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Fundusz Toyoty w całej aglomeracji
wałbrzyskiej i powiecie oławskim
REKLAMA

PRACA w Czechach
Przyjmiemy pracowników od zaraz
Praca w renomowanych fabrykach
Gwarantujemy:
• umowę na pełny etat z ubezpieczeniem,
• darmowy transport,
• obsługę i pomoc koordynatora na miejscu pracy,
• odzież ochronną,
• pomoc w założeniu konta, itp.

7 września ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego
Fundusz Toyoty - Dobre pomysły zmieniają nasz świat,
w którym organizacje mogą otrzymać granty do 20 tys. złotych
na realizację projektów małej rewitalizacji.

Czytaj na str. 3
REKLAMA

Kontakt telefoniczny: +420 737 393 775,
+420 603 252 340 • +420 731 614 704
+420 603 747 463 • +420 737 779 744

Uwaga! Prefiks +420 umożliwia połączenie do Czech – bez niego
nie ma możliwości skontaktowania się z pracodawcą!
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W sidłach prawa (6)
Janusz
Bartkiewicz

Ciąg dalszy historii wałbrzyszanina Wojciecha Pyłki, który
siedzi w więzieniu za morderstwo, którego... nie mógł popełnić.
Zanim rozwinę moje kolejne
wątpliwości, rodzące się w trakcie lektury akt procesowych jak
króliki w australijskim buszu,
przypomnę, że rzecz będzie
dotyczyć oględzin mieszkania
Janusza Laskowskiego (nazwisko ofiary zostało zmienione
– red.), przeprowadzonych 31
stycznia 2008 roku o godzinie
16.00 przez policjanta z Komisariatu V Policji w Wałbrzychu.
A także tego, dlaczego mam
uzasadnione podejrzenie, graniczące z pewnością, że faktycznie żadnych oględzin w
tym dniu nie przeprowadzono,

a te które miały miejsce, zostały
przeprowadzone w innym terminie.
Wątpliwość pierwsza, co do
tego faktu, wynika z tego, że w
aktach procesowych nie znajduje się ani jedna fotografia
przedstawiająca wygląd pomieszczeń oraz znajdujących
się tam przedmiotów, ani też
wiszących zwłok, nie wspominając już o tym, że z protokołu
tego wynika, a nie ma żadnego innego dokumentu procesowego w tej materii, że nie
zabezpieczono nawet linki, na
której wisiały zwłoki, co w procesie karnym jest warunkiem
sine qua non, czyli warunkiem
niezbędny dla celów dowodowych. Każdy kumaty obrońca
taki protokół oględzin powinien już w pierwszym dniu
procesu zakwestionować. Tak
się jednak nie stało. Dlaczego? Niech Czytelnicy sami sobie odpowiedzą. Ale nie tylko
obrońcy można o to pytać, ale
także i przede wszystkim nadzorującej śledztwo pani pro-

Tartak Urbaniak oferuje:
kurator (nie wspomnę nazwiska, aby wstydu oszczędzić),
która widać takimi pierdołami
głowy sobie nie zawracała, co
również udzieliło się wszystkim sędziom, jacy się sprawą
Wojciecha Pyłki ponoć zajmowali z poszanowaniem zasad
wynikających z art. 7 Kodeksu
Postępowania Karnego, mówiącego między innymi o tym,
że wszystkie dowody winne
być oceniane z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania, wskazań wiedzy i
doświadczenia życiowego. Łapię się za głowę, kiedy staram
się wyobrazić sobie poziom tej
wiedzy i doświadczenia życiowego, o zasadach prawidłowego rozumowania nie wspominając.
Ale wracam do linki, na
której ponoć wisiały zwłoki
Janusza Laskowskiego. Piszę
„ponoć”, bo tak naprawdę to
nie jest wiadomo w jaki sposób
znalazła się w materiałach dowodowych, skoro nie została
procesowo zabezpieczona na
REKLAMA

miejscu zdarzenia, ani też podczas sekcji zwłok. Nota bene, w
protokole z sekcji na jej temat
nie ma ani jednego zdania. A
przecież w każdym śledztwie
dotyczącym zabójstwa przez
powieszenie, taką linkę bada
się nadzwyczaj skrupulatnie i to
nie tylko jej końcówki, aby ustalić, czy i czym były przecinane,
ale także sposób sporządzenia
pętli (związania supła na szyi i
belce), porównania bruzdy wisielczej do jej parametrów, jak
i samą linkę pod kątem ujawnienia znajdujących się na niej
śladów biologicznych. Bo jeżeli
Wojciech Pyłka miał powiesić
Janusza Laskowskiego w ten
sposób (jak przyjęto w akcie
oskarżenia i w wyroku), że najpierw założył pętlę na szyję,
a następnie całkowicie bezwładne ciało pijanego w sztok
(stężenie alkoholu etylowego
we krwi wynosiło 3,1‰ i 3,6‰
w moczu) Janusza podciągał
linką do góry, to bez żadnych
wątpliwości należy przyjąć, że
na tej lince ślady takie winny
znajdować się w każdym miejscu, w którym Pyłka musiał kolejno ją chwytać, aby to ciało w
górę wywindować.
Wydawać by się mogło, że
w takim razie linka ta winna
być jednym z podstawowych
dowodów wskazujących na
sprawstwo Wojciecha Pyłki. Nic
z tych rzeczy. Żaden taki dowód nie został wymieniony w
uzasadnieniu wyroku, ale nie
ma się czemu dziwić, ponieważ biegli z Zakładu Medycyny
Sądowej Akademii Medycznej
we Wrocławiu jednoznacznie
stwierdzili, że „zabezpieczone
na lince ślady biologiczne mogły pochodzić od Laskowskiego
lub innych osób, z wykluczeniem Wojciecha Pyłki i Bogumiła K.” Proszę Czytelników, aby o
tej konkluzji nie zapomnieli.
Tak więc linka ta jest, a jakby
jej nie było. Dlaczego? Ano dlatego, że jedynym zapisanym w
procesie dowodem jej istnienia,
jest pkt. 2 w wykazie dowodów
do ujawnienia na rozprawie,
znajdujący się w pkt. III aktu
oskarżenia. Ale skąd się dowód
ten tam wziął, zgadnąć nie trudno, jeżeli się zna dalsze rewelacje wynikające z zebranego w
śledztwie materiału procesowego. Otóż, opierając się na własnej analizie materiałów procesowych, opartej na zasadach
prawidłowego rozumowania,
wskazań wiedzy i własnego doświadczenia zawodowego oraz
życiowego, stawiam tezę, że 31
stycznia 2008 roku, przebywający w mieszkaniu Laskowskiego
policjant z Komisariatu V, żadnych oględzin nie przeprowadził, a protokół datowany na ten
dzień i znajdujący się w aktach,
został sporządzony dopiero po
24 kwietnia. Tę zdawałoby się

