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Wałbrzych ma moc

ul. Andersa 146, Wałbrzych

tel. 74 843 58 67
– czynny całą dobę

Roman Ludwiczuk, senator VI i VII kadencji, zainicjował akcję „Wałbrzych ma moc”,
której celem jest łagodzenie skutków wywołanych przez pandemię koronawirusa.
Akcji patronuje Tygodnik DB 2010.

www.zakladniebieski.pl

- Znaleźliśmy się wszyscy
w nowej sytuacji. Dziś nie jesteśmy w stanie określić jak
wiele szkód w naszym życiu
spowoduje pandemia koronawirusa. Ale już dziś wszyscy
możemy zacząć łagodzić skutki
tego kryzysu. Wspólnymi siłami
możemy zdziałać bardzo wiele,
dlatego zachęcam wszystkich
do włączenia się w akcję „Wałbrzych ma moc” – mówi Roman Ludwiczuk.
Oto wstępny plan działania nakreślony przez pomysłodawcę:

Brakuje krwi
i krwiodawców
Teren działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu to 11 powiatów.
Z dnia na dzień, widzimy
ogromny spadek osób oddających krew. Jest to dla nas
sytuacja bardzo, bardzo ciężka! Codziennie szpitale wysyłają do nas transport po ten
bezcenny lek, my natomiast
za chwilę nie będziemy mogli
go wydać. Pomimo pandemii
krew nadal jest bardzo potrzebna. Chorzy czekają na
ten niezastąpiony lek w szpitalach – mówi Joanna Ziejło –
Augun, specjalista do spraw
promocji
krwiodawstwa
w Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
- Zawsze robiliśmy wszystko, by dawca czuł się u nas
bezpiecznie. W tym trudnym
dla nas czasie, jeszcze bardziej
dbamy o bezpieczeństwo, poprzez właściwą dezynfekcję
oraz logistykę przyjmowania
dawców. Osoby, które chcą
przyjść oddać krew mogą umówić się na konkretną godzinę,
aby ograniczyć kontakt z innymi krwiodawcami, dzwoniąc
pod nr telefonu 74 664 63 45.
Krew może oddać osoba pełnoletnia, zdrowa, ważąca ponad 50 kg, która w czasie ostatnich 14 dni nie była za granicą.
Zwracamy koszty dojazdu do
centrum krwiodawstwa - także za paliwo. Krwiodawstwo
to misja i wielki test odpowiedzialności. Wszyscy jesteśmy
teraz przed wielkim testem
społecznej odpowiedzialności.
Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, policja, wojsko i wiele
innych zawodów każdego dnia
zdają najtrudniejszy egzamin
w życiu. Jednakże pomoc Honorowych Dawców Krwi jest
niezastąpiona. Zgłaszajcie się
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do Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa, bo krew jest
teraz bardzo potrzebna. To czas
mądrych wyborów i decyzji.
Dlatego oddaj krew i przyłącz
się do tych, którzy w tym trudnym czasie pozostają na służbie człowiekowi. Niech „łączy
nas krew, która ratuje życie”.
Krew i jej składniki potrzebne
są każdego dnia. Podawane
są głównie osobom, u których
występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić
w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń
krzepnięcia, po oparzeniach i
urazach, a także u pacjentów
z chorobami nowotworami, w
trakcie i po chemioterapii oraz
u pacjentów wymagających
transplantacji lub zabiegów
kardiochirurgicznych. Czekamy na Was w centrum krwiodawstwa – mówi Joanna Ziejło
– Augun z Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
(RED)

- niesienie pomocy wszystkim potrzebującym, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej bądź materialnej,
- pomoc osobom objętym
przymusową kwarantanną,
- zorganizowanie wolontariatu z udziałem wszystkich
ludzi, którzy chcą nieść pomoc potrzebującym,
- stworzenie kanału komunikacji do kontaktowania się z
grupą wsparcia,
- zakup leków dla osób w
trudnej sytuacji materialnej,
- pomoc zakupowa,
- pomoc w codziennym funkcjonowaniu bez konieczności wychodzenia z domu.

WZAJEMNE WSPARCIE
LOKALNYCH FIRM

- stworzenie kanału komunikacji dla lokalnych,
- przedsiębiorców,
którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji,
- lokalny przepływ finansowy
poprzez wzajemne kupowanie u lokalnie działających
podmiotów gospodarczych
- „Ty u mnie, ja u Ciebie”,
może to w niewielkim stopniu pomóc w utrzymaniu się
na rynku w dobie kryzysu
wywołanego epidemią,
- wypracowanie programu
rabatowego pomiędzy firmami, który zachęci do wzajemnych transakcji,
- zakup żywności dla potrzebujących w lokalnych sklepach,

- stworzenie
mobilnych
punktów zakupu żywności przez dowóz gotowych
pakietów żywnościowych
dla mieszkańców, którzy są
objęci kwarantanną oraz dla
osób starszych,
- zaproszenie jak największej
ilości podmiotów do współpracy w ramach akcji.

WSPARCIE LOKALNEJ
SŁUŻBY ZDROWIA

- wsparcie dla bieżących działań lokalnej służby zdrowia
oraz innych punktów opieki
medycznej poprzez zakup
środków niezbędnych do
codziennego funkcjonowania,
- nawiązanie kontaktu z lokalnymi dostawcami wody
mineralnej i przekazanie jej
na potrzeby służby zdrowia
w Wałbrzychu,
- nawiązanie kontaktu z hurtowniami oferującymi płyny
do dezynfekcji,
- hurtowy zakup maseczek (o
ile to wykonalne),
- paczki bądź racje żywnościowe dla personelu medycznego.

DOBROWOLNE WPŁATY
NA KONTO

- stworzenie wydzielonego
konta bankowego na potrzeby akcji pod patronatem

Fundacji „Zielone Wzgórze”
dla transparentnego rozliczania ewentualnych darowizn,
- wszystkie środki będą wykorzystywane na zakup paczek żywnościowych oraz
środków czystości dla osób
najbardziej potrzebujących,
- środki mogą być wykorzystywane do wspomagania
bieżących potrzeb lokalnej
służby zdrowia - szpitali

oraz innych punktów opieki
medycznej.
- Ty też możesz zostać bohaterem w swoim mieście! Dołącz
do nas! Masz pomysły? Podziel
się nimi i działajmy razem! Osoby
chętne do współpracy mogą kontaktować się z nami za pośrednictwem profilu Wałbrzych ma moc
na Facebooku oraz pod numerem
telefonu: (74) 842 56 01 – podkreśla Roman Ludwiczuk.
(RED)
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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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Kilka uwag w dobie zarazy
Janusz
Bartkiewicz

W ubiegłym tygodniu napisałem, że w Wałbrzychu - w
ramach walki z zagrożeniem
jakie dla zdrowia i życia stwarza korona wirus - ograniczono liczbę autobusów wyjeżdżających na trasy, przez co
zamiast rozluźnić tłok w tych
pojazdach, doprowadzono do
tego, że na niektórych liniach
(zwłaszcza tych do strefy ekonomicznej) ludzie do pracy
jechali ściśnięci jak sardynki
w puszce. I okazało się, że to
wymysł nie tylko wałbrzyski.
Dlatego 24.03.br. z zadowoleniem wysłuchałem, że rząd
wprowadził dalsze restrykcje,
polegające m.in. na zakazie
podróżowania środkami komunikacji miejskiej „na stojąco” i obowiązku wykorzystywania tylko co drugich rzędów
siedzeń. Zarządzenie to prawdopodobnie spowodowało,
że niektóre zakłady pracy zostały zmuszone do zawiesze-

nia swej działalności z uwagi
na to, że do pracy załoga nie
dojedzie na odpowiedni czas.
Takie zawieszenie zastosowało już kilka firm w wałbrzyskiej
strefie. Wszystko z uwagi na
niebezpieczeństwo przenoszenia wirusa.
Ale nie wszyscy to niebezpieczeństwo dostrzegają,
albo dostrzegają, lecz dla doraźnych korzyści politycznych
bezpieczeństwo
polskich
obywateli mają w tej części
ciała, na której za każdym razem w Sejmie spoczywa zwykły szeregowy poseł Jarosław
Kaczyński. Bo ten szeregowy
poseł uzurpuje sobie prawa
przynależne władcy absolutnemu i decyduje o wszystkim,
o czym można zadecydować.
Także o zdrowiu i życiu Polaków, bo to on, jako zwykły
szeregowy poseł, wydał polecenie, aby mimo szalejącej na
świecie i w Polsce pandemii
(w Polsce jeszcze epidemii)
zbierającej śmiertelne żniwo,
że wybory prezydenckie mają
się odbyć, albowiem on nie
widzi konstytucyjnych podstaw uzasadniających wprowadzenie jednego ze stanów
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nadzwyczajnych, czyli stanu
wyjątkowego lub stanu zagrożenia klęski żywiołowej. Taki
stan powoduje zawieszenie
przeprowadzenia wyborów
również na czas 3 miesięcy od
zniesienia stanu nadzwyczajnego. Jednakże tenże zwykły
poseł, a w rzeczywistości nieformalny wódz partii i państwa, konstytucję widzi tylko
wtedy i w takim zakresie, kiedy jest mu to wygodne. Tak i
obecnie nie dostrzega, że np.
państwo (rząd) poprzez użycie
zwykłych środków konstytucyjnych (art. 2 ust.1. Ustawy
z dnia 21.06. 2002 r. o stanie
wyjątkowym) nie jest w stanie
usunąć zagrożenia dla zdrowia
i życia obywateli np. w przypadku funkcjonowania setek
tysięcy prostytutek (obu płci),
jak również nie jest w stanie
upilnować obywateli przed
korzystaniem z ich usług. Nikt
tego nie upilnuje, bo nie jest
to technicznie możliwe, ani
prawnie zakazane. Aby zrealizować konstytucyjny obowiązek szczególnego dbania
o bezpieczeństwo (ochrona
życia i zdrowia) należałoby
więc te prostytutki obojga
REKLAMA

