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Wałbrzyski „Ładny Dom”
Ten konkurs ma już ponad dziesięcioletnią tradycję. Jego dewizą jest wspieranie i motywowanie wspól-

not, właścicieli budynków i współwłaścicieli do inwestycji, które mają na celu poprawnie estetyki budyn-
ków niewpisanych do rejestru zabytków. 

Przypominamy, że organizatorem 
przedsięwzięcia jest Gmina Wałbrzych. 
Co roku zgłoszenia przyjmowane są do 
15 lutego w Urzędzie Miejskim. Warto 
zapisać ten termin w kalendarzu, gdyż 
remontując budynek można zgłosić się 
do przyszłorocznej edycji. Wówczas war-
to pamiętać, by zgłoszenie kandydatury 
do nagrody zawierało: a) adres budynku, 
imię i nazwisko właściciela (lub imiona i 
nazwiska współwłaścicieli), imiona i na-
zwiska zarządu nieruchomości lub imię i 
nazwisko (lub imiona i nazwiska) zarząd-
cy (lub zarządców) oraz oznaczenie firmy 
zarządcy (lub zarządców); b) informacje 
dotyczące całokształtu dotychczasowej 
działalności remontowej lub moderniza-
cyjnej oraz informację o osiągnięciu, za 
które nagroda ma być przyznana wraz z 
dokumentacją fotograficzną tego osiąg-

nięcia, c). uzasadnienie zgłoszenia kan-
dydatury, określające wagę znaczenia 
osiągnięcia dla upowszechniania i ochro-
ny kultury materialnej Miasta Wałbrzy-
cha. Szczegóły, w tym formularz zgło-
szeniowy, dostępne są na stronie www.
um.walbrzych.pl.

W tym roku do konkursu przystąpiły 
72 wspólnoty. Nagród przyznano piętna-
ście, a są one finansowe. Pierwsze miejsce 
otrzymało 5500 złotych, dwa drugie miej-
sca po 2900 złotych, trzy trzecie miejsca 
po 1500 złotych, cztery czwarte po 1300 
złotych i pięć piątych  po 1100 złotych. W 
tegorocznej edycji zwyciężyła wspólno-
ta mieszkaniowa pod adresem Generała 
Andersa 156. Remont wykonano z zacho-
waniem smaku i starannej estetyki.

Nadmieńmy, że przez te wszystkie 
lata trwania konkursu o tytuł „Ładnego 
domu” walczyło ponad 661 obiektów, a 
161 otrzymało nagrody, na łączną kwotę 
428 tys. zł.

Wyremontowane kamienice w Wał-
brzychu to w dużej mierze zasługa wspól-
not mieszkaniowych. Dzięki zaangażo-
waniu i determinacji ich mieszkańców, 
od wielu lat krajobraz naszego miasta 
zmienia się na lepsze. Dlatego konkurs 
jest ważny w docenieniu ich pracy. War-
to zaznaczyć, że remonty te dokonywane 
są w większości przypadków ze środków 
pochodzących z kredytów, które spłacają 
właściciele lokali danej wspólnoty po-
przez opłaty na fundusz remontowy.

PAS
Foto: UM Wałbrzych

Więcej informacji i lista zwycięzców 
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rozmowa tygodnia
Sylwia Prorok 
dyrektor domu Całodobowej Opieki Dla Osób
Niesamodzielnych „Geramus” w Głuszycy
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GRODNO OTWIERA SIĘ ETAPAMI

Wnętrza obiektu pozosta-
wały jeszcze zamknięte, ale 
tylko do 4 maja. Teraz nad-
szedł czas na bezpieczne 
zwiedzanie.

Na dziedziniec będzie moż-
na wejść tylko z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa.

• Maksymalna ilość osób 
przebywających na dziedziń-
cu – 60.

• Wstęp jedynie w masecz-
kach, na terenie zamku obo-
wiązuje zakaz ich ściągania.

• Przed wejściem należy 
zdezynfekować ręce.

• Na dziedzińcu należy 
zachować bezpieczną odle-
głość od siebie (2 m).

Bilet wstępu – 5 zł (dzieci 
do lat 4 wchodzą bezpłatnie).

Godziny otwarcia – od 9:00 
do 17:00

Przypominamy, że wnętrza 
Zamku Grodno otwarte są już 
od 4 maja 2020 roku. O szcze-
gółowych zasadach bezpie-
czeństwa można przeczytać 
na stronie zamekgrodno.pl, 
walim.pl oraz FB Zamek Grod-
no i Kraina Sowiogórskich Ta-
jemnic. Niestety, z przykroś-
cią informujemy, że Sztolnie 
Walimskie nadal pozostaną 
zamknięte.

Red./ZG

Zapewne turyści zdążyli stęsknić się za Zamkiem Grodno. Z tej okazji kierownictwo twier-
dzy postanowiło w dniach 1–3 maja 2020 roku otworzyć dla zwiedzających dolny dziedziniec.

Skąd taka liczba zakażeń 
koronawirusem w domach 
opieki, domach seniora?

W takich ośrodkach pra-
cują, jeżeli chodzi o personel 
medyczny, przede wszystkim 
pielęgniarki na umowach 
zlecenia, dla których pod-
stawowe miejsce pracy jest 
gdzieś indziej. Jest to np. szpi-
tal, przychodnia, albo jeszcze 
inna placówka. W mojej opinii 
główna przyczyna zakażeń 
w takich domach to rotacja 
personelu. Weźmy za przy-
kład dom, w którym mieszka 
50 pensjonariuszy. Przy takiej 
liczebności pacjentów musi 
być dużo opiekunek, pielęg-
niarek, które poza tym, że 
równolegle pracują w innych 
miejscach, mają przecież ro-
dziny. Ich mężowie, czy dzieci 
też gdzieś pracują. Wszyscy 
chodzimy do sklepów, żyje-
my, poruszamy się po swoim 
środowisku. Nikt z nas nie jest 
odizolowany. Mimo najwięk-
szych środków ostrożności, 
nie zawsze można uniknąć 
zakażenia.

Czyli system?
I życie, które to reguluje. 

Nikt w Polsce, ani w innym 
kraju nie mógł być na pan-
demię przygotowany. Żaden 
ośrodek, żaden szpital, żad-
na przychodnia. Przychodnie 
można było chociaż poza-
mykać. W szpitalach istnieje 
możliwość wypisania pacjen-
ta do domu, jeżeli jego stan 
zdrowia na to pozwala. Nie-
stety domów opieki, domów 
seniora zamknąć nie można. 
Z DPS - u nikogo się nie wypi-
sze. Ci ludzie muszą pozostać 
w tym środowisku bez wzglę-
du na to, czy jest epidemia, 
czy jej nie ma. Proszę sobie 
wyobrazić starszą, nawet cho-
rą osobę, która przy obecnej 
epidemii jest zamknięta w 
czterech ścianach w domu i 
przychodzi do niej tylko córka 
i syn. W porównaniu z naszy-
mi domami od razu widać, jak 

dużo mniejsze jest ryzyko 
przyniesienia tego wirusa. 
W miejscach, gdzie rotacja 
personelu jest bardzo duża 
i tego personelu pracuje 
dużo, ryzyko jest zawsze 
wielokrotnie większe.

Trzeba też zwrócić uwa-
gę na średnią wieku pensjo-
nariuszy w takich domach. 
Są to osoby na ogół w wie-
ku 80 lat – plus, minus, z 
brakiem odporności, cho-
robami układu sercowego, 
sercowo-naczyniowego, z 
nadciśnieniem, bardzo czę-
sto po udarach. Do takich 
domów trafiają na ogół 
osoby schorowane i z ja-
kąś dysfunkcją, które nie 
są w stanie samodzielnie 
funkcjonować. Każda infek-
cja wywołana nie tylko koro-
nawirusem, ale także grypa, 
angina trafiająca do tych do-
mów, może spowodować, że 
pacjenci o których mówię, 
nie będą w stanie się obronić 
nawet przy pomocy środków 
farmakologicznych. 

Ale takie domy dotych-
czas potrafiły zabezpieczyć 
się np. przed grypą?

To nieprawda. O tym się 
po prostu nie mówiło i nie 
mówi. Gdyby tak teraz zrobić 
statystykę zachorowalności w 
takich ośrodkach z powodu 
zarażenia grypą, lub innymi 
infekcjami, to wyglądałoby to 
o wiele gorzej niż w przypad-
ku obecnej epidemii. O ko-
ronawirusie mówi się bardzo 
dużo, on jest bardzo medial-
ny. O innych infekcjach nikt 
w takiej skali nigdy nie mówił. 
W przypadku, kiedy do śmier-
ci pacjenta przyczyniała się 
inna infekcja niż koronawirus, 
np. grypa, to za przyczynę 
zgonu uznawano niewydol-
ność krążeniowo-oddecho-
wą. Infekcję w tym wypadku 
traktowano jako przyczynę 
pośrednią, a nie bezpośred-
nią. Natomiast w przypadku 
koronawirusa kwalifikacja 
jest ewidentna. Mówi się o 
chorobach współistniejących, 
natomiast nie podaje się ich 
jako dominującej przyczyny 
zgonu. Jako przyczynę domi-
nującą przedstawia się koro-
nawirusa.

Dziękuję bardzo za rozmowę. 
Anna Waligóra - Stupnicka
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Studio Espresso gościło w Harcówce w Wałbrzychu

z pasjonatem sportu, byłym radnym Miasta Wałbrzycha, osobą zaangażowaną w rozwój 
sportu w mieście i prowadzącą stronę Mariusz Piejko – z pasji do sportu

z Mariuszem Piejko

Oglądnij pełny wywiad

 R0219/20

Swoją przygodę ze sportem 
zacząłeś od boksu. Jak to było?

Pasjonuję się sportem w szeroko 
rozumianym pojęciu. Od dziecka 
zawsze interesował mnie sport: pił-
ka nożna, koszykówka, siatkówka. 
Wszystko to było na poziomie spor-
tu amatorskiego, szkolnego. Kiedy 
byłem nieco starszy, inspiracją do 
podjęcia treningów bokserskich 
był Andrzej Gołota. Wówczas fascy-
nował on wiele osób, które inte-
resowały się tą dyscypliną. Pierw-
sze kroki stawiałem w Spółdzielni 
Mieszkaniowej Podzamcze, sekcja 
bokserska trenera Zenona Kaczora. 
Tam mogłem podpatrywać chłopa-
ków, późniejszych mistrzów Polski, 
począwszy od Krzysztofa Sadłonia, 
Rafała Kaczora, Mariusza Burzyń-
skiego czy Michała Leśniaka, który 
próbuje swoich sił z pozytywnym 
skutkiem na ringach zawodowych. 
Wszystko to odbywało się na zasa-
dzie fascynacji i pasji. Od razu de-
mentuję, że nie byłem zawodnikiem 
wyczynowym tylko amatorskim. 
Później zrobiłem kurs trenerski w 
piłce nożnej.

I tu Ci przerwę, bo zapytam Cię 
o Górnika Nowe Miasto, ale za-
nim to zrobię, porozmawiajmy o 
boisku. Kiedy byłeś radnym Rady 
Miejskiej Wałbrzycha doprowa-
dziłeś do budowy boiska przy 
Publicznej Szkole Podstawowej 

nr 5 w dzielnicy Podgórze. Przy-
bliż proszę tę inicjatywę.

Faktycznie miało to miejsce w 
kadencji 2014-2018, byłem radnym 
z okręgu Podgórze, Śródmieście, 
Gaj, Glinik. Postawiłem sobie pew-
ne priorytety w działaniu. Jednym z 
nich było to, by przy PSP nr 5 przy 
ulicy Poznańskiej powstało boisko. 
Ono na tamten czas wyglądało...

Asfalt z lat siedemdziesią-
tych...

Dokładanie -  asfalt z lat siedem-
dziesiątych, w dodatku popękany, 
metalowe bramki. Postawiłem so-
bie za cel, że doprowadzę do wyre-
montowania tego boiska, a tak na-
prawdę do jego budowy na nowo. 
Stało się tak, cieszę się serdecznie, 
wydeptałem swoje ścieżki u prezy-
denta, jednego, drugiego...

Najbardziej cieszą się dzieci.
Tak, najbardziej cieszą się dzieci.  
Oprócz bycia radnym zaanga-

żowałeś się w Górnika Nowe Mia-
sto. Jak to było?

Poznałem Sebastiana Raciniew-
skiego, który...

Który był również gościem na-
szego Studio Espresso.

