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Zakład Pogrzebowy
Niebieski
ul. Andersa 146, Wałbrzych

tel. 74 843 58 67
– czynny całą dobę
www.zakladniebieski.pl
W Wałbrzychu zmarł mężczyzna zakażony koronawirusem. W środę po południu
odnotowano w Polsce 251
osób zakażonych, spośród
których 5 zmarło. - Zachowajmy spokój, zostańmy w
domu, pomagajmy sobie
nawzajem, szczególnie osobom w wieku podeszłym i
z obciążeniami. Trzymajmy
się… damy sobie z tym radę!
– mówi dr Roman Szełemej,
prezydent Wałbrzycha.
- Niestety w oddziale zakaźnym wałbrzyskiego szpitala
zmarła osoba zarażona koronawirusem. Pacjent obciążony był schorzeniami płucnymi
oraz sercowymi, ale nie wymagał respiratoroterapii. Jeśli
taka terapia będzie potrzebna
wśród naszych pacjentów, to
jesteśmy na nią przygotowani.
Wszyscy, którzy mieli kontakt
z pacjentem poddani zostali
kwarantannie domowej. Najważniejsza informacja jest
taka, że na ten moment nie ma
żadnych nowych potwierdzonych zarażeń koronawirusem
w naszym szpitalu. Przypominam, że oddział zakaźny wałbrzyskiego szpitala obejmuje
swoim zasięgiem, nie tylko
nasze miasto, ale również cały
teren od Kamiennej Góry aż po
Ziemię Kłodzką – mówi dr Ro-

man Szełemej, prezydent i lekarz w szpitalu im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu,
który wystosował do swoich
współpracowników list, w którym czytamy m.in.:
Pandemia ma charakter globalny, nie ma gdzie uciec. Przy
dobrej opiece i leczeniu oraz
kontroli przebiegu epidemii nie
ma ona charakteru tak groźnego, jakby się wydawało. Nie
jest prawdą, że jesteśmy zdani
na utratę jakiejś liczby naszych
bliskich, sąsiadów, rodaków!
Niestety, działania podejmowane celem spowolnienia i zasięgu pandemii będą paraliżować
życie w naszym mieście jeszcze
jakiś czas. Przedstawiam własną
ocenę sytuacji i w jakiejś części
proszę uznać ją za opinię pracodawcy, choć nie tylko. Proszę o
cierpliwe zapoznanie się i podjęcie działań. Jeśli część z moich
projekcji zdarzeń wydaje się zbyt
ostra - będę najszczęśliwszy móc
je odwołać jak najszybciej!
Celem ograniczenia tempa i
zasięgu epidemii rekomenduję i
zalecam podjęcie następujących
działań:
Osoby: obciążone chorobami
systemowymi, nowotworowymi, po 60 roku życia powinny
pozostać w domu do odwołania. Osoby posiadające dzieci w
wieku przedszkolnym, szkolnym
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Pierwsza ofiara koronawirusa
w Wałbrzychu
i studentów a także opiekujące
się bliskimi w wieku podeszłym i
obciążonymi chorobami powinny pozostać w domu.
Osoby pozostające w domu
mogą i powinny w największym
stopniu podejmować prace
zdalną; należy umożliwić pracownikom zabieranie sprzętu (w
tym elektronicznego) do domu
aby ułatwić pracę.
Osoby, które zdecydują się
na przyjście do pracy powinny
unikać większej niż 2 osoby liczby uczestniczących w pracy w
jednym pomieszczeniu. Permanentnie należy dezynfekować
dłonie i jeśli to możliwe części
twarzy. Należy zachować jak
największą odległość od drugiej
osoby. Nigdy za wiele wycierania i dezynfekowania płaskich
powierzchni w miejscu pracy, telefonów itd.; szczególne wymogi
stawiam tu wobec pracowników
komunikacji miejskiej, szkół,
urzędów, instytucji kultury itd.
Korzystając z większej ilości
czasu na swobodne przemyślenia, proszę zaplanować nasze
wspólne działania na najbliższe
miesiące.Oostrożnie przyjmuję, że powrót do zbliżonego do
normalnego rytmu życia miasta nastąpi za ok. 2-3 miesiące.
Nie znaczy to oczywiście, że tyle
będą trwały restrykcje narzucone przez stan epidemiczny.
Trzeba założyć, że wiele z działań o charakterze wydarzeń kul-

turalnych, społecznych, edukacyjnych nie odbędzie się w tym
roku. Wiele z projektów inwestycyjnych nie będzie zrealizowanych na czas - należy już teraz
podejmować działania przygotowujące wnioski o przedłużenie
terminów ich realizacji.
Zaburzenia funkcjonowania
gospodarki dotkną wszystkie jej
sektory, w tym również wykonawczy. Wnioski o przedłużenie
terminów realizacji będą miały
podstawy prawne, choć nie bez
ograniczeń. Sezon urlopowy, wakacyjny, będzie wyglądał zupełnie
inaczej, a powrotu standardów
wypoczynkowych jakie znamy
należy optymistycznie spodziewać się za rok. Wystąpi spowolnienie gospodarcze w naszym
kraju. W naszych własnych domowych budżetach oraz budżetach
instytucji należy przyjąć wariant
oszczędności, umiaru, refleksji,
cieszenia się z tego co mamy albo
co udało nam się zdobyć przez
lata, szanowania każdej drobnej
chwili i wspomnień. Już teraz,
natychmiast należy podejmować
działania ograniczające koszty:
zakręcamy grzejniki, oszczędzamy prąd, korzystamy z zaległych
urlopów itd; wyłączamy zbędne
instalacje, urządzenia itd. Każda
złotówka zaoszczędzona nam się
przyda. Rozważyć trzeba z czego
po stronie wydatków możemy
zrezygnować, przesunąć na późniejszy czas.

Trudna sytuacja gospodarcza
Polski przełoży się na samorządy,
już teraz znajdujące się w tarapatach z powodu wzrastających obciążeń (płaca minimalna, zmiany
w oświacie). Realna pomoc dla
Polskiej gospodarki może nadejść
tylko ze strony Unii Europejskiej
- pomoc UE powinna przybrać
formę przyspieszenia dotacji, poluzowania standardów i rozliczeń.
Ożywienie gospodarcze powróci
za ok. 2-3 lata.
Sytuacja w systemie opieki
zdrowotnej w Polsce jest od lat
trudna, ostatnio ekonomicznie
i kadrowo bliska katastrofie; po
przejściu pandemii w fazę wygaszania (miesiące) stan opieki
zdrowotnej będzie znacząco gorszy niż jest obecnie - odejdą osoby chorujące już teraz na koronawirus, cześć starszych lekarzy
już teraz z trudnością radzi sobie
z obciążeniami chorobowymi.
Powrót do standardów organizacyjnych w placówkach służby
zdrowia nastąpi pod koniec roku
albo później; dostępność do lekarzy będzie jeszcze bardziej utrudniona; cześć lekarzy - skuszona
zachętami z innych krajów, też
dotkniętych kryzysem kadrowym
- wyjedzie; nakłady Państwa
na opiekę zdrowotną być może
wreszcie zwiększą się, ale będzie
trudno je skonsumować.
Dlatego też w tej sytuacji
niezwykle ważna jest troska o
zdrowie swoje i bliskich. Należy

podejmować wszelkie działania
prewencyjne i poprawiające we
własnym zakresie stan zdrowia i
kondycji - porzucić nałogi, więcej
ruchu na powietrzu, więcej snu,
mniej jedzenia, a szczególnie cukru i węglowodanów. W okresie
epidemii i po jej wyciszeniu należy
rozważnie kierować się do placówek służby zdrowia - tylko wtedy,
kiedy jest to absolutnie konieczne.
W tym trudnym czasie należy bezwględnie wspierać się
wzajemnie, wykazać większą
życzliwość wzajemną, tolerować to co nie przychodzi nam
łatwo na co dzień: unikać podnoszenia głosu, więcej życzliwie
rozmawiać przez telefon, utrzymywać codzienny telefoniczny,
mailowy kontakt z koleżankami
i kolegami z pracy, planować
i realizować przygotowania w
sposób zdalny, tworzyć plany na
czas po epidemii. Plany - dotyczy
to szczególnie instytucji kultury,
sportu, turystyki- w nich brak
odwiedzających będzie szczególnie odczuwalny. Zaplanujmy
gremialne wizyty w tych instytucjach po epidemii, wizyty gości i
rodziny z innych zakątków Polski
i Europy! Proszę pomagać w mądry sposób sąsiadom, innym ludziom, zachowywać spokój, nie
ulegać panice, zachowaniom
emocjonalnym. Nie trzeba robić
większych zakupów – podkreśla
dr Roman Szełemej.
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie znajdziemy!
74 666 88 99, 74 663 80 30
Kredyty i pożyczki ponad 30 firm
Wałbrzych
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)
Po pożyczkę przyjdź do Fines

(RED)
REKLAMA

Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

KRAZ 7765

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego

Wyjazdy z Polski w każdy piątek I Premie do 150 EUR
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl
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Antykwariat FAJNEBOSTARE
kupuje szkło kolorowe, porcelanę,
starą ceramikę, talerze na ścianę, zegarki,
figurki, zabawki PRL, meble PRL

DOJAZD DO KLIENTA
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ

ul. Ząbkowicka 51b
58-200 Dzierzoniów
tel. 880 369 526
796 686 048
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Aqua Zdrój zamyka
wszystkie obiekty
Informujemy, że działając prewencyjne w trosce o Państwa
zdrowie i bezpieczeństwo, zawieszamy funkcjonowanie Centrum AQUA-ZDRÓJ (Park Wodny, Saunarium, Siłownia, Hala
Widowiskowo-Sportowa, Boiska Sportowe, Centrum Odnowy
i Rehabilitacji Sport&Spa, Restauracja oraz Hotel) do odwołania.
Zamknięte zostają również pozostałe obiekty: Hala Wałbrzyskich Mistrzów (ul. Wysockiego 11a), stadion przy ul. Dąbrowskiego, Hala Lekkoatletyczna (ul. Chopina 1A), Kryta Pływalnia
przy Zespole Szkół nr 4 (ul. Sokołowskiego 75 ).
W związku z licznymi pytaniami dot. karnetów informujemy,
że Państwa karnety zostaną przedłużone o odpowiednią liczbę dni w których obiekt był nieczynny.
Brawa wjazdowa na parking od strony Parku Wodnego została
zamknięta. Osoby chcące odebrać paczkę z paczkomatu prosimy o wejście od ul. M. Szei.
O sytuacji będziemy informować na bieżąco, prosimy śledzić
informacje na naszej stronie i Facebooku.
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KOMUNIKAT OSiR Świebodzice Sp. z o.o.

W związku z podjętymi w całej Polsce działaniami profilaktycznymi,
w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SAES-Co V-2
(Covid-19), Zarząd OSiR Świebodzice Sp. z o.o. w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Świebodzice, podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez spółkę:
• Wodnego Centrum Rekreacji • Hali Sportowo-Widowiskowej
• Siłowni • Kręgielni • Orlika • Skateparku • Stadionu Piłkarskiego
• Boiska na Osiedlu Piastowskim
Obiekty będą wyłączone z użytkowania od 13 marca do odwołania.
Pragniemy zapewnić naszych Klientów, że niespodziewaną przerwę,
wykorzystamy na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, porządkowych i usprawniających funkcjonowanie naszych obiektów. Jednocześnie
informujemy, że wszystkie Karty Abonamentowe do Wodnego Centrum
Rekreacji, karnety do Siłowni, karnety na zajęcia Fitness, Joga, Zumba itp.
zostaną przedłużone o czas trwania przerwy.
Zarząd OSiR Sp. z o.o.

Prawnik radzi: stan zagrożenia epidemicznego
Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 13 marca 2020
r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433)
wprowadzony został na całym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od 14 marca
2020 r. aż do odwołania, stan
zagrożenia epidemicznego w
związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 i wywoływanej nim
choroby COVID-19.
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, zdecydowano się wprowadzić od
północy 15 marca 2020 r. aż do
odwołania, szereg ograniczeń
dotyczących wszystkich obywateli i obejmujących przemieszczanie się i odbywanie zgromadzeń. Ograniczenia obejmują
również handel. Do najbardziej
odczuwalnych ograniczeń, dotyczących zarówno obywateli
RP jak i cudzoziemców, należy
zaliczyć zamknięcie międzynarodowych pasażerskich połączeń lotniczych i kolejowych,
zakaz wjazdu na teren kraju
cudzoziemców niepracujących
i niemieszkających w Polsce
oraz obowiązek poddania się
kwarantannie przez osoby powracające do kraju. Każda z
osób przekraczających granicę
będzie podlegała rejestracji i
przebadaniu. Zostanie również
skierowana na obowiązkową
14-dniową kwarantannę domową. Odbywaniem obowiązkowej kwarantanny nie są objęte
osoby:
- z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce,
ale pracują na co dzień w kraju
sąsiednim,
- kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów.

Należy także mieć na uwadze, że rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z 13 marca 2020
r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej
osób przekraczających granicę
państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. z 2020 r.
poz. 434) przywrócono kontrole
graniczne na całej granicy państwa, jednak niektóre przejścia
graniczne będą w tym czasie
zamknięte dla ruchu całkowicie lub częściowo. Nielegalne
przekroczenie granicy skutkuje
odpowiedzialnością za wykroczenie lub występek (przestępstwo). Zgodnie z art. 49a
Kodeksu wykroczeń: kto wbrew
przepisom przekracza granicę
Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze grzywny do 5000 zł.
Nielegalne przekroczenie granicy przy użyciu przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami,
skutkuje już odpowiedzialnością z art. 264§2 Kodeksu karnego, przewidującego sankcję w
postaci kary pozbawienia wolności do lat 3. Odpowiedzialnością karną skutkuje również
organizowanie innym osobom
nielegalnego
przekraczania
granicy podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do 8 lat (art. 264§3kk). Przekraczanie granicy obejmuje zarówno wejście jak i opuszczenie
terytorium Polski. Warto zachować ostrożność i sprawdzić, czy
przejście, którym zamierzamy
przekroczyć granicę jest otwarte, aby nie narazić się na groźbę
odpowiedzialności karnej za jej
nielegalne przekroczenie.
Kwarantanna często mylona
jest z izolacją i ta kwestia wymaga wyjaśnienia, w oparciu o de-

finicje zawarte w ustawie z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1239). Izolacja
to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną lub podejrzanych o taką
chorobę w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego
czynnika chorobotwórczego na
inne osoby.
Izolacja jest całkowita, co
oznacza, że osoba jej poddana
nie powinna mieć możliwości
kontaktu ze światem zewnętrznym. Najczęściej wykonywana
jest w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach szpitalnych, tak zwanych izolatkach. Z
osobą izolowaną bezpośrednio
kontaktować się może, używając przy tym stroju ochronnego,
tylko personel szpitala. Kwarantanna ma na celu odosobnienie
osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób
szczególnie niebezpiecznych i
wysoce zakaźnych.
Kwarantanna polega na
ograniczeniu opuszczania miejsca pobytu i powstrzymanie się
od bezpośredniego kontaktu z
innymi osobami. Z tego powodu można odbywać ją nawet
w domu lub mieszkaniu. Osoba odbywająca kwarantannę
może np. wychodzić do ogrodu
na terenie swojej posesji, jeżeli
nie będzie w tym czasie nawiązywała kontaktu z innymi osobami. W czasie kwarantanny nie
można jednak samemu wyjść
na zakupy, czy wyprowadzić
psa poza posesję. O pomoc w
tych czynnościach należy poprosić osoby bliskie lub znajomych. Należy pamiętać, że nie
wolno kontaktować się oso-

biście z osobami poddanymi
kwarantannie, czyli np. zakupy
należy zostawić po drzwiami
domu/mieszkania. Jeżeli osoba poddana kwarantannie jest
osobą samotną, powinna o
swojej sytuacji telefonicznie
poinformować gminę, w której
mieszka i poprosić o pomoc.
Warunki kwarantanny są ustalane indywidualnie. Może się
zdarzyć, że bliscy osoby poddanej kwarantannie będą musieli
opuścić na ten czas dom/mieszkanie, o ile sami kwarantannie
poddani nie będą. W czasie
kwarantanny należy oczywiście szczególnie mocno przestrzegać zasad higieny. Osoba
poddana kwarantannie musi
również udzielać inspekcji sanitarnej regularnych informacji o
stanie swojego zdrowia. Każde
pogorszenie stanu zdrowia, nawet niezwiązane bezpośrednio
z symptomami choroby COVID-19, wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, należy służbom
sanitarnym zgłaszać niezwłocznie. Okres kwarantanny, którą
powracający do kraju będą zobowiązani przejść, wynosi 14
dni. Należy jednak pamiętać,
że kwarantanna może być zarządzana więcej niż jeden raz.
Kwarantanna może być również
skrócona. Organem uprawnionym do wydania decyzji w tym
zakresie jest wyłącznie inspekcja sanitarna.
Fakt przestrzegania zasad
kwarantanny sprawdzany jest
przez odpowiednie służby – aktualnie przez policję a wkrótce,
z uwagi na liczbę osób, które zostaną poddane kwarantannie,
również przez wojsko.
Brak przestrzegania zasad
kwarantanny, opisanych wyżej,
wiąże się z jednej strony z moż-

