 604
108 858 w godzinach pracy
Urzędu Gminy Walim – mówi
Aleksandra Ignaszak, sekretarz
Gminy Walim.
(AM)

Dożynki gminne
Dożynki Gminne w Gminie
Czarny Bór zostaną w tym
roku ograniczone do dziękczynnej mszy świętej, która
zostanie odprawiona 30 sierpnia
2020 r. (niedziela) o godz. 12.00
w kościele Parafialnym w Witkowie. Po nabożeństwie zostanie
rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy.
Dolnośląskie Święto Pieroga w
tym roku się nie odbędzie.
(JJ)

Trwająca pandemia miała znaczący wpływ na tegoroczne wakacje w Gminie
Stare Bogaczowice. Odbyły
się one w zupełnie innych
warunkach, z wieloma obostrzeniami oraz wymogami.
Nie przeszkodziło to jednak
w spędzaniu czasu w sposób
kreatywny, zabawny, pełen
przygód, jak również nauki.
Wszystkie wydarzenia wakacyjne organizowane przez
Gminne Centrum Biblioteczno- Kulturalne odbywały się
w reżimie sanitarnym oraz
zgodnie z wytycznymi.
Na mieszkańców Gminy
czekały lokalne wycieczki z
ciekawymi
przewodnikami.
Krzysztof Żarkowski zabrał
dzieci i młodzież na edukacyjną przygodę z gminną florą i
fauną. Okazuję się, że wystarczy się rozejrzeć, aby dostrzec
piękne okazy ptaków, unikatowe kwiaty, a nawet jadalne
owoce i zioła, które rosną w
gminie. O tym jak wykorzystać
te cuda natury można było dowiedzieć się na późniejszych
warsztatach zielarskich.
W trakcie wakacji Gminne
Centrum Biblioteczno- Kulturalne otworzyło również nowe
atrakcje na placu zabaw: ścież-

kę sensoryczną dla najmłodszych czy urządzenia, które
pomagają w rozwoju dzieci.
W letnie miesiące plac zabaw
czynny jest codziennie – od
rana do wieczora.
Niezwykłą popularnością
cieszył się biwak survivalowy
pod przewodnictwem Krzysztofa Petka. Doświadczony
podróżnik, pisarz i nauczyciel
pokazał rodzicom i dzieciom
jak założyć obozowisko i jak
dobrze spędzić czas na świeżym powietrzu. Oprócz tego
uczestnicy poznali podstawy
samoobrony, survivalu oraz
orientacji w terenie. Telefony
komórkowe były zabronione!
Kolejną atrakcją, która okazała się strzałem w dziesiątkę,
było kino plenerowe. Filmy
pod gołym niebem obejrzały
setki widzów. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ tytuły były
naprawdę doskonałe w tym:
oscarowy La La Land, czy wzruszający Cudowny Chłopak. Każdy mógł wybrać coś dla siebie.
Najmłodsi
mieszkańcy
gminy spotkali się również z
wielokrotnie
nagradzanym
pisarzem Marcinem Pałaszem. Spotkanie pełne humoru, ciekawych opowieści, ale
również i nagród, pytań oraz

DOMOFONY
MONITORING

- 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

Spis w gminie
1 września 2020 r. rozpoczyna
się Powszechny Spis Rolny. W
Urzędzie Gminy Czarny Bór przy
ul. Głównej 18, dla osób nieposiadających warunków technicznych do dokonania samospisu,
od 1 września 2020 r. do 30
listopada 2020 r. w godzinach
pracy urzędu zostanie bezpłatnie udostępnione stanowisko
komputerowe, uwzględniające
niezbędne zabezpieczenia wynikające z sytuacji epidemicznej.
Pracownicy Gminnego Biura
Spisowego w Czarnym Borze zapewnią wsparcie merytoryczne
i techniczne przy dokonywaniu
samospisu. Więcej informacji
pod linkiem: https://spisrolny.
gov.pl.
(JJ)