Ogłoszenie o sprzedaży
lokalu użytkowego
Zarząd PTTK Oddział w Wałbrzychu ogłasza ofertę sprzedaży
lokalu biurowego, stanowiącego obecną siedziba PTTK Oddział
Wałbrzych przy ul. Konopnickiej 19 w Wałbrzychu.
Lokal położony jest w centrum miasta i składa się z 7 pomieszczeń, w tym: korytarza, pomieszczeń sanitarnych.
Powierzchnia lokalu wynosi 117 m kwadratowych plus piwnica
o powierzchni 15 m kwadratowych. W razie pytań proszę
o kontakt pod nr. tel 606 478 000
Hipoteka lokalu nie jest obciążona.
Oferty z proponowaną ceną należ składać w zamkniętych kopertach do 2.04.2020 r. w siedzibie PTTK Odział Wałbrzych.
Ze względu na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, przed złożeniem oferty prosimy o kontakt telefoniczny pod
numerem 606 478 000 (praca biura jest ograniczona).
Zarząd PTTK Oddział Wałbrzych

płci (rozsiewają bezkarnie koronawirusa i inne świństwo
obniżające odporność organizmu ludzkiego) zamknąć na
czas pandemii w ośrodkach
odosobnienia (internowania).
Odosobnienie takie dopuszcza art. 17ust. 1 ustawy o stanie wyjątkowym, który stanowi, że w czasie jego trwania,
może być odosobniona osoba
mająca ukończone 18 lat, w
stosunku do której zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że
pozostając na wolności będzie
PROWADZIŁA DZIAŁALNOŚĆ
zagrażającą bezpieczeństwu
obywateli, albo gdy odosobnienie jest niezbędne dla zapobieżenia popełnienia czynu
karalnego. Zwracam uwagę
na to, że przepis ten mówi o
„ZAPOBIEŻENIU POPEŁNIENIA
CZYNU KARALNEGO”, a więc
w tym przypadku takiego, o
jakim jest mowa w art. 161 § 2
k.k., (zarażenie chorobą zakaźną). Wprawdzie odpowiedzialność karna wynika ze świadomości popełnienia czynu, ale
żadnymi dostępnymi środkami konstytucyjnymi państwo
nie może zagwarantować, że
prostytutki wiedząc, iż złapały
koronawirusa, nie będą dalej
zarabiały, chociażby dlatego, że zmuszą je/ich do tego
sutenerzy lub przestępcze
gangi. Tak więc zarówno szeregowy poseł, jak i wszyscy
jego akolici, kłamie bezczelnie
mówiąc, iż na wprowadzenie
stanu wyjątkowego nie ma
konstytucyjnych przesłanek.
Z braku miejsca nie wspominam już o możliwości (wręcz
konieczności) wprowadzenia
stanu klęski żywiołowej. Czynią tak, ponieważ wódz nie
chce tego, bo jego faworyt na
funkcję prezydenta państwa,
ma obecnie, jako jedyny, możliwość prowadzenia kampanii wyborczej, przez co słupki
poparcia trochę mu rosną, a
niska frekwencja wyborcza
może mu zagwarantować wygraną. Czyni tak nie zważając,
że wybory mogą stać się dla
wielu obywateli śmiertelną
pułapką. Rząd i obecny prezydent bałamutnie wołają „nie
wychodź z domu”, a jednocześnie podstępnie krzyczą „idź
na wyboru”. Cynizm i obłuda
niesamowita. Wódz oszukuje
też popierających go Prawdziwych Polaków i Katolików,
ponieważ ten śmiertelny wirus
nie ma poglądów politycznych i z taką samą zajadłością
zaatakuje „komucha”, jak i zatwardziałego zwolennika wodza, który go przed zarazą nie

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
uchroni, ale wręcz przeciwnie,
na atak wirusa wystawi, aby
tylko zrealizować mógł swoje
najbardziej tajemne plany polityczne. Tak więc wódz uparł
się i wybory, nieważne jakim
kosztem, muszą się odbyć.
Jest jednak jedna prawem
przewidziana szansa, aby
wodzowi pokazać gest jego
wiernej żołnierki posłanki Lichockiej, ale wymagałoby to
niesamowitej współpracy całej opozycji, która mogłaby
swoich kandydatów na prezydenta wycofać i tym samym
(zgodnie z art. 293 § 1 obowiązującego kodeksu wyborczego) wymusić zmianę terminu
wyborów. Rzecz jest możliwa
do przeprowadzenia, ale bardzo ryzykowana, bo jakiś kandydat w ostatniej chwili mógłby wycofać się z rezygnacji, a
wówczas cały plan legnie w
gruzach, ponieważ startować
będą już dwaj kandydaci. Nie
wiem, czy wśród polityków
panuje takie wzajemne zaufanie (raczej w to wątpię), aby
taki polityczny manewr zastosować.
A w ogóle, wracając do
koronawirusa, to uważam, że
jego pojawienie się jest efektem walki Ziemi o przetrwanie. Bo oto cała gospodarka
światowa ulega niesamowitemu spowolnieniu, przez co
oczyszcza się woda i powietrze
(m.in. przestają latać samoloty i samochodów na ulicach
znacznie mniej), a lasy przestają być nękane przez drwali
i ich sprzęt. Dlatego przyroda
w ostatnich czasach tak bezlitośnie atakuje człowieka huraganami, powodziami, a teraz
śmiertelnym wirusem. Człowiek się czasowo obroni, albo-

wiem jest największym i najniebezpieczniejszym wrogiem
Ziemi i ma ku temu zdolności,
ale finalnie nie przetrwa, jeżeli nie podejmie radykalnych
środków
zapobiegających
nadchodzącej katastrofie. Jakim kosztem, o tym nikt nie
myśli. W tym nadchodzącym
dramatycznym dla ludzi okresie, jedynym ratunkiem jest
prawdziwa solidarność, która
doprowadziłaby do tego, że
państwo zawiesiłoby całkowicie działalność w sferze produkcji (z wyjątkami dotyczącymi sektora żywnościowego,
medycznego i niezbędnego
transportu), a każdego obywatela zabezpieczyłoby darmowymi porcjami wody, wyżywienia i niezbędnych lekarstw
(równymi dla wszystkich),
z totalnym zakazem opuszczania miejsc zamieszkania.
Życie ludzkie jest najważniejsze, ale ja w taką solidarność
nie wierzę, nawet w obliczu
śmiertelnego zagrożenia, bo
najbogatsi wiedzą, iż oni się
przed wirusem uchronią. Inni
ich nie obchodzą. Ktoś powie,
że to niemożliwe, bo zostanie
zdruzgotana cała gospodarka. Być może, ale po II wojnie
światowej jakoś się podnieśliśmy i nie tylko gospodarkę
zdołaliśmy odbudować. I nie
tylko my w Polsce.
http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.
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Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działalność naszego
hospicjum i przekazują 1% podatku.
Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum. Już ponad 20 lat pomagamy chorym
w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Pomagamy rodzinom i dzieciom osieroconym.
W 2019 r. pod naszą opieką było ponad 800 pacjentów w hospicjum domowym i stacjonarnym.

Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna.

Tylko dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomie.
Dzięki przekazaniu 1% możemy opiekować się rodzinami i osieroconymi dziećmi. Pod naszą opieką
jest 40 rodzin. Finansujemy wyjazdy wakacyjne dla dzieci i rodzin, odzież i wyprawki szkolne.
Dofinansowujemy zajęcia pozalekcyjna i korepetycje.
Od 2016 r. opiekujemy się również dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi z obszaru gmin
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Finansujemy rehabilitację dla tych dzieci oraz niezbędny sprzęt rehabilitacyjny.
Pod nasza opieką w 2019r. było jest 63 dzieci.
1% można przekazać wypełniając PIT, wpisując numer KRS 0000047710.
Numer konta na który można przekazać darowiznę: 33 1500 1764 1217 6006 2119 0000

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%

Prawo w pigułce: nowe restrykcje i objęcie kwarantanną pracowników
Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z 20 marca
2020 r. (Dz. U. poz. 491), począwszy od 20 marca 2020
r. do odwołania, na całym
obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej, wprowadzony został stan epidemii. Tym oraz
innymi aktami prawnymi,
włączając w to najnowsze z
24 marca 2020 r. (Dz. U. poz.
521 i 522) wprowadzono
zmiany dotychczas stosowanych środków w walce z
epidemią oraz zastosowano
nowe środki, które w istotny
sposób ograniczają wolności
obywatelskie.
Począwszy od 25 marca
2020 r. do 11 kwietnia 2020 r.
włącznie, ustanowione zostały
następujące ograniczenia:
1) Nie można swobodnie przemieszczać się poza swoje
miejsce zamieszkania z wyjątkiem:
- drogi do i z pracy – w
razie kontroli należy poinformować o celu podróży, czy jedzie się do
pracy, czy z niej wraca,
a także miejscu wykonywania
obowiązków
zawodowych. Nie będzie
wymagane posiadanie
odrębnego zaświadczenia od pracodawcy.;
- wolontariatu w walce z
koronawirusem – dotyczy osób pomagających
w walce z koronawirusem oraz pomagającym
potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które
nie powinny wychodzić
z domu;
- niezbędnych spraw życia
codziennego – to takich
spraw zaliczyć można

zrobienie zakupów, wykup leków, wizytę u lekarza, wyprowadzenie psa
oraz spacer, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób.
Inaczej mówiąc: spacer i
inna aktywność fizyczna
(np. jazda na rowerze)
będzie możliwa, o ile będzie odbywała się poza
miejscami skupisk ludzi.
Dzieci nie mogą więc
korzystać z ogólnodostępnych placów zabaw,
ale można je zabrać na
spacer po lesie;
- sprawowania lub uczestnictwa w wydarzeniach
religijnych – nie może
uczestniczyć w obrzędach religijnych więcej
niż 5 osób. Do tego grona nie wlicza się osób
sprawujących posługę
czy grabarzy. Ograniczenie to dotyczy również
ceremonii ślubnych i pogrzebów.
2) Nie wolno przemieszczać
się razem w grupach większych niż dwie osoby, a odstęp między nimi powinien
być nie mniejszy niż 1,5 metra. Ograniczenia te nie dotyczą osób najbliższych np.
mąż i żona, rodzice z dziećmi.
3) Liczba pasażerów komunikacji miejskiej nie może być
wyższa, niż połowa miejsc
siedzących w danym środku
transportu - np. w autobusie liczącym 50 miejsc siedzących może przebywać
maksymalnie 25 osób.
4) Zakazano organizacji wszelkich zgromadzeń, w tym
w ramach działalności ko-

ściołów i innych związków
wyznaniowych, a także
spotkań, imprez czy zebrań
niezależnie od ich rodzaju.
Wyjątek stanowią spotkania
danej osoby z jej najbliższymi osobami, do których
należą małżonek, rodzice,
dziadkowie, dzieci, wnuki,
rodzeństwo, powinowaci w
tej samej linii lub stopniu,
osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz
jej małżonek, a także osoby
pozostające we wspólnym
pożyciu i osoby najbliższe
takiej osoby.
5) Wprowadzono całkowity
zakaz, choć z pewnymi wyjątkami, cywilnych lotów
samolotów.
Nie stosowanie się do wprowadzonych ograniczeń może
stanowić wykroczenie, zagrożone karą grzywny w wysokości do 5000 złotych.

Ważne zmiany
w kwarantannie

Od 27 marca 2020 r. zniesione zostanie, istniejące dotychczas, wyłączenie z obowiązku
odbywania kwarantanny dla
osób wykonujących czynności
zawodowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa
sąsiadującego z Rzeczpospolitą. Oznacza to, że już od piątku
27 marca 2020 r. pracownicy
swobodnie dotychczas przekraczający granicę z uwagi na
świadczenie pracy, w którymś
z ww. państw, którzy wjadą
na teren Rzeczypospolitej Polskiej, będą musieli odbyć obowiązkową, 14 dniową kwarantannę. Termin ten liczy się od
dnia następnego po dniu przekroczenia granicy. Osoba taka,
na swój wniosek skierowany

do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, otrzyma zaświadczenie
o odbywaniu obowiązkowej
kwarantanny. W dalszym ciągu
obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy jednak załóg
statków morskich i powietrznych oraz kierowców wykonujący przewóz drogowy w transporcie międzynarodowym.

