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TOYOTA VS. TOYOTA VS. 
KORONAWIRUSKORONAWIRUS

wydarzenia str. 6

W tym tygodniu Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środ-
ków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Jak podaje Kance-
laria Prezesa Rady Ministrów wsparcie rządowe uzyska 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 
gminne. Warto zaznaczyć, że na poszczególne województwa przyznano od ponad 57 milionów zło-
tych do ponad 300 milionów złotych. Warto podkreślić, że do regionu wałbrzyskiego popłynie aż 
59 milionów złotych. To niewątpliwie dzięki staraniom szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a 
zarazem posła ziemi Wałbrzyskiej Michała Dworczyka, posła Marcina Gwoździa i Wicemarszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko.

PAS / źródło foto: KPRM
Czytaj więcej strona 3

Fundusz Dróg Samorządowych 
2020 ogłoszony

JUŻ 24.04 WYDANIE PAPIEROWE!JUŻ 24.04 WYDANIE PAPIEROWE!
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Oggoszenie w cagości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

rozmowa tygodnia
Krzysztof Łukawski
ratownik medyczny z Pogotowia Ratunkowego 
we Wrocławiu.
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Dzień KrótkofalowcaJak dziś wygląda Wasze ży-

cie rodzinne? 
To wszystko zależy od ra-

townika. Niewielka część z nas 
to tzw. „samotne wilki” i tu nie 
ma problemu. U nich się nic nie 
zmienia, poza tym, że nie mogą 
spotykać się ze znajomymi, przy-
jaciółmi. Ci którzy mają rodziny, 
musieli się wyprowadzić, albo 
zostali w domu sami, ponieważ 
dzieci trzeba było odizolować, 
czyli wysłać z drugim rodzicem, 
do mamy, teściów, rodzeństwa 
albo znajomych. 

Co słyszycie, kiedy ludzie 
spotykają Was na ulicy?

Na początku słyszeliśmy sło-
wa otuchy, uznania, podzięko-
wania, fajne teksty typu „ale tym 
chłopakom teraz ciężko”. Ostat-
nio zauważyliśmy coś dziwne-
go i zarazem przykrego. Kiedy 
wychodzimy z karetki, ludzie 
się rozbiegają, uciekają od nas, 
jak byśmy byli trędowaci.  Ale 
mówię to niejako na marginesie, 
bo tak faktycznie zmieniło się 
podejście ludzi do nas. Zaczęto 
nas doceniać jako grupę zawo-
dową. Jest naprawdę tyle mi-
łych rzeczy, jak chociażby kawa 
gratis na stacjach benzynowych, 
której możemy napić się w am-
bulansie. Nie zawsze mamy 
czas, żeby zjechać do podstacji 
i tę kawę sobie zaparzyć, a przy 
takim obciążeniu ona jest nam 
bardzo potrzebna. Od małych 
restauracji  dostajemy posiłki. 
Nasi sąsiedzi przynoszą nam ka-
napki, napoje energetyczne, jo-
gurty. W Wielkanoc jedna z pań 
przyniosła babkę. Kiedyś tego 
nie było…

Najgorszy wyjazd jaki 
może się wydarzyć?

Wbrew temu co wielu myśli 
i mówi, nie do pacjenta z koro-
nawirusem, bo w takich wypad-
kach jesteśmy już, najmocniej 
jak można, zabezpieczeni. Naj-
gorsze sytuacje to takie, kiedy 
tak naprawdę nie wiemy, do 
czego jedziemy. Najbardziej 
boimy się duszności, bo przy 
duszności można spotkać się ze 
wszystkim. Boimy się zatrzymań 
krążenia, ponieważ wtedy zu-
pełnie nie ma możliwości zebra-
nia wywiadu. I nie wiemy, czy po 
takim wyjeździe nie trafimy na 
kwarantannę.  Mój kolega, który 
pracował jako ratownik medycz-

ny na wojnie w Afganistanie,  
stwierdził ostatnio, śmiejąc się 
oczywiście, że jego wyjazdy 
patrolowe powodowały mniej 
stresu, niż wyjazd do duszności 
- dzisiaj.

Czy pacjenci często kła-
mią?

Pacjenci zawsze kłamali, 
kłamią i będą kłamać, dlatego 
wielu z nas zostaje zakażonych, 
albo trafia na kwarantannę. 
Straszne jest to, kiedy dopiero 
po przyjeździe do pacjenta do-
wiadujemy się że 3 dni temu 
wrócił z Hiszpanii. 

Dlaczego to robią?
Czasami po to aby szybciej 

im udzielić pomocy, czasami po 
to żeby zespół na pewno przyje-
chał, bo przecież „płacą podatki 
i im się należy”. Dziś boją się też, 
że przy podejrzeniu o Covid 19 
pogotowie nie przyjedzie. 

Jak się ubieracie i od czego 
to zależy?

Jeżeli mamy pewność, że pa-
cjent jest zarażony, to wtedy je-
dziemy w pełnym pakiecie bio-
logicznym. Czyli maska, gogle, 
do tego kombinezon z mate-
riału przypominającego ceratę,  
niewygodny, nieoddychający, 
w którym po 5 minutach jeste-
śmy zlani potem. Do wszystkich 
pozostałych pacjentów, mimo 
iż wywiad nie wykazuje, że byli 
zarażeni, jedziemy w ubraniach 
standardowych, ale zawsze do-
datkowo w maskach ochron-
nych, goglach albo okularach. I 
tu pojawia się problem, ponie-
waż przed koronawirusem chro-
ni tak naprawdę jedynie maska 
ffp 3 i te maski mamy, kiedy za-
kładamy tzw. pakiet biologiczny 
(razem z kombinezonem). W po-
zostałych przypadkach dostaje-
my ffp 2, bo tych skutecznych 
po prostu brakuje na rynku. Jest 
jeszcze jedna rzecz, maski są 
skuteczne jedynie, gdy dobrze 
przylegają do twarzy, przez co 
jak wielu moich kolegów musia-
łem po kilku latach chwycić za 
maszynkę do golenia!

Wielu z nas kupuje za prywat-
ne pieniądze maski wielokrotne-
go użytku, takie jakich używa się 
do pracy w zapyleniu. Do tych 
masek na początku każdego 
dyżuru podpinamy nowe filtry. 
Ze względu na ich cenę i coraz 
mniejszą dostępność koledzy 
najpierw w Warszawie, a potem 
w całej Polsce zaprojektowali 
na drukarki 3D adaptery, które 
pozwalają na wykorzystywanie 
filtrów takich jakie używamy 
m.in. do respiratorów podczas 
wentylacji pacjenta. Jest to roz-
wiązanie tańsze, a tych filtrów 
na razie nam nie brakuje.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Anna Waligóra - Stupnicka

NAKAZNAKAZ
NOSZENIANOSZENIA
MASECZEK !!!MASECZEK !!!

Według rozporządzenia Rady Ministrów, które 
określa ograniczenia, zakazy i nakazy w związku 
ze stanem epidemii koronawirusa, od 16 kwiet-
nia 2020 roku wprowadzono obowiązek zakry-
wania ust i nosa aż do odwołania.

Warto zaznaczyć, że dolną część twarzy można 
zakrywać odzieżą, szalikiem czy apaszką, ewen-
tualnie innym materiałem. Należy jednak pa-
miętać, że do zasłaniania ust i nosa służą przede 
wszystkim maseczki!
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Ganges się zazielenił. Od 
tej informacji musiała zacząć 
się rubryka „Zielonym do 
góry”. Ganges wrócił do swo-
jego naturalnego koloru w 
wyniku lockdownu i kwaran-
tanny. Krótki czas bez działal-
ności ludzi wystarczył rzece 
na samooczyszczenie. Podob-
nie „zareagowały” kanały w 
Wenecji, które także oczyściły 
się z powodu obowiązującej 
Włochy kwarantanny. Wyraź-
nie zaznaczam, że w rzeczy-
wistości rzeki dokonały tego 
same. Potwierdza to jedynie 
zasadę znaną od niemal za-
wsze – im bardziej naturalna, 
„żywa” rzeka, tym większe 
możliwości jej ekosystemu – i 
tym mniejsze koszty dla ludzi, 
także finansowe.

W chwili, gdy powstaje 
tekst, w Chinach powraca 
koronawirus. Badania po-
twierdzają, że COVID-19 
zmutował do trzech typów. 
Bez szczepionki nie możemy 
mieć pewności, że uwolnimy 
się od tego wirusa. W tym 
samym czasie cały świat roz-
waża możliwości powrotu do 
„normalności” po pandemii. 
Niemieckie i holenderskie 
analizy naukowców wskazują 
na konieczność zmian dzia-
łania gospodarki w kierunku 
bardziej ekologicznym – to w 
bardzo dużym uproszczeniu 
oczywiście. Cieszy, że wnioski 
naukowców pokazują właś-
nie taki kierunek i że są kraje, 
które zlecają takie badania. 
Szkoda, że nie dotyczy to na-
szego państwa.

Obok zmagań z korona-
wirusem, wyzwaniem dla 
Europy staje się nieuchronna 
susza. W Polsce będzie to bez 
wątpienia ogromny problem, 
który wpłynie na wysokość 
cen. Jest to też zagrożenie 
pożarowe. Przekonuje się o 
tym Ukraina. Płoną lasy wo-
kół nieczynnej elektrowni w 
Czarnobylu. Ogień trawi m.in. 
Las Czerwony, najbardziej 
skażony teren. Podobnie jak 
w 1986 roku, kiedy doszło do 
awarii elektrowni, kierunek 
wiatru decyduje o rozprze-
strzenianiu się radioaktywne-
go pyłu.

A my „jeszcze w zielone 
gramy…”.

Stało się. Pierwszy balkonowy 
pandemiczny wykwit muzyczny 
miasto ma za sobą.

Repertuar lubiany, szanowa-
ny, znaczy biesiada. Jak wynika z 
wideorelacji, blokowisko zostało 
kulturalnie nasycone.

Rozumiem psychologiczny 
aspekt wydarzenia. Dla przecięt-
nego mieszkańca sześćdziesięciu 
metrów kwadratowych, dzielące-
go ściany z kilkunastoma innymi 
przeciętnymi mieszkańcami i tele-
wizorem, nie ma nic gorszego, jak 
przymus zamknięcia w towarzy-
stwie zimnych, betonowych ścian, 
dla pozoru ozdobionych tapetą i 
chińskim zegarem z plastiku.  

Potrzebujemy kontaktu ze 
sobą, nawet z tą resztką zielonego 
trawnika, którą wspaniałomyśl-
ny urbanista rzucił od niechcenia 
między cudami gierkowskiej ar-
chitektury. 

Nadchodzą jednak myśli. Te 
tradycyjne: o pragnieniach ludzi, 
którym spokój przynosi cisza, o 
jakości pandemicznych wydarzeń 
kulturalnych oraz że Was, twórcy 
jakościowej kultury, nikt prawie... 
Nie potrzebuje.

Zawsze zawadzaliście. Jak wy-
boista kostka brukowa przy Tea-
trze Dramatycznym, gdy w świecie 
gładki asfalt.

Tym bardziej nikt nie potrze-
buje nabzdyczonych dyrektorów 
instytucji, napuszonego slangu 
profesorów, nie mających proble-
mu z zadzieraniem nosa, za to - tak 
bywa - z kulturą osobistą i higieną.

Trzymałem się systemu misjo-
narskiego - kosztem najlepszego 
czasu w życiu, czasu wolnego, ro-
dziny. Za wszelką cenę.

Nie wygrywa ilość czasu, ani 
ilość ośrodków, bo mówimy prze-
cież językiem z innych planet i 
ciągle do tych samych osób. Wy-
brańców?

Pozostali będą słuchać tych, 
którzy umieją nie tylko mówić, ale 
i rozmawiać.

Być może przyjdzie większy 
trud niż ten i artysto, poza wypeł-
nianiem pustki - wolnego czasu 
tego neodobra obywatela, bę-
dziesz miał głos donośny. 

Fundusz Dróg Samorządowych 2020 ogłoszony
Warto zaznaczyć, że w 2020 roku wysokość środków w Funduszu Dróg Samorządowych ma wy-

nieść ponad 3,2 miliarda złotych. Kwota ta wspomoże remont lub przebudowę blisko 3,5 tysiąca km 
dróg, w tym na drogi powiatowe z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie przeznaczone około 1,3 
miliarda złotych, a na drogi gminne około półtorej miliarda złotych. Dodatkowo z Funduszu zostaną 
wsparte inwestycje nazywane mianem dróg obronnych, które w 2020 roku zostaną dofinansowane 
kwotą blisko 500 milionów złotych. 

Jak zauważa Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
Grzegorz Macko: - Dofinansowa-
nie z FDS dla zadań powiatowych 
i gminnych jest uzależnione od do-
chodów jednostek samorządu tery-
torialnego. To oznacza w praktyce, 
że im niższy dochód własny, tym 
większa wartość dofinansowania, 
przy czym maksymalne dofinanso-
wanie może wynieść do 80 proc. 
kosztów realizacji zadania. Dlacze-
go to takie ważne? - pyta i zarazem 
wyjaśnia Marszałek Macko: - W do-
bie spowolnienia gospodarczego 
spowodowanego epidemią koro-
nawirusa rząd kieruje ponad 3 mi-
liardy złotych na budowę i moder-
nizację dróg lokalnych, a remonty 
te - w przeciwieństwie do dużych 
inwestycji infrastrukturalnych - re-
alizowane są najczęściej przez nie-
duże, rodzime przedsiębiorstwa 
budowlane. Branża ta jest jednym 
z filarów gospodarki, w związku z 
czym wrzucenie takiej ilości pienię-
dzy na rynek pobudzi część sekto-
ra budowlanego w tym trudnym 
czasie. Warto podkreślić, że zasługi 
w przyznaniu tych środków należą 
się Ministrowi Michałowi Dworczy-
kowi, który wspierał południe Dol-
nego Śląska w rozmowach w War-
szawie. To dzięki jego staraniom do 
regionu wałbrzyskiego popłynie aż 
59 milionów złotych na inwestycje, 
które podajemy w zestawieniu Mar-
szałka Województwa.

PAS

Powiat wałbrzyski
-Mieroszów – przebudowa dro-

gi gminnej nr 116286D ul. Leśna w 
Mieroszowie: 70% dofinansowania

-Mieroszów – remont ul. Dolnej 
i ul. Przejazd w Mieroszowie: 70% 
dofinansowania

-Mieroszów – przebudowa mo-
stu w miejscowości Sokołowsko 
droga gminna 116279D: 70% dofi-
nansowania

-Czarny Bór - przebudowa drogi 
powiatowej nr 3367D w Witkowie: 
70% dofinansowania

Powiat świdnicki
-Gmina Świdnica – przebudo-

wa drogi gminnej Pszenno – Miło-
chów: 70% dofinansowania

-Gmina Świdnica – przebudowa 
i rozbudowa publicznej drogi gmin-
nej nr 112503D w miejscowości Wi-
toszów Dolny: 70% dofinansowania

-Marcinowice – przebudowa 
drogi gminnej w miejscowości 
Szczepanów działka nr 228: 75% 
dofinansowania

-Marcinowice – przebudowa 
drogi gminnej ul. Szymborskiej 
wraz z odcinkiem ul. Broniewskiego 
w Marcinowicach: 75% dofinanso-
wania

-Przebudowa wraz z rozbudową 
drogi powiatowej nr 2882D na od-
cinku Złoty Las – Dziećmorowice: 
50% dofinansowania

-Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2794D na odcinku Dobromierz – 
Jugowa: 50% dofinansowania

 Powiat dzierżoniowski
-Dzierżoniów – przebudowa 

dróg na osiedlu Kolorowym w 
Dzierżoniowie – II etap: 50% dofi-
nansowania

-Dzierżoniów – przebudowa ul. 
Złotej od ronda Polskiego Państwa 
Podziemnego do ul. Akacjowej w 
Dzierżoniowie wraz z przebudową 
skrzyżowania z ul. Korczaka 50% 
dofinansowania

-Łagiewniki – remont drogi 
gminnej w miejscowości Sokolniki 
– 75% dofinansowania

-Niemcza – przebudowa drogi 
gminnej nr 117495D obręb Stasin: 
75% dofinansowania

-Niemcza – przebudowa drogi 
gminnej nr 117508D Osiedle Sło-
neczne w Niemczy: 75% dofinan-
sowania

-Bielawa – rozbudowa drogi 
gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) 
wraz z przebudową drogi gminnej 
nr 117885D w Bielawie: 70% dofi-
nansowania

-Bielawa – budowa drogi do te-
renów inwestycyjnych w Bielawie 
łączącej ul. Księdza Jerzego Popie-
łuszki i ul. Księdza Romana Biskupa 
– etap II: 70% dofinansowania

-Remont drogi powiatowej nr 
3026D Niemcza – Podlesie: 70% do-
finansowania

-Remont mostu drogowego nad 
rzeką Piławą w miejscowości Mości-
sko: 70% dofinansowania

Powiat kłodzki
-Bystrzyca Kłodzka – przebu-

dowa dróg gminnych nr 119715D, 
119684D wraz z przebudową sieci 
kanalizacji deszczowej ul. Polna i 
ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej: 
75% dofinansowania

-Szczytna – przebudowa ulic 
Szpitalnej, Kołłątaja i Kopernika: 
75% dofinansowania

-Kłodzko – przebudowa ul. Dusz-
nickiej w Kłodzku od skrzyżowania 
z ul. Noworudzką do skrzyżowania 
z ul. Objazdową: 70% dofinansowa-
nia