autografów odbyło się w plenerze. Tradycyjnie na każdego
uczestnika naszych spotkań
czekała nagroda. Nie inaczej
sprawa miała się w trakcie
ostatniego wydarzenia w trakcie tych wakacji, czyli gry terenowej – Bogaczowicka Przygoda. Na śmiałków czekały
wyzwania – musieli odnaleźć
wszystkie magiczne artefakty,

rozwiązać zagadki, a na końcu
ułożyć tajemne hasło. - Gmina Stare Bogaczowice udowodniła, że nawet w reżimie
sanitarnym można zorganizować niezapomniane wakacje – podkreśla Ilona Bujalska,
dyrektor Gminnego Centrum
Biblioteczno- Kulturalnego w
Starych Bogaczowicach.
(IL)

Rozmawiali
o współpracy
Adam Górecki - wójt Gminy
Czarny Bór spotkał się z Arturem Siennickim - prezesem
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park.
- Rozmowy dotyczyły przyszłej
współpracy, która będzie miała
wpływ na rozwój naszej gminy
– podkreśla Adam Górecki.
(JJ)
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USŁUGI
(1) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533
(1) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie w najlepszej cenie i w najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

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

Piaskowa Góra- 2 pokoje 35m2, 2
piętro w 4 piętrowym budynku,
cena 115 tys. Tel. 883 334 486

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

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

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

PRACA
Opieka. Niemcy. Legalnie. Tel.
725 24 89 35

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

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

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

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama. net. pl
http://www. panorama. net. pl

KUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
BIAŁY KAMIEŃ super okolica 2
pokoje parter cena 85tys zł tel do
kontaktu 535-416-014
oferta dostępna na www. panorama. net. pl pod nr PAN- MS- 1132
PIASKOWA GÓRA 3pokoje, 58m2
1pietro cena 215tys zł tel do kontaktu 535-416-014

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, WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko
ul.Gagarina, pow. 239 m2, w tym
pow. biurowo-mieszkalna 60m2,
działka 400 m2, cena 3900 zł netto/ m-c. Tel. 883 334 486
MS-4248 Piaskowa Góra kawalerka
26m2, jasna kuchnia, balkon, cena
97.000 zł. Tel. 883 334 486
MS-4237 Podzamcze 51 m2, 2
pokoje, wysoki standard, cena
209.000 zł. Tel. 883 334 486
MS-4143 Podzamcze, ul. Forteczna, 3 pokoje, 56m2, po remoncie,
cena 199.000 zł. Tel. 883 334 486
MS-4221 Podzamcze, 3 pokoje,
62,80m2, 6 piętro, do odświeżenia,
cena 225.000 zł. Tel. 883 334 481
MS-4214 Stary Zdrój, kawalerka,
32m2, 2 piętro, po remoncie, cena
89.000 zł. Tel. 883 334 481
MS-4199 Stary Zdrój, ul. Żeromskiego, mieszkanie z ogródkiem, 2
pokoje, 45m2, cena 145.000zł. Tel.
883 334 486

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 – BIAŁY KAMIEŃ, ul.
Andersa 2 pokoje, 48m2, 2 piętro,
ogrzewanie gazowe, po kapitalnym remoncie – NOWE! cena
199.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – NOWE MIASTO, 2
pokoje, 34m2, 2 piętro, bardzo
dobry stan, ogrzewanie gazowe,
cena 124.500zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO - 3
pokoje, ogrzewanie gazowe,
68m2, 4 piętro, po remoncie, cena
189.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowsze
bud. kawalerka, 3 piętro w 4,
28,5m2, spokojna okolica, cena
89.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – DO WYNAJĘCIA
- PIASKOWA GÓRA, ul. Malczewskiego, 2 pokoje, 37m2, 4 piętro,
cena 1300zł, 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