Co jeszcze warto
wiedzieć

Przepisy ustawy z 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1239, ze zm. – dalej „ust.zak.”) przewidują również możliwość przymusowego skierowania do pracy przy
zwalczaniu epidemii. Oznacza
to, że potencjalnie każdy obywatel, w razie potrzeby, może
zostać „wykorzystany” do
pomocy. Oczywiście ustawa
zawiera także wyłączenia, które opierają się m.in. na wieku
(poniżej 18 i powyżej 60 roku
życia) czy też stanie zdrowia.
Skierowanie do takiej pracy
wymaga wydania decyzji przez
wojewodę lub ministra ds.
zdrowia.
Nowym środkiem w walce przeciwko epidemii jest
ustanowienie w okresie obowiązywania stanu epidemii,
nakazania udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów,
jeżeli są one przewidziane w
wojewódzkim planie działania
na wypadek wystąpienia epidemii. Plan sporządzany jest
przez wojewodę na okres 3 lat i
podlega aktualizacjom w miarę
potrzeby. Ustanowienie takiego nakazu powoduje, że wojewodzie przysługuje prawo
poinformowania właściciela o

obowiązku udostępnienia nieruchomości budynkowych i gruntowych
(np. hotelu na potrzeby
kwarantanny) w celu walki z epidemią. Podkreślenia wymaga, że nakazanie
udostępnienia nie wymaga wydania odrębnej,
zaskarżalnej decyzji, lecz
następuje w trybie „poinformowania” właściciela
o konieczności poddania
się temu obowiązkowi.
Znaczącemu podwyższeniu – z 5 do 30 tysięcy
złotych, uległa również
wysokość kary grzywny
grożącej za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny.
Dodatkowo przedłużono
okres zamknięcia placówek
oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) do 10 kwietnia
2020 r. włącznie.

Uwaga na oszustów

Żaden przepis ust.zak. nie
przewiduje możliwości wprowadzenia działań związanych
z konfiskatą, zabezpieczeniem
czy blokowaniem rachunków
bankowych, dla potrzeb walki
z epidemią, a co za tym idzie
- nie ma konieczności wysyłania smsów w celu zachowania
oszczędności zgromadzonych
na rachunkach bankowych.
Pojawiła się również próba
wyłudzenia przez sms z informacją rzekomo od firmy
kurierskiej, że w związku z koronawirusem „trzeba dopłacić
za dezynfekcję paczki” – żadna
firma kurierska nie wysyła takich smsów. Nie ma również
prawnej możliwości nakazywania czy kierowania próśb o
wypłatę gotówki z rachunków
bankowych i przekazywanie

jej osobom podającym się za
funkcjonariuszy policji lub
służb sanitarno-epidemiologicznych, na potrzeby walki z
koronawirusem. Wzorem dla
przestępców jest w tym wypadku słynne już oszustwo
„na wnuczka” lub „na oficera
policji/CBŚ”. Z całą pewnością
pojawią się osoby, które będą
chciały wykorzystać epidemię i panujący strach przed
wirusem, podeszły wiek lub
łatwowierność potencjalnych
ofiar przekonując, że „zapadły
decyzje o zajęciu rachunku
bankowego”. Takie działania
mogą stanowić oszustwo,
które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8.
Trzeba więc zachować szczególną ostrożność i dbałość o
starszych wiekiem członków
społeczeństwa, rodziny, sąsiadów i zgłaszać policji zauważone przypadki takich działań.
Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy
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Samorządy i studenci wspierają
wałbrzyski szpital
- Jako Prezydent Wałbrzycha podjąłem decyzję o przeznaczeniu miliona złotych
z rezerwy kryzysowej na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu. Apeluję również o wsparcie do moich koleżanek i kolegów samorządowców
z Powiatu Wałbrzyskiego i Aglomeracji Wałbrzyskiej, których mieszkańcy objęci są opieką
tego największego w tej części Dolnego Śląska szpitala – powiedział Roman Szełemej,
prezydent Wałbrzycha.
Na reakcje samorządowców
z gmin powiatu wałbrzyskiego
nie trzeba było długo czekać.
- Odpowiadając na apel Prezydenta Wałbrzycha Romana
Szełemeja, wspólnie z radnymi
Rady Miejskiej w Głuszycy postanowiliśmy przekazać kwotę
50 tysięcy złotych dla Specjalistycznego Szpitala im. dra A.
Sokołowskiego w Wałbrzychu
- mówi Roman Głód, burmistrz
Głuszycy.
- Rada Miejska Mieroszowa,
wspólnie z burmistrzem Mieroszowa, podjęła decyzję o niezwłocznym przekazaniu kwoty
25 000 zł na zakup niezbędnych
środków do zabezpieczenia
personelu oraz pacjentów Specjalistycznego Szpitala im.dra

Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu – ogłosił burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.
- W odpowiedzi na apel prezydenta Wałbrzycha Romana
Szełemeja, Gmina Stare Bogaczowice zakupi najpotrzebniejsze środki do zabezpieczenia personelu oraz pacjentów
Specjalistycznego Szpitala im.
dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu – informuje Mirosław Lech, wójt Gminy Stare
Bogaczowice.
- Burmistrz Szczawna Zdroju, korzystając ze swoich
uprawnień, 20 marca 2020 r.
podjął decyzję o przekazaniu
wsparcia Specjalistycznemu
Szpitalowi im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Wraz

z dyrektorem szpitala Mariolą
Dudziak ustalimy jaki rodzaj
wsparcia zaspokoi bieżące potrzeby szpitala, wynikające z
zaistniałej sytuacji epidemicznej – wyjaśnia Marek Fedoruk,
burmistrz Szczawna – Zdroju.

Studenci też zbierają

Studenci
pielęgniarstwa
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zorganizowali internetową zbiórkę dla
Specjalistycznego Szpitala im.
dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu.
- Jako studenci Państwowej Wyższej Szkoły im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
na kierunku pielęgniarstwo,
REKLAMA

Komunikat Burmistrza Jedliny-Zdroju
W związku z zagrożeniem koronawirusem, prosimy o dokonywanie płatności
w formie bezgotówkowej. Przypominamy Państwu numery kont bankowych
do płatności należności gminnych:
czynsz, media, podatki, dzierżawa, zaświadczenia, opłata przekształceniowa:
PKO BP S.A. 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532
opłata odpady komunalne dla najemców lokali gminnych
PKO BP S.A 24 1020 5226 0000 6002 0667 7126
W razie wątpliwości co do wysokości opłaty prosimy uzgodnić telefonicznie
tel. 74 8455 215 , 74 8455 215.

Seniorzy! Jesteście grupą najbardziej zagrożoną!
Prosimy: zostańcie w domu - zróbcie przelew!
***

Od 23 marca 2020r. sprawy załatwiane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju, w tym
związane z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego oraz ustaleń terminu ślubu
cywilnego, będą przyjmowane wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu (74) 851 09
57, bądź przez pocztę elektroniczną: usc@jedlinazdroj.eu.
Wyjątek dotyczy:
- wydania aktu zgonu: zgłoszenia zgonów należy dokonywać za pośrednictwem upoważnionego zakładu pogrzebowego;
- dowodów osobistych: petenci składający wniosek o wydanie dowodu osobistego tylko
w razie braku proﬁlu zaufanego, przez który można złożyć wniosek bez wychodzenia z domu
bądź odbierający dowód osobisty.
W tych sprawach klienci obsługiwani będą jedynie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod
numerem telefonu (74) 851 09 57.

reprezentowani przez Joannę
Brzezińską oraz Piotra Brzostka, zwracamy się z ogromną
prośbą o pomoc w zbiórce
pieniędzy lub sprzętu jednorazowego podanego w wykazie
rzeczy potrzebnych w piśmie
wydanym przez Panią Dyrektor Mariolę Dudziak, na doposażenie szpitala im. dr Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu
w podstawowy, jednorazowy sprzęt chroniący personel
medyczny przed ryzykiem zakażenia. Jako studenci jesteśmy związani z tą placówką,
ponieważ odbywamy w tym
miejscu większość naszych godzin praktyk zawodowych oraz
zajęć praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowany
personel pracujący w wielu oddziałach szpitalnych. Ze smutkiem i strachem obserwujemy
rozwój obecnej sytuacji która
niestety również dotknęła nasz
region. Sami - będąc na zajęciach - używamy jednorazowych środków ochrony osobistej, dlatego wiemy jak bardzo
jest to ważny oraz nieodłączny
element pracy w oddziałach
szpitalnych. Bez tak podstawowych środków szpital nie jest w
stanie zapewnić profesjonalnej
opieki, natomiast personel pracujący narażony jest na poważne następstwa zakażeń, gdzie
w dobie panującej pandemii
COVID-19 jest to niezbędne.
Mając na uwadze powyższe,
prosimy o wsparcie. Każda
forma jest bardzo mile widziana – podkreślają organizatorzy
zbiórki.
Zbiórka prowadzona jest
pod adresem: https://zrzutka.
pl/ume9gk.

Błyskawiczna zbiórka

22 marca Caritas Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz
Fundacja SMS Z NIEBA zainaugurowały ogólnopolską akcję pn. “Zanurzeni w miłości”,
polegającą na zbiórce funduszy na zakup respiratorów dla
szpitali w Polsce. Na jeden respirator potrzeba ponad 100
tys. złotych. Trzecim szpitalem,
który otrzyma taki sprzęt, jest
Specjalistyczny Szpital im. dr
Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu!
- Zaledwie kilku godzin
potrzebowaliśmy, aby zebrać
kwotę niezbędną do zakupu
respiratora dla naszego szpitala. Dziękuję wszystkim za
wsparcie! – podkreśla dr Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.
(RED)

REKLAMA

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.

Sanepid w Wałbrzychu
wydłuża godziny pracy
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Wałbrzychu informuje, że w
związku z zaistniałą sytuacją
zagrożenia epidemicznego
stacja urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00.
W godzinach urzędowania
aktywne numery telefonów
+48 74 847 75 66 do 70, +48
74 847 75 69 (sekretariat) oraz
kontakt drogą elektroniczną na
adres e-mail: psse.walbrzych@
pis.gov.pl , ePUAP: /psse_walbrzych/domyslna.
Numery

telefonów dla osób powracających zza granicy od dnia
15.03.2020r.: 517 946 116, 518
134 767.
Telefony alarmowe odbierane są od poniedziałku do
piątku w godzinach od 20:00
do 7:00 rano, a w sobotę i niedzielę całodobowo: 601 800
131, 607 634 297.
Na alarmowy telefon należy
dzwonić w sytuacjach wystąpienia sytuacji kryzysowej w
obszarze realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
(RED)

Skupiają się na pomocy
- W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców
apelujemy o ograniczenie
osobistych wizyt w komendzie Straży Miejskiej Boguszowa- Gorc. W przypadku
otrzymania wezwania, osoby
proszone są najpierw o kontakt telefoniczny na numer
telefonu ( 74 ) 8449- 293 lub
za pomocą e- mail: strazmiejska@boguszow-gorce.
pl – mówi Komendant Straży
Miejskiej Boguszowa- Gorc
Sławomir Stokłosa.
- Informuję jednocześnie o
maksymalnym ograniczeniu
przyjmowania i realizacji zgłoszeń interwencyjnych, przekazywanych drogą telefoniczną.
Dyżurni przekazywać będą
do realizacji tylko i wyłącznie
zgłoszenia priorytetowe dotyczące: zagrożenia zdrowia i
życia ludzi, popełnienia prze-

stępstwa, naruszania przepisów prawa o ruchu drogowym
- ale tylko i wyłącznie tych, które zagrażają bezpieczeństwu
innych użytkowników ruchu
drogowego i bezpieczeństwu
pieszych, a także przypadków
nieuprawnionego zajmowania miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do odwołania
patrole straży miejskiej nie
będą kontrolować nieruchomości w zakresie gospodarki
odpadami oraz sprawdzać
palenisk przydomowych w
zakresie przestrzegania tzw.
„uchwały antysmogowej”, za
wyjątkiem sytuacji mogących
stanowić zagrożenie dla życia i
zdrowia mieszkańców. Niniejsze ustalenia obowiązują do
odwołania – dodaje Sławomir
Stokłosa.
(RED)
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Raport z Gminy Stare Bogaczowice
Urząd zamknięty
• W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Urząd
Gminy Stare Bogaczowice oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach od 18 marca 2020 r. zostają zamknięte dla interesantów
do odwołania. Sprawy urzędowe należy załatwiać telefonicznie pod numerem 74 845 22 20
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: urzad@
starebogaczowice.ug.gov.pl,
sekretarz@starebogaczowice.
ug.gov.pl,
rop@starebogaczowice.ug.gov.pl, kontakt@
gops-starebogaczowice.com.
pl oraz Elektronicznej Skrzynki
Podawczej ePUAP. W sprawach
bardzo pilnych prosimy dzwonić dzwonkiem przy głównym
wejściu do urzędu.

