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– czynny całą dobę
www.zakladniebieski.pl
– Przełom zimy i wiosny to
okres, w którym zawsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów
traw na łąkach i nieużytkach
rolnych. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Pamiętajmy,
że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi,
zwierząt oraz środowiska naturalnego. Zagrażają lasom,
domom mieszkalnym i zabudowaniom
gospodarczym,
bezpowrotnie niszczą faunę i
florę. Stwarzają też niebezpieczeństwo dla podróżujących,
gdyż dym znacznie ogranicza
widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji. Angażują również
wiele zastępów ratowniczych,
których pomoc może być potrzebna w tym samym czasie w
innym miejscu, gdzie naprawdę zagrożone jest życie i zdrowie ludzi. Wypalanie traw, łąk i
nieużytków rolnych jest zabronione. Grozi za to kara grzywny
w wysokości 5 tysięcy złotych,
a nawet kara 10 lat pozbawienia wolności. Za wywołanie
pożaru traw grożą poważne
konsekwencje prawne, może
też to skutkować utratą dopłat
bezpośrednich z Unii Europejskiej – przestrzega Joanna
Matusiak z Wydziału Informacji
i Promocji Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej.
W roku 2019, w ogólnej
liczbie 153 520 odnotowanych
pożarów w Polsce, aż 55 912
było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich
pożarów). Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię
24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140
odniosło obrażenia. Straty po
pożarach traw i nieużytków
wyceniono na 40 974 800 złotych. Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw
wyniósł 54 minuty, a strażacy
wyjeżdżali do tych pożarów co
9 minut. Do gaszenia pożarów
traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co
stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich. W 2019 roku

Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów,
w której to liczbie mieszczą się
także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych.
W wyniku pożarów w lasach
zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.
Wiele osób wypala trawy
i nieużytki rolne, tłumacząc
swoje postępowanie chęcią
użyźniania gleby. Od pokoleń
wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy
i bujniejszy jej odrost, a tym
samym przyniesie korzyści
ekonomiczne. Jest to jednak
całkowicie błędne myślenie.
Rzeczywistość wskazuje, że
wypalanie traw prowadzi do
nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku
naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje
bardzo pożyteczny, naturalny
rozkład resztek roślinnych oraz
asymilacja azotu z powietrza.
Do atmosfery przedostaje się
szereg związków chemicznych
będących truciznami zarówno
dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną
wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych.
Trzeba pamiętać, że po
zimie trawy są wysuszone i
palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które
wbrew logice decydują się na
wypalanie traw, przekonane
są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę
zareagują. Niestety mylą sie i
czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej
zmiany jego kierunku, pożary
bardzo często wymykają się
spod kontroli i przenoszą na
pobliskie lasy i zabudowania.
Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek
całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie
dla zdrowia i życia ludzi. Wypalanie traw to także bardzo
duże zagrożenie dla lasów. Z
uwagi na znaczne zalesienie
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Nie wypalaj traw!
W okresie wiosennym, jak co roku, wzrasta liczba interwencji straży pożarnej, które są
związane z wypalaniem traw. Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary,
skutkujące niejednokrotnie dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi.
Celowe podpalenia traw stanowią ponad 90% wszystkich pożarów łąk i lasów.
niektórych województw, tereny upraw rolniczych i leśnych
dość często ze sobą sąsiadują,
a czasami wręcz przenikają się.
Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary
leśne, niszcząc bezpowrotnie
bezcenne drzewostany, które
po pożarze odradzają się przez
wiele dziesiątek lat. Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa
torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w
głąb. Są to pożary długotrwałe
(nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia.
Ponadto, w przypadku, gdy
zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku
tysięcy lat.
Wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne, ale też
niedozwolone! Ci, którzy mimo
wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami.
– O tym, że postępowanie
takie jest niedozwolone mówi
m.in. ustawa z 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z
późn. zm.), art. 124. „Zabrania
się wypalania łąk, pastwisk,
nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto (…) wypala
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy,
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary
(…) podlega karze aresztu albo
grzywny”. Za wykroczenia tego
typu grożą surowe sankcje:
kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art.
24, § 1 może wynosić od 20 do
5000 zł. A zgodnie z Kodeksem karnym, kto sprowadza
zdarzenie, które zagraża życiu
lub zdrowiu wielu osób albo
mieniu w wielkich rozmiarach,
mające postać pożaru, podlega
karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10. W walkę ze zja-

wiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia
Europejska. Założenia polityki
rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym
z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta
forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika grun-

tów do ich utrzymania zgodnie
z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej. W ślad za Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, należy stwierdzić, że
wypalanie traw nie dość, że jest
środowiskowo szkodliwe, ale
także surowo zabronione. Za
wypalanie traw grożą, oprócz
kar nakładanych np. przez
policję czy prokuraturę, także
dotkliwe kary finansowe nakła-

dane przez Agencję w postaci
zmniejszenia od 5 do 25%, a w
skrajnych przypadkach nawet
odebrania, należnej wysokości
wszystkich rodzajów dopłat
bezpośrednich za dany rok –
podkreśla mł. bryg. Katarzyna
Boguszewska z Wydziału Informacji i Promocji Komendy
Głównej Państwowej Straży
Pożarnej.
(RED)
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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: kary za nieprzestrzeganie ograniczeń w przemieszczaniu się
W związku z ogłoszeniem
stanu epidemicznego wprowadzone zostały również
ograniczenia w przemieszczaniu się. Prawie od razu
pojawiło się wiele informacji
prasowych o przykładach
karania mandatami przez policję i inspekcję sanitarną (sanepid) za nieprzestrzeganie
tych ograniczeń np. za dojazd
i korzystanie z bezdotykowej
myjni samochodowej.
Generalnie ukaranie może
nastąpić w dwóch trybach.
Pierwszy z nich to postępowanie o wykroczenie, prowadzone
przez policję lub sąd. Drugim
jest postępowanie administracyjne, które kończy się wydaniem decyzji przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
Postępowanie wykroczeniowe zakończyć się może na trzy
sposoby. Jednym z nich jest
nałożenie mandatu karnego.
Chociaż są trzy rodzaje mandatów karnych, to najczęściej
spotyka się mandaty karne
kredytowane, które stają się
prawomocne i zarazem wykonalne z chwilą pokwitowania
jego odbioru przez ukaranego.
Dzieje się tak, ponieważ przyjęcie mandatu karnego oznacza,
że osoba ukarana potwierdza i
godzi się z prawną oceną jej zachowania dokonaną przez policjanta. Zwykle mandaty karne
nakładane są „na gorąco”, gdy
emocje bywają duże, a rozeznanie niepełne. Trzeba pamiętać, że przyjęty mandat karny
może zostać uchylony jedynie
w kilku, ściśle określonych w
ustawie, przypadkach. Nie należy do nich, niestety, spokojne
przemyślenie sprawy i zmiana
decyzji na drugi dzień. W przy-

padku naruszania ograniczenia
w przemieszczaniu się maksymalna wysokość grzywny, która
może zostać na nas nałożona w
drodze mandatu karnego, wynosi 500 zł. W sytuacji, gdy popełniony czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych
w dwóch lub więcej przepisach,
mandat może być nałożony do
kwoty 1000 zł.
Co zrobić, gdy policjant proponuje nam mandat uznając,
że niepotrzebnie przemieszczamy się np. w celu skorzystania z
samochodowej myjni bezdotykowej?
Niestety, nie można stwierdzić jednoznacznie czy taki
mandat jest zasadny. Można
podyskutować o słuszności takiego działania, jednak skoro
policjant proponuje mandat, to
zdania raczej nie zmieni. Przyjęcia mandatu karnego można
odmówić. Wówczas sprawa
kierowana jest do właściwego
sądu. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd,
uznawani jesteśmy za osobę
niewinną, a grzywna nie możne być wyegzekwowana. W
postępowaniu przed sądem
należy podjąć się obrony swojego postępowania, podnosząc
wszystkie możliwe argumenty,
w tym zwłaszcza kwestie konstytucyjności wprowadzonych
ograniczeń oraz tego, czy nasze
zachowanie zaspokajało niezbędną życiową potrzebę. Na
przykładzie korzystania z myjni
musimy pamiętać chociażby o
tym, że na kierujących samochodami spoczywa - między innymi - obowiązek ich utrzymania w należytym stanie. To czy
policjant chciał słusznie nałożyć
mandat, czy też czyn nie stanowił wykroczenia, będzie zależa-