MS-4176 Biały Kamień, 2 pokoje,
38m2, 2 piętro, ogrzewanie miejskie, do odświeżenia, cena 149.000
zł. Tel. 883 334 481

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

MS-4243 Nowe Miasto, 3 pokoje,
66,70m2, parter w 4 piętrowym
bloku, ogrzewanie miejskie, do
remontu, cena 159.000 zł. Tel. 883
334 481

RENOMA – ŚWIEBODZICE - DOM,
dwa osobne wejścia, dla dwóch
rodzin, 206m2, 1540m2 działka,
cena 420.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

MS-4247 Rynek, 2 pokoje, 63m2,
1 piętro, cena 118.000 zł. Tel. 883
334 481

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

MS-4236 Sobięcin, 2 pokoje, 56m2,
1 piętro, ogrzewanie budynkowe,
do remontu, cena 119.000 zł. Tel.
883 334 481
MS-4235 Boguszów – Kuźnice, kawalerka, 42m2, do remontu, cena
47.000 zł. Tel. 883 334 486

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

MS-4240 Szczawno-Zdrój, apartament dwupoziomowy, 126m2,
cena 520.000 zł. Tel. 883 334 481

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

DS-4234 Poniatów, tylko za
gotówkę! dom wolnostojący, cena
289 tys. Tel. 606 976 630

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
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 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: 599 000
zł, ( nr: 2621)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06,
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem
i zadbanym ogrodem (parter) na
wynajem wyposażone, 3 pokoje,
aneks kuchenny,60m2, piękna
okolica Cena: 1 990 zł, (nr: 2551)(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, 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 –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 –PODZAMCZE, na sprzedaż
mieszkanie z balkonem, 65 m2, 7
piętro, jasna kuchnia w zabudowie, 3 pokoje, ogrzewanie miejskie, cena: 189 000 zł (nr:2618)
- (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 –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,

WYNAJMĘ
MIESZKANIE
o powierzchni 42 ,7 m2
dwa pokoje, kuchnia,
łazienka z wc
strych 3,7 m2.,
piwnica 3,1 m2.

Tel. 793 590 817

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 200 m 2 , 7 pokoi, 2 kuchnie,
łazienka, 3 WC , Działka 1218 m 2.
Cena: 550 000 zł, ( nr: 2625)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06

łazienka- po remoncie. Piwnica
około 17m2. Cena 155 tys. zł.

BON –MARCISZÓW gmina Dom o
pow. 180 m 2 , 5 pokoi, 3 kuchnie,
3 łazienki z WC, , Działka 11 973 m
2. Cena: 375 000 zł, ( nr: 2632)(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

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

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 51 m2, 2 pokoje, z aneksem
kuchennym łazienka z WC, ogrzewanie gazowe. CENA: 155 000 zł
(nr: 2631) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON- BIAŁY KAMIEŃ, na wynajem
mieszkanie pow.48 m2, 2 pokoje,
kuchnia z wyposażeniem, 1 piętro.
Cena: 1 150 zł + kaucja(nr: 2633) ,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia,
2 łazienki z WC , Działka 826 m 2.
Cena: 690 000 zł, ( nr: 2640)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 63,4 m 2 , 2 pokoje,salon z
aneksem kuchennym, przedpokój,
łazienka z WC, ogrzewanie gazowe. Cena 139 000 zł ( nr 2636), (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ- mieszkanie pow. 73,23 m 2, 2 pokoje,
jasna kuchnia, łazienka z WC po
remoncie, przedpokój, ogrzewanie
gazowe. Cena 215 000 zł (nr.2636),
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 38,8 m 2, 1 pokój z kuchnią,
przedpokój, łazienka a WC. Cena
86 000 zł, (nr.2639), (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.
882068300, 660747567
e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bezpieczne i sprawne przejście przez
cały proces zakupu lub sprzedaży,
aż do momentu umowy końcowej
związanej z jej nabyciem/zbyciem.
Pomożemy w określeniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!
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