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

UBEZPIECZENIA

NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE
DORADZIMY W ZAKRESIE:
Programów grupowych, Abonamentów
medycznych, Programów oszczędnościowo
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ Tel. 513 018 511
karkołomną tezę uwiarygodniają jednak zdarzenia, które
rozegrały się w dniu, w którym
Bogumiła K. dowieziono przed
oblicze nadzorującej śledztwo
prokurator, która 18 lutego
2008 roku wydała postanowienie o jego wszczęciu z art.
151 k.k., uznając, iż zachodzi
uzasadnione podejrzenie, iż
Janusz Laskowski targnął się
na własne życie w efekcie czyjeś namowy lub udzielenia mu
w tym pomocy. Mimo tego,
że zostało wszczęte, 27 lutego
2008 r. prowadzący je policjanci wydali wałbrzyskiemu
Miejskiego Zarządu Budynków
klucze do mieszkania Janusza,
w rezultacie czego pracownicy tej instytucji (po powiadomieniu prokuratury, policji i
straży miejskiej), dokładnie je
wysprzątali, a wszystkie znajdujące się tam rzeczy wywieźli
do magazynów MZB. Na szczęście, co będzie miało później
naprawdę spore znaczenie, z
czynności tych sporządzili stosowny protokół i wykonali kilka kolorowych fotografii. Przez
kilka miesięcy w sprawie tej
nic się prawie nie działo, aż 24
kwietnia zatrzymano Bogumiła
K. i jego konkubinę Monikę S.,
co zresztą było efektem kuriozalnych wręcz wydarzeń, których głównymi aktorami byli
wałbrzyscy policjanci z Komisariatu V i ich koledzy z Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
Następnego dnia Bogumił K.
został dowieziony do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu
celem przesłuchania go w charakterze podejrzanego, a więc
przedstawiono też prokurator
akta sprawy, sporządzone przez
prowadzącą śledztwo policjantkę z tego komisariatu. I tu zaczynają się moje domysły, oparte
na wartościach wskazanych w
przywołanym wyżej art. 7 k.p.k.,
które pozwalają postawić mi
tezę, opartą na analizie doku-

mentacji i chronologii zdarzeń,
że niewątpliwie prokurator zauważyła, iż w aktach sprawy nie
ma protokołu oględzin miejsca
zdarzenia i dlatego wydała poplecenie uzupełnienia tej podstawowej czynności procesowej. Na miejsce domniemanego
przestępstwa udała się dwójka
funkcjonariuszy z KMP (dochodzeniowiec i technik kryminalistyki), którzy o godz. 11.40
rozpoczęli oględziny pustego
i wysprzątanego mieszkania,
w efekcie czego zabezpieczyli
kawałek walającej się po podłodze linki, dzięki czemu mogła
się ona znaleźć na wykazie dowodów rzeczowych. Oględziny
te zakończono o godz. 12.10
i dopiero po tym, o godzinie
12.21 prokurator przystąpiła do
przesłuchania Bogumiła K. i postawienia mu zarzutów. I tylko
w taki sposób można wytłumaczyć przeprowadzenie oględzin
mieszkania po tym, jak zostało
ono wysprzątane i opróżnione
z wszystkiego, co się w nim 31
stycznia znajdowało. Dlatego
też, aby nie kompromitować
tego całego, pożal się boże
śledztwa, zdecydowano się na
wprowadzenie tego fikcyjnego
dokumentu, datowego na 31
stycznia 2008 roku. I jestem całkowicie przekonany, że o tym
„myku” nadzorująca śledztwo
prokurator nie wiedziała, bo nie
chce mi się wierzyć, aby wiedzieć o tym mogła.
W kolejnym odcinku przedstawię dalsze poszlaki uzasadniające tę moją tezę. I nie tylko tę.
http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.
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Fundusz Toyoty w całej aglomeracji wałbrzyskiej i powiecie oławskim
7 września ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Fundusz Toyoty - Dobre pomysły zmieniają nasz
świat, w którym organizacje
mogą otrzymać granty do 20
tys. złotych na realizację projektów małej rewitalizacji.
Fundusz Toyoty, stworzony przez fabrykę Toyoty w
Wałbrzychu, co roku wspiera
oryginalne i ciekawe projekty,
które zakładają trwałą zmianę
w otoczeniu i związane obszarami priorytetowymi firmy,
którymi są: ekologia, edukacja
techniczna, sport, bezpieczeństwo na drogach oraz poprawa
mobilności/swoboda poruszania się.
- W tym roku podjęliśmy
decyzję o rozszerzeniu zasięgu
Funduszu Toyoty z obecnego powiatu wałbrzyskiego do
aglomeracji wałbrzyskiej oraz
o wprowadzeniu funduszu na
terenie powiatu oławskiego, na
którego obszarze, w Jelczu-Laskowicach, funkcjonuje nasza
druga fabryka. Oznacza to, że
oprócz powiatu wałbrzyskiego
także organizacje non-profit
z takich miejscowości jak: Kamienna Góra, Lubawka, Nowa
Ruda, Świebodzice, Świdnica,
Jaworzyna Śląska, Strzegom,
Żarów oraz Oława, Jelcz-lasko-

wice i Domaniów będą mogły
wziąć udział Funduszu Toyoty –
podkreśla Dariusz Mikołajczak,
prezes Toyota Motor Manufacturing Poland. - W Funduszu
Toyoty nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Dla nas to
przede wszystkim budowanie
silnych partnerstw, złożonych z
firm, instytucji, organizacji oraz
poszczególnych mieszkańców,
działających wspólnie na rzecz
lokalnej społeczności – dodaje
prezes fabryki Toyoty.
Fundusz Toyoty to partnerstwo czterech podmiotów.
W przygotowaniu i realizacji
projektów organizacjom pomagają uczniowie technikum
architektury krajobrazu z Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu
oraz uczniowie kierunku informatyka Zespołu Szkół im. Jana
Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu pełni
rolę koordynatora Funduszu, a
fabryka Toyoty w Wałbrzychu
i Jelczu-Laskowicach finansuje
najlepsze pomysły.
W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit,
czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku, takie
jak fundacje, stowarzyszenia,
szkoły, wyższe uczelnie, kluby
sportowe, wspólnoty samo-

rządowe. Maksymalna kwota
wsparcia projektu wynosi 20
000 zł, natomiast całkowita
pula środków do rozdysponowania to aż 100 000 zł dla projektów realizowanych w aglomeracji wałbrzyskiej oraz 60
000 zł dla projektów z powiatu
oławskiego. Łączna pula grantów to 160 tys. złotych. Wszystkie zaplanowane działania w
ramach projektów powinny
REKLAMA

być zrealizowane pomiędzy
marcem a październikiem 2021
r. Część z nich powstanie dzięki dodatkowemu wsparciu ze
strony partnerów – firm, które
w zamian za możliwość po-

znania unikalnego systemu
produkcyjnego Toyoty przekazują środki na cele funduszu.
Po przerwie spowodowanej
pandemią korona wirusa, w
październiku Toyota wznawia

powiązany z działalnością funduszu program wizyt dla firm.
We wtorek - 15 września w siedzibie Zespołu Szkół nr 5
przy ul Ogrodowej w Wałbrzychu oraz w środę - 16 września
- na terenie Zespołu Szkół im.
Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach o godz. 12.00 odbędą się spotkania dla organizacji
zainteresowanych składaniem
wniosku do Funduszu Toyoty.
Podczas spotkań uczestnicy
zapoznają się z zasadami ubiegania się o dotację oraz projektami zrealizowanymi w poprzednich edycjach konkursu
grantowego.
Szczegółowe
informacje
znajdują się na nowej, dedykowanej stronie funduszu www.
FunduszToyoty.pl, na której
umieszone są między innymi
filmy prezentujące fundusz,
interaktywna mapa realizacji
projektów z poprzednich edycji oraz wniosek, w tym wersja
online dostępna w ciągu miesiąca, który należy złożyć do 31
października 2020 r.
(GK)
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O zaletach humoru (2)
Marek
Gawroń