ło od indywidualnej oceny całej
sytuacji dokonanej przez niezawisły sąd. Jeżeli sąd uzna obwinionego winnym, może wymierzyć mu grzywnę od 20 do 5000
zł, a w niektórych przypadkach,
wskazanych w ustawie, również naganę lub karę aresztu.
Takie przypadki należą jednak
do rzadkości. Uznając winę, sąd
może, ale nie musi, obciążyć obwinionego opłatami i kosztami
postępowania. Sąd oczywiście
może również uznać, że wykroczenia nie było i uniewinnić od
zarzutu jego popełnienia.
Skąd zatem biorą się doniesienia o wymierzaniu grzywien
w wysokościach kilkunastotysięcznych, czy nawet w wysokości 30 000 zł? Tutaj wkracza
drugi – administracyjny tryb
postępowania w przypadku
stwierdzenia naruszeń obostrzeń związanych z epidemią.
Policjant może przesłać notatkę
służbową z podjętej interwencji do miejscowo właściwego
oddziału inspekcji sanitarnej.
Wówczas inspektor sanitarny
wszczyna w tej sprawie odrębne postępowanie administracyjne. Warto wiedzieć, że
postępowanie to może zostać
wszczęte bez względu na to
czy mandat został przez obwinionego przyjęty czy też obwiniony odmówił jego przyjęcia.
Co więcej, nawet w sytuacji,
gdy funkcjonariusz zdecyduje
się zakończyć sprawę wykroczenia pouczeniem, nie nakładając mandatu karnego, nie
można wykluczyć późniejszego
ukarania przez sanepid. Postępowania wykroczeniowe i administracyjne są od siebie całkowicie niezależne. To właśnie
w toku postępowania prowadzonego przez sanepid, właści-

wy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) może,
swoją decyzją, wymierzyć karę
pieniężną w wysokości od 5000
zł do 30 000 zł. Widełki kary są
ustalone ustawą o zwalczaniu
chorób zakaźnych u ludzi, a wysokość wymierzonej kary należy
do uznania inspektora.
Co więcej, wydana w sprawie wymierzenia kary pieniężnej decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem
jej doręczenia, bez względu na
to, czy osoba ukarana z decyzją
się zgadza, czy też nie. PPIS nie
przeprowadza żadnych dowodów, a jedyną podstawą wydania decyzji jest, w tym wypadku,
notatka służbowa policjanta.
Swoje stanowisko, argumentację i dowody, można będzie
przedstawić dopiero w odwołaniu do tej decyzji. Odwołanie
składa się w terminie 14 dni
od dnia otrzymania decyzji,
do właściwego Państwowego
Wojewódzkiego
Inspektora
Sanitarnego (PWIS), za pośrednictwem organu, który wydał
decyzję. Jeżeli PWIS utrzyma zaskarżoną decyzję w mocy, przysługuje jeszcze prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. Czas
trwania takiego postępowania
należy liczyć nawet w latach. Z
tego powodu, na każdym etapie postępowania, można i należy wnioskować o wstrzymanie wykonania decyzji.
W razie nieopłacenia wymierzonej kary, wszczęte zostanie
administracyjne postępowanie
egzekucyjne i to niezależnie od
tego czy wniesione zostało odwołanie, czy też nie. Oczywiście
może się zdarzyć, że kara pieniężna zostanie od nas przymusowo wyegzekwowana przez

komornika, a sprawę przed
WSA wygramy dopiero po długich miesiącach walki. W takim
wypadku wyegzekwowana od
nas kwota winna zostać zwrócona wraz z odsetkami.
Należy pamiętać, że wprowadzone przepisy, obejmujące m.in. ograniczenia w przemieszczaniu się, są bardzo
„nieostre” i nieprecyzyjne, co
zdecydowanie nie działa na
korzyść obywatela. Wątpliwości prawników budzi również

sama konstytucyjność wprowadzonych ograniczeń. Warto
zastanowić się, czy faktycznie
cel, który uzasadnia nasze
przemieszczanie się, stanowi „zaspokajanie niezbędnej
życiowej potrzeby”, czy potrafimy swoje zachowanie odpowiednio uzasadnić, czy też
niepotrzebnie ryzykujemy stratę nerwów, czasu i pieniędzy.
Adwokat Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy
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Przedszkola u Mikołaja czekają na dzieci
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.
- Od 3 lat prowadzę grupę dzieci starszych w wieku
4-5 lat. Nasza grupa nazywa
się „Krasnale”. Opieka w naszej placówce jest świadczona
przez 12 miesięcy. Codziennie
w naszym przedszkolu od godziny 9:00 odbywają się zajęcia
dodatkowe. Są to m.in. tańce,
szachy, język angielki dwa razy

w tygodniu, akademia dźwięku
i ciszy, informatyka, logopeda, robotyka. Dzieci realizują
innowacyjny projekt „ Poznajemy zawody”. Wiosną 2020 r.
zostały zaplanowane cykliczne spotkania ze strażą pożarną, policjantem, fryzjerem i
krawcem, które mają na celu
inspirować zawodowo nasze
przedszkolaki już od najmłodszych lat. Współpracujemy z biblioteką - filią nr 6 z oddziałem

dziecięcym w Wałbrzychu oraz
Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
w Wałbrzychu. Dzieciom będącym w trudnych sytuacjach
rodzinnych, mamy do zaoferowania wsparcie psychologa
dziecięcego. Raz w miesiącu
gościnnie przyjeżdża do naszego przedszkola teatrzyk z Krakowa z nowoczesnym repertuarem. Co roku uczestniczymy
i bierzemy udział w dolnośląskich konkursach i festiwalach
piosenek. Współpracujemy z
naszym drugim przedszkolem, znajdującym się w Strudze w Gminie Stare Bogaczowice. Co roku w czerwcu
obchodzimy wspólnie festyn
z okazji Święta Rodziny. Organizujemy wycieczki do wałbrzyskiej palmiarni, spacery
do Dworzyska w Szczawnie
Zdroju. Zajęcia są przeprowadzane w taki sposób, aby

równocześnie pracować z 45-latkami na odpowiednim
do ich rozwoju poziomie. Korzystamy z przewodnika z serii Olek i Ada, który umożliwia
pracę w grupach łączonych.
Dzięki temu zajęcia z dziećmi
stają się wspaniałą przygodą
i jednocześnie możemy realizować założenia podstawy
programowej. Od września
2020r. zostaje otwarty oddział „ 0 ” i będziemy reali-

zować program zgodnie z
Ministerstwem Edukacji Narodowej. „Zerówka” będzie bezpłatna do 6 godzin dziennie.
Wszystkie rodzeństwa będą
miały zapewnione zniżki na
rok szkolny 2020/2021. Zapraszam do zapisów pod numerem telefonu: 502 502 024 lub
510 120 760 – mówi Marzena
Minda, nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu „U Mikołaja” w Wałbrzychu.
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Cuda nad skrzynką pocztową
Janusz
Bartkiewicz

W
ubiegłym
tygodniu
obiecałem, że napiszę o zaplanowanych przez Jarosława
Kaczyńskiego wyborach korespondencyjnych, które - według jego planów - nasze poczciwe skrzynki na listy zmienią,
jak za czarodziejską różdżką, w
urny wyborcze. Ta cudowna
przemiana ma przede wszystkim zapewnić Andrzejowi Dudzie zwycięski wawrzyn już
na pierwszym etapie wyścigu,
w którym poza nim nie jedzie
żaden inny kolarz, albowiem
ekipa techniczna z jego stajni,
wszystkim innym uczestnikom
przebiła opony i ukradła koła
zapasowe. Kiedyś mieliśmy cud
na urną, dziś będziemy mogli
zobaczyć cuda w skrzynkach
pocztowych.
Młodszym i tym, którzy z
historią byli na bakier, a także
tym, którzy po prostu zapomnieli przypomnę, czym był
ów cud nad urną. Otóż miał

on miejsce 19 styczni 1947
roku podczas pierwszych po
wyzwoleniu wyborów parlamentarnych, w których wystartowała koalicja zwana Blokiem
Demokratycznym. Składała się
z Polskiej Partii Robotniczej,
Polskiej Partii Socjalistycznej,
Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa
Demokratycznego,
czyli coś takiego jak dzisiejsza
Zjednoczona Prawica, czyli
w rzeczywistości szef jednej
partii dzierżącej w ręku całą
władzę. Wtedy był nim niejaki
Bolesław Bierut, każdy wie kto
dziś gra taką rolę, więc nie ma
potrzeby powtarzać. Wybory
w 1947 roku przebiegały w
ten sposób, że lokale wyborcze zostały obstawione przez
wojsko, milicję i funkcjonariuszy ORMO (Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej), czyli
częściowo paramilitarną organizację o charakterze cywilnym, wspierającą działalność
Milicji Obywatelskiej. Chodziło
przede wszystkim o zastraszenie tych, którzy mieliby zamiar
głosować przeciw Blokowi Demokratycznemu. Wyniki wyborów zostały sfałszowane w
ten sposób, że zdecydowana

