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Zakład Pogrzebowy
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ul. Andersa 146, Wałbrzych

tel. 74 843 58 67
– czynny całą dobę
www.zakladniebieski.pl
- Ojciec Święty Franciszek
przyjął rezygnację księdza biskupa Ignacego Deca z posługi
biskupa świdnickiego. Mianował biskupem świdnickim
dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej
Marka Mendyka – czytamy w
komunikacie N. 3810/20, opublikowanym 31 marca 2020
roku przez Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego
w Polsce.
Biskup świdnicki Marek
Mendyk urodził się 18 marca
1961 r. w Głuszycy. Ukończył
Technikum Chemiczne w Żarowie, a po zdaniu matury w latach 1981–1987 był studentem
Metropolitalnego Wyższego
Seminarium Duchownego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Święcenia
przyjął 23 maja 1987 r. z rąk kardynała Henryka Gulbinowicza.
W latach 1991–1995 studiował
katechetykę w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, po
których uzyskał tytuł doktora.
Posługę kapłańską rozpoczął 1987 r. jako wikariusz w
parafii św. Jerzego w Dzierżoniowie, gdzie pracował do
1991 r. Rok później został inkardynowany do diecezji legnickiej, ustanowionej wówczas
przez papieża Jana Pawła II. 24
grudnia 2008 r. został mianowany biskupem pomocniczym
diecezji legnickiej przez papieża Benedykt XVI, a święcenia
biskupie przyjął 31 stycznia
2009 r w Legnicy.
Ustępujący z urzędu biskup
Ignacy Dec pracował w diecezji
świdnickiej od chwili jej ustanowienia przez 16 lat.
- W imieniu głuszyckich
władz samorządowych i społeczności lokalnej księdzu
biskupowi składamy szczere
gratulacje, życząc zdrowia,
wielu sił i wytrwałości na nowej
drodze posługi duszpasterskiej
– mówi Roman Głód, burmistrz
Głuszycy. - Przypominam, że
Jego Ekscelencji ks. biskupowi
dr. Markowi Mendykowi Rada
Miejska w Głuszycy w 2019 r.

przyznała tytuł honorowy „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca”. Pochodzący z Głuszycy
biskup Marek Mendyk obchodził w ubiegłym roku swoją 10
rocznicę święceń biskupich.
W uzasadnieniu do Uchwały
nr V/43/2019 Rady Miejskiej w
Głuszycy z 29 stycznia 2019 r.
w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca” dla Jego
Ekscelencji Księdza Biskupa dr
Marka Mendyka czytamy:
Biskup Marek w ciągu całego swojego życia związany był
z gminą Głuszyca. Tu się urodził, wychował, tu spędził swoje dzieciństwo i lata młodości.
Zawsze z wielką dumą podkreślał, gdzie się urodził, gdzie są
jego korzenie i gdzie jest jego
miejsce, do którego zawsze
wraca. Wielokrotnie w swoich
wypowiedziach
nawiązywał
do miejsca, gdzie - jak mówił wszystko się zaczęło.
Pomimo tego, że swoją
posługą związany jest z inną
diecezją – diecezją legnicką,
wspierał każde dobro podejmowane na rzecz gminy Głuszyca. Zawsze interesował go
los najuboższych i potrzebujących naszej gminy. Jeszcze
jako kapłan diecezji legnickiej,
a potem jako jej biskup współorganizował pomoc charytatywną dla miasta i gminy poprzez oddziały Caritas diecezji
legnickiej i świdnickiej. Zbiórki
pieniężne oraz pomoc materialna, wspierane były przez
biskupa Marka, a następnie
trafiały do najuboższych naszej
gminy.
Biskup Marek był tym, który zapoczątkował inicjatywę
zbierania darów dla najbardziej potrzebujących, jaka
odbywa się w naszych świątyniach po dziś dzień w każdy
Wielki Czwartek. Niewątpliwie
stało się to początkiem wielu inicjatyw i charytatywnych
działań podejmowanych nie
tylko przez parafie, ale również
przez naszą gminę. To stało się
też początkiem do powstania
parafialnego oddziału Caritas
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Głuszyczanin nowym
biskupem świdnickim
Nuncjusz Apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio ogłosił 31 marca 2020 r., że nowym
biskupem świdnickim został Marek Mendyk – dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji
legnickiej. Pierwszy ordynariusz świdnicki – biskup Ignacy Dec - przechodzi na emeryturę.

jako odpowiedzi na potrzeby
najbardziej potrzebujących w
gminie Głuszyca.
Jeszcze jako Dyrektor Wydziału Katechetycznego diecezji legnickiej, a następnie – po
objęciu funkcji Przewodniczącego Komisji Wychowania
Katolickiego w Episkopacie
Polski – jako biskup zwracał
szczególna uwagę na dzieła
podejmowane na rzecz dzieci
i młodzieży, również gminy
Głuszyca. Wielokrotnie wspierał inicjatywy głuszyckich katechetów i nauczycieli, których
celem było propagowanie życia i jego rozwoju w oparciu o
wartości chrześcijańskie. Rozwój każdej z głuszyckich szkół
było zawsze w centrum uwagi
biskupa Marka Mendyka. Ze
szczególną troską wspierał
przez długie lata Zespół Szkół
w Głuszycy. Był tym, który postrzegał tę szkołę jako miejsce
rozwoju i wychowania kolejnych pokoleń, którzy w przyszłości staną się filarem swoich
małych ojczyzn.

Każde działanie podejmowane przez księdza Biskupa
na rzecz naszej gminy podyktowane było jej dobrem i dobrem jej mieszkańców. Zawsze
podkreślał, że najważniejsze
jest dobro tych, którzy w gminie mieszkają. Tylko działanie

ukierunkowane na drugiego
człowieka ma sens, bowiem
takie dobro zawsze będzie powracać.
Wdzięczni Jego Ekscelencji
za nieustanną duchową obecność w Gminie Głuszyca oraz
za podejmowanie działania i

inicjatywy na rzecz mieszkańców gminy, Rada Miejska pragnie nadać Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi dr Markowi
Mendykowi tytuł honorowy
„Zasłużony dla Miasta i Gminy
Głuszyca”.
(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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Prawo w pigułce: wybrane problemy stanu epidemii
Wprowadzone przez rząd
restrykcje,
spowodowane
stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, utrudniły, a w wielu
przypadkach
uniemożliwiły prowadzenie przez wielu
przedsiębiorców
normalnej
działalności
gospodarczej.
Wynika to zarówno z obowiązku stosowania przymusowej
izolacji lub kwarantanny, zamknięcia placówek oświaty, a
także z wprowadzenia zakazu
wykonywania niektórych usług
(np. restauracje, kina, bary).
Konsekwencją tych działań jest
nagła lub postępująca utrata
przez przedsiębiorców zdolności do realizowania usług,
jak również terminowych płatności zaciągniętych zobowiązań (np. za towar). Z jednej
strony terminowe wykonanie
zobowiązania wynikającego
z umowy jest podstawowym
obowiązkiem stron. Z drugiej
mamy do czynienia ze stanem,
który ciężko było przewidzieć
zawierając umowę, a który
ma wpływ na prawidłową realizację umów przez strony.
Taki stan nazywany jest „siłą
wyższą”. Przepisy nie zawierają jednoznacznej definicji siły
wyższej, jednak uznaje się, że
jest to zdarzenie zewnętrzne
(niezależne od stron umowy),

które było niemożliwe do przewidzenia przy zawieraniu umowy i którego skutkom żadna ze
stron nie mogła zapobiec. Pomiędzy niewykonaniem umowy a stanem siły wyższej musi
więc istnieć związek przyczynowy. Do takich zdarzeń powszechnie zalicza się wszelkiego rodzaju klęski żywiołowe jak
np. pożar, powódź, wyjątkowo
silny wiatr. W obecnej sytuacji
należy uznać, że również wprowadzony stan epidemii spełnia
te kryteria, ponieważ reakcja
rządu w postaci wprowadzenia obowiązkowych nakazów
i zakazów, utrudniła lub uniemożliwiła prowadzenie działalności gospodarczej w wielu
sektorach. W związku z tym,
jako czynnik nieprzewidywalny
i niezależny od stron, którego
skutkom strony zapobiec nie
mogą, pandemia wirusa SARS-CoV-2 powinna być traktowana, jako siła wyższa.
Zapisy o wyłączeniu odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy, w związku
z działaniem siły wyższej, bywają wpisywane w zawierane
umowy. Dotyczy to zwłaszcza
umów o roboty budowlane
lub deweloperskie. Zapisów
takich nie ma jednak zwykle
w prostych umowach zobo-

wiązujących do
świadczenia wzajemnego
przez
strony
umowy
(np. umowy najmu lokalu użytkowego czy kupna-sprzedaży towaru
z wcześniejszym
zaliczkowaniem).
Umowne
wyłączenie odpowiedzialności może
być przez strony
kształtowane dowolnie.
Zwykle
obejmuje w takiej
sytuacji wyłączenie roszczeń odszkodowawczych,
w tym również
kar
umownych
za nie zrealizowanie usług jak i
nieterminową ich
realizację. Strona, która przez
działanie siły wyższej nie może
w całości lub części wypełnić
swojego zobowiązania, może
w takiej sytuacji uwolnić się od
odpowiedzialności z uwagi na
to, że nie nastąpiło to z jej winy.
Gdy w umowie brak jest
klauzuli wyłączającej odpowiedzialność z uwagi na działanie siły wyższej, z pomocą
przychodzi przepis art. 3571
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Burmistrz Jedliny-Zdroju informuje
Ze względu na obecną wyjątkową sytuację, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
mieszkańców oraz pracowników Urząd Miasta Jedlina-Zdrój orazkKasa zawiesza osobistą obsługę klientów do odwołania.
Kontakt z urzędem odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną, e-mailową lub za pomocą
usług elektronicznych.
Klienci w wyjątkowych sytuacjach wymagających osobistej wizyty obsługiwani
będą jedynie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
Tel. 74 84 55 215; 74 84 55 216; 74 88 55 054; 74 88 55 269,
e-mail: urzad@jedlinazdroj.eu
Fax: 74 85 10 980
Prosimy o dokonywanie płatności należności gminnych w formie bezgotówkowej:
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
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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
Kodeksu cywilnego, zawierający tzw. klauzulę rebus sic stantibus. Przepis ten stanowi, że
jeżeli z powodu nadzwyczajnej
zmiany stosunków spełnienie
świadczenia byłoby połączone
z nadmiernymi trudnościami
albo groziłoby jednej ze stron
rażącą stratą, czego strony nie
przewidywały przy zawarciu
umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z
zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość
świadczenia lub nawet orzec o
rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron. Trzeba pamiętać,
że żadne czynności związane
z zastosowanie z klauzulą rebus sic stantibus nie dzieją się
z urzędu. O tym, czy klauzula
ta w konkretnym przypadku
będzie mogła znaleźć zastosowanie, ważył będzie sąd
w postępowaniu wszczętym
przez stronę, która zastosowania klauzuli zażąda. Oczywiście
strony mogą również zawsze,
na drodze ugodowego porozumienia, uwzględnić stan siły
wyższej we wzajemnych zobowiązaniach.