Egzaminy na prawo
jazdy zawieszone

liwością zarażania osób zdrowych, natomiast z drugiej strony takie zachowanie zagrożone
grzywną w wysokości 5000 złotych. W pewnych wypadkach
nierozważne zachowanie osoby
objętej kwarantanną i złamanie
jej warunków, będzie mogło
wypełniać znamiona przepisów
karnych, przewidujących o wiele surowsza odpowiedzialność.
Do takiej osoby może bowiem
znaleźć zastosowanie art. 161§2
kk, który stanowi, że kto widząc
o tym, że dotknięty jest choroba
zakaźną lub realnie zagrażającą
życiu, naraża inną osobę na zarażenie, podlega karze grzywny,
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, lub
art. 165§1 kk, który mówi, że kto
sprowadza niebezpieczeństwo
dla życia lub zdrowia wielu osób
albo dla mienia w wielkich rozmiarach powodując zagrożenie
epidemiologiczne lub szerzenie
się choroby zakaźnej (...) podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do 8 lat.
W tym trudnym dla nas
wszystkich czasie należy zachować mądrość i rozsądek w swoim działaniu i zachowaniu.
Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy

- W związku z sytuacją zagrożenia
koronawirusem,
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu
Drogowego w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i we
Wrocławiu, w trosce o zdrowie
klientów i pracowników tych
jednostek, zawieszają przeprowadzanie egzaminów na
prawo jazdy oraz szkoleń realizowanych przez Wojewódzkie
Ośrodki Ruchu Drogowego od
dnia 16 do 25 marca 2020 r. W
związku z zagrożeniem epidemiologicznym podjęta została
również decyzja o zawieszeniu
organizowania egzaminów ADR
w dniach 13-27 marca 2020 r.
Zaplanowane w wyżej wymienionym okresie egzaminy odbędą się w innych terminach, które
będą uzgadniane niezwłocznie
po ustaniu zagrożenia. Prosimy
o cierpliwość i wyrozumiałość –
informuje Michał Nowakowski,
Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
(RED)

Zamknięte PSZOK-i
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z
o.o. informuje, że od 16 marca 2020 roku do odwołania,
ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, zamknięte zostaną wszystkie PSZOK-i obsługiwane
przez nasze przedsiębiorstwo.
Decyzja dotyczy PSZOK-ów w:
Lubawce, Kamiennej Górze, Jaworze, Lwówku Śląskim, Boguszowie-Gorcach i Mieroszowie.
Odpady komunalne odbierane
będą nadal zgodnie z obowiązującymi harmonogramami.
(JB)
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Wałbrzyski magistrat
zwiększa ograniczenia
- W trosce o zdrowie publiczne, od wtorku 17 marca wałbrzyski Urząd Miejski
w Wałbrzychu działać będzie na wyjątkowych zasadach– informuje Edward
Szewczak, Rzecznik Prasowy
Prezydenta Wałbrzycha.
- Wprowadzamy zmienione procedury: obsługiwane
będą wyłącznie sprawy pilne
po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym lub emailowym z właściwym biurem. Nie
będzie możliwości wejścia do
żadnego z biur bez wcześniejszego kontaktu emailowego
lub telefonicznego z urzędnikiem, który wyznaczy dzień i
godzinę spotkania. Dotyczy
to również czterech biur, które pierwotnie miały być czynne w ograniczonym zakresie
tj. Biura Komunikacji, Biura
Obsługi Klienta, Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz Urzędu Stanu
Cywilnego. Prosimy, aby załatwianie spraw urzędowych
odłożyć w czasie. Zakładamy,
że obecna sytuacja epidemiologiczna będzie traktowana
jako siła wyższa w rozumie-

niu przepisów KPA, a zatem
terminy urzędowe zostaną
wydłużone!
Jednocześnie
prosimy o wyrozumiałość,
przypominając, że w urzędzie
– jak w przypadku każdego
pracodawcy – niektórzy pracownicy będą nieobecni z
powodu sprawowania opieki
nad dziećmi lub pracy zdalnej
– wyjaśnia Edward Szewczak.
Z uwagi na obecną sytuację
epidemiologiczną,
Biuro Komunikacji Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu zawiesza – do odwołania – rezerwację internetową kolejki.
Dotychczasowa rezerwacja,
od dnia 17 marca 2020 r.,
zostaje anulowana. UWAGA!
Biuro komunikacji przyjmuje
w ograniczonym zakresie i
tylko na zapisy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem biura. W sprawach prawa jazdy
należy dzwonić pod numery:
74 6488570, 74 6488573, natomiast w sprawach rejestracji pojazdów należy dzwonić
pod numery: 74 6488583, 74
6488584.
(RED)

Zamiany w komunikacji
i bezpłatne parkingi
Dział Komunikacji Zbiorowej Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta
w Wałbrzychu informuje, że
w związku ze zmniejszonym
zapotrzebowaniem na usługi przewozowe, od 17 marca
2020 r. autobusy kursować
będą w dni robocze według
rozkładów jazdy ważnych w
sobotę (z wyjątkiem linii nr
1). W związku z zamknięciem
granicy polsko – czeskiej,
linia komunikacyjna nr 15
kursuje wyłącznie do granicy
państwa w Golińsku. - Od poniedziałku tj. od 16.03.2020
r. do odwołania wszystkie
płatne miejsca postojowe
na drogach publicznych w
strefach płatnego parkowania oraz na płatnych placach
parkingowych są bezpłatne. Jednocześnie prosimy o
przemieszczanie się samochodami oraz rezygnację z
komunikacji zbiorowej. Jeżeli można zachęcamy do pozostania w miejscu zamieszkania – apeluje Zarząd Dróg,
Komunikacji i Utrzymania
Miasta w Wałbrzychu.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami
służb sanitarnych, w trosce o
dobro naszych petentów i pracowników, Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta
w Wałbrzychu ogranicza bezpośredni kontakt z pracownikami merytorycznymi w okresie 16-27.03.2020r. Wszelkie
sprawy należy załatwiać drogą
telefoniczną lub e-mailową.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów oraz pracowników związanych z transportem publicznym, podjęte
zostały następujące działania:
1. Od piątku 13 marca 2020
r. - do odwołania zostaje
wstrzymana sprzedaż biletów przez kierowców w
środkach komunikacji miejskiej. W sposób ograniczony
będzie również prowadzona sprzedaż przez konduktorów, którzy w części przypadków będą realizować
działania
prewencyjne.
Pasażerów prosimy o korzystanie biletów okresowych
(e-karty), biletów zakupionych przez aplikacje mobil-

ne, lub zakup biletów przed
podróżą w stacjonarnych
punkach sprzedaży biletów.
2. Wprowadzono podwyższony standard utrzymania czystości. Po zakończeniu pracy
przewozowej przeprowadzana jest, w każdym autobusie dezynfekcja pojazdu,
polegająca na ozonowaniu.
Ozonowanie to bezpieczna
i bardzo skuteczna metoda
dezynfekcji i oczyszczania
bez zastosowania środków chemicznych, szeroko
stosowana w szpitalach,
ośrodkach zdrowia czy gabinetach lekarskich. Ozonowanie polega na wykorzystaniu reakcji chemicznej,
ozony wchodzą w działanie
ze związkami organicznymi
o szkodliwym wpływie na
ludzki organizm takimi jak
pleśń, grzyby, drobnoustroje w tym bakterie i wirusy,
badania potwierdzają również skuteczność ozonowania w walce z nowym koronawirusem 2019-nCoV.
Ponadto dezynfekowane są,
przy użyciu środków dezyn-

fekujących powierzchnie,
z którymi stykają się pasażerowie (poręcze, uchwyty,
przyciski, kasowniki).
3. Od dnia 14 marca 2020 r.
w pojazdach komunikacji
miejskiej zostaną wydzielone strefy wyłączające
dostęp pasażerów do stanowiska pracy kierowcy. W
związku z powyższym nie
będą otwierane przednie
drzwi autobusu. Natomiast
na wszystkich przystankach
prowadzący pojazd ma
obowiązek otwierania pozostałych drzwi, celem przewietrzenia autobusu.
4. Od czwartku, 12 marca 2020
r. autobusy linii nr 15 nie
wjeżdżają na terytorium Republiki Czeskiej, dojazd wyłącznie do granicy Państwa.
Decyzje o dalszych ograniczeniach, ewentualnych zmianach rozkładów jazdy, sprzedaży i kontroli biletowej, będą
podejmowane i podawane do
publicznej wiadomości na bieżąco.
(RED)
REKLAMA

Szanowni Państwo,
w trosce o zdrowie naszych Klientów oraz Pracowników, w związku z sytuacją
epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, uprzejmie informujemy, że
kasa oraz działy związane z bezpośrednią obsługą Klienta będą nieczynne od
dnia 16.03.2020 r. do odwołania. Oznacza to, że nie będzie możliwości osobistego załatwienia sprawy w Centrum Obsługi Klienta, w tym również dokonania
zapłaty w kasie. Cały szereg spraw mogą Państwo załatwić z nami poprzez kontakt e-mailowy bądź telefoniczny (bez wychodzenia z domu).
 FORMULARZE
Dokumenty i wnioski do pobrania znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:
h�p://cok.wzwik.pl/formularze/
Wypełnione dokumenty przyjmowane są elektronicznie pod adresami :
cok@wzwik.pl - Klienci WZWIK
cok@wpwik.pl - Klienci WPWIK
lub listownie na nasz adres: WZWiK al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych.
 SPRAWY RÓŻNE
Pozostajemy z naszymi Klientami w kontakcie :
 telefonicznym:
994 – pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne (awarie)
74-64-88-175, 74-64-88-152 – informacje na temat umów, taryfy, informacje ogólne
74-64-88-130 – klienci indywidualni
74-64-88-146, 74-64-88-172 – klienci Instytucjonalni (ﬁrmy, instytucje, wspólnoty)
74-64-88-171 – obsługa techniczna (zlecenia zewnętrzne, wpięcia wodno-kanalizacyjne)
74-64-88-120, 74-64-88-167, 74-64-88-181 – windykacja
74-64-88-113 - księgowość WZWiK
74-64-88-117 - księgowość WPWiK
74-64-88-119, 74-64-88-178 – techniczne warunki przyłączenia

@ poprzez pocztę elektroniczną - na adresy e-mail:
cok@wzwik.pl - Klienci WZWIK
cok@wpwik.pl - Klienci WPWIK
 ODCZYTY
Jednocześnie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania - pracownicy Wodociągów
Wałbrzych nie będą dokonywali osobistego odczytu wodomierzy (realizowane będą
wyłącznie odczyty radiowe). W związku z tym zwracamy się do naszych odbiorców z
uprzejmą prośbą o podawanie odczytów wodomierzy:
 telefonicznie pod numerami:
74-64-88-175, 74-64-88-152, 74-64-88-130, 74-64-88-146 lub 74-64-88-172
@ poprzez pocztę elektroniczną - na adresy e-mail:
cok@wzwik.pl - Klienci WZWIK
cok@wpwik.pl - Klienci WPWIK
Podając odczyt wodomierza dobrze jest mieć przygotowany Symbol Nabywcy (widoczny na fakturze), co znacznie uprości i przyspieszy realizację sprawy. W przypadku braku
informacji o odczycie Wałbrzyskie Wodociągi będą wystawiały faktury w oparciu o średnią wskazań z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych.
Bardzo przepraszamy za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość. Podkreślamy, że powyższa sytuacja w żaden sposób nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz
odbioru ścieków.
Wodociągi Wałbrzych
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Powiatowy Urząd Pracy
w Wałbrzychu informuje
W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem,
w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo Powiatowy Urząd
Pracy w Wałbrzychu ogranicza bezpośredni dostęp do Urzędu
i wprowadza telefoniczną obsługę Klienta.
Kontakt telefoniczny:
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu:
Kancelaria – 74 84 07 300 wew. 130
Wydawanie zaświadczeń RP7 – 74 84 07 340
usługi szkoleniowe oraz wsparcie w ramach środków KFS 74 84 07
380 lub 74 84 07 386
Pokój nr 5 (obsługa cudzoziemców) - 74 84 07 343
Pokój nr 6 (oferty pracy) - 74 84 07 392
Formalna obsługa klientów Urzędu wg pierwszej litery nazwiska:
Pokój nr 8 (S,J, M, Z) - 74 84 07 346
Pokój nr 14 (Ka-Kr, N, KS- KW, W, R) - 74 84 07 352
Pokój nr 15 (A, B, Ż, O, H, P, T) - 74 84 07 342
Pokój nr 23 (C,Ć, G, U, Ź)- 74 84 07 314
Pokój nr 23 (D, E, F, I, L, Ł, Ś, V, Y) - 74 84 07 316
Pokój nr 23 doradcy zawodowi - 74 84 07 317/318
• rejestracja osób bezrobotnych - 74 84 07 303
• zaświadczenia - 74 84 07 344
• dodatek aktywizacyjny - 74 84 07 350
• dotacje PFRON - 74 84 07 373
• prace interwencyjne, bon na zasiedlenie - 74 84 07 367
lub 74 84 07 368
• staże – 74 84 07 378
• doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 74 84 07 381
• jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- 74 84 07 384
• roboty publiczne i prace społecznie użyteczne,
• organizowanie i ﬁnansowanie refundacji wynagrodzenia z tytułu
• zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 74 84 07 365
Oddziały zamiejscowe Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu:
Boguszów - Gorce - 74 84 49 274
Głuszyca - 74 84 56 316
Walim - 74 84 57 377
Mieroszów - 74 84 58 999
Jedlina Zdrój - 74 84 55 491
Czarny Bór - 74 84 50 793
Wszelkie dokumenty można przesłać listem tradycyjnym lub za pomocą platformy
e – PUAP.
Zasady te obowiązują do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za zrozumienie.
Marzena Radochońska
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

