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2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia
Jak zmieniło się życie w osiedlowym sklepie
w ostatnich tygodniach?
Opowiadają Janina i Andrzej Dąbrowscy, właściciele sklepu osiedlowego na Nowym Mieście
w Wałbrzychu.
Kiedy zauważyli Państwo,
że sklep zaczyna inaczej funkcjonować?
Zauważalne zmiany w tym co
ludzie kupują, jak się zachowują
wobec siebie i nas odczuwamy
od niecałych dwóch tygodni.
Poza zakupami chcą zapewne porozmawiać o tym co
się dzieje?
U nas wygląda to trochę
inaczej. Jesteśmy do pewnego
stopnia społecznością zamkniętą, to znaczy my i nasi stali klienci, którzy zawsze przychodzili
do nas nie tylko po zakupy, ale
i porozmawiać. W naszym sklepie klienci zawsze spędzali sporo czasu. Teraz niestety nie możemy sobie na to pozwolić. Na
rozmowy nie ma już czasu, bo
na zewnątrz ustawia się kolejka.
Zakupy trzeba robić szybko, co
na szczęście wszyscy rozumieją.
Ludzie są zatem wyrozumiali, godzą się z niedogodnościami?
Zdecydowanie tak. Nieliczni, trzeba podkreślić, że bardzo
nieliczni!, czasami nie doczytają
jakiegoś naszego komunikatu, z
czego wychodzi drobne nieporozumienie, zresztą natychmiast
prostowane. Często jest tak, że
nasi klienci sami się nawzajem,
w bardzo grzeczny sposób, dyscyplinują. Zdecydowanie widoczne jest zrozumienie nas,
siebie nawzajem. Ze względu
na istniejącą sytuację trzeba
było zmniejszyć godziny otwarcia sklepu. Wszyscy z którymi
rozmawialiśmy na ten temat,
nie odczuli jakiejkolwiek uciążliwości z tego powodu. My z kolei
zauważyliśmy, że przy tej okazji
zmniejszyły się takie niekontrolowane, czasami zbędne z punktu widzenia klientów, wyjścia do
sklepu. Okazało się, że bez problemu wszystkie zakupy można
zrobić do godziny 18 – bo o tej
porze zamykamy sklep. Wcześniej otwarty był do 21.
Czy więcej ludzi spoza
dzielnicy pojawiło się w Waszym sklepie?

Tak, zaczęli pojawiać się
klienci, których nigdy wcześniej
nie widzieliśmy. Byli to ludzie,
którzy szukali czegoś, czego
nie dostali w innych sklepach.
Przyjeżdżali na zasadzie poszukiwań.
Czy stali klienci, którzy
kupowali u Was pewien asortyment, a uzupełniali go w
większych marketach, „przerzucili” się teraz na Wasz
sklep, bo uważają, że jest to
bezpieczniejsze niż zakupy w
dużym markecie?
Niewielu. Naprawdę jest
to garstka ludzi, którzy robią
większe zakupy, na przykład na
zapas. Większość naszych klientów nie zmieniła swoich przyzwyczajeń w robieniu zakupów.
Przychodzą codziennie.
Przychodzą w maseczkach?
Coraz częściej w maseczkach
i w rękawiczkach. Jeżeli nie mają
maseczek, to zasłaniają twarze
apaszkami, albo chustami. Z
dnia na dzień jest takich osób
coraz więcej.
Jak zaopatrzone są hurtownie?
Niektórych towarów brakuje, to jest oczywiste. Ale tych
towarów nie brakuje na stałe.
Zaopatrzenie do hurtowni trafia
nie tak szybko jak kiedyś. Teraz
to trwa dwa, czasami trzy dni,
jednak zawsze jest uzupełnione.
Dzisiaj nie można już zaopatrzyć
się tylko w jednej hurtowni, ponieważ często zdarza się, że
czegoś akurat w tym dniu brakuje. Trzeba zatem pojechać do
dwóch, nawet trzech w ciągu
dnia, żeby uzbierać wszystko,
co w sklepie jest potrzebne. Do
tego wydłużył się czas zakupów
w hurtowniach, do których nie
wpuszczanych jest więcej niż 5
osób. Kiedyś takie zakupy trwały około 2 godzin, teraz trzeba
dołożyć do tego prawie drugie
tyle na odczekanie w kolejce.
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„Uśmiech wędruje daleko.”
James Joyce
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ZDANIEM
SAMORZĄDOWCA