REKLAMA

większość głosów oddanych
na PSL (kierowanego wówczas
przez Stanisława Mikołajczyka)
została porostu unieważniona,
co spowodowało, że Blok Demokratyczny uzyskał 80 procent poparcia. Historia lubi się
powtarzać, ale dziś - zamiast
owego cudu nad urną - będziemy mieli, jak wspomniałem,
cud nad skrzynką pocztową,
ponieważ obecne wybory
mają mieć charakter wyborów
na Andrzeja Dudę, a więc tylko
Andrzej Duda może i musi je
wygrać. Chociażby miałoby to
odbyć się kosztem życia wielu
obywateli
Rzeczypospolitej,
albowiem wszyscy na świecie
przekonali się już, że z koronawirusem żartów nie ma.
Mam wrażenie, że przywódca
Zjednoczonej Prawicy i wszyscy jego najwierniejsi akolici są
przekonani, iż jego zwolennicy
tak bardzo go kochają, że gotowi są zaryzykować swe zdrowie i życie, aby tylko wódz był
zadowolony i spokojnie mógł
wprowadzać swoje polityczne i
osobiste plany. Ja tam nie mam
zamiaru ryzykować i pozostanę
w domu, ale na pewno nie będzie cieszyć mnie świadomość,
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

iż największe śmiertelne żniwo
koronawirus zbierze wśród
członków i zwolenników prezesa Jarosława, który - jak wiadomo - za nic nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ nie pełni
w państwie żadnych funkcji
publicznych, w odróżnieniu
od wspomnianego Bolesława
Bieruta. Przypomnę, że w 1947
roku był on nie tylko partyjnym
wodzem, ale jednocześnie pełnił funkcję przewodniczącego
Krajowej Rady Narodowej (taki
tymczasowy parlament działający na podstawie Konstytucji
RP z 17 marca 1921 roku) i tymczasowo obowiązki Prezydenta
Rzeczypospolitej. Przypomnę
też, że Polska Rzeczpospolita
Ludowa jeszcze nie istniała, albowiem narodziła się 22 lipca
1952 roku.
Od tamtego czasu minęły
73 lata i nasza historia zatoczyła koło: znów mamy wybory, które z demokracją mają
tyle wspólnego, co Jarosław
Kaczyński z planem amerykańskiego ataku na życie i
zdrowie Saddama Husseina
(który - jak wiadomo - został
brutalnie zamordowany, aby w
Iraku można było zaprowadzić
demokrację made in USA). Do
zabójstwa doszło dzięki temu,
że Jankesi oszukali Unię Europejską kłamiąc, iż dysponuje
on zakazaną bronią biologiczną i chemiczną. A nie miał. A
Jarosław Kaczyński w pewnym
sensie bronią biologiczną dysponuje, chociaż sam jej nie
stworzył, ani nie sprowadził.
Przyszła sama i to w najbardziej
korzystnym dla niego okresie. Pojawiła się pod postacią
koronawirusa i pandemii COVID-19, przed którą naprawdę
demokratyczne kraje ustąpiły
i planowane w tym okresie
wszelkie wybory przełożyły na
bardziej bezpieczne czasy. Ci,
którzy chcieli pokazać, że wirus im nie straszny i racje polityczne są ważniejsze niż życie
i zdrowie obywateli (Francja i
Bawaria), mocno się przeliczyli, ale srodze ukarani zostali ci,
którym wirus odebrał zdrowie
i życie. Dlatego, że posłuchali i
zagłosowali. W Bawarii wybory
miały charakter korespondencyjny i dotyczyły tylko miliona
dwustu tysięcy wyborców, a
jednak wirus to wykorzystał.
W Polsce będzie miał o wiele
szersze pole do popisu, bo jeżeli Polacy posłuchają wezwań
prezesa Jarosława, to do wyborów pójść może co najmniej
kilka milionów ludzi, w tym 8
milionów emerytów, którzy są
przekonani, że prezes Jarosław

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
dał im trzynaste i piętnaste
emerytury, przez co wdzięczni
mu będą aż do śmierci. Niedługo po tym, jak od skrzynki
pocztowej odejdą, bo wirus na
papierze potrafi przeżyć i 7 dni,
a papiery te będą przechodziły
przez dziesiątki rąk osób zdrowych i chorych.
Ale nie tylko o to chodzi,
że ludzie mogą zostać wysłani
na śmierć, bo w rzeczywistości
będzie to ich indywidualna decyzja. Mnie – i mam nadzieje
wielu innym – obchodzi to, że
wybory te będą nielegalne, ponieważ obowiązujący Kodeks
Wyborczy wybory korespondencyjne przewiduje tylko dla
osób niepełnosprawnych, a
zmiany w jego treści nie mogą
być przeprowadzone w okresie sześciu miesięcy przed
wyznaczoną datą wyborów.
Więc - jako obywatel przestrzegający prawa - nie mam zatem
zamiaru uczestnictwa w tej nielegalnej imprezie wymyślonej
jedynie po to, aby zapewnić,
iż wybory na Andrzeja Dudę
wygra Andrzej Duda. Poza tym
wybory tego rodzaju zostaną
na pewno uznane za nieważne,
ponieważ łamią tak wiele obowiązujących zasad wyborczych,
że wybrany mimo wszystko
Andrzej Duda, będzie już nie
tylko notariuszem prezesa, ale
przede wszystkim atrapą prezydenta, z którym poważni gracze
polityczni na świecie nie będą
chcieli mieć wiele do czynienia.
Jednakże przede wszystkim w
wyniku takich wyborów zostanie złamana podstawowa dla
nich zasada tajności, co samo
w sobie będzie stanowić podstawę do ich unieważnienia.
Będzie tak, ponieważ prezes
Jarosław umyślił sobie, że każ-

dy kto odda głos, będzie musiał
wypełnić specjalne oświadczenie o oddaniu głosu, w którym
umieścić będzie też musiał swój
numer PESEL. I w ten sposób
prezes będzie wiedział, kto był
tym sukinsynem, który na Andrzeja Dudę nie głosował. No i
kto upilnuje, że koperty z tymi
dwoma dokumentami nie zostaną po wyjęciu ze skrzynki
pocztowej otwarte i sprawdzone, zanim głosy zostaną oficjalnie policzone? Kto i w jaki
sposób upilnuje, że do komisji
wyborczych trafią akurat te karty do głosowania, na których
obywatel własnoręcznie kratkę
zakreślił? Przecież z łatwością
do oświadczenia będzie można podrzucić kartę wyborczą z
zakreślonym właściwym kandydatem i nikt tego nie udowodni, bo kilka milionów kart nikt
badaniom daktyloskopijnym
lub DNA nie podda. Takich nielegalnych pułapek jest multum,
ale ta dla unieważnienia wyborów jest najważniejsza i na niej
poprzestanę. Natomiast inną
sprawą jest przestępstwo opisane w art. 165 § 1 Kodeksu karnego, które popełnią ci wszyscy,
którzy w okresie epidemii (pandemii) wybory zorganizują. Niezależnie od tego, czy będą one
bezpośrednie czy korespondencyjne. Ale o tym następnym
razem.
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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Szczawno pomoże przedsiębiorcom
Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej Szczawna – Zdroju, radni podjęli
uchwały ważne dla lokalnych
przedsiębiorców oraz dotyczące budowy nowych budynków mieszkalnych.
Szczawieńscy rajcy przyjęli
dwie uchwały złożone przez
Burmistrza Szczawna - Zdroju

Marka Fedoruka o: umorzeniu
podatku od nieruchomości na
wniosek przedsiębiorcy, któremu w wyniku epidemii zmniejszyły się dochody lub stracił
źródło ich uzyskania oraz o
umorzeniu należności z tytułu
umów cywilnoprawnych, które
przypadały gminie. Przyjęta została także uchwała przygoto-

wana przez radnego Tomasza
Krupę, która dotyczy zmniejszeniu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub trwały
zarząd nieruchomości gruntowych w stosunku do gruntów
stanowiących własność gminy
z 4% na 3%.
Rada Miejska Szczawna –
Zdroju podjęła także uchwa-

łę w sprawie emisji obligacji
w wysokości 8 mln zł. Celem
emisji obligacji jest pokrycie
planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej
zaciągniętych
zobowiązań,
m.in. na budowę szkoły. Radni przyjęli również program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
REKLAMA