Policja i wojsko
na granicach
W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się
korona wirusa, od 15 marca br. do 24 marca 2020 została tymczasowo
przywrócona kontrola graniczna. Wszystkie przejścia graniczne
w powiecie wałbrzyskim zostały zamknięte.
Granicę Polski z Niemcami,
Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko
w wyznaczonych miejscach.
Najbliższe przejścia graniczne z Czechami są w Lubawce,
Jakuszycach i Kudowie Słone.
Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na
lotniskach. Zarówno na granicy
wewnętrznej Unii Europejskiej,
jak i na granicy zewnętrznej
(przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostały
wprowadzone
ograniczenia
dla cudzoziemców wjeżdżających do Polski. Zmiany przy
przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać
rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o
uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić
poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.
- W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i ograniczeń
związanych z przekraczaniem
granicy RP informujemy, że od
15 marca 2020 r. obowiązuje
czasowe zamknięcie przejścia
granicznego Głuszyca Górna Janovicky. Od 17 marca 2020 r.
jest ono strzeżone przez uzbrojonych żołnierzy z 10 Brygady
Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Proszę o zaprzestanie
wszelkiej aktywności w rejonie
samego przejścia, jak i pasa
granicznego – informuje Roman Głód, burmistrz Głuszycy.
Zamknięte zostały także
przejścia graniczne w Gminie
Mieroszów w: Mieroszowie,

Golińsku, Nowym Siodle. W zabezpieczenie granicy włączyli
się mieszkańcy gminy.
- Bardzo dziękuję naszym
strażakom z ochotniczej straży
pożarnej i Zastępcy Burmistrza
Mieroszowa Mariuszowi Pawlakowi za przygotowania do zamknięcia przejść granicznych
w naszej gminie. Bardzo dziękuję sołtysowi Nowego Siodła
Kamili Kubień -Milewskiej za
organizację i pomoc w zabezpieczeniu przejścia granicznego w Nowym Siodle, a także
pracownikom Mieroszowskiego Centrum Kuktury za pomoc
w organizacji pomieszczeń socjalnych na przejściu granicznym w Golińsku. Jestem dumny, że z takimi osobami mogę
współpracować. Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze - podkreśla Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.
Wałbrzyscy policjanci - w
związku z wprowadzeniem
przez rząd stanu zagrożenia
epidemicznego - od północy
15 marca pełnią służbę na czte-

rech przejściach granicznych
z Czechami, które na okres 10
dni zostały zamknięte. Służba
pełniona jest przez 24 godziny
na dobę na przejściach: w Golińsku, Mieroszowie, Nowym
Siodle i Głuszycy Górnej. Mundurowi pilnujący, by nikt „z
przyzwyczajenia” nie przekroczył granicy, zablokowany jest
całkowicie ruch kołowy oraz
pieszy.
- Są to dwa przejścia, gdzie
odbywał się ruch kołowy: w
miejscowościach Golińsk i
Mieroszów oraz dwa przejścia
z ruchem pieszym i rowerowym w Nowym Siodle i Głuszycy Górnej. Przejścia te w
chwili obecnej są całkowicie
zamknięte i nie odbywa się tam
żaden ruch. Policjanci pełnią
tam służbę na posterunkach
stałych 24 godziny na dobę.
Na duże wyrazy uznania zasługuje również postawa lokalnej
społeczności, mieszkającej w
pobliżu tych przejść granicznych. Mieszkańcy zdają sobie
sprawę z powagi sytuacji, wyrażają duży szacunek i uznanie
do pełnionej przez nas służby.
Przestrzegają wprowadzone
ograniczenia, a także wspierają policjantów, choćby zaproponowaniem ciepłego napoju
czy posiłku. Bardzo dziękujemy
mieszkańcom za taką postawę
i odpowiedzialne zachowanie.
Przypominamy, że wszystkie
prowadzone działania związane są z troską o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich
– mówi aspirant sztabowy
Agnieszka Głowacka-Kijek z
Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w
Wałbrzychu.
(RED, fot. KMP)
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Pomoc żywnościowa
dla objętych kwarantanną
Ministerstwo Rolnictwa
oraz Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
zaktualizowały i poszerzyły zasady, na jakich udzielana będzie pomoc żywnościowa dla potrzebujących,
którzy zostali objęci kwarantanną. Resort rolnictwa
poinformował, że żywność
dostarczona zostanie im do
domu.
– Na polecenie Pana Prezydenta, wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej zaktualizowaliśmy i
rozszerzyliśmy zasady udzielania pomocy żywnościowej dla
osób potrzebujących, a objętych kwarantanną – poinformował minister Ardanowski.
Apelował też o nieuleganie
plotkom i o zwracanie uwagi
na samotnych i starszych sąsiadów, którzy być może potrzebują pomocy w zakresie
zaopatrzenia.
Nowe procedury dostarczania żywności dla potrzebują-

cych objętych kwarantanną
są następujące:
- Sanepid podaje informacje do lokalnego Ośrodka
Pomocy Społecznej o osobie objętej kwarantanną;
- Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana
osoba wymaga pomocy
żywnościowej;
- MRPiPS dostarcza OPS wykaz organizacji deklarujących pomoc żywnościową;
- MRPiPS dostarcza OPS wykaz jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej, Wojsk
Obrony Terytorialnej lub
Policji;
- OPS składa zapotrzebowanie do jednej ze wskazanych przez MRPiPS organizacji zapotrzebowanie
na konkretne produkty;
- OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP,
WOT lub Policji skąd odebrać żywność i w jakie
miejsce należy ją dostarczyć.

REKLAMA

Pomoc żywnościową zadeklarowały:
- Federacja Polskich Banków
Żywności
- Polski Komitet Pomocy Społecznej
- Polski Czerwony Krzyż
- Caritas
- Stowarzyszenie Odra-Niemen
Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 realizowany w Polsce w ramach
środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (85%) i środków
krajowych (15%) obejmuje
zakup oraz dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących, a także działania
towarzyszące. Koordynatorem
tego Programu jest Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym
ustanowiony został rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014
z dnia 11 marca 2014 r.
Źródło: MRPiPS

Wsparcie psychologiczne
W Wałbrzychu i Szczawnie - Zdroju oferowane jest
wsparcie psychologiczne dla
osób odbywających kwarantannę domową i przebywających w domach ze względu
na obowiązujące ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.
- W związku z rozprzestrzenianiem
się
wirusa
SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców
w sprawach wymagających
wsparcia psychologicznego
dla osób objętych kwarantanną domową uruchamia się

telefony przy których dyżurować będą psychologowie.
Kontakt: 74 66 40 842, 74 66
40 470, 74 66 49 471, 74 64
58 655 – czytamy w komunikacie Urzędu Miejskiego w
Wałbrzychu.

Szczawno - Zdrój

- Wiemy, że czas epidemii
i izolacji jest dla wszystkich
trudny. Szczególnej troski
potrzebują przede wszystkim
osoby samotne i te które nie
mogą liczyć na wsparcie w
najbliższym otoczeniu. Informujemy, że w takich chwi-

lach jest możliwość rozmowy
ze specjalistą z Punktu Specjalistycznego
Poradnictwa
Psychologicznego i Terapeutycznego oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”. Od 16 marca
2020 r. do odwołania udzielane będą porady telefoniczne
pod nr tel. 74 840 05 92 oraz
74 849 39 02. Dyżury specjalistów odbywają się w poniedziałki i piątki w godz. 16.00 –
18.00 – informują pracownicy
szczawieńskiego magistratu.
(RED)

E-usługa w urzędzie skarbowym
– Zdecydowaliśmy się na
czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w
Wałbrzychu ze względu na
rozprzestrzenianie się koronawirusa od 13 do 27 marca
2020 r. - mówi Małgorzata
Łękawska, Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w
Wałbrzychu.
Podatki będziesz mógł rozliczyć na 2 sposoby:
• nn-line poprzez Twój e-PIT,
e-Deklaracje, e-PUAP
• W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych
dokumentów do wystawionej

urny. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.
Kontakt telefoniczny do
Urzędu Skarbowego:
PIT – nr telefonu 74 664 34 12,
74 664 34 24
VAT – nr telefonu 74 664 36 03,
74 664 36 04, 74 664 36 06
CIT – nr telefonu 74 664 34 28
podatek akcyzowy – nr telefonu 74 664 35 04, 74 664 35 06,
74 664 37 91
spadki/darowizny – nr telefonu
74 664 34 04, 74 664 34 10
rejestracja podatników – nr telefonu 74 664 37 97,

egzekucja administracyjna – nr
telefonu 74 664 33 30, 74 664
34 33, 74 664 36 51, 74 664 37
88
rachunkowość podatkowa i
komórka wierzycielska – nr telefonu 74 664 33 02,
74 664 33 09, 74 664 33 10 / 74
664 33 04, 74 664 33 59, 74 664
33 74
Adres e-mail urzędu skarbowego: us.walbrzych@mf.gov.pl
Informacje podatkowe oraz
usługa Twój e-PIT znajdziesz
na www.podatki.gov.pl.
(RED)

Informacja Burmistrza
Szczawna - Zdroju
Informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i w celu zminimalizowania zagrożenia zakażenia wirusem - od dnia
dzisiejszego do odwołania zmieniony zostaje sposób obsługi i kontaktów z
interesantami Urzędu.
Prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum, zarówno w Urzędzie
jak i jednostkach organizacyjnych gminy.
Obsługa interesantów będzie odbywała się wyłącznie poprzez Biuro Obsługi
Interesanta pok. Nr 2. Interesanci będą obsługiwani pojedynczo po wcześniejszym wywołaniu przez pracownika biura.
Dokumenty, pisma, wnioski należy składać wyłącznie w Biurze Obsługi Interesanta.
Pozostałe sprawy prosimy załatwiać telefonicznie pod nr:
Biuro Obsługi Interesanta – (74) 849-39-05
Sekretariat – (74) 849-39-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – (74) 849 39 02
Straż Miejska – 606 743 008
Lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem mailowym:
edicta@szczawno-zdroj.pl
sekretariat@szczawno-zdroj.pl
lub www.e.szczawno-zdroj.pl/euslugi-web
Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian - 7.30 do 15.30
Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji i ograniczenie wizyt.
***
16 marca 2020 r. Burmistrz Szczawna-Zdroju zwołał kolejne posiedzenie
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wprowadzeniem
stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju.
W trakcie spotkania ustalono następujące kwestie:
1. W związku z zarządzeniem zamknięcia lokali gastronomicznych obiady dla
podopiecznych OPS będą wydawane na wynos lub z dowozem.
2. Bank Żywności zostaje zamknięty do odwołania.
3. Dyżurujący psycholog i terapeuty w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju będzie udzielał porad telefonicznie.
4. Udzielana jest bieżąca pomoc zakupowa dla osób potrzebujących. Działania są podejmowane na bieżącą adekwatnie do zgłoszenia i potrzeb.
5. Przy współpracy z pracownikiem ewidencji ludności ustalane zostają dane
osób starszych powyżej 70 lat nie odjętych opieką ośrodka w celu sprawdzenia czy są objęci opieką rodziny i czy nie potrzebują pomocy z naszej strony.
7. Na chwile obecną brak jest informacji o domowych kwarantannach na terenie naszego miasta.
8. Straż Miejska będzie na bieżąco monitorowała teren miasta a grupująca się
młodzież na bieżąco pouczającą i odsyłana do domu.
9. Na tablicach ogłoszeń i innych możliwych miejscach zostanie wywieszony
apele dot. pomocy osobom starszym.
10. Od piątku w budynkach komunalnych są dezynfekowane poręcze i klamki (7 budynkach komunalnych). W trzech budynkach przekazano środku do
dezynfekcji mieszkańcom, aby w swoim zakresie odkażali te powierzchnie.
Marek Fedoruk
Burmistrz Szczawna-Zdroju
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Burmistrz Głuszycy informuje
Ze względu na obecną wyjątkową sytuację w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy zmuszony jestem wprowadzić nadzwyczajne środki ostrożności, dlatego podjąłem decyzję o zamknięciu Urzędu
Miejskiego w Głuszycy dla interesantów od dnia 16 marca do 31 marca 2020 r. W zależności od sytuacji termin zamknięcia urzędu może ulec zmianie.
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuszycy pracują normalnie. Poniżej dane do
kontaktu telefonicznego:
Biuro Obsługi Klienta – tel. (74) 84 59 479
Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności – tel. (74) 88 66 748
Urząd Stanu Cywilnego – tel. (74) 88 66 744
Świadczenia wychowawcze – tel. (74) 88 66 741 lub 761
Ochrona środowiska oraz dzierżawy – tel. (74) 88 66 747
Gospodarka Przestrzenna – tel. (74) 88 66 764
Obsługa przedsiębiorców – tel. (74) 88 66 763
Zarządzanie cmentarzem komunalnym – (74) 88 66 770
Gospodarka lokalowa – tel. (74) 88 66 757 lub (74) 88 66 766
Gospodarka Odpadami – tel. (74) 88 66 753.
W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub mailowo na
adres: sekretariat@gluszyca.pl. Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej
rejestracji w urzędzie poprzez kontakt telefoniczny.
Roman Głód
Burmistrz Głuszycy
***
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotyczącą rozprzestrzeniania się koronwirusa SARS-Cov-2, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania wprowadza się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy
jednostanowiskowy Punkt Obsługi Klienta, który będzie obsługiwany codziennie w g.
od 8:00 do g.12:00, w pozostałych godzinach urzędowania, Ośrodek będzie zamknięty
dla Klientów. W tym czasie wszyscy pracownicy Ośrodka są dyspozycyjni pod wskazanymi niżej numerami telefonów oraz w kontakcie e-mail.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy
tel. 74 880 82 95, email: k.starzynska@opsgluszyca.pl, ops@opsgluszyca.pl
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
tel. 74 880 82 95, email: ops@opsgluszyca.pl
DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ, ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA
RODZIN
tel. 74 845 63 43 email: ops@opsgluszyca.pl
Asystent rodziny tel.: 537 300 932 email: ops@opsgluszyca.pl
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Tel. 748456448, tel. kom.: 533 300 554, email: ops@opsgluszyca.pl
Zwracamy się zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Ośrodku do niezbędnego
minimum i kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie, drogą mailową
oraz przez EPUAP.
W związku ze szczególną sytuacją apelujemy do mieszkańców Gminy Głuszyca aby
zwrócić uwagę na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i chore przebywające w
swoich mieszkaniach.
Zachęcamy do niesienia im pomocy lub zgłaszania takich potrzeb do pracowników
Ośrodka pod numerami telefonów: 74 845 63 43 oraz 74 880 82 95

Pomoc zakupowa
Główny Inspektorat Sanitarny i władze samorządowe apelują,
by osoby starsze pozostawały w domach, maksymalnie ograniczyły
przebywanie w miejscach publicznych. Z pomocą w załatwianiu
zakupów, wykupu recept mają pomóc wolontariusze i pracownicy
ośrodków pomocy społecznej, harcerze z Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej,
rady wspólnot samorządowych i organizacje pozarządowe.
Wałbrzych