Informacja wójta
• Jesteśmy w trakcie walki z
pandemią. Naszą jedyną, lecz
niezwykle skuteczną bronią,
jest ograniczenie do minimum kontaktów z drugim
człowiekiem. Dlatego proszę

wszystkich o stosowanie się do
ogólnopolskich zaleceń. Szczególny apel do osób starszych:
zostańcie Państwo w swoich
domach! Jeśli potrzebujecie
jakiejkolwiek pomocy, np. w
zrobieniu zakupów to Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starych Bogaczowicach jest
do Waszej dyspozycji (tel. 74
84527 30).
Pamiętajmy, że wirus atakuje
także osoby młode dlatego
zawracam się do Wszystkich
o szczególną ostrożność! Wychodźcie z domu tylko wtedy, kiedy naprawdę musicie.
Robiąc zakupy zachowujcie
od innych odległość minimum 1,5 metra. Nie witajcie
się podaniem ręki - dzisiaj
to nie jest oznaką braku szacunku tylko troski. Wiem, że
przyszła wiosna, a słońce kusi
do spacerów. Jeśli już chcecie zaczerpnąć świeżego powietrza to róbcie to w miejscach, gdzie nie ma innych
ludzi. Całkowicie odpadają
place zabaw, zewnętrzne siłownie i boiska!

By przetrwać ten wyjątkowo
trudny czas musimy wspierać
się i zmobilizować do przestrzegania powyższych zasad.
Wójt Gminy Stare Bogaczowice
Mirosław Lech

Zmiana terminów
• Ze względu na pandemię korona wirusa, nabór wniosków
na dofinansowanie wymiany
źródeł ogrzewania został przesunięty na okres od 31.03.2020
r. do 10.04.2020 r. Termin ten
może ulec dalszej modyfikacji
w przypadku niekorzystnego
rozwoju pandemii. Proszę o
stały podgląd informacji w celu
złożenia wniosku w wyznaczonym terminie.

Odwołane zebranie
wiejskie w Lubominie
• W związku z zaistniałą sytuacją informuję mieszkańców
wsi Lubomin, iż zebranie wiejskie, które miało odbyć się
26.03.2020 r. w czwartek zostaje odwołane – mówi Jacek Mikołajczyk, Sołtys Wsi Lubomin.
(RED)

Zawiesili
kursowanie busów
- Lokalni przewoźnicy - firmy
MABO i Marcel-Bus poinformowali nas o zawieszeniu kursów
busów na trasach przebiegających przez Gminę Czarny Bór
od 23 marca (poniedziałek)
do 4 kwietnia 2020 r. (piątek). Decyzja podyktowana jest
troską o zdrowie kierowców i
pasażerów. Zawieszenie ruchu
pasażerskiego dotyczy następujących tras: 1) Grzędy Górne
- Czarny Bór - Wałbrzych oraz 2)
Kamienna Góra - Witków Śl.- Boguszów-Gorce - Jabłów- Lubomin - Struga - Szczawno Zdrój
– Wałbrzych – informuje Urząd
Gminy w Czarnym Borze. W
związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Gospodarczych
Mikrus z siedzibą w Boguszowie
– Gorcach od 23.03.2020 r. na trasie Boguszów-Gorce - Wałbrzych
i Wałbrzych - Boguszów-Gorce
wprowadziło sobotni rozkład
jazdy w dni robocze, a kursy w
weekendy pozostają bez zmian.
Z kolei od 25.03.2020 firma Usługi Transportowe Małgorzata Rosiak z Boguszowa - Gorc zawiesiła kursy mikrobusów na trasie
Boguszów-Gorce – Wałbrzych i
Wałbrzych - Boguszów-Gorce.
Powyższe zmiany wprowadzone
zostały do odwołania.
(RED)

Raport z Gminy Walim
Zmiany
w rozkładzie jazdy
• W związku z epidemią koronawirusa, firma przewozowa Piotr
Borek, realizująca połączenia
na trasie :Glinno - Zagórze
Śląskie – Niedźwiedzica – Wałbrzych - Zagórze Śląskie - Glinno od 23.03.2020 r. do odwołania wprowadziła ograniczenia
połączeń. Zawieszone zostaną
dwa kursy: z godz. 12:30 i 18:10
z pl. Teatralnego w Wałbrzychu
w kierunku Zagórza Śląskiego i
Glinna. Do Państwa dyspozycji
pozostają cztery kursy o godz.
05:40, 07:25, 14:20 i 16:25 odjeżdżające z pl. Teatralnego w
Wałbrzychu w kierunku Zagórza Śląskiego i Glinna.

Zmiana organizacji
pracy OPS
• Od dnia 17 III 20 r. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Walimiu przyjmuje tylko w pilnych
sprawach, po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym wizyty pod numerem: 74 844 39
24 – kierownik, księgowość,
74 845 76 50 pracownicy so-

cjalni, 74 845 72 27 świadczenia rodzinne.
Przypominamy, że Gmina Walim wdrożyła plan pomocy
osobom, które są lub będą w
przymusowej kwarantannie:
pomoc w organizacji zakupów
niezbędnych do funkcjonowania - kontakt z numerem
Ośrodka Pomocy Społecznej
- 74 8457 650; w sprawie zwierząt, których właścicielami są
osoby w przymusowej kwarantannie - kontakt z numerem
793 521 417 w dni powszednie
w godzinach od 12.00 -14.00.

Zamknięty PSZOK
• W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie pracowników i
mieszkańców Gminy Walim,
informujemy o zamknięciu
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
znajdującego się na stacji
PKP w Jugowicach, od dnia
18.03.2020 do dnia 31.03.2020
roku (z możliwością przedłużenia tego terminu).
(RED)
REKLAMA
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Drukują przyłbice, szyją maski
Trwa wielka mobilizacja
mieszkańców
Aglomeracji
Wałbrzyskiej w walce z koronawirusem. Organizowane są zbiórki pieniędzy oraz
sprzętu dla placówek służby
zdrowia oraz dla osób pełniących służbę. Ale nie tylko.
- Bardzo dziękuję za inicjatywę szycia maseczek dla mieszkańców Gminy Mieroszów.
Podjęły się tego zadania panie:
Jadwiga Jurkin, Leokadia Przybyszewska, Krystyna Łozowska,
Celina Ziębka-Drożdżal, Maria
Włodarczyk, Grażyna Stankiewicz, Barbara Ciach, Liliana
Michnicka, Barbara Maślankiewicz, Monika Włodarczyk, a koordynatorem i organizatorem
jest Ilona Henko. Panie szyją w
MCK i w domach, a pierwsze
maseczki są gotowe. Pragnę
poinformować, że potrzebującym mieszkańcom maseczki
będą wydawane za darmo.
Dystrybucja w MCK przy ul. Żeromskiego 28, o czym będziecie Państwo informowani w
miarę posiadanych maseczek.
Wspólnie damy radę COVID-19
– mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.
- Apeluję do wszystkich
ludzi dobrej woli o pomoc w
szyciu maseczek ochronnych.
Ktokolwiek chce pomóc, pro-

szę o kontakt telefoniczny:
662 203 457 – apeluje Ilona
Henko.
Od kilku dni trwa także
szycie masek na potrzeby personelu oraz podopiecznych
Hospicjum im. Jana Pawła II w
Wałbrzychu.
- Jest mnóstwo instytucji,
które potrzebują właśnie takich maseczek, wśród nich jest
nasze hospicjum: stacjonarne
i domowe. Ważne, abyśmy w
tych trudnych chwilach pomagali sobie nawzajem – mówią
Renata Wierzbicka i Danuta
Kosarz.
Społeczną
zbiórkę
na
wyprodukowanie
przyłbic
ochronnych i gogli dla szpitali
oraz placówek medycznych w
Wałbrzychu zorganizował Piotr
Żukowski.
- Doceniamy wysiłki służb
medycznych, rządu, wojska,

REKLAMA

służb publicznych w walce z
epidemią wirusa SARS-CoV-2 w
Polsce i – jako część społeczeństwa obywatelskiego – chcemy
wesprzeć ich działania. Dlatego założyliśmy zbiórkę, żeby
wydrukować za pomocą technologi 3D przyłbice ochronne
oraz gogle, które są bardzo
potrzebne służbie zdrowia jak
i również osobom zarażonym
wirusem COVID-19. W pierwszej kolejności zostaną przekazane do Wałbrzyskich szpitali
oraz placówek medycznych.
Oczywiście nie zamykamy się
tylko na pomoc w regionie. W
dalszej kolejności zostaną one
przekazane najbardziej potrzebującym placówkom w Polsce.
Na tę chwilę jesteśmy wstanie
wyprodukować 50 przyłbic
dziennie, a w najbliższych
dniach planujemy rozpocząć
drukowanie gogli ochronnych.
REKLAMA

Komunikat Burmistrza Mieroszowa
1. Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie od 16.03.2020 r. ograniczyły bezpośredni kontakt z klientami. Wszystkie sprawy załatwiane są telefonicznie, mailowo lub przez e-puap. Telefony kontaktowe do Urzędu: 74 30 30 420 lub 74 30 30 080.
2. W sprawach nagłych, pilnych, związanych z Urzędem Stanu Cywilnego i wydawaniem aktów – kontakt telefoniczny: 74 30 30 002 lub mailowy: kpelka@mieroszow.
pl; agorniaczyk@mieroszow.pl.
3. Dnia 15.03.2020 r. wszystkie 3 przejścia graniczne na terenie gminy zostały zamknięte do odwołania:
– 18.03.2020 r. zostało otwarte przejście graniczne w Lubawce,
– gmina wspólnie z druhami z OSP przygotowała i zorganizowała funkcjonowanie
przejść granicznych,
– gmina wspólnie z Kuchnią Domową organizuje posiłki dla stacjonujących żołnierzy.
4. Placówki opieki zdrowotnej w naszej gminie rejestrują pacjentów tylko telefonicznie:
– pacjentom udzielane są teleporady w godzinach pracy placówek (8.00-18.00),
– w sytuacji kiedy jest to niezbędne pacjent jest umawiany na konkretną godzinę
do lekarza,
– nie należy zgłaszać się po recepty – prośbę o przepisanie leków do kontynuacji
leczenia zgłasza się telefonicznie: 74 845 82 72 lub 74 845 83 53.
5. Dnia 16.03.2020 r. do odwołania zamknięty został punkt selektywnej zbiórki odpadów.
6. Strażacy OSP Mieroszów i Sokołowsko nieustannie niosą pomoc mieszkańcom jak i
gminie przy wszystkich działaniach przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
7. Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby starsze, samotne, schorowane oraz osoby poddane kwarantannie. Uruchomiono numer telefonu 530 434 062, pod którym
można kontaktować się z OPS po godzinach pracy i w weekendy.
8. 18.03.2020 r. kupiono 2000 sztuk maseczek ochronnych na potrzeby instytucji,
przedsiębiorców (dla pracowników sklepów, służb mundurowych, komunalnych, sołectw i jednostek organizacyjnych gminy).
9. Placówki oświatowe pozostaną zamknięte do końca świąt wielkanocnych.
10. Wszystkie siłownie zewnętrzne oraz boiska i place zabaw zostają zamknięte do odwołania.
Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński

Na co zbieramy? Na materiał
i dodatkowy sprzęt, co pozwoli
na zwiększenie wydajności na
dobę.
Co już zrobiliśmy? Z własnych środków przeznaczyliśmy 2 tys. zł na komponenty
potrzebne do produkcji, ustalamy z dyrektorami danych
placówek medycznych zapotrzebowanie na przyłbice.
Należymy do polskiego Ruchu Wytwórców (Maker Movement), na co dzień zajmujemy
się produkcja niskoseryjną oraz
prototypowaniem. Nasze wieloletnie doświadczenie z projektowaniem i drukiem 3D pozwoliło na szybkie rozpoczęcie
produkcji. Nasza farma drukarek 3D obecnie pracuje 20/24h,
a materiał znika w zastraszającym tempie. Uważamy, że nasze zasoby i wiedza są potrzebne w dobie kryzysu i pozwalają
w jakimś stopniu wpłynąć na
to co się dzieje wokół nas, a w
jak dużym to już zależy od Was
dlatego prosimy o pomoc! –
dodaje Piotr Żukowski.
- 24 marca 2020 r. Piotrek
przekazał pierwszą partię drukowanych przyłbic do naszego szpitala. Druk idzie pełną
parą w kilku domach, gdzie są
drukarki 3D. Przyłbic potrzeba
bardzo dużo, a co za tym idzie
wiele materiału. Proszę wesprzyjcie przygotowaną przez
Piotra zrzutkę prowadzoną
na stronie https://zrzutka.pl/
pdzbnm. Niech każdy z nas
poczuje, że ta przyłbica jest
tą od nas osobistą. A jeśli ktoś
ma drukarkę 3D i chciałby dołączyć do akcji – zapraszamy!
Mamy wszystko co potrzebne.
Dołączcie bo warto, to wciąga
– dodaje Dariusz Stawowy, radny Rady Miejskiej Wałbrzycha.
Mieszkańcy Gminy Mieroszów wspierają także żołnierzy i policjantów pełniących
służbę na zamkniętych przejściach granicznych w Mieroszowie, Golińsku i Nowym Siodle.
- Duże podziękowania należą się lokalnym władzom,
instytucjom i przedsiębiorcom,
którzy wspierają pełniących
służbę policjantów i dostarczają im codziennie ciepłe posiłki.
Również postawa lokalnej społeczności zasługuję na uznanie.
Mieszkańcy okolic przejść granicznych 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
wszystkim za taką postawę i
odpowiedzialne zachowanie –
podkreśla Rafał Siczek, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.
(RED)

Aqua Zdrój zamknął
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.

ZUS upraszcza pomoc
Przedsiębiorcy,
którzy
chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia
społeczne
ze
względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Wniosek jest dostępny
na stronie internetowej ZUS.
– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał,
po uzgodnieniu z Komisją
Europejską, że odroczenie o
trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy
zawartej z ZUS nie stanowią
pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS opracował i udostępnił uproszczony wniosek dla
przedsiębiorców – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Ten wniosek jest
przeznaczony dla wszystkich
przedsiębiorców,
niezależnie od sposobu prowadzenia
przez nich księgowości - wyjaśnia.
Aby wypełnić uproszczony
wniosek wystarczy jedynie podać podstawowe dane swojej
firmy takie jak NIP, REGON lub
PESEL.
– Każdy musi również w
kilku zdaniach wyjaśnić, w jaki
sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na jego sytuację
finansową powodując, że nie
ma możliwości opłacenia w
terminie należności – zastrzega
Kowalska-Matis.
W treści wniosku należy
zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co
wnioskujemy, np. odroczenie
terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego,
zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres
przesunięcia to trzy miesiące.

Wniosek można przesłać
elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), pocztą lub
złożyć w skrzynce dostępnej
w placówce ZUS. Jeżeli Zakład
pozytywnie rozpatrzy sprawę,
wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego
adres e-mail lub pocztą. Po
otrzymaniu umowy należy ją
przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do
ZUS. W czasie epidemii można
wysłać skan, a oryginał dostarczyć do ZUS później.
Jeśli przedsiębiorca skorzysta z możliwości przesłania
umowy mailem, najpóźniej w
ciągu 14 dni liczonych od dnia
zakończenia stanu epidemii,
musi wysłać do ZUS również
papierowy oryginał dokumentu. Jeśli nie przekaże go
w formie papierowej do ZUS,
uznamy, że umowa nie została
zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową. Jeżeli w ciągu
3 miesięcy sytuacja finansowa
przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację
zawartej umowy.
(IKM)
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Nowe stawki
za odpady komunalne
Od 1 kwietnia 2020 r. w Szczawnie-Zdroju będą obowiązywały nowe stawki
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnie
– Zdroju z dnia 28.02.2020 r. przyjęto następujące stawki opłat dla właścicieli
nieruchomości mieszkalnych: 22 zł – za jednego mieszkańca, 44 zł – dwukrotnie
podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 21 zł – od jednego
mieszkańca w przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostownika przydomowego.
- System gospodarki odpadami musi się bilansować
– tzn. że koszty funkcjonowania systemu muszą być w
całości pokrywane opłatami
wnoszonymi przez mieszkańców – wyjaśnia Marek Fedoruk,
burmistrz Szczawna - Zdroju. Samorządy nie mogą korzystać
z innych źródeł w budżecie
do finansowania systemu gospodarki odpadami. Na zwiększenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

wpływ mają w szczególności
wzrost wysokości stawek za
zagospodarowanie na składowisku odpadów komunalnych
– siedmiokrotny wzrost wysokości opłaty marszałkowskiej
oraz wzrost kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych i selektywnie zebranych dla firm odbierających
odpady.
Nowelizacja ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)
wprowadza zmianę dotyczącą
deklaracji zbierania odpadów
komunalnych. Zgodnie z art. 5
ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zbieranie odpadów
wyłącznie w sposób selektywny.
- Oznacza to, że nie ma już
dwóch opłat do wyboru, niższej za zbieranie odpadów w
sposób selektywny i wyższej
za brak segregacji, a właściciel
REKLAMA

Jak zarejestrować się elektronicznie
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wałbrzychu?
• Wypełnij wniosek o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna
w postaci elektronicznej dostępny na stronie www.praca.gov.pl;
(usługi elektroniczne Urzędów Pracy – Zarejestruj – Zgłoszenie do
rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy – Wybór
odpowiedniego Urzędu Pracy – Wypełnienie ankiety – Wybór metody rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy);
• Załącz do wniosku skany wszystkich wymaganych dokumentów
do rejestracji;
• Opatrz wniosek i załączniki bezpiecznym podpisem elektronicznym
lub podpisem potwierdzonym proﬁlem zaufanym ePUAP;
• Prześlij wniosek wraz z załącznikami do Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałbrzychu.
O szczegóły pytaj pracowników urzędu telefonicznie:
• tel. (74) 84 07303, (74) 84 07345

nieruchomości nie może zadeklarować zbierania odpadów
komunalnych w sposób nieselektywny. Wraz z początkiem
2020 roku, zmieniły się także
przepisy dotyczące zasad segregacji odpadów - od teraz
mamy je dzielić na 5 frakcji.
Jednolity System Segregacji
Odpadów (JSSO), który jest
wdrażany od 1 lipca 2017 roku,
wprowadza osobne pojemniki
na: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady,
odpady zmieszane – dodaje
burmistrz.
Właściciele nieruchomości
zamieszkałych nie mają obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi. Każdy właściciel
lub zarządca nieruchomości
zamieszkałej w Gminie Szczawno-Zdrój otrzyma od burmistrza Szczawna-Zdroju zawiadomienie o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wyliczonej, jako
iloczyn nowej stawki opłaty
i danych podanych w ostatniej złożonej deklaracji. Nowa
stawka opłaty obowiązuje od
dnia 1 kwietnia 2020r. a opłatę
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w wysokości
podanej w ww. zawiadomieniu
należy uiścić do 10 kwietnia br.
na wskazany wcześniej indywidualny rachunek bankowy,
który posiada każdy właściciel
nieruchomości.
Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej właściciele
nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają na swojej nieruchomości
kompostownik i chcą skorzystać ze zwolnienia w wysokości
1,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, począwszy od dnia 01.04.2020r.
zobowiązani są złożyć deklarację zmieniającą na nowym formularzu deklaracji.
Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w zakresie obowiązkowego
zbierania odpadów na terenie
gminy w sposób selektywny nastąpi od dnia 1 czerwca 2020 r.,
a właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do tej pory
gromadzili odpady w sposób
zmieszany otrzymają pojemniki
i worki do selektywnej zbiórki
odpadów, zgodnie z obowiązującym na terenie gminy regulaminem utrzymania czystości i
porządku.
(RED)
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Raport
z Gminy Głuszyca
Ograniczona obsługa

• Urząd Miejski w Głuszycy jest
zamknięty dla interesantów od
16 marca do 31 marca 2020 r.
W zależności od sytuacji termin
zamknięcia urzędu może ulec
zmianie. Pracownicy Urzędu
Miejskiego w Głuszycy pracują
normalnie. W ważnych sprawach należy kontaktować się z
Biurem Obsługi Klienta: tel. (74)
84 59 479 lub mailowo na adres:
sekretariat@gluszyca.pl. Sprawy
pilne będą załatwiane tylko po
wcześniejszej rejestracji w urzędzie poprzez kontakt telefoniczny. Od 16 marca 2020 roku do
odwołania w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Głuszycy działa
jednostanowiskowy Punkt Obsługi Klienta, który jest obsługiwany codziennie w godz. 8:00
- 12:00, w pozostałych godzinach urzędowania OPS jest zamknięty dla klientów. W związku ze szczególną sytuacją, OPS
apeluje do mieszkańców Gminy
Głuszyca o zwrócenie uwagi na
osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i chore przebywające w swoich mieszkaniach oraz
zachęca do niesienia im pomocy lub zgłaszania takich potrzeb
do pracowników OPS pod numerami telefonów: 74 845 63
43 oraz 74 880 82 95.

Zamknięte obiekty

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem na

terenie Gminy Głuszyca do
odwołania obowiązuje zakaz
korzystania z placów zabaw,
siłowni zewnętrzych, obiektów
sportowych oraz kompleksu
boisk Orlik. Zakaz został wprowadzony Zarządzeniem nr
33/O/2020 Burmistrza Głuszycy z 20 marca 2020 r. – Jednocześnie, wobec ogłoszonego
w Polsce 20 marca br. stanu
epidemii, apelujemy do mieszkańców o ograniczenie do minimum wychodzenia z domu,
unikanie skupisk ludzi, rzestrzeganie zasad higieny i zachowanie szczególnej ostrożności – dodają samorządowcy
z Głuszycy.