-Kudowa-Zdrój – przebudowa 
ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju: 60% 
dofinansowania

-Gmina Kłodzko – remont mostu 
wraz z elementami uszkodzonej 
nawierzchni na dojazdach w ciągu 
drogi gminnej nr 118931D we wsi 
Ołdrzychowice Kłodzkie: 70% dofi-
nansowania

-Polanica-Zdrój – przebudowa 
ulicy Orkana: 75% dofinansowania

-Polanica-Zdrój – przebudowa 
ul. Zakopiańskiej w Polanicy-Zdro-
ju: 70% dofinansowania

-Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3235D Bystrzyca Kłodzka – Dłu-
gopole Zdrój na długości 1,685km: 
50% dofinansowania

-Remont drogi powiatowej nr 
3293D w Roszycach na długości 
1,257km: 50% dofinansowania

Powiat ząbkowicki
-Ząbkowice Śląskie – poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 
poprzez przebudowę ulicy Ignace-
go Daszyńskiego: 75% dofinanso-
wania

-Ciepłowody – przebudowa ul. 
Osiedle w Ciepłowodach: 75% do-
finansowania

-Gmina Ziębice – przebudowa 
drogi gminnej w miejscowości Ska-
lice: 75% dofinansowania

W ramach rządowego dofi-
nansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych realizowane są 
i będą również następujące zada-
nia wieloletnie:

-Kłodzko – budowa ulicy Pięk-
nej: 70% dofinansowania

-Łagiewniki – przebudowa drogi 
gminnej na terenie przemysłowym 
w miejscowości Łagiewniki: 80% 
dofinansowania

-Głuszyca – poprawa bezpie-
czeństwa ruchu drogowego po-
przez remont dróg gminnych ul. 
Górna, ul. Przemysłowa, ul. Niecała 
w Głuszycy: 70% dofinansowania

-Miasto Świdnica – rozbudowa 
wraz przebudową ul. Kraszowickiej 
w Świdnicy – etap I i III: 50% dofi-
nansowania

-Miasto Wałbrzych – rozbudowa 
ulicy Dunikowskiego w Wałbrzy-
chu: 50% dofinansowania

-Miasto Wałbrzych – budowa ul. 
Długosza w Wałbrzychu: 80%

-Polanica-Zdrój – przebudowa 
ul. Zwycięzców w Polanicy-Zdroju: 
80% dofinansowania

-Marcinowice – przebudowa 
drogi gminnej 111722D na odcinku 
od drogi powiatowej do końca za-
budowań w miejscowości Strzelce

-Bardo – przebudowa ulicy 
Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z in-
frastrukturą: 70%

-Strzegom – przebudowa ciągu 
dróg gminnych nr 110734D i nr 
121001D w Strzegomiu – etap II: 
60% dofinansowania

-Miasto Świdnica – rozbudowa 
wraz z przebudową ul. Pogodnej 
w Świdnicy – etap II przebudowa 
ul. Pogodnej w km 0+000-0+218 i 
0+000 – 0+114: 50% dofinansowa-
nia

-Głuszyca – poprawa bezpie-
czeństwa ruchu drogowego po-
przez remont dróg gminnych ul. 
Częstochowska wraz z mostem i ul. 
Dolna w Głuszycy: 70% dofinanso-
wania

-Gmina Jaworzyna Śląska – re-
mont drogi gminnej nr 111229 na 
odcinku Jaworzyna Śląska – Bole-
sławice: 75% dofinansowania

-Gmina Dzierżoniów – przebu-
dowa drogi gminnej ul. Widokowej 
w miejscowości Włóki: 70% dofi-
nansowania

Zestawienie przygotowane 
przez Wicemarszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Grzegorza 
Macko w oparciu o dane z KPRM

źródło:
facebook.com/MackoGrzegorz
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Tak głosowali nas
 czytelnicy w ankiecie 

internetowej:
Czy naukowcy stworza sku-
teczny lek na koronawirusa?

Wyniki na dzień 16.04.2020 

TAK
56%

NIE
44%

Świat walczy o lek na COVID-19
Odkąd świat ogarnęła pandemia koronawirusa, przeglądarki internetowe na świecie zalewane 

są falą pytań o lek. Niestety jednego skutecznego medykametu, który zapobiegałby lub leczył CO-
VID-19 nie ma. Natomiast w różnych szpitalach na całym świecie podawane są farmaceutyki, które 
leczą objawowo, podobnie jak w przypadku infekcji paragrypowych. W trudniejszych przypadkach 
u chorych stosuje się tlenoterapię, a w najpoważniejszych respirator.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Lek – to substancja lub 
mieszanina substancji, przed-
stawiana jako posiadająca 
właściwości zapobiegania lub 
leczenia chorób, lub podawa-
na w celu postawienia diagno-
zy, lub w celu przywrócenia, 
poprawienia, lub modyfikacji 
fizjologicznych funkcji orga-
nizmu poprzez działanie far-
makologiczne. Leki dzielimy 
na: leki wydawane z przepi-
su lekarza – leki na receptę, 
mogą być pełnopłatne lub 
refundowane lub leki wyda-
wane bez recepty, w żargonie 
farmaceutów tzw. sprzedaż 
odręczna. Podstawową funk-
cją leku jest zapobieganie 
chorobom, leczenie istnieją-
cych stanów patologicznych, a 
także diagnozowanie stanów 
wskazujących na chorobę. 
Warto również wspomnieć o 
statusie dostępności leku, czy-
li o tym, czy lek można kupić 
bez recepty, czy na receptę. 
Wbrew powszechnej opinii, 
nie decyduje o tym aptekarz. 
Jednak w czasach panują-
cej pandemii leksem ten jest 
jeszcze bardziej znaczący niż 
zazwyczaj. Bo kiedy okazuje 
się, że nie istnieje specyfik, 
który skutecznie poradzi sobie 
z szalejącym wirusem, to trwa 
walka z czasem na jego stwo-
rzenie. Przy obecnej pandemii 
COVID-19 testowane są różne 
substancje farmakolofgiczne, 
by pomóc chorującym mili-
nom pacjentów na świecie. 
Szybkie przemieszczanie się 
wirusa, duża skala zachoro-
wań i śmiercionośne skutki 
pokazują jak ważny jest czas. 
W normalnych warunkach la-
boratoryjnych lek tworzy się 
i testuje nawet kilka lat. Dziś, 
kiedy tego czasu nie ma, cho-
rzy pacjenci pozwalają pod-
dać się proponowanej terapii, 
by zwalczyć wirusa z organi-
zmu. Na całym świecie ludzie 
zastanawiają się, jak szybko 
uda się stworzyć skuteczny lek 
pomagający zwalczyć korona-
wirusa? Ten czas walki nie do-
tyczy tylko powrotu do zdro-
wia czy normalności, ale jak 
widać w wielu przypadkach, 
to tocząca się walka o życie. 

Redaktor Naczelny

Światowa Organizacja 
Zdrowia koordynuje pracami 
na rzecz opracowania szcze-
pionek i leków zapobiegają-
cych i leczących chorobę CO-
VID-19. Ale warto zanzaczyć, 
że niektóre prace są w fazie 
testów w ramach prób klinicz-
nych. Do takich prac należą 
próby leczenia lekami antyre-
trowirusowymi, podawanymi 
przeciwko zakażeniu wirusem 
HIV czy też malarii.

Chlorochina to lek pierwot-
niakobójczy, który jest stoso-
wany w leczeniu malarii i cho-
rób autoimmunologicznych. 
Ostatnie badania kliniczne 
wskazują, że fosforan chlo-
rochiny może być skuteczny 
także w terapii COVID-19, 
choroby wywołanej przez 
koronawirusa SARS-CoV-2. 
Pierwsze doniesienia o chlo-
rochinie jako potencjalnie 
skutecznym leku wspoma-
gającym leczenie zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2 
pojawiły się tuż po wybuchu 
epidemii COVID-19. Wówczas 
Marc van Rast, wirolog z uni-
wersytetu w Leuven (Belgia), 
przypomniał, że podczas te-
stów w 2004 r. wykazano, iż 
fosforan chlorochiny może 
być pomocny w leczeniu 
SARS, również wywoływa-
nego przez koronawirusa. W 
związku z tym naukowcy z 
chińskich ośrodków przepro-
wadzili badania w celu oce-
ny skuteczności chlorochiny 
w leczeniu zakażenia SARS-
-CoV-2. Wykazały one, że sub-

stancja ta może pozwolić na 
zwalczenie nowego wirusa, 
zalecają więc jej stosowanie w 
leczeniu COVID-19.

Niespełna miesiąc temu, 
bo w piątek 13. marca, Urząd 
Rejestracji Produktów Leczni-
czych uzupełnił dodatkowe 
wskazanie restrykcyjne dla 
leku Arechin, zawierającego 
chlorochinę. Lek stosowany w 
dermatologii może być teraz 
stosowany również w "lecze-
niu wspomagającym w zaka-
żeniach koronawirusem typu 
beta, takich jak SARS-CoV, 
MERS-CoV i SARS-CoV-2". Ba-
dania kliniczne wykazały, że u 
pacjentów, którym podawany 
był lek zawierający fosforan 
chlorochiny, odnotowywa-
no szybszy spadek gorączki 
i krótszy czas potrzebny do 
wyzdrowienia. Z tego wzglę-
du lek zawierający tę sub-
stancję czynną trafił na listę 
leków, które można stosować 
w przypadku zakażenia koro-
nawirusem.

Innym przypadkiem poda-
wania leków jest Tajwan. Tu 
kobieta przybyła do Tajlandii 
wprost z ogniska choroby, 
czyli miasta Wuhan. Zgłosi-
ła się do szpitala Rajvithi w 
Bangkoku z zapaleniem płuc. 
Na miejscu po wykonaniu 
testu stwierdzono w jej orga-
nizmie obecność koronoawi-
rusa SARS-CoV-2. Wynik po-
zytywny utrzymywał się przez 
kolejnych dziesięć dni, a stan 
pacjentki się pogarszał. Osta-

tecznie podano pacjentce leki 
stosowane w terapii HIV, które 
zawierają lopinawir i rytona-
wir, a także leki wykorzysty-
wane w profilaktyce i lecze-
niu grypy z oseltanwirem. Po 
dwóch dniach stan pacjentki 
uległ znacznej poprawie, a 
testy na koronawirusa dały 
wynik negatywny. Kobieta z 
Wuhan nie jest jedyną osobą, 
której podano wspomnianą 
kombinację leków. Leki na wi-
rusa HIV i grypę zastosowano 
również w przypadku dwóch 
innych pacjentów. U jednego 
z nich wystąpiła reakcja aler-
giczna, ale stan drugiego się 
poprawił. Nie ma na razie pew-
ności, że taka terapia może 
być stosowana u wszystkich 
pacjentów – tłumaczy taj-
landzki Minister Zdrowia Pub-
licznego, Anutin Charnvirakul. 
W Polsce leki z wymionymi 
substancjami to: Kaletra, Ry-
tonawir, Ebilfumin,Tamiflu, Ta-
mil. których dostępność moż-
na sprawdzić na KtoMaLek.pl.

Tymczasem Chińczycy zna-
leźli kolejny lek, który jest już 
znany i nie tyle leczy z CO-
VID-19, ile znacząco pomaga 
w terapii. Chodzi o stosowany 
zwykle przy zapaleniu sta-
wów, szwajcarski lek Tocilizu-
mab.

Chińscy lekarze podali go 
wstępnie dwudziestu pa-
cjentom w stanie krytycznym 
lub poważnym. Już po kilku 
dniach u 19 z nich ustąpiła 
gorączka, w kolejnych dniach 

inne objawy, a po 13 dniach 
byli całkowicie wyleczeni i 
wrócili do domów! Teraz te-
sty na skuteczność leku Toci-
lizumab planują Amerykanie, 
gdzie w ostatnich dniach na-
stąpił gigantyczny przyrost 
zakażonych i śmierci. W USA 
specyfik będzie podany w 
pierwszej fazie testów 330 pa-
cjentom.

Lek na koronawirusa CO-
VID-19

Na wtorkowej konferencji 
prasowej w Pekinie wysłannik 
WHO do Chin, Bruce Aylward 
powiedział: - Obecnie jest 
tylko jeden lek, który naszym 
zdaniem może mieć rzeczywi-
stą skuteczność – remdesiwir. 
Remdesiwir, który został opra-
cowany przez firmę Gilead w 
celu zwalczania wirusa Ebola, 
wykazał swoja skuteczność 
przeciwko wirusowi SARS 
podczas badań na zwierzę-
tach. Obecnie jest w fazie 
badań klinicznych prowadzo-
nych w Chinach z udziałem 
pacjentów zakażonych ko-
ronawirusem. W jednym ba-
daniu biorą udział pacjenci z 
ciężką postacią choroby, w 
drugim - z umiarkowaną. Lek 
testują również Amerykanie. 
Jak podaje CNN, pierwszym 
uczestnikiem eksperymental-
nej terapii jest obywatel USA 
- ewakuowany pasażer statku 
Diamond Princess. WHO ocze-
kuje, że wyniki będą dostępne 
w ciągu najbliższych tygodni. 
Jedna z chińskich firm farma-
ceutycznych opracowała już 
technologię syntezy gene-
rycznej wersji leku.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://zdrowie.radiozet.pl/
https://www.medonet.pl/
https://pulsmedycyny.pl/
https://ktomalek.pl/
www.planeta.pl/
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Walim
„Wyrzuć klamoty”
Każdy z mieszkańców gminy Walim w czasie od 17 do 30 

kwietnia, bez ponoszenia dodatkowych opłat, może pozbyć 
się niepotrzebnych mebli i innych przedmiotów codziennego 
użytku. W wyznaczonych miejscach i w wyznaczonym terminie 
ustawione zostaną kontenery, do których można wrzucać „swo-
je klamoty”. Zbiórką NIE SĄ OBJĘTE odpady budowlane, zużyte 
rozpuszczalniki, smary i inne substancje niebezpieczne oraz czę-
ści motoryzacyjne. Harmonogram „wystawki 2020” jest na stro-
nie http://walim.pl/wp-content/uploads/2020/04/HARMONO-
GRAM-WYSTAWKI-2020-NOWE.pdf

Głuszyca
Konkurs literacki
Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy ogłosiła II Konkurs Li-

teracki o Pióro Stanisława Michalika pt. „Moja mała Ojczyzna”. W 
konkursie, który ma na celu promocję walorów przyrodniczych 
oraz zasobów kulturowych i historycznych gminy, mogą wziąć 
udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Prace w dowolnym 
gatunku literackim można przesłać do 18 sierpnia 2020 r. na 
adres: Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna ul. Grun-
waldzka 26, 58-340 Głuszyca lub na e-mail: ckmbp@gluszyca.pl.

Świebodzice
Potrzebne lotnisko
Gminne lotnisko w Świebodzicach nieczynne ze względu na 

epidemię koronawirusa, jest w pełni gotowe do lotów ratow-
niczych i innych specjalnych. W minionym tygodniu samolot 
Lasów Państwowych typu M18 DROMADER z lotniska Wrocław-
-Szymanów, na świebodzickim lotnisku tankował wodę, która 
została zrzucona w postaci bomby wodnej na jądro pożaru lasu 
w okolicach Lutomii. Pożar przez kilka godzin gasili strażacy i leś-
nicy z powiatu świdnickiego.

Gmina Świdnica
Sprawdź nieruchomość
W gminie Świdnica bez wychodzenia z domu można spraw-

dzać przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego. W tym celu Urząd Gminy 
udostępnił System Informacji Przestrzennej: http://sip.gison.pl/
swidnicaswidnicki. Aby uzyskać potrzebne informacje, wystarczy 
znać miejscowość i nr ewidencyjny działki.

Czarny Bór
Gminne konsultacje
Do końca kwietnia potrwają konsultacje społeczne, w których 

mieszkańcy gminy mogą wyrazić swoją opinię na temat Projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Czarny Bór na lata 2021-2027. Projekt 
dostępny jest na stronie: https://konsultacje.czarny-bor.pl/pl/
ekonsultacje/konsultacje/0. Każdy może przekazać swoją opinię 
na dwa sposoby: logując się na stronie lub wysłać dostępny for-
mularz na adres: promocja@czarny-bor.pl.

Strzegom
Nowy sprzęt dla szkół
26 laptopów oraz 3 tablety trafią do uczniów i nauczycieli ze 

szkół podstawowych w gminie Strzegom. Sprzęt zostanie prze-
kazany na zasadzie użyczenia, aby w najbliższym czasie możliwe 
było prowadzenie zdalnego nauczania. Gmina Strzegom złożyła 
wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa na kwotę 80 000 
zł, za którą kupiono laptopy i tablety.

Świdnica
„KORONAWIRUS INFO”
To specjalna zakładka, którą uruchomiono na stronie interne-

towej Urzędu Miejskiego w Świdnicy: http://um.swidnica.pl/pa-
ges/pl/moje-miasto/koronawirus-info.php. Można tam znaleźć 
najważniejsze wiadomości o aktualnych obostrzeniach, a także 
o tym, gdzie szukać pomocy i jak załatwić najpilniejsze sprawy 
urzędowe. Całość została podzielona na kategorie tak, żeby każ-
dy mógł łatwo dotrzeć do potrzebnych informacji.

KONKURS ! ! !
Wygraj darmowy E-book ! NIEOCZYWISTA KUCHNIA !

5 pierwszych osób, które wyślą na adres gazeta@30minut.pl zdjęcie zrobionej przez siebie 
zdrowej potrawy z jej nazwą otrzymają darmowego E-booka !

Na zdjęcia czekamy do 22.04.2020 roku do godziny 20.00.

