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scowości od kilku dni żywioło-
wo i spontanicznie protestują 
przeciwko kolejnej skandalicz-
nej próbie zabierania kobie-
tom ich podstawowych praw. 
Mimo ogromnej, niespotyka-
nej wcześniej skali demonstra-
cji �zyczne bezpieczeństwo 
osób w nich uczestniczących 
było i jest dla nas absolutnym 
priorytetem. Niestety dzisiaj 
prezes Prawa i Sprawiedliwo-
ści Jarosław Kaczyński, widząc, 
że władza wymyka mu się z 
rąk, zszokowany i zaskoczony 
siłą i ogromem społecznych 
reakcji postanowił poszczuć 
swoich zwolenników na pro-
testujących, odwołując się w 
swoim stylu do pseudopatrio-
tyzmu środowisk skupionych 
wokół skrajnej prawicy. Na 
efekt nie trzeba było długo 
czekać: dzisiaj uczestnicy i 
uczestniczki naszej pokojo-
wej, chociaż ostrej w słowach 
demonstracji zostali �zycznie 
zaatakowani przez pseudoki-
biców. Atak na szczęście nie 
trwał długo dzięki błyskawicz-
nej interwencji policji, chcemy 
jednak w tym miejscu bardzo 
wyraźnie i z całą mocą stwier-
dzić: nie ma i nie będzie naszej 
zgody na takie zachowania! To 
jest wojna, ale wojna o nasze 
prawa, a jedynym argumen-
tem w niej jest siła solidarno-
ści i wzajemnego wsparcia, 
a nie �zyczne ataki!  
Dlatego apelujemy do rzą-
dzących o opamiętanie się i 
powstrzymanie agresywnych 
zapędów swoich bojówek. 
Jednocześnie zapowiadamy, 

że wszelkie ataki i przestęp-
stwa będą przez nas zgłaszane 
do odpowiednich organów, a 
każdej pokrzywdzonej osobie 
zapewnimy bezpłatną pomoc 
prawną. Domagamy się też od 
władz klubów sportowych, w 
szczególności Klubu Piłkarskie-
go Górnik Wałbrzych, wycią-
gnięcia konsekwencji wobec 
osób powiązanych ze środowi-
skami kibiców, które nawołują 
do przemocy i dopuszczają 
się jej wobec uczestników de-
monstracji – napisały przed-
stawicielki Ogólnopolskiego 
Strajku Kobiet w Wałbrzychu 
w oświadczeniu przesłanym 27 
października do redakcji Tygo-
dnika DB 2010.

Głos w sprawie tego zda-
rzenia zabrali także przedsta-
wiciele kibiców Górnika, którzy 
w mediach społecznościowych 
przedstawili swoją wersję wy-
darzeń:

- (…) Staliśmy pod kościo-
łem, gdyż doszły nas słuchy, 
że lewackie organizacje w tym 
antifa, chcą zakłócić mszę. 
Byliśmy sporo przed rozpo-
częciem protestu kobiet i na 
rynku w tym samym czasie 
zbierała się właśnie wyżej wy-
mieniona grupa z transparen-
tami i �agą. Głównym organi-
zatorem i prowokatorem jest 
Filip (…), który kiedyś był na-
rodowcem, nie wiemy czemu 
zmienił front i jest w bojowce 
antify. Narobił również sporo 
problemów prawnych kilku 
naszym kolegom. Szedł z �agą 
z jakimś drugim lewakiem. Za 
nimi z 30 osób również nie-

przypadkowych. Oczywiście 
�aga została im zabrana a przy 
okazji dostali lekki oklep. I te-
raz apel do kobiet: specjalnie 
całe wydarzenie miało miejsce 
przed rozpoczęciem wasze-
go protestu, tak aby nikt po-
stronny nie brał w tym udziału. 
Żadna kobieta nie ucierpiała, 
nie została zaatakowana. Nie 
jesteśmy damskimi bokserami 
w przeciwieństwie do antify i 
w 100 procentach popieramy 
wasz bunt, ale mamy na myśli 
prawdziwie kobiety, które wal-
czą o swoje prawa, a nie orga-
nizacje lewackie które na wa-
szej krzywdzie próbują obalić 
wszystko co POLSKIE. Usuwa-
my też na bieżąco komentarze 
jakiś rozwrzeszczanych dziew-
czynek, bo nie było ich pod-
czas całego zdarzenia, a mają 
najwięcej do powiedzenia w 
tym temacie. Zastanówcie się 
z kim się bratacie i nie siejcie 
nieprawdziwych plotek – czy-
tamy w oświadczeniu kibiców 
(pisownia oryginalna).

Wtorkowe zajście wyjaśnia 
policja.

- Incydent miał miejsce na 
początku manifestacji i dzięki 
szybkiej interwencji obecnych 
w Rynku funkcjonariuszy, za-
pobiegliśmy eskalacji kon-
�iktu. Prowadzimy czynności 
wyjaśniające okoliczności tego 
zdarzenia: przesłuchujemy 
świadków i analizujemy zapis z 
monitoringu - mówi podkomi-
sarz Marcin Świeży, O�cer Pra-
sowy Komendanta Miejskiego 
Policji w Wałbrzychu.

(RED)

Starcie kibiców z protestującymi
Wałbrzyscy policjanci pro-

wadzą dochodzenie w sprawie 
starcia, do którego doszło 27 
października 2020 r. w Rynku 
w Wałbrzychu. Według przed-
stawicielek Ogólnopolskiego 
Strajku Kobiet w Wałbrzychu, 
grupa kibiców Górnika Wał-
brzych zaatakowała uczestni-
ków pokojowej manifestacji. 
Przedstawiciele kibiców twier-
dzą, że nie atakowali kobiet, 
tylko… aktywistów Antify.

- Mieszkańcy i mieszkanki 
Wałbrzycha i okolicznych miej-
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SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY

- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzychKolejny odcinek historii wał-

brzyszanina Wojciecha Pyłki, 
który został skazany za morder-
stwo, którego… nie mógł popeł-
nić.

Poprzedni odcinek zakoń-
czyłem na drugiej wizycie 
funkcjonariuszy policji, którzy 
przybyli na interwencję po 
ponownym telefonie Janusza 
Laskowskiego do o�cera dy-
żurnego Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu. Jednak-
że, aby zrozumieć poważne 
wątpliwości, jakie zrodziły się 
we mnie po przeanalizowaniu 
całości materiału dowodowe-
go przedstawionego sądo-
wi przez prokuraturę, muszę 
przedstawić kilka istotnych 
zdarzeń, które miały miejsce 
przed pierwszym przybyciem 
policyjnego patrolu. Jedna z 
podstawowych wątpliwości 
wynika z braku odpowiedzi 
na pytanie: w jaki sposób Bo-
gumił K. i towarzyszące mu 
osoby weszły do budynku, w 
którym mieszkał Janusz La-
skowski? Oczywiście jest to py-
tanie postawione przeze mnie, 
bo ani policjanci, ani proku-
rator, ani też sąd - co zresztą 

W sidłach prawa (12)
Janusz
Bartkiewicz

budzi moje ogromne zdziwie-
nie – problemem tym w ogó-
le sobie głowy nie zawracał. 
Jestem przekonany, że tylko i 
wyłącznie dlatego, iż proble-
mu tego nikt nie dostrzegł. 
A ja dostrzegłem i stąd to ja, 
a nie przedstawiciele wspo-
mnianych organów ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości, 
na wątpliwości te wskazuję. 
Czynię to, aby uczynić zadość 
jednej z podstawowych zasad 
procesowych, zwanej in du-
bio pro reo, wyrażonej w 5 § 2 
k.p.k., z której wynika, że wąt-
pliwości nie dające się usunąć 
w drodze czynności dowodo-
wych, sąd musi rozstrzygać 
na korzyść oskarżonego. W 
tym przypadku czynności do-
wodowe wątpliwości tych nie 
rozwiązały, aczkolwiek mogły 
i dziwić się tylko można, że 
nie zostały przeprowadzone. 
A ponieważ nie ma czegoś 
takiego jak przypadek, bo to 
co za taki uważamy, jest tylko 
i wyłącznie sumą innych nie-
przypadkowych zdarzeń, koła-
cze mi się po głowie pytanie: 
z jakich powodów tej niesa-
mowicie ważnej okoliczności 
nie wzięto pod uwagę? Odpo-
wiedź na nie przedstawię na 
końcu tej opowieści.

Jak wynika z zeznań nielicz-
nych świadków, którzy do bu-
dynku mieli okazję wchodzić, 
drzwi wejściowe (tak zwana 
brama) wyposażone były w 
zamek zatrzaskowy, który 

uniemożliwiał wejście do bu-
dynku osobom nie posiadają-
cym klucza, a na dodatek nie 
było tam domofonu. Z tego 
prostego powodu, gdybym 
to ja (lub moi podwładni z da-
nego Wydziału Kryminalnego 
Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Wałbrzychu) tą sprawa 
się zajmował, to pierwszym 
naszym pytaniem byłoby: ja-
kie wśród mieszkańców tego 
bloku panowały zwyczaje w 
sprawie zamykania bramy? 
Warto tu przypomnieć, że na 
czas śmierci Janusza Laskow-
skiego, w budynku poza nim 
mieszkał Daniel Pętlik (nazwi-
sko zmienione) oraz Dorota 
Jarzębowska (nazwisko zmie-
nione), a więc nie powinno 
to policjantom z Komisariatu 
V Policji w Wałbrzychu i KMP 
sprawić większych proble-
mów. Ale, jak pokazują mate-
riały śledztwa, na temat tych 
osób nic nie wiadomo, a już 
zwłaszcza z kim mieszkały, 
kto je odwiedzał i jak w takich 
przypadkach wchodził do bu-
dynku. Ponieważ brak tego 
rodzaju informacji, przyjąć 
można, że wszyscy oni – łącz-
nie z Laskowskim – zamiesz-
kiwali samotnie. Wiadomo 
jednak, że Pętlik miał psa, a 
Laskowski kota. Od razu pod-
kreślę, że sprawa tego kota 
powinna być bardzo wnikliwie 
rozpoznana przez śledczych i 
sędziów. Niestety, nie została 
rozpoznana. Chodzi o to, że z 