Senior dzwoni, wolontariusz
przychodzi!
1. Senior dzwoni na infolinię
74 66 40 900 i zgłasza potrzebę zakupu żywności,
środków
higienicznych,
leków (realizacja recept)¹.
Wówczas
niezwłocznie²
przyjdzie do niego pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
wolontariusz ze specjalnym
identyfikatorem lub legitymacją.
2. Wolontariusz weźmie od
seniora listę potrzebnych
produktów oraz pieniądze
i zrobi zakupy (max. za 100
zł.- produkty żywnościowe), w sklepie, aptece która
znajduje się w najbliższym
otoczeniu. Potem je dostarczy i rozliczy się z wydanych
środków (paragon). Zakupy
zostaną przekazane seniorom z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
3. Działamy tylko na wyraźną
prośbę telefoniczną samego seniora. Jeśli senior nie
zatelefonował, a pojawił się
u niego ktoś, kto ma rzekomo zrobić zakupy, prosimy
zachować ostrożność. To na
pewno nie osoba z MOPS.
4. Senior będzie mógł skorzystać z takiej usługi dwa razy
w tygodniu.
5. Pomoc skierowana jest do
samotnych seniorów, powyżej 65 roku życia, które
nie są objęte usługami opiekuńczymi.
6. Mając na uwadze bezpieczeństwo
wolontariuszy
i pracowników ww. pomoc nie będzie udzielana
osobom chorym na koronawirusa lub poddanym
kwarantannie/nadzorowi
epidemiologicznemu. Pamiętajmy, że profesjonalne
pomaganie nie może opierać się na intuicji i dobrych
intencjach, a powinno być
oparte na działaniu metodycznym,
profesjonalnie
przygotowanym i bezpiecznym.
7. Każdy senior dzwoniący do
tutejszego Ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wał-

brzychu w celu realizacji
pomocy zakupowej.
Osoby, które potrzebują
takiej pomocy są proszone o
kontakt z infolinią pod numerem telefonu 74 66 40 900.
Zgłoszenia będą przyjmowane
od poniedziałku do piątku w
godz. od 7.30 do 15.30.
Do pomocy najstarszym
mieszkańcom Wałbrzycha oddelegowano pracowników i
wolontariuszy. Zaangażowano
także organizacje pozarządowe, Hufiec ZHP Ziemi Wałbrzyskiej oraz Rady Wspólnot Samorządowych. Za koordynację
działań odpowiedzialny jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
Akcja będzie trwała do 25
marca 2020 r. (z możliwością
jej przedłużenia).
¹ W ramach pomocy zakupowej pracownik MOPS/wolontariusz nie zakupi (m.in. art.
tytoniowych, alkoholu, odzieży, obuwia, artykułów agd i rtv,
nie opłaci usług).
² Najpóźniej w ciągu 2 dni
Osoba koordynująca: Ewelina Dziedzic - zastępca kierownika Działu Wspierania Rodziny
w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wałbrzychu, telefon: 74 66 40 900, e-mail: e.
dziedzic@mops.walbrzych.pl.

Boguszów – Gorce

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Pełnomocnik
ds. Osób Niepełnosprawnych
i Seniorów działający przy
Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach informują, że
w związku z zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa pomagają seniorom oraz
osobom niepełnosprawnym
posiadającym orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności.
Wszystkie jednostki wdrażają
odpowiednie procedury oraz
działania zapobiegawcze mające na celu ochronę naszej
społeczności przed zagrożeniem koronawirusem.
Seniorom i osobom niepełnosprawnym, którzy znajdą się
w potrzebie, asystenci osób
niepełnosprawnych
dostarczać będą żywność. W razie
wystąpienia takiej potrzeby
niezbędny jest kontakt tele-

foniczny z Pełnomocnikiem
ds. Osób Niepełnosprawnych
i Seniorów –Grażyną Durkalec
(tel. 74 84 49 311 w. 71) lub
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Boguszowie-Gorcach (tel. 74
84 41 913).
W celu dostarczenia żywności osobom objętym kwarantanną, wskazanym przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wałbrzychu, pracownicy OPS w
Boguszowie - Gorcach będą
kontaktować się telefonicznie.
Ponadto Zastępca Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc
Sebastian Drapała apeluje o
zwracanie uwagi na osoby starsze, samotne, schorowane oraz
reakcję w przypadku niepokojących sygnałów zdrowotnych
czy bytowych (kontakt jak wyżej).

Gmina Głuszyca

Prosimy seniorów, osoby
niepełnosprawne i chore zainteresowane pomocą o kontakt
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuszycy pod numerami
telefonów 74 84 56 343 lub 74
88 08 295. Podczas kontaktu
telefonicznego zostaną ustalone szczegóły dotyczące pomocy w formie zakupów. Po
uzgodnieniu
telefonicznym
pracownik socjalny Ośrodka
Pomocy Społecznej w Głuszycy z legitymacją służbową uda
się do osoby, odbierze listę
potrzebnych produktów oraz
pieniądze i zrobi zakupy, w
sklepie, aptece, która znajduje
się w najbliższym otoczeniu.
Następnie dostarczy i rozliczy
się z wydanych środków (paragon). Zakupy zostaną przekazane osobom z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Uwaga! Pomoc będzie
udzielana tylko i wyłącznie na
zgłoszenie telefoniczne od
osoby zainteresowanej. Jeżeli
zjawi się ktoś w mieszkaniu seniora proponując zakupy to nie
jest to pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy!
Pomoc nie będzie udzielana
osobom chorym na koronawirusa lub poddanym kwarantannie czy nadzorowi epidemiologicznemu.
Osoby dzwoniące do ośrodka wyrażają zgodę na przetwa-
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dla seniorów
rzanie swoich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Głuszycy w celu
realizacji pomocy zakupowej.
Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania
Ośrodka.

Jedlina-Zdrój

Osoby starsze- samotne, nie
poddane kwarantannie administracyjnej, nie posiadające
relacji sąsiedzkich i których bliscy zamieszkują poza terenem
Jedliny-Zdrój i nie są w stanie
utrzymywać stałego kontaktu
oraz stałej pomocy dla swoich
starszych krewnych, mogą skorzystać z pomocy pracowników jedlińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zrobieniu
podstawowych zakupów, odbioru leków z apteki i wsparcia
w kontakcie z innymi urzędami
w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki dla seniora.
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 12.00 można
zgłaszać swoje potrzeby pod
numerami telefonów: 74 8455
356 lub 74 8805 333. Wszelkie
ustalenia dokonane zostaną telefonicznie z zainteresowanym.
Informujemy również, że z
naszej inicjatywy firma Smakuś
wyraziła chęć sprzedaży komercyjnej i dowozu w miejsce
zamieszkania gorących posiłków obiadowych. Zamówienia na tę usługę winny mieć
charakter ciągły - minimum
1 tydzień, a nie jednorazowy.
Kontakt w sprawie zamówień
z właścicielem pod numerem
telefonu 608 199 691.
Zachęcamy również mieszkańców, ludzi dobrej woli do

samopomocy sąsiedzkiej osobom starszym i samotnym.

Szczawno - Zdrój

Burmistrz Szczawna-Zdroju informuje, że istnieje możliwość bez wychodzenia z
domu skorzystania z pomocy
w zakresie dowozu leków, artykułów spożywczych oraz
posiłków. Pomoc będzie realizowana przez:
- Sklep Groszek- ul. Kościuszki 13, Szczawno-Zdrój: dowóz do domu artykułów
spożywczych oraz środków
higieniczno-sanitarnych,
tel. 797 170 104;
- Caffe Piotr Żywocki - ul. Kościuszki 13, Szczawno-Zdrój:
dowóz do domu posiłków,
tel. 519 648 345;
- Apteka Pod Lwami – dowóz leków do domu: ul. Kościuszki 15, Szczawno-Zdrój
- tel. 74 843 68 48; ul. Równoległa 3a, Szczawno-Zdrój
- tel.74 841 92 15.

Gmina Walim

Osoby starsze – samotne,
niepełnosprawne, które nie
zostały poddane kwarantannie administracyjnej, nieposiadające relacji sąsiedzkich
i których bliscy zamieszkują
poza terenem gminy Walim
i nie są w stanie utrzymywać
stałego kontaktu i stałej pomocy dla swoich starszych
krewnych, mogą skorzystać z
pomocy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w
Walimiu w zrobieniu podstawowych zakupów, odbioru
leków z apteki i wsparcia w
kontakcie z innymi urzędami
w sprawach pilnych, niecier-
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piących zwłoki dla seniora.
Od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00 -10.00 można zgłaszać swoje potrzeby pod numerem telefonu: 74 8457 650.
Wszelkie ustalenia dokonane
zostaną telefonicznie z zainteresowanym.
Zachęcamy również mieszkańców, ludzi dobrej woli do
świadczenia samopomocy sąsiedzkiej dla osób starszych,
niesamodzielnych.
Osoby
chętne do świadczenia pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Walimiu – 74 845 76 50.
Osoby, które są lub będą
w przymusowej kwarantannie, że Gmina Walim wdrożyła
plan pomocy. Gwarantujemy
pomoc w organizacji zakupów
niezbędnych do funkcjonowania. W tej sprawie prosimy o
kontakt z numerem Ośrodka
Pomocy Społecznej 74 8457
650.
W sprawie zwierząt, których
właścicielami są osoby w przymusowej kwarantannie, prosimy o kontakt z numerem 793
521 417 w dni powszednie w
godzinach od 12.00 -14.00.
Więcej informacji można
uzyskać pod numerami telefonów:
74 8457 650 – Pracownicy Socjalni
74 8457 227 – Dział Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
74 8443 924 – Dział Finansowo
– Księgowy, Kierownik
74 8494 340 – Urząd Gminy
Walim
795 042 684 – telefon alarmowy w sprawach pilnych
(RED)

Nie musisz zgłaszać w komendzie
- W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby
zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa,
dbając o Państwa zdrowie i
bezpieczeństwo, zalecamy
ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach policji,
związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu
- inspektor Mariusz Ciarka,
rzecznik prasowy Komendy
Głównej Policji.
- Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek policji
dostępne na stronach internetowych, Centralnej Książce Telefonicznej oraz w przypadku
zgłoszeń alarmowych numery
112 i 997. Możliwe jest również
przesłanie zgłoszenia pisemnie
(nie dotyczy sytuacji nagłych)

oraz kontakt z jednostkami policji i dzielnicowym za pomocą
aplikacji mobilnej "Moja Komenda". Pamiętajmy, że wizyty
w jednostkach policji wiążą się
często z koniecznością poruszania środkami komunikacji
zbiorowej oraz przebywaniem
wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując
na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach
również jesteśmy narażeni na
kontakt z obcymi osobami.
Policja uruchomiła portal
Policja e-usługi, który dzięki
Centralnej Książce Telefonicznej ułatwia komunikację z jednostkami Policji w całym kraju.
Dodatkowo dla osób głuchych
i słabosłyszących, które znają polski język migowy (PJM)
lub system językowo-migowy
(SJM), istnieje możliwość po-

łączenia z dowolnego miejsca
z wykorzystaniem komputera
lub telefonu z funkcją wideo z
dostępem do internetu z jednostką policji z bezpośrednim
dołączeniem tłumacza języka
migowego. Usługa dostępna
jest w dni robocze w godz.
8:00 – 20:00. Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają
Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w niektórych
przypadkach (np. konieczność
sporządzenia
dokumentacji
procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne
jest wykonanie czynności na
terenie jednostki, o czym poinformują policjanci – dodaje
inspektor Mariusz Ciarka.
Źródło: KGP

Informacja Burmistrza Jedliny- Zdroju
Z uwagi na zaistniałą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa i
w trosce o zdrowie osób korzystających, w ramach szeroko pojętych działań prewencyjnych
mających na celu bezpieczeństwo mieszkańców, Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju wprowadza
następujące ograniczenia obowiązujące od dnia 12 marca b.r., do odwołania:
1. Apelujemy o załatwianie spraw w formie telefonicznej lub elektronicznej:
e-mail: urzad@jedlinazdroj.eu
Tel. 74 84 55 215; 74 84 55 216; 74 88 55 054; 74 88 55 269, Fax: 74 85 10 980
Jedynie w sprawach które wymagają osobistego wstawiennictwa w Urzędzie należy załatwiać je zgodnie z poniższymi zaleceniami.
2. Prosimy, osoby wykazujące objawy przeziębienia/grypy (kaszel, katar, gorączka) aby nie przychodziły do Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój do czasu całkowitego ustąpienia objawów chorobowych.
3. Osoby odwiedzające Urząd Miasta proszone są o zachowanie bezpiecznej odległości od pracownika Biura Obsługi Klienta – co najmniej 1.5 m. W tym celu prosimy o nieprzekraczanie wytyczonych
linii bezpieczeństwa.
4. Zachęcamy osoby powracające z zagranicy lub mające kontakt z osobami powracającymi o stosowanie się do powszechnie obowiązujących wytycznych i odłożenie osobistego kontaktu z Urzędem
na termin późniejszy. Zachęcamy do kontaktu elektronicznego bądź telefonicznego, gdzie w indywidualnej sprawie udzielane są wszelkie niezbędne informacje i wskazówki mające na celu sprawne
załatwienie jego sprawy.
5. Burmistrz Miasta w sytuacjach tego wymagających może podejmować dalsze ograniczenia co do
działalności jednostki o ile wystąpią ku temu przesłanki.
Leszek Orpel
Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój

***
Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jedlinie-Zdroju
W ramach szeroko pojętych działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w Ośrodku Pomocy Społecznej wprowadzono następujące ograniczenia obowiązujące począwszy od dnia 13 marca b.r do odwołania:
1. Uprasza się klientów , petentów jednostki o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub poprzez
platformę ePUAP w sprawach, w których istnieje taka możliwość (dotyczy głównie składania wniosków
o świadczenia rodzinne, wychowawcze, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz
alimentacyjny, Kartę Dużej Rodziny, o pomoc społeczną). Pozostałe sprawy, które nie wymagają kontaktu osobistego w siedzibie można zgłaszać telefonicznie. Wszystkie numery telefonów oraz adresy
mailowe dostępne są na stronie www.opsjedlina.pl.
2. Ogranicza się wyjścia pracowników socjalnych w środowiska i teren do niezbędnego minimum przy
zachowaniu środków ostrożności (używanie środków do dezynfekcji rąk, maseczek czy rękawic jednorazowych w sytuacjach tego wymagających).
3. W Ośrodku tworzy się w wyznaczonym miejscu punkt obsługi klienta. W pomieszczeniu zamontowany zostanie dzwonek przywołujący pracownika. Ze względów bezpieczeństwa obsługa będzie
jednostanowiskowa.
4. Klientów wykazujących objawy przeziębienia/grypy (kaszel, katar, gorączka) uprasza się o odroczenie wizyty w siedzibie ośrodka do czasu całkowitego ustąpienia objawów chorobowych.
5. Ośrodek nie podejmuje i zawiesza do odwołania organizację spotkań z mieszkańcami, w szczególności z grupami osób starszych.
6. Uprasza się osoby powracające z zagranicy lub mające kontakt z osobami powracającymi o stosowanie się do powszechnie obowiązujących wytycznych i odłożenie kontaktu z jednostką na termin późniejszy. Rekomendujemy kontakt w formie elektronicznej bądź telefonicznej gdzie udzielimy
w indywidualnej sprawie wszelkich niezbędnych informacji i wskazówek mających na celu sprawne
załatwienie jego sprawy.
7. Do dnia 25 marca b.r Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny dla klientów w godz. 8.00-14.00 z
zachowaniem jednoosobowej obsługi w ośrodku.
8. Kierownik jednostki w sytuacjach tego wymagających może podejmować dalsze ograniczenia co
do działalności jednostki o ile wystąpią ku temu przesłanki w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta.
Joanna Fornalska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju
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REKLAMA