Pasjonat sportu, podobnie tak 
jak ja. Trener Górnika Nowe Miasto, 
jego założyciel. Po krótkiej rozmo-
wie, Sebastian zaproponował mi 
współpracę -  trenerską i organi-
zacyjną. Zrobiłem więc  trenerskie 

uprawnienia UEFA B, starałem się 
pomóc Sebastianowi również orga-
nizacyjnie. Prowadziłem drużyny na 
szczeblu lig wojewódzkich. Miałem 
drobny wkład w rozbudowę tego 
klubu. Fajna, ciekawa przygoda 
trwająca pięć lat. Doszliśmy do pew-
nego momentu, gdzie trzeba było 
podjąć różne decyzje. Ja byłem czło-
wiekiem zawsze bardzo ambitnym i 
stawiałem poszczególne cele...

Wysoko.
Powiem inaczej, mierzyć wyso-

ko. Stwierdziłem, że na ten moment 
zrobiłem to, co mogłem. Wiem, że 
sport oparty jest o duże środki fi-
nansowe, na tamtą chwilę były one 
niewielkie.  Wycofałem się z tego, 
być może troszkę się wypaliłem. Ale 
serdecznie dziękuję wszystkim za 
współpracę.

Ale przejdźmy dalej, bo dzię-
ki temu doświadczeniu zrobiłeś 
kolejny ważny krok. Dziś jesteś 
pracownikiem Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej i au-
torem czy współautorem ważnej 
inicjatywy wspierania rodzimych 
klubów sportowych. Mało kto jak 
ty rozumie sytuacje tych klubów i 
to jak ważne jest dla nich wspar-
cie.

Rzeczywiście, od grudnia ubie-
głego roku podjąłem pracę w 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej, dokładnie w Depar-

tamencie Komunikacji i Marketingu. 
Po rozmowach z prezesami: Piotrem 
Sosińskim i Kamilem Zielińskim 
podjęliśmy decyzję, że promocję fir-
my skierujemy  na  działania sporto-
we, w szczególności klubów z Wał-
brzycha, bo tu jest główna siedziba 
WSSE. Faktycznie udało się podjąć 
takie działania, gdzie pierwszym z 
nich było nawiązanie współpracy z 
koszykarskim Górnikiem Wałbrzych. 
Następnie wsparliśmy kluby piłkar-
skie w postaci drobnych grantów: 
Gwarek, Górnik Nowe Miasto, Gór-
nik Wałbrzych, Czarni. Zaczęło to 
przynosić pożądane efekty. Zorga-
nizowaliśmy też bieg Tropem Wil-
czym.

Chciałem o to zapytać, ale 
mnie wyprzedziłeś.

Super impreza, przynajmniej 
tak oceniana przez bezpośrednich 
uczestników, ponad 500 dorosłych 
i ponad 200 dzieci. Tu serdeczne 
podziękowania dla Justyny Oleksy, 
która pomogła w organizacji tej im-
prezy. To był taki początek dobrego 
kierunku, jednak wszystko zostało 
przerwane przez pandemię korona-
wirusa. Na szczęście sytuacja wraca 
do normy. Za chwilę, być może po 
wakacjach, działania będą kontynu-
owane.

Teraz zapytam o twoją kolejną 
pasję – bieganie. Biegasz często 

w Andrzejówce. Jesteś w tym bar-
dzo wytrwały. Jak się zmotywo-
wać i jak zmotywować innych do 
takiej aktywności, jak ty?

To prawda, biegam cztery razy 
w tygodniu. Staram się trenować 
systematycznie, brać udział w za-
wodach,  szczególnie półmara-
tonach. W tym roku zamierzałem 
przebiec maraton, nie wiem czy się 
uda? Może  na jesień. Namawiam 
wszystkich do aktywności fizycznej, 
minimum trzy razy w tygodniu. Dziś 
bieganie i nordic walking są na to-
pie. Ale każda aktywność fizyczna, 
nawet ta w domu, przynosi wymier-
ne rezultaty, choćby w podnoszeniu 
odporności. Obecnie jest to bardzo 
ważne, wydobywanie endorfin, 
mamy ku temu świetne warunki: 
Andrzejówka, Park Sobieskiego. 
Dzięki aktywności fizycznej  zwięk-
sza się chęć do codziennego dzia-
łania. Na swoim przykładzie stwier-
dzam to w 100%.

Dziękuję za rozmowę. 

Głęboko poruszona śmiercią

dra inż. Jerzego Kosmatego
człowieka mocno związanego 

z Wałbrzychem oraz jego górniczą 

tradycją 

składam serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim

Cześć Jego Pamięci!

Pełna smutku 

Izabela Katarzyna Mrzygłocka

Poseł na Sejm RP



/mjablonski.fotografia/
/dron.walbrzych.fotografia/

Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński
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Dworzec Główny Wałbrzych 
w remoncie 
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Tak głosowali nas
 czytelnicy w ankiecie 

internetowej:
Czy sztuczne satelity na

orbicie wpłyną negatywnie na 
środowisko naturalne Ziemi?   

Wyniki na dzień 05.05.2020 

TAK
45%

NIE
55%

Ziemia w objęciach satelitów
Jak podaje portal crazynauka.pl do pułapu do 2000 kilometrów nad ziemią krąży 7000 sateli-

tów, z czego działających jest 1200. Reszta latających obiektów wokoło naszej palety to praktycznie 
śmieci. Od zeszłego roku spółka miliardera Eltona Muska rozpoczęła instalację kolejnych 53 000 
satelitów na niskiej orbicie, których celem jest przesył internetu.

Trochę danych
Cytując portal crazynauka.

pl, możemy się dowiedzieć, że 
do pułapu 2000 kilometrów 
nad Ziemią krąży ponad 7000 
satelitów, w tym 1200 działają-
cych oraz 20 teleskopów, stacja 
kosmiczna, porzucone części 
rakiet czy fragmenty obwodów 
elektrycznych, a także kawałki 
powłoki wahadłowców, ręka-
wica astronauty, cząsteczki mo-
czu, człony rakiet z misji Apollo 
oraz 32 reaktory atomowe, któ-
re zasilały satelity. Jak podaje 
portal, w 2009 roku zderzyły się 
dwie satelity, zwiększając licz-
bę kosmicznych śmieci o 2000. 
W tym miejscu należy urucho-
mić nieco wyobraźni, ponieważ 
kolejne dane obrazują, jak nie-
zwykłe jest to zjawisko. Należy 
zauważyć, że każdy z obiektów 
na orbicie krąży z prędkością 28 
tysięcy km/h, czyli 20 razy szyb-
ciej od wystrzelonego pocisku. 
W 1983 roku niewielki odprysk 
farby uderzył w okno wahad-
łowca, powodując pęknięcie 
szyby o grubości 1,5 cm. Ponad 
90 procent tych śmieci wytwo-
rzyły trzy państwa: USA, Rosja i 
Chiny. Ale warto podkreślić, że 
obszary wokół Ziemi, na któ-
rych można umieszczać satelity 
nawigacyjne, meteorologiczne 
czy telewizyjne, wkrótce nie 
będą dostępne. Z kolei portal 
mitsmr.pl podaje, że obecnie 
zdecydowaną przewagę liczeb-
ną mają w kosmosie sztuczne 
satelity o charakterze cywilnym. 
Jak czytamy na stronie: na 1957 
wszystkich urządzeń, które są 
w tym momencie aktywne, tyl-
ko 302 to satelity wojskowe 
(stan na listopad 2018). Wśród 
państw, które wykorzystują 
sztuczne satelity, dominującą 

pozycję zajmują Stany Zjedno-
czone, ale zaskakuje też liczba 
tego typu urządzeń należących 
do… Luksemburga. Portal za-
znacza, że za rządów Donalda 
Trumpa ożyły znów tendencje 
do zwiększenia potencjału mili-
tarnego USA w kosmosie. Mię-
dzynarodowe środowisko na-
ukowe naciska jednak na Stany 
Zjednoczone, aby kosmos po-
został przestrzenią, w której 
koegzystują w sposób pokojo-
wy wszystkie państwa świata, 
bez ryzyka wybuchu „gwiezd-
nych wojen”. Według dostęp-
nych danych w kosmosie krąży 
sześć polskich (zbudowanych 
lub zintegrowanych w Polsce) 
sztucznych satelitów: PW-SAT 
13.02.2012, Lem 21.11.2013, 
Heweliusz 19.08.2014, PW-
-SAT2 03.12.2018, KRAK-
sat 17.04.2019, Światowid 
17.04.2019.

Jak posprzątać kosmiczne 
śmieci?

Jak wskazuje portal crazyna-
uka.pl istnieje wiele pomysłów 
mocno futurystycznych, właś-
ciwie – fantastycznych, co do 
posprzątania ziemskiej orbity. 
Jednym z nich jest “kosmicz-
na śmieciarka” czyli sieć, która 
owija latający na orbicie złom 
i pomaga sprowadzić go w 
ziemską atmosferę, gdzie pło-
nie. Taki projekt rozwijany jest 
przez konsorcjum polsko-wło-
skie. Jego członkiem jest firma 
SKA Polska, która przygotowu-
je system naprowadzania sieci 
na galaktyczne odpady. Z kolei 
szwajcarska agencja kosmiczna 
ogłosiła projekt o nazwie Clean 
Space One, w ramach którego 
wyprodukuje serię satelitów 
wyposażonych w chwytaki po-

dobne do tych, w jakie wyposa-
żone są maszyny do losowania 
pluszaków w centrach han-
dlowych. Ich zadaniem będzie 
łapanie kosmicznych śmieci i 
spowalnianie ich po to, by spa-
liły się w atmosferze. Podobny 
cel mają inne rozwiązania. Nad 
możliwościami posprzątania 
orbity pracuje niemalże cały 
świat, wśród nich naukowcy z 
takich krajów jak Wielka Bry-
tania, Japonia czy Europejska 
Agencja Kosmiczna.

Elton Musk wchodzi do gry
Miliarder, a zarazem produ-

cent samochodów elektrycz-
nych Tesla - Elon Musk planuje 
wystrzelenie 12 tysięcy sate-
litów StarLink, których celem 
ma być dostarczenie internetu 
do wszystkich zakątków świa-
ta. Jak podaje portal wp.pl, 
niedawno w ramach projektu 
SpaceX zostało wystrzelone 60 
z 12 tysięcy satelitów. Pierwsze 
satelity StarLink z projektu Spa-
ceX można było obserwować 
nad holenderskim niebem, ale 
astronomowie zauważyli prob-
lem. Satelity są umieszczone 
500 km od równika, czyli około 
20 km nad granicą ziemskiej 
atmosfery. Oznacza to, że znaj-
dują się one znacznie niżej niż 
wszystkie, które do tej pory lo-
kowano na orbicie. Dla porów-
nania, satelity Geostationary 
są umieszczane na wyższych 
orbitach 36 000 km od Zie-
mi. Widać je nawet w Polsce. 
Według astronomów Satelity 
StarLink SpaceX zamontowano 
zbyt nisko. Przez takie osadze-
nie,  StarLink na orbicie odbijają 
znacznie więcej światła niż inne 
wystrzelone satelity, to z kolei 
może spowodować zaburzenie 

w odbiorze przez nas nocnego 
nieba – prawdziwe gwiazdy 
staną się dla nas niewidoczne.

Zniszczona przestrzeń kos-
miczna

Jak informuje portal www.
odkrywamyzakryte.com, prze-
mawiając przed konferencją 
5G w Oslo w październiku 2019 
roku, Claire Edwards, pracow-
nica United Nation, ostrzegała 
przed wysiłkami wprowadzania 
technologii 5G i radykalnej ko-
lonizacji dolnej przestrzeni or-
bitalnej za pomocą co najmniej 
20 000 satelitów 5G wysłanych 
w kosmos do 2022 roku. W 
tym czasie Elton Musk złożył 
wniosek do Federalnej Komisji 
Komunikacji o zgodę na wy-
strzelenie kolejnych 30 000 
satelitów na orbitę ziemską, 
zwiększając planowaną liczbę 
do 53 000. Nadal pojawia się 
jednak problematyczna kwe-
stia nie tylko braku potwierdze-
nia bezpieczeństwa sieci 5G dla 
zdrowia ludzkiego, ale i kwestia 
zwiększonego ryzyka kolizji 
kosmicznych, a co za tym idzie 
pozostawianych odpadów kos-
micznych. Na koniec pojawia 
się najważniejsze pytanie: sko-
ro satelity Eltona Muska prze-
syłają internet, to kto zbiera i 
analizuje na bieżąco dane jego 
użytkowników? Czy oprócz po-
stępu dla ludzkości nie idzie za 
tym większa inwigilacja spo-
łeczeństwa na całym świecie? 
Jak latające „ elektrośmieci” na 
orbicie Ziemi wpłyną na matkę 
naturę?