zeznań świadków wynika, iż 
Janusz Laskowski nigdy tego 
kota nie wypuszczał z domu, 
co jednoznacznie wskazuje 
na powód takiego zachowa-
nia - brama z reguły była za-
mknięta, bo - jak wiadomo 
- koty tym się charakteryzują, 
że zawsze wracają do swojego 
mieszkania. Tak więc chcąc 
dać kotu możliwość wypróż-
niania się poza domem, w 
przypadku gdyby brama była 
zwyczajowo zawsze otwarta, 
Janusz Laskowski powinien 
kota z mieszkania wypuszczać 
i spokojnie czekać, kiedy pod 
drzwiami do mieszkania za-
cznie miauczeć. Wychowałem 
się z kotami, więc ich zwyczaje 
dobrze znam. Jednak nie tylko 
kot „powiedział mi”, że brama 
do budynku była zwyczajo-
wo zamknięta, bo mówi też o 
tym – niestety tylko w sposób 
pośredni – siostra Janusza, 
Teresa Mruczek (nazwisko 
zmienione), która odnosząc 
się w trakcie przesłuchania 
(09.05.2008 r.) do zdarzenia 
opisanego przez Teresę Ja-
siek (nazwisko zmienione), 
zeznała: „Z tego wynika, że K. 
dalej tam chodził i musiał mieć 
klucze do tego mieszkania, 
bo drzwi tam są zatrzaskowe 
i tylko kluczem od zewnątrz 
można je otworzyć”. A więc 
siostra Janusza wiedziała, że 
bez klucza wejść do budynku 
się nie da. Szkoda, że policjan-
ta prowadzącego z ramienia 

KMP to śledztwo, zagadnienie 
to absolutnie nie interesowało. 
Zresztą, nie tylko ona o pro-
blemie z wejściem napomyka, 
ponieważ wspomniana Teresa 
Jasiek podczas przesłuchania 
w dniu 8 sierpnia, zeznała, że 
kiedy w sprawie kota poszła do 
Janusza (co według niej mia-
ło mieć miejsce 23 stycznia), 
to - ponieważ drzwi wejścio-
we były zamknięte - musiała 
rzucać w okno kamykami, aby 
wywołać właściciela tego kota. 
I w tym przypadku policjanta 
sprawa tych drzwi absolutnie 
nie interesuje, chociaż powi-
nien ustalić, czy często do Ja-
nusza przychodziła i jak wów-
czas dostawał się do środka 
budynku. Prowadzących 
śledztwo w ogóle nie zainte-
resowało również i to, w jaki 
sposób podejrzani dostali się 
do budynku i tylko w jednym 
przypadku, na sto procent cał-
kowicie przypadkowo, można 
w zeznaniach Kingi Sznabach 
(nazwisko zmienione) znaleźć 
informację wyjaśniającą, w jaki 
sposób udało im się dostać pod 
drzwi mieszkania Laskowskie-
go. Otóż, przesłuchiwana 29 
maja w charakterze podejrza-
nej wyjaśniła, że „Boguś wołał 
tego gościa pod jego oknem, 
rzucał w okno kamieniami, ale 
nikt nie otwierał. (…). Potem 
z bramy wyszedł jakiś gość z 
psem, otworzył wtedy bramę i 
my weszliśmy do bloku i poszli-
śmy pod drzwi na pierwsze pię-
tro”. Tym „gościem” był Dariusz 
Pętlik, który przesłuchiwany 26 
maja zeznał, że jak wyszedł z 
psem na spacer, to zamknął 
drzwi do bramy na klucz. Jak 
widać nie wiadomo do koń-
ca, czy w zwyczaju lokatorów 
budynku było zamykanie bra-
my za każdym przypadkiem 
wyjścia lub wejścia do budyn-
ku, czy też - być może - na 
drzwiach tych zamontowane 
było specjalne urządzenie po-

woduje automatyczne ich za-
mykanie się. Problem można 
było rozwiązać w prosty spo-
sób, przesłuchując policjan-
tów, którzy byli dwukrotnie na 
interwencji i zadając im pyta-
nie, kto ich wpuścił do budyn-
ku lub czy brama wejściowa 
była otwarta.

Ale to nie wszystkie takie 
kwiatki tego śledztwa, dotyczą-
ce wydarzeń mających miejsce 
23 stycznia i będę o tym pisał 
w dalszej cześć tej opowieści. 
Podsumowując to, co wyżej 
przedstawiłem, pragnę zwró-
cić szczególną uwagę na to, iż 
ustalenie w jaki sposób osoby 
nie będące lokatorami wcho-
dziły do budynku bez domo-
fonu, ma dla ustalenia związku 
Wojciecha Pyłki z tym zabój-
stwem kolosalne znaczenie. W 
związku z tym zadaję panom 
policjantom, prokuratorom i 
sędziom jedno tylko pytanie: 
kiedy i w jaki sposób Wojciech 
Pyłka znalazł się w mieszka-
niu Janusza Laskowskiego? 
Bo mnie osobiście nie satys-
fakcjonuje to, co w śledztwie 
i procesie przyjęto za pewnik, 
że drzwi do mieszkania Bogu-
miłowi K. otworzył właśnie on. 
Bo według mnie trzeba było to 
jednak udowodnić, ponieważ 
zgodnie z art. 168 k.p.k. dowo-
du nie wymagają jedynie fakty 
powszechnie znane lub fakty 
znane z urzędu. Czy obecność 
Wojciecha Pyłki w mieszkaniu 
Laskowskiego 23 stycznia speł-
niała te kryteria? Myślę, że wąt-
pię, a wątpię bo myślę.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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Urząd Skarbowy w Wał-
brzychu zachęca do ko-
rzystania z nowej usługi 
- „Umów wizytę w urzędzie 
skarbowym”.

- Podnosząc standardy 
oraz chcąc zapewnić Państwu 
większe bezpieczeństwo oraz 
komfort wizyty, wprowadzamy 
nowe zasady obsługi bezpo-
średniej w Urzędzie Skarbo-
wym w Wałbrzychu. Od 9 listo-
pada sprawę w urzędzie będzie 
można załatwić wyłącznie po 
dokonaniu rezerwacji plano-
wanej wizyty. Wizyty można re-
zerwować od 26 października 
na 3 sposoby: 

- przez internet - na stronie 
dolnoslaskie.kas.gov.pl, klika-
jąc w baner „Umów wizytę w 
urzędzie skarbowym”,

- telefonicznie – dzwoniąc 
do naszego urzędu pod numer 
telefonu: 784 330 349, 784 330 
415, 784 330 613;

- osobiście -  podczas oso-
bistej wizyty w punkcie „Uma-
wianie wizyt”, który znajduje 
się w holu na I p., obok kolej-
komatu.

29. WOŚP - Finał z gło-
wą - takie jest hasło kolejnej 
zbiórki organizowanej przez 
Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Pieniądze będą prze-
kazane na zakup sprzętu dla 
laryngologii, otolaryngologii 
i diagnostyki głowy. Spotyka-
my się 10 stycznia 2021 roku 
na kolejnym �nale WOŚP.

- Aby zostać kwestującym 
wolontariuszem należy zapo-
znać się z regulaminem, wypeł-
nić ankietę i wraz ze zdjęciem 
swojej twarzy wysłać ją na 
maila wospwalbrzych@gmail.
com. Uwaga! Zdjęcie (format 
jpg, min. 800×600 pikseli) musi 

być podpisane imieniem i na-
zwiskiem z odsłoniętą twarzą 
(bez nakryć głowy) – nie będą 
przyjmowane zdjęcia wykadro-
wane z np. fotogra�i grupo-
wych, wakacyjnych itp. Ankietę 
można również dostarczyć do:

- Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury,  ul. Broniewskiego 65a 
(Piaskowa Góra) – od ponie-
działku do czwartku, w godz. 
8.30 – 19.00, piątek w godz.  
8.30 – 16.00;

- Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury,  ul. Wysockiego 29 (na 
terenie Starej Kopalni) – od po-
niedziałku do piątku, w godz. 
8.30 – 18.00;

- Publicznej Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 26, ul. Palisadowa 8 
w Wałbrzychu – od poniedział-
ku do piątku,  w godz. 
8.00 – 14.00 (u opiekunów wo-
lontariatu),

- Hufca Ziemi Wałbrzyskiej, 
ul. Przemysłowa 16 – ponie-
działek, wtorek, czwartek, pią-
tek, w godz. 8.00 – 15.00; środy 
w godz. 11.00-18.00.

Istnieje również możliwość 
bezpośredniej rejestracji on-
line za pośrednictwem strony  
internetowej https://iwolon-
tariusz.wosp.org.pl/ do czego 
serdecznie zachęcamy. Mamy 

Zostań wolontariuszem WOŚP

225 miejsc, a chętnych zawsze 
dużo więcej. Także śpieszcie 
się ze zgłoszeniami! Zapisy 
kończymy 4 grudnia. Podczas 
ostatniego �nału zebraliśmy 
190 413 złotych. Mamy ambi-
cje na dużo więcej! Ankieta wo-

lontariusza oraz regulamin do-
stępne poniżej oraz na www.
walbrzych.zhp.pl, a także w 
miejscach przyjmowania zgło-
szeń – informują organizatorzy 
29 Finału WOŚP.

(JR)

Umów 
wizytę

Mamy nadzieję, że moż-
liwość wcześniejszego uma-
wiania wizyt ułatwi naszym 
klientom załatwianie ich spraw. 
Dzięki temu, że każdy klient 
będzie obsługiwany we wska-
zanym przez siebie, zarezer-
wowanym wcześniej terminie, 
powinny ulec likwidacji nad-
mierne kolejki, a czas oczeki-
wania skróci się do minimum. 
Gwarantuje to również lepszą 
jakość wizyty - wcześniejsze 
umówienie umożliwi urzędni-
kowi lepsze przygotowanie się 
do spotkania z podatnikiem. 
Mamy nadzieję, że wprowa-
dzane nowe rozwiązanie po-
zwoli nam na zapewnienie 
jeszcze wyższych standardów 
obsługi klienta. Liczymy, że po-
prawi się zarówno komfort ob-
sługi, jak i bezpieczeństwo, tak 
istotne zwłaszcza w obecnym, 
trudnym ze względu na istnie-
jącą pandemię, czasie – mówi 
Aneta Szewc, Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wałbrzychu.