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczawno-Zdrój
na 2020 r. Ponadto rada zajęła
się uchwałą w sprawie ustalenia lokalizacji nowej inwestycji
mieszkaniowej przy ul. Kolejowej w Szczawnie – Zdroju.
Zgodnie z projektem, będą to
budynki wielorodzinne, czterokondygnacyjne, zbudowane
z nowoczesnych materiałów o
elewacjach i detalach nawiązujących architektonicznie do
historycznej stylistyki zabudowy w Szczawnie – Zdroju.
Inwestycja zakłada przygotowanie od 153 do 165 mieszkań. Powierzchnia użytkowa
lokali to minimum 35 m2 do
maksimum 95 m2. Cały zespół
mieszkaniowy zaprojektowa-

ny jest z myślą o rodzinach z
dziećmi i osobach starszych,
wyposażony ma być w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Docelowo inwestor wybuduje cztery takie
budynki, w tym trzy z garażami podziemnymi, do których
przynależeć będą miejsca postojowe w ilości nie mniejszej
niż jedno miejsce na jedno
mieszkanie. Budynki otoczone
będą drzewami oraz krzewami – tworząc formę zielonej
enklawy. Nie zabraknie również małej architektury oraz
przestrzeni rekreacyjno – wypoczynkowej w formie: placu
zabaw, ogrodu centralnego,
ogrodu organicznego.
(RED)

Odnawiają obiekty
sportowe
Trwają prace konserwacyjne na obiektach sportowo
– rekreacyjnych w Szczawnie
– Zdroju.
Przerwa w rozgrywkach
sprawiła, że bez ograniczeń
mogła być przeprowadzona
wiosenna konserwacja boisk
trawiastych. Na pierwszy rzut
poszło boisko pełnowymiarowe przy ul. Topolowej 5,
a następnie boisko przy hali
sportowej na ul. Słonecznej 1A.
Przeprowadzona została wertykulacja i oczyszczanie murawy ze starej, zeschłej trawy.
W następnym etap;ie wysiany
został profesjonalny nawóz organiczny, który spowoduje pożądany wzrost trawy, a boiska

będą przygotowane do treningów dla piłkarzy i uczniów
szczawieńskiej szkoły.
Równocześnie prowadzone
są prace na torze rowerowym
do fourcrossu na Słonecznej
Polanie. W pierwszej kolejności
odbudowany zostanie drugi
wiraż z wyprofilowaniem i częściową niwelacją terenu.
- Nie zwalniamy tempa i
wykorzystujemy czas, kiedy
na obiektach nie ma jeszcze
użytkowników, aby przygotować się do chwili gdy zniesione
zostaną ograniczenia związane z epidemią korona wirusa
– mówi Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna - Zdroju.
(RED)
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Moja mała ojczyzna
Centrum Kultury-Miejska
Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza mieszkańców
Gminy Głuszyca do udziału
w II Konkursie Literackim o
Pióro Stanisława Michalika
Moja „mała Ojczyzna”. Konkurs objął Honorowym Patronatem Burmistrz Głuszycy
Roman Głód.
- Przesłaniem konkursu jest
upamiętnienie niezwykle ważnej dla naszej społeczności postaci – śp. Stanisława Michalika
– głuszyczanina, regionalisty,
poety i pisarza, propagatora
lokalnej kultury i historii, redaktora „Kuriera Głuszyckiego”, felietonisty Tygodnika DB
2010, samorządowca. Konkurs
ma na celu promocję walorów
przyrodniczych oraz zasobów
kulturowych i historycznych
Gminy Głuszyca. Do udziału
w literackich zmaganiach zachęcamy dzieci, młodzież oraz
osoby dorosłe, zamieszkujące
naszą gminę. Prace w dowolnym gatunku literackim (np.
opowiadanie, legenda, wiersz,
kartka z pamiętnika) prosimy
przesłać do 18 sierpnia 2020
r. wyłącznie listownie na adres Centrum Kultury-Miejska
Biblioteka Publiczna ul. Grunwaldzka 26 58-340 Głuszyca
lub za pośrednictwem poczty

Rekrutacja
do żłobka

Tartak Urbaniak oferuje:

Żłobek Gminny w Głuszycy prowadzi zapisy na rok
żłobkowy 2020/2021. Karty
rekrutacyjne można pobrać ze
strony www.zlobekgluszyca.pl
(zakładka dla rodziców/do pobrania). Wypełnione karty należy przesłać w formie skanu lub
zdjęcia na adres zlobek@gluszyca.pl do 30 kwietnia 2020
r. (oryginały wniosków będą
przyjmowane w żłobku po zakończeniu ograniczeń związanych z epidemią). Osoby, które
złożyły wniosek przed ogłoszeniem rekrutacji również biorą
w niej udział. Nie trzeba składać karty ponownie.
(MC)

elektronicznej na adres mailowy ckmbp@gluszyca.pl. Dla
najlepszych w każdej z trzech
kategorii wiekowych przewidziane są nagrody. Regulamin
konkursu dostępny jest na
stronie
www.ckmbp.gluszyca.pl. Finał zaplanowano na 4

września 2020 r. Pochwal się
talentem literackim i przedstaw Głuszycę – Twoją „małą
Ojczyznę” – zachęca Sabina
Jelewska, dyrektor Centrum
Kultury - Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Głuszycy.
(MC)
REKLAMA

Informacja Burmistrza Głuszycy
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób korzystających z placu targowego, do odwołania zamyka się plac targowy zlokalizowany przy ul. Dolnej w Głuszycy.
***
W związku z licznymi telefonami dotyczącymi sms-ów o treści "Uwaga! Przekroczyłeś granicę - z
domownikami podlegasz 14-dniowej kwarantannie..." informuję, że otrzymaliśmy w tej sprawie wyjaśnienie od Bogdana Romanowskiego - Kierownika Oddziału Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego we Wrocławiu:
SMS otrzymują wszyscy, którzy znaleźli się w zasięgu przemienników za granicą. Ponieważ gmina
leży w strefie przygranicznej operator otrzymuje taką informację, a co się z tym wiąże wysyła prewencyjnie SMS do użytkowników tych komórek. Otrzymanie powyższego SMS-a nie powoduje, jeśli
osoba nie przekraczała granicy RP, automatycznego wpisania jej do systemu osób, które z mocy
ustawy kierowane są do odbycia kwarantanny. Do systemu od 1 kwietnia 2020 r. wpisywane są wyłącznie osoby, które fizycznie przekraczają granice państwa. Czynności wpisywania wykonuje Straż
Graniczna przy przekraczaniu granicy.
***
Ze względu na obecną sytuację, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy, zawiesza się osobista obsługę klientów do odwołania. Kontakt z
Urzędem odbywa się jedynie drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem usług elektronicznych.
Po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bezpośrednia obsługa interesantów możliwa jest jedynie
w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, sporządzania aktów zgonu, bieżącej rejestracji
aktów urodzenia, pochówku zmarłych, wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenia
wizyt bezpośrednich można dokonywać pod numerami telefonów:
• dowody osobiste i ewidencja ludności – tel. 74 88 66 748
• urząd stanu cywilnego – tel. 74 88 66 753
• obsługa przedsiębiorców – tel. 74 88 66 763
• zarządzanie cmentarzem komunalnym – 74 88 66 770
W innych sprawach prosimy o telefon do Biura Obsługi Klienta pod numerem 74 84 59 479 lub wiadomość na adres sekratariat@gluszyca.pl

Dofinansują
usunięcie
azbestu

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

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

Lotnisko w gotowości

Trwa nabór wniosków o
dofinansowanie usuwania
azbestu w roku 2020. Zadanie będzie realizowane pod
warunkiem otrzymania przez
Gminę Głuszyca dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą
wyłącznie koszty demontażu,
zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie
nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem
i montażem nowych pokryć
dachowych. O dofinansowanie
ubiegać się mogą: osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki
wyznaniowe, stowarzyszenia,
wspólnoty mieszkaniowe itp.
Nabór wniosków odbędzie się
w terminie do dnia 30 kwietnia
2020 r. Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających
azbest dokona wykonawca wybrany do realizacji tego zadania, z którym Gmina Głuszyca
zawrze umowę po przyznaniu
gminie środków finansowych
z WFOŚiGW. Wzory wniosku i
informacje o wyrobach zawierających azbest dostępne są
na stronie gluszyca.pl. Bliższe
informacje można także uzyskać pod numerem telefonu
74 88 66 740, 74 88 66 756.
Wnioski należy składać: listownie za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną:
bok@gluszyca.pl.
(MC)