Święto Włókiennika
odwołane

• W związku z obecną sytuacją
epidemiologiczną w Polsce informuję, że uroczystość z okazji Święta Włókiennika, zaplanowana na 4 kwietnia 2020 r.,
została odwołana – mówi Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Remont mostu
w Sierpnicy

• W związku z przebudową mostu w Sierpnicy, przygotowany
został objazd dla mieszkańców
drogą leśną, przechodzącą
przez las w kierunku Osówki.
Planowany termin zakończenia
prac - 31 lipca 2020.
(MC)
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Wa³brzych
ul.D³uga 39
tel.: 601 77 13 57
www.komfort-kuchnie.pl

PROJEKTUJEMY Z PASJ¥ I MONTUJEMY PROFESJONALNIE I SERWISUJEMY I DAJEMY 5 LAT GWARANCJI

Marek Malinowski (1943 -2020)
niebanalny człowiek w niebanalnym mieście i czasie
Kiedy z Markiem spotkałem się pierwszy raz? Dobre
pytanie, chyba w końcówce
lat 70 -tych ub. wieku, w sytuacji losowego przypadku i zapewne w Klubie Dziennikarza
we Wrocławiu. To miejsce w
tym czasie, zwłaszcza w ostatniej dekadzie PRL, było oazą
dyskusji, sporów osób twórczych, również ostro krytycznych wobec obowiązujących
norm partyjnych i politycznych. Spotykali się tu ludzie
różnych zawodów: dziennikarze, aktorzy, partyjni działacze, poeci, cenzorzy słowa
i wizji, gniewni osobnicy tu
dowartościowujący własne
ego, adiunkci i profesorowie,
prokuratorzy i opozycjoniści,
indywidualiści i marzyciele.
Także byli żołnierze - weterani spod Monte Casino i
Lenino, wówczas zawodowo
i społecznie nadal czynni w
różnych profesjach. Nie tylko w tym kultowym miejscu,
ale dokładniej we Wrocławiu
darem losu poznałem wiele
wspaniałych osobowości, autorytetów moralnych, zawodowych i publicznych. W tej
grupie moich kolegów i przyjaciół był Marek Malinowski.
Przy okazji przyjazdów do
rodzinnego Wałbrzycha, spotykałem się z Markiem najczęściej
w siedzibie redakcji „Trybuny
Wałbrzyskiej”, wówczas funkcjonującej przy al. Wyzwolenia. Poznawałem też zespół
dziennikarski i coraz bardziej
redaktora naczelnego, który
przekonał mnie do zainteresowania się powojennymi
losami ludności tu przybyłej i

wrastającej w barwną rzeczywistość społeczną, kulturową
Wałbrzycha i powiatu. Tak rozpocząłem przygodę publicysty
na stronach „Trybuny Wałbrzyskiej” w specjalności szperacza
lokalnych dziejów ludzi i grup
osadniczych, struktur administracyjnych i partyjnych, procesów społecznych i kulturowych
zachodzących tu od 1945 r.
W takich okazjonalnych
kontaktach poznawaliśmy siebie. Nasze światy zawodowe
były diametralnie odległe, ale
wzajemnie nas intrygowały.
Marek wprowadzał mnie w wałbrzyskie klimaty poezji, teatru
słowa i gestu, literatury, sztuki.
W miarę możliwości pojawiałem się w „moim” Wałbrzychu
i przez ponad 30 lat byłem
milczącym świadkiem Jego
zawodowych losów, radości
i problemów osobistych oraz
kontynuowania twórczej pasji.
Marka pochłaniała sztuka przekazu słowem, wierszem, literacką formą, gestem jako medium
docierającego do człowieka,
społeczeństwa z wartościami
refleksyjnymi, istotnym przekazem kulturowym i cywilizacyjnym. To był Jego świat radości,
poetyckiej, literackiej komunikacji ze słuchaczem i społecznym otoczeniem.
W 1973 r. przybył do Wałbrzycha jako redaktor naczelny „Trybuny Wałbrzyskiej” i na tym stanowisku przetrwał do 1991 r. W
czasie studiów polonistycznych
na Uniwersytecie Wrocławskim
zdobył pierwsze doświadczenie
w prowadzeniu literackiego, środowiskowego czasopisma. Przez
rok był kierownikiem literackim

wrocławskiego teatru Kalambur
(B. Litwiniec, E. Michalak, poetka
U. Kozioł, ul. Kuźnicza 29; inny
wrocławski kultowy ośrodek Teatr Laboratorium, J. Grotowski, L. Flaszen, Apoccalypsis cum
figuris). W tym misterium słowa i
gestu Marek czuł się już wrocławianinem… Jak to się stało?
Mając 14 lat z miejscowości
Goniądz sam przyjechał pociągiem do Wrocławia jako kandydat do Technikum Lotniczego
(funkcjonowało w dzielnicy Psie
Pole). W uczniowskim środowisku tej szkoły i internacie poznał
kolegów, których - po latach w
różnych zawodach i działalności społecznej - też ich życiowe
ścieżki doprowadziły do poziomu osób publicznych. Marek
na studiach uległ kuszącym wyzwaniom mitologicznych bogiń
i bogów Melpomeny, Euterepe,
Apolla - opiekuna sztuki, muzyki i poezji. Zanim pojawił się w
Wałbrzychu, w krótkiej sekwencji pobytowej w Kłodzku pozostawił tam również trwałe ślady
bibliograficzne.
Marek Malinowski od początku zamieszkania w Wałbrzychu aktywnie włączył się
w działający tu ruch literacki.
Twórczością literacką środowiska nauczycieli wtedy kierowała Jadwiga Euchast, niebawem
dołączył do tej grupy Henryk
Król. Trwały Turnieje Poetyckie
o Lampkę Górniczą, organizowane przez Górniczy Dom
Kultury Kopalni „Victoria”. W
czerwcu 1975 r. zapoczątkowano regionalne nowe spotkania
literackie o nazwie „Wałbrzyskie
Ścieżki Literackie”. Ta inicjatywa przerodziła się w cykliczne,

coroczne konkursowe, integracyjne i warsztatowe spotkanie
pisarzy, poetów z otwartością
na ludzi poszukujących sposobów wyrażenia własnych uczuć,
opisywania nastrojów, zjawisk
ale niebanalnym słowem, aluzją, symbolem i formą. Wiosną
1976 r. górnik kopalni „Thorez”
-Roman Gileta - został przewodniczącym Wojewódzkiego
Ośrodka Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. Od
1976 r. Stanisław Srokowski
– wrocławski pisarz, poeta prowadził takie warsztaty metodyczne przez kilka kolejnych
„WŚL”. Pozycja formalna i indywidualna Marka - Redaktora
Naczelnego „Trybuny Wałbrzyskiej” - w decyzyjnej strukturze
władzy politycznej i administracyjnej wówczas województwa
wałbrzyskiego miała znaczący
wpływ na powodzenie wielu
inicjatyw satysfakcjonujących
nie tylko poetów, ale też innych
organizatorów i twórców kultury. W tym czasie najlepszym
ambasadorem Wałbrzycha i Regionu, jego dziedzictwa kulturowego i współczesności w kraju, a
zwłaszcza w międzynarodowej
przestrzeni, była orkiestra Filharmonii Sudeckiej pod batutą i
dyrekcją Józefa Wiłkomirskiego.
Teatr Dramatyczny, Teatr Lalki i
Aktora , także Biuro Wystaw Artystycznych (działające od 1966
r.) to instytucje o dużej wówczas aktywności edukacyjnej
społeczeństwa wałbrzyskiego,
zwłaszcza młodzieży. Wysoki
poziom artystyczny tych instytucji był dostrzegany na krajowych
festiwalach i nagradzany. Takie
sukcesy bardzo cieszyły Marka –

Danuta Góralska-Nowak, Marek Malinowski, Olga Tokarczuk
w Wałbrzychu (fot. archiwum rodzinne M. Malinowskiego).
to był Jego świat sztuki, słowa,
klimatów środowiskowych.
W dniach 3-5 czerwca 1988
r. w zamku Książ odbyły się VIII
Wałbrzyskie Ścieżki Literackie.
W konkursie literackim wyróżniono: Olgę Tokarczuk za opowiadanie „Sztukmistrz” i P. Matuszkiewicza za opowiadanie
„Ramzes”. Laureatką konkursu
jednego wiersza została T. Wagilewicz – tytuł „Na szczycie”.
Gdy przyjechałem do Wałbrzycha, zapewne kilka miesięcy po tej poetyckiej uczcie VIII
Ścieżek, to Marek już wtedy
edukacyjnie oswajał mnie z nazwiskiem Olgi Tokarczuk słowami: daleko zajdzie! Jeszcze o niej
usłyszysz! W końcu lat 90-tych,
w stałym gronie towarzyskim
(tradycyjnie przy kufelku piwa)
zdecydowanie prorokował, że
Olga będzie literacką noblistką! Roman Gileta – dyplomatycznie- byłoby dobrze! Marek
Król – milczał; Leszek Gadzina
(Pan z motylkiem): masz problem… do załatwienia! Stasiu
Zydlik (życzliwie ostrożnie) - czy
to możliwe? Wiesia Kamińska
– stanowczo: bardzo jej tego
życzę!
Od 1991 r. Marek tułał się
etatowo po różnych instytucjach administracji miejskiej
i innych pracodawców, aby
osiągnąć emerytalne uprawnienia. Dotrwał… Chyba przez
10 lat jeszcze redagował „Kro-

nikę Wałbrzyską”. Był świadomy zachodzących procesów
systemowych w Polsce i Europie. Ale upadkiem i dewastacją
struktury przemysłowej w kraju
i Wałbrzychu bardzo się martwił. Ubolewał nad kondycją i
perspektywami polskiej kultury,
sztuki teatralnej, twórczości artystycznej i edukacji. Marek zawsze interesował się sprawami
publicznymi i perspektywami
cywilizacyjnego rozwoju Polski. Po 1990 r. w indywidualnej
rozmowie mogłem już więcej
Markowi powiedzieć jaka nadchodzi nasza przyszłość, dostrzegana z warszawskich gmachów ministerialnych miejsc
mojej pracy i brukselskich instytucji unijnych, czy w innych
stolicach, gdzie też służbowo
bywałem. Dla Marka to nie były
informacje złe, ale interesujące.
Zawsze był chłonny wiedzy, refleksyjny, wytrwały na zawirowania losu. Odszedł niebanalny
człowiek, przez 47 lat obywatel
Wałbrzycha.
Ryszard Bełdzikowski