Dokonując (zaledwie pobieżnie) przeglądu badań psychologicznych dotyczących humoru i
śmiechu, uderza jego pozytywny
wpływ na wiele obszarów naszego życia. Np. istnieją solidne dowody potwierdzające dodatnią
korelację pomiędzy poczuciem
humoru i umiejętnością zachowania dystansu wobec siebie, a
poziomem inteligencji. Okazuje
się także, że humor może być
skuteczną techniką, której osoby
starsze mogą używać, by znacząco zmniejszyć stres i wspomóc
własne zdolności poznawcze.
Wiele osób starszych doświadcza
pewnego stopnia pogorszenia
funkcji poznawczych, co wiąże
się ze utratą ogólnej jakości życia.
Straty te mogą skutkować znacznym stresem o charakterze przewlekłym. Humor, rozumiany jako
forma ponownej oceny poznawczej, pozwala ludziom na bardziej
zdystansowaną ocenę codziennych stresorów i w efekcie poprawę ich samopoczucia. W innych
badaniach bezpośrednio porównano humorystyczne radzenie
sobie z negatywnymi emocjami
z konwencjonalną (poważną)
ponowną ich oceną. Na krótką

metę humorystyczne radzenie
sobie było bardziej skuteczne
w zmniejszaniu negatywnych i
zwiększaniu pozytywnych emocji. W dłuższej perspektywie obie
strategie miały korzystny wpływ
na pozytywne emocje, jednak humorystyczne radzenie sobie było
bardziej korzystne niż poważne
przewartościowanie w ograniczaniu negatywnych emocji.
Humor okazuje się też sprzyjać
stabilności związku małżeńskiego. Badania pokazują, że niedocenianie poczucia humoru partnera
wydaje się być istotną oznaką
niepokoju małżeńskiego. Badania nad randkami i małżeństwami
pokazały również, że im bardziej
jednostki postrzegają swojego
partnera jako osobę mającą poczucie humoru, tym bardziej są
zadowolone ze związku. Osoby,
które są szczęśliwymi małżonkami, również przypisują swoje
zadowolenie małżeńskie, przynajmniej częściowo, humorowi, jaki
dzielą ze swoim małżonkiem.
Czy humor może ochronić nas
przed wypaleniem zawodowym?
Wiele na to wskazuje. W pewnym
badaniu poddano ocenie bezpośredni i pośredni wpływ humoru
na wypalenie zawodowe wśród
539 nauczycieli szkolnych. Zgodnie z przewidywaniami, osoby
z wysokim poczuciem humoru
zgłaszały znacznie niższy poziom
emocjonalnego
wyczerpania
i depersonalizacji oraz wyższy
poziom osiągnięć osobistych.
Ważne przy tym okazało się być
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postrzegane przez nauczycieli wsparcie społeczne ze strony
dyrektora, współpracowników i
przyjaciół, które stanowiło istotny
pozytywny mediator w związkach
między humorem a przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.
Humor jest wspólnym wymiarem interakcji międzyludzkich.
Dlatego ma także wpływ na relacje pracownicze i funkcjonowanie
organizacji. Różne przedsiębiorstwa rozważały wpływ humoru na
zachowania w grupach pracowniczych. Wyniki tych badań wskazują, że adaptacyjne style humoru
(konstruktywne) stosowane przez
lidera buforują pozytywne samopoczucie emocjonalne pracowników związane z pracą, podczas
gdy niewłaściwe style humoru
(np. humor wisielczy, agresywny)
stosowane przez liderów buforują negatywne samopoczucie pracowników związane z pracą.
Wreszcie warto całkiem poważnie potraktować stare przysłowie, że śmiech to zdrowie. W
trwającym osiem tygodni Programie Smiechu (LQP), jako metody
standaryzacji symulacji interwencji związanych ze śmiechem,
oceniano jego wpływ na różne
aspekty psychologiczne oraz
markery fizjologiczne u grupy 67
nastolatków z Tajwanu (badanie
miało charakter eksperymentalny- tj. z grupą kontrolną). W grupie eksperymentalnej (poddanej
programowi) poprawiły się nastroje i humor (nie stwierdzono
istotnych zmian w grupie kontroREKLAMA

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

lnej). Poza tym immunologiczny
marker stresu, poziom kortyzolu znacznie spadł u osób, które
uczestniczyły w LQP. Śmiech - jak
pokazują badania - nie tylko obniża pozom stresu, ale wpływa
korzystnie na układ nerwowy
(uaktywniając układ współczulny, wspomaga układ oddechowy
powodując wymuszony wdech
i wydech, podczas śmiechu płuca są lepiej natleniane wciągają
bowiem dwa-trzy razy więcej powietrza, niż podczas zwyczajnej
pracy wspomaga pracę układu
sercowo-naczyniowego, stabilizując rytm uderzeń serca i obniżając ciśnienie tętnicze; zwiększona
wymiana tlenowa wspomaga
pracę wątroby, redukuje odkładanie się tłuszczów i przeciwdziała
miażdżycy); wyzwala endorfiny
(zwane wewnętrznymi morfinami
i hormonami szczęścia) odpowiadające m.in. za uśmierzenie bólu
i powstawanie dobrego samopoczucia.
Wyniki badań potwierdzające pozytywny wpływ śmiechu i
humoru na nasze życie stały się
jednym z powodów, dla których
na świecie zaczęły pojawiać się
różne organizacje, które poczucie humoru propagują. W
połowie lat dziewięćdziesiątych
XX wieku w Indiach zaczęły powstawać tzw. kluby śmiechu,
których członkowie biorą udział
w grupowych sesjach terapii
śmiechem. Ich pomysłodawcą
był lekarz Madan Kataria i jego
żona Madhuri Kataria, znani jako
twórcy tzw. jogi śmiechu (hind.
Hasya Yoga). Obecnie działa kilka tysięcy klubów tego rodzaju - zwłaszcza w Azji i Ameryce
Północnej i Europie Zachodniej.
W 2002 roku Corinne Cosseron
- autorka licznych publikacji na
temat terapii śmiechem, założyła we Francji pierwszą w świecie
Międzynarodową Szkołę Śmiechu i Szczęścia (franc. École Internationale du Rire et Bonheur).
Jest to organizacja pozarządowa,
której działalność oparta jest na
ideach jogi śmiechu. Światowym
propagatorem śmiechu, jako
narzędzia terapeutycznego, jest
Sebastian Gendry. Jest on twórcą metody „laughter wellness”
i założycielem Laughter Online
University. Ten Francuz z pochodzenia, handlowiec z wykształcenia, od lat mieszkający w Los
Angeles, zainspirował powstanie
setek klubów śmiechu na całym
świecie. W Polsce jedyną inicjatywą poświęconą zagadnieniu
śmiechu jest (lub może już tylko
był, bowiem ostatni ślad w Internecie dotyczy roku 2012) Międzynarodowy Festiwal Humoru,
organizowany na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
Jak zatem jest z naszym,
polskim poczuciem humoru?
Czy Polacy śmieją się tak samo
często, jak mieszkańcy Francji,
Włoch, Czech, czy innych krajów?
Nie znalazłem na ten temat żadnych danych, choć dostępny jest
raport z badań dotyczące tego,
z czego i kogo najczęściej śmieją się Polacy. TNS Polska w maju
2016 roku zapytał Polaków o ich
preferowany rodzaj i przedmiot
dowcipów. Wyniki zostały porównane do rezultatów badania

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
zawiadamia, że w okresie od 10.09.2020 r.
do dnia 30.09.2020 r. w Urzędzie Gminy
w Starych Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132
na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej
www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl
zostanie wywieszony wykaz nr 4/2020 dot. najmu
lokali socjalnych.