Gminne Lotnisko w Świebodzicach w pełnej gotowości i bardzo potrzebne. Chociaż ze względu na epidemię
koronawirusa jest nieczynne
jest dla lotów sportowych i
turystycznych, to zachowuje
pełną gotowość do lotów ratowniczych i innych specjalnych.
- Do Świebodzic przyleciał
samolot typu M18 Dromader z lotniska Wrocław-Szymanów i na naszym lotnisku
tankował wodę, która była
zrzucana w postaci bomby
wodnej na jądro pożaru, który

wybuchł w lesie koło Lutomii.
Za sterami samolotu znajdował się jeden z najbardziej
doświadczonych w gaszeniu pożarów pilot Mirosław
Adamczak. Samolot tankował
wodę na naszym lotnisku w
celu skrócenia czasu cyklu
gaśniczego. Dzięki zastosowaniu lotniczych środków
zwalczania pożarów, ogień
został szybko opanowany. Niska wilgotność ściółki sprzyja
szybkiemu rozwojowi pożarów – mówi Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic.
(WPK, fot. Piotr Strzelecki)
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Konsultują
strategię
Trwają konsultacje społeczne, w których mieszkańcy
Gminy Czarny Bór mogą wyrazić swoją opinię na temat
Projektu Strategii Rozwoju
Gminy Czarny Bór na lata
2021-2027. Wystarczy kliknąć w link https://konsultacje.czarny-bor.pl i wybrać
zakładkę konsultacje.
- Po zapoznaniu się z dokumentem, opinię można wyrazić na dwa sposoby: logując się
na stronie lub wysłać dostępny
formularz na adres: promocja@
czarny-bor.pl. Konsultacje potrwają do końca kwietnia 2020
roku. Prace zespołu powołanego do sporządzenia Strategii
Rozwoju Gminy Czarny Bór na
lata 2021-2027 trwały kilka tygodni. Ich zwieńczeniem jest
blisko 60-stronicowy dokument, który wyznacza kierunki
rozwoju gminy na kolejne siedem lat – mówi Adam Górecki,
wójt Gminy Czarny Bór.
(JJ)

Rewolucja w boguszowskim
magistracie
Agnieszka Walkosz-Berda, która do ubiegłego tygodnia była prezesem
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach,
zastąpiła na stanowisku Zastępcy Burmistrza Boguszowa - Gorc
Sebastiana Drapałę. Decyzję 14 kwietnia 2020 r. podjął przebywający
w areszcie burmistrz Boguszowa – Gorc Jacek C., który może odzyskać
wolność po wpłaceniu 100 tys. zł kaucji.
- Z przykrością informuję, że
w dniu dzisiejszym zostałem
odwołany przez Pana Burmistrza Jacka C. z funkcji Zastępcy
Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce. Chciałbym podziękować wszystkim Mieszkańcom
Boguszowa-Gorc i Współpracownikom z urzędu miejskiego
za współpracę. Nauczyliście i
zapoznaliście mnie z historią
naszej Małej Ojczyzny, było
dużo planów… - napisał Sebastian Drapała na swoim profilu
w serwisie społecznościowym.
Jacek C. na stanowisko Zastępcy Burmistrza Boguszo-

wa – Gorc, powołał Agnieszkę
Walkosz-Berda, która w ubiegłym tygodniu została odwołana przez radę nadzorczą z
funkcji prezesa spółki ZGM
Boguszów-Gorce (zastąpił ją
Andrzej Mankiewicz). Z nieoficjalnych informacji wynika, że
Przewodniczący Rady Miejskiej
Boguszowa - Gorc Stanisław
Urbaniak wystąpił do wojewody dolnośląskiego z wnioskiem
o stwierdzenie ważności decyzji podjętych przez aresztowanego burmistrza.
Tymczasem Sąd Apelacyjny
we Wrocławiu zgodził się na

zmianę środka zapobiegawczego wobec Jacka C. Przypomnijmy, że w marcu bieżącego
roku Sąd Okręgowy w Świdnicy
przedłużył mu areszt, w którym
przebywa od 19 grudnia 2018
roku, o kolejne 3 miesiące.
Obrońca burmistrza Boguszowa – Gorc złożył zażalenie na
tę decyzję, a sąd apelacyjny ją
częściowo uwzględnił. Jacek C.
będzie mógł opuścić areszt po
wpłaceniu (do końca kwietnia
2020 r.) kaucji w wysokości 100
tysięcy złotych. Po spełnieniu
tego warunku - decyzją sądu nie będzie mógł opuścić kraju

oraz wrócić do pracy w Urzędzie Miejskim w Boguszowie
- Gorcach i wypełniać obowiązków burmistrza.
Przypomnijmy, że 13 marca
2020 roku w godzinach popołudniowych Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu podjął
decyzję o odwołaniu – zaplanowanego na 15 marca – referendum o odwołanie burmistrza w Boguszowie – Gorcach.
– W związku z zagrożeniem
sanitarno-epidemiologicznym
związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2,
zawiesza się głosowanie w referendum gminnym w sprawie
odwołania Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc, którego termin określono postanowieniem nr 1/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia
13 stycznia 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania
Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc przed upływem kadencji
na dzień 15 marca 2020 r. Data

Sebastian Drapała
głosowania w referendum zostanie określona odrębnym
postanowieniem
Komisarza
Wyborczego w Wałbrzychu I.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego oraz podaniu
do publicznej wiadomości na
terenie Gminy Boguszów-Gorce – informował Dariusz Pająk,
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I.
Robert Radczak
REKLAMA
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Szyją i rozdają

REKLAMA

Akcja ,,Maseczka dla Mieszkańca” w Jedlinie-Zdroju
nabiera tempa. - Zgodnie z jej ideą, w pierwszej
kolejności chcemy dotrzeć do naszych seniorów.
Informujemy, że już wkrótce po otrzymaniu uszytych
maseczek, pracownicy socjalni będą je bezpłatnie
wręczać w godz. 10-12 przy sklepach: Biedronka,
Dino, Stokrotka – mówią organizatorzy akcji
z Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.
- Z uwagi, na fakt, że wielu z Państwa nie wychodzi z
domów, udostępniamy możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na maseczki pod nr telefonu: 74 8455 356 – prosimy
dzwonić w godzinach pracy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jedlinie- Zdroju. Jednocześnie bardzo prosimy o cierpliwość, do każdego postaramy
się dotrzeć, w miarę posiadanych możliwość – podkreślają
pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jedlinie – Zdroju.

Anioły z Niedźwiedzicy

- W porozumieniu i we
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu,
który dostarczył materiały,

dwie mieszkanki Niedźwiedzicy w Gminie Walim – Joanna
i Teresa - przystąpiły do akcji
szycia maseczek ochronnych.
Założeniem i pomysłem kierownika OPS w Walimiu było,
żeby maseczki uszyte przez
mieszkańców danej miejscowości pozostały do dyspozycji
sołtysów i były przeznaczone
dla mieszkańców zgłaszających taką potrzebę. W ten sposób do potrzebujących mieszkańców Niedźwiedzicy trafiło
130 maseczek wielokrotnego
użytku. To wspaniała postawa,
bardzo dziękujemy. I zachęcamy innych mieszkańców naszej gminy: masz maszynę do
szycia – włącz się do akcji. Pomóżcie, aby każdy mieszkaniec

naszej gminy miał maseczkę.
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Walimiu udostępni niezbędne
materiały. Przypominamy, że
REKLAMA

Informacja Burmistrza Jedliny - Zdroju
Ze względu na obecną wyjątkową sytuację, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
mieszkańców oraz pracowników, Urząd Miasta Jedlina-Zdrój oraz kasa zawiesiła do
odwołania obsługę klientów.
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:
(74) 84 55 215; (74) 84 55 216; (74) 88 55 269,
e-mail: urzad@jedlinazdroj.eu
fax: 74 85 10 980

Pomoc dla samotnych seniorów
Osoby starsze- samotne, nie poddane kwarantannie administracyjnej, nie posiadające
relacji sąsiedzkich, których bliscy zamieszkują poza terenem Jedliny i nie są w stanie
utrzymywać stałego kontaktu oraz stałej pomocy dla swoich starszych krewnych, mogą
skorzystać z pomocy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie - Zdroju
w zrobieniu podstawowych zakupów, odbioru leków z apteki i wsparcia w kontakcie z
innymi urzędami w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki dla seniora.
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00 można zgłaszać swoje potrzeby
pod numerami telefonów: (74) 8455 356 lub (74) 8805 333. Wszelkie ustalenia
dokonane zostaną telefonicznie z zainteresowanym.

do osób pracujących, starszych
i niepełnosprawnych maski są
już dystrybuowane. Uwaga!
Przed pierwszym użyciem, jak i
po każdym następnym, należy
maseczkę wyprać i wyprasować – mówi Adam Hausman,
wójt Gminy Walim.