Rękojmia a zamknięty
sklep

Pomimo zamknięcia sklepu
(a nawet zawieszenia działalności) przedsiębiorca ma określone obowiązki względem
konsumentów. Musi m.in. wykonywać wszystkie obowiązki
nakazane przepisami prawa,
czyli np. przyjmować i rozpatrywać reklamacje. Jeżeli sklep,
w którym nabyliśmy wadliwą
rzecz jest zamknięty i nie mamy
możliwości dochodzenia rękojmi osobiście, to swoich praw
związanych z niezgodnością
towaru z umową lub rękojmi
należy dochodzić na drodze
pisemnej. W piśmie skierowa-

nym, przesyłką poleconą, na
adres przedsiębiorcy (który
musi być adresem ujawnionym w rejestrach CEIDG lub
KRS), należy poinformować o
zauważonych wadach towaru oraz złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny, wymiany rzeczy na wolną od wad albo o
odstąpieniu od umowy. Nawet
jeżeli przedsiębiorca – sprzedawca zamknął fizycznie sklep,
to w dalszym ciągu powinien
zorganizować odbiór kierowanej do niego korespondencji.
Jako podmiot profesjonalny
ponosi odpowiedzialność za
swoje działania i zaniechania
z tym związane. Sprzedawca
ma prawo niezwłocznie i bez
nadmiernych
niedogodności dla kupującego wymienić
rzecz wadliwą na wolną od
wad albo wadę usunąć. Jeżeli
sprzedawca nie ustosunkował
się do wystosowanego żądania w terminie czternastu dni,
uważa się, że uznał je za uzasadnione. W sytuacji unikania
przez sprzedawcę odbioru
korespondencji, a tym samym
uniemożliwienie skorzystania
praw konsumenta z jego praw,
pozostaje wystąpienie na drogę sądową przeciwko niemu.

Opłaty za zamknięte
żłobek i przedszkole

Odpłatność za żłobek czy
przedszkole uregulowana jest
w umowie, jaką rodzice podpisali z konkretną placówką. Jeżeli zawarta umowa przewiduje, że w przypadku zamknięcia
przedszkola/żłobka w związku
z działaniem siły wyższej, wyłączony zostaje obowiązek
zapłaty czesnego to sprawa
nie budzi wątpliwości. Kwestia
działania siły wyższej może być
uregulowana również w statucie danej instytucji. W przypadku jednak, gdy umowa (ani
statut) takich zapisów nie za-

wierają, obowiązek dokonywania płatności czesnego nadal
obciąża rodzica, pomimo, że
faktycznie dziecko nie przebywa w placówce. Nie dotyczy to
płatności za wyżywienie, która
w takim wypadku nie powinna
być naliczana. Należy też pamiętać, że żłobki i przedszkola
to nie przechowalnie dla dzieci, a placówki oświatowe, które
pełnią również funkcje wychowawcze. Wiele przedszkoli i
żłobków stara się realizować
zadania wynikające z umowy
i wspomagać rodziców wysyłając np. materiały do pracy z
dziećmi. Faktem jest jednak, że
umowa nie jest realizowana w
całości, gdyż dziecko nie przebywa w placówce, w godzinach, które zostały ustalone. W
związku z tym kwestia wysokości płatności za okres pozostawania dzieci w domu powinna
zostać ustalona w drodze porozumienia między rodzicami
a władzami danej instytucji. W
przypadku przedszkoli publicznych będzie to wójt, burmistrz
lub prezydent miasta. Podjęcie
przez rodzica decyzji o zaprzestaniu dokonywania opłat wiązać się może z otrzymaniem
przeciwko niemu powództwa o zapłatę. Droga sądowa
przysługuje również stronie
niezadowolonej z rozmów
ugodowych w sprawie płatności czesnego. Sąd rozważy
wówczas w jakiej części umowa była realizowana i dokona
wyceny miesięcznej wartości
zrealizowanej usługi. Rodzicowi przysługuje także prawo do
wypowiedzenia umowy z daną
instytucją, w terminach wskazanych w umowie. Możliwe
jest również w każdym czasie
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy
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„Wsparcie dla Ciebie”
od Credit Agricole na czas epidemii
Bank Credit Agricole wprowadza
udogodnienia, które mają pomóc
przetrwać okres epidemii. Zniesienie opłat za przelewy ekspresowe,
zwrot części wydatków za płatności
kartą kredytową oraz zakupy na raty
0 proc. w internetowych sklepach
partnerskich - to część pakietu
„Wsparcie dla Ciebie”, dostępnego
dla wszystkich klientów banku.
W trosce o bezpieczeństwo finansowe klientów, bank wprowadził możliwość odroczenia spłaty rat kredytów
do sześciu miesięcy. Elektroniczne
wnioski w tej sprawie mogą składać zarówno firmy, jak i klienci indywidualni,
których sytuacja ekonomiczna wyraźnie się pogorszyła w związku z panującą epidemią.
- Jeśli wniosek jest motywowany
trudnościami finansowymi wynikającymi z epidemii, nie wymagamy dołączania dokumentów poświadczających
trudną sytuację finansową. Prosimy
jedynie o podanie krótkiej informacji
w jaki sposób epidemia wpłynęła na
sytuację klienta – wyjaśnia Idalia La-

skowicz, dyrektor Pionu Windykacji i
Zarządzania Wierzytelnościami w Credit Agricole.
Ponadto, od poniedziałku, 30 marca, wszyscy posiadacze kont osobistych Credit Agricole zwolnieni są z
opłat za przelewy ekspresowe (Express
Elixir). Dzięki temu rodziny i bliscy
mogą sobie szybko przelewać pieniądze bez dodatkowej opłaty, przez 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Takie rozwiązanie będzie obowiązywać do
11 kwietnia.
Zwrot za zakupy w Internecie
Bank zachęca także klientów do
pozostania w domach i robienia zakupów przez Internet. Aby ich do tego
przekonać, proponuje posiadaczom
kart kredytowych zwrot 1 proc. wartości każdej wykonanej płatności w e-comerce (oferta dotyczy kart Gold, Silver,
Standard, a maksymalna kwota zwrotu
to 200 zł). Klienci banku mogą również
skorzystać z kredytu ratalnego 0 proc.
w ponad 200 partnerskich sklepach
internetowych, a także ze zniżek do 50
proc. w największym w Polsce Klubie

Do banku zamiast
na kwarantannę
W 27 marca po południu, do
placówki banku Credit Agricole przy ul. Broniewskiego 65B
w Wałbrzychu przyszedł młody mężczyzna z ojcem, domagając się wypłaty gotówki ze
swojego konta. Kiedy obsługa
placówki odmówiła mu obsługi powołując się na względy
bezpieczeństwa zdrowotnego,
mężczyzna wpadł we wściekłość i zaczął się awanturować i
celowo kaszleć w kierunku pracowników banku.
- Mężczyzna wcześniej skontaktował się z pracownikami tej
placówki i poinformował, że
wraca z Niemiec i będzie chciał
dokonać wypłaty w polskiej
walucie. Próbowaliśmy odwieść
go od tego pomysłu i proponowaliśmy inne rozwiązania, np.
wypłatę w bankomacie, albo
za pośrednictwem jego matki.
Niestety, mężczyzna uparł się,
żeby dokonać wypłaty osobiście w placówce - relacjonuje
Przemysław Przybylski, rzecznik
prasowy Credit Agricole.
Bank pozwala swoim pracownikom odmówić obsługi
osobom, które powinny przebywać na kwarantannie. A

Rabatowym, z którym współpracuje
ponad 10 tys. sklepów i punktów usługowych.
- Zależy nam na tym, aby pomóc
klientom przetrwać ten trudny okres.
Dlatego proponujemy rozwiązania, które pozwalają zaoszczędzić, czy wręcz
zyskać na operacjach wykonywanych
np. za pomocą naszych kart. Te pozornie drobne gesty, realnie mogą wpłynąć
na ułatwienie codzienności. Chcemy,
być przyjaznym partnerem w tej szczególnej sytuacji, w której się wszyscy
znaleźliśmy – mówi Jędrzej Marciniak,
wiceprezes banku.
Otwórz konto w aplikacji
Klienci, którzy jeszcze nie korzystają z usług Credit Agricole, mogą w
łatwy sposób założyć rachunek w tym
banku, bez konieczności odwiedzania
oddziału. Bank uruchomił niedawno
innowacyjną aplikację na telefon, poprzez którą każdy może uruchomić
rachunek w 15 minut, całkowicie samodzielnie.
Wystarczy ściągnąć na telefon aplikację CA24 Otwórz Konto. Po urucho-

mieniu, aplikacja poprosi klienta o zweryfikowanie tożsamości: trzeba zrobić
sobie zdjęcie, a następnie zeskanować
dowód osobisty. Wymagane jest podanie również kilku ważnych informacji,
m.in. adresu e-mail, numeru telefonu
i adresu korespondencyjnego. Etap
podpisania umowy również odbywa się
zdalnie – klient wpisuje kod pin przesłany na jego telefon.