------------------------------------------------------------------ 
Wzmocnienie odporności – naturalne metody?

Droga suplementacja, czy odpowiednio zbilansowane odżywianie?

Podstawą dobrze funkcjonującego układu odpornościowego jest zadbanie o odpowiedni sposób 
odżywiania. Nieregularne spożywanie posiłków, stosowanie diet ubogich w składniki odżywcze 

może nieść za sobą poważne konsekwencje dla naszego zdrowia.
Popraw swoje życie, zacznij od diety !

Poradnik ten jest zbiorem zasad zdrowego żywienia, zarówno dla osób zapracowanych, zabieganych 
jak i znudzonych codziennymi, monotonnymi potrawami, chcących zaskoczyć domowników czymś 

NIEOCZYWISTYM.

Receptury stworzone z najwyższą starannością pozwolą cieszyć się Tobie i Twoim bliskim zaskaku-
jącym, nieoczywistym smakiem dań, które dostarczą bogactwo witamin z grupy B, witamin A,D,E,K, 

minerałów takich jak potas, selen, fosfor, cynk, żelazo czy magnez.
Dobroczynny wpływ tych wszystkich składników odżywczych pozwala usprawnić pracę układu po-

karmowego, koncentracji, ODPORNOŚCI oraz wspomaga profilaktykę chorób serca, układu krążenia, 
a w dodatku zmniejsza tempo rozwoju cukrzycy typ. 2.

Dowiesz się również jak ważnym elementem każdej diety jest regularność spożywania posił-
ków, staranność ich przygotowywania przy zachowaniu odpowiedniej praktyki higienicznej 

oraz na jakie posiłki w ciągu dnia powinieneś zwrócić szczególną uwagę.

Już dziś zamów E-book na NIEOCZYWISTE produkty.pl
lub skontaktuj się przez e-mail nieoczywistakuchnia@gmail.com

Zamów i zobacz jak szybko poczujesz się lepiej!
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Pożyczka bezzwrotna
dla mikroprzedsiębiorców

Kolejnym elementem pomoco-
wym zaproponowanym przez 
rząd Mateusza Morawieckiego 
w ramach tarczy antykryzyso-
wej jest bezzwrotna pożyczka. 
Pożyczka przeznaczona jest 
dla małego biznesu i wpro-
wadzona do naszego życia 
gospodarczego w celu walki z 
epidemią koronawirusa i po-
prawą sytuacji najmniejszych 
firm najdotkliwiej odczuwają-
cych skutki obecnego załama-
nia koniunktury. Bezzwrotna 
pożyczka wprowadzona została 
w ramach specustawy i znowe-
lizowana przez Sejm pod kątem 
większej dostępności dla przed-
siębiorców. Pożyczka jest do 
kwoty 5000 PLN na okres spłaty 
do 12 miesięcy. Przeznaczona 
jest na pokrycie bieżących kosz-
tów prowadzenia działalności 
bez konieczności dokumento-
wania tego faktu i udzielana 
przez Powiatowy Urząd Pracy. 
Jest bardzo nisko oprocento-
wana i bez prowizji. O pożyczkę 
mogą wnioskować tylko mikro-
przedsiębiorcy (firmy zatrud-
niające mniej niż 10 osób oraz 
uzyskujące roczny obrót netto 
ze sprzedaży towarów, wyro-
bów i usług nieprzekraczający 
2 mln EUR lub suma aktywów 
ich bilansu wynosi mniej niż 2 
mln EUR), prowadzący już fir-
mę przed 1 marca 2020 roku. W 
tej grupie znajdują się również 
samozatrudnieni, czyli osoby 
prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą. Co 
istotne, przy wnioskowaniu nie 
trzeba spełniać dodatkowych 
kryteriów np. zatrudnienia w 
przyszłości czy przychodowe-
go. Można równolegle wnio-
skować o pożyczkę i korzystać z 
pozostałych form pomocy prze-
widzianych tarczą antykryzyso-
wą, czyli zwolnieniem ze skła-
dek ZUS na okres 3 miesięcy i 
świadczeniem postojowym. Po-
życzka zostanie umorzona po 3 
miesiącach od daty jej zaciąg-
nięcia pod warunkiem, że mi-
kroprzedsiębiorca oświadczy, 
iż nadal prowadzi działalność 
gospodarczą. Aby samozatrud-
nieni oraz mikroprzedsiębiorcy 
mogli skorzystać z tej formy po-
mocy, nowelizacja ustawy musi 
zostać jeszcze przegłosowana 
w Senacie i podpisana przez 
Prezydenta.

REKLAMA R0203/20

Z perspektywą w przyszłość

Projekt realizowany w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Prowadzisz � rmę?   Zatrudniasz nowego pracownika?

Skorzystaj ze wsparcia Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
Zwracamy Pracodawcom koszty doposażenia

nowego stanowiska pracy do kwoty 22 000 zł netto

oraz dodatkowo
Zwracamy koszty wynagrodzenia nowego pracownika przez okres minimum 

6-ciu miesięcy do kwoty około 2700 złotych / miesięcznie 

Dzwoń po szczegóły: 74 84 80 100 
Liczba miejsc w projekcie ograniczona

TOYOTA VS. KORONAWIRUS
Fabryka Toyoty w Wałbrzychu oraz Jelczu-Laskowicach wspiera lokalnie działania podejmowane na rzecz walki z koro-

nawirusem oraz wprowadza dodatkowe środki ochrony na terenie zakładów.
„W obliczu bardzo trudnej sytu-

acji, w której znalazły się nie tylko 
nasze fabryki, ale również lokalna 
społeczność, w której funkcjo-
nujemy, pomoc z naszej strony 
traktujemy jako nasz obowiązek” 
– podkreśla prezes Toyota Motor 
Manufacturing Poland, Dariusz Mi-
kołajczak.

Dlatego w odpowiedzi na wy-
zwania i problemy z jakimi bory-
kają się szpitale i służba zdrowia 
w walce z epidemią koronawirusa 
fabryka Toyoty zdecydowała o 
wsparciu w formie rzeczowej i fi-
nansowej szpitali w Wałbrzychu i 
Oławie. Oprócz dotacji finansowej 
dla szpitala im. Sokołowskiego, 
Toyota przekazała po 2000 masek 
ochronnych oraz po 100 l pły-
nu dezynfekującego dla Szpitala 
Ginekologiczno-Położniczego w 
Wałbrzychu oraz szpitala w Oła-
wie.

W ramach funkcjonującego na 
terenie zakładu programu wolon-
tariatu „PoMOC z Toyoty” pracow-
nicy Toyoty wraz z rodzinami włą-
czyli się również w akcję pomocy 
mieszkańcom regionu wałbrzy-
skiego koordynowaną przez Hotel 
Maria. Wolontariusze zaopatrzeni 
w maski i rękawiczki przy użyciu 
samochodów firmowych rozwo-
żą codziennie zakupy oraz obiady 
osobom starszym oraz niepełno-

sprawnym na terenie Wałbrzycha 
i okolic. „Przy wsparciu fabryki 
odpowiedzieliśmy na prośbę Pani 
Doroty Barańskiej z Hotelu Maria, 
ponieważ wiemy, że w obecnej, 
trudnej sytuacji epidemiologicz-
nej jest wiele osób szczególnie 

narażonych na ciężki przebieg 
choroby. Te osoby nie powinny lub 
wręcz nie mogą opuszczać swoich 
domów i potrzebują naszej pomo-
cy” – podkreśla przewodniczący 
funkcjonującego w fabryce klubu 
wolontariusza, Sławomir Stasiak.

To nie wszystko. Dodatkowo, 
załoga Toyoty, wykorzystując do-
stępne na terenie fabryki drukarki 

3D oraz wycinarki laserowe przyłą-
czyła się do akcji przygotowywa-
nia przyłbic ochronnych dla per-
sonelu medycznego wspieranej 
między innymi przez Politechnikę 
Wrocławską. Przyłbice trafią do lo-
kalnych służb medycznych z Wał-

brzycha, Jelcza-Laskowic i okolic. 
„Korzystamy z dostępnego czasu 
oraz posiadanego sprzętu, który 
nie jest obecnie używany z uwa-
gi na wstrzymanie produkcji. W 
ten sposób możemy wykorzystać 
naszą wiedzę i umiejętności, by 
pomóc służbom ratunkowym w 
walce z pandemią” – podkreśla in-
żynier, Marcin Strągowski. Drukar-
ki 3D na terenie firmy wykorzysty-

wane są również do drukowania 
specjalnych nakładek na klamki 
umożliwiających otwieranie drzwi 
za pomocą łokci zamiast dłoni.

Warty podkreślenia jest rów-
nież fakt, że w związku z pandemią 
koronawirusa na terenie zakładów 
Toyoty wprowadzono specjale 
środki prewencyjne. Polegają one 
między innymi na wstrzymaniu 
produkcji, wprowadzeniu moni-
toringu temperatury wszystkich 
osób wchodzących na teren zakła-
dów, zwiększeniu częstotliwości 
czyszczenia punktów wzmożo-
nego kontaktu (klamki, armatura 
sanitarna), zainstalowaniu dodat-
kowych dozowników z płynem 
dezynfekującym, wprowadzeniu 
zalecanych odstępów pomiędzy 
pracownikami w stołówkach za-
kładowych oraz zmianie sposobu 
dystrybucji posiłków i sztućców. 
„Systematycznie monitorujemy 
sytuację, oceniamy ryzyko i wdra-
żamy kolejne środki prewencyjne, 
aby zabezpieczyć możliwie jak 
najlepiej naszą załogę i współpra-
cujące z nami firmy” – podsumo-
wuje Beniamin Swałtek, assistant 
general manager produkcji i koor-
dynator BHP w polskich zakładach 
Toyoty.

Red./Toyota
Źródło info i foto: 

https://www.toyotapl.com/
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REKLAMA R0206/20

Nałkowska w remoncie 

Trwają  roboty budowlane 
związane z rozbudową ulicy 
Nałkowskiej i ulicy Hirszfelda 
w Wałbrzychu - etap II.

Przypominamy, że w za-
kres zadania wchodzi: wy-
miana pełnej konstrukcji 
nawierzchni jezdni, remont 

nawierzchni dróg wewnętrz-
nych, budowa, przebudowa i 
remont nawierzchni chodni-
ków i ciągów pieszo-rowero-
wych, budowa, przebudowa 
i remont zjazdów, budowa, 
przebudowa zatok postojo-
wych, budowa parkingów dla 
samochodów osobowych, 
wymiana betonowych ele-
mentów prefabrykowanych 
takich jak: krawężniki, obrze-
ża. Ponadto wykonawca wy-
konuje również takie prace 
jak: budowa, przebudowa 
oraz remont schodów te-
renowych, podjazdów oraz 

ogrodzeń, budowa murów 
oporowych z elementów 
prefabrykowanych,budowa 
palisad z betonowych ele-
mentów prefabrykowanych, 
regulacja lub wymiana istnie-
jących włazów i pokryw stud-
ni teletechnicznych, wymiana 
istniejącego oznakowania 
pionowego i poziomego, wy-
cinka drzew i krzewów, nasa-
dzenie drzew, rekultywacja 
istniejących terenów zielo-
nych, przeniesienie istnieją-
cych osłon śmietnikowych, 
montaż barier czy wykonanie 
ogrodzeń, bram i furtek.
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Wałbrzych ma linię, która łączy serca
Zamiast liczyć straty spowodowane paraliżem pandemii koronawirusa, zachęciła ludzi do społecznej pracy. Wałbrzyska restauratorka Dorota Barańska, 

wraz z rodziną i wolontariuszami, codziennie niesie wsparcie ponad setce seniorów i osób potrzebujących. Od prawie miesiąca akcja charytatywna Czer-
wona Linia łączy ludzkie serca, dając rzeczywistą pomoc. Właśnie rozdysponowała wielkanocne dary, a do pracy wraca zaraz po świętach.

- Nie trzeba nikomu tłumaczyć, 
jak ogromnie nasza branża do-
tknięta jest skutkami pandemii. 
Kiedy to wszystko na nas spadło, 
mieliśmy dwa wyjścia. Mogliśmy 
siedzieć i załamywać się na myśl 
o sytuacji albo wykorzystać ten 
czas, robiąc coś dobrego dla dru-
giego człowieka – mówi Doro-
ta Barańska, współwłaścicielka 
sieci hoteli i restauracji „Maria” 
oraz firmy „Sir-Bud”, zajmującej 
się sprzedażą materiałów tech-
nicznych i budowlanych oraz 
wykonawstwem w branży bu-
dowlanej.

Prawie miesiąc temu wałbrzy-
szanka uruchomiła akcję chary-
tatywną, którą nazwała Czerwo-
na Linia. Inicjatywa skupia osoby 
niosące pomoc i kontaktuje je 

z tymi, które dzwonią na telefo-
ny alarmowe hotelu i restauracji 
„Maria”. Numery 508 223 956 lub 
668134 933 wybrać może każdy, 
kto jest w trudnej sytuacji albo 
ten, kto potrzebuje doraźnej po-
mocy w zrobieniu zakupów czy 
wyprowadzeniu psa.

-Pierwotnie zakładałam, że 
Czerwona Linia będzie pomagać 
seniorom. To oni są najbardziej 
zagrożeni w sytuacji zarażenia ko-
ronawirusem i to właśnie ich nale-
ży chronić. Jednak okazuje się, że 
pomocy potrzeba o wiele więcej, 
bo są osoby, które straciły pracę 
albo inne, w złej sytuacji zdrowot-
nej. Robimy wszystko, aby nikt nie 
został z problemem sam – wyjaś-
nia Dorota Barańska.

Działalność Doroty Barańskiej 
została bardzo ciepło przyjęta 
przez mieszkańców Wałbrzycha 
i okolic. Do akcji przyłączyło się 
wiele osób prywatnych oraz firm. 
Razem z Czerwoną Linią działają 
m.in. Piekarnia i Cukiernia Frąc-
kowiak, JOL BUD Jolanta Rysz-
kiewicz, Vicotel Sp. z o. o, Toyota 
Motor Manufacturing Poland Sp. 
z o.o. w Wałbrzychu, FRW Media 
Group Sp. z o. o, Target, Hufiec 
ZHP Ziemi Wałbrzyskiej im. hm. 
Alojzego Ciasnochy, Piekarnia 
i Cukiernia M&J, Aldona Ziółkow-
ska Bielewicz wraz z mężem oraz 
Renata Wierzbicka i Pracownia 
Krawiecka Ul-ka . Wsparcie prze-
kazali także pracownicy marketu 
Obi oraz pracownicy 1. Regionu 
w Wałbrzychu Santander Bank 

Polska i Fundacja Santander 
Bank Polska im. Ignacego Jana 
Paderewskiego.

- Czerwona Linia to praca 
kilkudziesięciu osób. To nasza 
rodzina, nasi pracownicy, wo-
lontariusze Toyoty, harcerze, 
wiele osób prywatnych. To także 
wsparcie finansowe i rzeczowe 
wielu lokalnych przedsiębior-
ców oraz firm, w tym naszych 
dostawców. Wszystkim ser-
decznie dziękuję - mówi Dorota 
Barańska, która jednocząc siły, 
stworzyła społeczne centrum 
wolontariatu. - Serce rośnie, 
gdy widzi się uśmiech drugiego 
człowieka. Czasem naprawdę 
niewiele potrzeba, aby go zo-
baczyć. Nasi wolontariusze co-
dziennie doświadczają ludzkiej 

wdzięczności. A my odbieramy 
mnóstwo miłych telefonów. Wie-
le starszych osób dzwoni i mówi, 
że nigdy nie jadło tak pysznych 
posiłków – opowiada.

W Wielką Sobotę do wszyst-
kich podopiecznych Czerwonej 
Linii wyruszyły zdecydowanie 
większe paczki. Tym razem to 
głównie posiłki, przeznaczone 
na trzy świąteczne dni. Ponad 
sto wielkanocnych zestawów 
poświęcił ks. kan. dr hab. Jaro-
sław Lipniak, proboszcz parafii 
w Witoszowie Dolnym.

Red./IP 
źródło foto i info:

FRW Media Group 
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OZONUJĄ AUTA SŁUŻB

Postulaty Konfederacji Lewiatan 

Wdrożenie e-doręczeń w oparciu o monopol Poczty
Polskiej opóźni cyfryzację i będzie kosztowne dla państwa

Aby ułatwić realizację projektów unijnych,
trzeba poprawić specustawę dotyczącą funduszy 

Firma Autofrte.pl spółka z o.o. z Wałbrzycha będzie ozonować samochody służb mundu-
rowych za darmo

Z taką inicjatywą do lokalnych władz wyszedł prezes spółki, pan Mariusz Goroń. - Chcemy 
nieodpłatnie zaproponować wszystkim służbom odkażanie pojazdów metodą ozonowania. W 
szczególności tym, które działają na tak zwanej pierwszej linii frontu, czyli służby medyczne, 
policja, straż pożarna czy straż miejska. W ten sposób lokalny dealer marek Hyundai i Fiat włą-
cza się w walkę z pandemią.

Red.

 • Na jutrzej-
szym posiedzeniu Sejm zaj-
mie się rządowym projek-
tem ustawy o doręczeniach 
elektronicznych.

 • K o n f e d e -
racja Lewiatan apeluje o 
zrezygnowanie z dalszych 
prac nad projektem ustawy 
lub jeśli posłowie nim się 
zajmą odrzucenie go w ca-
łości.

 • Nowe prze-
pisy nie przyspieszą wdro-
żenia e-doręczeń w naszym 
kraju, natomiast zagwaran-
tują Poczcie Polskiej fak-
tyczny monopol na takie 
usługi.