Szyją w MDK

Także w Miejskim Domu
Kultury w Świebodzicach trwa
akcja szycia kolorowych, bawełnianych maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta.
Dyrektor MDK Katarzyna Woźniak wraz z pracownikami zorganizowała niezbędny sprzęt
i materiał do przygotowania
środków ochronnych i maszyny do szycia poszły w ruch.
Uśmiechnięta, żeńska załoga
MDK - produkuje kolorowe,
wielokrotnego użytku maseczki, które trafią w ręce seniorów
i dzieci.
A w świebodzickim ratuszu
odbyło się spotkanie burmistrza Świebodzic Pawła Ozgi z
komendantem Szczepu Harcerskiego IMAGO Karolem
Marcyniukiem, który przekazał
130 bawełnianych maseczek
ochronnych.
- Ta piękna inicjatywa powstała z odruchu serc i empatii matek harcerzy, które bez
chwili wahania postanowiły
w ramach własnych środków
uszyć maseczki. To nie koniec
produkcji, gdyż zapotrzebowanie jest nadal duże - zapowiada
Karol Marcyniuk.
Maseczki zostały przekazane m.in. do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świebodzicach.
(RED)

Posprzątaj
po swoim psie!
30 stycznia 2020 r. Rada
Miasta Jedlina-Zdrój podjęła uchwałę nr XV/98/2020,
dotyczącą regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Jedlina-Zdrój. Wśród wielu ważnych
punktów jest i ten mówiący o
obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe.
Nakładane na właścicieli
zwierząt domowych obowiązki mają na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Do
obowiązków osób posiadających zwierzęta domowe należy
utrzymywanie ich w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia
bezpieczeństwa osób trzecich,
dbanie aby nie powodowały
szkód i uciążliwości dla otoczenia, zabezpieczenie nieruchomości, na której przebywa
zwierzę domowe w sposób
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia
poza jej obszar (z wyłączeniem kotów), natychmiastowe
usuwanie zanieczyszczeń, w
szczególności odchodów, pozostawionych przez zwierzęta
domowe w miejscach publicznych, poprzez umieszczenie
ich w odpowiednich opakowaniach oraz pozbycie się w sposób przewidziany dla odpadów
komunalnych.

Należy pamiętać, że w
miejscach przeznaczonych do
wspólnego użytku zwierzęta
domowe, a w szczególności
psy, mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania
kontroli nad zachowaniem się
zwierzęcia, z uwzględnieniem
zasady, że psy należące do ras
uznawanych za agresywne należy prowadzić w kagańcu. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie,
zobowiązany jest zabezpieczyć
nieruchomość w taki sposób,
aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym
miejscu, wykonaną z trwałego
materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem „uwaga pies” lub
o podobnej treści. Niestosowanie się do powyższych zapisów
może skutkować nałożeniem
na właściciela zwierzęcia kary
administracyjnej.
(KS)
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Okiem psychologa: Zostań w domu, czyli o lęku,
jego wpływie na ocenę bieżącej sytuacji i nasze
zachowania w czasie pandemii (1)
Marek
Gawroń

Jeśli droga Czytelniczko,
drogi Czytelniku nie należysz
do nielicznej grupy (około
1% populacji), która nie doświadcza lęku (psychopaci) to
nieobce Ci są stany podwyższonego, niekontrolowanego
niepokoju, strachu lub paniki.
Lęk jest emocją powszechną
i - jak słusznie zauważa jeden
z najwybitniejszych żyjących
psychologów J. Kagan - „przekonanie, że ludzie mogą być
od niego wolni stanowi jedno
z fałszywych przekonań obecnych w myśleniu ludzi Zachodu ostatniego wieku” (Kagan
s. 25).
Niemal wszyscy z niepokojem przyglądamy się temu, co
obecnie dzieje się w kraju i na

świecie. Teraźniejszość przeraża, przyszłość wydaje się niepewna. Nasze lęki krążą wokół
sytuacji zagrożenia zdrowia i
życia, pesymistycznych prognoz gospodarczych i ekonomicznych. Zastanawiamy się,
czy i nas nie dotknie ten nieobliczalny wirus i nie zmieni
życia w piekło, a nawet jeśli tak
się nie stanie, czy wiszący nad
nami (niczym czarna chmura)
kryzys gospodarczy nie doprowadzi do spadku naszych
dochodów i obniżenia dobrostanu. Nie wiemy co nam przyniesie najbliższa przyszłość i
tę niepewność wzmacnia fakt,
że tak naprawdę nikt tego nie
wie. Taka sytuacja nie może
nie mieć wpływu na nasze nastroje, uczucia i ogólne samopoczucie. Lęk, który dobrze
przecież wszyscy znamy, skolonizował dziś nasze umysły i
stał się jedną z często doświadczanych codziennych emocji.
Pisząc ten artykuł nie znałem
jeszcze wyników badań na

temat wpływu koronawirusa
na nasze nastroje i postawy.
Ale już sie pojawiły i wynika
z nich, że rzeczywiście wielu
58 % respondentów odczuwa
lęki związane z pogorszeniem
stanu własnego zdrowia, 78 %
Polaków martwi się o swoich
bliskich, a 71% badanych obawia się pogorszenia własnej
sytuacji materialnej (dla zainteresowanych
szczegółowe
wynik badań na stronie https://
www.facebook.com/Szesnastka-104214187897181/).
Jako psycholog i terapeuta
słyszę to w głosie moich bliskich, przyjaciół i znajomych,
w gestach i zachowaniach
obcych ludzi. Drugi, człowiek
stał się dla nas zagrożeniem,
budzącym w nas strach, podobnie jak strach budzi w nas
chore i agresywne zwierzę (a
strachowi towarzyszą zwykle
trzy możliwe reakcje na sytuacje zagrożenia: pozostawanie
w bezruchu, ucieczka, bądź
agresja). Dlatego za wszelką
REKLAMA

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
Zmiana terminu składania wniosków
Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie pandemią koronawirusai, w trosce o Wasze
życie i zdrowie, po raz kolejny zostaje zmodyfikowany termin składania wniosków o
dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne. Wnioski przyjmowane
będą w okresie od 05.05.2020 r. do 15.05.2020 r. Termin ten może zostać zmodyfikowany
w przypadku niekorzystnego rozwoju pandemii. Proszę o monitorowanie informacji w
tym zakresie.

Wsparcie seniorów, osób starszych i samotnych w okresie
zagrożenia koronawirusem
Koordynowaniem pomocy dla osób starszych, samotnych z ramienia gminy zajmuje
się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – pracownicy socjalni. Na stronie internetowej
GOPS jest informacja w przedmiotowej sprawie. Podano tam zasady udzielania pomocy
oraz numery kontaktowe.
Bardzo prosimy wszystkich o czujność, o zadbanie o starszych schorowanych ludzi.
Jeśli sam sobie nie radzisz, lub nie możesz pomóc komuś kto tej pomocy potrzebuje
zadzwoń do Ośrodka Pomocy.
Jeśli sytuacja będzie się przedłużać, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej służy
pomocą w zakresie wykonania zakupów żywności, zakupu leków lub - jeśli zajdzie taka
konieczność - dostarczenia artykułow spożywczych w ramach POPŻ.
Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach – tel. 74
8452 730 lub służbowa komórka 531 851 865 czynna codziennie do godz. 19.00 włącznie
z sobotą i niedzielą.
Więcej informacji o postępowaniu, zagrożeniach itp. na stronie internetowej:
www.gops-starebogaczowice.com.pl w zakładce aktualności.
Z up. Wójta Gminy Stare BogaczowiceJolanta Kocoń kierownik GOPS

cenę należy go unikać. Ta podpowiedź, głos w naszej głowie
nie jest głosem rozsądku, jak
sadzą niektórzy, jest podszeptem naszych lęków. A lęk nie
zawsze jest dobrym doradcą.
Musimy pamiętać, że nasze
oceny bieżącej sytuacji są mocno uproszczone i zniekształcone przez emocje i nastroje. Bezkrytyczne ufanie im może nas
narazić na inne nieoczekiwane
i niekontrolowane zagrożenia,
np. koszty społeczne, które już
ponosimy i - jak sądzę - poniesiemy w przyszłości.
Lęk jest nieodłączna częścią życia. Badania pokazują,
że ogólny poziom lęku jest
stabilną cechą osobowości,
istotnym komponentem temperamentu (jest uwarunkowany biologicznie). Słowem
ludzie różnią się od siebie
poziomem reaktywności i
siłą pobudzenia w odpowiedzi na bodźce zagrażające.
Samo pobudzenie nie jeszcze
lękiem, choć stanowi jego
komponent. Żeby odczuć lęk,
w obszarze pamięci roboczej
i uwagi, muszą pojawić się
określone zagrażające treści, a
ich ocena pod kątem naszego
dobrostanu jest właśnie świadomym doznaniem leku. Lęk
opisuje stan oczekiwania na
zagrożenie, obawianie się czegoś, co może, choć nie musi
zdarzyć się w przyszłości. Z koli
strach, wymaga, aby w polu
uwagi pojawił jakiś konkretny obiekt, którego można się
bać. Możemy odczuć lęk, gdy
np. pojawia się refleksja, że nasza przyszłość jest pod jakimś
względem - ekonomicznym,
społecznym, zdrowotnym niepewna, strach natomiast
odczuwamy, gdy ktoś lub coś
np. burza, sztorm na morzu,
groźnie zwierzę, czy agresywny człowiek bezpośrednio
zagraża naszemu zdrowi lub
życiu. Jak wynika z badań neuronauki, mimo iż lęk i strach są
ze sobą splecione, to stanowią
odmienne emocje, które angażują inne obwody w mózgu.
Natomiast zarówno strach jak
i lęk zawsze uruchamiają nasze świadome ja, są wiedzą,
że Ty jesteś w niebezpieczeństwie. Jak dowodzi ekspert w
dziedzinie lęku Le Doux - bez
świadomości nie ma uczuć i
emocji. Ale jeśli tak, to poprzez
kontrolę uwagi wykonawczej
możemy w pewnym stopniu
kontrolować także swój lęk. Co