(RED)
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W naszej placówce:
• zajmie się Tobą wykwalifi kowany 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

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

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

R E K L AMA

- Od 14 lat prowadzimy 
Fundację Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Feniks” 
w Wałbrzychu. W zakresie 
świadczenia działalności 
opiekuńczej posiadamy za-
tem ogromne doświadcze-
nie. 1.07.2020 r. otworzyli-
śmy Dom Dziennego Pobytu 
„Oaza Seniora” przy ul. Het-
mańskiej 5G w jednej z dziel-
nic Wałbrzycha – na Podzam-
czu. Placówka czynna jest w 
dni powszednie w godz. 7.00 
– 17.00 – mówi Ewa Mizgal-
ska, prezes fundacji.

- Zapraszamy wszystkie 
osoby starsze, bez bliskich 
oraz mające trudności z 
czynnościami dnia powsze-
dniego. Zatem jeżeli jesteś 
osobą samotną, potrzebujesz 
opieki oraz pomocy, a przy 
okazji chcesz miło i kreatyw-
nie spędzić czas – skontaktuj 
się z nami! Zachęcamy do 
niewiążącej wizyty w Domu 
Dziennego Pobytu „Oaza Se-
niora” oraz do zapoznania się 
z pełną ofertą. Nasz personel 
chętnie odpowie na każde 
pytanie, pokaże dostępne 
sprzęty, sale itp. – dodaje Ewa 
Mizgalska.

Fundacja oferuje także 
możliwość skorzystania z 

odpłatnego transportu. Dys-
ponuje samochodem, który 
przywiezie chętnych do „Oazy 
Seniora”, a po zajęciach odwie-
zie do domu.

- Prosimy o punktualność, 
gdyż o godz. 9.00 zaczynają 
się warsztaty z terapii zajęcio-
wej. Beata Kowalska-Kaleta, 
nasz terapeuta zajęciowy, na 
życzenie przybliży ich spe-
cyfikę. Po terapii zajęciowej i 
krótkiej przerwie, zajęcia pro-
wadzić będzie doświadczona 
rehabilitant, mgr fizjoterapii 
Agnieszka Arumińska-Ja-
nas. Dom Dziennego Pobytu 
„Oaza Seniora” wyposażony 
jest w niezbędny sprzęt reha-
bilitacyjny. Zajęcia będą do-
stosowane do państwa moż-
liwości i chęci. Dysponujemy 
rowerkami stacjonarnymi, 
rotorami, PUR-em z oprzy-
rządowaniem, jak również in-
nym sprzętem do rehabilitacji 
jak materacem do  masażu 
ciała. Po zajęciach rehabili-
tacyjnych i przerwie można 
skorzystać z obiadu w formie 
cateringu. Przy Domu Dzien-
nego Pobytu „Oaza Seniora” 
znajduje się też ogródek, do 
którego można wyjść bezpo-
średnio z obiektu. Pozwala 
on na miłe spędzanie cza-

su na świeżym powietrzu w 
ciepłych miesiącach roku. W 
ogródku znajdują się nowo 
zakupione stoliki, krzesła oraz 
parasole ogrodowe. Z oferty 
Domu „Oaza Seniora” mo-
żecie Państwo też korzystać 
częściowo, w wybrane dni 
tygodnia – dodaje prezes fun-
dacji Feniks.

Jak zgłaszać się 
do Domu Dziennego 
Pobytu „Oaza Seniora” ?

- telefonicznie – bezpośred-
nio u Prezes Fundacji pod nr 
telefonu 663 171 113,

 lub 
- za pośrednictwem formu-

larza zgłoszeniowego, dostęp-
nego na stronie internetowej 
Fundacji Feniks www.funda-
cja-feniks.org.pl

W tym przypadku prezes 
fundacji skontaktuje się z oso-
bą zgłaszającą w celu potwier-
dzenia zgłoszenia i omówienia 
warunków uczestnictwa.

- Serdecznie zapraszamy do 
niezobowiązującej, zapoznaw-
czej wizyty w Domu Dziennego 
Pobytu „Oaza Seniora” przy ul. 
Hetmańskiej 5G w Wałbrzychu 
– zachęca Ewa Mizgalska.

(TP)

Oaza Seniora

Rękojmia stanowi jedną z 
możliwości, obok gwarancji, 
składania reklamacji za zaku-
piony towar. Rękojmią objęte 
są wszystkie towary konsump-
cyjne. Jeżeli konsument skła-
da reklamację na podstawie 
rękojmi, to podmiotem od-
powiedzialnym za powstałe 
wady jest sprzedawca, który co 
do zasady nie może odmówić 
przyjęcia reklamacji. Konsu-
ment ma prawo do złożenia re-
klamacji na podstawie rękojmi, 
jeżeli towar konsumpcyjny ma 
wadę �zyczną lub prawną.

Wada �zyczna to niezgod-
ność produktu z umową. Do-
chodzi do niej w szczególności 
wtedy, gdy rzecz: 1) nie ma 
właściwości, które produkt tego 
rodzaju powinien mieć – np. te-
lewizor sam się nagle wyłącza, 
piekarnik nie chce się rozgrzać; 
2) nie ma właściwości, o których 
konsument został zapewniony 
przez sprzedawcę lub reklamę 
– np. zakupiony model piekar-
nika nie ma opcji rusztu; 3) nie 
nadaje się do celu, o którym 
kupujący poinformował sprze-
dawcę – np. zegarek nie jest 
wodoodporny, a konsument 
przed zakupem poinformował 
sprzedawcę, że ma zamiar w 
nim pływać; 4) została wydana 
kupującemu w stanie niezupeł-

nym – np. telefon sprzedany 
bez słuchawek, chociaż powin-
ny być w zestawie.

Wada prawna może pole-
gać na tym, że kupiony przez 
konsumenta towar: 1) jest 
własnością osoby trzeciej – np. 
pochodzi z kradzieży; 2) jest 
obciążony prawem osoby trze-
ciej – np. osobie trzeciej przy-
sługuje prawo pierwokupu; 3) 
cechuje się ograniczeniami w 
korzystaniu lub rozporządza-
niu nim w wyniku decyzji lub 
orzeczenia właściwego orga-
nu – np. został zabezpieczony 
w postępowaniu karnym, jako 
dowód w sprawie.

Jeżeli konsument zauwa-
ży wystąpienie którejkolwiek 
ze wskazanych wyżej wad 
może złożyć u sprzedawcy 
reklamację z tytułu rękojmi i 
zażądać podjęcia przez niego 
jednego z czterech działań: 1) 
wymiany towaru na nowy; 2) 
naprawy towaru; 3) obniżenia 
ceny. Czwartą opcją może być 
złożenie oświadczenia o od-
stąpieniu od umowy. Wybór 
żądania zależy od konsumenta. 
Jeśli konsument żąda wymiany 
rzeczy lub jej naprawy, przed-
siębiorca ma prawo, pod pew-
nymi warunkami, odmówić 
spełnienia tego żądania i za-
proponować inne rozwiązanie.

Sprzedawca musi wymie-
nić towar lub usunąć wadę w 
rozsądnym czasie (przepisy nie 
określają jednak konkretnego 
terminu) i bez nadmiernych 
niedogodności dla konsumen-
ta. Jeśli tego nie uczyni, konsu-
ment może wyznaczyć mu czas 
na spełnienie żądania. W przy-
padku dalszej bezczynności 
sprzedawcy i upływu wyzna-
czonego terminu konsumen-
towi wolno odstąpić od umo-
wy lub żądać obniżenia ceny. 
Konsument ma również prawo 
żądać odstąpienia od umowy 
lub obniżenia ceny, pod dwo-
ma warunkami: 1) może żądać 
odstąpienia od umowy tylko 
wtedy, gdy wada ma charakter 
istotny, 2) żądaniu obniżenia 
ceny powinno towarzyszyć 
określenie kwoty, o którą cena 
ma być obniżona.

Sprzedawca nie ma prawa 
odmówić konsumentowi ob-
niżenia ceny lub odstąpienia 
od umowy, jeżeli nie wywiązał 
się ze swych obowiązków przy 
pierwszym żądaniu złożonym 
przez konsumenta w ramach 
pierwszej reklamacji bądź 
jest to druga lub kolejna re-
klamacja danego towaru. Bez 
znaczenia jest, czy chodzi o tę 
samą, czy też inną wadę lub 
usterkę.

Reklamację można złożyć 
ustnie, jednak dla celów do-
wodowych najbezpieczniej 
zrobić to pisemnie. Należy opi-
sać zauważoną wadę i określić 
swoje żądania, przewidziane 
w ramach rękojmi. Reklamację 
można złożyć osobiście lub wy-
słać listem poleconym. 

Sprzedawca odpowiada 
wobec konsumenta za sprzeda-
ny towar, jeżeli wada zostanie 
stwierdzona, co do zasady, w 
okresie 2 lat od momentu jego 
wydania, a w przypadku nie-
ruchomości okres ten wynosi 
5 lat. Termin można skrócić w 
przypadku towarów używanych 
do jednego roku. Jeżeli sprze-
dawca podstępnie zataił wady 
towaru, konsumentowi przysłu-
guje uprawnienie do złożenia 
reklamacji z tytułu rękojmi bez 
względu na okres, jaki upłynął 
od stwierdzenia wady.

Konsument musi złożyć 
sprzedawcy żądanie wynikają-
ce z rękojmi w ciągu roku od 
dnia zauważenia wady. Warto 
podkreślić, że nie skraca to w 
żaden sposób okresu odpo-
wiedzialności sprzedawcy. 
Oznacza to również, iż jeśli 
wada towaru ujawni się np. w 
21 miesiącu jego użytkowania, 
to konsument nadal ma prawo 
złożyć reklamację w ciągu roku 

Prawo w pigułce: rękojmia za wady rzeczy

od stwierdzenia tego faktu. Pa-
ragon �skalny nie jest koniecz-
ny do zareklamowania produk-
tu, niemniej trzeba pamiętać, 
że znacznie ułatwia złożenie 
reklamacji.