Komunikat
Burmistrza Mieroszowa
Ograniczamy dostęp do urzędu. Wprowadzamy wyłącznie zdalną obsługę klienta w urzędzie oraz we wszystkich jednostkach
gminnych.
Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszeniem zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w
celu przeciwdziałania COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2
marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dniem 16 marca 2020r. do odwołania zamyka się Urząd Gminy
Mieroszów wraz z pozostałymi gminnymi jednostkami organizacyjnymi dla BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENÓW.
KONTAKT:
SEKRETARIAT: 74 30 30 188
e-mail: urzad@mieroszow.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO: 74 30 30 001
e-mail USC: kpelka@mieroszow.pl
agorniaczyk@mieroszow.pl
Andrzej Lipiński
Burmistrz Mieroszowa

***
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie informuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie od 16.03.2020 r.
zostaje zamknięty dla interesantów do odwołania.
W związku z powyższym, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie są do dyspozycji pod numerami telefonów:
Sekretariat: 74 845-82-62 oraz 74 84 00 304
Świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego: 602 134 538
Pracownicy socjalni: 666 866 409, 666 866 402, 733 045 017
e-mail: sekretariat@ops.mieroszow.pl
Ponadto informujemy, że pracownicy socjalni ograniczają
wszelkie wyjścia w teren, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. Kontakt osobisty możliwy jest jedynie w sytuacji kryzysowej!!!
Za utrudnienia przepraszamy.
Marta Jaroszewska
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie

Jeśli koniecznie musisz coś załatwić
w ZUS – zrób to przez internet
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do swoich klientów z prośbą o ograniczenie wizyt w placówkach
ZUS w całym kraju. W przypadku potrzeby kontaktu
można skorzystać z informacji telefonicznej, wysłać maila lub skorzystać z portalu
PUE ZUS.
- W związku działaniami
profilaktycznymi, które mają
zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce,
zwracamy się do klientów ZUS
z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach
Zakładu – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - W przypadku potrzeby
kontaktu można korzystać z informacji telefonicznej – numer
tel. 22 560 16 00. Konsultanci
są dostępni w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00.Można
korzystać również z kontaktu
mailowego. Adres e-mail do
zapytań ogólnych cot@zus.pl.
Możliwość kontaktowania się
z zakładem bez wychodzenia z
domu jest szczególnie przydatna w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Komputer, telefon
i Internet wystarczą żeby zadać
pytanie, złożyć wniosek czy
sprawdzić stan swoich składek.
Wystarczy założyć sobie konto na platformie internetowej
PUE ZUS. Swoje indywidualne
konto można założyć samodzielnie gdyż jest to bardzo
proste i nie zabiera wiele czasu.
Najlepiej zrobić to przez swój
profil zaufany gdyż wtedy nie
jest konieczna wizyta w ZUS
żeby potwierdzić swoją tożsamość – mówi Iwona Kowalska-Matis. – Taka „bezpieczna”
ścieżka jest konieczna gdyż po
aktywacji konta uzyskuje się
dostęp do wszystkich swoich
danych związanych z ubezpieczeniem społecznym (np. zwolnieniami lekarskimi) – wyjaśnia.
Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu,
jeśli ma się konto w np. banku
który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę
znajduje się na stronie profilu
zaufanego), lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Profil
zaufany jest to potwierdzony
zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego
posiadacza w usługach podmiotów publicznych w Internecie. Te dane to imię (imiona),
nazwisko, data urodzenia oraz
numer PESEL. Profil zaufany
jest tak zabezpieczony, aby nikt
– poza jego właścicielem – nie
mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufa-

ny i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego,
jest wiarygodna.
- Od razu po założeniu konta na platformie PUE ZUS, bez
wychodzenia z domu mamy
możliwość podglądu np. swojego rozliczenia rocznego, które przygotowuje ZUS (PIT) lub
jeśli zmienimy bank, do którego ma być przelewana emerytura lub adres zamieszkania
– wtedy możemy przez Internet złożyć wniosek o zmianę
danych, możemy zamówić zaświadczenie o niezaleganiu ze
składkami, umówić się na wizytę lub korespondować z ZUS –
zachęca rzeczniczka.
Platforma Usług Elektronicznych ZUS zapewnia wszystkim całodobowy, wygodny i
bezpieczny dostęp do usług
świadczonych elektronicznie.
Indywidualne konto w ZUS, to
duże ułatwienie dla przedsiębiorców i osób czynnych zawodowo. Na pue.zus.pl każdy pracownik może sprawdzić, czy
pracodawca odprowadza za
niego składki na ubezpieczenia społeczne, upewnić się, że
członkowie najbliższej rodziny
zostali (prawidłowo) zgłoszeni
do ubezpieczenia zdrowotnego, wyliczyć prognozowaną
emeryturę i oczywiście kontaktować się przez Internet z
ZUS. Natomiast przedsiębiorcy
mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, skontrolować stan swojego konta w
ZUS oraz kontaktować się drogą elektroniczną z Zakładem,
aby np. umówić wizytę na konkretny dzień i godzinę.

Czym jest PUE?

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw nowoczesnych usług dla wszystkich klientów ZUS. Jej sercem
jest portal internetowy pue.

zus.pl. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS możemy
zrealizować większość spraw
związanych z ubezpieczeniami
społecznymi bez wychodzenia
z domu – przez Internet. W ten
sposób nie tylko dostajemy
informacje o ubezpieczeniach,
świadczeniach i płatnościach
czy sprawdzamy wszelkie swoje dane zamieszczone na koncie w ZUS, ale także składamy
i odbieramy dokumenty oraz
rozliczamy składki (ePłatnik).
Najprościej rzecz ujmując –
PUE to elektroniczny ZUS. Jej
głównym narzędziem jest portal internetowy pue.zus.pl.

Dla wszystkich klientów

Na portalu pue.zus.pl pomaga nam Wirtualny Doradca,
który odpowiada na pytania z
zakresu systemu ubezpieczeń
społecznych, ZUS i samej PUE.
Po rejestracji na pue.zus.pl i
uwierzytelnieniu profilu PUE
każdy użytkownik może m.in.:
sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w
ZUS, śledzić stan swoich spraw
i otrzymywać powiadomienia
e-mail lub SMS, rezerwować
wizyty w placówce ZUS.

Dla przedsiębiorców

Moduł ePłatnik (internetowy odpowiednik programu
Płatnik), umożliwia nam zgłoszenie do ubezpieczeń i rozliczenie składki.
Nie tylko przez Internet, czyli pomoc dla tych, co nie mają
dostępu do sieci
Osoby, które nie korzystają
z Internetu mogą bezpośrednio kontaktować się z konsultantami zUS telefonując po numer infolinii ZUS 22 560 16 00
Pomoc dla potrzebujących
mieszkańców - dowóz zakupów
żywnościowych, środków higienicznych, posiłków, leków.
(IKM)
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ZUS pomoże
przedsiębiorcom
Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie
lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia
dla przedsiębiorców w związku występowaniem w Polsce koronawirusa.
Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS, przedsiębiorcy będą
mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o
trzy miesiące terminu płatności
składek oraz zawieszenie lub
wydłużenie spłaty należności
w układach ratalnych.
Już teraz przedsiębiorcy
mogą wysyłać elektronicznie
do ZUS wnioski o odroczenia o
trzy miesiące terminu płatności
składek za okres od lutego do
kwietnia 2020 r. lub zawieszenie na trzy miesiące realizacji
umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź
składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i
tym samym wydłużenia o trzy
miesiące terminu realizacji zawartej umowy. Wnioski można
pobrać ze strony https://www.
zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283.
- Właściciele firm składają jeden tylko dokument, w
którym dodatkowo zawarte
jest oświadczenie, w którym
przedsiębiorca wskazuje, jak
koronawirusa wpłynął na brak
możliwości opłacenia przez
niego należności – mówi Iwona Kowalska-Matis, rzecznik
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - To pierwszy krok, który
robimy wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom przedsiębiorców. Zdajemy sobie sprawę, że
dla niektórych osób to bardzo
trudny czas. Cały czas istnieje
także możliwość zawieszenie
działalności firmy, co skutkuje
brakiem konieczności opłacania skąd. Przypomnę, że zawieszenie działalności wymaga
wniosku CEDIG dostarczonego
do urzędu miasta – dodaje.
Wniosek do ZUS w sprawie
odroczenia płatności można
złożyć poprzez PUE, wrzucić
do specjalnych pojemników w
placówkach ZUS lub przesłać
na specjalny adres e-mail oddziału ZUS (wykaz dostępny
na stronie internetowej ZUS).
Zgodnie z zaproponowanymi
rozwiązaniami odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie dotyczy wyłącznie
składek za czas od lutego do
kwietnia 2020 r. (dotyczyć to
również składek, których termin płatności już upłynął) oraz

zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami
płatności od marca do maja
2020 r. Przedsiębiorca, który
skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na
wstrzymanie wdrażania postępowania przedegzekucyjnego,
egzekucyjnego oraz stosowania sankcji. Ulgi będą udzielane
w ramach pomocy de minimis.
Przedsiębiorca musi więc złożyć dodatkowe dokumenty
dotyczące pomocy publicznej.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, wyśle Ci
umowę wraz z dokumentami
dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez Ciebie
adres e-mail lub pocztą (jeżeli
nie wskażesz adresu mailowego). Po otrzymaniu dokumentów przejrzyj je i podpisz
w odpowiednich miejscach.
Podpisane dokumenty musisz
przekazać z powrotem do ZUS.
Złóż je w skrzynce dostępnej
w placówce ZUS lub prześlij
pocztą.

Jakie składki można
odroczyć?

Ważne!

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek
na: ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie
zdrowotne,
Fundusz Pracy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych oraz Fundusz
Emerytur Pomostowych. Złożenie wniosku o odroczenie
terminu płatności składek nie
gwarantuje udzielenia tej ulgi.
Jeżeli ZUS odmówi odroczenia,
trzeba zapłacić należne składki
wraz z odsetkami za zwłokę,
naliczonymi do dnia zapłaty
włącznie.

Co trzeba zrobić?

Jeśli chcesz skorzystać z ulg,
złóż odpowiedni wniosek w tej
sprawie. Na stronie internetowej możesz pobrać wniosek
dla osób nieprowadzących pełną księgowość lub nie nieprowadzących pełnej księgowości.
Wniosek możesz przesłać elektronicznie za pośrednictwem
portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji), złożyć w
skrzynce dostępnej w naszej
placówce lub wysłać pocztą.
Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz
dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków
i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018
lub 2019 r. Skany dokumentów
możesz dołączyć do wniosku w
portalu PUE ZUS, jeśli zapiszesz
je wcześniej na dysku komputera. We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia
koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy
i brak możliwości opłacenia w
terminie należności.

Z uwagi na zagrożenie
epidemiczne podpisane dokumenty możesz wysłać w
postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS (Wałbrzych:
doradca_ds_ulg_i_umorzen_walbrzych@zus.pl, plik
xls 64kb), i na tej podstawie
ZUS udzieli Ci ulgi. Jednak będziesz musiał wysłać do ZUS
również papierowe oryginały dokumentów, najpóźniej
w ciągu 14 dni liczonych od
dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie przekażesz
ich w formie papierowej, ZUS
uzna, że umowa nie została
zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności
objętych umową. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy Twoja sytuacja
finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł wystąpić
z wnioskiem o renegocjację
zawartej umowy.

Gdy nie spełnisz
warunków

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w
okresie ostatnich 3 lat wielkość
otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis
przekroczyła 200 tys. euro,
ZUS nie będzie mógł udzielić
Ci ulgi. Jeśli chcesz uzyskać
więcej informacji lub masz problem z wypełnieniem dokumentów zadzwoń do doradcy
ds. ulg i umorzeń. Wykaz numerów telefonów znajduje się
na stronie: https://www.zus.pl/
firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen.
Specjalna infolinia dla
przedsiębiorców: 22 290 87 02
(obsługa w sprawie wsparcia
dla przedsiębiorców).
(IKM)

REKLAMA

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

Wójt Gminy Stare Bogaczowice
INFORMUJE
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Urząd Gminy
Stare Bogaczowice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Starych Bogaczowicach od dnia 18 marca 2020 r. zostają zamknięte
dla interesantów do odwołania.
Sprawy urzędowe prosimy załatwiać telefonicznie lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
Numery telefonów do Urzędu Gminy Stare Bogaczowice:
- 74 84522 20 - Sekretariat
- 74 84521 63-Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Mieniem
- 74 84527 24- Referat Organizacyjny I Spraw Obywatelskich
- 74 84527 19 - Stanowisko Ds. Infrastruktury Technicznej i Dróg
- 74 84527 25 - Referat Finansowo- Budżetowy (podatki)
Numer telefonu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starych Bogaczowicach:
- 74 84527 30
Adresy poczty elektronicznej Urzędu Gminy Stare Bogaczowice:
urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl
sekretarz@starebogaczowice.ug.gov.pl
rop@starebogaczowice.ug.gov.pl
Adresy poczty elektronicznej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Starych Bogaczowicach:
kontakt@gops-starebogaczowice.com.pl
Urzędowa sprawy można także załatwiać za pośrednictwem
Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.
W sprawach bardzo pilnych prosimy dzwonić dzwonkiem przy
głównym wejściu do urzędu.
Wójt Gminy Stare Bogaczowice
Mirosław Lech
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KOMUNIKAT
Wójta Gminy Walim
Z uwagi na wzmożony okres zachorowań oraz pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i
pracowników wszystkich jednostek samorządowych w Gminie Walim, zwracamy
się z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie oraz jednostkach gminnych.
Urząd Gminy w Walimiu będzie czynny dla Klientów w godzinach 12.00 –
14.00, tylko w sprawach pilnych. W godzinach urzędowania pozostajemy do dyspozycji pod numerem telefonu 74 84 94 340 oraz e-mailem urzad@walim.pl.
Zapytania do wszystkich jednostek oraz urzędu można kierować telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.
PRZYPOMINAMY KONTAKTY:
Ośrodek Pomocy Społecznej
74 8457 650 – pracownicy socjalni;
74 8457 227 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny;
74 8443 924 – kierownik oraz dział finansowo księgowy
ośrodek@opswalim.pl, www.opswalim.pl
Gminny Zespół Obsługi Szkół
74 8457 285, gzosz@walim.pl, www.gzosz.walim.pl
Administracja Budynków Komunalnych Sp. Z o.o. 74 8457 324
Numery alarmowe: 692-835-111, 604-966-429,
abk.walim.pl
Adam Hausman
Wójt Gminy Walim
***

Nowe godziny pracy Ośrodka
Pomocy Społecznej w Walimiu
Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Walimiu, z dniem 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. (włącznie) w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem, ulegają zmianie godziny obsługi Klientów
OPS w Walimiu:
– w godzinach od 10.00 do 12.00 Klienci będą przyjmowani w tymczasowym
Biurze Obsługi Klienta usytuowanym w holu ośrodka;
– w pozostałych godzinach urzędowania, Ośrodek będzie zamknięty dla Klientów. W tym czasie wszyscy pracownicy Ośrodka są dyspozycyjni pod wskazanymi numerami telefonów oraz w kontakcie e-mail.
Jednocześnie apelujemy, aby zwrócić uwagę na osoby starsze, samotne, niesamodzielne, wymagające pomocy, przebywające w mieszkaniach. Zachęcamy
do niesienia pomocy sąsiedzkiej lub zgłaszania takich potrzeb do pracowników
socjalnych.
Do Państwa dyspozycji:
74 8457 650 – Pracownicy socjalni;
74 8457 227 – Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny;
74 8443 924 – Kierownik oraz Dział Finansowo księgowy
strona internetowa https://www.opswalim.pl
@ adres e-mail osrodek@opswalim.pl
795 042 684 telefon ALARMOWY w sprawach PILNYCH