- Popieramy jak najszyb-
sze wdrożenie e-doręczeń. 
Jednakże przyjęcie tej usta-
wy zapewni Poczcie Polskiej 
faktyczny monopol na ta-
kie usługi i obciąży budżet 
państwa wysokimi koszta-
mi usług świadczonych w 
warunkach monopolu. Nie 
przyspieszy też wdrożenia 
e-doręczeń. W przypadku 
sądownictwa i prokuratury 
ma to nastąpić dopiero 1 
stycznia 2029 r. Dodatko-
wo, dojdzie do niedozwo-
lonej pomocy publicznej i 
zakłócenia funkcjonowa-
nia rynku usług kurierskich 
– ostrzega dr Aleksandra 
Musielak, ekspertka Konfe-
deracji Lewiatan.

Działalność Poczty Pol-
skiej objęta obowiązkiem i 
de facto monopolem ope-
ratora wyznaczonego jest 
bardzo zyskowna, nato-
miast inne operacje świad-
czone na konkurencyjnym 
rynku są deficytowe i przy-
noszą straty większe niż 
wszystkie zyski.

Można pokusić się o 
stwierdzenie, że tradycyjne 
usługi listowe świadczone 
dla społeczeństwa „finan-
sują” straty Poczty Polskiej 
w sektorach, w których ma 
konkurencję. Jednocześnie 
pomimo wysokich zysków, 
wynagrodzenia np. listono-

szy pozostają bardzo niskie. 
Dodatkowo jakość usług 
objętych monopolem 
jest niższa niż wymagania 
prawne.

- Podobna sytuacja bę-
dzie miała miejsce w przy-
padku wdrożenia e-dorę-
czeń w zaproponowanym 
kształcie. Nie jest to ko-
rzystne ani w przypadku 
usług pocztowych, ani w 
przypadku e-doręczeń – 
dodaje dr Aleksandra Mu-
sielak.

Przyjęcie projektu usta-
wy byłoby też sprzeczne 
z działaniami rządu i par-
lamentu, obliczonymi na 

efektywne wykorzystywa-
nie technologii w walce z 
konsekwencjami epidemii 
koronawirusa. Długie ko-
lejki pod placówkami pocz-
towymi, obserwowane w 
ostatnich dniach, są dowo-
dem na to, że potrzebuje-
my jak najszybszego (a nie 
dopiero od 1 stycznia 2029 
r., jak w przypadku sądów 
i prokuratur) wdrożenia e-
-doręczeń w Polsce i w sto-
sunku do wszystkich urzę-
dów. Próba realizacji tego 
zadania w oparciu o mono-
pol Poczty Polskiej oznacza 
nie tylko opóźnienie cyfry-
zacji kraju, ale również po-
tężne obciążenie budżetu 
państwa.

 • Ustawa o 
szczególnych rozwiąza-
niach wspierających rea-
lizację programów ope-
racyjnych w związku z 
wystąpieniem COVID-19, 
którą będzie się zajmował 
Senat, zawiera wiele regu-
lacji, które ułatwią wdraża-
nie, realizację i rozliczenia 
projektów unijnych.

 • Z d a n i e m 
Konfederacji Lewiatan 
nowe przepisy powinny 
być jednak uzupełnione 
m.in. o możliwość zwięk-
szania budżetów projek-
tów, czy elastycznego 
podejścia do wydłużania 

terminów oceny i zatwier-
dzania wniosków. 

- Proponujemy, aby usta-
wa zapewniła możliwość 
zwiększania budżetów 
projektów oraz zmiany ich 
zakresu merytorycznego, 
w tym weryfikacji wskaź-
ników i przeznaczenia wy-
datków, o ile takie potrze-
by pojawiły się z związku z 
wystąpieniem COVID-19 – 
mówi Małgorzata Lelińska, 
wicedyrektorka departa-
mentu funduszy europej-
skich Konfederacji Lewia-
tan.

Przedsiębiorcy apelują 
też o respektowanie zasa-
dy partnerstwa w przygo-

towaniu zmian dotyczą-
cych wsparcia z funduszy 
europejskich. Ich zdaniem 
organizacje pracodawców 
i pracowników nie mogą 
być wyłączone z prac nad 
zmianami w programach 
operacyjnych. 

Należy zrobić wszystko, 
aby warunki realizacji pro-
jektów nie pogorszyły się, 
pogłębiając trudną sytua-
cję beneficjentów, w tym 
zaburzając ich płynność 
finansową, np. poprzez wy-
dłużanie terminów oceny 
i zatwierdzania wniosków 
o płatność, przekazywania 
zaliczek, akceptacji zmian 
w projektach. 

Nie wszystkie projekty 
będą wymagały przedłu-
żenia w związku z wystą-
pieniem COVID-19. Część 
może wymagać rewizji 
wskaźników i jak najszyb-
szego zamknięcia, bo ich 
realizacja w założonym 
pierwotnie kształcie po-
mimo wydłużenia nie bę-
dzie możliwa do realizacji. 
Proponujemy weryfikację 
przepisów różnicujących 
sytuację beneficjentów. 

Co więcej, wydłużenie 
terminów realizacji pro-
jektów, nawet, jeśli uza-
sadnione merytorycznie, 
może wiązać się dla bene-
ficjenta z koniecznością 

ponoszenia dodatkowych 
wydatków, związanych np. 
z  utrzymaniem meryto-
rycznych stanowisk pracy 
w projekcie przez kolejne 
miesiące. 

- Przy założeniu, że w 
toku realizacji projektu nie 
zostały wygenerowane 
oszczędności, kluczowa 
jest możliwość zwiększania 
wartości projektów, tak, by 
beneficjenci nie byli zmu-
szeni do ponoszenia wy-
datków z własnych środ-
ków – dodaje Małgorzata 
Lelińska.
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Co ćwierka w sieci...
WałbrzychMojeMiasto

Google

Cezary Przybylski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

dolnośląska Policja

Czarni Wałbrzych

Kancelaria Premiera

Ministerstwo Rozwoju

@WalbrzychMM

@Google

@PrzybylskiCez

@MSZ_RP

@DPolicja

@CzarniWalbrzych

@PremierRP

@MinRozwoju

8:45 AM · 16 kwi 2020

1:30 PM · 6 kwi 2020

6:18 PM · 14 kwi 2020

10:00 AM · 16 kwi 2020

12:01 PM · 16 kwi 2020

9:18 AM · 16 kwi 2020

11:40 AM · 16 kwi 2020

1:47 PM · 15 kwi 2020

Po wałbrzyskich ulicach jeżdżą już autobusy promujące nową, zieloną strategię 
Komisji Europejskiej „Europejski Zielony Ład”. Wspólnie z @EUinWroclaw
 chcemy zachęcić do zwrócenia uwagi na postępujące zmiany klimatyczne oraz 
pokazywać jak UE chce je zatrzymać #EUGreenDeal @EUinPL

W związku z zamknięciem placówek edukacyjnych chcemy pomóc uczniom, stu-
dentom i nauczycielom. Dlatego udostępniamy bazę wiedzy #ZdalnaEdukacja, 
która zawiera informacje, porady i narzędzia ułatwiające naukę na odległość.

Tak wygląda praca w najnowszym Laboratorium Naukowym w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Każdego dnia wy-
konywane są tam testy na obecność koronawirusa. We Wrocławiu działają jeszcze 
cztery takie laboratoria.

W ramach pomocy w walce z pandemią #koronawirus, Polska wysyła do Hiszpanii 
transport płynu do dezynfekcji.

Nielegalny alkohol, przekazany przez dolnośląską policję i prokuraturę, posłu-
ży wałbrzyskim ratownikom medycznym do dezynfekcji http://dolnoslaska.
policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/nielegalny_al-
kohol__przekazany_przez_dolnoslaska_policje_i_prokurature__posluzy_wal-
brzyskim_ratownikom_medycznym_do_dezynfekcji

Dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom za wspieranie naszego klubu! 
@AgencjaRozwoju
@WalbrzyskaSSE
@FaniMani_PL @TKoszulki

Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera @MorawieckiM
 powołał Wojciecha Murdzka na stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Patriotyzm gospodarczy to dziś przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo na-
szych firm oraz wzmacnianie kondycji polskiej gospodarki teraz, ale i na przy-
szłość, czyli po pandemii #koronawirus.a - min.  @JEmilewicz  na spotkaniu pre-
zydenta RP @AndrzejDuda  z przedsiębiorcami.

Garbarska na finiszu 

Kończy się remont ulicy Garbarskiej w wałbrzyskim Śródmieściu. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycji w ramach działań rewitali-
zacyjnych. Zakres prac obejmie wykonanie wymiany kanalizacji burzowej, posadowienie małej architektury oraz doświetlacza przejścia dla pieszych. Nowa nawierzchnia drogi 
i chodników została wykonana z kostki granitowej. Miejsce to zmieniło się nie do poznania, choć planowany termin zakończenia inwestycji miał przypaść na listopad 2019 rok. 

Foto: PAS
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Dobromierz
Budowa sieci
kanalizacyjnej
W Aglomeracji Gniewków, 
obejmującej sieć sanitarną w 
Borowie, Roztoce i Jugowej re-
alizowany jest II etap budowy 
kanalizacji sanitarnej. Do 30 
września 2021 r. zostanie zapro-
jektowanych i wykonanych po-
nad 17 km sieci kanalizacyjnej, 
16 przepompowni ścieków oraz 
0,25 km sieci wodociągowej. 
Obecnie prowadzone są  prace 
budowlane w Borowie. Dzięki 
inwestycji zlikwidowane zo-
staną m.in. zbiorniki bezodpły-
wowe, które są potencjalnymi 
źródłami skażenia okolicznych 
gleb i wód.

Jaworzyna Śląska
Bezpłatne maseczki
dla seniorów
Mieszkańcy gminy, którzy ukoń-
czyli 65 lat mogą od ubiegłego 
tygodnia odbierać maseczki 
ochronne. W imieniu seniorów 
maseczki mogą także odebrać 
członkowie rodziny.Na wsi ma-
seczkę będzie można otrzymać 
u sołtysa, a w mieście pod sie-
dzibą Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Jaworzynie Śląskiej, przy 
ul. 1-go Maja 7, po wcześniej-
szym kontakcie telefonicznym: 
535 407 110. Zakup maseczek 
został sfinansowany z budżetu 
gminy.

Żarów
100 – lecie Parafii
w Żarowie.
Parafia powstała 1 kwietnia 1920 
roku. Wówczas należało do niej 
1650 wiernych z Żarowa, Łażan i 
Mrowin. Obchody stulecia miały 
się odbyć 22 kwietnia, jednak ze 
względu na sytuację związaną z 
epidemią koronawirusa, termin  
został przesunięty. Uroczystości 
jubileuszowe żarowskiej parafii 
odbędą się najprawdopodob-
niej w czerwcu. W tym czasie 
biskup świdnicki ma także po-
święci nowy ołtarz.

Wałbrzych
Alkohol pomaga
Nielegalny alkohol trafi do 
Wałbrzyskiego Pogotowia Ra-
tunkowego. Jak podają źródła, 
etylowy trunek został zabez-
pieczony w czasie śledztwa. 
Został on skonfiskowany zorga-
nizowanej grupie przestępczej, 
zajmującej się także kradzieżą 
luksusowych samochodów i ich 
legalizacją. Decyzję o przeka-
zaniu „procentowego napoju” 
podjęła Komenda Wojewódzka 
Policji we Wrocławiu wspólnie 
z Dolnośląskim Zamiejscowym 
Wydziałem Prokuratury Krajo-
wej. Alkohol pomoże w przepro-
wadzaniu dezynfekcji. 

Pierwsze postojowe na kontach przedsiębiorców

Koniecznie podpisz wniosek zanim złożysz go w ZUS

Ponad 7 tysięcy przedsiębiorców na Dolnym Śląsku dostało 15 kwietnia przelew z tzw. postojowym. Na konta dolnośląskich firm po-
płynie ponad 14 mln złotych, które zostaną wypłacone w ramach tarczy antykryzysowej.

W prawie 10 proc. wniosków, które są składane w ZUS w formie papierowej brakuje podpisu wnioskodawcy. Brak podpisu powoduje, 
że wniosek zamiast trafić do realizacji, podlega ponownej weryfikacji, czyli pracownik Zakładu musi skontaktować się z wnioskodawcą i 
poprosić o złożenie nowego, podpisanego wniosku. Znacznie wydłuża to czas np. wypłaty postojowego czy wydanie decyzji o zwolnie-
nie z opłacania składek.

7248 przedsiębiorców na Dol-
nym Śląsku dostało pierwsze 
postojowe na ogólną kwotę 14 
445 540 zł. W tym na konta 1328 
firm podlegających pod legnicki 
oddział ZUS popłynie 2 636 600 
zł, na konta 1851 firm, które rozli-
czają się na trenie wałbrzyskiego 
oddziału wpłynie 3 687 060 zł, a 
z wrocławskiego oddziału popły-
nie 8 121 880 zł na konta 4069 
firm.

Świadczenie postojowe dla 
osób prowadzących działalność 
gospodarczą wynosi 2 080 zł 
albo 1 300 zł. dla osób, które roz-
liczają podatek kartą podatkową 
i są zwolnione z opłacania podat-
ku VAT. Osoby na umowie cywil-
noprawnej mogą dostać 2 080 zł 
lub - jeśli suma ich przychodów 
z umów cywilnoprawnych w 
miesiącu poprzedzającym mie-
siąc, w którym złożyli wniosek o 
świadczenie postojowe wynosi 
do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. 
kwoty minimalnego wynagro-
dzenia za pracę w 2020 r.), to  
świadczenie postojowe przysłu-
guje w wysokości sumy wyna-
grodzeń z tych umów.  

Na początku kwietnia w życie 
weszły przepisy tzw. tarczy an-
tykryzysowej. Przewidują one, 
że przedsiębiorcy mogą złożyć 
wniosek o zwolnienie ze składek, 

odroczenie terminu ich zapłaty, 
rozłożenie zaległości na raty oraz 
o świadczenie postojowe.

- Zachęcam do składania 
wniosków za pomocą Platformy 
Usług Elektronicznych (PUE). To 
zdecydowanie przyspiesza ich 
obsługę. Obecnie już ponad 80 
proc. złożonych tą drogą doku-
mentów zostało rozpatrzonych 
automatycznie – podkreśliła Ko-
walska-Matis.

W całej Polsce pieniądze do-
stanie 86 tys. właścicieli firm. Do 
14 kwietnia do ZUS wpłynęło po-
nad 570 tys. wniosków o pomoc 
z tarczy antykryzysowej. Ponad 
450 tys. dotyczy zwolnienia ze 
składek ZUS, 97 tys. to wnioski o 
świadczenie postojowej dla sa-
mozatrudnionych, a ponad 9 tys. 
to wnioski o świadczenie posto-
jowe dla zleceniobiorców.

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych nie będzie wszczynał postę-
powań egzekucyjnych za marzec, 
kwiecień i maj wobec przedsię-
biorców, którzy są uprawnieni 
do zwolnienia ze składek. W tej 
sytuacji prowadzący firmy nie 
muszą się śpieszyć ze złożeniem 
wniosku. Mają na to czas do 30 
czerwca. Wnioski do ZUS można 
składać elektronicznie lub papie-
rowo. Informacji udzielają dorad-
cy ds. ulg i umorzeń dostępni na 

infolinii ZUS (tel. 22 560 16 00). 
Zakład uruchomił też dodatko-
we infolinie dla przedsiębiorców 
22 290 87 02 oraz 22 290 87 03. 
Dostępny jest również numer tel. 
22 290 87 01 – obsługa w spra-
wie świadczeń z tytułu kwaran-
tanny lub izolacji oraz zasiłków 
opiekuńczych na czas opieki nad 
dzieckiem w związku z zamknię-
ciem żłobka, klubu dziecięcego, 
przedszkola, szkoły.

JAK SKŁADAĆ SWOJE WNIO-
SKI DO ZUS PRZEZ KONTO PUE 
ZUS?

Jeżeli ktoś nie posiada swoje-
go konta na PUE może je założyć 
korzystając z profilu zaufanego. 
Profil zaufany każdy może zało-
żyć poprzez swój bank bez ko-
nieczności wychodzenia z domu. 
Wiele banków ma zgodę na po-
twierdzanie profilu zaufanego 
- ich lista znajduje się na stronie 
profilu zaufanego https://pz.gov.
pl/dt/registerByXidp

KROK 1. JAK ZAŁOZYĆ W 
DOMU PROFIL ZAUFANY?

Jeśli ktoś nie posiada profilu 
zaufanego na EPUAP wystarczy 
zalogować się na swoje bankowe 
konto i w usługach lub ofercie 
banku wybrać zakładkę „pro-

fil zaufany” lub „e-Urząd” albo 
ePUAP. Dalej system rejestracji 
„poprowadzi nas za rękę”. Gdy 
mamy swój profil zaufany może-
my załatwiać wiele spraw urzę-
dowych a także „podpisywać” 
pisma i wnioski do ZUS.  

KROK 2. JAK ZAŁOZYĆ W 
DOMU KONTO NA PUE ZUS 
PRZEZ PROFIL ZAUFANY?

Wystarczy na stronie głównej 
www.zus.pl kliknąć „zarejestruj 
się” (niebieskie tło), wybrać za-
kładkę „dla Ciebie” a następnie 
pierwszy przycisk „profil zaufa-
ny” - dalej system poprowadzi 
nas za rękę.