Na przedsiębiorcy spoczy-
wa obowiązek rozpatrzenia 
reklamacji w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia jej 
złożenia. W przypadku niedo-
trzymania tego terminu uznaje 
się, że reklamacja jest zasadna 
i sprzedawca nie może odmó-
wić spełnienia zgłoszonego żą-
dania konsumenta.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Zamkną przejazd 
na ul. Mazowieckiej
Wykonawca przystanku kole-
jowego Wałbrzych Centrum 
informuje o wprowadzeniu od 
3.11.2020 r. czasowej organiza-
cji ruchu na ul. Mazowieckiej w 
Wałbrzychu, polegającej na za-
mknięciu przejazdu kolejowego 
dla ruch pojazdów. W godzinach 
od 7:00 do 18:00 przejazd kole-
jowy będzie zamknięty dla ruchu 
samochodowego, z wyłączeniem 
służb ratunkowych. W godzinach 
nocnych przejazd będzie czynny, 
jednak z zachowaniem przez kie-
rujących szczególnej ostrożności. 
Podczas zamknięcia przejazdu, 
dojazd do ul. Kasprzaka będzie 
odbywał się ulicami Ludową i 
Reja. Ograniczenia są związane z 
drugim etapem prac, polegają-
cym na wymianie toru numer 2 i 
potrwają około 5 dni.

(ESZ)

Lampiony pamięci 
odwołane
- W trosce o zdrowie publicz-
ne oraz w związku z wpro-
wadzonymi ograniczeniami, 
rezygnujemy z tegorocznego 
spotkania upamiętniającego 
wałbrzyszan, którzy odeszli 
w mijającym roku. Proszę w 
domowym zaciszu przywołać 
pamięć tych, których wśród nas 
już nie ma – apeluje Roman Sze-
łemej, prezydent Wałbrzycha. 

(RED)
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Pod takim hasłem 28 paź-
dziernika 2020 r. o godz. 
12.00, przy hotelu Maria An-
tonina w Zagórzu Śląskim 
w Gminie Walim, rozpocz-
nie się akcja, w której mogą 
wziąć udział wszyscy, któ-
rzy chcą zadbać o ekologię i 
piękno naszego regionu.

Stowarzyszenie Czysty Wał-
brzych podjęło się pilnej orga-
nizacji i koordynacji wspólne-
go wysiłku różnych instytucji 
i podmiotów, którego celem 
jest sprzątnięcie śmieci z jezio-
ra Bystrzyckiego.

- Wśród wszystkich, któ-
rym zależy na czystości tego 
zbiornika, poszukujemy po-
mocy i wsparcia. Nie patrząc 
na sprawy własności zbiornika, 
dzierżawy, wykorzystania itp., 
lecz skupiając się na potrzebie 
zachowania czystości, pragnie-
my pogodzić wszystkich we 
wspólnej inicjatywie – zachę-
cają przedstawiciele Stowarzy-
szenia Czysty Wałbrzych.

Największy problem stano-
wią (jak to jest obecnie) śmieci 

z usytuowanych przy nurtach 
cieków wodnych gospodarstw 
domowych itp. Śmieci te, pod-
czas deszczów i przez wzburzo-
ne nurty rzeki Bystrzyca oraz 
potoku Młynówka, dostają się 
do jeziora Bystrzyckiego.

- Prosząc o wsparcie, zwra-
camy ponownie uwagę, że 
naszym celem nie jest szu-
kanie odpowiedzialnych czy 
rozsądzanie czyim obowiąz-
kiem jest uprzątnięcie śmieci 
z jeziora. Pragniemy szybko 
pozbyć się palącego proble-
mu, a organizowaną akcję 
chcemy wykorzystać do wy-
pracowania rozwiązania czy 
mechanizmu pozwalającego 
na zminimalizowanie w przy-
szłości podobnych skutków 
przybrania wody. Gmina Wa-
lim również dołącza do wyda-
rzenia. Zapraszamy wszystkich 
do przystąpienia do tej ważnej 
akcji. Wspólnie posprzątajmy 
jezioro Bystrzyckie – apeluje 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.

(AM)

Milion powodów, 
by nie sięgnąć dna

W Jedlinie – Zdroju został 
oddany do użytku budynek 
Centrum Usług Socjalnych. 
– To jedna z największych 
inwestycji zrealizowanych w 
ostatnich latach w naszym 
mieście – podkreśla Leszek 
Orpel, burmistrz Jedliny-
-Zdroju.

W XIX-wiecznym budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

przy ul. Piastowskiej w Jedlinie 
– Zdroju wymieniono stropy, 
odnowiono elewację, wybu-
dowano nową klatkę scho-
dową z podjazdem dla osób 
niepełnosprawnych oraz win-
dę. Powstały m.in. pomiesz-
czenia biurowo-gabinetowe, 
doradczo-terapeutyczne, po-
mieszczenia do zajęć grupo-
wych, sale wykładowo-szko-

leniowe, kuchnia, jadalnia, 
pomieszczenia do zajęć spor-
towo-rekreacyjnych, rehabi-
litacyjno-ruchowych, sala wy-
poczynkowa, pomieszczenia 
magazynowe oraz ogólnodo-
stępna łaźnia. Uporządkowa-
ny został teren wokół budyn-
ku, nasadzono krzewy i kwiaty, 
wykonano dodatkowe miejsca 
postojowe.

Centrum Usług Socjalnych 
to rozszerzenie działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Jedlinie – Zdroju o klub seniora 
oraz klub integracji społecznej.

- Klub seniora będzie 
miejscem sprzyjającym spo-
tkaniom oraz zajęciom po-
zwalającym rozwijać zainte-
resowania i pasje. Planujemy 
m.in. zajęcia literackie, pla-

Centrum Usług Socjalnych już działa

styczne, wikliniarskie, mu-
zyczne oraz zajęcia rucho-
we, jak joga, �zjoterapia czy 
gimnastyka. We współpracy z 
policją i strażą pożarną prze-
prowadzane będą pogadanki 
na temat bezpieczeństwa w 
domu i środowisku lokalnym. 
Natomiast klub integracji spo-
łecznej będzie realizował kom-
pleksowe działania zmierza-
jące do zapewnienia osobom 
zagrożonym wykluczeniem 
społecznym pomoc w uzyska-
niu bezpieczeństwa socjalne-
go, aktywizację zawodową i 
pomoc w osobistym rozwo-
ju. Będzie to m.in. wzajemne 
wspieranie się w pokonywa-
niu barier i trudności życia co-
dziennego, np. problemy z pra-
cą, z nadużywaniem alkoholu, 
z negatywnymi emocjami, itp. 
Mam nadzieję, że miejsce to 
będzie miejscem rozmów i 
spotkań, miejscem przyjaznym 

seniorom w każdej sferze życia 
czy to sportowej, literackiej, czy 
też artystycznej. Liczę, że w na-
szym mieście wyłonią się lide-
rzy, którzy zaproponują nowe 
formy aktywności i spędzania 
wolnego czasu – powiedział 
podczas uroczystego otwar-
cia burmistrz miasta, któremu 
towarzyszył lider Aglomeracji 
Wałbrzyskiej Roman Szełemej.

Zrealizowanie tej inwestycji 
było możliwe dzięki do�nan-
sowaniu ze Środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolno-
śląskiego 2014-2020. Instytucja 
Pośrednicząca Aglomeracji 
Wałbrzyskiej na realizację tego 
projektu przyznała Gminie Je-
dlina- Zdrój ponad 2 mln zł. 
Całość inwestycji zamknęła się 
kwotą ponad 3,6 mln zł.

(KS)
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UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

R E K L AMA

W jednej ze scen, popularne-
go niegdyś �lmu „Samotność w 
sieci” (nakręconego na podstawie 
równie poczytnej książki, J. Wi-
śniewskiego), w głowie głównej 
bohaterki Ewy toczy się dialog po-
między jej rozumem a jej sercem, 
racjonalnym i emocjonalnym 
aspektem umysłu. Dialog ten, bę-
dący w istocie wariantem pasca-
lowskiego stwierdzenia, że „serce 
ma swoje racje, których nie zna 
rozum” ma uzmysłowić widzom, 
jak bardzo odmienne procesy rzą-
dzą rozumem i sercem, w jakiej 
opozycji do siebie pozostają. Ta 
dwoistość umysłu, racjonalnego 
i emocjonalnego, wydaje się zro-
zumiała, wszakże już w starożyt-
ności przeciwstawiano je sobie, 
a i dziś myślimy o emocjach jako 
procesach budzących głównie 
zamieszanie i mącących działanie 
rozumu.

Uczucia od wieków, być może 
nawet od czasów, w których nasi 

Okiem psychologa: serce w rozumie, 
czyli o pułapkach racjonalności

Marek 
Gawroń

przodkowie zaczęli zastanawiać 
się nad sobą i swoim życiem, 
uważano za jeden z fundamen-
talnych składników naszej natury. 
Platon - jako jeden z pierwszych 
�lozofów - podjął się próby zro-
zumienia ludzkich uczuć i nadał 
kształt koncepcji emocji, która na 
kolejne wieki zdominowała my-
ślenie o ludzkiej naturze. Platon w 
swojej psychologii utrzymał tra-
dycyjny, wywodzący się jeszcze 
od Sokratesa podział na intelekt 
i emocje (racjonalną i nieracjonal-
ną część duszy) i interesował się 
raczej tym, w jaki sposób rozum 
jest głównym czynnikiem orga-
nizującym życie moralne. Cha-
rakteryzując w „Państwie” naturę 
pozaintelektualnych elementów 
w duszy �lozof wyraźnie wska-
zuje, iż pożądania i pragnienia 
(namiętności) są ślepymi zwie-
rzęcymi siłami i w swojej naturze 
nie podlegają wpływom ze strony 
sądów na temat dobra. Stąd ele-
ment intelektualny duszy, rozum 
jest koniecznym i wystarczającym 
warunkiem ujęcia prawdy i do-
konywania słusznych wyborów. 
Przyznanie prymatu rozumowi, 
jako tej części duszy, dzięki której 
jesteśmy wolni i możemy poznać 
prawdę oraz kierować swoim po-

stępowaniem, by osiągnąć dobro 
spowodowało, że emocje uznano 
za żywioł stanowiący przeszko-
dę w osiągnięciu mądrości (choć 
współcześnie przyznaje się uczu-
ciom, np. miłości rolę formującą 
naszą jaźń i tożsamość, to jednak 
podtrzymuje się jej status od-
miennej sfery ludzkiej natury, tej 
pasywnej, ogarniającej nas i bio-
rącej w posiadanie oraz trudnej 
do kontroli). Tak oto, rozum zo-
stał przeciwstawiony uczuciom. 
Współcześnie ten pogląd na 
emocje jest wyraźnie obecny we 
wszelkich praktykach „radzenia 
sobie z emocjami, które opierają 
się na założeniu, że dzięki namy-
słowi poznawczemu (różnym po-
znawczym strategiom) możemy 
„zapanować nad naszymi emo-
cjami, zwłaszcza tymi negatyw-
nymi (jak smutek, zwątpienie, lęk, 
gniew).