Zasiłek za kwarantannę lub
zamknięcie przedszkola czy żłobka
Rodzice, którzy muszą
zapewnić opiekę swojemu
maluchowi z powodu kwarantanny lub zamknięcia placówki opiekuńczej powinni
wystąpić do swojego pracodawcy o wypłatę zasiłku
opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje, bowiem
rodzicom nie tylko wtedy,
gdy ich dziecko zachoruje i
wymaga opieki, ale także w
przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu
dziecięcego, przedszkola lub
szkoły, do których dziecko
uczęszcza. Taką możliwość
mają rodzice dzieci do 8 roku
życia.
- Z zasiłku można korzystać
nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka. To oznacza, że jeśli mama
wystąpiła o zasiłek opiekuńczy
od 16 marca 2020 r. w związku
z zamknięciem szkoły a jej córka
urodziła się 22 marca 2012 r. to
zasiłek opiekuńczy przysługuje
jej od 16 do 21 marca 2020 r. i
nie dłużej – mówi Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik
Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
Gdy musimy zostać z dzieckiem w domu wtedy należy u
swojego pracodawcy złożyć
wniosek o zasiłek opiekuńczy,
do którego należy dołączyć
oświadczenie o zamknięciu
żłobka, przedszkola lub szkoły.
- Jeśli jesteśmy zatrudnieni
na podstawie umowy o pracę
lub umowę zlecenia wtedy o zasiłek występujemy bezpośred-

nio do swojego pracodawcy
natomiast, tylko jeśli prowadzimy jednoosobową działalność
gospodarczą wtedy wniosek
składamy w ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na
Dolnym Śląsku. – W przypadku osób samozatrudnionych
warunkiem ubiegania się o
zasiłek jest to czy ktoś płaci za
siebie składkę chorobową czy
nie. Przypomnę, że składka na
ubezpieczenie zdrowotne jest
obowiązkowa, ale już na chorobowe dobrowolna – wyjaśnia
rzeczniczka.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i - jak to
jest w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej, –
gdy składkę na tzw. „chorobowe” odprowadzają za siebie dobrowolnie. Przysługuje on na
równi tak samo matce lub ojcu
dziecka i jest wypłacany temu z
rodziców, który wystąpi o jego
wypłatę. Zasiłek wypłacany
jest – tak jak chorobowe, czyli
w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych
członków rodziny, którzy mogą
dziecku zapewnić opiekę.
– Normalnie w ciągu roku
zasiłek opiekuńczy zarówno
na zdrowe jak i chore dziecko
przysługuje maksymalnie przez
60 dni a obecnie w ramach
tzw. specustawy, gdy placówka
opiekuńcza zostanie zamknięta

z powodu koronawirusa rodzicom przysługuje dodatkowe 14
dni – dodaje.
Jak wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis zasiłek opiekuńczy
oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców.
Nawet, jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku, gdy
jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.
Dokumenty, które należy
złożyć w swoim zakładzie pracy
niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to
oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS
Z-15. W przypadku, gdy zasiłek
jest wypłacany przez ZUS (np.
w przypadku jednoosobowej
działalności gospodarczej), złożyć trzeba ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki
nad dzieckiem w wieku do 8
lat i dodatkowo zaświadczenie
płatnika składek wystawione na
druku ZUS Z-3 - w przypadku
pracowników albo ZUS Z-3a - w
przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36.
Druk wniosku można pobrać
ze strony internetowej ZUS albo
w osobiście w ZUS. Można także
go wydrukować po wypełnieniu - w formie elektronicznej na
profilu PUE ZUS.
(IKM)

Busy nie jeżdżą, autobusy inaczej
W związku z ogłoszonym
stanem zagrożenia epidemicznego w naszym kraju
oraz w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo firma
„Mieroszów-Trans” Bochenek i Wspólnicy S.J. zwróciła
się do Burmistrza Mieroszowa z wnioskiem o zamknięcie
ruchu busów na trasie Wałbrzych – Mieroszów. Z kolei
autobusy linii nr 15 dojeżdżają tylko do Golińska.
- Głównym powodem jest
brak barier ochronnych oddzielających kierowcę i pasażerów od ewentualnego
źródła zarażeń. Busy jakimi
dysponuje firma niestety w
żaden sposób nie zabezpieczają pasażerów i kierowcy od
ryzyka, jakim jest koronawirus.
Wspólnie podjęliśmy decyzję
o zawieszeniu od 14 marca
2020r. do odwołania przewozu osób busami Firmy „Mieroszów-Trans”. Równocześnie

autobusy nr 15 z wyznaczoną
strefą bezpieczeństwa dla kierowców kursują zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym
w soboty. Minimalizujemy
skutki epidemii, dlatego musimy jak najszybciej ograniczyć
przemieszczanie się ludzi. Tylko wtedy będziemy w stanie
zapanować nad kryzysem
pandemii i ochronić naszych
mieszkańców. Serdecznie proszę o zachowanie spokoju i
rozsądku – mówi Burmistrz
Mieroszowa Andrzej Lipiński.

Ograniczone
kursowanie

W związku z ogłoszonym zagrożeniem epidemicznym, od
dnia 17.03.2020 r. do odwołania, Zarząd Dróg, Komunikacji i
Utrzymania Miasta w Wałbrzychu wprowadza ograniczenia
połączeń autobusowych linii nr
5 na trasie Wałbrzych – Dziećmorowice – Wałbrzych oraz

Wałbrzych – Walim – Rzeczka.
Autobusy kursować będą według rozkładów jazdy ważnych
w sobotę:
- odjazd z Wałbrzycha w kierunku Walimia z przedłużeniem
do Rzeczki: 04:00 a – 05:37
r – 07:57 r – 16:09 r – 19:32 r
(a- kurs przez Podlesie, r- kurs
przez Jedlinę Zdrój do Rzeczki);
- odjazd z Walimia w kierunku
Wałbrzycha: 04:41 b – 06:43
b – 10:50 b – 17:15 b – 20:46 b
(b- kurs przez Jedlinę Zdrój do
Wałbrzycha);
- odjazd z Rzeczki w kierunku
Wałbrzycha: 06:37 b – 10:44 b –
17:09 b – 20:35 b (b- kurs przez
Jedlinę Zdrój do Wałbrzycha);
- odjazd z Wałbrzycha w kierunku Dziećmorowic: 05:02 –
09:47 – 12:47 – 16:47 – 19:47;
- odjazd z Dziećmorowic w
kierunku Wałbrzycha: 04:33 –
05:23 – 10:38 – 13:23 – 17:25
– 20:25.
(RED)
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Rola logopedy i terapii logopedycznej w żłobku
Fundacja Edukacji Europejskiej w
Wałbrzychu od 2012 roku zajmuje się
tworzeniem nowych miejsc żłobkowych. W przeciągu tych 8 lat, wspólnie z samorządami, uruchomiliśmy
łącznie 10 nowych żłobków, w tym:
6 w Wałbrzychu, 2 w Strzegomiu i po
1 w Świdnicy i Jedlinie-Zdroju. W ten
sposób powstało 561 nowych miejsc.
W każdej z tych placówek, oprócz
podstawowej opieki nad dziećmi w
wieku do 3 lat, oferowane jest również
wsparcie logopedyczne. Już od narodzin ważna jest wczesna profilaktyka
i uważna obserwacja małego dziecka.
Dzięki pracy specjalistów, w naszych
placówkach rodzice mają dostęp do
bezpłatnych konsultacji i profesjonalnego wsparcia.
Mając już wieloletnie doświadczenia
(od 2007 r.) w tworzeniu nowych miejsc
przedszkolnych, w których kładliśmy
ogromny nacisk na pracę dzieci z logopedą i wczesną diagnostykę w zakresie
wad wymowy, czy trudności w czytaniu lub pisaniu, projektując działalności
żłobków, położyliśmy też duży nacisk na
zatrudnienie logopedów.
Od kilku lat współpracuje z nami
Anna Pitak – logopeda, posiadająca
wieloletnie doświadczenie w pracy z
dziećmi w wieku przedszkolnym ale
również w żłobkowym. Nasza specjalistka podzieli się z Czytelnikami swoim
doświadczeniem i spostrzeżeniami.
Lepiej zapobiegać niż leczyć
Obecnie kładzie się ogromny nacisk
na profilaktykę logopedyczną, gdyż nie
tylko zapobiega ona powstawaniu zaburzeń, ale również umożliwia dziecku
optymalny poziom rozwoju mowy, dzięki wczesnej stymulacji i diagnostyce.
Logopeda w żłobku bada stopień rozwoju mowy, rozwoju ruchowego i poznawczego dziecka. Obserwuje dzieci
zarówno podczas swobodnej zabawy,
jak i we śnie. Umożliwia to między innymi ocenę sposobu oddychania, stopnia
rozwoju mowy czynnej i biernej oraz zachowań komunikacyjnych. Specjalista
wykorzystuje czas posiłków na obserwację sposobu karmienia dziecka, jego
odruchu połykania. Podczas spotkań in-

dywidualnych z dzieckiem ocenia stan
uzębienia, zgryzu, budowy oraz sprawności narządów artykulacyjnych, czy
funkcjonowania narządu słuchu. Już na
tak wczesnym etapie możemy wychwycić pewne problemy laryngologiczne,
między innymi: zaburzenia słuchu, przerost migdałka podniebiennego (tzw.
trzeciego migdałka), skrócenie wędzidełka podjęzykowego oraz niewłaściwe ukształtowanie podniebienia, które
mogą być przyczyną występowania
opóźnień w rozwoju mowy, czy problemów z artykulacją. Wczesne wykrycie
nieprawidłowości pozwala na szybką
reakcję i rozpoczęcie procesu terapeutycznego.
Dzięki współpracy logopedy z wieloma specjalistami, między innymi z pedagogami, psychologiem, rehabilitantem
oraz muzykoterapeutą, możliwe jest
zapewnienie dzieciom kompleksowej
opieki. Taka wieloaspektowa obserwacja i diagnoza dzieci pozwala poszerzyć
spojrzenie na ich potrzeby i możliwości
oraz ustalić wspólne cele terapeutyczne.
Pamiętając o tym, że dzieci uczą się
przez naśladownictwo i najlepiej przyswajają nowe treści podczas zabawy, w
trakcie naszych profilaktycznych, grupowych zajęć logopedycznych rozwijamy

komunikację językową dzieci, usprawniamy umiejętności wypowiadania się,
korygujemy wady wymowy u dzieci
poprzez liczne ćwiczenia artykulacyjne,
słuchowe, fonacyjne (inaczej głosowe,
mające na celu wykształcenie u dzieci
ustawienia głosu, czyli odpowiedniej
wysokości i umiejętności właściwego
stosowania jego natężenia w mowie)
i oddechowe, wyrównujemy opóźnienia mowy oraz stymulujemy rozwój
poznawczo-językowy.
Wykonujemy
ćwiczenia rozumienia poleceń oraz
wzmacniamy również procesy związane z pamięcią, uwagą, autokontrolą
słuchową, wzrokiem i ruchem. Podczas
zajęć śpiewamy, tańczymy, pokazujemy,
powtarzamy i ćwiczymy nasze języki
i buźki. Puszczamy bańki, dmuchamy
na piórka, kuleczki z waty, rozgrywamy
mecze małymi piłeczkami – bez użycia
rąk, w ten sposób wykonując porcję
ćwiczeń oddechowych. Słuchamy logopedycznych bajek, wierszyków i historyjek, a w ich trakcie liczymy ząbki,
oblizujemy usta, przesyłamy całuski i
robimy baloniki z naszych policzków.
Poznajemy też nowe piosenki oraz wykonujemy prace plastyczne. Z dziećmi,
u których wykryto nieprawidłowości w
rozwoju mowy rozpoczynamy pracę in-

dywidualną. Podczas cotygodniowych
spotkań wykonujemy różne ćwiczenia,
dostosowując poziom trudności zadań
do ich wieku. Pracujemy w odpowiednio przygotowanej sali, wyposażonej
w lustro – niezbędny element podczas
zajęć logopedycznych. Wykorzystujemy
różne metody i formy pracy oraz korzystamy z wielu ciekawych pomocy logopedycznych.
Nieoceniona jest na tym etapie
współpraca z rodzicami. To oni jako
pierwsi mogą zauważyć pewne odstępstwa od normy. Są oni również źródłem informacji dotyczących rozwoju
dziecka, sposobu jego komunikowania
i funkcjonowania w różnych sytuacjach
społecznych. Dodatkowo kontynuują
pracę ze swoją pociechą w domu. Dzięki
temu wspólnie dajemy dziecku szansę
na szybsze osiągnięcie pozytywnych
efektów. Stała praca z logopedą sprawia, że dzieci umiejętnie komunikują
się z otoczeniem, sygnalizują swoje potrzeby, „mają szansę wkroczyć w wiek
przedszkolny bez zaburzeń artykulacji,
oddychania, połykania oraz z prawidłowo ukształtowanymi odruchami w obrębie jamy ustnej”. A to wszystko daje
im niczym nieskrępowaną możliwość
nabywania nowych umiejętności.
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Matrix nasz powszedni
Janusz
Bartkiewicz

Już się nie zżymam na to,
że kiedy tylko włączę telewizor, za chwilę usłyszę, że aby
zminimalizować niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem COVID-19, muszę
przestrzegać kilku podstawowych zasad. Dwie najważniejsze z nich, to każdorazowe
mycie rąk po tym, jak wrócę
do domu i opuszczanie mieszkania tylko w przypadkach
niezbędnej konieczności. No
bo przecież nie wszyscy mogą
siedzieć bez przerwy w domu,
albowiem są tacy, którzy muszą pracować poza miejscem
swego zamieszkania, którzy
muszą wyjść z niego po zakupy. A wtedy kontakty z bliżej
nieokreśloną liczbą ludzi są
nie do uniknięcia. W „telewizorniach” wszyscy zachwycają się nadzwyczajnym zdyscyplinowaniem Polaków, które
spowodowało, iż ulice miast
opustoszały, tym, że życie towarzyskie – w tym szczególnie publiczne - ograniczono
praktycznie do zera i wiadomości te mogą tylko radować.
Tym bardziej, że każdego dnia
minister zdrowia i premier zapewniają, że rząd panuje nad
sytuacją, a szpitale i wszystkie
inne z konieczności codziennie działające placówki, są
odpowiednio zabezpieczone
w środki ochronne i dezyn-

fekujące. Ponieważ jednak
zewsząd słyszę, że wcale tak
różowo nie jest, a w Wałbrzychu odnotowano pierwsze
przypadki zarażenia, w tym
jeden - niestety - śmiertelny,
postanowiłem sprawdzić, jak
Wałbrzych z koronawirusem
walczy.
Postanowienie wprowadziłem w czyn i we wtorek
(17 marca) podczas mojego
codziennego joggingu, zajrzałem do kilku placówek
handlowych (w tym dwóch
aptek) znajdujących się na
trasie mojego marszobiegu.
Wróciłem do domu praktycznie zdruzgotany tym, co sam
na własne oczy w mijanych, a
działających placówkach handlowych (typu market) zobaczyłem. Przede wszystkim
praktycznie w każdej z nich
klienci bezmyślnie korzystają
z bezmyślnie wystawionych
wózków i koszyków na zakupy i nikt z nich (być może są
wyjątki) zarówno przed, jak i
po skorzystaniu, nie zdezynfekuje rąk jak i uchwytów służących do ich do popychania
lub noszenia, co już samo w
sobie jest doskonałym pasem
transmisyjnym dla wrednego
wirusa, bo każdy z nas odruchowo bardzo często dotyka się dłońmi, a to nosa, a to
oczu i ust. Najdziwniejsze jest
jednak to, że kierownictwo
tych placówek nie wpadło
na pomysł, aby te wszystkie
wózki i koszyki zamknąć w
magazynie, przez co klientów
zmusić do korzystania z własnych siatek czy toreb. Również dziwne, że straż miejska

nie otrzymała zadania (jeżeli
sama na to nie wpadła), aby
kierownictwo tychże placówek do tego przymusić. Druga sprawa to niefunkcjonujące kasy, których w każdym
markecie jest co najmniej kilka, ale – o zgrozo - tylko przy
jednej pracuje kasjerka. Stoi
do niej długa kolejka, a ludzie
w niej (być może tylko tak jest
na Podzamczu) ustawiają się
praktycznie jeden za drugim,
zupełnie nie przejmując się
tym, że w Wałbrzychu koronawirus zaczął zbierać swe
śmiertelne żniwo. W pierwszej
mijanej placówce (Biedronka
przy ul. Wieniawskiego) zwróciłem się z zapytaniem do
kierowniczki sklepu, dlaczego
na cztery stanowiska kasowe czynne jest tylko jedno,
przez co w kolejce przy tym
czynnym stało (jeden za drugim) co najmniej z 15 osób.
Pani, która przedstawiła się
jako kierowniczka (będąca w
towarzystwie dwóch innych
pracownic) zareagowała niesamowitą agresją i w obecności tych ludzi wprost histerycznie wykrzyczała, że to
ona tu decyduje o tym ile kas
będzie czynnych, a ja mam
się ze sklepu natychmiast wynosić. Jedynym pozytywnym
efektem mojego zaciekawienia było to, że jedna z towarzyszących owej kierowniczce pracownic, zwróciła się z
głośnym apelem do stojących
w ogonku, aby się trochę rozczłonkowali. Dobre i to.
Głupców nikt nie sieje,
sami się rodzą, przez co zatrzęsienie wokół straszliwe.