***
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: optymizm - pozytywna siła, czy pułapka?
Marek
Gawroń

Jednym z dowodów przemawiających za uznaniem mózgu za organ służący lepszemu
przystosowaniu i przetrwaniu, a
nie precyzyjnemu poznaniu rzeczywistości oraz dokładnemu
jej prognozowaniu, jest istnienie uprzedzeń. Ludzie wykazują wszechobecne i zaskakujące
uprzedzenia w zakresie poznania, myślenia i oceny rzeczywistości. Na przykład wydawać by
się mogło, że w obliczu niepokojących informacji - dotyczących rożnych obszarów życia powinnyśmy uaktualniać swoje
oczekiwania, jeśli chodzi o przewidywanie tego co może przynieść nam najbliższa przyszłość,
jednak bez względu na to jak
niepokojące są to informacje i
tak przeceniamy prawdopodobieństwo zdarzeń pozytywnych
i nie doceniamy prawdopodobieństwa zdarzeń negatywnych. Jedną z zagadek działania
naszych umysłów jest to, że
zachowujemy zbyt pozytywne
oczekiwania dotyczące naszej
przyszłości i chociaż jesteśmy
świadomi, że np. odsetek rozwodów w świecie zachodnim
zbliża się do 50%, pary, które
mają się pobrać, oceniają własne prawdopodobieństwo rozwodu jako znikome. Podobnie
nie doceniamy ryzyka wypadku
samochodowego lub zachorowania na raka. Oczekujemy

również, że będziemy żyć dłużej niż uzasadniają to obiektywne statystyki, przeceniamy nasz
sukces na rynku pracy i wierzymy, że nasze dzieci będą szczególnie utalentowane. Zjawisko
to znane jest jako nastawienie
optymistyczne i jest jednym z
najbardziej konsekwentnych,
rozpowszechnionych i najsolidniej
udokumentowanych
uprzedzeń w psychologii i ekonomii behawioralnej. Większość
z nas przewiduje, że wakacje, na
które się właśnie wybieramy,
przyniosą nam znacznie więcej przyjemności i wspaniałych
wrażeń, niż rzeczywiście ma to
miejsce, kiedy już korzystamy z
zasłużonego i oczekiwane wyjazdu. Bez względu na przyjętą
metodologię, badania konsekwentnie wskazują, że znaczna
większość populacji tj. około
80% według większości szacunków, wykazuje nastawienie
optymistyczne. Istnieje zatem
duże prawdopodobieństwo, że
jesteś optymistą.
Czy jednak optymizm ma
jakąś przewagę, jeśli chodzi o
nasze zdrowie, szczęście i dobrobyt nad pesymizmem? Wiele na to wskazuje. Jak pokazują
badania, optymiści żyją dłużej,
są bardziej zadowoleni ze swojego życia, częściej odnoszą
spektakularne sukcesy w życiu
zawodowym oraz wiodą bardziej udane życie małżeńskie,
niż pesymiści. Trzeba jednak
pamiętać, że metodologia prowadzonych badań nad nastawieniem optymistycznym (wyłącznie badania korelacyjne)
powoduje, że powinniśmy być
mocno ostrożni w wyciąganiu

tak jednoznacznych wniosków,
bowiem nie daje ona podstaw
do ustalania zależności przyczynowych. Słowem: nie wiemy
tak naprawdę, czy to optymizm
sprawia, że odnosimy sukcesy,
bądź nawiązujemy trwalsze
relacje, czy też odwrotnie - to
właśnie te pozytywne doświadczenia sprawiają, że stajemy
się bardziej optymistyczni. Niemniej jednak ludzie nastawieni
optymistycznie budzą w nas
cieplejsze uczucia i chętniej z
nimi przebywamy na co dzień
lub się z nimi przyjaźnimy niż z
pesymistami.
Istnieje jednak co najmniej
jedna grupa ludzi, którzy nie
wykazują pozytywnie tendencyjnych oczekiwań. Są to osoby
cierpiące na depresję, co wydaje się oczywiste zważywszy na
to, że pesymizm jest uznawany
jako jeden z osiowych objawów
depresji. Powiązania między
depresją a brakiem optymizmu
wynikają z faktu, że optymizm
odnosi się do wiary danej osoby w jej kontrolę nad przyszłymi wynikami podejmowanych
działań. Takie przeszacowanie
kontroli nad wydarzeniami
zwiększa optymizm, ponieważ
stajemy się przekonani, że jeśli
będziemy w stanie kontrolować
naszą przyszłość, będziemy mogli osiągnąć zamierzone cele.
Brak takich pozytywnych oczekiwań na przyszłość i niedoszacowanie własnej kontroli wiąże
się z łagodną depresją i lękiem,
co sugeruje, że optymizm jest
niezbędny dla zdrowia psychicznego.
Być może przecenianie prawdopodobieństwa sukcesu staje

się dla nas szczególnie korzystne
w świecie niepewności i konkurencji, uodparniając nas na
negatywne informacje płynące
z rzeczywistości i bagatelizując
rolę przypadku, czy przysłowiowego łutu szczęścia, które w istocie stanowią główną przyczynę
życiowych sukcesów. Jednak,
pomimo powszechnej wiary w
moc optymizmu, jego rzeczywisty wpływ na nasze życie nie
jest tak oczywisty. Jak pokazują
badania, nadmierny optymizm
może być również niebezpieczny. Niedocenianie ryzyka może
ograniczyć zachowania ostrożnościowe, takie jak bezpieczny
seks, udział w badaniach medycznych, czy np. lekceważenie
zaleceń związanych z epidemią
(przykłady młodych ludzi, którzy
w okresie kwarantanny organizują imprezy domowe). Może
potencjalnie promować szkodliwe zachowania, takie jak palenie
tytoniu, nadmierne wydatki i
niezdrowe odżywianie ze względu na optymistyczne założenia,
że niepożądane skutki owych
zachowań, takie jak np. rak płuc,
bankructwo, czy otyłość, prawdopodobnie nigdy nie nastąpią.
Zespół australijskich naukowców, obserwujących w ciągu 8
lat 179 pacjentów z rakiem płuc
wykazał, że optymizm, wcale
nie przedłużył życia chorych.
Wkrótce inne badania również
podważyły korzyści wynikające
z optymizmu. Okazało się, że
optymiści są bardziej skłonni
do hazardu nawet wówczas,
gdy tracą pieniądze, i mogą być
bardziej podatni na depresję,
kiedy oczekiwane pozytywne
rezultaty podjętych działań oka-

zały się iluzją. Wśród starszych,
owdowiałych osób pesymiści
rzadziej popadają w depresję niż
optymiści. Optymizm przynosi
także odwrotny skutek, kiedy to
powstrzymuje ludzi przed przygotowaniem się na komplikacje
chirurgiczne i powoduje, że nie
doceniają ryzyka z nimi związanego.
Stara maksyma głosi: każdy
kij ma dwa końce. Zatem dobrze być w życiu optymistą, czy
może raczej pozostać pesymistą? Powiem tak: aby optymizm
rzeczywiście przynosił nam w
życiu korzyści powinien to być
sceptyczny optymizm (defensywny optymizm) - słowem
taki, który pozwala nam z jednej strony patrzeć w przyszłość
z nadzieją, z drugiej bierze pod
uwagę fakt, że życie przynosi
wiele niedających się przewidzieć problemów, na które powinniśmy być przygotowani.
Możesz codziennie recytować
slogany w stylu „Wszystko jest
dobrze! Jestem uroczy! Wszystko się ułoży”, ale - niestety samo pozytywne myślenie nie
sprawi, że przyszłość będzie pozytywna. To, że jesteś optymistą
jeśli chodzi o ocenę własnych
możliwości, może podnieść
twoja motywację i sprawić, że
podejmiesz się określonego
działania, jednak optymistyczna ocena swoich kompetencji
nie zmieni w żaden sposób samego prawdopodobieństwa,
że dasz sobie rzeczywiście z tym
radę (niewiele da ci wiara, że
dasz radę przejść przez drogę,
zanim rozjedzie cię ciężarówka,
jeśli w rzeczywistości nie dasz
rady). Optymizm powinien być

osadzony w rzeczywistości, zachęcając nas do większej troski
o siebie, do traktowania życiowych problemów jako trudności, które można pokonać, pod
warunkiem, że przestaniemy jedynie myśleć pozytywnie, tylko
zejdziemy z kanapy i podejmiemy konkretne, zaplanowane
działania, które rozwiążą nasze
problemy. To nie pozytywne
myślenie, lecz właściwe oszacowanie swoich możliwości i podjęcie działań zwiększających
prawdopodobieństwo
osiągnięcia celu (a więc realizm), są
tu kluczowe. Zanim więc znowu
będziesz przekonywał innych i
siebie, że możesz wszystko i jedyną barierą są twoje przekonania i brak wiary w swoje możliwości, rozejrzyj się uważnie, czy
po drodze, którą wybrałeś, nie
pędzi ciężarówka i czy - w razie
czego - zdążysz przed nią uciec.
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.
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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,

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.
na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

Wyjazdy do opieki do Niemiec
Praca na umowę,
zarobki 1200 - 2000 euro
+ premie świąteczne
Zadzwoń od 9.00-16.00! 533-202-626, 534-255-277,
690-967-999 lub napisz: biuro@miranexagentur.pl

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

DOMOFONY
MONITORING

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

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
REKLAMA
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USŁUGI
(1) Hydraulik, instalacje co,
wodno – kanalizacyjne, gazowe, montaż kominów. Tel.
506 206 102
(1) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(4) Hydraulik - instalacje c. o, wodno - kanalizacyjne, gazowe kotły c.
o. Tel. 506 754 379
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533
(1) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie w najlepszej cenie i w najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

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

odświeżenia, ogrzewanie miejskie,
cena 119 tys. Tel. 883 334 481

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

MD-4085 Dom Poniatów, wolnostojący, 150m2, działka 895m2,
cena 299 tys. Tel. 606 976 630

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

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

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

DO WYNAJĘCIA - Oferujemy
do wynajęcia mieszkania 2 i 3 –
pokojowe położone w dzielnicy
Piaskowa Góra. Kwota najmu od
1200 zł/ m-c. Wysoki standard!

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

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

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

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

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

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

KUPIĘ
(6) 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

ul. Palisadowa 2c,
PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Oferty na stronie:
www. eurodom. walbrzych. pl

Skupujemy mieszkania za GOTÓWKĘ na Piaskowej Górze lub
Podzamczu, mogą być zadłużone,
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 976 630
DO WYNAJĘCIA!!! HALA, BIURA,
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko ul. Gagarina, pow. 239 m2, w
tym pow. biurowa-mieszkalna 60
m2, działka 400 m2, cena 3200 zł
netto/ m-c. Tel. 883 334 486
BS-4052-Jedlina-Zdrój, Restauracja, lokal, 147 m2, działka 2400 m2,
cena 339 tys. Tel. 883 334 486.
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
MS-4079 Boguszów- Gorce (Gorce), 38,5 m2, 2 pokoje, parter, do

58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
Wszystkie oferty biura na stronie:
www. nieruchomosci-renoma. pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!
RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje,
74m2, 1 piętro w 10, do odnowienia,
cena 249.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje,
63m2, 5 piętro w 10, po kapitalnym
remoncie, z wyposażeniem, cena
249.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul.
Bukietowa, 3 pokoje rozkładowe, 6
piętro w 10, po kapitalnym remoncie
- NOWE, cena 239.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
centrum dzielnicy, 2 pokoje, 41m2, 3
piętro w 10, po kapitalnym remoncie
- NOWE, cena 169.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIERNIE,
obiekt do własnej aranżacji, 414m2,
nadaję się na pensjonat, dom weselny, na kilka mieszkań, ogrzewanie
gazowe, cena 196.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – GRZĘDY - DOM, 6 pokoi,
kuchnia, 168m2, bardzo dobry stan,
działka 1614m2 cena 450.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 2 łazienki z WC , Działka 1700 m 2. Cena:
1 600 000 zł, ( nr: 2599)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON –PIASKOWA GÓRA, Dom o pow
190 m2, Działka 490 m2.5 pokoi,
jasna kuchnia, 2 łazienki, do remontu
cena: 498 000 zł (nr:2601) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06

BON –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
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.