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Żródła i cytaty:
https://www.wp.pl
https://www.crazynauka.pl
https://mitsmr.pl
https://forsal.pl
https://wyborcza.pl
https://www.wprost.pl
https://whatnext.pl
https://cyfrowa.rp.pl
https://www.chip.pl
https://www.komputerswiat.pl

Tarcza antykryzysowa 3.0
Sejm przyjął rządowy projekt 
nowelizacji ustawy o tarczy an-
tykryzysowej. Tarcza antykryzy-
sowa 3.0 to szereg rozwiązań 
na rzecz przedsiębiorców ma-
jących na celu przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom gospo-
darczym i społecznym wynika-
jących z rozprzestrzeniania się 
koronawirusa. Przede wszyst-
kim chodzi o ochronę miejsc 
pracy. Według mnie, pierwsza 
istotna zmiana, to rozszerzenie 
zakresu zwolnienia ze składek 
na ubezpieczenia społeczne 
samozatrudnionych, których 
miesięczny przychód jest wyż-
szy niż 15 681 zł, ale miesięczny 
dochód nie przekracza 7 000 
zł (miesiącem porównawczym 
jest luty). Zwolnienie dotyczy 
tylko składek za kwiecień i 
maj. W poprzednich zapisach 
ustawy ze zwolnienia mogli 
skorzystać tylko ci przedsię-
biorcy, którzy uzyskiwali przy-
chód miesięczny niższy niż 15 
681 zł. Druga ważna zmiana 
to zwolnienia z zapłaty składki 
zdrowotnej za kwiecień i maj 
dla przedsiębiorców korzysta-
jących z tzw. ulgi na start. Sama 
ulga na start zwalnia przez 
sześć miesięcy od momentu 
rozpoczęcia działalności z pła-
cenia składek na ubezpieczenia 
społeczne (emerytalne, rento-
we, wypadkowe) i składek na 
Fundusz Pracy i Solidarnoś-
ciowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. Trzecia 
ważna zmiana to przedłużenie 
do 24 maja prawa do dodatko-
wego zasiłku opiekuńczego dla 
osób, które sprawują osobistą 
opiekę nad: dzieckiem w wieku 
do 8 lat m.in. w przypadku za-
mknięcia żłobka, klubu dziecię-
cego, przedszkola, szkoły lub 
chorym dzieckiem w wieku do 
14 lat lub chorym dzieckiem le-
gitymującym się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełno-
sprawności albo orzeczeniem 
o niepełnosprawności. Zasiłek 
będzie przysługiwał również 
ubezpieczonemu zwolnione-
mu od wykonywania pracy z 
powodu konieczności osobi-
stego sprawowania opieki nad 
dorosłą osobą niepełnospraw-
ną. Aby zmiany mogły wejść w 
życie, nowelizacja ustawy musi 
zostać jeszcze przegłosowana 
przez Senat i podpisana przez 
Prezydenta.



Wydarzenia 5
www.30minut.pl  

od 18 lat 
razem z Wami

Piątek, 8 maja 2020

ZDANIEM
SAMORZĄDOWCA

ANATOL SZPUR

Woda źródłem życia – co jeśli jej zabraknie? 
Część 1 - stan wód.
Póki mamy wodę w kranach, wydaje nam się 
że problem suszy nas nie dotyczy. W każdej 
chwili możemy odkręcić kurek, nalać pełną 
wannę, uzupełnić czajnik, czy wypełnić ko-
newkę do podlania kwiatów. Pytanie – jak 
długo?

W najbliższym cyklu tekstów, postanowiłem sku-
pić się na temacie suszy. Chcę omówić jej przy-
czyny, zagrożenia jakie ze sobą niesie, a także za-
stanowić nad działaniami jakie możemy podjąć 
aby z nią walczyć. Zacznijmy od podstaw…

Ile tak naprawdę mamy wody?
Naszą planetę w 71% pokrywa woda. Każdy 
widzi to gołym okiem, spoglądając na zdjęcia 
ziemi - wielkie oceany przeważają nad suchym 
lądem. Okazuje się jednak, że woda słodka sta-
nowi jedynie około 2,5 % całości. Ale czy tyle 
mamy do dyspozycji? Nie. Z tych 2,5% ponad 
połowę stanowi pokrywa lodowa i śnieżna na 
Antarktydzie. To, do czego mamy tak naprawdę 
dostęp, czyli jeziora i rzeki to jedynie 0,4%. Jak 
widać – to bardzo niewiele. to bardzo niewiele. 

W Polsce problem suszy nagłaśniany jest często 
w upalne, letnie dni - kiedy po prostu nie pada 
przez długi czas lub pojawiają się kłopoty z upra-
wami roślin i zbóż. Okazuje się jednak, że susza 
może trwać przez cały rok. Ponadto opady na 
terenie kraju nie są równomierne. W niektórych 
rejonach, ze względu na ich położenie geogra-
ficzne, deszcz występuje częściej niż w innych. 
Mimo złudzenia, że wszystko gra (mamy wodę 
w kranach) okazuje się, że nasz kraj ma niskie 
zasoby wody, jedne z najniższych w Unii Euro-
pejskiej. Dlaczego?

Nie zatrzymujemy wody 
Niestety od lat nie udało się zbudować progra-
mu nastawionego na magazynowanie wody na 
lądzie. Obecnie woda w większości po prostu 
szybko spływa do morza, a my - podczas drogi, 
którą pokonuje - za mało ją wykorzystujemy. 
Jak bardzo? Udaje nam się zatrzymać jedynie 
7% wód, a zdecydowanie mamy możliwości aby 
zbierać jej więcej. Ta zdolność do gromadzenia 
wody nazywana jest retencją. Ale o tym później. 
W kolejnych tekstach będę omawiał kroki, jakie 
powinniśmy podjąć centralnie i lokalnie, aby po-
prawić gospodarkę wodną. 

Jak rozpoznać suszę?
Okazuje się, że susza ma różne oblicza. Jest susza 
atmosferyczna, czyli ta najbardziej oczywista, bo 
wiąże się z długotrwałym brakiem deszczu. Kon-
sekwencją długich okresów bez opadów jest su-
sza rolnicza, która skutkuje gorszymi plonami, a 
namacalnie dla każdego z nas - wzrostem cen. 
Jeśli problem się pogłębia, powstaje tzw. susza 
hydrologiczna. Możemy ją zaobserwować po-
przez obniżenie stanu rzek i jezior. W skrajnych 
przypadkach zbiorniki wodne wysychają cał-
kowicie. Niestety, mogę powiedzieć, że zaob-
serwowałem już każdy z powyższych etapów. 
Pozostał nam jeszcze jeden – hydrogeologiczny, 
czyli związany z poziomem wód podziemnych. 
Na co dzień możemy go doświadczyć, jeśli ko-
rzystamy ze studni i nagle musimy pobierać 
wodę z coraz głębszych rejonów, aż studnia cał-
kowicie wysycha. Czy doświadczyliście suszy na 
własnej skórze?

Moim celem jest uświadomienie sobie i Wam, 
że problem suszy istnieje i że dotyka każdego 
z nas. Jest to temat na tyle rozbudowany, że 
podzieliłem go na kilka części, które poświęcę 
różnym aspektom tego zjawiska. W tym tekście 
posłużyłem się danymi ze strony: https://wody.
gov.pl/
 

Anatol Szpur
Bezpartyjny Samorządowiec,
Radny Miasta Wałbrzych
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WZNAWIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLI
Od poniedziałku, 11 maja planuje się otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działają-

cych w szkołach podstawowych na terenie gminy Świdnica.
Zgodnie z wytycznymi Mi-

nisterstwa Zdrowia, Minister-
stwa Edukacji Narodowej i Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej 
pierwszeństwo w skorzystaniu z 
opieki przedszkolnej będą mia-
ły dzieci pracowników systemu 
ochrony zdrowia, służb mundu-
rowych, pracowników handlu i 
przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujący zadania związane z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19. W najbliż-
szych dniach w tej sprawie kontak-
tować się będą z rodzicami dyrek-
torzy lub nauczyciele przedszkoli i 
szkół podstawowych z oddziałami 
przedszkolnymi.

W placówkach będą obecnie 
przygotowywane pomieszczenia, 

sprzęty i pomoce dydaktyczne do 
korzystania przez dzieci, a dyrek-
torzy opracują niezbędne proce-
dury wewnętrzne, aby zapewnić 
dzieciom, nauczycielom i pracow-
nikom bezpieczeństwo.

- Szanowni Rodzice, proszę 
Państwa o rozważenie potrzeby 
skorzystania z opieki przedszkol-
nej lub możliwości pozostania z 
dzieckiem w domu, jeżeli nie mają 
Państwo konieczności powro-
tu do pracy, gdyż ze względu na 
sytuację epidemiczną będziemy 
ograniczać liczebność grup przed-
szkolnych. W przypadku, jeżeli 
przedszkole, ze względu na ogra-
niczenia związane z COVID- 19, nie 
zapewni dziecku opieki, rodzicom 
przysługiwać będzie zasiłek opie-
kuńczy – informuje wójt gminy, 
Teresa Mazurek.

Red./GŚ
Foto: Gmina Świdnica

sekund
Walim
Boisko działa 
Walimski kompleks boisk Orlik został ponownie otwarty. Czynny 
jest od godz. 16.00 do 20.00. Wprowadzono jednak specjalne za-
sady korzystania z obiektu. Wejście na Orlika możliwe jest od ul. 
Długiej. Na boiskach do piłki nożnej może przebywać 6 osób + 
osoba prowadząca, na boisku wielofunkcyjnym - maksymalnie 
4. Po wejściu i wyjściu z obiektu należy obowiązkowo dezynfe-
kować dłonie. Uczestnicy muszą korzystać z osobistego sprzętu 
treningowego. Nie ma możliwości korzystania z szatni (poza wc). 
Dzieci do 13 lat mogą dotrzeć na boisko tylko pod opieką rodzica 
lub prawnego opiekuna.

Głuszyca
Śmierć mistrza
Zmarł Henryk Janas, artysta plastyk, mistrz rzemiosła artystyczne-
go, mieszkaniec Grzmiącej. Specjalizował się w metaloplastyce. 
Był autorem m.in. insygniów zdobiących salę Senatu RP, statue-
tek na międzynarodowe i krajowe imprezy sportowe. Projektował 
też oprawę plastyczną wielkiej wystawy o Friedrichu Schillerze w 
Warszawie w 1984 r. oraz targów warszawskiego rzemiosła w Mo-
nachium, Kolonii i Axel w Holandii.

Świebodzice
Nowa śmieciarka
Od minionego tygodnia ZGK Świebodzice dysponuje nowym 
samochodem MAN TGS 26.430, wywożącym śmieci. Jego ładow-
ność to 10 ton. Nowy pojazd, spełnia normy czystości spalin euro 
6. Koszt zakupu śmieciarki to ok. 894 000 zł. Udział Gminy Świebo-
dzice w tej inwestycji to 87 000 zł. 

Mieroszów - Sokołowsko
Skwer im. dr Sokołowskiego
W Sokołowsku uroczyście otwarto Skwer im. dr Alfreda Sokołow-
skiego. Sokołowski był polskim lekarzem internistą oraz profeso-
rem Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1874 – 1879 pracował 
w sanatorium prowadzonym przez Hermana Brehmera w Sokołow-
sku. W 1929 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wkład w rozwój badań nad chorobami płuc. 
Po II wojnie światowej, w uznaniu zasług dr Sokołowskiego, dawna 
niemiecka wieś Göerbersdorf otrzymała nazwę Sokołowsko.

Czarny Bór
Rozruch biblioteki
Częściowo wznowiona została praca Biblioteki i Centrum Kultury 
w Czarnym Borze. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych 
biblioteka będzie czynna wyłącznie w zakresie wypożyczania 
i zwrotów książek, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 
17.30 (przerwy na dezynfekcje: 11.30 – 12.00, 13.30 – 14.00, 15.30 
-16.00). Szczegóły dotyczące korzystania z biblioteki znajdują się 
na stronach Centrum i Urzędu Gminy.

Żarów
Izba Historyczna otwarta
Od 11 maja Żarowska Izba Historyczna będzie otwarta dla od-
wiedzających. Wszystkich będą jednak obowiązywać obostrzenia 
sanitarne. Godziny otwarcia Izby: pn, wt, czw, pt (10:00-15:30), śr 
(9:00-17:00). O szczegółach można przeczytać na stronach Urzę-
du Miasta oraz Izby. Wszelkie sprawy dotyczące przekazania eks-
ponatów, okazania eksponatów do weryfikacji oraz inne sprawy 
bieżące związane z historią Ziemi Żarowskiej można kierować na 
adres mailowy: izabzarow@wp.pl.