I właśnie we wtorek takiego
głupca (a nawet wręcz idiotę) spotkałem w kiosku, gdzie
mam tzw. teczkę na prasę.
Postanowiłem poinformować
właściciela kiosku, że z uwagi na pandemię czasopisma
będę odbierał tylko w sobotę, przez co podstępny wirus,
który ewentualnie znajdzie
się na którejś z gazet, zdąży
zdechnąć. Moje postanowienie zostało odebrane przez
niego z wielkim zrozumieniem. Jest w tym kiosku bardzo małe wnętrze, w którym
z trudem mieszczą się trzy
osoby naraz, odgrodzone od
sprzedającego wysoką po sufit szybą. Pan „kioskarz” pracował w lateksowych rękawiczkach, co świadczy o nim
bardzo dobrze, na drzwiach
kiosku wywiesił duże ogłoszenie, aby do środka wchodzić tylko pojedynczo. I oto
nagle pakuje się do kiosku
jakiś starszy jegomość z psem
na rękach, który na moją uwagę, aby przeczytał wywieszone ogłoszenie, zareagował
agresją podobną do tej, jak
wspomnianej
kierowniczki
z Biedronki. A może jeszcze
agresywniej, bo z tego co
powiedział wynikało, że zaraz mi przyłoży i tylko wyrażona przeze mnie z miejsca
chęć rewanżu, ostudziła jego
zapał. Oczywiście była to z
mojej strony tylko taktyczna
zagrywka, na szczęście skuteczna, bo jednak 190 cm i
108 kg swoje robi.
Aby rzecz jeszcze bardziej
zgłębić, podzwoniłem tu i
tam i porozmawiałem z ludź-

mi, którzy w domu siedzieć
nie mogą, ponieważ muszą
pracować. I dowiedziałem się
rzeczy zgoła tragicznych. Otóż
do pracy w zakładach zlokalizowanych na obszarze strefy
ekonomicznej dojeżdżają codziennie na trzy zmiany setki
pracowników. Zdecydowana
większość z nich korzysta z
środków transportu publicznego, przez co przez jakiś
czas zmuszeni są przebywać
w towarzystwie wielu osób,
wśród których na 100% znajdują się nosiciele wirusa, albowiem tak zwana ciemna
liczba wskazuje, że w przypadku jednej zarażonej osoby
faktycznie mamy do czynienia ze 100 do 300 innych nieujawnionych nosicieli wirusa,
którzy rozsiewają go w postępie geometrycznym. I co
robią z tym fantem wałbrzyscy decydenci? Ano zmieszają
liczbę kursów w taki sposób,
że w dzień powszedni autobusy kursują jak w w soboty, a
na dodatek na trasę wysyłają
tzw. krótsze modele tych pojazdów, przez co ludzie jadą
ściśnięci jak szprotki w puszce. A przecież winno być odwrotnie i w godzinach, kiedy
wymiany załóg (zmian), liczba
autobusów winna być znacznie zwiększona. Głupota ludzka nie ma granic, ale to że jej
wirus zalągł się wśród włodarzy miasta, jest również niebezpieczne, jak pojawienie
się koronowirusa w naszym
mieście. Dobrze, że chociaż
zniesiono (od poniedziałku)
opłaty za parkowanie, przez
co mniej ludzi będzie korzy-

stać z miejskiej komunikacji,
więc może pość krok dalej i
zlikwidować czasowo zakazy
parkowania tam, gdzie zaparkować bezpiecznie można.
Nawet w tzw. parkingach prywatnych. Mamy przecież spec
ustawę o stanie epidemicznym, więc wystarczy pomyśleć
i skorzystać. Przecież najważniejsze jest to, aby przerywać
gdzie się tylko da ten łańcuch
zakażeń i pomyśleć nie tylko
o swoim, ale i innych bezpieczeństwie, bo dobre samopoczucie włodarzy gwarancji
bezpieczeństwa nie daje. Nie
dają go też zapewnienia, że
państwowy i społeczny system obronny działa, bo - jak
pokazuje to, co opisałem - jest
to tylko miraż. To taki matrix
nasz powszedni.
http://janusz-bartkiewicz.eu

P.S.
Apeluję do wszystkich, aby
przestrzegli swoich seniorów,
by nie dali się przypadkiem
nabrać na dobroczynną działalność oszustów, którzy będą
zgłaszali się z chęcią pomocy
w zakupach i np. prosili o kartę
kredytową z numerem PIN. Bo
na pewno tacy się pojawią, a
seniorzy wielce naiwnie mogą
uwierzyć w ich dobre zamiary.
***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.
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Okiem psychologa: niekontrolowany powab głupoty
Marek
Gawroń

„Głupiec twierdzi, uczony
wątpi, mędrzec rozważa”Arystoteles.
Od dawna nie oglądam telewizji, rzadko słucham radia (z
wyjątkiem kilku wybranych audycji - od 11 marca 2020 r. liczba ta jeszcze się zmniejszyła, po
odejściu z Programu Trzeciego
Polskiego Radia Wojciecha
Mana), coraz trudniej przychodzi mi także znalezienie kogoś,
z kim miałbym ochotę pogadać
i nie dlatego, że utraciłem zainteresowanie światem i ludźmi,
lecz dlatego, że chcę odciąć
się od głupoty, która - niczym
cuchnące bagno - wylewa się
z ekranów telewizorów, głośników radia i z ust ludzi pozbawionych krytycyzmu i pokory wobec własnej ignorancji.
Głupota jest jak wirus rozprzestrzeniający się błyskawicznie
w środowisku pozbawionym
naturalnej odporności polegającej na krytycznym myśleniu
oraz nie uleganiu jedynej słusz-

nej opowieści o świecie i życiu.
W środowisku głupców nie ma
miejsca na wątpliwości i trudne pytania. Dlatego jak powiada Albert Einstein. „większość
składająca się z głupców jest
niezwyciężona, a jej istnienie
jest zapewnione po wsze czasy”.
Ale czym jest głupota? Zwykle myślmy o głupocie jako
o przeciwieństwie mądrości.
Głupiec to ktoś, kto zdaje się
niewiele wiedzieć o świecie i
ten brak wiedzy i doświadczenia wtrąca głupca w poważne
kłopoty. Jego decyzje są zazwyczaj pozbawione namysłu,
nieroztropne i narażają go
na utratę twarzy, reputacji i
społecznego uznania. Ale czy
naprawdę głupota jest zwyczajną niewiedzą? Nie wydaje
się, gdyż oznaczałoby to, że
wszyscy jesteśmy głupcami,
bowiem nasza wiedza, jeśli
nie jesteśmy ekspertami, jest
zawsze niekompletna i ograniczona w każdej niemal domenie. Często myślimy też o głupocie jako o braku inteligencji.
Jednak biorąc pod uwagę fakt,
że wielu ludzi o niskim ilorazie
inteligencji radzi obie w życiu
całkiem dobrze (a przy tym ma
świadomość własnych braków)
oraz to, że świat zaludnia tłum

przyzwoicie wykształconych
niewiarygodnych głupców, ten
trop wydaje się również chybiony.
Głupota zdaje się tkwić w
zamkniętych umysłach, będąc
ich przejawem. Jak zauważa Ewa Drozda-Senkowska
- profesor psychologii na Uniwersytecie Paris V Descartes
- „głupota, ta prawdziwa (ale
nie niewiedza), jest straszliwą
arogancją intelektualną, która nie pozostawia absolutnie
żadnego miejsca na wątpliwości”. Głupiec zawsze wie
najlepiej, jeśli komuś ufa, to
zwykle sobie, lub ludziom wyznającym podobne wartości,
snującym podobne opowieści.
Jego nadmierna pewność siebie oraz narcystyczna miłość
własna sprawiają, że odrzuca
wszystko, co jest niezgodne z
jego przekonaniami i intuicją
(tzw. efekt Krugera-Dunninga
- pewność siebie rośnie wraz z
ignorancją). Głupota, lenistwo
intelektualne, samozadowolenie i narcyzm zdają się zatem
wzajemnie wpierać i wzmacniać. Głupota nie znosi sprzeciwu, dlatego rzeczowa i oparta
na wzajemnym szacunku dyskusja staje się niemożliwa. Postawa lekceważenia, złośliwa
ironia i pogarda składają się na

podstawowe strategie toczenia przez głupców wszelkich
sporów. Jakiekolwiek ustępstwo, nie mówiąc o przegranej,
nie wchodzą tu w grę. Głupiec
albo zwycięża, albo traci zainteresowanie przeciwnikiem.
Dlatego „duch głupoty niestrudzenie pracuje na rzecz własnej obrony- i tylko nad tym”
(Sebastian Dieguez).
Głupca w gruncie rzeczy
nie trudno rozpoznać, wystarczy odrobina wysiłku, uwagi
i umiejętnie zadane pytania.
Przede wszystkim głupiec nie
ma w swoim słowniku frazy
„nie wiem”, za to pełno w nim
pojęć abstrakcyjnych, pięknie
brzmiących, za którymi kryje
się zwyczajna pustka i bełkot.
Głupcy definiują słowa arbitralnie (lub ich nie definiują
w ogóle), nie troszcząc się o
ich znaczenie i stojące za nimi
desygnaty (fakty, procesy). Wypowiedzi oparte o takie pojęcia
nie dają się interpretować, pozostają poza dyskusją (nie dają
się też zweryfikować, można
tylko w nie uwierzyć) - stąd
prawdopodobnie tak łatwo
trafiają do umysłów podobnych (często także nadmiernie otwartych i przyjmujących
na wiarę wszystko co brzmi
przekonywająco i działa na

emocje). Przybierają przy tym
postać sloganów, postprawd,
pseudomądrości („Bez erudycji
i żargonu głupota jest naga” - J.
Marmion). Kto je kwestionuje i nie przyjmuje ich - zostaje
wykluczony z grupy. Dzięki tak
uproszczonej i niejasnej retoryce, ich autorzy czerpią z niej
poczucie wyższości i wszechwiedzy. Kto tego nie akceptuje
- zdaniem głupca - po prostu
nie rozumie świata. Autentyczność, subiektywizm i szczerość
pozwalają głupcom nadymać
się z dumy i zadowolenia, a
ponieważ są to wartości cenniejsze w naszej kulturze, niż
prawda i precyzja wypowiedzi, głupcy zwykle znajdują
społeczne uznanie, a ich wypowiedzi (zazwyczaj bełkot)
są bezrefleksyjnie kopiowane
np. w mediach społecznościowych, które - nota bene - są
dziś znakomitym medium rozpowszechniania i powielania
bredni. Jak pokazują dane o
zarobkach np. wróżbitów, bookmacherów, trenerów rozwoju osobistego i innych ludzi żyjących z irracjonalnych nadziei,
na głupocie można nieźle zarobić. Istnieje ogromna liczba
instytucji oraz ludzi żerujących
na ludzkiej głupocie i zarabiających duże pieniądze na wci-

skaniu innym kitu. Łatwiej jest
bowiem manipulować ludźmi
pozbawionymi
krytycznego
myślenia i refleksji, niż kierującymi się rozumem i ceniących
prawdę (wbrew opinii postmodernistów - głupców, istnieje
coś takiego jak prawda).
Obawiam się głupoty równie mocno jak nietolerancji,
fanatyzmu i okrucieństwa.
Narażamy się na niemądrość
zawsze, gdy zawieszamy refleksję i krytyczne myślenie.
Bywamy głupcami najczęściej
wówczas, gdy przełączamy
umysły na tryb automatyczny
i otwieramy na niekontrolowany powab głupoty polegający
na ignorowaniu własnej ignorancji. Nasza wiedza o świecie jest szczątkowa, powierzchowna, nierzadko prawie
żadna (Kognitywiści Sloman i
Fernbach w swojej znakomitej książce „Złudzenie wiedzy”
pokazują, że ludzie wiedzą zawstydzająco mało o świecie).
Świadomość własnej ignorancji może budzić niepokój i
rodzić niepewność. Ignorując
swoją niewiedzę pozbywamy
się wątpliwości, przywracając
iluzję porządku i kontroli nad
rzeczywistością.
cd. na str. 14
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REKLAMA

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

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

TAPETOWANIE.

Antykwariat fajnebostare
kupuje szkło kolorowe,
porcelanę, starą ceramikę,
talerze na ścianę, zegarki,
figurki, zabawki PRL,
meble PRL.

PRZYSTĘPNE CENY.

DOJAZD DO KLIENTA,
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ

TEL. 530 321 330

ul. Ząbkowicka 51b
58-200 Dzierzoniów
tel. 880 369 526,796 686 048

MALOWANIE,

Burmistrz Miasta Lubawka informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, plac Wolności - 1, został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność
Gminy Lubawka. Wykaz Nr 3.2020 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski
do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi tutejszego urzędu.

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

ORAZ MOTOCYKLI.

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

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

BIURO:

ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TEL: 696-473-695

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

Okiem psychologa: niekontrolowany powab głupoty
Cd. ze str. 13

Jednym z mechanizmów
przeciwstawienia się niepewności jest np. zjawisko pewności
wstecznej, polegające na przekonaniu, że doskonale przewidzieliśmy wystąpienie określonego zdarzenia. Typowym
przejawem pewności wstecznej
(inaczej też pełzającego determinizmu) jest twierdzenie: „od
razu wiedziałem, że tak będzie”.
Dzięki temu utwierdzamy się
w iluzji, że można przewidzieć
przyszłość oraz pozbywamy
się emocjonalnej konsekwencji niepewności, wzmacniając
wiarę we własną nieomylność.
W psychologii mówi się o strategicznej głupocie i jej społecznych korzyściach, polegających
na uzyskaniu przewagi konku-

rencyjnej w wyścigu po sukces
i uznanie. Jeśli nie masz wątpliwości co do swoich kompetencji, wiedzy i kontroli, nabierasz
pewności siebie i zaczynasz
zachowywać się tak, jakbyś był
kimś wyjątkowym. To czasami
działa na innych, przynajmniej
na pewną grupę osób zagubionych, potrzebujących jasnych
reguł i zasad oraz wskazówek
jak żyć. W ten sposób głupota
replikuje głupotę. W świecie, w
którym przebicie mają ci, którzy mówią głośno i „od serca”,
a także w kulturze, w której
myślenie utożsamiane jest z
przekonaniem, że opinie każdej
jednostki, bez względu na jej
wiedzę w dowolnym temacie,
są równie dobre - głupota znajduje swój żywioł.