- Opłata za prowadzenie takiego
konta wynosi 0 zł, klient nic nie płaci
również za wielowalutową kartę do konta, wypłatę z wszystkich bankomatów w
Polsce oraz za przelewy przez Internet.
Dodatkowo, każdy kto w kwietniu założy
nowe konto, albo przeniesie je do nas z
innego banku, może dostać premię w
wysokości do 200 zł – zachęca Przemysław Przybylski, rzecznik banku.

Przyłbice dla medyków

zgodnie z przepisami o stanie
epidemii,
wprowadzonymi
przez rząd, każda osoba wracająca zza granicy ma obowiązek
przebywać w odosobnieniu
przez co najmniej 14 dni.
- Nasi doradcy, mimo stresu jaki przeżywają w związku z epidemią koronawirusa,
codziennie z poświęceniem
służą pomocą klientom. Na
ogół spotykamy się ze zrozumieniem i klienci chętnie stosują się do ograniczeń jakie
wprowadziliśmy ze względów
bezpieczeństwa. Jednak w tym
przypadku nie było żadnej woli
współpracy, tylko agresja - wyjaśnia Przemysław Przybylski.
Gdy niezadowolony klient
zaczął krzyczeć na pracowników banku i agresywnie domagać się wypłaty gotówki, dyrektor placówki wezwała policję.
Jednak zanim patrol policji
zdążył przyjechać na miejsce,
mężczyzna oddalił się. Później
próbował także wypłacić pieniądze w drugim wałbrzyskim
oddziale Credit Agricole, przy
ul. Słowackiego, lecz tam również nie został obsłużony.
(RED)

Do placówek medycznych w Wałbrzychu trafiają
ochronne przyłbice, które
pomagają zapobiegać zakażeniom koronawirusem. –
Każdy może wspomóc naszą
akcję, przekazując wpłaty.
Pod adresem https://zrzutka.pl/pdzbnm prowadzimy
internetową zbiórkę pieniędzy na materiał i dodatkowy
sprzęt, co pozwoli na zwiększenie wydajności na dobę
– mówią Piotr Żukowski i Jakub Gadecki, organizatorzy
produkcji przyłbic przy pomocy drukarek 3D.
- Od wielu dni cały czas produkujemy przyłbice, które są
sukcesywnie przekazywane do
placówek medycznych w Wałbrzychu. Szpital położniczy,
zgodnie z zapotrzebowaniem,
otrzymał 45 sztuk, pogotowie
ratunkowe dostało 50 zamówionych sztuk, ale poproszono
nas o 20 kolejnych na zapas.
Szpital im. Sokołowskiego
otrzymał 180 z 1200 zmaówionych przyłbic, a w najbliższy
piątek do centrum krwiodawstwa trafi 40 egzemplarzy – wyliczają Piotr Żukowski i Jakub
Gadecki.
Dla personelu medycznego
jest to bardzo cenne wsparcie.

- W imieniu swoim oraz całego
personelu medycznego serdecznie dziękuję za przekazanie przyłbic ochronnych, które
zabezpieczą nasz personel. W
tej trudnej sytuacji każdy gest
wsparcia, jaki kierujecie Państwo w naszą stronę jest na
wagę złota. Robimy co w naszej
mocy, by ratować zdrowie i życie wszystkich pacjentów, którzy trafiają do naszej placówki
– powiedziała organizatorom i
uczestnikom akcji drukowania
przyłbic Elżbieta Ponczkowska,
Dyrektor
Specjalistycznego
Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w
Wałbrzychu.

Wesprzyj akcję

- Apelujemy do wszystkich
o wsparcie społecznej zbiórki
na wyprodukowanie przyłbic
ochronnych i gogli dla szpitali
oraz placówek medycznych
w Wałbrzychu - apelują Piotr
Żukowski i Jakub Gadecki. –
Doceniamy wysiłki służb medycznych, rządu, wojska, 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 są one przekazywane 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.
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 oraz
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! – dodają organizatorzy akcji.
(RED)
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Szyją nie tylko dla mieszkańców
- W walce z pandemią koronawirusa najskuteczniejsze jest pozostanie w domu.
Wsparciem są także wszystkie środki ochrony osobistej.
Już dzisiaj można powiedzieć, że obowiązkowe wprowadzenie noszenia maseczek
przez naszych czeskich sąsiadów pozytywnie wpłynęło na
spłaszczenie krzywej zachorowań w Republice Czeskiej.
Nie czekajmy na odgórne
wytyczne tylko działajmy! –
apeluje Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.
- Blisko 1/3 mieszkańców
Gminy Mieroszów to seniorzy. Nawet jeśli nie czujemy
się nimi, to statystyki i metryki nie kłamią. Dzięki naszej
społecznej akcji udało się już
uszyć blisko 700 sztuk maseczek wielokrotnego użytku i
nasze wspaniałe panie wciąż
nie przestają! Akcja rozpoczęła
się 24 marca 2020 r. i w niecały
tydzień udało się osiągnąć taki
wynik! Z troski o bezpieczeństwo, od tygodnia rozdajemy
maseczki osobom najbardziej
potrzebującym: seniorom – za
wsparcie w dystrybucji dziękujemy sołtysom, Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Mieroszowie i strażakom; sprzedaw-

com w sklepach, aptekach,
bankach, na poczcie, małym
przedsiębiorcom – w dystrybucji pomagają pracownicy Mieroszowskiego Centrum Kultury, strażacy i sołtysi; białemu
personelowi zatrudnionemu
w przychodniach i Sanatoriach
Dolnośląskich . Wszystkim z
serca dziękuję i działamy dalej
– podkreśla burmistrz Andrzej
Lipiński.
- Jako koordynator naszej
małej gminnej szwalni maseczek, z całego serca dziękuję
ludziom, którzy umożliwiają
nam ich szycie, czyli podarowali nam materiały niezbędne
do wykonania maseczek wielokrotnego użytku. Pomocy
udzielili nam: notariusz Maciej
Szerer, Biuro Nieruchomości
Perfect Home – MieszkamDobrze.pl, Prezes FWO Camela
Michał Gaździński, zastępca
przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego Stanisław
Skrzyniarz, Prezes Zarządu
Sanatoria Dolnośląskie Sp. z
o.o. Tomasz Maciejowski oraz
Liliana Michnicka. Serdecznie
dziękuję dyrektorowi Mieroszowskiego Centrum Kultury
Igorowi Hoffmanowi za udostępnienie pomieszczeń i maszyn do szycia. Słów wdzięcz-

ności i szacunku dla pań, które
szyją nie pomieści żaden post.
Dlatego napiszę po prostu:
dziękuję – dodaje radna Rady
Miejskiej Mieroszowa Ilona
Henko.
1 kwietnia Gmina Mieroszów przekazała 100 wyprodukowanych własnym sumptem maseczek Hospicjum im.
Jana Pawła II w Wałbrzychu.
- Zawiozłam do wałbrzyskiego hospicjum maseczki, które
uszyły panie z Gminy Mieroszów. Pan, który otworzył mi
drzwi, zajrzał do mojej torby
i jego twarz rozjaśnił blask, a
oczy nabrzmiały mu od łez...
Ja też byłam bliska płaczu ze
wzruszenia, bo widziałam w
jego oczach ogromną radość,
wdzięczność i po prostu dobro. Przekazałyśmy 100 maseczek wielokrotnego użytku,
ale chcemy ofiarować więcej. I
idziemy o krok dalej - powstaje
prototyp fartucha ochronnego.
Ludzie wciąż się do mnie zgłaszają, chcą pomagać szyć. Cieszy mnie to, że i młodzież jest
chętna. Otrzymałyśmy także 4
bele materiału z FWO Camela,
za co z serca dziękuję, wciąż
pomagają nam Sanatoria Dolnośląskie. Brakuje teraz już tylko nam gumek do maseczek.

Moja prośba - kto chce ofiarować gumkę, niech dzwoni:
662203457 – dodaje koordynująca akcję Ilona Henko.
Również pracownicy obsługi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku włączyli
się do akcji szycia maseczek
dla potrzebujących instytucji
oraz placówek medycznych. Maseczki zostaną przekazane
instytucjom w przyszłym tygodniu. Dziękujemy Róży Ćwik z
Unisławia Śląskiego za nieodpłatne przekazanie materiałów
– dodają pracownicy szkoły w
Sokołowsku.

Maseczki powstają w Gminie Mieroszów…

W Walimiu też szyją

Z inicjatywy pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Walimiu zrodziła się akcja
szycia maseczek dla wszystkich
służb działających na rzecz
mieszkańców Gminy Walim.
- Z budżetu Gminy Walim, ze
środków dedykowanych na
zarządzanie kryzysowe, został
zakupiony materiał, z którego powstają maseczki. Firma
Wtórpol Robert Adamczyk z
Lubachowa przekazała nieodpłatnie na ten cel flizelinę,
gumki oraz nici. Do akcji włączyli się pracownicy Centrum

…i Gminie Walim.
Kultury i Turystyki w Walimiu,
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Walimiu, Gminnej Biblioteki
Publicznej w Walimiu, a także mieszkanki gminy: Mariola
Słobodzińka, Danuta Szczur,
Helena Pacyniak, Genowefa
Staszczyk, Helena Połeć i Joanna Sidor. I tak jedni uczestnicy
akcji wycinają formy, a drudzy

szyją maseczki. Wszystkim, którzy pomagają w tym trudnym
czasie pandemii, serdecznie
dziękujemy.
Podziękowania ślemy również strażakom
ochotnikom z Gminy Walim,
którzy dostarczają żywność
– podkreśla Adam Hausman,
wójt Gminy Walim.
(RED)
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Budują basen i szkołę
- Mimo stanu epidemii,
bez przeszkód i zgodnie z
harmonogramem
realizowane są prace związane z
budową krytej pływalni Dolnośląski Delfinek i Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego
w Szczawnie – Zdroju przy
ul. Słonecznej 1A - mówi
Burmistrz Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk, który odwiedził teren budowy dwóch
największych i najbardziej
oczekiwanych
inwestycji
miejskich.