przeprowadzonego w 1996 roku.
Z raportu wynika, że 22 procent
Polaków nie śmieszą w ogóle
dowcipy (w roku 1996 było ich
zaledwie 5%). Najczęściej śmiejemy się z członków rządu i polityków, a także policjantów, lekarzy,
i księży. Zdaniem Profesora Marka Woltersa, który z pewnego
dystansu przygląda się ludziom
w naszym kraju, najbardziej szokujące jest, że ludzie w Polsce
się nie uśmiechają (10 shocks of
Poland https://www.youtube.
com/watch?v=vM93LvSDru8
). Jeśli wśród poważnych i kamiennych twarzy, jakich pełno
na naszych ulicach, pojawi się
twarz uśmiechnięta, to z dużym
prawdopodobieństwem należy
ona do obcokrajowca. Smutne
to, zwłaszcza, że mamy w swojej
ponurej, komunistycznej historii
ludzi, którzy potrafili dostrzec
w niej swoisty humor, zarazić
nim innych i sprawić, że to co
absurdalne i ciężkie stawało się
śmieszne. Taką osobą był Stanisław Bareja, twórca niezapomnianych i kultowych już dziś
filmów („Poszukiwany, poszukiwana”, „Co mi zrobisz, jak mnie
złapiesz”, „Miś” czy seriali „Alternatywy 4” i „Zmiennicy”).
- Zrobiliśmy Berei krzywdę
– pisał po śmierci reżysera na łamach „Filmu” ówczesny redaktor
naczelny pisma Maciej Pawlicki.
– My, sfora filmowych pismaków.
Nie warto już bić się w piersi, ale
warto puknąć się w czoło. Im
dokładniej przyglądam się z perspektywy czasu filmom Stanisława Barei, tym konieczność owego
pukania wydaje mi się bardziej
oczywista.
I dalej: - Mamy w kinie pułk
proroków, szwadron natchnionych szamanów, mamy gromadkę buntowników – opisywał
Pawlicki polskich twórców filmowych. - Mamy tuzin publicystów,
tłum kreacjonistów, dwa tłumy
psychologów. Mamy wreszcie
kilku odkłamywaczy i kilkunastu
zakłamywaczy historii oraz pięciu
piewców tragizmu. Ale Bareja był
tylko jeden. Sam pośród mądrych
min i rozdartych dusz. Jedyny w
swym zdumiewającym uporze zapisywania absurdu codzienności.

(…) Pokazywał nam, że nasz świat
stoi na głowie, a my wszyscy udajemy, że tego nie widzimy, a może
nie widzimy naprawdę.
Humor Barei rozbrajał, rozpuszczał nadmierną żółć sączącą
się zewsząd, dawał wytchnienie i
uczył dystansu do świata i do samego siebie. Dystansu, którego
nam tak często dziś brakuje.
Albert Einstein, człowiek, który przeniknął tajemnice wszechświata, dostrzega w humorze
narzędzie radzenia sobie z pozbawionym wolnej woli życiem
(„nie wierzę zupełnie w wolność
człowieka w znaczeniu filozoficznym” - A. Einstein). Według niego świadomość tej prawdy powoduje, że ”nie traktujemy zbyt
poważnie ani samych siebie, ani
też innych” oraz „prowadzi do
światopoglądu, który zwłaszcza
humorowi przyznaje należne
prawa („Jak sobie wyobrażam
świat” -A. Einstein). Przyglądając
się (z coraz większym dystansem
i rozbawieniem) temu, co dziś
dzieje się w Polsce, myślę sobie,
że sprzeniewierzamy się dziedzictwu Rabelais, Cervantesa
(dziedzictwu całej nowożytnej
kultury zachodu) zapominając
o „Śmiechu”, który jest tłem naszego życia, (sprawia, że unosimy
się lekko) jego aniołem stróżem,
chroniącym nas przed szatańskim patosem- ciasnym, upraszczającym, nie pozostawiającym
żadnej swobody i nadmierną
powagą, która staje się naszym
wewnętrznym
więzieniem.
Fryderyk II miał powiedzieć do
Woltera: „wesołość czyni z nas
bogów, umartwianie - diabłów „
(za P. Hazard ). Śmiejmy się więc
drodzy Czytelnicy, śmiejmy jak
najczęściej. Kto wie ,co z tego dla
nas i naszego życia, w tym smutnym kraju, może wyniknąć?
Od redakcji: autor jest psychologiem – terapeutą, coachem,
ekspertem w wielu krajowych i
międzynarodowych projektach
badawczych oraz rozwojowych.
Publikował w czasopismach naukowych z zakresu psychologii
emocji, empatii i relacji terapeutycznych. Prowadzi prywatny gabinet. Kontakt: margaw@op.pl
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Zamknij oczy…
Wyobraź sobie:
cisza, spokój,
skąpane
w promieniach
słońca fale. Czyste
powietrze, soczysta zieleń lasów
i w oddali góry…
Łączy nas to, co
najpiękniejsze!

Gmina Lubawka zaprasza
w magiczne miejsce…
…tuż nad taflą wody możemy ujrzeć żaglówki, kolorowe latawce, pasjonatów kitesurfingu. Nie możemy
też zapomnieć o fanach kajakarstwa. Wszystkich
łączy jedno, by w ciszy i w zadumie podziwiać piękno
natury. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia Gminy
Lubawka, gdzie we współpracy z czeskim miastem
Žacléř powstaje wymarzone miejsce do wypoczynku!
Dzięki projektowi ,,Łączy nas Bóbr’’ w okolicy zbiornika wodnego Lubawka powstaje jedno z najciekawszych miejsc turystycznych w Polsce. Poza wspaniałymi
widokami, czystym powietrzem i bliskością z naturą, to
miejsce oferuje nam, również doskonałe połączenie kulturowo-poznawcze. Dzięki szlakom pieszo-rowerowym
w otoczeniu lasów możemy zorganizować wycieczkę do
naszych zagranicznych sąsiadów. Już po stronie czeskiej
możemy przenieść się na ścieżkę edukacyjną i zapoznać
się bliżej z historią czeskiego filozofa, reformatora i myśliciela protestanckiego - Jana Amosa Komeńskiego.
Obniżenie śródgórskie w Sudetach Środkowych,
które nazwane zostało Bramą Lubawską zapewnia stały,
silny wiatr, dzięki czemu znajdziemy tu także miejsce dla
fanów sportów wodnych. Nad zbiornikiem pojawią się
pasjonaci windsurfingu, kitesurfingu, natomiast tuż nad
taflą możemy ujrzeć wiele żaglówek. Nie możemy też
zapomnieć o fanach kajakarstwa, którzy przybywają nad
zbiornik, aby w ciszy podziwiać piękno natury.

Miłośnicy trekkingu, również znajdą tu coś dla siebie,
ponieważ niedaleko zbiornika Bukówka króluje jeden ze
szczytów Korony Sudetów Polskich- góra Zadzierna (724
m n.p.m.). Spacer na sam szczyt zajmuje około 40 minut,
a widoki zapierają dech w piersiach. Z samego szczytu
możemy ujrzeć Śnieżkę, czyli najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów, który jest oddalony około 40 kilometrów od Lubawki.
Wśród zainteresowanych są też miłośnicy wędkarstwa. Jest to najciekawszy zbiornik w okolicy pod względem różnorodności ryb, które pływają w tym akwenie.
Ze względu na specyfikę zbiornika znajdują się tam duże
łowiska okoni, ale wędkarze łowią tam także takie ryby
jak: płocie, szczupaki, karpie czy sandacze.
Z myślą o rozwoju tego terenu pod względem turystycznym jeszcze w tym roku zostaną utworzone miejsca
wypoczynkowe. Wokół zbiornika wodnego Bukówka
powstanie także boisko do piłki plażowej, plac zabaw
dla dzieci, siłownia zewnętrzna oraz slipy do wodowania
łódek.
Okoliczni mieszkańcy mówią jednogłośnie: ,,Nie ma
potrzeby wyjeżdżać na Mazury, skoro mamy swoje małe
Mazury tutaj.”
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Prawo w pigułce: dział spadku
Uzyskanie
stwierdzenia,
czy to w postępowaniu sądowym, czy u notariusza, że jest
się spadkobiercą jest często
dopiero początkiem drogi do
zamknięcia spraw spadkowych. Jeżeli spadek odziedziczyła więcej niż jedna osoba,
to dla całkowitego uregulowania sytuacji spadkowej
należy jeszcze dokonać działu
spadku. W postępowaniu o
stwierdzenie nabycia spadku
sąd określa, kto jest spadkobiercą oraz jakiej wysokości
ma udział w majątku spadkowym - w części ułamkowej np.
1/2 lub 1/3. W postępowaniu
tym sąd nie dokonuje ani spisu odziedziczonego majątku,
ani nie określa jego wartości. Sąd stwierdzając nabycie
spadku nie dokonuje także
podziału majątku spadkowego. Oznacza to, że ułamek
określony przez sąd, w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, wskazuje, jaką
część całego majątku spadkowego odziedziczył dany spadkobierca.
Przykład: Spadek po zmarłym Henryku Nowaku, na podstawie ustawy, dziedziczą jego
dzieci: córka Halina oraz syn
Dominik w udziałach po 50
procent.