KROK 3. JAK PODPISYWAĆ 
PISMA DO ZUS PRZEZ PROFIL 
ZAUFANY? 

Po założeniu konta na PUE 
ZUS należy się na nie zalogować 
i „powiązać” konto na PUE z kon-
tem ePUAP ta opcja jest dostęp-
na w zakładce konfiguracja pro-
filu/dane płatnika. Dzięki temu 
będziemy mogli „podpisywać” 
pisma i wnioski do ZUS.                          

Więcej: https://www.zus.pl/o-
zus/aktualnosci/-/publisher/ak-
tualnosc/1/tarcza-antykryzyso-
wa-wsparcie-z-zus/2551371

- Niestety generuje to także 
dodatkową pracę dla naszych i 
tak już niezwykle obciążonych 
pracą specjalistów. Proszę wziąć 
pod uwagę, że nasi pracowni-
cy także opiekują się dziećmi 
lub chorują więc pracujemy w 
mniejszym niż normalnie skła-
dzie – wyjaśnia Iwona Kowal-
ska-Matis, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka apeluje o spraw-
dzenie czy dokumenty zostały 
podpisane przed ich wrzu-
ceniem do wystawionych w 
placówkach ZUS skrzynek lub 
wysłaniem ich pocztą. Tylko 
właściwie wypełnione i podpi-
sane wnioski są gwarancją ich 
rozpatrzenia.

- Takich problemów nie mają 
te osoby, które wnioski wysyłają 
do nas poprzez swoje indywi-
dualne konto na PUE ZUS, dla-
tego zachęcam do korzystania z 
tej najszybszej i najpewniejszej 
drogi – mówi Kowalska-Matis.

Jeżeli ktoś nie posiada swo-
jego konta na PUE, może je 
założyć korzystając z profilu 
zaufanego. Profil zaufany każ-
dy może założyć poprzez swój 
bank bez konieczności wycho-
dzenia z domu. Wiele banków 
ma zgodę na potwierdzanie 
profilu zaufanego - ich lista 
znajduje się na stronie profilu 
zaufanego https://pz.gov.pl/dt/
registerByXidp

KROK 1. JAK ZAŁOZYĆ W 
DOMU PROFIL ZAUFANY?

Jeśli ktoś nie posiada profilu 
zaufanego na EPUAP wystarczy 
zalogować się na swoje ban-
kowe konto i w usługach lub 
ofercie banku wybrać zakładkę 
„profil zaufany” lub „e-Urząd” 
albo ePUAP. Dalej system reje-
stracji „poprowadzi nas za rękę”. 
Gdy mamy swój profil zaufany 
możemy załatwiać wiele spraw 
urzędowych a także „podpisy-
wać” pisma i wnioski do ZUS.  

KROK 2. JAK ZAŁOŻYĆ W 
DOMU KONTO NA PUE ZUS 
PRZEZ PROFIL ZAUFANY?

Wystarczy na stronie głównej 
www.zus.pl kliknąć „zarejestruj 

się” (niebieskie tło), wybrać za-
kładkę „dla Ciebie” a następnie 
pierwszy przycisk „profil zaufa-
ny” - dalej system poprowadzi 
nas za rękę.

KROK 3. JAK PODPISYWAĆ 
PISMA DO ZUS PRZEZ PROFIL 
ZAUFANY?

Po założeniu konta na PUE 
ZUS należy się na nie zalogo-
wać i „powiązać” konto na PUE z 
kontem ePUAP ta opcja jest do-
stępna w zakładce konfiguracja 
profilu/dane płatnika. Dzięki 
temu będziemy mogli „podpi-
sywać” pisma i wnioski do ZUS.     



Książki dobre na wszystko

Eksperymentuj z dzieckiem!

Książki dobre na wszystko - tym hasłem zachęcamy wszystkich rodziców do czytania z dziećmi. Na czas kwarantanny wybraliśmy tytuły, 
które nie tylko rozbawią was do łez, ale i zwrócą uwagę młodego czytelnika na takie zagadnienia jak: pomoc, współpraca, przyjaźń.

Tym razem zapraszamy was do pełnego barw, zapachów i różnych faktur, świata nauki. Jesteśmy przekonani, że rodzinne eksperymen-
towanie przyniesie wam mnóstwo frajdy! Doświadczenia, które opisujemy, nie wymagają wielu przygotowań i wiedzy Einsteina, są w pełni 
bezpieczne i z powodzeniem można je wykonać w domu, „produkując” przy okazji mega tanią sensoryczną zabawkę!

„Feluś Kocimiętki grasuje w 
markecie” (Wydawnictwo Zie-
lona Sowa) autorstwa Pip Jo-
nes przeniesie najmłodszych 
bibliofilów w świat niczym 
nieskrępowanej dziecięcej 
wyobraźni, zilustrowany przez 
Ellę Okstad.  Dzięki tej rymo-
wanej opowieści poznacie 
Alę i jej wyimaginowanego 
przyjaciela, Felusia, który - na-
wiasem mówiąc - jest niezłym 
rozrabiaką! Skąd my to zna-
my?

„Królik i Misia - coś na ząb” 
(Zielona Sowa) to z kolei urze-

kająca historia o sile prawdzi-
wej przyjaźni, która wyszła 
spod pióra Juliana Gough. 
Za stronę graficzną - równie 
wartościową co sam tekst - 
odpowiedzialny był Jim Field. 
Czytając o perypetiach miesz-
kańców lasu, doświadczycie 
mnóstwa emocji: radości, 
złości, smutku. I zrozumiecie, 
że warto działać w grupie, 
troszcząc się o to, co ważne i 
cenne. Poleca Neil Gaiman, a 
to coś znaczy!

„Jak rozpoznać Misia. Po-
radnik dla początkujących” 

(Zielona Sowa). Choć obecnie 
o spacerach możemy jedynie 
pomarzyć, literackich wycie-
czek w głąb lasu nikt nam nie 
zabroni. Z tym „przewodni-
kiem” z  łatwością wytropisz 
czarne i brunatne niedźwie-
dzie, staniesz się specjalistą-
-przyrodnikiem. A na końcu i 
tak dojdziesz do wniosku, że 
jednak najlepsze są pluszaki. 
Michelle Robinson (tekst) i Da-
vid Roberts (ilustracje) stwo-
rzyli duet doskonały. Ta książ-
ka z pewnością cię zaskoczy!
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Eksperyment „Skaczące 
krople”. Do jego przeprowa-
dzenia będą nam potrzeb-
ne: soda, ocet, olej, barwnik 
(najlepiej naturalny - np. sok 
z buraka albo bibuła), szklany 
dzbanek, pipetka bądź strzy-
kawka. Krok pierwszy. Do 
dzbanka wsypujemy sodę, a 
następnie uzupełniamy jego 
zawartość o olej (powoli, 
tak, żeby ciecz spływała po 
ściankach szklanego naczy-
nia). Krok drugi. Do osobnej 
szklanki wlewamy ocet z bar-
wnikami. Krok trzeci. Powsta-
ły płyn nabieramy za pomocą 
pipetki lub strzykawki (w ma-
łych ilościach) i stopniowo, 
kropla po kropli, dodajemy 
go do dzbanka. Efekt: co wi-
dzimy? Skoczną wędrówkę 
barwnych kropelek!

Malowanie na mleku. Do tej 
aktywności niezbędne są: 
mleko, patyczki do czyszcze-
nia uszu lub plastikowe słom-
ki, barwniki, płyn do mycia 
naczyń, talerz (jednorazowy 
srebrny lub zwykły), zakra-
placz bądź łyżeczki. Krok 
pierwszy. Nalanie mleka do 
talerza. Krok drugi. Doda-

nie naturalnych barwników, 
ewentualnie wody zabar-
wionej bibułą lub farbkami. 
Krok trzeci. Gdy na mleku 
„osiądzie” już wspaniała pale-
ta barw, za pomocą patyczka 
namoczonego w płynie do 
naczyń, delikatnie możemy 
dotknąć jego powierzchni i 
obserwować niesamowite 
zjawisko łączenia ze sobą ko-
lorów. Wykorzystać warto też 
rurki - poprzez podmuchy, na 
mleku również wytworzą się 
niezwykłe wzory!

Piasek kinetyczny. Do jego 
wykonania potrzebujemy: 
piasku (około 5 szklanek), 
mąki ziemniaczanej lub kuku-
rydzianej (bądź skrobii - 2,5 
szklanki), wody (1 szklanka), 
barwników spożywczych. 
Składniki razem mieszamy 
(najlepiej w wiaderku, ewen-
tualnie w misce), kolor zaś 
uzyskamy poprzez dodanie 
do wody odpowiedniego 
produktu spożywczego. Ca-
łość ponownie ze sobą łą-
czymy i przechowujemy w 
specjalnym pojemniku. Pole-
camy zabawę na balkonie, a 
jeśli takowego nie posiada-
my, radzimy przed rozpoczę-
ciem eksperymentu rozłożyć 
gazetę albo folię podłogową 
w jednym, konkretnym miej-
scu (dzięki temu być może 
nasz dom nie zamieni się w 
jedną wielką plażę albo pia-
skownicę).

Domowa wersja piasku księ-
życowego (do budowania 
babek, zamków i robienia 

mini rzeźb). Potrzebujemy: 
8 szklanek dowolnej mąki, 2 
szklanki oleju lub zamiennie 
oliwki, oliwy z oliwek, bal-
samu do ciała oraz kredy do 
zabarwienia (startej na tarce). 
Mieszamy i...gotowe!

Piankolina. Uzyskamy ją z 1 
kg mąki ziemniaczanej, jed-
nego opakowania pianki do 
golenia i odrobiny płynu do 
mycia naczyń. A jeśli woli-
my wersję kolorową zamiast 
białej, wystarczy, że użyjemy 
brokatu lub barwnika. Do 
czego się przyda? Można z 
niej budować, odcisnąć w 
niej dłonie, pisać.

Słodka tęcza. Kolorowe cu-
kiereczki (najlepiej Skittles) 
układamy na talerzyku tak, by 
utworzyły okrąg. Następnie 
polewamy je wodą i czekamy 
na barwny efekt!

Brokatowe gniotki. Do bu-
telki wypełnionej do połowy 
wodą dodajemy odrobinę 

płynnego kleju, a następnie 
dorzucamy brokat i wszystko 
razem mieszamy. Potem, bar-
dzo ostrożnie, „na dziubek” 
nakładamy balon i przelewa-
my do niego ciecz. Na koniec 
wiążemy go i gotowe! Mamy 
migocącego gnieciuszka!

Kolorowa sól. Zabarwimy 
ją za pomocą kredy poprzez 
delikatne wałkowanie /wcie-
ranie/ rolowanie. Świetne 
ćwiczenie dla małych rączek!

osa

Źródło zdjęcia: Freepik.com

Zapraszamy także do śledze-
nia blogu parentingowego 

Trendy Mama pod adresem: 
trendymamasite.wordpress.com

Znajdziecie tu garść informa-
cji i porad dla rodziców!

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Moją uwagę od kilku dni 
więzi zwykła, zdawać by się 
mogło, klepsydra. Zmarła 
Marta T., przeżywszy lat 99. 
Nie znałam jej, nie zdawałam 
sobie sprawy z jej istnienia. 
Nasze losy złączył moment 
jej śmierci. Niedziela. Jedna 
z najgorszych. Tylko ten mój 
blues nie był tak kategorycz-
nie ostateczny, jak jej.

Marta zmarła przed swo-
imi setnymi urodzinami. 
Może chciała wymknąć się 
nie tylko kwitnącym majo-
wym kasztanom, ale również 
tej rocznicy. Może nie lubiła 
wyprawiania przyjęć. Pew-
nie nudziło ją wysłuchiwanie 
wciąż tych samych życzeń 
zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności.

Od zawsze bolą mnie te 
wiosenne śmierci. Denerwu-
ją jak nieznośne dzieci w re-
stauracjach. Umieranie wios-
ną powinno być absolutnie 
zabronione. Umierać powin-
no się tylko w listopadzie. O 
zmierzchu. Nigdy o świcie. 

Absurdalność kwietnio-
wego umierania jest zwie-
lokrotnioną próbą udowod-
nienia wyższości śmierci nad 
życiem. Ciemności nad jas-
nością. Chaosu nad patosem.

I tak umierać przy kiściach 
krzyczącego fioletem bzu, 
który ma czelność odradzać 
się pomimo wcześniejszego 
końca.

Myśląc o Marcie widzę 
staruszeczkę, o włosach si-
wych, takich do ramion. O 
kroku prężnym, wciąż wy-
prostowanym. Może całe ży-
cie nosiła w sobie lęk matki o 
swoje kruche istnienie. Albo 
przeciwnie, lubiła śmiać się 
głośno, na usta nakładała 
krzykliwą czerwień szminki, 
która wieczorami nabierała 
wiśniowej dojrzałości. I za-
glądała życiu bezczelnie w 
oczy. Może ktoś ją bardzo 
kochał, stracił dla niej gło-
wę, po czym wrócił cichutko 
do żony, bo Marta śmiała się 
jednak zbyt głośno. 

Co by dziś robiła, gdyby 
jeszcze była? Gdyby jej zmę-
czone ciało nie spoczęło w 
miękkiej ziemi, umajonej.
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Na dobry początek dnia - kosmetyki, które 
cię orzeźwią i dodadzą wigoru

I feel good - luksusowy poranek
By uprzyjemnić ci poranek, przygotowaliśmy listę kosmetyków, 
które dodadzą ci wigoru i sprawią, że twoje samopoczucie, choć 
na chwilę ulegnie zmianie. Z tymi produktami trafisz na rajską 
wyspę, na łono natury albo na tropikalne wakacje.

Sztuka layeringu Ekspresowy poradnik 30 minut

Cienie do powiek

Fast food inaczej

Layering - to nowy trend w 
perfumerii, polegający na na-
kładaniu kilku warstw zapachu 
na skórę. Przykładowo: mamy z 
tej samej serii wodę toaletową 
i mgiełkę zapachową. Najpierw 
spryskujemy tą pierwszą nad-
garstki, obojczyk i miejsca za 
uszami; potem te same punkty 
zraszamy drugim aromatem. Ze-
stawy znajdziecie m.in. w ofercie 

szwedzkiej marki Oriflame, która 
stworzyła linię Scent Sational - 
po to, by po połączeniu nuty gło-
wy i głębi powstała trzecia, nie-
powtarzalna, charakterystyczna 
tylko dla ciebie woń. Cena za 
komplet to 59, 99.

osa
Źródło zdjęcia:

pixabay.com

Makijaż oczu to podstawa. 
Jakie wybrać cienie? Bo tych 
mamy sporo: matowe, meta-
liczne, satynowe oraz „spar-
kle”, czyli ze święcącymi dro-
binkami. 

Nasza rada: satyna oraz mat 
najlepiej sprawdzą się przy stro-
jach biznesowych, warto nakła-
dać je pędzelkiem. Metaliczne i 
drobinkowe idealne są na wie-
czorowe wyjścia, choć mogą po-
służyć też za subtelny dodatek w 
makijażu dziennym (np. by roz-
świetlić oko w jego wewnętrz-
nym kąciku).

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: freepik.com

Dotychczas pizza, frytki, chipsy czy burgery kojarzy-
ły nam się z kalorycznym fast foodem. My proponujemy 
wam ich zdrowszą wersję. Smacznego!

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Cera naczyniowa, czyli 
jaka?

Zaczerwieniona, piekąca, 
sucha - czy taka właśnie jest 
cera naczyniowa? A może jest 
to cera wrażliwa? Skóra na-
czyniowa jest bardzo często 
wyzwaniem pielęgnacyjnym 
oraz zabiegowym. Wymaga 
stosowania specjalnych pro-
duktów oraz odpowiedniej 
diety. Dlaczego również diety? 
Ponieważ zauważalne zmiany 
na skórze w formie zaczerwie-
nienia, rumienia, suchości są 
często reakcją na ostre potra-
wy oraz gorące napoje. Ale nie 
tylko! Cera naczyniowa bardzo 
mocno reaguje również na 
zmiany temperatur, emocje, 
stres, dotyk, a także nieodpo-
wiednie kosmetyki (takie, któ-
re w swoim składzie zawierają 
np. mentol czy alkohol). Cha-
rakteryzuje ją mocny, dobrze 
widoczny rumień głównie na 
policzkach oraz czerwone, 
fioletowe pojedyncze lub licz-
nie rozgałęzione popękane 
naczynka znajdujące się na 
policzkach, brodzie i skrzydeł-
kach nosa. Jeżeli zauważasz u 
siebie takie właśnie zmiany, to 
znak, że możesz mieć cerę na-
czyniową.

Jak powinna wyglądać 
pielęgnacja cery naczynio-
wej?

Przede wszystkim powin-
na polegać na odpowiednim 
nawilżeniu oraz przywróceniu 
prawidłowej bariery hydroli-
pidowej. Zniweluje to uczu-
cie suchości oraz pieczenia. 
Następnie stosowanie pre-
paratów zawierających sub-
stancje wyciszające rumień 
oraz wzmacniające naczynia 
krwionośne i zapobiegające 
ich pękaniu (witamina C, K, PP, 
rutyna). Domową pielęgnację 
możemy wspomóc zabiegami 
w gabinecie kosmetycznym 
lub klinice medycyny este-
tycznej. Pozwolą one na za-
mknięcie popękanych naczyń 
krwionośnych czy usunięcie 
rumienia za pomocą techno-
logii laserowej. Zabiegi te dają 
bardzo dużą skuteczność oraz 
zadowalający efekt estetyczny. 
Walkę z naczynkami możemy 
prowadzić również od we-
wnątrz stosując dietę bogatą 
w witaminę C.