Trwają prace związane z wylaniem płyty fundamentowej pod
budynek nowej szkoły w Szczawnie-Zdroju. Od tego momentu
nowy budynek szkoły będzie rósł
w oczach mieszkańców. Dwie
brygady pracowników, 2 pompy
i 10 samochodów dostawczych
obsługuje proces wylewki 650 m
sześciennych betonu.
W obiekcie Dolnośląski Delfinek trwają natomiast prace
wykończeniowe: glazurowanie
podłóg i niecki basenowej oraz
wykonanie okładzin ścian. Na

obiekcie, z sukcesem zamontowano instalację solarną, która
będzie służyła do podgrzania
wody basenowej.
Organizacja pracy na placu
budowy została dostosowana
przez generalnego wykonawcę
Sirbud - Minari S.A. do obecnej
sytuacji epidemicznej. - Cieszymy się i cierpliwie wyczekujemy końca inwestycji, kiedy to
usłyszymy pierwszy dzwonek
w nowym budynku szkoły –
dodaje Marek Fedoruk.
(KT)

Nieprawdziwe
informacje
- W ostatnich dniach na internetowych portalach społecznościowych pojawiła się
informacja o zakażonych
osobach ze Szczawna-Zdroju. Bardzo niepokojące są to
doniesienia jednakże należy je
sprostować, nie dotyczą one
mieszkańców Szczawna-Zdroju. Przykre jest, że w dobie pandemii, w czasie kiedy ludziom
potrzebna jest realna pomoc i
wsparcie, część radnych wykorzystuje swój mandat w sposób
karygodny i rażący podając w
mediach społecznościowych
nieprawdziwe i niesprawdzone informacje, które wzbudzić
mogą niepokój i panikę a tym
samym nie służą dobru mieszkańców w tym trudnym czasie.
Czemu służy wprowadzanie
mieszkańców w błąd? Kolejny
raz apeluję do mieszkańców,
aby w tej kryzysowej sytuacji
korzystać tylko i wyłącznie z
wiarygodnych i sprawdzonych
źródeł informacji. Zachowajmy
spokój i pozostańmy w domu
- mówi Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk.

REKLAMA

(KT)

Zmiana
organizacji
ruchu
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

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju wprowadził zmiany
organizacji ruchu na ulicy
Fryderyka Chopina w zakresie
zastąpienia znaku B-1 znakiem
B5 do 5t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. - Ruch odbywa się jednokierunkowo od strony ul. Gen.
Józefa Łączyńskiego w stronę
ul. Adama Mickiewicza. W przeciwną stronę ruch jest ograniczony dla wszystkich pojazdów
prócz autobusów komunikacji
publicznej, dla której wyznaczony został osobny pas bus.
Likwidacja znaku B-1 została
dokonana przez firmę Budimex
S.A. w ramach zatwierdzonej
korekty projektu tymczasowej
organizacji ruchu dla zadania
„Budowa Obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr
35” – informuje Marek Fedoruk,
burmistrz Szczawna-Zdroju.
(KT)

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

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

Raport z gmin
Zmiana rozkładu jazdy

• Od 31 marca, na wniosek pasażerów, został uruchomiony dodatkowy kurs na linii nr 5 na trasie Głuszyca Górna – Wałbrzych.
Kurs jest realizowany z przystanku Głuszyca Górna – Kłodzka pętla o godz. 6:36 do Wałbrzycha
(do przystanku Wysockiego – Pl.
Grunwaldzki).
• Od 1 kwietnia Głuszycka Komunikacja Publiczna realizować
będzie sobotni rozkład jazdy
wraz z dodatkowymi porannymi
kursami: godz. 6:00 z Centrum
Przesiadkowego do GrzmiącejŁomnicy i powrót; godz. 6:21 z
Centrum Przesiadkowego do
Głuszycy Górnej i powrót; godz.
7:00 z Centrum Przesiadkowego
do Sierpnicy i powrót do Centrum Przesiadkowego i do Jedliny (ul. Hoża).

Nowe zasady

• 1 kwietnia 2020 r. zmieniły się
zasady gospodarki odpadami w
Gminie Czarny Bór. Poza nową
stawką za gospodarowanie odpadami, zmieniła się również
forma rozliczania. Konieczne
stało się złożenie nowych deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami, do
którego zobowiązani są: właściciele nieruchomości, którzy mieli
dotychczas zadeklarowaną nieselektywną zbiórkę odpadów;
właściciele nieruchomości, którzy uiszczali dotychczas opłatę
za gospodarowanie odpadami
od gospodarstwa domowego; właściciele nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi,
którzy do tej pory deklarowali
posiadanie kompostownika. Do
mieszkańców trafiły informacje
o segregacji odpadów oraz deklaracje, które należy wypełnione dostarczyć do urzędu: pocztą

elektroniczną na adres: sekretariat@czarny-bor.pl lub biuro.podawcze@czarny-bor.pl; pocztą
tradycyjną na adres urzędu, osobiście za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej w
przedsionku budynku urzędu;
przez ePUAP. Więcej informacji
pod numerem 74 8450-139 lub
349, wew. 26.

Maski dla seniorów

• Za pośrednictwem OPS oraz
asystentów osób niepełnosprawnych i seniorów, Urząd
Miejski w Boguszowie – Gorcach
prowadzi akcję dostarczania
maseczek. Celem akcji jest zabezpieczenie seniorów, należących do grupy podwyższonego
ryzyka, przed koronawirusem.
- Drodzy seniorzy, pamiętajcie
jednak o zasadach prewencji:
często myjcie ręce, unikajcie
skupisk ludzi i odkażajcie sprzęt
codziennego użytku. Warto
skorzystać z możliwości, by ktoś
zrobił zakupy, odbierał recepty
i je realizował. Unikajcie wychodzenia z domu – mówi Sebastian
Drapała, zastępca burmistrza Boguszowa-Gorc.

Zdalne nauczanie

• Szkoły podstawowe w Walimiu
oraz w Jugowicach dostosowały
swój system pracy do obowiązujących warunków. Prowadzone jest nauczanie zdalne i trwa
akcja wypożyczania sprzętu
uczniom, którzy nie mają dostępu do komputera. Już kilka osób
korzysta z tej formy pomocy. W
sprawie wypożyczenia komputera rodzice powinni kontaktować się telefoniczie ze szkołami:
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Jugowicach – tel. 603 328 829,
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Walimiu – tel. 74 849 43 50.
(RED)
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Najgorsze jeszcze przed nami
Janusz
Bartkiewicz

Kiedy 26 marca 2020 r. oglądałem transmisję obrad Sejmu,
który został zwołany dla podjęcia niesamowicie ważnych dla
posła Jarosława Kaczyńskiego
aktów prawnych, zdawałem
sobie sprawę, że oto dzięki
okrutnemu zrządzeniu opozycja ma wreszcie okazję, aby
nikłą przewagę parlamentarną
PiS wreszcie przełamać. Oto
bowiem, z uwagi na szalejącą
zarazę, w poselskich ławach
zasiadło tylko 197 żołnierzy (z
235) posła Kaczyńskiego, ponieważ pozostali nie stawili się
z uwagi na epidemię. Dawało
to posłom opozycji niepowtarzalną już możliwość przegłosowania w Sejmie wszystkiego,
co mogła w tym dniu przegłosować, a zwłaszcza odrzucić
pisowski projekt regulaminu
Sejmu, pozwalający uruchomić
tryb głosowania na odległość.
Jarosław Kaczyński zdawał sobie doskonale sprawę, że bez

takiej możliwości nie będzie w
stanie swej siedmiomandatowej przewagi utrzymać, a tym
samym przegłosować stworzonej na kolanie dziurawej
jak durszlak tzw. tarczy antykryzysowej. W takim samym
stopniu zdawał sobie z tego
sprawę Borys Budka, który
wygłosił z sejmowej mównicy
płomienne przemówienie, w
którym żądał od Marszałek Sejmu, aby zamiast zajmować się
projektem regulaminu, zacząć
procedować nad projektem
wspomnianej ustawy antykryzysowej. Myślałem, ba, byłem
przekonany, że pozostałe kluby opozycyjne bez wahania
poprą stanowisko Platformy
Obywatelskiej i nie dopuszczą
do uchwalenia poprawek do
sejmowego regulaminu, a tym
samym uniemożliwią zamysł
Kaczyńskiego, aby poprzez
głosowanie na odległość tę nikłą przewagę PiS (a konkretnie
Zjednoczonej Prawicy) w Sejmie utrzymać. Nie doceniłem
jednak niesamowitej politycznej głupoty części opozycji,
a konkretnie posłów z Klubu
Lewicy i PSL+Kukiz, którzy za
chytrym planem Kaczyńskiego

REKLAMA

zagłosowali jak za panią matką.
Szybko policzyłem i wyszło mi,
że główną winę za to ponosi
tylko Lewica, bo nawet połączone siły PSL i Konfederacji
nie były w stanie uzupełnić
braku 38 posłów PiS. Patrzyłem, słuchałem i nie wierzyłem
własnym oczom oraz uszom.
Na efekty długo nie trzeba było czekać. Zaraz po tym
haniebnym dla Lewicy i PSL
głosowaniu, poselskie towarzystwo rozjechało się do domów, aby w dniu następnym,
leżąc sobie pod pierzyną, przegłosowywać wszystko to, co
Jarosławowi Kaczyńskiemu dla
przeprowadzenia
wyborów
na Andrzeja Dudę, potrzebne
było. Stawiam dolary przeciw
orzechom, że dla niego nie jakaś tam tarcza antykryzysowa
była najważniejsza, bo najważniejszym było zapewnienie
uzyskania większości głosów
na jego nominata do stołka
prezydenta, co mógł sobie zagwarantować wyłącznie w drodze przegłosowania poprawki
do Kodeksu Wyborczego. Tak
więc mając zapewnioną 100%
frekwencję posłów swego klubu, bez problemu do projektu
REKLAMA