Życie pośród głupców nie
jest łatwe. W takich okolicznościach można się im albo poddać, albo przeciwstawić, narażając się przy tym na bolesny
ostracyzm. Można też zignorować głupców, unikać sytuacji,
w których możemy zostać wciągnięci w dyskusję z nimi. Jak
uzasadniałem wyżej, z głupotą
nie da się dyskutować. Można
tylko odwrócić się na pięcie i
ruszyć w swoją stronę. Jak przekonuje Marek Aureliusz: „dobry
człowiek nie powinien zwracać
uwagę na błędy innych, lecz sam
iść prosta drogą”. Drogą prawdy
i pokory wobec własnej niewiedzy. A głupota ? No cóż, będąc z
założenia pozbawioną solidnych
podstaw w wiedzy (dowodów) i
niekonsekwentna, wcześniej czy

później się skompromituje. Trzeba dać jej tylko czas.
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.
***
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.

KREDYTY

DOMOFONY
MONITORING

Tel. 663 712 904
ul. Kopernika 13,
Świebodzice

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

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

Zmiany w urzędach
Boguszów Gorce
- Urząd Miasta Gminy Boguszów - Gorce wstrzymuje przyjęcie interesantów. Wszystkie
pozostałe obowiązki w zakresie funkcjonowania jednostki
wykonywane są bez zakłóceń.
Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość. Zalecany kontakt
telefoniczny pod numerem telefonu 74 8449 311, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej pod adres mailowy:
sekretariat@boguszow-gorce.
pl lub Elektoniczna Skrzynka
Podawcza: EPUAP. Jednocześnie informujemy, że w przedsionku na parterze wystawione
zostały druki wniosków oraz
skrzynka podawcza. W godzinach 10.00 – 12.00 mogą Państwo pobrać stosowny druk,
wypełnić na miejscu i złożyć w
skrzynce podawczej. W przypadku konieczności uzyskania
aktu zgonu lub urodzenia, po
uprzednim umówieniu się telefonicznie z Urzędem Stanu
Cywilnego (74 8 449 490 lub 74
8 449 311, wew. 50), akt może
odebrać tylko jedna zdrowa
osoba – informuje Sebastian
Drapała, zastępca burmistrza
Boguszowa – Gorc.

Czarny Bór
- Urząd Gminy Czarny Bór,
oddział Banku Spółdzielczego
w Czarnym Borze oraz punkt
przyjęć Powiatowego Urzędu
Pracy nieczynne dla klientów.
Wszystkie pozostałe obowiązki w zakresie funkcjonowania
jednostki wykonywane są bez
zakłóceń. Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość. Zaleca-

ny kontakt telefoniczny pod
numerami: Urząd Gminy – tel.
74 8450-139 lub 349, Bank
Spółdzielczy - tel. 74 848-3879, PUP o/Czarny Bór – tel. 74
8450-793. Wskazany kontakt
elektroniczny pod adresem:
sekretariat@czarny-bor.pl lub
biuro.podawcze@czarny-bor.
pl – informuje Adam Górecki,
wójt Gminy Czarny Bór.

Świebodzice
- Urząd Miejski w Świebodzicach do odwołania wstrzymał bezpośrednią obsługę
klientów. Na parterze urzędu
w ratuszu (Rynek 1) oraz przy
ul. Żeromskiego 27 ustawione są urny, do których można
wrzucać pisma (nie potwierdzamy ich złożenia. Wszystkim
pismom wrzuconym do urny w
danym dniu zostanie nadana
pieczęć wpływu z danego dnia.
Prosimy o zaufanie). Ponadto
Mieszkańcy miasta mogą załatwić sprawy: telefonicznie
https://www.bip.swiebodzice.
pl/wydzialy-urzedu-miejskiego/172, drogą elektroniczną:
swiebodzice@swiebodzice.
pl, poprzez platformę ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrytki /sr04sis03q/
SkrytkaESP) oraz platforma
e-urząd: https://eurzad.swiebodzice.pl/, wnioski i formularze dostępne są na stronie:
https://www.bip.swiebodzice.
pl/ (prawe menu – Informator
Interesanta). Kasa w urzędzie
pracuje w ograniczonym zakresie – informuje Paweł Ozga,
burmistrz Świebodzic.
(RED)
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USŁUGI
(2) Hydraulik, instalacje co,
wodno – kanalizacyjne, gazowe, montaż kominów. Tel.
506 206 102
(2) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(5) Hydraulik - instalacje c. o, wodno - kanalizacyjne, gazowe kotły c.
o. Tel. 506 754 379
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533
(2) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie w najlepszej cenie i w najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę rolną przy
głównej drodze Glinno - Walim 1
ha - 3zł/m2. Tel. 502 659 170.
(2) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

PRACA
(1) Osoby niepełnosprawne. 2
zmiany. Pakowanie. Wałbrzych,
734 108 163
(2) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

MOTORYZACJA
(2) Kupię stare motocykle oraz
szkolne przekroje silników i maszyn parowych. Tel. 889-706-226.

KUPIĘ
(7) 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
NOWE MIASTO 72m2 3pokoje z
dużym ogrodem 2 balkony wysoki
standard ! cena249tys
Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1020
NOWE MIASTO Do wynajęcia
mieszkanie 29m2 1piętro, ogrzewanie miejskie. Cena 900,-zł
Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1110
SZCZAWNO ZDRÓJ mieszkanie
z ogródkiem 1pok 27m2 parter,
ogrzewanie gazowe Cena 92tys zł

MS-4079 Boguszów- Gorce (Gorce), 38,5 m2, 2 pokoje, parter, do
odświeżenia, ogrzewanie miejskie,
cena 119 tys. Tel. 883 334 481
MD-4085 Dom Poniatów, wolnostojący, 150m2, działka 895m2,
cena 299 tys. Tel. 606 976 630

DO WYNAJĘCIA - Oferujemy
do wynajęcia mieszkania 2 i 3 –
pokojowe położone w dzielnicy
Piaskowa Góra. Kwota najmu od
1200 zł/ m-c. Wysoki standard!
DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA.

58-316 Wałbrzych
PLAC ZAMENHOFA 1/28
Oferty na stronie:
www. eurodom. walbrzych. pl

Skupujemy mieszkania za GOTÓWKĘ na Piaskowej Górze lub
Podzamczu, mogą być zadłużone,
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 976 630
DO WYNAJĘCIA!!! HALA, BIURA,
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko ul. Gagarina, pow. 239 m2, w
tym pow. biurowa-mieszkalna 60
m2, działka 400 m2, cena 3200 zł
netto/ m-c. Tel. 883 334 486
BS-4052-Jedlina-Zdrój, Restauracja, lokal, 147 m2, działka 2400 m2,
cena 339 tys. Tel. 883 334 486.
MS-4017 Podzamcze, 3 pok. 60m2,
do wprowadzenia, cena 199 tys.
Tel. 883 334 486
MS-4001 Podzamcze, 3 pokoje 68
m2, do remontu, cena 179 tys. Tel.
883 334 481.
MS-4125 Piaskowa Góra, 2 pokoje
w rozkładzie, 41m2, 3 piętro, cena
145 tys. Tel. 883 334 486
MS-4075 Piaskowa Góra, 4 pokoje,
57m2, parter, cena 199 tys. Tel.
883 334 481
MS-4100 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, 4 piętro, cena 155 tys. Tel.
883 334 481
MS-4118 Nowe Miasto, 3 pokoje,
67m2, rozkładowe, parter, nowe
budownictwo, ogrzewanie miejskie, do remontu, cena 169 tys. Tel.
883 334 481
MS-4114 Nowe Miasto, 2 pokoje,
45m2, 1 piętro, po kapitalnym
remoncie, spokojna okolica, cena
179 tys. Tel. 883 334 486
MS-3353 Biały Kamień, 36m2, duża
kawalerka, 2 piętro, kamienica, do
wprowadzenia, cena 89 tys. Tel.
883 334 481
MS-4123 Śródmieście – Rynek, 2
pokoje, 59m2, 3 piętro, cena 125
tys. Tel. 833 334 481

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
Wszystkie oferty biura na stronie:
www. nieruchomosci-renoma. pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 40m2, 4 piętro
w 4, dobry stan, cena 138. 000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje, 48, 5m2, 3 piętro
w 4, po remoncie, cena 179. 500zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
okolice rozlewni wód mineralnych,
2 pokoje, 38m2, 2 piętro, c. o.
gazowe, cena 115. 000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – BOGUSZÓW GORCE KUŹNICE, 2 pokoje, 41m2, parter,
bardzo dobry stan techniczny,
ogrzewanie gazowe, cena 105.
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 – BIAŁY KAMIEŃ, ul. Wolności, 39, 5m2, 2 piętro, bardzo
dobry stan, ogrzewanie gazowe,
cena 139. 000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – STARE BOGACZOWICE
– DZIAŁKA ROLNA, 12, 7ha, cena
299. 000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
DO WYNAJECIA LOKAL, ul. Kościuszki, 83m2, parter z wejściem
od ulicy, C. O. gazowe, cena 2.
800zł, 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 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 –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, mieszkanie
pow.62 m2, 2 pokoje, 3 piętro.
Cena:129 000 zł (nr: 2552) , (74) 666
66 06, (74) 843 33 33

ul. Palisadowa 2c,

690 000 zł, ( nr: 2592)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 06

BON –PIASKOWA GÓRA, Dom o pow
190 m2, Działka 490 m2.5 pokoi,
jasna kuchnia, 2 łazienki, do remontu
cena: 498 000 zł (nr:2601) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06

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

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

(HALA TARGOWA MANHATAN)

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 –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy,
50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc,
poczekalnia, ogrzewanie elektryczne.
Cena: 169 000zł. Wynajem-1600 zł
(nr: 1124) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – GÓRNY SOBIĘCIN- DOM
WOLNO STOJĄCY Z WARSZTATEM,
200m2, 2 niezależne mieszkania,
warsztat, garaż, Cena: 249 000zł
(nr:2496) - (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – NOWE MIASTO:lokal użytkowy (była apteka), pow.120m2,
dwupoziomowy. Cena:sprzedaż: 115
000 zł (nr:2525) (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytkowy
w ścisłym centrum, powierzchni 118
m2, witryna, zaplecze, dobrze utrzymany. Cena wynajmu: 2500 zł (nr:
2545) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe
domy w zabudowie szeregowej o
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 320 000 zł ( nr:
1593) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna kuchnia
z jadalnią, garderoba, łazienka z WC,
ogrzewanie w trakcie modernizacji
na gazowe. CENA: 159 000 zł (nr:
2549) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –OKOLICE Głuszycy, kompleks
produkcyjno - biurowo- administracyjny usytuowany na działce o pow.
13 324 m2. Powierzchnia łączna
zabudowań 7 277 m2. Cena: 750 000
zł (nr: 2566) - (74) 666 66 06, (74) 843
33 33.
BON – na sprzedaż dom wolnostojący o powierzchni 700 m2 w Starych
Bogaczowicach . Cena 500 000 zł
(nr.2229), (74) 666 66 06, (74) 843
33 33,
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZKANIE na sprzedaż 3 pokoje, jasna
kuchnia, łazienka z WC ,62m2, Cena:
159 000 zł, ( nr: 2581)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON –PODZAMCZE, na sprzedaż
mieszkanie z balkonem, 50m2, 9
piętro, jasna kuchnia w zabudowie, 2
pokoje, ogrzewanie miejskie, cena:
185 000 zł (nr:2583) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 220 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 2 łazienki z WC , Działka 1100 m 2. Cena:

BON – PODGÓRZE, na sprzedaż
mieszkanie pow. 63 m2, 2 pokoje,
jasna kuchnia, łazienka z WC, ogrzewanie gazowe. CENA: 135 000 zł (nr:
2609) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –MIEROSZÓW Dom o pow. 772
m 2 , 8 pokoi, kuchnia, 2 łazienki z
WC, , Działka 751 m 2. Cena: 630 000
zł, ( nr: 2612)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON –BOGUSZÓW-GORCE Dom o
pow. 180 m 2 , 4 pokoje, kuchnia
otwarta na salon, 2 łazienki z WC ,
Działka 540 m 2. Cena: 640 000 zł,
( nr: 2615)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06,
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 238 m 2 , 5 pokoi, 2 kuchnie,
3 łazienki z WC , Działka 700 m 2.
Cena: 790 000 zł, ( nr: 2620)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –BOGUSZÓW-GORCE Dom
o pow. 330 m 2 , 7 pokoi, kuchnia
otwarta na salon, 2 łazienki z WC ,
Działka 1750 m 2. Cena: 650 000 zł,
( nr: 2621)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06,

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

Oferujemy naszym Klientom bezpieczne i sprawne przejście przez
cały proces zakupu lub sprzedaży,
aż do momentu umowy końcowej
związanej z jej nabyciem/zbyciem.
Pomożemy w określeniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam lokal mieszkalny w
Wałbrzychu ul. Uczniowska o
pow. 50m2. Parter, dwa pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC i
przedpokój. Cena 65 tys. zł. Czynsz
354 zł./mies.
Sprzedam dwie przyległe do siebie
działki budowlano- rekreacyjne w
Sierpnicy gm. Głuszyca, o łącznej
pow. 2744 m2. Piękna lokalizacja!
Cena 100 tys. zł.
Sprzedam lokal mieszkalny o pow.
57 m2 w Mieroszowie z niezależnym wejściem, duży pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC i
piwnica, strych, ogródek, pomieszczenia gospodarcze. Mieszkanie
bezczynszowe opłata za zarząd 73
zł/mies. Cena 69 tys. zł.
Sprzedam lokal użytkowy o pow.
40,8 m2 w samym centrum Wałbrzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal
znajduje się na parterze i składa się
z dwóch pomieszczeń biurowousługowych, dwóch przedpokoi i
WC. Cena 60 tys. zł.

Sprzedam halę
800 m
z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło
Starej Kopalni).
Tel. 606 478 000
Sprzedam działkę budowlaną w
miejscowości Kowalowa w gminie
Mieroszów o pow. 2167m2. Cena
70 tys. zł
Sprzedam nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym o
pow. użytkowej 141 m2 na działce
o pow. 1500 m2 w miejscowości
Kowalowa w gminie Mieroszów.
Cena 110 tys. zł
Pilnie poszukuję mieszkania w
Głuszycy, Jedlinie- Zdrój lub w
dzielnicy Rusinowa o pow. do
60m2, dwa pokoje z łazienką i
kuchnią. Warunek: ogrzewanie
gazowe i tylko wysoki parter. Cena
do 120 tys. zł
Pilnie poszukuję mieszkania w
Głuszycy, minimum dwa pokoje,
łazienka, standard do zamieszkania. Cena do 70 tys. zł.
Sprzedam działkę budowlaną w
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny
teren o powierzchni 3544m² cena
166 tys.zł
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl.
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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