Dokonanie działu spadku
służy określeniu, które konkretne przedmioty wchodzące w
skład spadku, stają się własnością określonych spadkobierców. Dopiero po dokonaniu
działu spadku, dotychczasowy
udział w całości spadku, zmienia się w wyłączny (najczęściej)
udział w określonym prawie
majątkowym np. prawie własności.
Przykład: W skład pozostawionego majątku spadkowego
wchodził samochód osobowy
oraz oszczędności zgromadzone
na rachunku bankowym. Dokonując działu spadku, dwaj spadkobiercy zgodnie postanowili, że
samochód o wartości 10 000,00
zł przypadnie jednemu z nich, a
środki zgromadzone w banku w
wysokości 10 000,00 zł drugiemu z nich. W ten sposób jeden
ze spadkobierców stanie się
właścicielem samochodu, zaś
drugi właścicielem gotówki o tej
samej wartości.
Należy zaznaczyć, że podział
spadku nie musi być dokonywany „po równo”. Może, i zdarza się często, że spadkobiercy
dzielą spadek w inny (nierówny)
sposób. Dokonanie działu spadku nie jest obowiązkowe. Nie
istnieje przepis, który nakazywałby dokonanie działu spad-

ku. Z żadnego przepisu
nie wynika także termin,
w jakim należałoby działu spadku dokonać. Zdarza się, że działy spadku
dokonywane są zaraz po
prawomocnym określeniu
kręgu spadkobierców, jak
i kilkanaście lat później.
Dlaczego więc dokonywać działu spadku? Do
czasu podziału wszystkie
przedmioty majątkowe
wchodzące w skład spadku, stanowią majątek
spadkowy. Są one współwłasnością
wszystkich
spadkobierców. Zarząd
takim majątkiem wymaga
współdziałania spadkobierców, co bardzo często
utrudnia faktyczne zarządzanie tym majątkiem. Dotyczy
to zwłaszcza współwłasności
nieruchomości. W jaki sposób
można dokonać działu spadku? Jeżeli wszyscy spadkobiercy dojdą do porozumienia, co
do sposobu podziału tego majątku, to działu spadku można
dokonać spisując odpowiednią umowę. Dla podkreślenia
wagi dokonywanej czynności
można taką umowę zawrzeć
u notariusza. Jeżeli do spadku
należy przedsiębiorstwo, umowa powinna zostać zawarta w
REKLAMA

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.

Raport
z Gminy Mieroszów
Obradowali seniorzy

formie pisemnej, z podpisami
notarialnie poświadczonymi. Z
kolei, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, to umowny
podział spadku musi nastąpić
u notariusza, i ma wtedy formę
aktu notarialnego, lub przed sądem. Jeżeli spadkobiercy nie są
w stanie dojść do porozumienia
i ustalić między sobą jak podzielić spadek, to konieczne jest założenie sądowej sprawy o dział
spadku.
Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy

• Rada Seniorów Gminy Mieroszów ustaliła, że obchody
Dnia Seniora 2020 - Senioriada odbędą się w dniach
1 - 2 października 2020 r. W
tym roku nie będzie organizowany bal, ale odbędzie się
Marsz Kapeluszy w nowej odsłonie, zostanie odtańczony
polonez, przekazane zostaną
symboliczne klucze do bram
miasta, planowana jest spartakiada, quiz wiedzy lokalnej i
nie tylko. - Chcielibyśmy zorganizować festiwal twórczości artystycznej, sportowej,
ludowej, kulinarnej czy pro-zdrowotnej - wciąż szukamy
odpowiedniej nazwy i każda
propozycja jest mile widziana.
Chcemy także tańczyć i organizować taniec integracyjny,
a do końca października tego
roku planujemy zorganizowanie plenerowego pokazu
serialu „Gruby” dla seniorów.
Naszym celem jest pozyskiwanie jak najwięcej środków
na wyjazdy, w tym także wyjazdy rehabilitacyjne – mówi
Maria Chmielnicka, przewodnicząca Rady Seniorów Gminy
Mieroszów.

Spis rolny

• Do 30 listopada br. trwa Powszechny Spis Rolny 2020. W
przypadku braku możliwości
samodzielnego spisania się
przez Internet, można udać
się do urzędu gminy, gdzie
pracownik biura spisowego
pomoże wypełnić formularz na
przygotowanym stanowisku
komputerowym. Gminne Biuro
Spisowe ma siedzibę w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie
(pl. Niepodległości 1, pokój nr
15, brama II – I piętro, tel. 74 30
30 030, 74 30 30 040).

Dofinansowanie
wymiany pieca

• Do 30.09.2020 r. trwa nabór
wniosków w projekcie „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł
ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej”. Projekt zakłada
dofinansowanie przedsięwzięć
polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na
paliwie stałym i zastąpienie go
ogrzewaniem ekologicznym.
Więcej na www.wymianakotlow.pl.
(RED)
REKLAMA
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Komisariat na pograniczu

Delfinek czeka na pływaków

Komisariat I Policji w Wałbrzychu, z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, został oddany
do użytku. Obiekt mieści się
przy ul. Łączyńskiego 34. W
uroczystym apelu, oprócz
kierownictwa policji, udział
wzięli sami policjanci, przedstawiciele władz samorządowych oraz duchowieństwa.
Podczas uroczystego apelu
z okazji otwarcia nowego komisariatu, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Dariusz Augustyniak przekazał
symboliczny klucz do nowego
obiektu komendantowi tej jednostki - podinsp. Waldemarowi
Fechnerowi.
Przypomnijmy: pod koniec
lutego 2014 roku została przekazana działka przy ul. Łączyńskiego 34 w Szczawnie-Zdroju
pod budowę nowego komisariatu. Prace budowlane na
liczącej ponad 7 tys. m² działce rozpoczęły się na początku
2016 roku i zostały zakończone
kilka miesięcy temu. Oddany
do użytku nowoczesny, prze-

- Jesteśmy na ostatniej
prostej przed zaproszeniem
miłośników basenowych aktywności do Szczawna-Zdroju. Kryta pływalnia Delfinek
jest w trakcie przygotowań
do otwarcia drzwi dla szczawieńskich dzieci, mieszkańców, kuracjuszy i turystów
– mówi Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna – Zdroju.
- Decyzję o jego budowie
podjęto już w 2009 roku. Pierwotnie planowano, by w jego
obrębie mieściło się gimnazjum z salą sportową i boiskiem
piłkarskim oraz boiskiem wielofunkcyjnym z boiskami do
koszykówki i piłki siatkowej.
W 2010 roku wydano kolejną
decyzję, w której uzupełniono
kompleks o krytą pływalnię. W
2011 roku firmie projektowej
zlecono prace projektowe na
budowę kompleksu. Decyzję o
pozwoleniu na budowę kompleksu gmina uzyskała w 2012
roku. Pierwszy etap budowy
objął halę sportową, drugi
boisko lekkoatletyczne, trzeci

stronny komisariat składa się z
czterech obiektów. W budynku
A znajduje się część administracyjno-biurowa, budynek
B to nowoczesna strzelnica i
siłownia, w budynku C znajdują się pomieszczenia dla psów
policyjnych, natomiast obiekt
D to wiata garażowa. Łączna
powierzchnia nowego komisariatu wynosi ponad 2 tys.
m². Wszystkie pomieszczenia i
przyległy teren dostosowane
są do obowiązujących przepisów. W obiekcie mieści się
m.in. pomieszczenie dla osób
zatrzymanych,
pomieszczenie dla służby dyżurnej oraz
dla policjantów z zapleczem

sanitarnym i socjalnym, siłownia, magazyn dowodów
rzeczowych z wentylatorami,
wyposażona w system audio-video sala narad. Cały obiekt
jest monitorowany. Stworzono
także udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych: szeroką
klatkę schodową, windę umożliwiającą dojazd na wszystkie kondygnacje. Oddawane
do użytku pomieszczenia są
umeblowane, zainstalowano
również nowy sprzęt biurowy
oraz komputerowy. W nowym
komisariacie będzie pracować
łącznie 74 funkcjonariuszy i 6
pracowników cywilnych.
(KWP)