Według J. LeDoux, najwy-
bitniejszego dziś i najbardziej 
twórczego neuronaukowca zaj-
mującego się między innymi 
emocjami, platońska koncepcja 
emocji jako bezrozumnych „be-
stii” wewnętrznych zapowiadała 
poglądy Darwina i innych teore-
tyków emocji podstawowych (np. 
MC Leana, czy P. Eckmana), którzy 

zakładali, że emocje odziedziczyli-
śmy po zwierzęcych przodkach i 
w związku z tym są one czymś, co 
jest nie tylko bardziej pierwotne 
w naszej ludzkiej naturze, ale tak-
że przeciwstawne poznawczym, 
rozumnym aspektom działania 
naszego umysłu. Tym samym 
klasyczny pogląd o naturze pro-
cesów emocjonalnych, jako róż-
nych od poznawczych i mających 
swoje odrębne usytuowanie w 
obwodach nerwowych ludzkiego 
mózgu, został podtrzymany.

Jednak, choć powszechne 
wyobrażenie uczuć, jako samo-
istnych i niezależnych procesów 
umysłowych, ciągle wywiera 
wpływ na nasze, potoczne rozu-
mienie ludzkiej natury, to biorąc 
pod uwagę wyniki ogromnej 
liczby badań dotyczących związ-
ków zjawisk afektywnych z my-
śleniem i działaniem, taki pogląd 
wydaje się powoli zmierzać do 
lamusa. Dzisiaj ponad wszelką 
wątpliwość wiemy, że nie istnieje 
racjonalność bez emocjonalności, 
że stanowią one jeden, nieroze-
rwalny proces umysłowy, będący 
na usługach działania i służący 
przetrwaniu.

Znany neurobiolog Antonio 
Damasio zaobserwował, że zdol-
ność do podejmowania właści-
wych decyzji jest mocno osłabio-
na u osób, u których - z powodu 
urazów bądź chorób - wykryto 
uszkodzenia obszarów w mózgu 
związanych z afektami. Takie oso-
by, można by rzec pozbawione 
wsparcia w postaci emocji, nie 
tylko mają problem z podjęciem 
właściwej w danej sytuacji de-
cyzji, ale często w ogóle okazują 
się być niezdolne do podjęcia 
najprostszej decyzji (np. na kiedy 
i gdzie umówić się na spotkanie). 
Damasio uważa, że „natura bu-
dowała aparat racjonalności nie 
ponad aparatem biologicznej 
regulacji, lecz z niego i z nim”. 
Jego zdaniem istnieje obszar w 
mózgu, który jest odpowiedzial-
ny zarówno za rozumowanie jak 
i przeżywanie stanów emocjonal-
nych (kora przedczołowa) i to w 
ni - jak stwierdza metaforycznie 
- spotykają się rozsądek i emocje. 
Damasio szczegółowo opisuje 
postać Eliota, pewnego pacjenta 
z guzem mózgu uciskającym na 
obydwa płaty czołowe. Eliot zo-
stał poddany operacji usunięcia 
oponiaka, ale jak to się zazwyczaj 
dzieje w przypadku takich zabie-
gów, trzeba było wyciąć także 
tkankę mózgową płatów czoło-
wych. Zabieg okazał się udany, 
co niewątpliwie uratowało mu 
życie, jednak już w trakcie rekon-
walescencji ujawniły się znaczące 
zmiany w zachowaniu pacjenta. 
Testy wykazały wprawdzie, że 
jego zdolności językowe, pamięć, 
uwaga i myślenie abstrakcyjne 
pozostały nienaruszone, jednak 

coś wyraźnie się w nim zmieni-
ło. Eliot utracił naturalną, jak się 
zdaje, zdolność podejmowania 
decyzji. Sam pacjent przyznał, że 
mimo iż nie miał problemów z 
obmyślaniem mnóstwa opcjonal-
nych działań, z których każde było 
wykonalne i właściwe „w dalszym 
ciągu nie wiedział, co właściwie 
należało zrobić”. Opisany przypa-
dek pacjenta z de�cytem umie-
jętności podejmowania decyzji 
uświadamia nam, że myślenie 
czysto abstrakcyjne, czy logiczne, 
które jest przejawem racjonal-
ności, czyli działaniem czystego 
rozumu, jest z punktu widzenia 
przystosowania, skuteczności i 
efektywności działania mało przy-
datne. W życiu bowiem chodzi 
o przetrwanie, osiąganie zamie-
rzonych celów i dokonywanie 
ciągłych wyborów, a nie o rozwią-
zywanie skomplikowanych zadań 
matematycznych, dlatego można 
uznać, że rozum bez afektu staje 
się bezużyteczny.

Przez lata w ekonomii pano-
wało przekonanie, że konsumen-
ci to istoty kierujące się w swoich 
wyborach rozumem. Jak twierdził 
w swoim eseju szwajcarski ekono-
mista Bruno Frey:

- W świetle teorii ekonomicz-
nej uczestnik gospodarki jest 
racjonalny i samolubny, a jego 
upodobania są trwałe. Ekonomia 
stworzyła model zwany „teorią 
oczekiwanej użyteczności”, który 
miał służyć (i jak się okazuje nadal 
niektórym służy) jako podstawa 
koncepcji zakładającej istnienie 
racjonalnych uczestników rynku. 
Model ten wprost odwoływał się 
do logiki wyborów opartych na 
czystej racjonalnej kalkulacji. Jeśli 
np. wolisz wyjazd na Mazury od 
wyjazdu nad morze, to będziesz 
także woleć 10 procentową szan-
sę na wygrania wycieczki na Ma-
zury od 10 procentowej szansy 
na wygrania wyjazdu nad morze. 
Teoria ta zakłada ponadto, że nie 
ma różnicy pomiędzy użyteczno-
ścią zyskania określonej kwoty 

pieniędzy a użytecznością straty 
tej samej kwoty. Słowem jeśli w 
loterii masz 50 %e szanse  wy-
grania 150 zł bądź 50 % szansę 
utraty 100 zł, to - zgodnie z teorią 
oczekiwanej użyteczności - po-
winieneś zaryzykować. Jednak 
dwóch naukowców: D. Kahnem-
na i Amos stworzyło alternatywną 
teorię wyjaśniającą zachowania 
uczestników rynku („teoria per-
spektywy”) i poparli ją setkami 
badań eksperymentalnych, któ-
rych wyniki jednoznacznie prze-
czą idei, jakoby ludzie w swoich 
wyborach kierowali się czystą 
racjonalnością. Wykazali np. asy-
metrie w reakcjach ludzi na zyski 
i stary. Wyniki ich badań ujawniły, 
że zdecydowana większość ludzi 
nie zachowuje się tak, jak wska-
zywała na to teoria oczekiwanej 
użyteczności, a zatem identyczne 
prawdopodobieństwo wygrania 
150 zł lub straty 100 zł wywoływa-
ło u nich emocjonalną niechęć do 
poniesienia stary, co skutkowało, 
że badani nie ryzykowali utraty 
pieniędzy. Kahneman i Twerski 
obliczyli także ile wynosi współ-
czynnik niechęci do ponoszenia 
strat. Według ich ustaleń mieści 
się w zakresie od 1,5 (więksi ry-
zykanci) do 2,5 (osoby mocno 
ostrożne), co oznacza średnio, że 
do podjęcia ryzyka utraty 100 zł 
w rzucie monetą wygrana musia-
łaby wynosi 200 zł. Ta asymetria 
wskazuje, że ludzie nie kierują się 
w swoich ryzykownych wyborach 
czystą logiką, lecz reagują emo-
cjonalnie (niechęć) i na tej pod-
stawie podejmują decyzje.

Ciąg dalszy za tydzień.

Od redakcji: autor jest psycho-
logiem – terapeutą, coachem, 
ekspertem w wielu krajowych i 
międzynarodowych projektach ba-
dawczych oraz rozwojowych. Pu-
blikował w czasopismach nauko-
wych z zakresu psychologii emocji, 
empatii i relacji terapeutycznych. 
Prowadzi prywatny gabinet. Kon-
takt: margaw@op.pl.
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Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy 

w Wałbrzychu prowadzi nabór wniosków 

o  przyznanie środków na podjęcie działalności 

gospodarczej dla osób bezrobotnych zwolnionych 

z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 

oraz pracowników objętych zwolnieniami 

monitorowanymi. 

Więcej informacji na stronie internetowej 

www.walbrzych.praca.gov.pl 

lub pod numerem telefonu (74) 84 – 07 – 384

R E K L AMA

Informacja Burmistrza Głuszycy
Ze względu na obecną sytuację, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców oraz 
pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy, z dniem 26 października 2020 r. zawiesza się 
osobistą obsługę Interesantów do odwołania. Kontakt z Urzędem odbywa się jedynie drogą 
telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem usług elektronicznych.
Po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bezpośrednia obsługa Interesantów możliwa jest jedynie 
w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, sporządzania aktów zgonu, bieżącej rejestra-
cji aktów urodzenia, pochówku zmarłych, wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłosze-
nia wizyt bezpośrednich można dokonywać pod numerami telefonów:
• Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności – tel. 88 66 748
• Urząd Stanu Cywilnego – 74 88 66 744
• Obsługa przedsiębiorców – 74 88 66 763
• Dział świadczeń rodzinnych – 74 88 66 741 lub 761
• Zarządzanie cmentarzem komunalnym – 74 88 66 770
• Administracja architektoniczno-budowlana – 74 88 66 764
W innych sprawach prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 74 84 59 479 
lub wiadomość na adres bok@gluszyca.pl

***
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje, że w związku z sytuacją epidemiolo-
giczną w Polsce dotyczącą rozprzestrzeniania się koronwirusa SARS-Cov-2, na podstawie 
Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy od dnia 26 października 
2020 roku do odwołania zawiesza się w Ośrodku bezpośrednią obsługę klientów. Kontakt z 
OPS odbywa się jedynie drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem usług elektronicznych. 
W wyjątkowych sytuacjach bezpośredni kontakt z OPS możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu tele-
fonicznym i z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej OPS.