Marcinowice
Boiska zamknięte
Do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z boisk sportowych 
oraz Orlików na terenie Gminy Marcinowice. Obiekty zostaną ot-
warte po spełnieniu koniecznych warunków sanitarno-epidemio-
logicznych, o czym mieszkańcy Marcinowic zostaną poinformo-
wani osobnym komunikatem. Do odwołania nieczynne są także 
place zabaw i zewnętrzne siłownie. 
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Koleje Dolnośląskie z nowymi przetargami na pociągi
Dwa przetargi na zakup nowych pociągów hybrydowych i spalinowych ogłosiły Koleje Dolnośląskie. Spółka zdecydowała się zmie-

nić zakres i liczbę postępowań, ponieważ wcześniejsza oferta na pojazdy hybrydowe przekraczała założony budżet.

W nowo ogłoszonych przetar-
gach Koleje Dolnośląskie planu-
ją zakup dwóch trójczłonowych 
pojazdów z dwusystemowym 
napędem elektryczno-spalino-
wym (hybrydowym, HZT) oraz 
dwóch dwuczłonowych skła-
dów o napędzie spalinowym. 
Oba przetargi przewidują opcję 
na rozszerzenie w przyszłości 
zamówienia o 6 kolejnych pocią-
gów.

- Zdecydowaliśmy się zmienić 
formułę i zakres pierwotnego 
przetargu, żeby móc jak najszyb-
ciej pozyskać dla spółki nowe 
pociągi, które będziemy mogli 
efektywnie, ale i elastycznie, eks-
ploatować w ramach projektu 
– powiedział Damian Stawikow-
ski, prezes Kolei Dolnośląskich. 
– Zamierzamy kontynuować 
inwestycje taborowe w przy-

szłości, dlatego zdecydowaliśmy 
się utrzymać w nowych postę-
powaniach opcje zakupowe na 
dostawę kolejnych składów – za-
kończył.

Spółka czeka na oferty produ-
centów do 5 czerwca 2020 r. Na 
dostawę taboru będą oni mieli 
18 miesięcy od podpisania umo-
wy. Jedynym kryterium decydu-
jącym o wyborze będzie cena.

Unieważniony przetarg
W kwietniu Koleje Dolnoślą-

skie zdecydowały o unieważnie-
niu postępowania na zakup ta-
boru hybrydowego. Propozycja 
jedynego oferenta, firmy Newag 
z Nowego Sącza, przekraczała 
założony budżet o ponad 50 mi-
lionów złotych. W pierwotnym 
wariancie przetargu, który został 
ogłoszony w lutym, spółka pla-

nowała zakup sześciu trójczło-
nowych składów hybrydowych.

Analizowane oferty
Spółka nadal analizuje ofer-

ty w przetargu na zakup pięciu 
pięcioczłonowych elektrycz-
nych zespołów trakcyjnych, 
który również został ogłoszony 
w lutym 2020 r. Ich dostawą za-
interesowane są bydgoska PESA 
oraz Newag, których oferty są 
aktualnie rozpatrywane.

Przetarg przewiduje również 
opcję na dostawę kolejnych 
dwudziestu elektrycznych skła-
dów. Koleje Dolnośląskie muszą 
podjąć decyzję dotyczącą tego 
przetargu do 22 czerwca br.

Red./KD 
Foto: KD

Ochrona gruntów rolnych zatwierdzona
W czasie minionej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego radni zdecydowali o przyznaniu dotacji samorządom na ochronę 

gruntów rolnych. Łączna kwota wsparcia dla gmin i powiatów na Dolnym Śląsku wynosi ponad 7 milionów złotych. Większość zadań, 
na które samorząd województwa przekazuje pieniądze to budowa lub modernizacja dróg na terenach wiejskich. Jak wyjaśnia wice-
marszałek Grzegorz Macko - dotacje nie ograniczają się jedynie do infrastruktury drogowej.

Fundusz, o którym rozma-
wiamy ma za zadanie służyć 
przede wszystkim małym, 
mniej zamożnym gminom. 
Inwestycje drogowe w takich 
gminach często ograniczają 
się właśnie do dróg dojazdu 
rolnego, dlatego zdecydo-
waliśmy o wsparciu właśnie 
tych samorządów, które tej 
pomocy w obecnym czasie 
potrzebują najbardziej. War-
to pamiętać, że takie nieduże 
inwestycje są najczęściej rea-
lizowane przez małe, rodzime 
firmy, w związku z czym są one 
kołem zamachowym dla lokal-
nej gospodarki. Ponadto zde-
cydowaliśmy, że w tym roku 
wesprzemy także dwa inne, 
niezwykle ważne cele w ra-
mach funduszu – część pienię-
dzy skierowaliśmy na nieduże 
zbiorniki retencyjne oraz na 

sadzenie drzew miododajnych 
z myślą o pszczołach. W dobie 
zmian klimatycznych i niestety 
coraz bardziej uciążliwej suszy 
to inwestycja, w kierunku któ-
rej będziemy przesuwali dużą 
część naszej uwagi i pomocy.

Red./UMWD
 
Wśród inwestycji skierowa-

nych do dofinansowania w 
subregionie wałbrzyskim zna-
lazły się:

Czarny Bór: droga dojazdo-
wa Czarny Bór-Borówno-Wit-
ków – 190 000 zł

Dobromierz: droga dojaz-
dowa Roztoka – 58 800 zł

Gmina wiejska Dzierżo-
niów: droga dojazdowa Ostro-
szowice – 50 400 zł

Głuszyca: droga dojazdowa 
Grzmiąca – 27 000 zł

Kamienna Góra: droga do-
jazdowa Ptaszków – 68 796 zł

Lewin Kłodzki: droga do-
jazdowa Zielone Ludowe – 91 
980 zł

Łagiewniki: droga dojazdo-
wa Radzików – 100 800 zł

Marcinowice: droga dojaz-
dowa Szczepanów – 131 250 zł

Międzylesie: droga dojaz-
dowa Gajnik – 90 468 zł

Gmina wiejska Nowa Ruda: 
droga dojazdowa Ludwikowi-
ce Kłodzkie – 128 520 zł

Radków: droga dojazdowa 
Ścinawka Górna – 50 400 zł

Strzegom: droga dojazdo-
wa Stanowice oraz Godzieszó-
wek – 71 400 zł oraz 314 500 zł

Szczytna: droga dojazdowa 
Złotno-Dolina – 126 000 zł

Walim: droga dojazdowa 
Olszyniec – 69 600 zł

Ząbkowice Śląskie: droga 
dojazdowa Jaworek – 60 900 zł

Ziębice: droga dojazdowa 
Czerńczyce – 41 160 zł

Żarów: droga dojazdowa 
Mrowiny – 128 100 zł

Powiat kamiennogórski: 
droga dojazdowa Uniemyśl – 
126 000 zł

Jak dodaje wicemarszałek 
Grzegorz Macko: - Środki na 
finansowanie ochrony grun-
tów rolnych zgodnie z przepi-
sami są środkami celowanymi 
i nie mogą być wykorzystane 
na inne zadania. W związku z 
tym  samorząd województwa 
planuje dalsze wsparcie w tym 
zakresie w kolejnej transzy 
jeszcze w 2020 roku.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Odmrażać –  ten czasownik 
jest obecnie najbardziej odmie-
nianym słowem na językach 
rządu, polityków i dziennikarzy. 
Jednak nie z uwagi na konota-
cje gastronomiczne, mówiące 
o odmrożeniu poświątecznego 
bigosu z zamrażarki czy zdro-
wotne, związane z uszkodze-
niami ciała w wyniku działania 
mrozu. Ale właśnie z powodów 
ekonomicznych, pokorona-
wirusowych. Sam sobie nie 
zdawałem sprawy, że bezoko-
licznik „odmrażać” można de-
finiować na wiele sposobów. 
Najpopularniejsze znaczenia 
to: ODMRAŻAĆ - spowodować 
uszkodzenie tkanek skórnych 
ciała wskutek wystawienia ich 
na działanie niskiej tempe-
ratury; ODMRAŻAĆ - spowo-
dować odmarznięcie czegoś; 
ODMRAŻAĆ - uwolnić coś od 
wcześniej narzuconych rygo-
rów, ograniczeń; ODMRAŻAĆ 
– zliberalizować, ODMRAŻAĆ- 
cofać proces zamarzania; czy 
też ODMRAŻAĆ - uwalniać coś 
od urzędowych ograniczeń. Jak 
wpiszemy u wujka „google” wy-
raz ODMRAŻAĆ, automatycz-
nie przyporządkowują mu się 
informacje o odmrożeniu go-
spodarki, czyli o stopniowym 
otwieraniu i udostępnianiu 
usług obywatelom, ale również 
o pomocy przedsiębiorcom w 
powrocie na rynek. Koronawi-
rus pokazał, że światem rządzi 
gospodarka wolnorynkowa, a 
ściślej - pieniądz. Ten, kto go 
posiada, przetrwa. Firmy ma-
jące kapitał utrzymają miejsca 
pracy, z kolei żaden rząd nie 
utrzyma się bez podatków od 
przedsiębiorców, ani nie jest w 
stanie na dłuższą metę poma-
gać wolnorynkowym firmom 
w utrzymaniu się. Dlatego 
podczas takich pandemii rzą-
dy państw powinny rozważyć, 
jaki scenariusz ograniczeń i 
wsparcia stworzyć dla przed-
siębiorców, by można było 
przetrwać i zachować miejsca 
pracy. Odmrażanie gospodarki 
może okazać się dłuższe niż się 
spodziewamy. Nie wystarczy 
stopniowe otwieranie poszcze-
gólnych sektorów, jak handel 
czy usługi. Teraz najbardziej 
zastanawiające będzie to, kto 
będzie z nich korzystał, gdy po-
tencjalni konsumenci potracili 
miejsca pracy. Gospodarki nie 
da się ot tak po prostu bez kon-
sekwencji zamrozić.  

Redaktor Naczelny
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Jej uśmiech. Pieczołowi-
cie nakładany co rano, a nuż 
może uda się i tym razem. 
Pewnie, że się uda. Przećwi-
czony po tysiąckroć, leży 
dobrze, nie odstaje. Musi 
pewnie kosztować codzien-
nie ogrom pracy. Wiecie, co 
mówią o kłamstwie, które 
się często powtarza. Choć 
patrzę na niego od miesię-
cy, jego teatralność przypra-
wia mnie o gęsią skórkę. Ta 
jego niezłomność. On i ta, 
która go nosi to przypadek 
syndromu sztokholmskiego, 
wywleczonego poza wszel-
kie nawiasy. To jej tarcza, 
spoza której tylko pot i krew. 
A może nie ma żadnego 
potu, ani nawet  łez? W tej 
biografii ich pojawienie się 
byłoby początkiem końca. 
Rozpadłby się świat tak pie-
czołowicie utkany z przędzy, 
której nasiona zgniły zaraz 
po włożeniu ich do ziemi. 
Nie zostałoby po nim nic. 
Dlatego uśmiech. I coraz 
wyżej nad ziemią. Oby jak 
najdalej od tej nieczystej, 
niegodnej jej kroków. Ona, 
królowa wszelkiej negacji, 
chce przejść niedotknięta 
rękami tych gorszych od 
siebie. Nieskalana ich wzro-
kiem. A oni ciągle patrzą.

Natura ludzka nie przesta-
je mnie zadziwiać. Biorę to za 
dobrą monetę. Zastanawiam 
się nad jej geniuszem z upo-
rem kobiety, która odkąd 
pamiętam rozkłada codzien-
nie swój kram z ortaliono-
wymi spodniami i męskimi 
poliestrowymi piżamami, w 
których umiera się w szpi-
talach. Nie dotknął jej czas. 
Trwa. Wbrew wszystkiemu. 
Założę się, że gdyby przesta-
ła rozkładać swój kram, czas 
szybko by sobie o niej przy-
pomniał.

Natura ludzka i jej zaka-
marki. Oceanus Procellarum 
pełen czerni. Kładzie się 
swoim ciężkim cieniem na 
wszystko, czego nie jest w 
stanie pojąć. Nie szkoda tak 
tego złota w ogródku zako-
pywać, coby nie oślepnąć od 
jego blasku?

PIENIĄDZE NA RATOWANIE ZABYTKÓW
Sto tysięcy złotych z tegorocznego budżetu na renowację zabytków przeznaczyła Rada Gminy Świdnica. Wsparcie otrzymają przede 

wszystkim obiekty sakralne, w których trzeba wykonać pilne remonty, lub kontynuować rozpoczęte prace w poprzednich latach.