1. Żel pod prysznic marki Oriflame Feel Good Wake Up (19,99; w 
cenie promocyjnej jedynie 9,99) oraz z tej samej serii woda toaleto-
wa o zapachu cytrusowo- kwiatowym (yuzu, liście mięty, piżmo) za 
29,99 (cena regularna wynosi 59,90).

2. Rozświetlający balsam do ust z witaminą C Pixi + C Vit Lip Brig-
htener (około 56 zł).

3. Odżywczy, brązujący balsam do twarzy i ciała o orientalnym za-
pachu pomarańczy i cynamonu Mokosh (79 zł).

4. Rozświetlająco-nawilżająca baza pod makijaż Natural Glow Ho-
lographic AA (29,99).

5. Yogo Shake AA, peelingujący żel prebiotyczny do mycia twarzy 
z awokado (19,90).

6. Płyn micelarny z glinką różową od Bielendy z serii Botanical 
Clays dla cery suchej i odwodnionej (ok.20 zł).

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Frytki z batatów. Wystarczy je pokroić, skropić oliwą, upiec 
w piekarniku i do smaku posypać gruboziarnistą solą.

Chipsy z jarmużu. Umyte liście po kawałkach zanurzaj w 
oleju wymieszanym z solą, wędzoną papryką i otartą skórką z 
cytryny. Piecz w 150 stopniach około 10 minut.

Kotlet z selera z rodzynkami. Starty na tarce seler podsmaż 
na łyżce kokosowego oleju z rodzynkami i następującymi 
przyprawami: czosnkiem, majerankiem, pieprzem i solą. Na-
stępnie zmieszaj z rozgotowaną jaglanką i uformuj do piecze-
nia burgera.

Ciasto na pizzę. Klasyczny przepis wygląda następująco: 3 
dkg drożdży, ciepła woda, olej, sól, 3 szklanki białej mąki. A 
my zachęcamy do małej podmiany: zamiast wody - użyjcie 
kubełka jogurtu, lekko wszystko osolcie i zostawcie do wyroś-
nięcia. Uwaga! Tak przygotowany placek można usmażyć na 
patelni!

Zebrała: osa

Źródło zdjęcia: freepik.com
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Honda 
Door to door
W trosce o bezpieczeństwo 
swoich klientów i pracowników, 
autoryzowane stacje dealerskie 
Hondy wprowadziły specjal-
ne procedury, a także polecają 
swoją ofertę w ramach pro-
gramu „Zaawansowany Serwis 
Hondy”, która łączy zalety kon-
wencjonalnego „door to door” 
z elektroniczną kontrolą stanu 
technicznego pojazdu (eVHC). 
Działania te mają na celu zmi-
nimalizowanie ryzyka zarażenia 
się koronawirusem podczas 
wizyty w stacji serwisowej.
Usługa „door to door” polega 
na odebraniu pojazdu przez 
pracownika serwisu z miejsca 
zamieszkania lub pracy klienta 
i odstawieniu go z powrotem. 
Jedyny kontakt z właścicielem 
pojazdu ma miejsce przy prze-
kazaniu kluczyka, gdyż zakres 
usługi serwisowej omawiany 
jest wcześniej telefonicznie. Klu-
czyk oraz elementy pojazdu, z 
którymi będzie miała styczność 
odbierająca go osoba, są przez 
nią dezynfekowane. Przy od-
biorze wykonywane są również 
zdjęcia dokumentujące stan 
samochodu. Usługa serwiso-
wa rozpoczyna się od bezpłat-
nego wykonania diagnostyki 
eVHC (electronic Vehicle Health 
Check), w wyniku której klient 
otrzymuje mailem link do jej 
podsumowania zawierającego 
zdjęcia oraz film dokumentują-
cy wykonanie diagnostyki przez 
mechanika wraz z jego komen-
tarzami na temat ogólnego sta-
nu technicznego samochodu 
oraz poszczególnych jego części 
i zespołów.

Audi
Bezpieczna obsługa
W obecnej sytuacji, bezpieczeń-
stwo naszych klientów oraz pra-
cowników salonów i serwisów 
Audi jest dla nas priorytetem. 
Marka z czterema pierścieniami 
w logo przygotowała zatem roz-
wiązania mające na celu zwięk-
szenie naszego wspólnego bez-
pieczeństwa przy zachowaniu 
maksymalnego komfortu. Sa-
lony i serwisy Audi w Polsce są 
nadal otwarte, ale stosuje się w 
nich procedury minimalizujące 
ilość kontaktów i zachowuje się 
dodatkowe środki bezpieczeń-
stwa.
Na bieżąco aktualizowane in-
formacje na temat dostępności 
salonów i serwisów Audi oraz o 
usługach marki realizowanych 
bez konieczności wychodzenia 
z domu znaleźć można w ser-
wisie internetowym www.audi.
pl. W ramach międzynarodowej 
akcji #AudiTogether marka z 
czterema pierścieniami w logo 
uruchomiła specjalną stronę 
internetową https://www.audi.
pl/pl/web/pl/strefa-klienta/
trzymajmy-sie-razem.html, na 
której wszyscy klienci i użytkow-
nicy Audi znaleźć mogą najważ-
niejsze informacje dotyczące 
np. godzin otwarcia salonów i 
serwisów, wykonywania prze-
glądów serwisowych, zgłasza-
nia usterek, otrzymania oferty 
na wybrany w konfiguratorze 
pojazd, wykonywania jazd te-
stowych, czy informacji o zamó-
wionym samochodzie. 

Co Polacy wiedzą o elektromobilności?
InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen sprawdził wiedzę i nastawienie Polaków do samochodów elektrycznych. Respon-

denci zostali zapytani o aktualną liczbę „elektryków” jeżdżących po polskich drogach, infrastrukturę do obsługi aut elektrycznych i spe-
cjalne miejsca parkingowe dla aut z możliwością ładowania zewnętrznym źródłem prądu.

Według badania InsightOut 
Lab, co trzeci Polak (33 proc.) 
uważa, że w Polsce zarejestro-
wanych jest mniej niż tysiąc 
pojazdów elektrycznych. Tylko 
ok. 1/5 respondentów wie, ile 
„elektryków” obecnie jeździ po 
polskich drogach: 22 proc. an-
kietowanych wskazało, że licz-
ba ta wynosi od 5 do 25 tysię-
cy pojazdów. Odsetek ten jest 
większy wśród ludzi posiadają-
cych prawo jazdy (24 proc.) niż 
wśród tych, którzy prawa jazdy 
nie posiadają (16 proc). Pozy-
skane dane wskazują na to, że 
Polacy myślą, że samochodów 
elektrycznych jest w tej chwili 
jeszcze bardzo niewiele.

Według danych Polskiego 
Stowarzyszenia Paliw Alterna-
tywnych (PSPA), pod koniec 
lutego 2020 roku liczba zareje-
strowanych elektrycznych sa-
mochodów osobowych w Pol-

sce wynosiła 9 803 sztuk. Z nich 
58 proc. (5 700 pojazdów) to 
auta w pełni elektryczne (BEV, 
ang. battery electric vehicles), a 
42 proc. (4 103 pojazdów) to hy-
brydy typu plug-in (PHEV, ang. 
plug-in hybrid electric vehic-
les). W ciągu pierwszych dwóch 
miesięcy 2020 roku zarejestro-
wanych zostało 1 166 „elektry-
ków” – to blisko dwustupro-
centowy wzrost w porównaniu 
z poprzednim rokiem. Oprócz 
tego, w 2019 roku 28 proc. Pola-
ków zadeklarowało, że w ciągu 
3 lat rozważy zakup samochodu 
elektrycznego. Dla porównania, 
w 2018 roku było ich 17 proc., a 
w 2017 roku – tylko 12 proc.

Brak odpowiedniej infra-
struktury i zbyt mała liczba sta-
cji ładownia aut elektrycznych 
to jeden z głównych mitów 
dotyczących elektromobilności 
w Polsce. Niestety, stereotyp 

ten potwierdzają wyniki bada-
nia InsightOut Lab: aż 90 proc. 
Polaków uważa, że liczba stacji 
ładowania „elektryków” nie jest 
wystarczająco duża, by móc 
swobodnie poruszać się autem 
elektrycznym po ulicach (50 
proc. odpowiedziało „zdecydo-
wanie za mało”, 40 proc. – „za 
mało”).

Tymczasem, według danych 
PSPA, w Polsce są już 1 093 sta-
cje ładowania samochodów 
elektrycznych, udostępniające 
łącznie 2 028 punktów ładowa-
nia. Liczba ta rośnie z każdym 
miesiącem – jeszcze na koniec 
2018 roku stacji ładowania było 
około 300, a pod koniec I kwar-
tału 2019 r. ponad dwa razy 
więcej – 646. Ponadto, obecnie 
na jeden publicznie dostępny 
punkt ładowania w Polsce przy-
pada średnio 3,5 BEV, podczas 
gdy w Niemczech i na Słowacji 
– 4 „elektryki” na jeden punkt4. 
To pokazuje, jak dynamicznie w 
Polsce zachodzą zmiany infra-
strukturalne.

Kolejne zmiany w infrastruk-
turze zajdą dzięki przyjętej dy-
rektywie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2018/844, 
która weszła w życie z dniem 
9 lipca 2018 roku. Zgodnie z 
jej zapisami, we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej przy 
nowych niemieszkalnych bu-
dynkach (np. biurowcach lub 
centrach handlowych) albo 

tych podlegających generalne-
mu odnowieniu, z liczbą miejsc 
parkingowych większą niż 10, 
będą musiały powstać miejsca 
dopasowane do ładowania aut 
elektrycznych. Na pięć zwykłych 
miejsc parkingowych, musi po-
wstać minimum jedno miejsce 
dla „elektryków”. Oprócz tego, 
dyrektywa nakłada obowiązek 
wyposażenia dodatkowych 
miejsc w infrastrukturę kab-
lową, ułatwiającą późniejszą 
instalację punktu ładowania. 
Wszystkie kraje członkowskie 
UE miały czas na transpozycję 
tej dyrektywy do 10 marca 2020 
roku.

Pełne wyniki badań są do-
stępne na stronie InsightOut 
Lab: www.insightoutlab.com.

1) – Licznik Elektromobilno-
ści, uruchomiony przez Polskie 
Stowarzyszenie Paliw Alterna-
tywnych oraz Polski Związek 
Przemysłu Motoryzacyjnego.

2) – Raport PSPA – Barometr 
Nowej Mobilności 2019/2020.

3) – Licznik Elektromobilno-
ści, uruchomiony przez Polskie 
Stowarzyszenie Paliw Alterna-
tywnych oraz Polski Związek 
Przemysłu Motoryzacyjnego.

4) – Raport PSPA – Barometr 
Nowej Mobilności 2019/2020.

Źródło i foto: Volkswagen, 
Mototarget.pl

Sportowa Alteca
Cupra od zawsze fanom motoryzacji kojarzyła się z najbardziej 

sportowymi wersjami Seatów. Teraz Cupra jest już oddzielną mar-
ką, ale jej pierwszy model powstał na bazie Seata Ateki. Specjali-
ści od tworzenia hot hatchów debiutują na rynku, wypuszczając 
SUV-a, który gra w swojej lidze i nie ma jak na razie konkurencji.

Czemu SUV Cupry nie ma kon-
kurencji? Dlatego, że przyspiesza 
do setki w 5 sekund, a jego ceny 
startują już od 181 900 zł (za sa-
mochody z poprzedniego roczni-
ka). Osiągi, jakie ma Cupra Ateca 
były dotychczas zarezerwowane 
wyłącznie dla SUV-ów marek pre-
mium, za które w rozsądnej kon-
figuracji trzeba zapłacić minimum 
ćwierć miliona złotych. Cupra 
Ateca tworzy nową kategorię sa-
mochodów: sportowych SUV-ów 
klasy średniej za mniej niż 200 ty-
sięcy złotych.

Cupra Ateca powstała na pły-
cie MQB, co oznacza, że bazuje na 
płycie podłogowej Leona 3 gene-
racji. Widać to we wnętrzu, które 
jest niemal żywcem przeniesione 
z Leona. Próżno w nim szukać, w 
dolnych rejonach miękkich mate-
riałów, ale wszystko jest solidnie 
spasowane oraz wygląda spor-
towo. Są też elementy „made in 
Cupra” takie jak alcantara na bocz-
kach drzwi, miedziane przeszycia 
na fotelach czy sportowa kierow-
nica wykończona materiałem 

imitującym karbon (podobnie jak 
opcjonalne kubełkowe fotele).

Cupra Ateca jest większa od 
Volkswagena T-Roca, a mniejsza 
niż Skoda Kodiak (ma podobne 
wymiary do Skody Karoq). Ateca 
jest przestronna i ma dość duży 
bagażnik (485 litrów). Cztery oso-
by mogą podróżować w niej w 
naprawdę komfortowych warun-
kach.

Jednak najważniejsze jest to, 
jak jeździ Cupra Ateca. Cupra 
świetnie się prowadzi, znakomi-
cie oszukuje prawa fizyki, bo na-
wet przy wyższych prędkościach 
zachowuje się bardzo pewnie na 
drodze (jedynie duże podmuchy 
wiatru przy prędkościach powy-
żej 160 km/h potrafią ją nieco 
wyprowadzić z równowagi). W 
trybie Cupra układ kierowniczy 
się utwardza (mógłby być trochę 
bardziej bezpośredni), a zawie-
szenie usztywnia i można poczuć 
się tak, jakby jechało się usporto-
wionym kompaktem, a nie śred-
niej wielkości SUV-em! Cupra nie 
boi się zakrętów, ma znakomitą 
przyczepność, z łatwością skręca i 
nie jest przy tym sztywną „taczką” 

polującą na nasze plomby oraz 
kręgosłup.

Cupra Ateca ma 6 trybów 
jazdy: Snow, Comfort, Offroad, 
Sport, Cupra, a także tryb Indivi-
dual (w którym kierowca może 
wybrać np. sportową pracę silnika 
i skrzyni biegów, a komfortową 
pracę zawieszenia). W trybach 
Sport i Cupra SUV Cupry strzela 
ze swojego pięknego, poczwór-
nego wydechu, który nie jest 
atrapą (tak, jak np. w Audi SQ5 
TDI). Cupra Ateca w standardzie 
wyposażona jest w adaptacyjne 
zawieszenie DCC; ma amortyza-
tory o zmiennej sile tłumienia, co 
sprawia, że tylko w 2 sportowych 
trybach jest sztywna i gorzej wy-
biera nierówności. W pozostałych 
trybach jest nadal komfortową, 
rodzinną Atecą.

Cupra Ateca w standardzie 
jest bardzo dobrze wyposażona, 
a ceny dodatków nie są wygóro-
wane. System nagłośnienia Beats 
Audio kosztuje niecałe 2200 zł, a 
koszt adaptacyjnego tempomatu 
to 779 zł (dla porównania w Alfie 
Romeo Stelvio za ACC zapłacimy 
ponad 5 tysięcy złotych).
Źródło: mototabu.pl , Mototarget.pl
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JAGODA SAPOR O TURNIEJU I WALCE O ZŁOTO
AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU KOBIET

Ostatnia niedziela przyniosła nam bardzo dużą dawkę emocji, które towarzyszyły wspaniałej grze PWSZ Wałbrzych podczas Aka-
demickich Mistrzostw Polski w futsalu kobiet. O przeżyciach związanych z turniejem opowiedziała nam jedna z głównych bohate-
rek, bramkarka Jagoda Sapor.

Co czuje się po przegra-
nym finale. Srebrny medal 
ciąży czy cieszy?

Myślę, że to taka mieszan-
ka rozczarowania ze szczęś-
ciem. Czułyśmy, że możemy 
zdobyć złoto na tej impre-
zie, było nas na to stać. Od 
początku sprawa była sta-
wiana jasno - „gramy o zło-
to”. Niestety zakończyło się 
inaczej i musimy zadowolić 
się srebrem. Jednak może-
my być z siebie dumne, bo 
drogi do strefy medalowej 
prostej nie miałyśmy. 

Właśnie. To była można 
powiedzieć droga cier-
nista. Wymagała od was 
ogromnej odporności 
psychicznej. Co utkwiło ci 
w pamięci?

Dla mnie osobiście, naj-
bardziej z całego turnieju, 
w pamięci zapadnie mecz 
ćwierćfinałowy z Uniwersy-
tetem Szczecińskim. Emo-
cjonalny rollercoaster, jaki 
miał w tym spotkaniu miej-
sce, jest nie do opisania. 
Momentami ogromna złość, 
niedowierzanie, łzy z po-
wodu bólu. Wszystko po to, 
aby na koniec pojawiła się 
nieopisana radość, okrzyki 

szczęścia i łzy radości. Duma 
i poczucie, że po takim me-
czu stać nas na wszystko. 
Wrócić do gry w taki sposób 
i wygrać w rzutach karnych. 
To trzeba przeżyć, słowami 
się tego nie odda, w żaden 
sposób. 

Byłaś bohaterką w rzu-
tach karnych, także w pół-
finale.

Rzuty karne w ćwierćfina-
le, po niesamowitej podroży 
z piekła do nieba. Następnie 
powtórka z rozrywki w pół-
finale. Emocji i wspomnień 
nikt nam nie zabierze, cha-
rakter pokazałyśmy niejed-
nokrotnie, dałyśmy z siebie 
wszystko. Czwarty raz z rzę-
du kończymy AMP’y z me-
dalem. Te parę dni zostanie 
z nami na długo. 

Co takiego jest w tym 
turnieju, że wszyscy chcą 
go wygrać?