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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Zerówka u Mikołaja
We wrześniu 2020 r. zostanie otwarty oddział „0” w Niepublicznym Przedszkolu U Mikołaja
przy ulicy Generała Andersa 171 w Wałbrzychu.
- Nasza placówka będzie realizowała program nauczania
zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji
Narodowej. „Zerówka” będzie
bezpłatna do 6 godzin dziennie od 7:30 do 13:30. Dzieci w
tym czasie mają zapewnione
dodatkowe zajęcia z języka
angielskiego oraz z logopedą.
W godzinach popołudniowych
będą odbywały się zajęcia za
dodatkową opłatą: akademia
dźwięku i ciszy, rytmika, teatrzyki, lego oraz w ramach

innowacyjnego projektu „Poznajemy zawody”. Zapraszam
do zapisów pod numerem
telefonu: 502 502 024 – mówi
Ramona Bukowska, dyrektor
Niepublicznych Przedszkoli U
Mikołaja w Wałbrzychu i Strudze.
Przedszkola „U Mikołaja”
położone są w bardzo dobrych
lokalizacjach: w Wałbrzychu
przy ulicy Andersa 171, a w
Strudze w Gminie Stare Bogaczowice przy ul. Szkolnej
2. Placówki są wyposażone w

nowoczesne meble, urządzenia oraz zabawki, które – dzięki
niezbędnym atestom – zapewniają komfort i bezpieczeństwo
użytkowania. Właściwą opiekę
i edukację zapewnia wszystkim
dzieciom starannie dobrany
oraz znakomicie wykwalifikowany personel.
– Od 3 lat prowadzę grupę
dzieci starszych w wieku 4-5 lat.

Nasza grupa nazywa się „Krasnale”. Opieka w naszej placówce jest świadczona przez
12 miesięcy. Codziennie w naszym przedszkolu od godziny
9:00 odbywają się zajęcia dodatkowe. Są to m.in. tańce, szachy, język angielski dwa razy w
tygodniu, akademia dźwięku i
ciszy, informatyka, logopedia,
robotyka. Dzieci realizują innowacyjny projekt „ Poznajemy
zawody”, w ramach którego
zostały zaplanowane cykliczne spotkania ze strażą pożarną, policjantem, fryzjerem i
krawcem, które mają na celu
inspirować zawodowo nasze
przedszkolaki już od najmłodszych lat. Współpracujemy z
biblioteką – filią nr 6 z oddziałem dziecięcym w Wałbrzychu
oraz Specjalistyczną Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu. Dzieciom będącym w trudnych sytuacjach
rodzinnych mamy do zaoferowania wsparcie psychologa
dziecięcego. Raz w miesiącu
gościnnie przyjeżdża do naszego przedszkola teatrzyk z Kra-

kowa z nowoczesnym repertuarem. Co roku uczestniczymy
i bierzemy udział w dolnośląskich konkursach i festiwalach
piosenek. Współpracujemy z
naszym drugim przedszkolem,
znajdującym się w Strudze w
Gminie Stare Bogaczowice.
Co roku w czerwcu obchodzimy wspólnie festyn z okazji
Święta Rodziny. Organizujemy wycieczki do wałbrzyskiej
palmiarni, spacery do Dworzyska w Szczawnie – Zdroju.
Zajęcia są przeprowadzane w
taki sposób, aby równocześnie

pracować z 4- 5-latkami na
odpowiednim do ich rozwoju
poziomie. Korzystamy z przewodnika z serii Olek i Ada, który umożliwia pracę w grupach
łączonych. Dzięki temu zajęcia
z dziećmi stają się wspaniałą
przygodą i jednocześnie możemy realizować założenia
podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej – mówi Marzena Minda,
nauczyciel w Niepublicznym
Przedszkolu U Mikołaja w Wałbrzychu.
(TP)
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