STARA KOPALNIA OTWARTA
Po blisko 2-miesięcznej przerwie spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu otwiera swoje trasy dla turystów. Zwiedzanie obiektu i wystaw arty-
stycznych jest możliwe od 4 maja. Zostały jednak wprowadzone pewne ograniczenia i środki ostroż-
ności dla zachowania bezpieczeństwa. Wszystko odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym.

Przypominamy, że dzięki za-
angażowaniu samorządu gmi-
ny Świdnica w ostatnich latach 
obiekty sakralne przechodziły 
gruntowne, konserwatorskie re-
monty. Odnowiono m.in. ołtarze, 
pokrycia dachowe, wymienio-
no stolarkę okienną, tynki we-
wnętrzne, czy elewacje świątyń. 
Od 2014 do 2019 roku z budżetu 
gminy przeznaczono na ten cel 
dotacje w łącznej wysokości 520 
tysięcy złotych.

W tym roku największa z 
przyznanych dotacji zostanie 
przeznaczona na remont dachu 
XVI-wiecznego kościoła św. Ka-
tarzyny w Makowicach. Kolejne 
- na wykonanie dokumentacji 
projektowej, remont zabytko-
wych witraży, ołtarza, obrazu czy 
instalacji elektrycznej w obiek-
tach sakralnych.

Dokonując podziału środków 
finansowych, kierowano się w 
szczególności zakresem prac, 
jakie należy wykonać w celu 
zabezpieczenia i konserwacji 
obiektu zabytkowego. Przy roz-
patrywaniu wniosków komisja 
brała pod uwagę m.in. stan tech-
niczny zabytku, zakres prac, jaki 
należy wykonać, udział środków 
własnych i innych niż środki gmi-
ny oraz wysokość dotacji prze-

kazanych przez gminę wniosko-
dawcom w okresie ostatnich 3 
lat.

Zabytkowe kościoły w gminie 
Świdnica były świadkiem wie-

lu historycznych wydarzeń. To 
właśnie na organach w kościele 
parafialnym w Grodziszczu była 
nagrywana ścieżka muzyczna do 
tomu poezji Karola Wojtyły „Re-
nesansowy Psałterz”.

Równie interesująca jest hi-
storia dzwonu z Krzyżowej, który 
podczas II wojny światowej zna-
lazł się w magazynie w Hambur-
gu (tzw. Glockenfriedhof). Miał 
on być przetopiony na amunicję, 

ale ostatecznie został ocalony. 
Po wojnie przewieziono go do 
Minden i zawieszono w kościele 
ewangelickim pod wezwaniem 
św. Marcina. W 1994 r. wykonano 
w Minden mniejszy dzwon, któ-

ry sfinansowano dzięki zbiórce 
wśród mieszkańców, i przewie-
ziono do Polski. Zawieszono go 
w kościele w Krzyżowej, który 
znajduje się w sąsiedztwie byłe-
go majątku rodziny von Moltke. 
„Dzwon Pokoju" - pod taką na-
zwą występuje - jest przejawem 
rozwoju procesu pojednania 
polsko-niemieckiego i dzwoni 
po dziś dzień.

Warto przypomnieć, że w 
obiektach sakralnych na terenie 
gminy Świdnica odbywają się 
również koncerty muzyki orga-
nowej, a także festiwale muzycz-
ne w ramach Lata artystycznego 
w Krzyżowej - Krzyżowa Music, 
czy Wratislavia Cantans.

Red./GŚ
Foto: Gmina Świdnica

Łącznie decyzją Rady Gmi-
ny Świdnica wsparcie finan-
sowe otrzymają:

- 25 tys. Parafia Rzymskoka-
tolicka w Bojanicach - na koś-
ciół filialny w Makowicach,

- 15 tys. Parafia Rzymskoka-
tolicka w Bystrzycy Górnej,

- 15 tys. Parafia Rzymskoka-
tolicka w Wirach - na kościół 
filialny w Gogołowie,

- 20 tys. Parafia Rzymskoka-
tolicka w Lutomi Dolnej,

- 15 tys. Parafia Rzymskoka-
tolicka w Pszennie,

- 10 tys. Parafia Rzymskoka-
tolicka w Witoszowie Dolnym

Od 4 maja zwiedzanie dostęp-
ne jest dla osób indywidualnych, 
odbywać się będzie częściowo 
bez przewodnika - trasa jest spe-
cjalnie przygotowana i oznaczo-
na. W każdym pomieszczeniu 
obowiązuje ograniczenie liczby 
osób zgodne z zaleceniami sani-
tarnymi.

Wejście do części podziem-
nej ma miejsce w obecności 
przewodnika, co pół godziny. 
-Jesteśmy przygotowani na 
powrót turystów – nasze trasy 
zostały opracowane zgodnie z 
wytycznymi Ministerstwa Zdro-
wia, Sanepidu oraz Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go– mówi Jan Jędrasik, dyrektor 
Starej Kopalni. Czas zamknięcia 
obiekt wykorzystał na wzboga-
cenie ekspozycji muzealnej: - W 
wielu miejscach trasy zwiedza-
nia pojawiły się nowe eksponaty, 
które czynią zwiedzanie naszej 
kopalni jeszcze ciekawszym, dla-
tego od 4 maja serdecznie za-
praszamy – dopowiada dyrektor. 
Czynne są również wystawy w 
przestrzeniach obiektu: wystawa 
fotografii Marcina Ryczka „Har-
mony”, wystawa fotografii Bog-

dana Konopki „Lekcje ciemności 
w Wałbrzychu” oraz wystawa 
rzeźb studentów Akademii Sztuk 
Pięknych z Warszawy. Na terenie 
obiektu znajdują się punkty de-
zynfekcji rąk, obowiązuje nakaz 
noszenia maseczek i rękawiczek.

Stara Kopalnia i Kawiarnia 
Sztygarówka wraz z miejscami 
noclegowymi uczestniczą w akcji 

„Voucher Turystyczny”. Jest to ak-
cja promocyjna, mająca na celu 
wsparcie branży turystycznej na 
Dolnym Śląsku poprzez sprzedaż 
biletów na udział w wydarze-
niach lub wycieczkach oraz usłu-

gi gastronomiczne i hotelarskie. 
Vouchery są dostępne w atrak-
cyjnych cenach, a dzięki długie-
mu terminowi ważności turyści 
będą mogli dopasować je do 
swoich planów. Pomysłodawcą i 
organizatorem jest Dolnośląska 
Organizacja Turystyczna, a całą 
akcję wspiera Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego Cezary 

Przybylski. Szczegóły dotyczące 
projektu oraz oferty wszystkich 
obiektów znajdują się pod adre-
sem: www.voucherturystyczny.pl

Ponadto Miasto Wałbrzych 
przygotowało specjalną ofertę 
„Do zobaczenia w Wałbrzychu”,

w ramach której Stara Ko-
palnia zaprasza do wykupie-
nia WOWczerów. W akcji bierze 
udział wiele wałbrzyskich obiek-
tów turystycznych i gastrono-
micznych. Stara Kopalnia oferuje 
specjalne WOWczery na zwiedza-
nie dzienne, nocne zwiedzanie z 
biesiadą górniczą czy na urodzi-
ny w Centrum Ceramiki Unikato-
wej. Szczegóły oferty znajdują się 
na: www.WOWczery.pl. 

Miasto Wałbrzych proponuje 
również formułę biletu Explore 
Wałbrzych, dzięki któremu moż-
na zwiedzić cztery wałbrzyskie 
atrakcje: Starą Kopalnię, Muzeum 
Porcelany, Zamek Książ i Palmiar-
nię. Bilet jest dostępny w każdej z 
wyżej wymienionych instytucji, a 
jego termin ważności wynosi 12 
miesięcy.

Oferta Starej Kopalni jest 
skierowana do szerokiego gro-
na odbiorców – dorosłych oraz 
młodszych turystów. - Otwarcie 
jest swego rodzaju zapowiedzią 
powrotu do pełnowymiarowego 
zwiedzania, które - mamy na-
dzieję - że jak najszybciej powró-
ci – konkluduje Jan Jędrasik. 

Red./SK
Foto:

Michał Jabłoński Fotografia
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Zielony do góry bez 
drzew? Było o lasach, było 
o tym, że zieleń, także ta 
miejska, jest bardzo ważna 
pod względem jakości życia, 
równowagi środowiska, eko-
nomii i … można tak długo 
wymieniać.

Nie jest tajemnicą, że 
moje zainteresowanie szero-
ko rozumianą ekologią ma 
również wymiar polityczny. 
Jestem przekonana, że jeżeli 
chcemy mieć wpływ na ota-
czającą nas rzeczywistość 
i przyszłość zarazem, bez 
działań w świecie polityki, 
takiego wpływu mieć nie bę-
dziemy lub tylko będzie on w 
niewielkim stopniu.

W sferze aktywności na 
rzecz środowiska natural-
nego łatwo przenikają się 
działania o charakterze spo-
łecznym (organizacje po-
zarządowe) i politycznym. 
Myślę, że warto czerpać 
inspiracje z takich relacji i 
współpracy, ponieważ mają 
one często charakter oby-
watelski, a budowanie spo-
łeczeństwa obywatelskie-
go ciągle trwa u nas i wiele 
przed nami.

Zachęcam wszystkich, 
bardzo namawiam, aby 
wziąć udział właśnie w ta-
kim działaniu. Jeśli chcemy 
o tym poczytać w Internecie, 
wystarczy wpisać hasztag 
#adoptujdrzewo. Co się za 
tym kryje? Zaopiekujmy się 
drzewem w naszej okolicy. 
Może być na podwórku na 
pobliskim skwerze. Spraw-
dźmy, co to za gatunek, jak 
je pielęgnować i zatroszczmy 
się o nie, bo idą trudne czasy 
dla drzew.

A z tzw. innej beczki – Unia 
Europejska myśli, planuje i 
decyduje o tym, jak poradzić 
sobie z gospodarką po pan-
demii. Plany wszystkie wska-
zują na to, że będzie miała 
ta odnowa zielone oblicze. 
Nie cieszę się za wcześnie, 
ale …. Mam nadzieję, że nie 
zabraknie decydującym kon-
sekwencji i uporu we wpro-
wadzaniu tych zmian.

Wałbrzyski „Ładny Dom”
Ten konkurs ma już ponad dziesięcioletnią tradycję. Jego celem jest wspieranie i motywowanie wspólnot, właścicieli budynków 

i współwłaścicieli do inwestycji, które mają na celu poprawnie estetyki budynków niewpisanych do rejestru zabytków. 

Znamy laureatów tegorocz-
nej edycji konkursu „Ładny 
dom”. Na podstawie uchwały nr 
XL/365/2009 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 30 czerwca 2009, 
w sprawie ustanowienia dorocz-
nych nagród za osiągnięcia w 
dziedzinie upowszechniania i 
ochrony kultury materialnej Mia-
sta Wałbrzycha, o nazwie „Ładny 
Dom”, w 2020 roku przyznano 
nagrody dla właścicieli niżej 
wymienionych nieruchomości, 

położonych na terenie miasta 
Wałbrzycha:

  
I MIEJSCE 
- Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Gen. Andersa 156 – na-
groda w wysokości 5500,00 zł 

II MIEJSCE 
- Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Chrobrego 27 – nagroda 
w wysokości 2900,00 zł 

- Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Moniuszki 31 – nagroda 
w wysokości 2900,00 zł 

III MIEJSCE 
- Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Młynarskiej 18d – nagro-
da w wysokości 1500,00 zł 

- Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Piłsudskiego 33-33a – 
nagroda w wysokości 1500,00 zł 

- Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Staszica 1– nagroda w 
wysokości 1500,00 zł 

IV MIEJSCE 
Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Konopnickiej 7a – nagro-
da w wysokości 1300,00 zł 

Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Konopnickiej 12-13 – na-
groda w wysokości 1300,00 zł 

Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Piłsudskiego 55 – nagro-
da w wysokości 1300,00 zł 

Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Kunickiego 8– nagroda 
w wysokości 1300,00 zł

V MIEJSCE 
Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Boh. Getta 10 – nagroda 
w wysokości 1100,00 zł 

Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. 1 Maja 14– nagroda w 
wysokości 1100,00 zł 

Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Piłsudskiego 57– nagro-
da w wysokości 1100,00 zł 

Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Niepodległości 210 – na-
groda w wysokości 1100,00 zł 

Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Mickiewicza 50– nagro-
da w wysokości 1100,00 zł 

Dolny Śląsk dziękuje premierowi Saksonii 
Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano złotą odznakę honorową Zasłużony dla Województwa Dol-

nośląskiego Michaelowi Kretschmerowi, premierowi Wolnego Państwa Saksonia. Z inicjatywą przyznania odznaczenia wystąpił mar-
szałek Cezary Przybylski. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

- Dolny Śląsk i Saksonię łączą 
ponad dwudziestoletnie przy-
jacielskie relacje. Nie byłyby 
one jednak możliwe, gdyby nie 
ludzie, którzy swoim zaangażo-
waniem pozwalają je budować. 
Taką właśnie osobą jest premier 
Michael Kretschmer, przyjaciel 
Dolnego Śląska i Polski. Raz 
jeszcze serdecznie dziękuję za 
wsparcie, jakie Saksonia okazała 
nam w ostatnich tygodniach. Je-
stem przekonany, że przed nami 
jeszcze wiele lat dobrej i budu-

jącej współpracy – powiedział 
marszałek, Cezary Przybylski.