Informacja Wójta Gminy Walim
Gmina Walim prosi – zostań w domu. Jeśli masz do załatwienia
w urzędzie sprawę, prześlij ją emailem na adres urząd@walim.pl, kancelaria@walim.pl lub pocztą tradycyjną. Osoby będące w posiadaniu
podpisu elektronicznego, mogą składać wnioski przez system e-puap. Tylko w pilnych sprawach należy zgłaszać się osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00.
W 2018 roku Gmina Walim wprowadziła w urzędzie system elektronicznego zarządzania dokumentacją – EZD. System ten w obecnej sytuacji sprawił, że wszyscy pracownicy urzędu mają możliwość pracy
zdalnej. Dlatego każdy Państwa wniosek trafia na „elektroniczne biurko” urzędnika i jest załatwiany zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. W godzinach otwarcia urzędu pozostajemy także pod numerem telefonu 74 84 94 340.
***
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną , w trosce o zdrowie pracowników i mieszkańców gminy Walim, informujemy o przedłużeniu terminu zamknięcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, znajdującego się na stacji PKP w Jugowicach, do dnia
30.04.2020 roku (z możliwością przedłużenia tego terminu).

ustawy antykryzysowej, podczas nocnych „obrad” Sejmu,
o trzeciej nad ranem, wrzucił
kilka dodatkowych punktów
nie mających nic wspólnego
z treścią uchwalanej ustawy,
co mógł uczynić dzięki niesamowitemu zmysłowi politycznemu Lewicy i PSL. I na nic już
później nie zdała się „heroiczna
postawa” tych klubów, które
za uchwaleniem tej „tarczy”
nie zagłosowały, bo Jarosław
Kaczyński ma cały czas o te
siedem szabel więc, gdyż jego
posłowie nawet obłożnie chorzy, mogą poprosić członków
swych rodzin, aby za nich w
odpowiednim momencie coś
tam kliknęli. Kto to sprawdzi,
kto faktycznie klikał? Po głosowaniu posłowie Lewicy i PSL
krokodyle łzy zaczęli wylewać
nad tym, że Platforma za ta
ustawą zagłosowała, zapominając całkowicie, że i tak to
nie maiło żadnego znaczenia,
bo Jarosławowi Kaczyńskiemu
wystarczało to co ma, czyli 235
posłów mogących głosować
nawet wtedy, kiedy w WC sobie siedzą i partyjne przekazy
dnia czytają. A wszystko dzięki
Lewicy i PSL.
Kiedyś były szef SLD i premier, a obecnie europarlamentarzysta Leszek Miller,
naśmiewał się z europosłów
PiS, którzy chwalili się, że uwalili kandydaturę Timmermansa, głosując na Ursulę von der
Leyen. Śmiał się wówczas, że ta
ich radość jest jak radość karpi, które chcą przyspieszenia
świąt Bożego Narodzenia. I się
nie pomylił, ponieważ po tym
wyborze na jej widok Jarosław
Kaczyński zębami aż do bólu
zgrzyta. I takimi właśnie karpiami okazali się - niestety - posłowie z Lewicy i PSL. Teraz posła
Kaczyńskiego nie powstrzyma już nic i nawet zaraza nie
stanowi dla niego problemu,
bo spokojnie uchwalił sobie,
że obywatele po sześćdziesiątym roku życia będą mogli
głosować korespondencyjnie,
chociaż w 2017 roku był temu
przeciwny jak najbardziej,
słusznie wówczas argumentując, że takie głosowanie ułatwi
rządzącym oszustwa wyborcze.
Prorocze słowa, szkoda, że tak
szybko i łatwo zapomniane.
Nie będę już wspominał, że te
poprawki o trybie głosowanie
są niezgodne z Konstytucją RP,
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, jak i
regulaminem Sejmu, ponieważ
poseł Kaczyński na prawo powołuje się tylko wówczas, kiedy jest to tylko jemu potrzeb-

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prace ogólnobudowlane
zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
kładzenie gładzi gipsowej
montaż paneli ściennych
tapetowanie
malowanie wnętrz
montaż paneli podłogowych
układanie glazury
przeróbki instalacji elektrycznej
montaż oświetlenia
przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Tel. 606 478 000
ne. Po za tymi przypadkami
prawem jest jeno jego wola,
zgodna jedynie z prawem naturalnym, które jest ponad
wszelkim prawem stanowionym przez państwo, o czym nawet biskupi głośno i ochoczo
zaświadczają. A słowo biskupów w Polsce jest już prawem.
Wszystko to staje się powoli
jakimś ponurym kabaretem,
nieustająco trwającą tragifarsą,
która w połączeniu ze światową pandemią koronawirusa
(COVID-19) odbiera człowiekowi nadzieję, że przyjdą jeszcze
normalne czasy. Normalne, bo
dzisiejsze normalnymi nie są,
wbrew temu, o czym beznadziejnie durnowato opowiada
Andrzej Duda, który za wszelką
cenę – nawet zdrowia i życia
obywateli – chce znów zostać
„notariuszem” Jarosława Kaczyńskiego. Podczas niedawnej internetowej konferencji
prasowej A. Duda z uśmiechem
prawił, że „Jeżeli są warunki,
by iść normalnie do sklepu,
to są też warunki do tego, by
normalnie pójść zagłosować.”
Widać, że jest jednym z tych,
o których dwa dni temu mówił
minister Szumowski, iż - niestety - nie wszyscy są w stanie
uświadomić sobie to, co się w
Polsce i na świecie dzieje i jak
jest to dla ludzi groźne. Ja jestem tego jak najbardziej świadom, ale dlaczego nie A. Duda i
jego mentor? Nie mam pojęcia.
Widać tak już mają. Kpią obaj
sobie z obywateli nawołując,
abyśmy siedzieli w domu, a
jednocześnie zmuszając nas
do odwiedzenia lokali wyborczych. Przekonując, że wybory
korespondencyjne przed rozsiewaniem zarazą nas uchronią, ale dobrze wiedzą, że aby

takie wybory przeprowadzić i
tak trzeba będzie przeszkolić
i umieścić obok siebie 300 tysięcy członków komisji, którzy
i w ten sposób narażeni będą
na kontakt z iluś tam milionami
głosujących. Dobrze wiedzą,
że trzeba będzie kupić kilkadziesiąt milionów długopisów,
jednorazowych rękawiczek i
podobną ilość pojemników z
płynem dezynfekującym, bo
nie wiadomo ilu obywateli z
nowej możliwości głosowania
zechce skorzystać. Ale przede
wszystkim Poczta Polska będzie musiała wysłać w teren
zwiększoną liczbę listonoszy,
którzy w przeciągu kilku dni
będą musieli roznieść 60 milionów przesyłek. Wszak będą
musieli karty do głosowania
do wyborców dostarczyć, a
następnie przyjść ponownie,
aby je odebrać i zanieść do komisji wyborczych, przy okazji
roznosząc zabójczego wirusa.
Czy ktoś zdrowy na umyśle jest
sobie w stanie to wyobrazić?
Ale przed nami jeszcze najgorsze, bo premier Węgier Orban
znów dał Kaczyńskiemu przykład, że można zwykłą ustawą
sejmową zawiesić parlament i
wszelkie prawo, dając premierowi nieskrępowaną żadnymi
terminami władzę w pełni autokratyczną. I to wszystko dzięki wam, (p)osłowie z Lewicy.
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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Nabór do Przedszkoli „U Mikołaja”
i na oddział żłobkowy
Przedszkola „U Mikołaja”
w Wałbrzychu i Strudze rozpoczęły nabór dzieci od 1 do
6 roku życia. Prowadzone są
także zapisy do jedynego w
powiecie wałbrzyskim niepublicznego żłobka w Strudze.
Oba przedszkola „U Mikołaja” położone są w bardzo dobrych lokalizacjach: w Wałbrzychu przy ulicy Andersa 171,
a w Strudze w Gminie Stare
Bogaczowice przy ul. Szkolnej

2. Placówki są wyposażone w
nowoczesne meble, urządzenia oraz zabawki, które – dzięki
niezbędnym atestom – zapewniają komfort i bezpieczeństwo
użytkowania. Właściwą opiekę
i edukację zapewnia wszystkim
dzieciom starannie dobrany
oraz znakomicie wykwalifikowany personel.
- W naszych placówkach nie
tylko realizujemy podstawę
programową, zgodną z wytycz-

nymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Staramy się naszym
dzieciom zapewnić wszechstronną edukację i harmonijny
rozwój. Dlatego w naszej ofercie jest bardzo bogaty pakiet
zajęć dodatkowych. Poza tym
wszystkim, co oferują inne
tego typu placówki, do dyspozycji naszych milusińskich jest
między innymi nauka gry w
szachy, czy akademia dźwięku.
Poza tym dla dzieci przedszkolnych realizujemy innowacyjny
projekt „Poznajemy zawody”,
który jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej. Nie
zapominamy także o tym, że
przedszkole jest miejscem nie
tylko nauki, ale także zabawy i
wypoczynku. Nasze dzieci mają
do dyspozycji salę zabaw z
dmuchanymi zabawkami, która daje im możliwość wyładowania nagromadzonej energii i
sprawia wielką frajdę – wylicza
Ramona Bukowska, dyrektor
Przedszkola „U Mikołaja” w
Wałbrzychu i Strudze.
Co oczywiste, dzieci z rocznika 2014, które będą chodziły

w nowym roku szkolnym do
„zerówki”, mają w Przedszkolach „U Mikołaja” zagwarantowany sześciogodzinny pobyt
bezpłatnie.
Warto podkreślić, że w placówce w Strudze od 2017 roku
funkcjonuje jedyny w powiecie wałbrzyskim oddział żłobkowy, który – zgodnie z ustawą - jest wpisany do rejestru

placówek opieki nad dziećmi
do lat 3.
- Zapraszamy rodziców,
którzy cenią sobie miłą i domową atmosferę w przedszkolu i
żłobku, do kontaktu z naszymi

placówkami w Wałbrzychu i
Strudze. Wszelkich szczegółowych informacji udzielamy pod
numerami telefonów: 502 502
024 oraz 510 120 760 – dodaje
dyrektor Ramona Bukowska.
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Okiem psychologa: zwodnicze ścieżki sukcesu (1)
Marek
Gawroń