– basen, a kolejnym, ostatnim
już będzie budynek szkolno-przedszkolny. W 2018 roku
podjęliśmy działania, żeby rozpocząć budowę tego basenu. A
w styczniu rozpoczęliśmy etap
czwarty, budowę szkoły, jest
już wykonane 10% inwestycji.
Najpóźniej na początku roku
2023 młodzież będzie się mogła
przenieść do tego nowoczesnego budynku. Do starej szkoły
mają sentyment mieszkańcy,
ale w tej będą świetne warunki. Ten kompleks to największa
inwestycja w powojennych
dziejach miasta - mówił burmistrz Szczawna-Zdroju Marek
Fedoruk, podczas uroczystego
otwarcie krytej pływalni – trzeciego z czterech elementów
wchodzących w skład kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej w
Szczawnie-Zdroju.
Budowa krytej pływalni realizowana jest wg programu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „Dolnośląski Delfinek”. Koszt jego

budowy to przeszło 9 milionów
złotych, z czego gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego ze środków
budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1,25 mln
zł, z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w wysokości 1,742 mln
zł oraz ze środków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w wysokości 115 160 zł.
Basen zostanie oddany do
użytku lada dzień, ale już teraz
wiadomo ile będzie kosztowało korzystanie z tego obiektu:
10 zł za pierwszą godzinę w dni
powszednie oraz 12 zł w soboty, niedziele i święta zapłacą
dorośli, którym nie przysługują
żadne ulgi; odpowiednio 7 i 9 zł
kosztować będą bilety ulgowe.
Będzie też bilet urodzinowy jubilat w dniu swoich urodzin
za czas pobytu na basenie zapłaci jedynie 1 zł. Cennik korzystania z usług krytej pływalni
jest dostępny na stronie www.
szczawno-zdroj.pl.
(KT)
REKLAMA
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Powstanie klub seniora

Raport
z Boguszowa-Gorc
Jubileusz OSP

• Ochotnicza Straż Pożarna Boguszów zaprasza na uroczyste obchody z okazji 75-lecia. Obchody zaplanowane na 12 września rozpocznie
msza święta, która o godz. 11.00
zostanie odprawiona w kościele pw.
Św. Trójcy. O godz. 12.00 w Rynku w
Boguszowie odbędzie się dekoracja
OSP Boguszów złotym medalem
„Za zasługi dla pożarnictwa”, odznaczenie zasłużonych strażaków oraz
przekazanie nowego lekkiego wozu
ratowniczo – gaśniczego.

swojego rodzeństwa tak pięknego
wieku dożyła tylko ona. W minioną
niedzielę, w Kościele Niepokalanego
Poczęcia NMP w dzielnicy Kuźnice
odbyła się msza za zdrowie jubilatki oraz spłynęły pierwsze gratulacje
i życzenia. W dniu urodzin rodzina
przygotowała uroczyste przyjęcie,
były torty, toast oraz gromkie „150
lat”. Na pytanie o receptę na długowieczność padło wiele odpowiedzi,
ale patrząc na tę rodzinę odpowiedź
nasuwa się sama – jest nią miłość
najbliższych.

200 lat!

Odnowiona droga

• 8 września 2020 r. setną rocznicę
urodzin świętowała mieszkanka
Boguszowa – Gorc Maria Gierczak.
Życzenia Dostojnej Jubilatce przesłał Prezes Rady Ministrów Mateusz
Morawiecki oraz Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, a osobiście przekazał życzenia pełniący
obowiązki burmistrza miasta Krzysztof Kumorek, przewodniczący rady
miejskiej Stanisław Urbaniak oraz
kierownik urzędu stanu cywilnego
Anna Kabat. Maria Gierczak urodziła
się 8 września 1920 r. w Strzałkowicach koło Sambora. W Boguszowie
zamieszkała w 1958 roku. Z piątki

W Jedlinie-Zdroju powstanie klub seniora, w którym osoby starsze będą mogły codziennie aktywnie spędzać czas.
Klub będzie działał w nowym Centrum
Socjalnym przy ul. Piastowskiej w Jedlinie-Zdroju.
W klubie seniora zaplanowano m.in. zajęcia ruchowe, terapię zajęciową, treningi
pamięci, zajęcia stymulujące funkcje poznawcze, zajęcia podnoszące kompetencje
cyfrowe oraz poradnictwo prawne. Dodatkowo animator czasu seniora oraz animator środowiskowy będą dbać o to, aby klub był również miejscem integracji seniorów ze sobą i
z lokalną społecznością. - Na teranie Gminy
Jedlina będą również świadczone usługi
opiekuńcze dla osób niesamodzielnych. Wykwalifikowani opiekunowie będą odwiedzać

podopiecznych w miejscu ich zamieszkania,
pomagając im w codziennych czynnościach,
np. robieniu zakupów, przygotowaniu posiłków, sprzątaniu, załatwianiu spraw urzędowych. Ponadto, aby usprawnić i podnieść
jakość świadczonych usług, uruchomiony
zostanie system teleopieki dla osób niesamodzielnych. Będące częścią systemu Bransoletki Życia umożliwią monitorowanie stanu
zdrowia podopiecznych po wyjściu opiekuna
oraz pozwolą na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia, zwłaszcza zasłabnięcia. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenie
w Gminie Jedlina Zdrój dostępności do usług
opiekuńczych oraz znacznego podniesienia
ich jakości – mówi Leszek Orpel, burmistrz
Jedliny-Zdroju.
(RED)

• Zakończyła się przebudowa ulicy
Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach, realizowana w ramach
rządowego programu Fundusz
Dróg Samorządowych. Wyremontowany odcinek to 941,85 m nawierzchni oraz 770 m chodnika. W
ramach prac wykonano odwodnienie: za pomocą wpustów ulicznych
oraz rowów przydrożnych oraz wymieniono kanalizację deszczową.
Koszt całkowity inwestycji to 2 467
038,02 zł mln złotych, z czego 1 235
509,00 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
(RED)
REKLAMA