Michael Kretschmer urodził 
się w Goerlitz i od początku 
swojej działalności publicznej 
angażował się w budowanie 
przyjaznych relacji między Sak-
sończykami i Dolnoślązakami 
zamieszkującymi pogranicze 
Polski i Niemiec. Jeszcze będąc 
posłem Bundestagu wspierał 
lokalne inicjatywy dolnośląsko-
-saksońskie, takie jak budowa 
mostu między Zittau, Sieniawką 

i Hradec nad Nisou. Pełniąc funk-
cję premiera Wolnego Państwa 
Saksonia od 2017 roku pielęg-
nuje przyjacielskie relacje z na-
szym regionem. Swoją dotych-
czasową działalnością wzmacnia 
dobry wizerunek Polaków po 
drugiej stronie granicy. Często 
patronuje dolnośląsko-saksoń-
skim projektom, wspiera funk-
cjonowanie Biura Saksonii we 
Wrocławiu i jest zwolennikiem 
otwarcia bliźniaczej instytucji 
w Dreźnie. Podczas trwającego 

od kilku tygodni kryzysu wywo-
łanego przez epidemię wirusa 
SARS-CoV-2 zaoferował wspar-
cie, przekazując niezbędne 
środki ochrony osobistej dla dol-
nośląskich szpitali oraz umożli-
wiając przeprowadzanie w jed-
nym z niemieckich laboratoriów 
testów na obecność wirusa dla 
dolnośląskiego personelu me-
dycznego.

Red./UMWD



Co ćwierka w sieci...
WałbrzychMojeMiasto

Anna Żabska

Cezary Przybylski

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Wałbrzyska SSE

Komisja Europejska

Ministerstwo Rozwoju

Zbigniew Boniek

@WalbrzychMM

@AZabska

@PrzybylskiCez

@MuzeumWalbrzych

@WalbrzyskaSSE

@EUinPL

@MinRozwoju

@BoniekZibi

5:25 PM · 6 maj 2020

4:23 PM · 30 kwi 2020 

5:24 PM · 6 maj 2020

1:10 PM · 5 maj 2020

4:57 PM · 6 maj 2020

1:01 PM · 6 maj 2020

7:36 PM · 6 maj 2020

4:00 PM · 6 maj 2020

Ważny krok na budowie obwodnicy W-cha! 800t masy bitumicznej przykryło dzi-
siaj 400m przyszłej jezdni w okolicach ul. Wyszyńskiego. Ta inwestycja to przykład 
racjonalnego, niemal 300-milionowego wsparcia Unii Europejskiej, cennego także 
dla przyszłych pokoleń.@EUinPL@EUinWroclaw@GDDKiA

Dzisiaj miał wystartować XXXII Festiwal Kwiatów w @Zamek_Ksiaz. 
#COVID19 pokrzyżował plany. Ale przy tej okazji chcemy raz jeszcze podziękować 
#medykom za ich ofiarną pracę

Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej rośnie w oczach. Mimo epi-
demii koronawirusa intensywne prace przy budowie tej sztandarowej inwestycji 
na @Dolny_Slask idą pełną parą. Nie rezygnujemy z tak ważnych projektów, dzięki 
którym rozpędzimy powtórnie naszą gospodarkę.

Nie sposób już dłużej trzymać Państwa w niepewności! Nasza nowa wystawa pt. 
Herbatka u Kapelusznika, która przeniesie Was wprost do Krainy Czarów jest już go-
towa i czeka od czwartku 7 maja na swoich pierwszych Gości. 
Nie może Państwa zabraknąć! Do zobaczenia!

Prezes dr @piotr_sosinski wizytował dziś na  budowie #DolnośląskieCen-
trumSportu. Inwestycja realizowana jest przez spółkę, której współwłaścicielem 
jest #WSSE. Pomimo #koronawirus.a budowa najnowocześniejszego w Polsce i 
Europie Środkowej centrum sportu toczy się w szybkim tempie

Pandemia koronawirusa oznacza poważny wstrząs dla gospodarki światowej i 
unijnej, a jej skutki społeczno-ekonomiczne będą bardzo dotkliwe  
Szczegóły Europejskiej Prognozy Gospodarczej https://europa.eu/!qK66ru

Już ponad 3 mln wniosków dot. skorzystania z rozwiązań oferowanych przez #Tar-
czaAntykryzysowa wpłynęło do @zus_pl i urzędów pracy.
Więcej danych: https://bit.ly/2L3UTwD

Za 20/22 lata nasza Kobieca musi przejść na 4-4-2. Z Klarą i Laurą idziemy po me-
dale. Najlepszego dla całej Rodziny Lewandowskich

10 Co tam w sieci? /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 8 maja 2020



Zdrowie i uroda 11
www.30minut.pl  

od 18 lat 
razem z Wami

Piątek, 8 maja 2020

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Mgiełki do twarzy
Kiedy twoja skóra potrze-

buje szybkiego odświeżenia i 
nawilżenia, sięgnij po mgieł-
kę do twarzy. Ten mało po-
pularny i przez wielu jeszcze 
niedoceniony kosmetyk jest 
niezawodnym sposobem na 
błyskawiczną poprawę wy-
glądu skóry. Idealnie sprawdzi 
się zarówno w pielęgnacji do-
mowej, w podróży, a także w 
pracy.

Dlaczego warto używać 
mgiełki do twarzy?

W ich składzie znajdziemy 
zarówno wodę termalną jak 
i szereg składników nawilża-
jących. Dzięki temu pielęg-
nują, odświeżają, łagodzą 
podrażnienia. Idealnie nadają 
się również do przedłużenia 
trwałości makijażu, dlatego 
z powodzeniem można sto-
sować je w ciągu dnia. Są też 
doskonałym rozwiązaniem dla 
osób, które dużo podróżują 
czy przebywają w klimatyzo-
wanych pomieszczeniach.

Jak stosować mgiełkę do 
twarzy?

Mgiełka do twarzy może 
być podstawą Twojej codzien-
nej pielęgnacji domowej. Z 
powodzeniem zastąpi tonik. 
Najlepiej używaj jej rano i wie-
czorem na oczyszczoną skórę. 
Po rozpyleniu z odpowiedniej 
odległości możesz zaczekać aż 
wyschnie lub delikatnie wkle-
pać ją palcami. Na tak przy-
gotowaną skórę nałóż serum 
lub krem. Mgiełki do twarzy 
możesz używać także w ciągu 
dnia w celu utrwalenia lub od-
świeżenia makijażu lub kiedy 
poczujesz ściągnięcie skóry.

Jakie mgiełki do twarzy wy-
bierać?

Wybierając mgiełkę do twa-
rzy w składzie szukaj skład-
ników naturalnych. Aloesu, 
który łagodzi podrażnienia, 
ekstraktu z drożdży, morwy 
białej, soi. Kwasu hialurono-
wego, gliceryny, witaminy B5, 
które mają działanie nawilża-
jące. Może również zawierać 
olejki kwiatowe, które nada-
dzą jej wyjątkowego zapachu.

Nowości kosmetyczne: Krayna

Co zamiast cukru do kawy? Egzotyczne superfoods

FOMO vs. JOMO

Wegańskie Yin i Yang
Każda cera potrzebuje na-

wilżenia, ochrony i pielęgna-
cji. Dlatego powstała pierwsza 
rodzima seria kosmetyków 
wegańskich dla mężczyzn i 
kobiet Krayna. W produktach 
wykorzystywane są składniki 
pochodzenia roślinnego, ze 
zrównoważonych upraw -  bez 
środków chemicznych, sztucz-
nych nawozów i pestycydów. 
Znajdziemy wśród nich: chaber, 
rdest, babkę lancetową, kasz-

tanowiec i inne bogate w sole 
mineralne, witaminy oraz fla-
wonoidy substancje prozdro-
wotne. Marka zadbała także o 
opakowania swoich wyrobów 
w myśl zasady Zero Waste. Kre-
my zamknięte zostały w smu-
kłej szklanej buteleczce, wypo-
sażonej w sterylny dozownik w 
formie pompki. Więcej informa-
cji na www.krayna.pl.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia:

www.krayna.pl

Jeśli nie lubisz gorzkiej kawy 
czy herbaty, a jednocześnie nie 
chcesz używać cukru, wybierz 
inne produkty. Najzdrowszym 
i zarazem naturalnym zamien-
nikiem jest stewia, ale nie każ-
demu może przypaść do gustu 
(podniebienia) jej smak. Na 
rynku mamy zatem dostępne 
jeszcze dwie alternatywy: ksy-
litol oraz erytrytol. Ten pierw-
szy funkcjonuje jako cukier z 
brzozy, charakteryzuje się ni-
ską wartością kaloryczną i jest 

oczywiście słodki, przy czym w 
ogóle nie szkodzi naszym zę-
bom! Erytrytol z kolei nie tuczy 
i przemawia za nim cena, choć 
wydaje się bardziej chemiczny 
i mniej smaczny od swego po-
przednika. Dobrym wyborem 
będzie także cukier trzcinowy. 
To co, czy już wiesz jak osło-
dzisz sobie życie?

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Maca. To warzywo korzenio-
we wykorzystywane od tysięcy 
lat przez Peruwiańczyków. Po-
maga utrzymać zdrowe kości, 
łagodzi objawy menopauzy i 
miesiączki, sprzyja potencji i 
płodności.

Fonio. Spożywane jest w 
krajach Afryki Zachodniej, nie 
zawiera glutenu, bogate w 
cynk, fosfor, magnez i wapń. A 
co kryje się pod tą tajemniczą 
nazwą? Ziarna zboża!

Lucuma, inaczej „złoto In-
ków”. Pochodzi z Ameryki Po-
łudniowej, posiada wysoki po-
ziom karotenu oraz witamin z 
grupy B. W rodzimych stronach 

owoc ten cieszy się większą 
popularnością niż truskawki, a 
nawet czekolada!

Baobab. Kojarzy nam się 
przede wszystkim z Afryką i 
literaturą: „Małym księciem” 
oraz powieścią „W pustyni i w 
puszczy”. Nie wszyscy jednak 
wiedzą, że owoce, jakie rodzi 
to ogromne drzewo, zawiera-
ją 10 razy więcej witaminy C 
niż pomarańcze i 6 razy więcej 
potasu od bananów! Baobaby 
są także doskonałym źródłem 
magnezu.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Dbasz o formę? Nie boisz się kulinarnych nowości? Jesteś sma-
koszem egzotycznych potraw? Świetnie - ten tekst jest w takim 
razie dla ciebie. Włącz w swoje codzienne menu superfoods z naj-
dalszych zakątków świata i ciesz się niepowtarzalnym smakiem 
owoców, warzyw i zbóż, rozpieszczając swe podniebienie do gra-
nic możliwości! Brzmi pysznie, prawda? 

Jeszcze nie tak dawno w sieci 
ogromną popularnością cieszył 
się angielski akronim FOMO (Fear 
of missing out), oznaczający oba-
wę przed wykluczeniem społecz-
nym i strach przed tym, że coś 
nas ominie, że jakaś informacja 
do nas nie dotrze. W dobie koro-
nawirusa lepszy wydaje się inny 
skrót - JOMO, czyli Joy of missing 
out. Możemy go przetłumaczyć 
jako radość płynącą z bycia offli-
ne. Jak to zrobić? Nauczmy się 
żyć bez smartfona i telewizora, 
przynajmniej na urlopie. Mamy 
teraz ku temu możliwości, po-
nieważ złagodzeniu ulegają ob-
ostrzenia, otwierają się hotele, 
jest szansa na przemieszczanie 

się i odpoczynek, oczywiście w 
warunkach maksymalnie bez-
piecznych, odpowiedzialnie. 
Pierwszym krokiem ku „wylogo-
waniu się” z technologiczno-wir-
tualnego świata jest wyłączenie 
powiadomień, pójście na spacer, 
np. do lasu, gdzie nie ma zasię-
gu. Kolejne etapy to: wypady za 
miasto, całkowity reset, wolność 
od spraw bieżących, przytłacza-
jących, kontemplowanie natury, 
zwiedzanie nastawiane na jakość, 
a nie na ilość. Wciśnij zatem pau-
zę i zwolnij. Zmień życiowe cele 
- life goals.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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Tabalugo! Na pomoc!