Któż z nas w marzeniach,
przynajmniej raz w życiu, nie
widział siebie na scenie, w
świetle reflektorów, z widownią pełną swoich sympatyków
podziwiających każde działanie, słowo i gest? Skąd bierze
się w nas wielkie potrzeba
sukcesu? Na pierwszy rzut
oka sprawa wydaje się prosta.
Każdy woli patrzeć na świat
ze szczytu, niż tkwić na dnie
przytłoczony swoją porażką i
zastanawiać się co poszło nie
tak, dlaczego to właśnie mnie
się to przytrafiło, może gdybym się bardziej postarał…
itp., itd. Kłopot w tym, że na
szczycie jest bardzo, bardzo
mało miejsca, a większość
populacji naszej planety zamieszkuje właśnie owe doliny
przeciętności, lub - gdy ma pecha - trafia na samo dno.
Mogłoby się wydawać, że
pogoń za sukcesem, rozumianym jako zdobycie sławy, majątku, wysokiej pozycji itp. (za:
„Słownikiem języka polskiego”
pod red. W. Doroszewskiego)

jest wpisana w naszą naturę.
W końcu ludzie od wieków
rywalizowali ze sobą o dostęp
do najlepszych dóbr i władzę.
To prawda, jednak ową wrodzoną motywację do osiągnięcia przewagi w wyścigu o
przetrwanie i skuteczność prokreacji nie rozumiano jako dążenia do sukcesu. Zwycięstwo
w rywalizacji z innymi uznawano jako wynik pomyślnego
zrządzenia losu, opatrzności,
laski bożej, przychylności losu.
Sukces jako cel sam w sobie
nie był wyznacznikiem życia
ludzi przez całe wieki. Musimy
pamiętać, że przez dużą część
ostatnich dziesięciu tysięcy
lat, ogromna większość ludzi
żyła we wspólnotach rolniczych. W takich wspólnotach
każdy miał swoje określone,
ograniczone i stałe miejsce.
Świat chłopa mieścił się w
zamkniętej i zdefiniowanej
przestrzeni, na kawałku ziemi,
którego nigdy nie opuszczał
i który wyznaczał horyzont
wszelkich możliwych egzystencjalnych pytań i odpowiedzi. W takich społecznościach
nie było pluralizmu i prawa
wyboru. Nikt nie zastanawiał
się nad swoją tożsamością, nie
próbował odpowiedzieć sobie na pytania: kim jestem, co
mogę osiągnąć, nie mówiąc

już o próbach odkrywania
własnego autentycznego ja,
czy samorealizacji. Świat był
uporządkowany, wyznaczone
w nim były jasne reguły. Każdy
robił to, co do niego należało
i - jeśli miał odrobinę szczęścia
(brak chorób, tragicznych wypadków, wojen itd) - mógł bez
wewnętrznych udręk i rozterek egzystencjalnych przeżyć
swoje życie. Pojęcie sukcesu
było w nim nieobecne i nie
mogło stanowić żadnej miary
własnego losu. Do tego potrzebna była inna, nowa opowieść.
Jej pojawienie się w epoce
oświecenia i nazwanie znacznie później humanizmem,
wpłynęło w sposób zasadniczy na kontent umysłowości
ludzi zachodu. Za sprawą
jego koryfeuszów: Johna
Locka i nieco później Jeana
Jacques'a Rousseau nastąpiło zerwanie trwałej - jak się
dotychczas zdawało - więzi
pomiędzy „zewnętrznym społeczeństwem a wewnętrznym
ja”. W ten oto sposób wyłoniła się nowa postać duchowości, w której ludzie zaczęli
myśleć o sobie samych jako o
istotach posiadających jakąś
głębię wewnętrzną. Odzyskanie - jak powiada Fukuyama
- „wewnętrznego ja” spowo-

dowało otwarcie możliwości
na własny, nieograniczony już
niczym, poza własną potencją, rozwój i przyznanie każdej jednostce takich samych
szans na osiągniecie sukcesu i
powodzenia w życiu. Z nastaniem epoki nowożytnej, przed
wszystkim zaś wraz z rozwojem kapitalizmu, pojęcie sukcesu stało się mottem i siłą napędowa ludzkiej egzystencji.
Od tej pory każdy niemal człowiek chce wspiąć się na szczyty władzy, popularności, mieć
więcej niż mają inni - być wygranym. Moglibyśmy wyobrazić sobie człowieka, który jest
zadowolony z tego co aktualnie posiada, o ile zaspokaja to
jego podstawowe potrzeby,
ale coraz trudniej spotkać go
na ulicach dzisiejszego Nowego Yorku, Paryża, Warszawy,
czy Pułtuska. Modne slogany typu: przekraczaj granice
komfortu, to w gruncie rzeczy
nic innego, jak nowe oblicze
pojęcia sukcesu pod którymi
kryje się znana zasada wolnego rynku. Przekonano nas,
że równowaga zagraża nam
bardziej niż ryzyko i niestabilność, a chcieć więcej jest dążeniem chroniącym nas przed
stagnacją. Nic więc dziwnego,
że chciwość i nadmiar stały się
naszą wizytówką.

Ale sukces nie tylko stał się
obsesją współczesnego kapitalistycznego świata (47 300 000
wyników pod hasłem „sukces”
w wyszukiwarce Google, dla
porównania pod hasłem mądrość - 4550 000 wyników), ale
także jednym, jak to określa
prof. Wiesław Łukaszewski, z
fetyszów psychologów. Dokładnie mówiąc - tym fetyszem
stało się pojęcie efektywności,
zapewniające osiąganie sukcesów. Jak zauważa dalej autor:
„powszechna fiksacja na kolekcjonowaniu sukcesów, co
często oznacza po prostu zwycięstwo w rywalizacji z innymi
sprawia, że porażki nabierają
szczególnie ponurego znaczenia.” Uderzają bowiem w nasze ja, obnażają jego kruchość,
podważają poczucie skuteczności i wartości. Są świadectwem naszej niewiedzy,
nieznajomości siebie i swoich
mocnych stron. Jak słusznie
zauważ też Najder: „żyjemy w
świecie pozytywnego myślenia, heroicznego samorozwoju
i uśmiechu po ósemki. Porażka
dowodzi nie-dania-rady, bycie przegrywem - o porażce
się nie mówi” (Łukasz Najder,
„Moja Osoba). Psycholożka A.
Duckworth nazywa takich niewrażliwych ludzi sukcesu, którzy są zupełnie nieodporni na

porażki „kruchymi ideałami”.
To ludzie którzy nauczyli się
jak wygrywać, i jak wykorzystać świat do własnych celów,
ale nie potrafią przegrywać.
Są krusi – nieprzygotowani na
zdarzenia losowe i załamania.
Wśród nich znajduje się spore
grono osób wychowanych pod
kloszem, bezstresowo, prymusów najlepszych ogólniaków i
szkół wyższych, ludzi przesadnie pewnych siebie i z wysoką
ponad miarę samooceną.
Ciąg dalszy za tydzień!

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.
REKLAMA
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PZPN wesprze finansowo kluby piłkarskie
Polski Związek Piłki Nożnej przyjął plan pomocy klubom piłkarskim w Polsce,
który ma złagodzić skutki
wywołane przez pandemię
koronawirusa. Pomocą mają
zostać objęte także kluby z
naszego regionu.
- W piątek, 27 marca 2020
roku, odbyła się wideokonferencja Prezesa Polskiego
Związku Piłki Nożnej, Zbigniewa Bońka oraz Sekretarza
Generalnego PZPN Macieja
Sawickiego z Członkami Zarządu PZPN, poświęcona dyskusji na temat nadzwyczajnej
sytuacji w jakiej znalazła się
polska piłka w związku z wprowadzeniem początkowo stanu
zagrożenia epidemicznego,
a obecnie stanu epidemii. W
trosce o całą polską rodzinę
piłkarską, a w szczególności
o zapewnienie integralności oraz ciągłości rozgrywek
piłkarskich w Polsce, Zarząd
PZPN zainicjował prace nad
wprowadzeniem pakietu pomocowego,
obejmującego
wszelkie aspekty działalności
piłkarskiej. Wymienione poniżej projekty mają na celu
w szczególności ułatwić klubom piłkarskim zrzeszonym
w PZPN funkcjonowanie w
aktualnej sytuacji, ale również

REKLAMA

Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej

umożliwić właściwe dostosowanie się do nieuchronnych
zmian w nadchodzącej piłkarskiej rzeczywistości – czytamy
w komunikacie PZPN.

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl
Regon: 891505158

Wsparcie rozwoju
piłki kobiecej

PZPN utrzyma przyjęty w
2019 roku plan rozwoju projektów dedykowanych piłkarstwu
kobiecemu wraz z reorganizacją systemu kobiecych rozgrywek seniorskich i młodzieżowych zakładający:
– reorganizację
rozgrywek
szczebla centralnego: 3 000
000 zł;
– zwiększenie nagród finansowych w Ekstralidze i Pucharze Polski kobiet: 1 400
000 zł;
– utworzenie rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-17
i Centralnej Ligi Juniorek
U-15: 1 500 000 zł;
– wdrożenie programu premiowania klubów za udział
zawodniczek w zgrupowaniach reprezentacji Polski:
1 000 000 zł;
– uruchomienie Programu Talent PRO, ubezpieczenia zawodniczek i Scoutingu: 700
000 zł.
Jednocześnie PZPN podwoi
w sezonie 2020/2021 dofinan-

sowanie klubów piłki kobiet
odpowiednio.
Kwota – plan rozwoju
piłkarstwa
kobiecego:
7 600 000 zł.

Zawieszenie opłat
w rozgrywkach
seniorskich od III ligi
do C klasy

PZPN zawiesi na jeden sezon opłaty ryczałtowe za udział
w rozgrywkach seniorskich
od III ligi do C klasy w sezonie
2020/2021.
Łączny koszt:
– 6 200 000 zł: dofinansowanie WZPN w związku z przejściem na opłaty ryczałtowe;
– 2 500 000 zł: pokrycie przez
PZPN opłat ryczałtowych na
sezon.
REKLAMA

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Komunikat Wójta Gminy Stare Bogaczowice
W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa, Urząd Gminy Stare Bogaczowice
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 18 marca
2020 r. zostały zamknięte dla interesantów aż do odwołania. Sprawy urzędowe
prosimy 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.

***

Od dnia 27 marca do odwołania z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o. o. zaprzestaje odbioru,
we wszystkich formach, odbioru odpadów gabarytowych od mieszkańców, również
przyjmowanie odpadów gabarytowych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w
Lubawce.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o nie generowania w obecnej chwili odpadów
gabarytowych, nie sprzątajcie strychów. Prosimy o zrozumienie i akceptację tej decyzji.