Sam turniej był wymaga-
jący, zdarzały się również 
wyniki, które zaskakiwały. 
Faworyci do czwórki odpa-
dali we wcześniejszych eta-
pach. Poziom był jak zwy-
kle, na tym etapie, wysoki, 
a mecze ciekawe dla oka. 
Kreatywne cieszynki. Wyj-

ścia na mecz tańcząc polo-
neza. AMP’y to swego ro-
dzaju święto piłkarskie, dla 
każdego pod innym kątem. 
Zawsze z miłą chęcią i z du-
żymi ambicjami bierzemy w 
nich udział. 

Turniej odbywał się w 
twoich rodzinnych stro-
nach. Pomogło?

Miło, że przyjechała ro-
dzina i znajomi, z którymi 
mogłam się, choć w ma-

łym stopniu podzielić tym 
„moim światem”. Wierzę, że 
także dla nich to było coś 
nowego i ciekawego.

Pojechałyście na zawo-
dy, gdzie PWSZ Wałbrzych 
zawsze jest faworytem. 
Przyzwyczaiłyście nas do 
sukcesów, ale w tym roku 
to już była inna drużyna. 
Ciężko było przewidzieć, 
na co was stać.

Problemy pojawiały się 
większe bądź mniejsze, ale 
to część sportu i życia. Nie 
ma, co się nad nimi zasta-
nawiać, bo mimo ich obec-
ności poradziłyśmy sobie i 
dotarłyśmy do finału. Prak-
tycznie połowy osób nie 
było z poprzedniego roku, 
kiedy to zdobyliśmy brąz. 
Były o nas różne opinie, jed-
nak my pokazałyśmy, że nie 
ważne, co się u nas dzieje, 
potrafimy to rozwiązać i 
osiągnąć to, co sobie posta-
nowiłyśmy. 

Jesteście w trakcie cięż-
kiego sezonu, mimo to, 
kibice oczekiwali medalu, 
ale z drugiej strony bali się 
o tym mówić głośno.

Mimo określonego celu, 
nie miałyśmy żadnej presji. 

Ta impreza to dla nas od-
skocznia od rozgrywek na 
trawie. Te parę dni to głów-
nie zabawa, spotkanie się ze 
znajomymi, doświadczenie 
nowych rzeczy i świetne 
mecze. Powoli wszystko z 
nas schodzi. Ilość bodźców 
w przeciągu tych 3 dni była 
ogromna. 

Jesteś zadowolona?
Dla mnie był to bar-

dzo ważny turniej, miałam 
ogromne oczekiwania, 
część z nich się spełniła, 
część nie, ale taki jest sport. 
Nie zawsze dostajemy to, co 
chcemy w danym momen-
cie.

Za moment rusza liga. 
Nie za dużo tych bodź-
ców?

Dostałyśmy dwa dni wol-
nego, po czym wracamy 
do dalszej pracy. Czeka nas 
mecz z Medykiem Konin na 
wyjeździe. Mamy teraz czas 
dla siebie, aby odpocząć, 
zapamiętać miłe chwile. 
Utrzymać tą pewność, którą 
zebrałyśmy na turnieju, jako 
drużyna i jako każda z osob-
na. Chcemy to przełożyć na 
rozgrywki w Ekstralidze.
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Wszyscy zapatrzeni
w Ekstraklasę

Ekstraklasa wbrew temu, 
co mówi się w zachod-
nich ligach Europy, nie 
wyznaczyła jeszcze daty 
wznowienia rozgrywek 
po epidemii. Zostanie 
ona ustalona dopiero po 
uzyskaniu informacji od 
UEFA dotyczących ter-
minarza międzynarodo-
wego oraz po decyzjach 
o zakończeniu obowią-
zywania zakazów wpro-
wadzonych przez rząd. 
Dopiero te informacje 
pozwolą regionalnym 
związkom zweryfikować, 
czy i jak mogą przepro-
wadzić sezon do szczęś-
liwego końca.

- Priorytetem całej Europy 
jest dokończenie rozgrywek 
ligowych. Dlatego przygoto-
wujemy się do tego kroku i 
rozważamy różne scenariusze 
powrotu na boiska, by dokoń-
czyć sezon w Ekstraklasie. 
Przełom maja i czerwca to tyl-
ko jeden z wielu wariantów, 
które bierzemy pod uwagę. 
Chciałbym jednak zdecydo-
wanie podkreślić, że na tym 
etapie nie ma żadnych wiążą-
cych ustaleń w zakresie daty 
wznowienia rozgrywek. Musi-
my poczekać na formalne de-
cyzje UEFA dotyczące nowych 
terminów zakończenia bieżą-
cego sezonu oraz harmono-
gramu rozgrywek międzyna-
rodowych. Nie zapadną też 
żadne decyzje o wznowieniu 
ligi bez cofnięcia przez rząd 
zakazów związanych z epide-
mią w kraju – komentuje Mar-
cin Animucki, prezes zarządu 
Ekstraklasy SA.

Szef Dolnośląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej wciąż żywi 
nadzieję, że obecny sezon w 
takiej czy innej formule, ale 
uda się dokończyć na boisku. 
Teoretycznie wszystko jest 
możliwe, nawet wznowienie 
rozgrywek. Czekamy na de-
cyzje u góry. One w pewnym 
sensie wyznaczą nam drogę 
postępowania. Drugim czyn-
nikiem będzie czas. Trzecim 
dobra wola wszystkich zainte-
resowanych.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Creme de la crem wałbrzyskiego futbolu
Od pewnego czasu kibice spierają się nad jakością wałbrzyskiej piłki nożnej. Wielu z nich uważa swoje drużyny za najlepsze.
Postanowiliśmy więc na podstawie wyników z 2019 roku sprawdzić, który zespół będzie nosił miano mistrza 2019!

Domowy świat wałbrzyskich sportowców
Ostatnio rozmawialiśmy z Weroniką Grzelak, która opowiadała nam, co słychać za oceanem. Dzisiaj podzielimy się z wami prze-

myśleniami od kilku innych sportowców, którzy jak wszyscy musieli zostać w domu. 

Tworząc klasyfikację, wzię-
liśmy pod uwagę rundę wio-
senną sezonu 2018/2019 i 
rundę jesienną obecnych roz-
grywek Wałbrzyskiej Serie A. 
W pierwszej połowie roku w 
grze było 5 zespołów: Górnik 
Nowe Miasto Wałbrzych, Gór-
nik Wałbrzych, Czarni Wał-
brzych, Zagłębie Wałbrzych 
oraz Podgórze Wałbrzych. 
Żeby wyłonić naszego mi-
strza, stworzyliśmy klasyfi-
kację biorącą pod uwagę wy-
łącznie wyniki pomiędzy tymi 
drużynami. 

Wiosną najlepiej zaprezen-
towała się drużyna z Nowego 
Miasta. Podopieczni Sebastia-
na Raciniewskiego zdobyli 
na tym etapie 10 punktów. 
W pokonanym polu zostawili 
Górnika, Czarnych i Zagłębie. 
Jedyna strata punktów miała 
miejsce w pojedynku z Pod-
górzem. W tej części roku do-
brze prezentowali się Czarni, 
zdobywając 6 punktów oraz 
wspomniane już Podgórze, 
które zgromadziło punktów 
7. Koniec sezonu okazał się 
jednak dla zespołu wyjątko-
wo przykry. Podgórze spadło 

do Serie B, tracąc szanse na 
kolejne punkty w klasyfikacji. 
Nie oznacza to jednak, że jej 
wyniki nie będą brane pod 
uwagę.

Jesienią komplet punktów 
ponownie zdobywa zespół 
Nowego Miasta. Nieco lepiej 
radzi sobie prowadzona przez 
trenera Marcina Domagałę 
drużyna Górnika. Najgorzej 
na tym etapie poradziły so-
bie ekipy występujące na 
arenie przy ulicy Dąbrowskie-
go. Czarni i Zagłębie zdobyły 
łącznie zaledwie 3 punkty. 

Sumując wszystkie wyni-
ki, również te, które uzyskała 
drużyna Podgórza, okazuje 
się, że najlepiej w 2019 roku 
poradziła sobie drużyna Gór-
nika Nowe Miasto. Drugie 
miejsce, z 10 punktową stra-
tą uplasował się Górnik Wał-
brzych. Na trzecim miejscu 
podium znalazła się drużyna 
Podgórza! Jest to o tyle istot-
ne, że Podgórze w Serie A gra-
ło jedynie wiosną! Dalej zna-
leźli się Czarni i na ostatnim 
miejscu Zagłębie.

JZ

Dzięki uprzejmości na-
szych bohaterów zajrzeliśmy 
do domów piłkarki i piłkarza. 
Pokażemy również, co ro-
bią w domu przedstawiciele 
sportów halowych.

- Pracuje z indywidual-
nym programem treningo-
wym. Stosuję się do wytycz-
nych, jakie otrzymałyśmy z 
klubu. Można teraz popra-
cować nad fundamentami, 
które się lekko zakurzyły, 
jak mobilność czy stabilność 
w moim przypadku. Formę 
trzeba podtrzymać, ale tre-
ning nie zajmuje mi całego 
czasu. Wystarczy trochę kre-
atywności i jesteśmy w sta-
nie odkryć nowe pasje, żeby 

poradzić sobie z taką ilością 
czasu. W tym czasie poma-
ga praca, czytanie książek, 
treningi, zajęcia domowe 
czy na ogrodzie. Dodatkowo 
można grać w gry planszo-
we/karciane, oglądać filmy, 
gotować, uczyć się języków, 
tworzyć, malować - co nam 
tylko przyjdzie do głowy! 
Jak widać staram się wyko-
rzystać ten czas w inny, ale 
produktywny sposób. Zde-
cydowanie więcej czasu niż 
zazwyczaj poświęcam także 
projektowi „Catch The Dre-
am” – mówi Jagoda Sapor.

Kilka zdań o czasie w 
domu powiedział także Karol 
Ślęczkowski.

- Swój czas wolny związa-
ny z kwarantanną spędzam 
bardzo aktywnie. Większość 
niego poświęcam na naukę, 
gdyż uważam, że to dobry 
moment na doszlifowanie 
swojej wiedzy.Część dni spę-
dzam na sportowo: biega-
jąc, jeżdżąc na rowerze czy 
ćwicząc w domu gdyż, jako 
piłkarz muszę dbać o for-
mę. Sport jest czymś, co ko-
cham. Wieczorami oglądam 
filmy bądź seriale. Czasem 
spędzam czas bardziej ar-
tystycznie i rysuje. Czasami 
siadam z rodzicami i gra-
my w karty. Spędzamy czas 
wspólnie przez co stajemy 
się sobie jeszcze bliżsi. Uwa-

żam, że czas kwarantanny 
możemy wykorzystać bar-
dzo pożytecznie rozwijając 
swoje pasje, rozwijając się 
intelektualnie czy spędzając 
czas z rodziną.

Zdjęciami z domowych za-
baw z dziećmi podzielili się z 
nami bramkarz Zagłębia Wał-
brzych, były gracz Górnika, 
obecnie trener, dziennikarz 
Michał Borzemski. Grzegorz 
Guzal z Chełmca Wałbrzych 
zauważył, że dzięki klockom 
Lego można wyjść na basen 
czy do restauracji.

JZ
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Historia z barażem w tle
Trudne czasy, z jakimi nam wszystkim przyjdzie się zmierzyć w nadchodzących miesiącach, zapowiadają się jak film grozy, 

którego zakończenie, niekoniecznie musi przynieść hollywoodzkie szczęśliwe zakończenie. Jak poradzą sobie z tym tematem 
wałbrzyskie kluby? Cytując klasyka gatunku „… są takie sprawy, które się fizjonomom nie śniły”. 

Punkt zwrotny w naj-
nowszej historii Górnika 
Wałbrzych miał miejsce w 
połowie 2016 roku. Wspa-
niały sezon w III lidze, pod-
czas którego supersnajper 
Marcin Orłowski, ścigał się 
z Robertem Lewandowskim 
w częstotliwości strzela-
nych bramek. Lewy strzelał 
5, Marcin również 5. Lewy 
zaliczał hattricka. Marcin 
wcale nie był gorszy. No, 
ale jak to w życiu bywa, ży-
cie lubi płatać figle. 

 Część I. Baraż o baraż
Najpierw do niecodzien-

nej sytuacji doszło 8 czerw-
ca. Biało-niebiescy musieli 
bić się z Polkowicami o pra-
wo gry w barażach o ma-
rzenia i lepsze jutro. Wał-
brzyszanie na neutralnym 
gruncie zagrali bardzo do-
bry mecz. Wygrali pewnie. 
Do domu wracali w chwale. 

Część II. Polonia w Wał-
brzychu

Mecz z Polonią Warsza-
wa elektryzował fanów pił-
ki nożnej w całym mieście. 
Kibice Górnika Wałbrzych 
od samego początku twier-
dzili, że przyjdą dopingo-
wać swój ukochany klub. W 
końcu na ich terenie miały 
zagrać słynne „Czarne ko-
szule”. Rywal znany, nieko-
nieczne w Polsce lubiany. 
Co nam zostało w pamięci 
po zakończeniu przez sę-
dziego zawodów? Przede 
wszystkim buta gości z 
Warszawy. „Panowie z klu-
bu przy ulicy Konwiktor-
skiej. Dzisiaj gracie tylko 
albo aż w III lidze. Jeszcze 
nie awansowaliście do II, 
a na szacunek trzeba sobie 
zasłużyć. Nikt nie będzie się 
przed wami kłaniał w pas, 
bo panowie ze stolicy przy-
jechali.” – pisaliśmy opisu-
jąc wydarzenie. „W czasie 
meczu więcej widziałem w 
waszym wykonaniu fauli, 
nieczystych zagrań, prób 
prowokowania swoich 
rywali. Zastanawia mnie 
tylko, dlaczego? Czyżby 
okazało się, że wpadliście 

już panowie na to, że od 
najlepszych lat dzielą was 
lata świetlne?”

Warszawska „Łączy nas 
piłka” przygotowała skrót 
z meczu, w którym „za-
pomniano” umieścić akcji 
z 1 minuty i ekwilibry-
stycznej obrony golkipera 
gości. Była też szansa Mi-
galskiego, który przegrał 
pojedynek sam na sam. Co 
ze strzałem Tyktora, Or-

łowskiego. Oba z trudem 
obronione. Skończyło się 
1:1 i biało-niebieska armia 
wyruszyła na bój do War-
szawy.

Część III. Górnik w War-
szawie

Niezależnie od walki 
i serca zostawionego na 
boisku był to w wykona-
niu Górnika Wałbrzych 
mecz dużo słabszy. Kró-
lowała bojaźliwość i nie-
frasobliwość. Brakowało 
skuteczności. Brakowało 
spokoju i rozsądku. To  tak 
jakby nasi chłopcy za bar-
dzo chcieli wygrać  a sama 
chęć miała ich paraliżować.  
Niedokładne podania skut-
kowały groźnymi atakami 
gospodarzy. Polonia wy-
grała, bo... nie chcę być źle 
odebranym, ale wierzę, że 
wygrała, bo... Górnik miał 
słabszy dzień.

Druga część była lepsza, 
składne akcje przy dużym 
zaangażowaniu dawały na-

dzieję na lepszy koniec. Z 
meczu przy ulicy Konwik-
torskiej zapamiętaliśmy 
jeszcze skandaliczne sę-
dziowanie. To był koszmar. 
Szczególnie widząc telewi-
zyjne powtórki. Zwyczaj-
ny dramat. Polonia wygra-
ła, bo wykorzystała błędy 
Górnika. Tylko czy to musi 
oznaczać taki brak prawo-
rządności w sędziowaniu 
zawodów? „Panowie sę-

dziowie... może lepiej, że  
to, co o was myślę  jest zbyt 
wulgarne żeby  o tym pisać 
na łamach mediów. Wstyd 
i hańba... zresztą, po co się 
produkować i tak dostanie-
cie notę powyżej  8 na 10 
możliwych. Grunt to zacho-
wać wszystko w rodzinie, 
prawda?”. Taka dygresja 
towarzyszyła fanom Górni-
ka, którzy dobrze wiedzieli 
o związkach ludzi zarządza-
jących Polonią z kolegium 
sędziowskim na szczycie 
i komuś zależało, aby po-
móc. Komu? Nie mnie w to 
wnikać.

 
Część IV. Ze szczytu w 

przepaść
Po meczu, Marcin Orłow-

ski siedział na schodach 
autokaru, którym drużyna 
miała wrócić domu. Smu-
tek w oczach wyraźnie coś 
znaczył. Kończyła się jego 
przygoda z Górnikiem. 
Kończyła się też przygoda 
Górnika z dużą piłką. Brzmi 

to o zgrozo strasznie. Gra w 
III lidze i duża piłka. Z per-
spektywy czasu okazuje się 
jednak, że to była wielka 
piłka. Tragiczne zakończe-
nie kolejnego sezonu. Dzię-
ki trenerowi Fojnie, udało 
się przedłużyć agonie klu-
bu, który przegrał z syste-
mem. Na murawie bywało 
różnie, ale ostatecznie to 
pieniądze zadecydowały o 
wycofaniu drużyny z IV ligi 

i to w momencie, gdy spor-
towo było jakoś. 