Posprzątaj swój
kawałek Polski
Sprzątanie świata to pomysł wywodzący się z
Australii. Jest to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie
w trzeci weekend września.
Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, a polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci,
zalegających poza miejscami
przeznaczonymi do ich składowania. W Polsce ogólnokrajową akcję prowadzi od
wielu lat Fundacja Nasza
Ziemia. W tym roku, po raz
27. zapraszają do wspólnego działania, jak zwykle w 3
weekend września, czyli w
dniach 18-20.09.2020 r. Hasło tegorocznej kampanii to:
„Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.
- Temat bardzo na czasie i
trafiony w punkt. Wystarczy
obejrzeć się wokoło, jak wiele plastikowych odpadów
zaśmieca środowisko. A ponieważ Ziemia to nasz dom,
zapraszamy wszystkich – posprzątajmy swój kawałek Polski! Gmina Walim to cudowne miejsce na Ziemi! Mamy
tu krajobrazy, o których inni
mogą tylko pomarzyć, przepiękne zaporowe jezioro Bystrzyckie, położone w dolinie
gór i zamknięte zabytkiem
techniki – kamienną tamą,
rezerwat przyrody Góra Choina, Park Krajobrazowy Gór
Sowich i mnóstwo atrakcji turystycznych. Zachęcamy więc
wszystkich mieszkańców i
turystów – dbajmy o naszą
Ziemię, nie zaśmiecajmy jej.
Dziś, w dobie pandemii, zachęcamy wszystkich do posprzątania swoich własnych
obejść, niech nasze podwórka będą naszą wizytówką! I
nie ważne, czy mieszkamy w
budynku
jednorodzinnym
czy wielorodzinnym. Ważne,
żeby wokół nas było czysto
i pięknie! Dajmy dobry przykład wszystkim, nabierajmy
wspaniałych nawyków umiejętności segregacji odpadów.
bądźmy Eko – apeluje Adam
Hausman, wójt Gminy Walim.
(AM)
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Balladyna na szczycie

Smartfony
do wygrania
Biblioteka + Centrum Kultury
w Czarnym Borze realizuje
projekt „W sieci Jana Pawła II”, dofinansowany przez
Narodowe Centrum Kultury z
programu Kultura w sieci. - Do
końca września można spróbować swoich sił w konkursach:
plastycznym lub literackim „W
sieci Jana Pawła II”. Konkurs
plastyczny skierowany jest do
dzieci w wieku szkolnym, konkurs literacki do młodzieży i
osób dorosłych. Warunkiem
wzięcia udziału w konkursie
jest wcześniejsze zagranie w
grę mobilną „W poszukiwaniu
talentów” (dzieci) lub „Janie
Pawle II – pamiętamy” (młodzież i dorośli). Zagrać można
zarówno w domu (wersja kanapowa) jak również z telefonem
w ręku, w formie gry terenowej po okolicy Czarnego Boru.
Uwaga! Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody, w tym
smartfony. Szczegóły konkursów, regulaminy, karty zgłoszenia oraz kody QR do gier
dostępne są na stronie internetowej https://ck.czarny-bor.
pl/ - mówi Katarzyna Bernaś,
dyrektor Biblioteki + Centrum
Kultury w Czarnym Borze.
(JJ)

W minioną sobotę na
górę Trójgarb (778 m n.p.m.)
turystów przyciągała nie
tylko wieża widokowa ale
również... „Balladyna”. A w
Głuszycy czytali aktorzy z
Głuszyckiej Grupy Teatralnej
„Po godzinach”.
„Balladyna na szczycie” to
pomysł
Biblioteki+Centrum
Kultury w Czarny Borze na tegoroczną edycję Narodowego
Czytania - akcji promującej klasykę polskiej literatury, której
już od 2012 r. patronuje para
prezydencka. W minionych
edycjach miłośnicy literatury
w całej Polsce czytali wspólnie m.in. fragmenty „Trylogii”
i „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, fragmenty „Lalki”
Bolesława Prusa. W roku 2020
wybór padł na „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Na mapie Narodowego Czytania jak co roku nie zabrakło
Gminy Czarny Bór. Wydarzenie
zorganizowano jednak nie w
bibliotece, a na górze Trójgarb.
Na szczycie, na turystów i miłośników literatury czekały malinowe przysmaki oraz cytaty z
„Balladyny”. Czytali zarówno
organizatorzy, jak również sami
turyści (odczytanie fragmentu
lektury było bowiem „biletem
wstępu” na wieżę widokową).
Dla najmłodszych zdobywców
Trójgarbu przygotowano pełne quizów i zagadek podchody
dotyczące oczywiście „Balladyny”. Kto nie był, niech żałuje, bo
można zaryzykować stwierdzenie, że było to najwyżej zlokalizowane Narodowe Czytanie w
naszym regionie.
Organizatorzy - Gmina Czarny Bór, Biblioteka + Centrum
Kultury w Czarnym Borze - już

Zebrania
wiejskie

dziś zapraszają na przyszłoroczne Narodowe Czytanie,
podczas którego wybrzmi „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli
Zapolskiej.
Nieco inaczej, niż w poprzednich latach, bo bez
udziału publiczności, ale z
transmisją online, aktorzy
z Głuszyckiej Grupy Teatralnej
„Po godzinach” odczytali „Balladynę” Juliusza Słowackiego
w ramach Narodowego Czytania 2020. Tekst oryginalny
przedstawiony był w adaptacji
sztuki „Malinowa Ballada”, a

aktorów przygotował Robert
Delegiewicz. „Balladynę” widzowie usłyszeli w wykonaniu
Głuszyckiej Grupy Teatralnej w
składzie: Balladyna - Magdalena Kandefer, Alina - Iweta Głód,
Wdowa - Alina Mączyńska, Aga
Musz, Goplana - Joanna Milczarek, Skierka - Magdalena Gołda,
Chochlik - Edyta Popek, Urszula
Mrozińska, Pustelnik-Kanclerz Roman Głód, Kirkor- Grzegorz
Milczarek, Grabiec- Artur Gołda, Kostrzyn - Mirosław Żołopa,
Gralon - Szymon Kwiatkowski.
(KB)

Do końca września mieszkańcy Gminy Czarny Bór zadecydują o wykorzystaniu
funduszu sołeckiego na 2021
rok. Pomysły zgłaszane podczas zebrań wiejskich muszą
uzyskać popracie minimum 15
pełnoletnich mieszkańców zostaną poddane pod głosowanie i zosatć przyjęte Uchwałą
Zebrania Wiejskiego. Później w
formie wniosków trafią do wójta gminy. Harmonogram zebrań: 10.09.2020 r., godz. 17.00
Grzędy Górne - świetlica wiejska, Grzędy 50A; 14.09.2020 r.,
godz. 17.00 Borówno - świetlica wiejska, Borówno 78;
15.09.2020 r., godz. 17.00 Czarny Bór - Biblioteka+ Centrum
Kultury w Czarnym Borze, ul.
Sportowa 43; 16.09.2020 r.,
godz. 17.00 Witków - Gminny
Ośrodek Kultury, Witków 13;
17.09.2020 r., godz. 17.00 Jaczków - świetlica wiejska, Jaczków 15a; 22.09.2020 r., godz.
17.00 Grzędy, miejsce: świetlica
wiejska, Grzędy 50A. Spotkania
z mieszkańcami odbędą się z
zachowaniem reżimu sanitarnego, a uczestnicy musza mieć
maseczki ochronne.
(JJ)
REKLAMA
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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

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

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

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

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

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

TEL. 509 546 581

Z flagą na Trójgarbie
Przez wymagająca i pełną
przepięknych widoków trasę V Półmaratonu Górskiego
Z Flagą na Trójgarbie przebiegło w tym roku ok 190
biegaczy. Zapewne liczba ta
byłaby o wiele większa, gdyby nie obostrzenia związane
z pandemią.
- Nie przeszkodziło to jednak w tym, aby zauroczyć się
nadzwyczajnymi
widokami,
poczuć ducha rywalizacji oraz
poznać trudy biegania po górach. Biegacze rywalizowali
na dwóch dystansach: 22 i 11
kilometrów, lecz każdy z nich
zdobył szczyt Trójgarbu. Za to
należą się ogromne gratulacje.
Najlepszym zawodnikiem na
22 km okazał się Patryk Brył-