***

Ze względu na dalsze duże zagrożenie pandemią koronawirusa, a przede wszystkim w
trosce o Wasze bezpieczeństwo, w zakresie ochrony zdrowia i życia, po raz kolejny zostaje
przesunięty termin składania wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania
na okres od 15.04.2020 r.do 30.04.2020 r. Termin ten może zostać zmodyfikowany w
przypadku dalszego rozwoju pandemii. Proszę o monitorowanie informacji celem
terminowego złożenia wniosków. Wszystkie informacje dotyczące wniosków znajdą
Państwo w poniższym linku:

https://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/aktualnosci/luty-marzec-2020/naborwnioskow-na-dofinansowanie-wymiany-zrodel-ogrzewania

Kwoty przekazane przez
PZPN na pokrycie opłat ryczałtowych, Wojewódzkie Związki
Piłki Nożnej przeznaczą na zakup sprzętu sportowego, dedykowanego dla drużyn młodzieżowych uczestniczących w
oficjalnych rozgrywkach prowadzonych przez dany WZPN.
Kwota – 8 700 000 zł

Piłka juniorska

PZPN utrzyma wprowadzone w 2018 roku całkowite zwolnienie klubów z obowiązku
ponoszenia opłat związanych z
uczestnictwem w rozgrywkach
juniorskich (zgodnie z Uchwałą nr IV/79 z 19 kwietnia 2018
roku Zarządu PZPN).

Nagrody w Totolotek
Pucharze Polski

PZPN zwiększy, na każdym
etapie o ponad 50 %, wysokość nagród finansowych dla
klubów uczestniczących w Pucharze Polski na szczeblu centralnym.
Od sezonu 2020/2021 w
rozgrywkach Totolotek Pucharu Polski od 1/32 finału na
boisku będzie musiało występować dwóch zawodników
młodzieżowców, tj. 22 lata i
młodsi (rocznik 1999 i młodsi).
Kwota – nagrody – 10 000
000 zł
Przepisy licencyjne i ochrona zobowiązań licencyjnych
1. Przesunięcie przez PZPN
terminu spłaty zobowiązań
licencyjnych do 30 kwietnia
2020 roku (dot. zobowiązań
powstałych do 31 grudnia
2019 roku).
2. Przesunięcie terminu spłaty
zobowiązań licencyjnych do
30 listopada 2020 roku (powstałych w okresie od dnia
1 stycznia 2020 roku do 30
czerwca 2020 roku).
3. W sezonach 2019/2020 i
2020/2021
jednostronne
rozwiązanie kontraktu przez
zawodnika będzie możliwe
w sytuacji zwłoki w zapłacie
kontraktu za 4 miesiące (nie
jak dotychczas za dwa miesiące).
4. Wszelkie zobowiązania licencyjne będą nadal podlegały ochronie licencyjnej
PZPN.
Źródło: PZPN

NIP: 886 273 72 92

KRS: 0000165867

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej jest organizacją non proﬁt,
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmujących się poprawą funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sferze społecznej i zawodowej.
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć
związanych z szeroko pojętą rehabilitacją społeczno
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uruchomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Balcer kończy karierę?
Marcin Balcerowski – jeden z najlepszych w Polsce i
Europie koszykarzy na wózkach - kończy karierę. – Na
razie międzynarodową, a
czas pokaże co będzie dalej –
powiedział Tygodnikowi DB
2010 popularny Balcer.
Marcin Balcerowski był niegdyś dobrze zapowiadającym
się koszykarzem Górnika Wałbrzych, z powodzeniem rywalizującym na zapleczu ekstraklasy (wówczas to była II liga).
Niestety, jego plany przekreślił wypadek samochodowy,
któremu uległ w 1998 roku.
Stracił po nim władzę w nogach. Swoją koszykarską pasję realizował jako zawodnik
na wózku. Z wieloma sukcesami. Klubowy Puchar Europy
zdobywał trzykrotnie z zespołem RSC Zwickau, a raz z RSB
Turinga. Ostatnio przez trzy
sezony grał w HSV Hamburg.
W reprezentacji wystąpił ponad 300 razy, a w mistrzostwach Europy na Teneryfie w
2017 roku, które Polska także
ukończyła jako szósta, wybrano go do najlepszej piątki
turnieju. Z zespołem narodowym wystąpił na Igrzyskach
Paraolimpijskich w Londynie.
Poza tym pracował jako trener naszej pierwszej reprezentacji na wózkach.
Kończysz karierę w Hamburgu, czy w ogóle rozstajesz się
z koszykówką na wózkach?
Marcin Balcerowski: - Na tę
chwilę kończę karierę międzynarodową. Dotyczy to także występów w reprezentacji
Polski.
To gdzie będziesz grał w kolejnym sezonie?

- Chyba nigdzie… A może w
Polsce? W tej chwili jeszcze
nic niewiadomo.
W Wałbrzychu jest drużyna
Górnika, której takie wsparcie bardzo by pomogło…
- W tej chwili jest za wcześnie,
by mówić o tym co będzie
dalej. Mam czas na spokojne
podjęcie decyzji.
Co jest przyczyną rezygnacji
z gry?
- Kiedyś musiałem to zrobić.
Co prawda zdrowie jeszcze
dopisuje, ale czas być z rodziną.
Jakie masz plany zawodowe
na przyszłość?
- Zobaczymy, co przyniesie
przyszłość. Na razie o tym nie
myślę.
Przypomnijmy, że Marcin
jest ojcem Aleksandra Balcerowskiego, który także jest
wychowankiem Górnika Wałbrzych, a od kilku lat z powiedzeniem gra w hiszpańskim
klubie Gran Canaria. W ubiegłym roku zadebiutował w
reprezentacji Polski seniorów,
z którą wywalczył 8 miejsce w
mistrzostwach świata.
Robert Radczak
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Sprzedam halę
800 m
z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło
Starej Kopalni).
Tel. 606 478 000

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

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
UWAGA – TERAZ DUŻE RABATY !!!
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG

PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

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

- 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

KREDYTY

MALOWANIE,

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

Okna LUCH

TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

BIURO:

ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

DOMOFONY
MONITORING

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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

Górnik zostaje w I lidze?
Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu Polskiego
Związku Koszykówki podał zasady spadków i awansów
oraz tabele końcowe w ligach PZKosz po sezonie
2019/2020. Z komunikatu wynika,
że Górnik Trans.eu nie zagra w ekstraklasie,
chyba że wycofa się któraś z drużyn.
- Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz
podaje poniżej zasady spadków i awansów oraz tabele
końcowe w ligach PZKosz po
sezonie 2019/2020 opracowane zgodnie z Uchwałą Zarządu PZKosz nr 137/2020 z dnia
25 marca 2020 r.: „Tabele po
przerwanym i zakończonym
sezonie 2019/2020 zostaną
opracowane na zasadach określonych w § 107 Regulaminu
Współzawodnictwa Sportowego PZKosz. W przypadku gdy
dwie (lub więcej) drużyny mają
taką samą liczbę punktów o
kolejności decydują wyniki
bezpośrednich meczów (bezpośredniego meczu) między

tymi drużynami”. Szczegółowe
zasady dotyczące ubiegania się
o „dzikie karty” w poszczególnych ligach zostaną określone
przez Zarząd w terminie późniejszym.
1. Ustala się następującą liczbę drużyn w ligach na sezon
2020/2021:
1) EBLK – do 12 drużyn,
2) 1LK – do 24 drużyn (2 grupy
po 12 zespołów),
3) 1LM – do 16 drużyn,
4) 2LM – do 56 drużyn (4 grupy po 14 zespołów).
Zgodnie z zapisami RWS, w
przypadku wolnych miejsc
w ligach, istnieje możliwość
ubiegania się o „dzikie karty”. (…)

1 Liga Mężczyzn
(…) Żaden zespół nie uzyskuje
prawa do gry w Energa Basket
Lidze w sezonie 2020/2021
i żaden nie traci prawa gry w
1 Lidze Mężczyzn w sezonie
2020/2021. (…)
3 Liga Mężczyzn
Z uwagi na zawieszenie rozgrywek strefowych, PZKosz rekomenduje organizatorom
tych rozgrywek sklasyfikowanie drużyn według stanu
na dzień zawieszenia rozgrywek. Prawo do gry w 2LM w
sezonie 2020/2021 uzyskują
mistrzowie stref (8 drużyn).
Przypomnijmy, że liderem
grupy dolnośląsko – lubuskiej

III ligi koszykarzy jest drugi
zespół Górnika Trans.eu Wałbrzych.
Oświadczenie Zarządu
Stowarzyszenia Górnik
Wałbrzych 2010
(…) Z pewnością dla wszystkich jest oczywiste, że w aktualnej sytuacji sprawa klasyfikacji,
awansów czy nawet planów
sportowych na najbliższy sezon
nie jest tym, czym zaprzątamy
sobie głowę w pierwszej kolejności. Z drugiej strony musimy
wszyscy zmusić się do tego, aby
działać w taki sposób, który
umożliwi jak najlepsze przygotowanie na czas, w którym
poradzimy sobie z obecnym
kryzysem. Nie staramy się ukrywać, że przedstawiliśmy swoje
stanowisko Polskiemu Związkowi Koszykówki, w którym
podkreśliliśmy, że duch sportowej rywalizacji powinien mieć
prymat nad stroną finansowo/
biznesową a wszelkie działania
w tym kierunku powinny być
pielęgnowane za wszelką cenę.
Zamrożenie możliwości awansu
czyli zmiany poziomu rozgrywek
w bezpośredniej rywalizacji takiemu podejściu przeczy. Żywi-