Powoli wracamy do nor-
malnego życia, ale dla 
wielu z nas nie będzie to 
powrót do tego, co było 
przed epidemią. Z donie-
sień prasowych wynika, że 
pracę stracą ludzie odpo-
wiedzialni za sport od tej 
drugiej strony. Tej tech-
nicznej, organizacyjnej.

Zawiało chłodem, prawda?
Ostatnie informacje mówią 
o 100 pracownikach Aqua 
Zdroju, którzy będą musie-
li się pożegnać z posadą. 
To 80 procent całej załogi! 
Co nam zostanie z Centrum 
Aktywnego Wypoczynku? 
Chwaliliśmy nasze Cen-
trum Sportowo-Rekreacyj-
ne w trakcie każdych zawo-
dów. Chwaliliśmy w Polsce. 
Podczas Mistrzostw Europy 
w koszykówce. Podczas Mi-
strzostw Świata w tańcu. 
Walczyli tu najlepsi zapaś-
nicy, tenisiści, tancerze. 
Gościli mistrzowie świa-
ta, złoci medaliści Igrzysk 
Olimpijskich. Grali finaliści 
Ligi Mistrzów, Ligi Naro-
dów. Grały reprezentacje 
narodowe! O aspekcie kul-
turalnym wspominać nie 
będę, bo nie starczyłoby 
tu na to miejsca! Na miłość 
boską, jeszcze w marcu ot-
wieraliśmy Aleję Gwiazd 
Sportu! A teraz, co?
Chwalona przez władze 
Rajska Dolina staje się Lo-
dolandią ze złym bałwa-
nem Arktosem na czele? 
W bajce z 1994 roku lekar-
stwem na całe zło okazał 
się zielony smok zwany 
Tabalugą. Udało mu się 
sprawić, aby   demoniczny 
bałwan Arktos, rezydujący 
w pałacu zwanym Mroźno-
grodem, znajdującym się 
na wyspie i będącym stoli-
cą miasta Sopelkowo, uległ 
jego dobroci i sile umysłu. 
Przydałby się dzisiaj taki 
właśnie smok, prawdziwy 
mąż stanu, który umiał-
by posprzątać po wirusie. 
Umiałby zrzucić mu koro-
nę z głowy, ale tak, by nie 
ucierpieli jego poddani.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Po co piłce ta UEFA?
Kiedyś były prezydent Fran-
cji Jacque Chirac powiedział w 
odniesieniu do Polski i innych 
krajów aspirujących wówczas 
do Unii Europejskiej, że straciły 
okazj, aby siedzieć cicho (doty-
czyło to ich wsparcia inicjowanej 
przez USA koalicji antyterrory-
stycznej po ataku na WTC). Nato-
miast teraz UEFA straciła okazję, 
aby pokazać, że naprawdę zależy 
jej na dobru futbolu, jest w sta-
nie o nie zawalczyć, że zależy 
jej na zrównoważonym rozwoju 
piłki nożnej, i że jest w stanie 
robić to do czego została tak na-
prawdę powołana. Przeczytałem 
właśnie, że 15 maja rozgrywki 
wznawia Bundesliga. Tylko parę 
dni wcześniej władze ligi fran-
cuskiej ogłosiły koniec sezonu. 
Wcześniej zrobiły to Holandia 
i Belgia i to mimo gróźb UEFA 
(za „samowolne” zakończenie 
sezonu wykluczenie klubów z 
Europejskich Pucharów), która 
wcześniej dała jedynie wytyczne 
- CZEKAĆ. Czekać nie wiadomo 
na co i jak długo. A w tle jeszcze 
mgliste plany dokończenia Ligi 
Mistrzów i Europy. Czy to „czaje-
nie się” było i jest podyktowane 
tylko względami finansowymi, że 
może jeszcze uda się coś z tego 
sezonu wyciągnąć? Absolutnie 
nie krytykuję tu futbolu i całego 
sportu jako biznesu (sam się w 
takowym obracam). Ale mamy 
taką sytuację, że tracą wszystkie 
branże (niektóre nie mają zupeł-
nie żadnych obrotów) więc nie 
rozumiem, dlaczego tępo pró-
buje się coś wyrwać dla/z piłki w 
sposób taki, który zabija ją jako 
sportową rywalizację: rozwala 
systemy rozgrywkowe krajowe 
i europejskie, wprowadza chaos 
(jedni grają, inni nie), niejasne i 
niesprawiedliwe reguły itd.

UEFA powinna od momentu, gdy 
okazało się, że szykuje się prze-
rwa w rozgrywkach opracować 
plan działania z jasnym założe-
niem - koniec sezonu, żadnego 
dogrywania w lipcu i sierpniu - i 
dalej na tej bazie koordynować 
poczynania europejskich fede-
racji, pomagać, współtworzyć 
plany ratunkowe, jeśli chodzi 
o finanse klubów, tłumaczyć, 
negocjować z zawodnikami ko-
nieczność obniżenia kontraktów, 
oszczędności itp., nawet na tyle, 
ile może narzucać pewne roz-
wiązania. Bo UEFA jest od usta-
lania reguł gry a nie od uczest-
nictwa w grze według reguł jej 
uczestników.

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Wstępny podział IV ligi
W ostatnim numerze pisaliśmy o 40 drużynach, które będą mogły zagrać w przyszłym se-

zonie w IV lidze. Biorąc pod uwagę układ tabel, przygotowaliśmy wstępny podział, według 
którego miałyby się owe rozgrywki potoczyć.

Wychowanek Victorii Wałbrzych podpisał zawodowy kontrakt z Zagłębiem Lubin
Dominik Więcek, przedłużył umowę z Zagłębiem Lubin i został zawodnikiem I drużyny, z 

którą będzie przygotowywał się do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy. Umowa obowiązuje do 
czerwca 2022 roku.

Pierwszym warunkiem 
będzie rozstrzygnięcie w 
barażach o prawo gry w III 
lidze. Ubiegają się o nie-
go aktualni liderzy swo-
ich grup. W zachodniej na 
pierwszym miejscu jest 
Apis Jędrzychowice. Na 
wschodzie Polonia Stal 
Świdnica. Zmiany najbar-
dziej dotyczyć będą Orła 
Lubawki. Zakładając awans 

drużyny ze Świdnicy, Orzeł 
zagra w grupie wschodniej. 
W przypadku awansu dru-
żyna z Lubawki zostanie do-
łączona do grupy zachod-
niej, który administracyjnie 
należy do okręgu jelenio-
górskiego, ale od wielu lat 
występuje w rozgrywkach 
okręgu wałbrzyskiego.

Do rozstrzygnięcia bę-
dzie jeszcze sprawa awansu 

z drugiego miejsca z grupy 
jeleniogórskiej Ligi Okręgo-
wej, gdzie na 2 i 3 miejscu 
znajdują się dwie drużyny o 
tej samej liczbie punktów. 
Sprawa dotyczy Włókniarza 
Leśna i Victorii Ruszów. W 
bezpośrednim pojedynku 
lepiej wypadł zespół z Ru-
szowa.

Warto pamiętać, że takie 
założenie sprawdzi się w 
przypadku braku spadków 
z III ligi oraz przystąpieniu 
do rozgrywek wszystkich 
zainteresowanych drużyn. 
Dzisiaj trudno przewidzieć, 
czy wszystkie zespoły będą 
w stanie spełnić dość duże 
wymagania organizacyjno-
-finansowe, by zagrać na 
tym poziomie rozgrywko-
wym. 

JZ

- Bardzo nas cieszy, że 
kolejni młodzi zawodnicy 
dołączają do pierwszego 
zespołu. Pokazuje to dobrą 
współpracę pomiędzy nami 
a akademią i jest sygna-
łem dla innych chłopców, 
że warto pracować, rozwi-
jać się i cierpliwie czekać 
na swoją szansę. Dominik 
Więcek, to zawodnik o du-
żym potencjale - powie-
dział Martin Ševela, szko-
leniowiec KGHM Zagłębia 
Lubin.

Dominik Więcek skończy 
w tym roku 20 lat. Wystę-
puje na pozycji pomocnika. 
Dotychczas był podstawo-
wym zawodnikiem rezerw 

Zagłębia. Spędził na boisku 
prawie 1140 minut, zdoby-
wając jedną bramkę w me-
czu przeciwko ekipie Gwar-
ka Tarnowskie Góry.

Dominik swoją przygo-
dę z piłką nożną rozpoczął 
w 2007 roku. Od samego 
początku trenował ze star-
szymi od siebie kolegami. 
Wspierany przez rodziców, 
wytrwale pracował, oczeku-
jąc na swoją szansę. W wieku 
12 lat wziął udział w testach 
przeprowadzonych przez 
Zagłębie Lubin. Scouci uzna-
li, że ma talent, który warto 
rozwijać i tak młody piłkarz 
trafił do „miedziowych”. Od 
tamtego momentu, Domi-

nik piął się po szczeblach 
kariery, grając w drużynach 
juniorskich. Więcej o Domi-
niku, wspomnieniach jego 
pierwszego trenera już w 
następnym numerze.

JZ

Wiemy już trochę więcej
Odbyły się już wideokonferencje grup rozgrywkowych, podczas których wstępnie zadecydo-

wano jak wyglądać będzie koniec rozgrywek. Część klubów się ucieszy, nikt specjalnie się nie 
zmartwi. Oficjalne informacje zostaną przekazane 11 bądź 12 maja, ale już teraz możemy zało-
żyć, że wszystko jest poukładane.

Piłkarskie władze chcą 
rozegrać baraże o awans do 
III ligi. Zamierzają również 
w pierwszych tygodniach 
sierpnia rozegrać mecze 
Pucharu Polski. Powrót roz-
grywek Wałbrzyskiej Serie 
A i B planowany jest na 15 
sierpnia. Możliwe, że trochę 
wcześniej na boisku ujrzy-
my drużyny w rozgrywkach 
IV ligi i Ligi Okręgowej. 
Wszystko będzie jednak 
zależne od drużyn, które 
przystąpią do rozgrywek.

Najwcześniej wymogi 
licencyjne będą musiały 
przeprowadzić zespoły, 

które będą grać w rozgryw-
kach IV ligi. Trudno również 
ocenić jak zostanie IV liga 
podzielona. Na dzień dzi-
siejszy są brane pod uwagę 
dwa warianty.

Liga Okręgowa również 
zostanie powiększona. Cie-
kawi jesteśmy jak ostatecz-
nie postanowi Dolnośląski 
Związek Piłki Nożnej, który 
również przygotowuje mi-
nimum dwa rozwiązania. 
Faktem jest, że z Wałbrzy-
skiej Serie A awans uzyska-
ła Victoria Świebodzice.

Ciekawie będzie również 
na poziomie A i B klasy. 

Wciąż trudno wyrokować 
czy z B awansuje jedna czy 
dwie drużyny. Biorąc pod 
uwagę nasz okręg, awans 
na pewno uzyska Podgórze 
Wałbrzych, które serdecz-
nie witamy w Wałbrzyskiej 
Serie A. Grupy z podokręgu 
wałbrzyskiego zostaną po-
większone i ukształtowane 
według podziału geogra-
ficznego, który może ulec 
zmianie. Decyzje centrali 
będą ogłoszone już na po-
czątku przyszłego tygodnia.