RENOMA – STARE BOGACZOWICE – DZIAŁKA ROLNA, 12,7ha,
cena 299.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

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,

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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZKANIE na sprzedaż 3 pokoje, jasna
kuchnia, łazienka z WC ,62m2, Cena:
159 000 zł, ( nr: 2581)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 06

RENOMA – PODZAMCZE DO WYNAJĘCIA, połowa lokalu biurowego
przy biurze nieruchomości, wysoki
standard, cena 1100zł z wszystkimi opłatami, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – DZIAŁKI W STARYCH
BOGACZOWICACH Z WZ, 7600M2,
atrakcyjna lokalizacja, dobry dojazd
do Wałbrzycha, Świebodzic, cena
199.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

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

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, na sprzedaż
mieszkanie z balkonem, 49,8m2, 2
pokoje,jasna kuchnia, łazienka, wc ,
ogrzewanie miejskie, po kapitalnym
remoncie, cena: 169 000 zł (nr:2602)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – PODGÓRZE, na sprzedaż
mieszkanie pow. 63 m2, 2 pokoje,
jasna kuchnia, łazienka z WC, ogrzewanie gazowe. CENA: 135 000 zł (nr:
2609) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –MIEROSZÓW Dom o pow. 772
m 2 , 8 pokoi, kuchnia, 2 łazienki z
WC, , Działka 751 m 2. Cena: 630 000
zł, ( nr: 2612)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON –BOGUSZÓW-GORCE Dom o
pow. 180 m 2 , 4 pokoje, kuchnia
otwarta na salon, 2 łazienki z WC ,
Działka 540 m 2. Cena: 640 000 zł,
( nr: 2615)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06,
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 238 m 2 , 5 pokoi, 2 kuchnie,
3 łazienki z WC , Działka 700 m 2.
Cena: 790 000 zł, ( nr: 2620)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –BOGUSZÓW-GORCE Dom
o pow. 330 m 2 , 7 pokoi, kuchnia
otwarta na salon, 2 łazienki z WC ,
Działka 1750 m 2. Cena: 650 000 zł,
( nr: 2621)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06,

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.

KREDYTY

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

Tel. 663 712 904
ul. Kopernika 13,
Świebodzice
Wynajmę
pomieszczenia biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

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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Credit Agricole zachęca do pomagania
seniorom w bezpiecznym bankowaniu
Co czwarty senior odbiera swoją
emeryturę w gotówce od listonosza. Jednak obecnie, ze względu na zagrożenie epidemiczne,
bezpieczniej jest korzystać z
finansów bez używania gotówki. Dlatego bank Credit Agricole
apeluje do młodszych użytkowników Internetu, aby pomagali
starszym osobom w bezpiecznym korzystaniu z konta bankowego w domu.
Pozostanie w domu to warunek
konieczny, żeby zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem.
Apeluje się o to, przede wszystkim
do seniorów, którzy są najbardziej
narażeni na rozwinięcie ciężkiej
postaci choroby. Trudno jednak
zostać w domu, gdy lodówka jest
pusta, leki się kończą, a rachunki
zwykle opłaca się na poczcie.
W większości przypadków odpowiedzią na te problemy jest Internet.

Z roku na rok liczba seniorów aktywnych w sieci rośnie. Jednak wciąż
połowa z nich nigdy z niego nie korzystała. Ale okres kwarantanny to
dobra okazja, żeby to zmienić.
- Siedząc w domu można zadzwonić do bliskich i porozmawiać
o tym jak zrobić zakupy, albo zapłacić rachunki przy użyciu komputera czy smartfona. Seniorom
warto przypominać, że większość
codziennych spraw można załatwić
bez ruszania się z pokoju – przekonuje Agnieszka Gorzkowicz z Biura
Komunikacji Korporacyjnej Credit
Agricole.
Bankowość elektroniczna jest
bardzo prosta i wygodna. Jednak
ktoś, kto nigdy z niej nie korzystał,
potrzebuje przewodnika. To doskonała okazja dla wnuków, żeby pokazać dziadkom świat Internetu i
nauczyć ich korzystania z banku w
domu.

- Warto zacząć od założenia
rachunku bankowego, bo wielu
seniorów z niego nie korzysta. W
Credit Agricole można to zrobić
za pomocą specjalnej aplikacji na
telefon CA24 Otwórz Konto, bez konieczności spotykania się z doradcą i podpisywania papierowej wersji umowy – przekonuje Agnieszka
Gorzkowicz.
Nawet jeśli seniorzy mają już
konto bankowe, nie wszyscy wiedzą, jakie daje możliwości. Dlatego
warto pokazać im takie funkcje jak:
wykonywanie przelewu, ustawianie
stałego zlecenia, zakładanie lokaty,
czy zaciąganie kredytu. Wszystko
zdalnie – przez Internet.
Koniecznie trzeba też przypominać o podstawowych zasadach
cyber-bezpieczeństwa: nie klikamy
w podejrzane linki, regularnie zmieniamy hasło dostępowe do e-banku i pamiętamy, że bank nigdy nie

prosi klienta o podawanie poufnych
informacji przez telefon czy e-mail.
- Niestety nawet tak wyjątkowa sytuacja, jak stan epidemii nie
powstrzymuje oszustów przed
działaniem. Dlatego korzystając

Górnik chce grać w ekstraklasie
- Wysłaliśmy do Polskiego Związku Koszykówki list intencyjny, w którym
przedstawiamy nasz plan na grę w ekstraklasie zespołu Górnika Trans.eu
Wałbrzych – powiedział Tygodnikowi DB 2010 Jarosław Krzymiński, członek
zarządu Stowarzyszenia Górnik Wałbrzych 2010, które w rozgrywkach
koszykarskich występuje jako Górnik Trans.eu Wałbrzych.
- Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz informuje, że zgodnie z Uchwałą
Zarządu PZKosz z dnia 19 marca 2020 r. wszystkie rozgrywki
seniorskie organizowane przez
Polski Związek Koszykówki, tj.
1 Liga Mężczyzn, 1 Liga Kobiet
oraz 2 Liga Mężczyzn zostają
zakończone z dniem 19 marca
2020 r. i utrzymana zostaje kolejność w tabelach na dzień zawieszenia rozgrywek tj. 12 marca 2020 r. Szczegółowe decyzje
dotyczące zasad spadków i
awansów w poszczególnych
ligach zostaną podane do dnia
25 marca 2020 r. Tabele ligowe znajdujące się na stronach
Polskiego Związku Koszykówki generowane są z systemu
ESOR i nie stanowią ostatecznej klasyfikacji drużyn za sezon
2019/2020 w rozgrywkach 1LK,
1LM i 2LM. Ostateczna klasyfi-

kacja drużyn zostanie podana
do dnia 25 marca 2020 r wraz z
zasadami spadków i awansów
w poszczególnych ligach – czytamy w komunikacie PZKosz.
Przypomnijmy, że 18 marca 2020 r. zakończone zostały rozgrywki w męskiej ekstraklasie. Decyzją władz ligi,
żaden z zespołów nie został
zdegradowany.
Działacze
Górnika Trans.eu Wałbrzych,
który zajął pierwsze miejsce w
I lidze, nie czekając na decyzje
koszykarskiej centrali, zgłosili
akces do ekstraklasy w sezonie
2020/2021.
Co znalazło się w liście skierowanym przez zarząd wałbrzyskiego klubu do Polskiego Związku Koszykówki?
Jarosław Krzymiński: - Przedstawiliśmy nasz pomysł i
plan. Trzeba jednak pamię-

tać, że zawarliśmy w nim
informacje
obowiązujące
przed wybuchem pandemii
koronawirusa. Dziś nie wiemy co będzie za miesiąc lub
dwa i jak obecna sytuacja
odbije się na gospodarce
oraz na naszych sponsorach.
Czy wałbrzyski klub jest
przygotowany do gry w ekstraklasie w nowym sezonie?
- Mogę powiedzieć, że w sytuacji przed wybuchem pandemii byliśmy przygotowani
na awans do ekstraklasy.
Jeśli - decyzją koszykarskiej
centrali - klubowi z Wałbrzycha zostanie przyznane miejsce w ekstraklasie, Stowarzyszenie Górnik Wałbrzych
2010 podejmie to wyzwanie?
- W tej chwili nie jestem w
stanie odpowiedzieć na to

pytanie. Czas pokaże. Na
pewno dziś nikt nie usiądzie
z nami do rozmów o pieniądzach na nowy sezon i do
podpisywania umów sponsorskich, bo nie wiadomo co
się jeszcze może wydarzyć.
Wszystko zostało zawieszone. Musimy uzbroić się
w cierpliwość i analizować
sytuację. Podobnie jest w
pozostałych klubach ekstraklasy i I ligi.
Jeśli przyjmiemy optymistyczny wariant i awans do
ekstraklasy stanie się faktem,
to drużyna, która wywalczyła
awans, będzie musiała zostać
poważnie wzmocniona, by
przygoda z najwyższą klasą
rozgrywkową nie trwała tylko jeden sezon…
- Podczas rozmów zarządu klubu rozmawialiśmy
o wszystkich aspektach w
kontekście gry w ekstraklasie. Także o ewentualnych
wzmocnieniach zespołu 3-4
zawodnikami. Ale podkreślam, że to wszystko toczyło
się przed stanem epidemii
i czas pokaże co z tego wyniknie.
Rozmawiał Robert Radczak

z bankowości internetowej i mobilnej zawsze trzeba być czujnym
i stosować reguły, które pozwolą
uchronić się przed utratą pieniędzy – przypomina Agnieszka Gorzkowicz.

Zagrają w podgrupach?
Piłkarki nożne AZS PWSZ
Wałbrzych wrócą na boiska
ekstraligi najwcześniej 26
kwietnia 2020 r. – tak wynika
z komunikatu Departamentu
Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Najwcześniej w tym terminie
będą mogły rozpocząć rundę
wiosenną zespoły niższych lig.
- Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN informuje, że
w związku z aktualną sytuacją
związaną z wprowadzonym
stanem zagrożenia epidemicznego i wynikającym z tego
przedłużającym się brakiem
możliwości kontynuacji rozgrywek w zaplanowanym pierwotnie okresie, mecze Fortuna
I ligi, II ligi, III ligi oraz pozostałych klas rozgrywkowych
piłki nożnej i futsalu, kobiet i
mężczyzn, wszystkich kategorii
wiekowych zostają odwołane
do 26 kwietnia 2020 r. włącznie. O ewentualnych decyzjach
w zakresie wznowienia rozgrywek przed upływem ww.
terminu, ustalenia terminów
rozegrania zaległych meczów
lub konieczności odwołania
kolejnych zawodów, poinformujemy niezwłocznie po ich
podjęciu – czytamy w komunikacie PZPN. Do tej pory nie roz-

poczęły się zmagania w najniższych ligach seniorów. – Mamy
wariant rozpoczęcia rozgrywek
w maju – mówi Andrzej Padewski, prezes Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej i wiceprezes PZPN.
Pomysł Andrzeja Padewskiego uwzględnia opóźnienie
rozgrywek w ligach seniorskich
od trzeciej do klasy C, które
– w wielu przypadkach – nie
wznowiły jeszcze rywalizacji w
rundzie wiosennej. Biorąc pod
uwagę amatorski charakter
tych zmagań, który wyklucza
grę dwa razy w tygodniu, np.
środa – niedziela, prezes DZPN
proponuje, by aktualne tabele
podzielić na pół i sezon dokończyć w podgrupach: drużyny z
miejsc 1-8 będą grały o awans,
a z miejsc 9-16 o utrzymanie.
Wiele wskazuje na to, że –
jeśli uda się wznowić rozgrywki
piłkarskie – to w ekstraklasie zostanie dokończony tylko sezon
zasadniczy (runda w grupach
zostanie odwołana). Nie wiadomo w jakim wariancie mogłyby
dokończyć sezon piłkarki AZS
PWSZ Wałbrzych wraz z pozostałymi ekipami ekstraligi, a także wszystkie pozostałe ligi na
szczeblu centralnym.
(RED)