Zamknięte PSZOK-i…
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sanikom Sp. z o. 
o. informuje, że od 26.10.2020 
r. do odwołania - ze względu 
na zaistniałą sytuację epide-
miologiczną kraju - zamknię-
te zostały wszystkie punkty 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych obsługiwane 
przez przedsiębiorstwo. Decy-
zja dotyczy PSZOK-ów w: Lubaw-
ce, Kamiennej Górze, Jaworze, 
Lwówku Śląskim, Boguszowie-
-Gorcach i Mieroszowie. Odpady 
komunalne odbierane będą na-
dal zgodnie z obowiązującymi 
harmonogrami.

(RED)

…i szlaki na Borową
Nadleśnictwo Wałbrzych infor-
muje, że w najbliższym czasie 
dojście od ul. Ogrodowej w Je-
dlinie-Zdroju (szlak turystycz-
ny żółty i zielony) na szczyt 
Borowej oraz na Przełęcz pod 
Borową i Ptasie Rozdroże bę-
dzie niemożliwe. Ograniczenie 
ma związek z realizacją prac w 
ramach przedsięwzięcia ”Kom-
pleksowe zagospodarowanie 
zlewni Potoku Bez Nazwy - Chat-
ka za Alką pod kątem adaptacji 
obiektów małej retencji, celem 
pełnienia funkcji przeciwpowo-
dziowych”.

(RED)

Zmiana na cmentarzu
• 31.10.2020 r. oraz 1.11.2020 r. zostanie 
wprowadzona nowa organizacja ruchu 
dla osób odwiedzających Cmentarz Ko-
munalny w Głuszycy. Na parking przy 
cmentarzu będzie można dojechać od 
strony ul. Kłodzkiej - wjazd pomiędzy po-
sesjami Kłodzka 7 a Kłodzka 11. Natomiast 
wyjazd będzie odbywał się ul. Cmentar-
ną przy Komisariacie Policji w Głuszycy, 
gdzie będzie ustawiony znak B-2 (zakaz 
wjazdu). Zamknięty będzie dla ruchu ko-
łowego odcinek ul. Cmentarnej do głów-
nego wejścia na cmentarz (wyjątek dla 
osób niepełnosprawnych posiadających 
kartę parkingową).

Weź udział w konsultacjach 
• Do 13.11.2020 r. trwają konsultacje spo-
łeczne w sprawie Programu Współpracy 
Gminy Głuszyca z organizacjami pozarzą-
dowymi i podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie na 2021 
rok. Projekt Rocznego Program Współpra-
cy Gminy Głuszyca z Organizacjami Poza-
rządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2021 
rok oraz formularz konsultacji znajdują się 
na stronie internetowej gluszyca.pl.

Zbiórka odpadów • zielonych
W Gminie Głuszyca zostaną przepro-
wadzone zbiórki odpadów zielonych. 
Najbliższa zbiórka zaplanowana jest na 
piątek - 30 października. Odpady zielone 
to odpady komunalne stanowiące części 

roślin pochodzące z pielęgnacji terenów 
zielonych (liście, trawa). Odpady będą 
odbierane wyłącznie w oznaczonych 
workach. Adres odbioru odpadów należy 
wcześniej zgłosić telefonicznie pod nu-
merem 74 88 66 753.

Zostań wolontariuszem
• Spotykamy się 10 stycznia 2021 roku 
na 29 Finale WOŚP, aby pobić kolejny re-
kord głuszyckiego sztabu WOŚP! Podczas 
ostatniego �nału zebraliśmy 15 043,5 zł. 
Mamy nadzieję, że nam w tym pomoże-
cie! Aby zostać wolontariuszem należy 
zapoznać się z regulaminem i zarejestro-
wać się online za pośrednictwem strony 
internetowej https://iwolontariusz.wosp.
org.pl/ lub wypełnić ankietę i wraz ze 
zdjęciem swojej twarzy wysłać ją na maila 
instruktorzy@gluszyca.pl. Zapisy rozpo-
czynamy 2 listopada! – podkreśla kierow-
nictwo sztabu 29 Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Głuszycy.

Wystawa przy bibliotece
• Wystawę malarstwa pt. „Artyści dzie-
ciom” i „Piękno Ziemi Wałbrzyskiej” już 
od 3 listopada będzie można oglądać w 
Centrum Kultury – Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Głuszycy. Wśród wysta-
wionych prac będzie można zobaczyć 
najpiękniejsze zakątki powiatu wałbrzy-
skiego, pędzla m.in. Piotra Pawlickiego, 
Danuty Orskiej, Wiesławy Lewandowskiej 
oraz wielu innych znakomitych artystów 
malarzy.

(MC)

Raport z Gminy Głuszyca

Nie będzie zmiany nazwy 
góry Chełmiec. Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
Szczawna – Zdroju głosowała 
przeciwko zmianie wnioskowanej 
przez grupę mieszkańców.

Wnioskodawcy – grupa złożona 
z mieszkańców Szczawna-Zdroju i 
Wałbrzycha – chcieli zmienić nazwę 
góry Chełmiec na św. Jana Pawła II, by 
w ten sposób uczcić setną rocznicę 
urodzin papieża – Polaka. - Serdec-
znie dziękujemy za moc emocji, które 
wywołały informacje na temat zmiany 
nazwy Chełmca. Dzięki temu o Szcza-
wnie-Zdroju było głośno: rozpisywały 
się o nas ogólnopolskie portale, więc 
szum wokół tematu powinien nas 
cieszyć. Niemniej jednak, gwoli wy-
jaśnienia informujemy, że wnioski, 
które wpływają do urzędu, muszą 
przejść drogę formalną, muszą być 
rozpatrzone, poddane głosowaniu. 
Tak też się stało - podczas posiedze-
nia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
radni zagłosowali przeciwko zmianie 
nazwy Chełmca. Chełmiec pozosta-
nie więc Chełmcem. Obecnie w wieży 
widokowej trwają prace konserwacy-
jne, właśnie po to, by gościć Was w 
ładniejszej, bezpiecznej przestrzeni. 
Liczymy, że zobaczymy się tam w lep-
szej rzeczywistości – podkreślają pra-
cownicy szczawieńskiego magistratu.

Chełmiec pozostanie 
Chełmcem

Termin zakończenia prace kon-
serwacyjnych wieży widokow-
ej na Chełmcu planowany jest na 
30.11.2020 r. W ich zakres robót 
wchodzi: naprawa pokrycia dachowe-
go wraz z naprawą rynien, obróbek 
blacharskich i okapów; wymiana 
drewnianych elementów konstrukcy-
jnych; naprawa wyłazu dachowego 
z blachy ocynkowanej wraz z wyko-
naniem pochwytów ułatwiających 
wejście na taras widokowy oraz balus-
trad; uzupełnienie i naprawa schodów 
zewnętrznych z cegieł klinkierowych, 
spocznika, obustronnych poręczy i 
zadaszenia nad wejściem. Inwestycja 
będzie kosztowała 63 tys. zł.

(KT)
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- Apeluję do wszystkich 
mieszkańców Gminy Mie-
roszów: uważajmy na osoby 
starsze i dbajmy o swoich bli-
skich – mówi Andrzej Lipiński, 
burmistrz Mieroszowa.

- Drodzy seniorzy, ograniczcie 
wychodzenie z domu, szczegól-
nie w miejsca zatłoczone, do ab-
solutnego minimum. Korzystaj-
cie z pomocy bliskich i sąsiadów. 
Jeżeli musicie wyjść z domu, pa-
miętajcie o podstawowych za-
sadach bezpieczeństwa w czasie 
pandemii. Zachęcam też wszyst-
kich mieszkańców do zwracania 
szczególnej uwagi na seniorów 
i ich potrzeby - nie tylko naszych 
rodziców czy dziadków, ale też 
np.: sąsiadów, zwłaszcza osoby 
samotne. Zaproponujmy zrobie-
nie zakupów czy wyprowadzenie 
psa, każda taka pomoc zmniejsza 
ryzyko zakażenia osoby starszej. 
To bardzo ważne, byśmy byli 
wrażliwi na siebie nawzajem. Taka 
solidarność społeczna jest dzisiaj 
niezwykle potrzebna – dodaje 
Andrzej Lipiński.

W sprawie pomocy seniorom 
można kontaktować się z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Mie-
roszowie pod numerem telefonu 
(74) 84 58 262, który jest czynny 
w godzinach pracy ośrodka oraz 
pod numerem 530 43 40 62 (te-
lefon alarmowy poza godzinami 

pracy ośrodka). Można także sko-
rzystać z pomocy udzielanej w 
ramach programu “Wspieraj Se-
niora”, dzwoniąc na infolinię: (22) 
505 11 11. Konsultant przekieruje 
sprawę do ośrodka pomocy spo-
łecznej , który skontaktuje się z se-
niorem i ustali, kto i jakiej formie 
będzie mógł pomóc, między inny-
mi w robieniu zakupów. Program 
jest skierowany do osób powyżej 
70 roku życia, które zdecydo-
wały się na pozostanie w domu, 
dla własnego bezpieczeństwa w 
czasie pandemii. W szczególnych 
przypadkach, pomoc może być 
udzielona osobie poniżej 70 roku 
życia. Szczególne sytuacje ozna-
czają brak możliwości zapewnie-
nia niezbędnych potrzeb wyni-
kających ze stanu zdrowia oraz 
sytuacji rodzinnej i społecznej 
osoby. Ocena takiej stanu sytuacji 
i decyzja o udzieleniu wsparcia 
należy do realizatora programu, 
czyli od decyzji ośrodka pomo-
cy społecznej. Z programu nie 
mogą korzystać osoby, które już 
otrzymują wsparcie w ramach 
usług opiekuńczych, czy specja-
listycznych usług opiekuńczych. 
Udzielenie pomocy w ramach 
programu nie zależy od kryterium 
dochodowego. Program “Wspie-
raj Seniora” jest realizowany w 
całym kraju  do 31 grudnia 2020 r.