REKLAMA

Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej

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

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.

dokładnie oznacza kontrola
uwagi? Przede wszystkim należy ją odróżnić od tłumienia
niepożądanych myśli. Słynne
już badania Wegnera dowiodły, że gdy nasz umysł jest
przeciążony, znajdujemy się
pod presją czasu, działa na
nas stres, silny niepokój, treści, które próbujemy usunąć
(a które mogą być właśnie
źródłem niepokoju) z naszej
świadomości
paradoksalnie
stają się najłatwiej dostępne
(spróbuj przez najbliższe dwie
minuty nie myśleć o zielonym
słoniu - no cóż, raczej ci się to
nie uda). Efekt ten zreplikowany w wielu badaniach jest
wynikiem
paradoksalnych
procesów kontroli umysłowej
(świadomej i nieświadomej) i
stanowi przykład nieskutecznych strategii zmagania się
z natarczywymi, niechcianymi myślami. Kiedy w wyniku
uświadomienia sobie treści zagrażających nasz umysł zostaje
ogarnięty przez lęk, próba jego
stłumienia przez uporczywe
powstrzymywanie się przed
myśleniem o tych treściach
skutkuje właśnie efektem paradoksalnym. Zamknięcie się
w domu i tłumienie niepokojów, które w sytuacji izolacji i
zatrzymania codziennej rutyny pojawią się częściej, będzie
tylko nasilać lęki. Świadoma i
aktywna kontrola uwagi w odróżnieniu od tłumienia myśli
polega natomiast na kierowaniu jej na treści pożądane, zanim ogarnie nas lęk (skupianie
się na codziennej normalnej
aktywności, pracy, obowiązkach, przyjemnościach, planach na przyszłość).Ta strategia jest w istocie pewną forma
aktywnego unikania bodźców
lękotwórczych i różni się zasadniczo od biernego unikania. Po

atakach terrorystycznych z 11
września 2001 roku w Nowym
Jorku wiele osób próbowało
radzić sobie z traumą pozostając w domach i ograniczając do
minimum normalne, rutynowe
czynności, jak chodzenia do
pacy, na spacery, robienie zakupów, utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi. Jak pokazały badania, takie zachowania
tylko pogłębiały niepokój, stres
i depresje. Joseph Le Doux
przekonuje, że zamiast takich
nieskutecznych sposobów radzenia sobie z lękiem znacznie
lepsze efekty przynosi proaktywne unikanie, polegające na
kontroli i trzymaniu się z daleka
od myśli i zachowań, które wywołują lęk, jednak bez rezygnacji z normalnego funkcjonowania. Tego typu strategia łączy
samodzielną ekspozycję na
sytuacje wywołujące lęk (wyjście z domu i kontakt z ludźmi),
ze strategiami zyskiwania kontroli nad wyzwalającymi wskazówkami (człowiek to zagrożenie, wirus czai się wszędzie).
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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DORADZIMY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ

NA ŻYCIE, MAJĄTKOWYCH , KOMUNIKACYJNYCH
Programów grupowych
Abonamentów medycznych
Programów oszczędnościowo – inwestycyjnych
Programów emerytalnych
ZADZWOŃ LUB NAPISZ Tel. 513 018 511
Działamy online
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

Dezynfekcja w gminie

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

Rozdają maseczki
Mieszkańcy Gminy Mieroszów,
którzy potrzebują maseczek
ochronnych, mogą otrzymać
je bezpłatnie. Maseczki wielokrotnego użytku są gotowe
do odebrania w godzinach
8.00 - 13.00 w Mieroszowskim
Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie.
Kontakt telefoniczny w sprawie maseczek pod numerem
662 203 457.

Okna LUCH

TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.

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. 530 321 330

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

Bocian wrócił

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

- Z powodu panującej w naszym kraju sytuacji i walki z
koronawirusem, V Półmaraton
Górski „Z Flagą na Trójgarbie”
zostaje przesunięty na 5 września 2020 roku. Opłaty wniesione nie przepadają, ale także
zostają przesunięte. Czekamy na
Was i do zobaczenia w pełnym
składzie – mówi Mirosław Lech,
wójt Gminy Stare Bogaczowice,
która jest współorganizatorem
biegu wraz z Gminą Czarny Bór.
(RED)

Czysta rzeka
przełożona

(RED)

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

Na Trójgarb pobiegną
we wrześniu

(RED)

- W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Mieroszów, Ochotnicza
Straż Pożarna Mieroszów przeprowadziła akcję odkażania ławek
i przystanków w Mieroszowie, we wszystkich sołectwach Gminy
Mieroszów, a także w Andrzejówce. Mimo to, ponawiam prośbę do
wszystkich - zostańcie w domach, nie wychodźcie bez potrzeby,
myjcie i odkażajcie dłonie. Każdy dzień, w którym stosujemy się do
obowiązujących zaleceń przybliża nas do końca pandemii. Razem na
pewno pokonany wirusa – mówi burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.

DOMOFONY
MONITORING

Taekwon-do on line

- W związku z pandemią CO
VID-19 informuję, że zaplanowane na 17.04.2020 r. sprzątanie rzeki Ścinawka w ramach
akcji „Operacja Czysta Rzeka
2020” nie odbędzie się. Dziękujemy wszystkim, którzy zadeklarowali swoją gotowość
do działania. Akcja na pewno
zostanie zrealizowana w odpowiednim czasie i jeszcze uda
nam się posprzątać ten świat –
podkreśla szefowa mieroszowskiego sztabu Operacji Czysta
Rzeka 2020 Ilona Henko.
(RED)

W bocianim gnieździe w Mieroszowie kilka dni temu pojawił się długo
oczekiwany lokator – bocian biały. - Ten sympatyczny, inteligentny
i rodzinny ptak od zawsze przyciągał uwagę ludzi. Nazywamy
go „nosicielem szczęścia”. Uchodzi za symbol macierzyństwa,
opiekuńczości, błogosławieństwa, czujności, ale także podróży i
wędrówek pomiędzy światami. Witamy serdecznie w Gminie Mieroszów
drogi bocianie! Czekaliśmy z utęsknieniem na Ciebie. Teraz już wiemy,
że sobie poradzimy ze wszystkim. Dajesz nam nadzieję i wiarę, że będzie
dobrze – mówią z radością przedstawiciele Gminy Walim.

(RED, fot. Tomasz Trecewski)

- Wiemy jak ważne jest zdrowie
zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Wiemy, że przebywanie w kwarantannie nie jest
łatwe ani miłe. Dlatego pomagamy Wam w każdy możliwy
sposób, by chociaż przez chwilę na Waszych buźkach zagościł uśmiech i przypominamy
o zajęciach on-line. Były i są
bezpłatne, dlatego kto pierwszy
ten lepszy, a pracujemy już nad
zajęciami grupowymi. Zapisy w
każdy piątek u Waszego trenera oraz pod numerem telefonu
724 144 724 i na stronie taipan.
pl – mówi Rajmund Felusiak, prezes Klubu Taekwon-do Taipan w
Wałbrzychu.
(RED)
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USŁUGI
(2) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(1) Hydraulik - instalacje c. o, wodno - kanalizacyjne, gazowe kotły c.
o. Tel. 506 754 379
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533
(2) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie w najlepszej cenie i w najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

KUPIĘ
(3) Kupię starcie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, militaria, figurki i patery z
okresu PRL-u, szkło kolorowe,
komiksy i inne przedmioty. Tel:
604-574-501.

58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama. net. pl
http://www. panorama. net. pl

KUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
BIAŁY KAMIEŃ super okolica 2
pokoje parter cena 85tys zł tel do
kontaktu 535-416-014
oferta dostępna na www. panorama. net. pl pod nr PAN- MS- 1132
PIASKOWA GÓRA 3pokoje, 58m2
1pietro cena 215tys zł tel do kontaktu 535-416-014
oferta dostępna na www. panorama. net. pl pod nr PAN- MS- 1131

58-316 Wałbrzych

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.