JZ
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Marcin   
Nazwisko: Morawski 
Data urodzenia: 3 maja 1980 roku 
Pseudonim sportowy:   Maran 
Klub: AKS Strzegom, Szkółka Piłkarska Młode Wilki 
Szczawno-Zdrój (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces?
Ten największy jest wciąż przede mną. A z dotychczaso-
wych to na pewno występy w ekstraklasowym Widzewie 
Łódź oraz gra w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Bardzo sobie cenię rów-
nież awanse z Górnikiem od IV do II ligi. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Michael Jordan, bo to czasy mojej młodości. Pamiętam, jak czekałem w nocy na 
mecze NBA, a w niedziele powtórki. Później duże wrażenie wywarł na mnie rów-
nież ś.p. Kobe Bryant. Zawsze podobała mi się gra Cristiano Ronaldo, choć nie 
mogę powiedzieć, aby był moim idolem. 
Dlaczego piłka nożna?
Pamiętam, jak kolega zabrał mnie na zajęcia do trenera Zbyszka Góreckiego. Jak 
poszedłem pierwszy raz, to później już chciałem chodzić do niego codziennie i nie 
widziałem niczego innego oprócz gry w piłki nożnej, z którą po pierwszych zaję-
ciach spałem. Nie mogę w tym miejscu nie wspomnieć również o panu Kazimierzu 
Staszewskim, który miał spory wkład w ukształtowanie mnie jako sportowca. 
Jaki cel jako zawodnik i trener chcesz osiągnąć?
Jako zawodnik chciałbym wprowadzić AKS Strzegom do III ligi, spełnić marzenia 
strzegomskich kibiców i dać im historyczny sukces. A że nie jestem już najmłodszy, 
to nie powiem, że chciałbym grać w europejskich pucharach, ponieważ zaatako-
wała mnie „4” z przodu (śmiech). Lubię pracę z dziećmi, dlatego liczę, że któryś z 
moich podopiecznych z Młodych Wilków zagra kiedyś na najwyższym szczeblu w 
Polsce albo zrobi dużą piłkarską karierę. Mamy bowiem kilka perełek w najmłod-
szych grupach, które pięknie rokują na przyszłość. Nie wykluczam, że w przyszłości 
powrócę do Górnika Wałbrzych, w którym spędziłem kilka pięknych lat. A w jakiej 
roli, to już pokaże życie. Dzisiaj jednak koncentruję się na pracy w klubie ze Strze-
gomia oraz kształceniu najmłodszego piłkarskiego narybku. 

Ściganie (na razie) w pojedynkę 
Podobnie jak w innych dyscyplinach sportowych pandemia koronawirusa mocno zamieszała również w środowisku ko-

larzy górskich. Na szczęście wszyscy zawodnicy KKW Nexelo Wałbrzych są zdrowi i we własnym zakresie próbują utrzymać 
zdobytą zimą formę. 

Niebieski odzew na koronawirusa
Choć od strony sportowej w Górniku Trans.eu niewiele się dzieje, to jednak klub jest bardzo 

aktywny jeśli chodzi o przedsięwzięcia promujące najważniejsze atrakcje regionu czy lokal-
ne projekty prozdrowotne. Warto w tym miejscu wspomnieć chociażby o akcjach: „graMY dla 
Wałbrzyskiego Szpitala” czy „Łączy nas Niebieska Krew”. 

Pod wodzą trenera Piotra 
Waleraka, który swym pod-
opiecznym przygotował roz-
piskę indywidualnych zajęć, 
nasi „górale” starają się pod-
trzymać zdobytą przed kil-
koma miesiącami formę. - O 
specjalistycznych treningach 
na razie nie może być jednak 
mowy. W kolarstwie nadal nie 
można trenować grupowo, tak 
więc każdy musi, korzystając z 
moich wskazówek, ćwiczyć na 
własną rękę -, powiedział Wa-
lerak.

Można powiedzieć, że wał-
brzyszanie trenują na pół 
gwizdka, ale takie podejście 
nie może dziwić również z 
tego względu, iż wciąż nie-
znany jest kalendarz imprez 
międzynarodowych jak i ogól-

nopolskich. Według naszego 
rozmówcy Międzynarodowa 
Unia Kolarska w połowie maja 
przedstawi plan tegorocznych 
zawodów, a po niej swoją roz-
piskę powinien zaprezento-
wać również Polski Związek 
Kolarski. Wszystko jednak za-
leżeć będzie od rozwoju obec-
nej sytuacji, może się bowiem 
okazać, iż plany na drugą część 
roku także nie będą nic warte. 

W najbliższą niedzielę mia-
ła się odbyć pierwsza odsłona 
„Górali na start” (w tym roku 
w Wałbrzychu oraz Boguszo-
wie-Gorcach), która wstępnie 
została przełożona na połowę 
września. Ponadto pod koniec 
wakacji Boguszów-Gorce miał 
być gospodarzem Mistrzostw 
Polski rowerów elektrycznych, 

ale mimo że do 30 sierpnia 
pozostało sporo czasu, to na 
razie nikt nie jest w stanie 
powiedzieć czy rywalizacja 
odbędzie się zgodnie z termi-
narzem. Podobnie jak i inne 
zaplanowane w naszym regio-
nie imprezy, Bike Maraton (20 
czerwca w Wałbrzychu) oraz 
Puchar Strefy MTB Sudety (24 
maja w Mieroszowie), które nie 
wiadomo kiedy i czy w ogóle 
uda się przeprowadzić. 

Biorąc pod uwagę wspo-
mniane powyżej komplikacje 
z kalendarzem wydaje się, iż 
mimo ambitnych planów na-
szym kolarzom nie uda się 
przebić minionego roku, który 
„góralom” KKW Nexelo przy-
niósł kilka świetnych wyników. 
Filip Brzóska wywalczył srebr-

ny medal w Mistrzostwach 
Polski juniorów młodszych 
oraz zajął 2. miejsce w zawo-
dach Dolny Śląsk Tour na szo-
sie. Magdalena Zielińska sięg-
nęła po złoto Akademickich 
Mistrzostw Polski, ma za sobą 
również starty w Pucharze 
Świata, a Łukasz Szymczuk był 
w drugi w Mistrzostwach Pol-
ski w eliminatorze w kategorii 
open. Mimo wszystko przed-
stawiciele naszego klubu nie 
tracą optymizmu. Lokalnych 
„górali” od 2019 roku wspie-
ra bowiem firma Nexelo, na 
współpracę z którą wałbrzy-
szanie liczą również w dwóch 
kolejnych latach. 

Bartłomiej Nowak 

Liczby rosną swoim tempem.
Facebook, który stał się na-

szym krótkowidzącym okiem, 
protezą mózgu, teraz bardziej niż 
kiedykolwiek, puchnie od pan-
demicznych teorii spiskowych.

Sam zaczynam wierzyć.

To najlepszy moment, by po-
wiedzieć bakcylowi „sprawdzam”. 

Realne zagrożenie, czy me-
dialna bańka, groźny czy nie, po-
każe najbliższa odwilż. Czas przy-
gotowań, poświęcania ludzi, ich 
wolności i możliwości zarabiania, 
czas kiedy należało zaopatrzyć 
służbę zdrowia w sprzęt, zamiast 
Policję w pałki, mija spędzany na 
produkcji waty i propagandzie. 
Na Owsiaka i pojedynczych bo-
haterów można było liczyć.

Z parujących, zielonych łąk 
leśnego miasta, postpandemicz-
nych mgieł, nieśmiale wynurzają 
się marketingowe działa insty-
tucji - pieniędze, strategia, jakaś 
pewnie ambicja, oddając próbne 
salwy w pustą jeszcze kultural-
nie, cielesną przestrzeń.

Lecz zanim słodzone uśmie-
chem potyczki rozpoczęły się 
na dobre, oto uroczo, z małą, 
błyszczącą, różową sikawką na 
wodę, strzelając gdziekolwiek i 
beztrosko, wybiega małe muze-
um, śmiejąc się przy tym do bólu 
mięśni brzucha.

I wszyscy zastanawiają się, jak 
tu nie lubić Muzeum Porcelany.

W czwartek otwiera wystawę. 
Myśląc o przepisach i ciasnych 
korytarzach, zwiedzanie odbę-
dzie się gęsiego (puszczam oko). 

Będą Państwo zadowoleni, 
znamy je przecież. 

Stara Kopalnia, Zamek Książ, 
BWA gotowi od minionego po-
niedziałku, w sanitarnym reżimie. 

Siedząc za biurkiem, obser-
wuję wypucowaną, oklejoną ta-
śmą ostrzegawczą Sztygarówkę. 
Zamiast z rozmowami, rozpalają-
cymi wyobraźnię gośćmi, kojarzy 
się z zapachem płynów dezynfe-
kujących.

Odbieram telefony z rezerwa-
cjami hotelu i przewodnika na 
wakacje.

Pożyjemy, zobaczymy. 

Gdyby nie pandemia korona-
wirusa, to zapewne nasi koszyka-
rze byliby już po dwóch meczach 
finału I ligi, gdyż na miniony 
weekend zaplanowane były dwa 
pierwsze spotkania decydujące 
o awansie do Polskiej Ligi Ko-
szykówki. I choć Polski Związek 
Koszykówki uznał Górnika Trans.
eu mistrzem I ligi, to zarazem za-
mknął furtkę podopiecznym tre-
nera Łukasza Grudniewskiego in-
formując, iż w tym roku awansów 
na najwyższy szczebel w kraju nie 
będzie. 

Tyle jeśli chodzi o obecne spra-
wy sportowe. Zapewne więcej 

o przyszłości sportowej Górnika 
Trans.eu czy ewentualnych zmia-
nach kadrowych będzie można 
powiedzieć w drugiej połowie 
czerwca. Tuż przed wakacjami 
bowiem działacze wraz z gracza-
mi oraz sztabem trenerskim mają 
usiąść do rozmów na temat kolej-
nego sezonu.

Obecnia cisza nie oznacza 
jednak zastoju w klubie, który 
aktywnie włącza się w lokalne 
przedsięwzięcia. Górnicy uczest-
niczą w akcji „graMY dla Wałbrzy-
skiego Szpitala”, która w pięknym 
celu połączyła 28 ośrodków spor-
towych z Wałbrzycha oraz regio-

nu. Cel akcji to zbiórka 74 tysięcy 
189 złotych oraz 6 groszy. Skąd 
taka kwota? 74 to znany wszyst-
kim lokalny numer kierunkowy, 
a 1896 to rok pierwszych nowo-
żytnych Igrzysk Olimpijskich. Jak 
dotąd zebrano ponad 21 tysięcy 
złotych, które zostaną przekaza-
ne na zakup sprzętu dla naszego 
szpitala, a konkretnie oddziałów 
SOR i zakaźnego. 

Od kilku tygodni w wielu miej-
scach Wałbrzycha widać bilboar-
dy, w których Górnicy zachęcają 
do pozostania w domu, informu-
ją jak myć ręce czy gdzie się zgło-
sić w przypadku zauważenia ob-
jawów koronawirusa. - Staramy 
się podtrzymywać wałbrzyszan 
na duchu, dlatego rozpoczęliśmy 
współpracę z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej. W 
praktyce oznacza to, że robimy 
zakupy dla seniorów i pomaga-
my w załatwianiu codziennych 
spraw -, poinformował Arkadiusz 
Chlebda, przedstawiciel klubu. 

Kolejna warta nagłośnienia 
akcja to „Niebieska Krew”, czyli 
zbiórka krwi na rzecz Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. 
W ubiegłotygodniowej, pierw-
szej zbiórce wzięli między innymi 
Arkadiusz Chlebda, Rafał Glapiń-
ski, trener Paweł Domoradzki czy 
Rafał Lewandowski, kibic zespo-
łu. - Chcielibyśmy, aby to była 
cykliczna akcja skupiająca przede 
wszystkich fanów Górnika, a w 
mniejszym stopniu zawodników. 
Jestem przekonany, że nasza wi-
zyta w stacji krwiodawstwa z Ra-
fałem Glapińskim na czele poka-
zała, że warto i należy pomagać -, 
powiedział Chlebda. 

Przyszłość klubu w dużym 
stopniu zależy od licznych part-
nerów klubu. Nie dziwi zatem ak-
tywność Górnika w upowszech-
nianiu projektu wowczery.pl, 
którego głównym celem jest 
popularyzacja miejskich atrakcji. 
- Mamy kibiców w całej Polsce, 
ale i Europie, dlatego na naszym 
Facebook’u promujemy lokalne 
atrakcje oraz możliwości wspar-
cia na przykład Zamku Książ, 
Palmiarni czy Starej Kopalni -, 
tłumaczył pan Arkadiusz. Obok 
Facebook’a Górnicy promują się 
między innymi na Tik Toku, czy 
YouTube’ie, gdzie sporym zainte-
resowaniem cieszy się chociażby 
film „Trenuj w domu ze złotymi 
medalistami I ligi – Górnikiem 
Trans.eu Wałbrzych”. 

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
Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

Drogie Panie kosmetyczki i stylistki 

paznokci mam do podnajęcia  gabinety 

w pełni nowocześnie  wyposażone  na  

waszą działalność w Wałbrzychu

tel. 791 894 799

lub inną formę współpracy

KREDYTY
gotówkowy, � rmowy, 

hipoteczny

ODDŁUŻENIA
Broniewskiego 65

Wałbrzych

796 610 010

ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

ul.Długa 3a Wałbrzych
tel.608 44 22 01
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PRACA

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

USŁUGI

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

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

(8) 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

(8) 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

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

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

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

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

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

(2) 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 .

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

KUPIĘ

(8) 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
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