(RED)

Pomoc dla seniorów Robotyka i matcraft
- Zapraszamy do zapisów na 
cykliczne zajęcia z zakresu 
robotyki i matematyki. Warsz-
taty prowadzane przez profe-
sjonalistów pozwolą zaznajomić 
się najmłodszym z najbardziej 
perspektywicznymi i najnowo-
cześniejszymi dziedzinami. Ży-
jemy w czasach, w których taka 
pasja może okazać się niezwykle 
cenna, dlatego zachęcamy do 
sprawdzenia czym będziemy 
zajmować się na warsztatach na 
bezpłatnych pokazowych zaję-
ciach, które odbędą się w środę 
4 listopada o godzinie 18:00 
i 19:00 – mówi Ilona Bujalska, 
dyrektor Centrum Biblioteczno 
– Kulturalnego w Starych Biga-
czowicach, gdzie będą odbywały 
się zajęcia. Zapisy prowadzone 
są telefonicznie pod numerem 
(74) 844 35 03 oraz za pośred-
nictwem poczty elektronicznej: 
centrumstbog@op.pl.

(IL)

Modernizacja boiska
Gmina Stare Bogaczowice 
otrzymała do�nasowanie ze 
środków rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. – Pie-
niądze w wysokości 500 tys. zł 
zostaną przeznaczone na I etap 
modernizacji boiska sportowego 
w Starych Bogaczowicach. Całko-
wity koszt tej inwestycji wyniesie 
524 920 zł – mówi Mirosław Lech, 
wójt Gminy Stare Bogaczowice.

(IL)

Dr Hermann Brehmer - 
lekarz pulmonolog, miesz-
kaniec Görbersdorf (Soko-
łowska) w latach 1854-1889, 
założył pierwszy w Europie 
zakład sanatoryjnego le-
czenia gruźlicy. Rozwijał 
w nim swoje nowatorskie 
metody lecznicze. Hermann 
Brehmer przez ponad trzy-
dzieści lat związany był z 
Sokołowskiem.

Dr Hermann Brehmer roz-
budował w Sokołowsku in-
frastrukturę kurortu. Oprócz 
domu kuracyjnego wybu-
dował również pensjonaty. 
Założył park leśny, a w nim 
liczne pawilony, fontanny, 
miejsca odpoczynku oraz 
dodatkowe atrakcje zachęca-
jące do spacerów – np. grotę 
Hermana, pawilon Humbold-
ta, czy zameczek Frieden-
stein. Bez wątpienia Soko-
łowsko rozwinęło się dzięki 
działalności dra Brehmera, a 
miejscowość zasłynęła w ca-
łej Europie. Görbersdorf ode-
grało poważną rolę w przed-
wojennej historii medycyny. 
Hermann Brehmer mieszkał 
tu i pracował, aż do śmierci, 
w roku 1889.

Tablica pamiątkowa, która 
została odsłonięta, znajduje 
się w miejscu szczególnym 

Pamięci dr Hermanna Brehmera

dla dr H. Brehmera. Jego 
życzeniem było zostać po-
chowanym w ukochanym 
parku zdrojowym, wśród 
świerkowych drzew, których 
nasadzenie sam nadzorował. 
I tu też znajduje się grobo-
wiec rodziny Brehmerów, w 
którym zostali pochowani - 
niestety, grobowiec splądro-
wano, a trumny zniknęły). Dr 
Hermann Brehmer poświęcił 
życie dla sławy dzisiejszego 
Sokołowska.

- Dzięki jego pasji i pracy, 
Görbersdorf stał się wzorem 
dla wszystkich późniejszych 
sanatoriów przeciwgruźli-
czych, z których najbardziej 
znane stało się Zakopane, czy 

szwajcarskie Davos. Dziś, w 
uznaniu zasług doktora uczci-
liśmy jego pamięć poprzez 
uroczyste odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej – mówi zastęp-
ca burmistrza Mieroszowa 
Mariusz Pawlak. 

Odsłonięcia tablicy w So-
kołowsku dokonał wzruszony 
potomek doktora - Dietmar 
Brehmer wraz z burmistrz 
Mieroszowa Andrzejem Li-
pińskim i Przewodniczącą 
Rady Miejskiej Mieroszowa 
Violettą Kopką w obecności 
mieszkańców Sokołowska 
i przedstawicieli instytucji 
działających w tej miejscowo-
ści i w Gminie Mieroszów.

(RED)
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Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

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)

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

KUPIĘ 
STAROCIE

PORCELANĘ SZKŁO
KOLOROWE PATERY

ZEGARKI I INNE 
PRZEDMIOTY

Z OKRESU PRL-U
TEL. 509 546 581

Sprzedam
mieszkanie 

po remoncie: 35,5 m kw., 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, balkon, 4 piętro, 
winda. Wałbrzych - Podzamcze, 

ul. Grodzka. Zarządca ADM, 
a nie spółdzielnia. 

Tel. 608 689 085

Urząd zamknięty
- Ze względu na bezpieczeń-
stwo i informacje o sytuacji 
epidemiologicznej, wpro-
wadziłem zmiany w funkcjo-
nowaniu Urzędu Gminy w 
Czarnym Borze. Bezpośrednia 
obsługa interesantów została 
zawieszona do odwołania i od-
bywa się jedynie w sposób zdal-
ny: telefonicznie pod numerami 
(74) 84 50 139 do 349, e-mail 
- sekretariat@czarny-bor.pl lub 
biuro.podawcze@czarny-bor.pl, 
platforma e-puap: /CzarnyBor/
skrytka oraz  w formie kore-
spondencyjnej: list tradycyjny. 
Przy głównym wejściu do urzę-
du została postawiona skrzynka 
podawcza na korespondencję 
tradycyjną. Natomiast oddział 
Banku Spółdzielczego czynny 
jest według wcześniej obowią-
zujących zasad – wyjaśnia Adam 
Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.

(JJ)

Koło pszczelarzy
Sadzenie roślin miododaj-
nych, drzew i krzewów, 
udział w programie Gmina 
Przyjazna Pszczołom, zajęcia 
edukacyjne to działania samo-
rządu, które mają na celu stwo-
rzenie tym pożytecznym owa-
dom optymalnych warunków 
do życia – to działania Gminy 
Czarny Bór na rzecz pszczół. W 
ostatnim czasie gmina stała się 
także siedzibą struktur Regio-
nalnego Związku Pszczelarzy, 
którego decyzją w Czarnym 
Borze powstało Gminne Koło 
Pszczelarzy. Koło, którego 
prezesem jest Zbigniew Mo-
krzycki, skupia 9 pszczelarzy z 
powiatu wałbrzyskiego, którzy 
spotykają się w czarnoborskiej 
Bibliotece+ Centrum Kultury.

(JJ)

Zmiany 
w komunikacji
W dniach 30.10.2019 r. do 
02.11.2019 r. ul. Browaro-
wa w Świebodzicach będzie 
ulicą jednokierunkową. Po 
prawej stronie ul. Browarowej 
- w kierunku ul. A. Mickiewicza 
- będzie obowiązywał zakaz 
zatrzymywania się, natomiast 
po lewej stronie będzie do-
puszczony postój pojazdów. 
W związku z dniem Wszystkich 
Świętych, ZGK Świebodzice Sp. 
z o.o. przygotował specjalny 
rozkład jazdy autobusów miej-
skich. 1 listopada 2020 r. auto-
busy linii 0 i 1 będą kursowały 
do Cmentarza przy ul. Kamien-
nogórskiej w następujących 
godzinach: linia 0 od godz. 8:48 
do 17:14 – każdy kurs; linia 1 
od godz. 8:32 do 17:13 – każdy 
kurs; linia nr 2 nie kursuje na 
Cmentarz przy ul. Kamienno-
górskiej. W związku ze spodzie-
wanym, dużym natężeniem ru-
chu autobusy mogą kursować 
z opóźnieniem.

(WPK)

Budowa kanalizacji 
w Borównie
Trwa budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej w Borównie w 
Gminie Czarny Bór. Prace są 
prowadzone przez Wałbrzyski 
Związek Wodociągów i Kanali-
zacji i podzielone na etapy. Ak-
tualnie realizowany jest I etap, 
a prace przebiegają przy pose-
sji od nr 35 do 37e oraz od nr 36 
do 36f. Wartość prac wyniesie 
ponad 366 000 zł. Mieszkańcy 
muszą się liczyć z utrudnienia-
mi.

(JJ)

W Gminie Czarny Bór trwa 
realizacja kilku inwestycji 
drogowych, które poprawią 
bezpieczeństwo.

Przebudowa ulic Sportowej 
i Skalników będzie kosztowa-
ła ponad 2,7 mln z, a termin 
zakończenia prac planowa-
ny jest do końca 2020 roku. 
Gmina Czarny Bór na realiza-
cję tego zadania pozyskała 
do�nansowanie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych na poziomie 80 procent 
wartości inwestycji. W ramach 
realizacji inwestycji zostanie 
wykonana m.in. przebudowa 
odcinków dróg klasy D o łącz-
nej długości blisko 1 km, prze-
budowa chodników o łącznej 
długości prawie 300 m, budo-
wa chodników dla pieszych i 
46 stanowisk parkingowych 
oraz szykan spowalniających 
ruch, wyniesionych wysp na 
skrzyżowaniach, a także mon-
taż instalacji ostrzegawczych 
LED. Wykonanie inwestycji 

nie tylko poprawi estetykę, 
ale przede wszystkim pozwoli 
na stworzenie warunków do 
bezpiecznego przemieszcza-
nia się dzieci i młodzieży z naj-
większego osiedla w Czarnym 
Borze do szkoły, biblioteki i 
centrum kultury.