liśmy nadzieję na zrozumienie
naszego stanowiska i danie nam
szansy na występ w ekstraklasie,
do którego sumiennie przygotowywaliśmy się przed i w trakcie
tak nagle przerwanego obecnego sezonu.
Szansy takowej jednak nie
otrzymaliśmy, co powoduje, że
czujemy się jako Ci, z którymi
los obszedł się najmniej sprawiedliwie. Ci, na których stan
epidemiologiczny najbardziej
odcisnął piętno i nieprzewidziane przez nikogo konsekwencje.
Z drugiej strony doskonale zdajemy sobie sprawę z jak
trudną decyzją miał do czynienia Wydział Rozgrywek i Zarząd
Polskiego Związku Koszykówki i
jak wiele argumentów przemawiało za jej podjęciem właśnie
w taki sposób. Choć jako Zarząd
uważamy, że racja w tym przypadku była jednak po naszej
stronie i bardziej sprawiedliwe,
choć dużo bardziej problematyczne organizacyjnie byłoby
przyznanie awansu drużynie
Górnika Trans.eu Wałbrzych,
respektujemy stanowisko ujęte w Komunikacie i jesteśmy
pewni, że u podstaw tej decyzji
leżały argumenty, które zostały

dokładnie i pod każdym kątem
przeanalizowane.
Nam jako Zarządowi pozostaje zadeklarować, że zrobimy
wszystko aby to, co się wokół
dzieje było tylko chwilowym
przystankiem na drodze, którą
kroczymy cierpliwie od 10 lat i
która wcześniej czy później doprowadzi nas do upragnionego
celu jakim jest kolejna „Gwiazda” w kolekcji.
Dodatkowo na pewno zgodzą się z tym wszyscy prawdziwi
kibice Górnika, że awans przypieczętowany w wypełnionej po
brzegi hali z hukiem strzelających szampanów będzie z pewnością smakował o wiele lepiej i
będzie prawdziwym i pamiętanym na wiele lat podziękowaniem dla drużyny i sztabu szkoleniowego, którzy tyle wysiłku
włożyli w to, abyśmy znajdowali
się w tym właśnie miejscu.
Sytuacja, która nas wszystkich dotknęła, jeszcze mocniej
wymaga od nas udowodnienia, że potrafimy to przetrwać,
podnieść się i wejść wspólnie na
halę. Jeszcze bardziej zdeterminowanymi a na pewno silniejszymi!
(RED)
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USŁUGI

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

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

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

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!

(3) Hydraulik - instalacje c. o, wodno - kanalizacyjne, gazowe kotły c.
o. Tel. 506 754 379
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533
(4) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie w najlepszej cenie i w najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

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

PRACA
Osoby niepełnosprawne. 2
zmiany. Pakowanie. Wałbrzych
606 829 141
(4) 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.

Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1110
SZCZAWNO ZDRÓJ mieszkanie
z ogródkiem 1pok 27m2 parter,
ogrzewanie gazowe Cena 92tys zł
Tel do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1130

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.

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

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

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
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

RENOMA – DZIAŁKI W STARYCH
BOGACZOWICACH Z WZ, 7600M2,
atrakcyjna lokalizacja, dobry dojazd do Wałbrzycha, Świebodzic,
cena 199.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 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 –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.
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 –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.

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 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 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

Psycholog żłobkowy
– zawód konieczny, czy zbędny?
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, 1 w Jedlinie - Zdroju
oraz 1 w Świdnicy. 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 psychologiczne. 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. O tym jaką rolę pełni w
żłobku psycholog dziecięcy dzisiaj opowie
Wam Magdalena Kruszyńska.
Praca w żłobku jest wymagającym, ale i
przyjemnym zajęciem. Z jednej strony, ciąży na tej profesji duża odpowiedzialność,
natomiast z drugiej strony czas spędzony
na zajęciach indywidualnych lub grupowych z najmłodszymi przedstawicielami
naszego społeczeństwa jest bardzo interesujący i uczący. Przede wszystkim jednak,
praca ta jest bez wątpienia niezbędna.
Dlaczego?
W pierwszych trzech latach życia w organizmie ludzkim oraz psychice, zachodzi
bardzo dużo zmian jakościowych i ilościowych, a zmiany te kształtują dziecko i decydują w dużej mierze o jego funkcjonowaniu w przyszłości. Maluszek doświadcza
pierwszego kontaktu z otaczajacym go
światem i tworzy podwaliny do budowania wszelkich kompetencji. Wszystko
czego doświadczy w pierwszych latach
swojego bycia, odciska wyraźne piętno na
dalszym życiu, dlatego ten okres jest tak
istotny i dlatego niezwykle ważnym jest,
aby przebiegał on prawidłowo.
Tylko co to oznacza prawidłowo?
Prawidłowo oznacza, że dziecko ma
możliwosć rozwoju w zakresie motoryki
większej i mniejszej, funkcji poznawczych,
komunikacji, funkcjonowania społeczno –
emocjonalnego oraz samoobsługi. Czyli w

życiu i to tylko pod warunkiem, że nadgonią one braki poprzez inne działania. A jak
wiadomo, im później będziemy chcieli to
skorygować, tym będzie to trudniejsze.

zasadzie we wszystkich obszarach, które
będą mu potrzebne do samodzielnego
życia w społeczeństwie.
A dlaczego jest to tak istotne?
Czasami zdarza się, że dziecko opuszcza jakiś etap rozwoju ruchu. Na przykład
pomija etap raczkowania lub nieosiąga
wystarczającej sprawności w zakresie pełzania. Robi to „po swojemu”, albo od razu
zaczyna chodzić, więc rodzice przestają
się tym przejmować. Nic bardziej mylnego! Pominięcie tak ważnego etapu w rozwoju dziecka, jak przykładowe raczkowanie, może oznaczać nieprawidłowości w
rozwoju mózgu, czy też połączeń pomiędzy jego dwiema półkulami (tak zwanej
lateralizacji), a w konsekwencji możliwe
problemy w rozwoju nie tylko motoryki
mniejszej, refleksu, czy koordynacji ciała,
ale także problemy z pamięcią, wyobraźnią przestrzenną, nauką mowy, czy też
czytania i pisania (czyli z rozwojem funkcji
poznawczych, umysłowych).
Zdarza się, że małe, niepozorne zmiany, czy objawy, które jako rodzice łatwo
zignorujemy, mogą się okazać znamienne
w przyszłym życiu dziecka. Natomiast im
dziecko jest starsze, tym terapia jest trudniejsza i w wielu przypadkach coraz mniej
efektywna. Dzieje się to dlatego, że pozornie małe zaburzenie w jednym obszarze,
może pociągać za sobą inne trudności
rozwojowe, a one w konsekwencji się na-

warstwiają i mogą prowadzić do poważnych już problemów rozwojowych, czy w
funkcjonowaniu młodego człowieka. Wiele z tych problemów wychodzi dopiero w
szkole, nawet w klasach 4-8, gdy dziecko
ma coraz więcej obowiązków i wymagana jest od niego coraz większa doza samodzielności. Mówimy wtedy o dysleksji,
trudnościach w koncentracji uwagi, czy
też zaburzeniach zachowania. Mało kto
będzie pamiętał, że dany chłopiec we
wczesnym dzieciństwie miał niewielkie
problemy w rozwoju ruchowym i mało kto
będzie to rehabilitował. A nawet jeśli to
zrobi, bo nieprawidłowości w tym zakresie
będą ewidentne, to będzie już na tyle późno, że może już nie udać się uzyskać pełni
skuteczności terapii. Nie ma się też co łudzić, że chłopiec wyrośnie z tego, albo że
większa doza dyscypliny coś zdziała. Odraczanie niezbędnej terapii sprawi tylko, że
problemy rozwojowe i emocjonalne będą
się tylko nasilać. Niekoniecznie też pomoże wzmożona dyscyplina, ponieważ powyższe trudności mogą wynikać nie tyle
z niechęci, czy złej woli dziecka, a z jego
NIEUMIEJĘTNOŚCI. Żeby przezwyciężyć te
nieumiejętności, należy dziecko wspomóc
przez pracę z odpowiednimi specjalistami.
Oczywiście cały czas zaznaczam, że te
problemy mogą, ale nie muszą się pojawić.
Jednakowoż obecnie szacuje się, że jedynie
u 10% dzieci z trudnościami we wczesnym
stadium, NIE WYSTĄPIĄ one w późniejszym

A jak to się ma do żłobka?
Niektóre z tych nieprawidłowości może
zauważyć już lekarz rodzinny. Niekoniecznie zauważy on jednak, jak dziecko
funkcjonuje na polach rozwoju społeczno-emocjonalnego, czy samoobsługi.
Kłania się tutaj ważna funkcja psychologa
pracującego w żłobku. Taki psycholog, widząc dzieci na co dzień w ich naturalnym
środowisku, rozmawiając z rodzicami i
opiekunkami, jest w stanie dużo sprawniej
wyłapać pojawiające się nieprawidłowości rozwojowe już we wczesnym stadium.
Dzięki temu jest możliwa wczesna interwencja terapeutyczna, która ma na celu
wykonanie wszelkich możliwych działań
stymulujących rozwój dziecka tak, aby
było ono w stanie dogonić swoich rówieśników i w przyszłości samodzielnie funkjconować. Taki specjalista, obserwujący
dzieci, przeprowadza wstępną diagnozę
przesiewową, mogącą wykryć pierwsze
nieprawidłowości w rozwoju poszczególnych dzieci w ich naturalnym i bezpiecznym środowisku. Wspiera opiekunów w
ich przygodzie rodzicielskiej oraz pracowników żłobka w przypadku jakichś trudności. Może odpowiedzieć rodzicielom
na pytania: czy to jest normalne dla jego
wieku, czy ona z tego wyrośnie? Wszystko
to jednak jest możliwe przy ścisłej współpracy pracowników żłobka i rodziców, a z
tym bywa różnie. Opiekunowie często nie
chcą słyszeć o trudnościach swojej latorośli. I nie dziwię się im. Nikt nie chce myśleć,
że z jego ukochanym dzieckiem „coś jest
nie tak”. Jednak nie o to chodzi, że z kimś
„jest coś nie tak”. Jeżeli kochamy je i chcemy dla niego jak najlepiej, musimy działać
dla niego jak najlepiej. A czasami takim
działaniem jest właśnie dobra diagnoza i
wczesne podjęcie odpowiednich kroków
terapeutycznych, które nie rzadko mogą
doprowadzić do tego, że dziecko będzie w
przyszłości w pełni samodzielne i dobrze
funkcjonujące. Na szczęście jednak coraz
więcej rodziców jest świadomych i chętnych do działania.