Dzisiaj Górnik bez sta-
dionu, bez miłości w Ratu-
szu gra na poziomie klasy 
A. Poczynania zawodników, 
mających doświadczenie 
II-ligowe, możemy oglądać 
na historycznym obiekcie. 
Historycznym i zrujnowa-
nym. Fani biało-niebieskich 
dopingują swój zespół bar-
dzo gorąco. Licznie też sta-
wiają się na każdym meczu. 
Pomagają im krzaki rosnące 
na trybunach. Te zaś rozsy-
pują się w proch. Stadion 
umiera, ale Górnik rodzi się 
na nowo. I to właśnie dzięki 
kibicom, którzy są niczym 
ojciec. Opiekują się dru-
żyną. Zbierają pieniądze. 
Opłacają sędziów. Kupują 
koszulki. Mam nadzieję, 
że  będą to dobre zmiany. 
Nadzieja zawsze umiera 
ostatnia.

JZ

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Gdyby nie wirus...
Równo trzydzieści lat temu, 
pewnie już o tej porze, w 
kwietniu, jako dziewięciolet-
ni gówniarz odliczałem dni 
do 8 czerwca czyli do dnia, w 
którym miały się rozpocząć 
wyczekiwane przeze mnie 
od wielu miesięcy piłkarskie 
mistrzostwa świata we Wło-
szech - Italia ‚90. Mój pierwszy 
mundial i pierwszy turniej jaki 
świadomie oglądałem. Wcześ-
niej miałem jakieś przebłyski 
z EURO ‚88, ale moja piłkar-
ska pasja eksplodowała jakoś 
tak w 1989. Pasja, która trwa 
do dzisiaj i ciągle się rozwija 
a także stała się częscią mojej 
działalności biznesowej oraz 
pozwala mi się spełniać spor-
towo - choć zawodowo nigdy 
nie grałem, ale parę rekordów 
(w tym Guinness’a) w żonglo-
waniu piłką nożną (i nie tylko 
nożną) się ma!
Włoski turniej przez ekspertów 
oceniony za mocno przecięt-
ny, defensywny, zachowawczy 
i momentami wręcz nudny (ja 
oczywiście w wieku dziewię-
ciu lat analiz taktycznych nie 
robiłem), dla mnie był i pozo-
stał wydarzeniem kultowym, 
wręcz mistycznym! Wielu za-
wodników już wówczas znałem 
i czekałem na to, co pokażą 
na mistrzostwach. Maradona, 
holenderskie trio: van Basten, 
Rijkaard, Gullit, Gianluca Vialli, 
Gary Lineker ...ale oni akurat 
za dużo nie pokazali. Objawiły 
się nowe gwiazdy: Salvatore 
„Toto” Schillaci, Roberto Bag-
gio, Claudio Caniggia, Sergio 
Goycochea, David Platt, Dra-
gan Stojković. Niektóre z nich 
pozostały gwiazdami tamtego 
jednego turnieju, inne zrobiły 
ciekawe kariery. A ja w futbolu 
zakochałem się na dobre i na 
zawsze! I dzisiaj też odliczał-
bym już dni do meczu otwar-
cia EURO 2020 w Rzymie, bo 
akurat w trzydziestą rocznicę 
mistrzostw świata Italia ‚90, 
dla uczczenia tamtego wyda-
rzenia i mojej pasji, planowa-
łem właśnie przy okazji meczu 
otwarcia pobicie w Rzymie 
kolejnego rekordu Guinness’a 
w żonglerce - w konkurencji 
- jakżeby inaczej - siódemka 
Maradony (oczywiście jeden z 
pierwszych moich idoli). Nie-
stety nietoperz z Wuhan po-
krzyżował te plany, ale wierzę, 
że szybko uda się do nich po-
wrócić!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Michał  
Nazwisko: Borzemski 
Data urodzenia:
26 sierpnia 1983 roku 
Pseudonim sportowy:  Borzem 
Klub: MKS Basket Szczawno-Zdrój (koszykówka),
#robimykoszykowke

Największy dotychczasowy sukces?
Jeśli chodzi o sukces organizacyjny, to na pewno tur-
niej koszykówki ulicznej Alkatraz, który jest rozgry-
wany od 17 lat i z roku na rok cieszy się coraz większą 
popularnością. Jako zawodnik zaś wraz z Górnikiem 
Wałbrzych awansowałem do II ligi koszykarzy, a w se-
zonie 2014/2015 zdobyłem Puchar Polski dla zespołów występujących pod egidą 
PZKosza. 

Kto jest twoim idolem sportowym?
Michael Jordan. Miałem kilku idoli, ale tą główną osobą, która wywarła na mnie 
największy wpływ był Jordan. 

Dlaczego koszykówka?
Bo to styl życia. Uczęszczałem do liceum ogólnokształcącego, w klasie byłem mię-
dzy innymi z Marcinem Salamonikiem czy Marcinem Kowalskim, ale w tym miej-
scu muszę przede wszystkim podkreślić osobę Rafała Glapińskiego, który zaraził 
mnie miłością do basketu. 

Jaki cel jako trener i organizator chcesz osiągnąć?
Chciałbym ożywić, spopularyzować koszykówkę amatorską i młodzieżową w na-
szym regionie, a tym samym poświęcić się dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą. Na 
to nakierowany jest mój projekt #robimykoszykowke, który skupia moje dotych-
czasowe pasje i spaja to wszystko, co robię w temacie koszykówki. Im więcej osób 
zarazimy basketem, tym później będzie więcej koszykarzy. 

Wychowankowie przede wszystkim 
Najprawdopodobniej bez trenera Janusza Ignaczaka oraz co najmniej czterech dotychczasowych graczy MKS Aqua-Zdrój 

przystąpi do nowego sezonu II ligi. Co prawda wiele zależeć będzie od środków finansowych, jakie otrzymają siatkarze, jed-
nak zmiany są raczej nieuniknione. 

Zamiast lasów – szosa 
Miały być starty w Mistrzostwach Europy i Świata, jednak pandemia koronawirusa mocno zweryfikowała plany Patrycji Pio-

trowskiej, zawodniczki kolarstwa górskiego. Na szczęście wałbrzyszanka nie zraża się przeciwnościami starając się w miarę 
normalnie trenować. 

Jak powiedział Fabian 
Kurzawiński, przedstawi-
ciel wałbrzyskiego klubu, 
na razie nie wiadomo, kto w 
przyszłym sezonie popro-
wadzi MKS. Trwają rozmowy 
z kandydatami, gdyż naj-
prawdopodobniej dotych-
czasową funkcję przestanie 
pełnić Janusz Ignaczak, choć 
z drugiej strony dla popu-
larnego „Igły” przewidziana 
jest funkcja w sztabie szko-
leniowym drużyny. Kurza-
wiński nie chciał ujawnić 
nazwisk kandydatów, jednak 
nieoficjalnie dowiedzieli-

śmy, iż duże szanse na po-
prowadzenie Aqua-Zdroju 
ma doświadczony zawodnik, 
który jeszcze w minionych 
rozgrywkach występował w 
barwach naszej ekipy. 

Do zmiany dojdzie na sta-
nowisku pierwszego trenera, 
pewnych roszad możemy 
się również spodziewać w 
składzie zespołu. Obecnie 
wiadomo, iż z ekipą z Białego 
Kamienia pożegnają się Kaje-
tan Kulik, Jan Gawryś, Jakub 
Gontarewicz oraz Radosław 
Nowak. W ich miejsce bę-

dzie sukcesywnie wstawiana 
i sprawdzana młodzież, która 
ma być przyszłością budowa-
nej drużyny. 

- Chciałbym, aby w 14-oso-
bowym składzie zespołu zna-
lazło się 10 wałbrzyszan -, 
podkreślał Kurzawiński. Stąd 
projekt, aby nowy szkolenio-
wiec poprowadził nie tylko 
pierwszy zespół, ale również 
i młodzież, co ma być częścią 
długofalowego planu konse-
kwentnego wprowadzania 
wychowanków do pierwsze-
go zespołu. 

Komu awans do I ligi?
Co prawda nasi siatka-

rze przegrali rywalizację w I 
rundzie play-off z Sobieskim 
Areną Żagań i tym samym 
przedwcześnie zakończyli 
sezon, jednak z racji pande-
mii koronawirusa, a w rezul-
tacie zawieszenia rozgrywek, 
dopiero za sprawą decyzji 
Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej poznaliśmy przyszłych 
I-ligowców. Awans na wyż-
szy szczebel uzyskały: Biało-
stocka Akademia Siatkówki 

Białystok, MKS Avia Świdnik, 
LKS Czarni Rząśnia oraz STS 
Olimpia Sulęcin. PZPS za-
proponował promocję rów-
nież mistrzowi naszej grupy, 
zespołowi MKST Astra Nowa 
Sól, jednak reprezentant Lu-
buskiego nie skorzystał z 
propozycji. Chęć występów 
na wyższym poziomie wyra-
ził za to nasz pogromca, So-
bieski Arena Żagań, jednak 
wszystko zależy od wspo-
mnianej czwórki, a konkret-
nie uzyskania licencji na grę 
w I lidze.  

W przyszłym sezonie roz-
grywki II ligi czeka reorgani-
zacja. Zamiast 6 grup po 8, 
9 zespołów utworzone zo-
staną 4 grupy po 12 drużyn. 
Dla wałbrzyszan powyższa 
zmiana oznacza nieco dal-
sze wyjazdy. Do tej pory MKS 
rywalizował z ekipa z Lubu-
skiego oraz Dolnośląskiego, 
a w przyszłym roku do rywali 
Aqua-Zdroju dojdą również 
przedstawiciele Opolskiego 
oraz Śląskiego.

Bartłomiej Nowak

Patrycja Piotrowska, a więc 
trzykrotna medalistka Mi-
strzostw Polski z ubiegłego 
roku, nie ukrywa, iż w znanych 
nam wszystkich okolicznoś-
ciach jedynym celem na nad-
chodzące miesiące jest poprawa 

formy. Na razie trudno bowiem 
mówić o jakichkolwiek startach. 
Jeszcze niedawno wałbrzyszan-
ka miała w planach występ w 
Akademickich Mistrzostwach 
Świata w kolarstwie górskim 
czy Mistrzostwach Europy w 

kolarstwie górskim, oba wśród 
seniorów, jednak zmagania aka-
demików zostały przełożone 
na przyszły rok, a rywalizacja 
o prymat w Europie została w 
ogóle odwołana. - Tak napraw-
dę nie wiadomo kiedy i czy w 
ogóle rozpocznie się sezon let-
ni. Może się zatem okazać, iż w 
tym roku skupię się jedynie na 
jesiennym sezonie przełajo-
wym -, przyznała Piotrowska. 

Nad utrzymaniem formy wał-
brzyszanka pracuje głównie na 
szosie. - Lasy są pozamykane, 
więc staram się trenować na 
lokalnych drogach, a siłow-
nia tylko w domowym zaciszu 

-, dodała Patrycja. Jak wspo-
mnieliśmy, w tym roku nasza 
„góralka” startować będzie 
pod nieco zmienionym szyl-
dem – bronić będzie barw Car-
go Express Fundacji Piotrowski 
Bikes Wałbrzych. Przed rokiem 
dla tego właśnie klubu, jeszcze 
z WZK Victoria S.A. w nazwie, 
wywalczyła brązowy medal 
Mistrzostw Polski seniorów w 
sprincie, brązowy medal mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski w 
kolarstwie górskim oraz srebro 
w maratonie górskim młodzie-
żowych Mistrzostw Polski.

fot. archiwum (Bartosz Bober)
Bartłomiej Nowak

sekund
Nauka i praca z FA się opłaca
Około 80 dzieci na co dzień 
ćwiczy w Uczniowskim Klubie 
Sportowym Football Academy 
Wałbrzych. Obecnie, co oczy-
wiste, zajęcia są zawieszone, 
ale trenerzy próbują zachęcić 
młodych piłkarzy do większej 
aktywności w domu. - Wiemy, 
że treningi online nie zastąpią 
zajęć „na żywo”, ale na bieżą-
co udostępniamy filmy, które 
otrzymujemy od centrali -, 
powiedział Paweł Piechocki, 
menadżer Football Academy. 
Co ciekawe, wśród materiałów 
umieszczanych w internecie 
znajdują się nie tylko porad-
niki czysto piłkarskie, ale na 
przykład lekcje języka angiel-
skiego. Warto przy tej okazji 
przypomnieć, iż FA to jeden z 
zaledwie trzech ośrodków pił-
karskich w naszym regionie, 
który jesienią minionego roku 
wzbogacił się o Certyfikat Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej. 
Srebrną gwiazdkę otrzymały 
Górnik Nowe Miasto oraz Aka-
demia Piłkarska Futgol Czarny 
Bór, a brązową – UKS Football 
Academy Wałbrzych. Na Dol-
nym Śląsku tylko cztery kluby 
uzyskały Certyfikaty PZPN-u na 
poziomie złotym. Są to Chro-
bry Głogów, Śląsk Wrocław, Po-
goń Pieszyce oraz Polonia-Stal 
Świdnica. 

Późniejszy początek
lekkoatletycznego sezonu
Zaledwie tydzień pozostał do 
rozpoczęcia lekkoatletyczne-
go sezonu. Tak przynajmniej 
było w teorii, gdyż do otwie-
rających sezon zawodów w 
Zgorzelcu jak wiadomo nie 
dojdzie. Podobnie jak i do 
zaplanowanych na kolejne 
soboty mitingów, a w dalszej 
kolejności Mistrzostw Dolne-
go Śląska juniorów w Jeleniej 
Górze (23 maja), Mistrzostw 
Dolnego Śląska młodzików 
w Legnicy (6 czerwca), czy w 
końcu Mistrzostw Polski. Z 
racji Igrzysk Olimpijskich w 
Tokio powyższe imprezy mia-
ły się odbyć nieco wcześniej, 
ale w związku z przełożeniem 
olimpiady na przyszły rok 
zapewne przeprowadzone 
zostaną nieco później. Jak w 
obecnych okolicznościach ra-
dzą sobie lekkoatleci Górnika 
Wałbrzych? Jak poinformował 
Franciszek Karpiński, jeden ze 
szkoleniowców sportowców 
z Nowego Miasta, zawodnicy 
próbują ćwiczyć w warunkach 
domowych. - Niektórzy wyko-
rzystują gumy, hantle, odważ-
niki, bo zajęcia na zewnątrz na 
razie nie wchodzą w rachubę. 
Tak naprawdę jednak czeka-
my aż będzie można wyjść na 
dwór i pobiegać. Bo jak będzie 
można pobiegać, to i porzucać 
-, stwierdził trener Górnika. 
Minimalny okres potrzebny do 
powrotu do trybu treningowe-
go to co najmniej 3 tygodnie, 
choć nie można się łudzić – 
pierwsze wyniki będą na pew-
no dalekie od oczekiwanych. 

Bartłomiej Nowak 
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Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

Bogdan Leśniak 
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

REMONTY
mieszkań i domów

szybkie terminy

SZYBKO

I SOLIDNIE

504 175 028

Okazja! 
sprzedam 

auto NISSAN 
QASHQAI 

2013rok, 77.000km, 
benzyna+LPG, 

garażowany, 39.000zł, 
e-mail : msjimi@wp.pl  

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

USŁUGI

(2) SZAFY WNĘKOWE, 
GARDEROBY, ZABUDOWA, MEB-
LE KUCHENNE I INNE STOLAR-
SKIE. TANIO TEL. 692 123 981

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

(2) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZA-
MÓWIENIA INDYWIDUALNE 
-TANIO! 
W W W. M E B L E - I B G . W E E B LY. 
COM TEL. 607 218 533

(2) Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klienta. 
Naprawa FOTOGRAFICZNYCH 
APARATÓW CYFROWYCH Rok 
gwarancji na usługę. Czynne od 9 - 17 
w sobotę do 13 793-10-10-22 lub 74-
660-38-43

(2) Naprawy sprzętu radiowo- te-
lewizyjnego, wszystkie firmy, gwa-
rancja, dojazd do klienta. Kontakt: 
505874992, 74 841 25 40

(2) PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT 
KAS PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

(22) KOMPUTERY, LAPTOPY - 
SERWIS-NAPRAWA Całodobowo 
tel. 726-005-726 tanio, szybko, profe-
sjonalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 
5,www.speed24h.info

(2) MARSAT – MONTAŻ ANTEN 
SATELITARNYCH, tel.  607 454 261

(5) HYDRAULIK, ELEK-
TRYK, DROBNE SPAWA-
NIE METALU – SOLIDNIE.  
TEL. 795 632 130

(4) Naprawa maszyn do szycia wszel-
kich typów, domowe i przemysłowe. 
Wałbrzych ul. Armii Krajowej 47, 
czynne w godz. 9-16. Tel. 790 26 04 51

Hydraulik – instalacje  wodno-ka-
nalizacyjne centralnego ogrzewania, 
kotły co, montaż kominów, instalacje 
gazowe, usuwanie awarii tel. 506 754 
379 .

(17) Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, ka-
felki, gładzie na mokro, remonty ła-
zienek. Tel. 513 022 801

PRACA

(2) Firma Serene zatrudni pracowni-
ków do opieki osób starszych w Pol-
sce i w Niemczech. Kontakt 602 784 
629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

Osoby z niepełnosprawnością. Wał-
brzych. Pakowanie. 2 zmiany. Tel. 
734 108 163

KUPIĘ

(2) Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery z lat 
50 i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła 
kolorowego i inne. Tel: 500834769

SPRZEDAM

Sprzedam duże ilości płyt winylo-
wych, starodruki, rzeźby, obrazy i 
inne antyki w przystępnych cenach. 
Tel. 536 450 782

REKLAMA R0207/20

KREDYTY
gotówkowy, � rmowy, 

hipoteczny

ODDŁUŻENIA
Broniewskiego 65

Wałbrzych

796 610 010

Reklamuj
się

u nas:

531 407 736
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