Trwa także remont chod-
ników przy ul. Nadrzecznej w 
Czarnym Borze. W tym roku 
wartość prac wyniesie ponad 
86 000 zł. Inwestycja to kon-
tynuacja działań, które zosta-
ły zainicjowane już w 2018 r. 
Wówczas wykonano remont 
nawierzchni chodników o pow. 
370 m2 wraz z wymianą kra-
wężników na długości 238 m. 
Wartość prac wtedy wyniosła 
blisko 70 000 zł. Aktualnie za-
kres prac obejmuje powierzch-
nię 433,50 m2 wraz z wymianą 
krawężników na długości 289 
m. W przyszłym roku planowa-
ne są kolejne działania w tym 
obszarze.

(JJ)

Inwestują w drogi

Park sportowy jest kolej-
ną inwestycją realizowaną 
przez Gminę Świebodzice 
w ramach projektu „Rozwój 
funkcji zdrowotnych i rekre-
acyjnych w Gminie Świebo-
dzice poprzez tworzenie i 
odnowienie terenów zieleni 
w celu poprawy życia miesz-
kańców” do�nansowanego 
z unijnego Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko.

Zlokalizowany między uli-
cami Królowej Jadwigi i Księcia 
Bolka park sportowy będzie 
miał powierzchnię ponad 2 ha. 
W projekcie zagospodarowa-
nia przewidziany jest podział 
terenu na strefy funkcjonalne 
oraz aktywności ruchowej. 
Zaplanowano wybudowanie 
wielofunkcyjnego boiska (do 
piłki ręcznej, siatkowej i koszy-
kówki) z centralnie położonym 
kortem do tenisa ziemnego, 
wodnego placu zabaw, toru 
dla rolkarzy oraz adaptację 
istniejącego placu do street 
workout. Dotychczas zostały 
w znacznej mierze wykonane 
alejki o nawierzchni mineral-
nej, ścieżki z kostki betonowej 
oraz tor dla rolkarzy. Przygo-
towano podbudowę pod na-
wierzchnię poliuretanową bo-
iska wielofunkcyjnego.

Planowane jest nasadzenie 
jak największej liczby drzew i 
krzewów na całym terenie o cha-
rakterze parkowym. Zostanie 
posadzonych 200 drzew, ponad 
1300 krzewów i prawie 1300 
sztuk bylin, traw ozdobnych, 
roślin bagiennych. Będzie strefa: 
roślin bagiennych, traw ozdob-
nych. Także roślin polecanych 
do ogrodów deszczowych, któ-
re będą elementem krajobrazu 
parku, gdzie wody deszczowe 
będą wykorzystywane przez ro-
ślinność, wpływając na poprawę 
mikroklimatu. Przy ogrodach 
deszczowych zostały wykonane 
roboty ziemne oraz przeprowa-
dzono prace agrotechniczne w 
celu przygotowania gleby pod 
przyszłe nasadzenia. Powsta-
nie również łąka kwietna o po-
wierzchni 220 m2.

- Gmina, jako inwestor, ape-
luje do mieszkańców o prze-
strzeganie obowiązujących 
zakazów, rozwagę i wzmożo-
ną opiekę nad małoletnimi. 
Na teren budowy wstęp jest 
wzbroniony, o czym informują 
zamontowane wokół tabliczki 
– mówi Paweł Ozga, burmistrz 
Świebodzic.

Budowa Parku Sportowego 
ma zakończyć się do 30 kwiet-
nia 2021 r.

(WPK)

Park sportowy 
w budowie
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Głuszyca ul. Kłodzka 8

tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne 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 doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Głuszycy ul. Ogrodowa. Ogrze-
wanie miejskie, wysoki parter. 
Pow. 36 m2. Czynsz około 500 zł. 
Cena 115 tys. zł

Sprzedam lokal mieszkalny- wy-
soki standard, po remoncie w 
spokojnej części Białego Kamienia- 
okolice ul. Pionierów. Pow. 42 m2. 
Cena 185 tys. zł.  Czynsz 220 zł.

Sprzedam lokal mieszkalny o pow. 
57 m2 w Mieroszowie z niezależ-
nym wejściem, duży pokój, kuch-
nia, przedpokój, łazienka z WC i 
piwnica, strych, ogródek, pomiesz-
czenia gospodarcze.  Mieszkanie 
bezczynszowe opłata za zarząd 73 
zł/mies. Cena 69 tys. zł.

Sprzedam lokal użytkowy o pow. 
40,8 m2 w samym centrum Wał-
brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal 
znajduje się na parterze i składa się 
z dwóch pomieszczeń biurowo- 
usługowych, dwóch przedpokoi i 
WC. Cena 59 tys. zł. 

Sprzedam nieruchomość zabudo-
waną 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 nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.

USŁUGI

(1) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY 
i inne stolarskie. TANIO! 692-
123-981. 

(1) ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy, ustawianie - w 
najlepszej cenie i w najkrótszym 
czasie. Tel. 606 937 229

(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO! www. 
meble-ibg. weebly. com Tel. 607-
218-533

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

(4) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegar-
ki, militaria, �gurki 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: 535-
416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYN-
KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 
ŚLĄSKU !!!

Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu 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. panora-
ma. net. pl pod nr PAN- MS- 1132

PIASKOWA GÓRA 3pokoje, 58m2 
1pietro cena 215tys zł tel do kon-
taktu 535-416-014 

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

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

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

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

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta 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 ofer-
ta dostępna na www. panorama. 
net. pl pod nr PAN-MW-1130

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Oferty na stronie: 

www. eurodom. walbrzych. pl

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

DO WYNAJĘCIA! HALA, WARSZ-
TAT, 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 mieszka-
nia w Wałbrzychu: 1, 2, 3-poko-
jowe. 

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. Fortecz-
na, 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. Żerom-
skiego, mieszkanie z ogródkiem, 2 
pokoje, 45m2, cena 139.000zł. Tel. 
883 334 486

MS-4176 Biały Kamień, 2 pokoje, 
38m2, 2 piętro, ogrzewanie miej-
skie, 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

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

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

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

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

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

DLA ZDECYDOWANYCH KLIEN-
TÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKU-
JEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ 
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLI-
WOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

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 biuro-
wy, 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-  miesz-
kanie 3 pokojowe o  powierzchni 
73 m2,  Cena 279 000 zł (nr: 2613)  
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

R E K L AMA

wanie  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. 22 m 2 , 1 pokoje z aneksem 
kuchennym, przedpokój, łazienka 
z WC, ogrzewanie gazowe typu 
MORA. Cena 85 000 zł ( nr 2645), 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ-  miesz-
kanie 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 z WC. Cena 
86 000 zł, (nr.2639), (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06 

BON – NOWE MIASTO, mieszkanie  
pow. 74,5 m 2, 4 pokoje z kuchnią, 
przedpokój, łazienka z WC. 

Cena 219 000 zł, (nr.2644), (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06 

BON – BOGUSZÓW-GORCE, miesz-
kanie  pow. 96,8 m 2, 3 pokoje z 
kuchnią, przedpokój, łazienka z 
WC. Cena 398 000 zł, (nr.2641), (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06 

BON – GŁUSZYCA, działka w 
okolicach Głuszycy o pow. 4900 
m 2 z warunkami zabudowy oraz 
rozpoczętą budową domu. Cena 
185 000 zł, (nr.2608), (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06 

BON –PODZAMCZE, na sprzedaż 
mieszkanie z balkonem, 62,5 m2, 
8 piętro, jasna kuchnia otwarta na 
salon, 3 pokoje, ogrzewanie miej-
skie,  cena: 210 000 zł  (nr:2646) - 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 42 m2, 1 pokój, kuchnia,ła-
zienka z WC, ogrzewanie  gazowe. 
CENA: 149 000 zł (nr: 2648)  (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON- BIAŁY KAMIEŃ, na sprzedaż  
mieszkanie o pow.48 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, 2 alkowy, łazienka z WC. 
Ogrzewanie gazowe. Cena: 89 000 
zł (nr: 2649) , (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 69,7 m 2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka i WC. Cena 
125 000 zł, (nr.2650), (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06   

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna 
kuchnia z jadalnią, garderoba,  ła-
zienka z WC, ogrzewanie w trakcie 
modernizacji na gazowe. CENA: 
159 000 zł (nr: 2549)  (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON –PODZAMCZE, na sprzedaż 
mieszkanie z balkonem, 65 m2, 7 
piętro, jasna kuchnia w zabudo-
wie, 3 pokoje, ogrzewanie miej-
skie,  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 – PODGÓRZE, na sprzedaż 
mieszkanie  pow. 63 m2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia,  łazienka z WC, 
ogrzewanie gazowe. CENA: 123 
000 zł (nr: 2609)  (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON –MIEROSZÓW Dom o pow. 
772 m 2 , 8 pokoi, kuchnia, 2 
łazienki z WC,  , Działka 751 m 2.  
Cena: 630 000  zł,   ( nr: 2612)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –BOGUSZÓW-GORCE  Dom o 
pow. 180 m 2 , 4 pokoje, kuchnia 
otwarta na salon, 2 łazienki z WC 
, Działka 540 m 2.  Cena: 640 000  
zł,   ( nr: 2615)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06,

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 238 m 2 , 5 pokoi, 2 kuchnie, 
3 łazienki z WC , Działka 700 m 2.  
Cena: 790 000  zł,   ( nr: 2620)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –BOGUSZÓW-GORCE  Dom 
o pow. 330 m 2 , 7 pokoi, kuchnia 
otwarta na salon, 2 łazienki z WC , 
Działka 1750 m 2.  Cena: 599 000  
zł,   ( nr: 2621)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06,

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

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 51 m2, 2 pokoje, z aneksem 
kuchennym łazienka z WC, ogrze-
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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 fi larów na drodze do sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwa-
niom, zapraszamy do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu 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, rucho-
wym i konstrukcyjnym. Pobyt w naszej placówce, to niepowtarzalna przygoda edukacyjna związana 
z ruchem, działaniem twórczym, muzyką, śpiewem i wspólną zabawą.

Oferta, którą proponuje przedszkole 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

Pierwsze przedszkole w miescie z gimnastyką artystyczną i fay filnes 
już od października 2020

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne

BAJKA • 58-301 Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT tel. 602 231 533              Zapraszamy

przedszkola@onet.pl