Oferty na stronie:

Wszystkie oferty biura na stronie:
www. nieruchomosci-renoma. pl

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

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 –SZCZAWNO ZDRÓJ
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem
i zadbanym ogrodem (parter) na
wynajem wyposażone, 3 pokoje,
aneks kuchenny, 60m2, piękna
okolica Cena: 1 990 zł,
( nr: 2551)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 62 m2, 2 pokoje, 3 piętro.
Cena:129 000 zł (nr: 2552), (74) 666
66 06, (74) 843 33 33

ul. Palisadowa 2c,
PLAC ZAMENHOFA 1/28

MS-4001 Podzamcze, 3 pokoje 68
m2, do remontu, cena 179 tys. Tel.
883 334 481.
Panorama Nieruchomości

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

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

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 219. 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 – PODZAMCZE, OKAZJA!!!
- 1 pokój z możliwością przerobienia
na 2, 40m2, parter w 10, do remontu,
cena 112. 500zł, 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 – 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 –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 –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal użytkowy w ścisłym centrum, powierzchni 118 m2, witryna, zaplecze,
dobrze utrzymany. Cena wynajmu:
2500 zł (nr: 2545) (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe
domy w zabudowie szeregowej o
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 320 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna
kuchnia z jadalnią, garderoba, łazienka z WC, ogrzewanie w trakcie
modernizacji na gazowe. CENA:
159 000 zł (nr: 2549) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON –OKOLICE Głuszycy,
kompleks produkcyjno - biurowo- administracyjny usytuowany
na działce o pow. 13 324 m2.
Powierzchnia łączna zabudowań 7
277 m2. Cena: 750 000 zł (nr: 2566)
- (74) 666 66 06, (74) 843 33 33.
BON – na sprzedaż dom wolnostojący o powierzchni 700 m2 w
Starych Bogaczowicach. Cena 500
000 zł (nr. 2229), (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33,
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZKANIE na sprzedaż 3 pokoje, jasna
kuchnia, łazienka z WC, 62m2,
Cena: 159 000 zł, ( nr: 2581)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –PODZAMCZE, na sprzedaż mieszkanie z balkonem,
50m2, 9 piętro, jasna kuchnia w
zabudowie, 2 pokoje, ogrzewanie
miejskie, cena: 185 000 zł (nr:2583)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 220 m 2, 6 pokoi, kuchnia, 2
łazienki z WC, Działka 1100 m 2.

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 –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,
BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z
ogrodem o pow. 56 m2, 2 pokoje,
parter. , ( połowa willi) Cena:119
000 zł (nr: 2622), (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33

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

Oferujemy naszym Klientom bezpieczne i sprawne przejście przez
cały proces zakupu lub sprzedaży,
aż do momentu umowy końcowej
związanej z jej nabyciem/zbyciem.
Pomożemy w określeniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam lokal mieszkalny w
Wałbrzychu ul. Uczniowska o
pow. 50m2. Parter, dwa pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z WC i
przedpokój. Cena 65 tys. zł. Czynsz
354 zł. /mies.
Sprzedam dwie przyległe do siebie
działki budowlano- rekreacyjne w
Sierpnicy gm. Głuszyca, o łącznej
pow. 2744 m2. Piękna lokalizacja!
Cena 100 tys. zł.

Sprzedam lokal mieszkalny o pow.
57 m2 w Mieroszowie z niezależnym wejściem, duży pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC i
piwnica, strych, ogródek, pomieszczenia gospodarcze. Mieszkanie
bezczynszowe opłata za zarząd 73
zł/mies. Cena 69 tys. zł.
Sprzedam lokal użytkowy o pow.
40, 8 m2 w samym centrum Wałbrzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal
znajduje się na parterze i składa się
z dwóch pomieszczeń biurowousługowych, dwóch przedpokoi i
WC. Cena 60 tys. zł.
Sprzedam 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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Rola logopedy i terapii
logopedycznej w przedszkolu
Fundacja Edukacji Europejskiej w
Wałbrzychu od 2007 roku zajmuje się
tworzeniem nowych miejsc przedszkolnych. W przeciągu tych 13 lat, wspólnie
z samorządami z trzech województw,
uruchomiliśmy ponad 100 placówek
wychowania przedszkolnego. W wielu
przypadkach placówki te powstawały
na terenach wiejskich, gdzie bez wsparcia środków unijnych takie miejsca
nigdy by nie powstały. Niektóre z nich
działania do dziś i cieszą się ogromną
popularnością.
Od 2012 Fundacja współpracuje z Gminą Wałbrzych i dzięki temu na terenie Wałbrzycha powstało blisko 400 bezpłatnych
nowych miejsc w przedszkolach samorządowych.
W każdej z tych placówek, oprócz podstawowej opieki nad dziećmi w wieku do
6 lat, oferowane jest również wsparcie
logopedyczne. Dzięki pracy specjalistów
w tych placówkach, rodzice i ich dzieci
mają dostęp do bezpłatnych konsultacji i
profesjonalnego wsparcia. Wielu rodziców
dopiero gdy ich dziecko poszło do przedszkola dowiadywało się o tym, jak ważna
jest wczesna diagnoza logopedyczna i
jakie może mieć ona znaczenie dla przyszłości dziecka w szkole podstawowej i w
dalszej edukacji.
O tym jak ważna jest praca logopedy
opowie dzisiaj Magdalena Dorniak - na co
dzień pracująca z dziećmi w Przedszkolu
Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu, którego działalności jest dofinansowana ze
środków Unii Europejskiej (RPO WD Działania 10.1.4) w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę”.
W dzisiejszych czasach praca logopedy, choć mocno niedoceniana – jest coraz
bardziej pożądana i potrzebna. Szczególnie w placówkach oświatowych, gdzie logopeda ma możliwość ścisłej współpracy
z nauczycielami, rodzicami i innymi specjalistami. Logopeda stał się ważnym specjalistą w rozwoju psychofizycznym dziecka od okresu żłobkowego, przez okres
przedszkolny, a skończywszy na okresie
szkolnym.
Zadania logopedy, wbrew opinii wielu
niewtajemniczonych, nie polegają jedy-

nie na korygowaniu wad wymowy. Szeroki zakres pracy polega na kształtowaniu
czynności podstawowych – niejednokrotnie zaburzonych (tj. połykania, żucia,
gryzienia), przez rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u dzieci zdrowych i z
orzeczeniami, korygowanie wad wymowy
i prowadzenie szeroko pojętej profilaktyki logopedycznej. Logopeda w czynny
sposób rozwija sferę często zaburzonego u dzieci słuchu fonologicznego. Jego
prawidłowe funkcjonowanie warunkuje
bowiem sukces procesów dydaktycznych.
Ogólnodostępne statystyki, jak i wskaźniki po diagnozach wstępnych poszczególnych logopedów pokazują, że rola
logopedy w placówce oświatowej jest
nieoceniona. Duża część dzieci (niejednokrotnie nawet 60 % grupy przedszkolnej,
nieco mniej – wg mojej wiedzy w klasach
szkolnych) wymaga ukierunkowania i
wsparcia logopedycznego lub regularnej
terapii logopedycznej. Oczywiście dane
te są zmienne i uwarunkowane wieloma
czynnikami.
Problemy, z jakimi styka się logopeda w placówkach oświatowych, często
dotykają strefy „neuro”. Jest to argument
przemawiający za tym, aby do placówek
oświatowych zatrudniać logopedów ze
specjalnością neurologopedyczną. Tym

bardziej, że jest coraz więcej dzieci z zaburzonym globalnym napięciem mięśniowym, a to z kolei może przekładać się
na nieprawidłowe napięcie orofacjalne.
Dodatkowo wygoda życiowa sprawia, że
matki nadmiernie korzystają ze smoczków

i butelek, zbyt późno wprowadzają stałe
pokarmy, a to przekłada się na nieprawidłową pracę języka i tym samym wpływa
na pojawienie się wad wymowy. Warto
wspomnieć także o aspekcie psychologicznym – wady artykulacyjne w późniejszym okresie negatywnie wpływają na poczucie wartości młodego człowieka.
Logopeda, w szczególności neurologopedia, posiada szeroką wiedzę dotyczącą
różnych zaburzeń i zakłóceń rozwojowych. Niejednokrotnie jest osobą „nadającą” tor dalszych działań dla dobra dziecka. Sugeruje wizyty u innych specjalistów
(neurologa, laryngologa, psychologa). W
razie potrzeby kieruje na badanie audiologiczne i podcięcie wędzidełka.
Świadomość logopedyczna stopniowo
wzrasta, ale nadal jest zbyt mała, aby zapobiec pewnym problemom logopedycznym. Logopeda w placówce oświatowej
powinien stać się „standardem powszechnym”. Czyni wiele dobrego dla dzieci, a dla
współczesnych zapracowanych rodziców
jego obecność w żłobku, przedszkolu i
szkole jest bardzo wygodna, a rola nieprzeceniona.
Magdalena Dorniak