Sprzedam halę
800 m

Sportowy weekend

kowski, który pokonał dystans
w zawrotnym tempie 1:21:34,
a najszybszą kobietą była Oksana Vakh. Na krótszym dystansie zwyciężyli Daniel Sobczak oraz Anna Ficner. Pełne
wyniki dostępne są na portalu
datasport.pl. Po biegu na każdego uczestnika czekał unikatowy medal, posiłek regeneracyjny i zasłużony odpoczynek.
Wydarzeniu organizowanym
przez Gminę Stare Bogaczowice i Gminę Czarny Bór sprzyjali
nie tylko niesamowici ludzie i
pasjonujący biegacze, ale również słoneczna i ciepła pogoda.
Tego samego życzymy sobie za
rok – mówi Mirosław Lech, wójt
Gminy Stare Bogaczowice.
(IL)

W sobotę (12 września) na
stadionie przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach
rozegrany zostanie wyścig
kolarski Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zapisy
rozpoczną się od godziny 9:00
i potrwają do 11:00. Następnie
zacznie się rywalizacja sportowa w różnych grupach wiekowych. 13 września Świebodzice
odwiedzi mistrzyni olimpijska,
znakomita pływaczka Otylia
Jędrzejczak. W ramach Otylia
Swim Tour w niedzielę w Wodnym Centrum Rekreacji odbędą się jednodniowe warsztaty
dla dzieci w wieku od 9 do 15
lat. W dniach 12-13 września
na Gminnym Lądowisku odbędzie się Piknik Lotniczy. Impreza rozpocznie się o godzinie 10:00. W czasie dwóch dni
dla uczestników przewidziano
szereg atrakcji, m.in.: pokazy:
lotnicze, tresury psów, sprzętu
gaśniczego, pojazdów i sprzętu wojskowego. O godzinie
16:00 w sobotę dla uczestników pikniku zagra Kasia Lipert
z zespołem Castle Dreams. Na
zakończenie pierwszego dnia
wyświetlony zostanie film
„Dywizjon 303”. Wszystkich
chętnych na miejsce imprezy
dowiezie bezpłatnie specjalny
autobus miejski.
(WPK)

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)

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

DOMOFONY
MONITORING

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

Okna LUCH

- 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

Extreme MTB Challenge w Głuszycy

Po kilkumiesięcznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, wielkie
ściganie powróciło do Głuszycy. Kolarze kolejny raz
mieli szansę zmierzyć się z
ultramaratonem rowerowym
Extreme MTB Challenge, który prowadził przez legendarne trasy Strefy MTB Głuszyca
oraz wieloma innymi szlakami. Dopisało wszystko - pogoda, humory, zawodnicy,
wolontariusze.
W tym roku chętni mieli do
wyboru dwie trasy: classic - ponad 100 km długości i ok 4000

m przewyższeń oraz half - ponad 50 km długości i ponad
2000 m przewyższeń. Dużo
większą popularnością cieszył
się dystans classic, na starcie
którego stanęło 90 zawodników z całej Polski. Nieważne
jednak jaką trasę wybrali, kolarze jednogłośnie stwierdzali,
że trasa była wymagająca, ale
warto było pojechać i pościgać
się w okolicach Głuszycy.
Najszybszym zawodnikiem
na dystansie classic był Łukasz
Klimaszewski z rewelacyjnym
czasem 5:49:48! Zwyciężył on
także w rywalizacji panów w tej

kategorii. Najszybszą kobietą
była Justyna Frączek-Bogacka
z czasem 7:42:20. Na dystansie
half najszybszy był Marek Ardelli - ukończył trasę z czasem
3:24:23. Wśród pań zwyciężyła
Hanna Fijałkowska, która na
mecie pojawiła się z czasem
4:24:19. Warto wspomnieć też
o rywalizacji drużynowej. Na
dłuższym dystansie zwyciężyła
drużyna Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław, a w rywalizacji na krótszym dystansie
triumfowała drużyna Sklep Rowerowy Bike Finger Wałbrzych.
(MC)
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USŁUGI

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

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

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

Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www. panorama.
net. pl pod nr PAN-MW-1110

DS-4292 Dom, bliźniak, Śródmieście, 160m2, wysoki standard, cena
749.000 zł. Tel. 606 976 630

SZCZAWNO ZDRÓJ mieszkanie
z ogródkiem 1pok 27m2 parter,
ogrzewanie gazowe Cena 92tys zł

DS-4286 Dom wolnostojący
Milikowice, powierzchnia 140 m2,
działka 1000 m2, stan idealny!
Cena 789.000 zł. Tel. 606 976 630

(3) 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

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

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

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 – 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

Pomożemy w określeniu stanu

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 –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

soki standard, po remoncie w

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

KUPIĘ
(11) 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
oferta dostępna na www. panorama. net. pl pod nr PAN- MS- 1131

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

ul. Palisadowa 2c,

www. eurodom. walbrzych. pl

58-316 Wałbrzych

Skupujemy mieszkania za GOTÓWKĘ na Piaskowej Górze lub
Podzamczu, mogą być zadłużone,
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 976 630

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.

DO WYNAJĘCIA! HALA, WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko
ul.Gagarina, pow. 239 m2, w tym
pow. biurowo-magazynowa,
60m2, działka 400 m2, cena 3900
zł netto/ m-c. Tel. 883 334 486
Oferujemy do wynajęcia mieszkania w Wałbrzychu: 1, 2, 3-pokojowe.
Więcej informacji pod numerem
tel.; 883 334 486, 606 976 630, 883
334 481
MS-4288 Piaskowa Góra 2 pokoje
39m2, jasna kuchnia, duży balkon,
ul. Miłosza, cena 147.000 zł. Tel.
883 334 486
MS-4289 Podzamcze okazja! 40
m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, 11
piętro, do remontu, cena 112.000
zł. Tel. 883 334 481
MS-4143 Podzamcze, ul. Forteczna, 3 pokoje, 56m2, cena 199.000
zł. Tel. 883 334 486
MS-4286 Podzamcze, 3 pokoje, 72
m2, 10 piętro, cena 240.000 zł. Tel.
883 334 481
MS-4199 Stary Zdrój, ul. Żeromskiego, mieszkanie z ogródkiem, 2
pokoje, 45m2, cena 139.000zł. Tel.
883 334 486
MS-4176 Biały Kamień, 2 pokoje,
38m2, 2 piętro, ogrzewanie miejskie, do odświeżenia, cena 149.000
zł. Tel. 883 334 481
MS-4296 Nowe Miasto 3 pokoje,
ogródek, 68 m2, cena 175.000 zł.
Tel. 883 334 486
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

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

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

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

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

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
RENOMA – GRZĘDY - DOM, 6
pokoi, kuchnia, 168m2, bardzo
dobry stan, działka 1614m2 cena
450.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – ŚWIEBODZICE - DOM,
dwa osobne wejścia, dla dwóch
rodzin, 206m2, 1540m2 działka,
cena 420.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
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 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 –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,

prawnego i kompletowaniu dokumentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam lokal mieszkalny- wyspokojnej części Białego Kamieniaokolice ul. Pionierów. Pow. 42 m2.
Cena 185 tys. zł. Czynsz 220 zł.
Sprzedam lokal mieszkalny o pow.
57 m2 w Mieroszowie z niezależnym wejściem, duży pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC i
piwnica, strych, ogródek, pomiesz-

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

czenia gospodarcze. Mieszkanie

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,

40,8 m2 w samym centrum Wał-

bezczynszowe opłata za zarząd 73
zł/mies. Cena 69 tys. zł.
Sprzedam lokal użytkowy o pow.
brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal
znajduje się na parterze i składa się
z dwóch pomieszczeń biurowousługowych, dwóch przedpokoi i

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

WC. Cena 59 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

o pow. 1500 m2 w miejscowości

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

Sprzedam nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym o
pow. użytkowej 141 m2 na działce
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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Oferujemy naszym Klientom bezpieczne i sprawne przejście przez
cały proces zakupu lub sprzedaży,
aż do momentu umowy końcowej
związanej z jej nabyciem/zbyciem.
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REKLAMA

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