ANATOL SZPUR

Kiedy pandemia staje się codziennością –
wpływ koronawirusa na gospodarkę.
Życie pisze przeróżne scenariusze... Nie spodziewałem się, że w dzisiejszych czasach spotka
nas tak trudna i pełna wyzwań sytuacja. Pandemia, która zatrzyma nas w domach, zamknie
szkoły, restauracje, ośrodki sportowe. Zablokuje
rozwój gospodarki i zachwieje naszą stabilizacją
zawodową. Wpłynie praktycznie na każdy obszar
naszego życia.
Pracując jako Radny Wałbrzycha na co dzień mam
kontakt z wieloma ludźmi, w tym przede wszystkim
mieszkańcami, którzy dzielą się swoimi opiniami i
propozycjami rozwoju naszego regionu. W tym momencie kwestie rozwoju miasta zostały wyprzedzone
przez takie tematy jak: płynność finansowa, zatrudnienie, strach i niepewność.
Trudny czas dla gospodarki
Koronawirus praktycznie zatrzymał działalność wielu branż naszej gospodarki. Przez zamknięcie granic
ucierpiał nie tylko transport i handel, ale też turystyka
– hotele, ośrodki i biura podróży. Właściciele punktów gastronomicznych byli zmuszeni je zamknąć, co
sprawiło, że realnie przestali zarabiać. Mniejsze działalności, takie jak usługi kosmetyczne, fryzjerskie oraz
wszelkiego rodzaju obiekty sportowe i rekreacyjne
musiały odwołać wizyty i prowadzone zajęcia.
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Koronawirus 3

od 18 lat
razem z Wami
Niestety prócz braku przychodów, właściciele tego
typu firm wciąż są obarczeni kosztami stałymi, które muszą regulować. Są to m.in. opłaty za wynajem
pomieszczeń, pensje pracowników, wszelkie raty kredytów, a także podatki i ZUS. Stawia ich to w bardzo
trudnej sytuacji, która jest o tyle złożona, że nie mają
wiedzy o tym, kiedy wszystko wróci do normy i powiemy wprost, że wirusa już nie ma.
W chęć pomocy przedsiębiorcom zaangażował się
rząd, ogłaszając Tarczę Antykryzysową oraz banki,
które zaproponowały możliwość odroczenia spłat
kredytów i leasingów, czy łatwodostępne kredyty
wspomagające. Zaangażowały się też niektóre korporacje, obniżając ceny swoich produktów, jak chociażby paliwa.
Zaangażować możemy się również my
Nawet jeśli pozostajemy w domach, możemy spróbować pomóc sobie nawzajem. Czasem drobne gesty,
wykonane przez niewiele osób mogą uczynić wiele
dobrego. Nie odwołujmy korepetycji, czy szkoleń
– weźmy udział online. Dzięki temu nasz trener nie
pozostanie bez pieniędzy. Zamówmy coś na obiad z
pobliskiej restauracji, która jest zamknięta, ale właściciel dostarcza jedzenie pod drzwi. Zastanówmy się,
co możemy zrobić, aby pomóc nam tutaj lokalnie. A
może w ten sposób ktoś pomoże nam?
Zdaję sobie sprawę, że obecny czas jest niezwykle
trudny dla każdego z nas. Myślimy przede wszystkim o sobie, o swoim zdrowiu, pracy – tym co najważniejsze. Jednak uważam, że to właśnie takie
sytuacje pokazują naszą siłę, która sprawi, że przetrwamy najtrudniejsze chwile. Tego jestem pewien.
Anatol Szpur
Bezpartyjny Samorządowiec,
Radny Miasta Wałbrzych

facebook.com/AnatolSzpur.official/
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MILIONY NA WALKĘ
Z KORONAWIRUSEM
CD Project 4 miliony złotych

Firma produkująca gry CD Projekt przekazała dwa miliony złotych na
walkę z koronawirusem. Kolejne dwa miliony złotych przekażą główni akcjonariusze spółki. O wsparciu służb medycznych firma poinformowała na
swojej stronie jednocześnie dziękując wszystkim zaangażowanym w walkę z
epidemią. Jak podkreślają władze spółki w komunikacie: – Nie znamy się na
kupowaniu sprzętu medycznego, dlatego podjęliśmy współpracę z profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem – WOŚP – dodano.

KGHM 20 milionów złotych

KGHM dołącza do walki z koronawirusem. Właśnie zakupił sprzęt medyczny o wartości 20 milionów złotych. Sprzęt zakupiony przez koncern z Chin
pojawił się w Polsce w czwartek. Jak podkreśla prezes zarządu KGHM Polska
Miedź S.A. Marcin Chludziński: - To nasz moralny obowiązek jako spółki Skarbu Państwa, by pomagać w takim zakresie jak to dla nas możliwe i dzielić
się pomocą z polskim społeczeństwem. KGHM zakupił w Chinach blisko 20
nowoczesnych respiratorów medycznych, 100 tysięcy sztuk kombinezonów,
500 tysięcy maseczek ochronnych oraz 200 tysięcy par gogli medycznych.

PKO BP 3 miliony złotych

Bank PKO BP przeznaczył 3 miliony złotych na zakup blisko siedem i pół
tysiąca testów na obecnośc koronawirusa dla szpitali i personelu medycznego. Będą one przeprowadzane w laboratorium Warsaw Genomics bezpłatnie. Warto podkreślić, że dotąd grupa kapitałowa Banku PKO przeznaczyła
łącznie 14 milionów złotych na walkę z koronawirusem. Bank przekaże również 100 samochodów na potrzeby Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a
kolejne 20 trafi do szpitali.

Jerzy Starak 100 respiratorów

Jeden z najbogatszych Polaków, Jerzy Starak, wraz z należącą do niego
grupą Polpharma, przekażą polskiej służbie zdrowia 100 respiratorów. Ich
wartość to ok. siedem milionów złotych. Respiratory to urządzenia, które należą obecnie do najpilniejszych potrzeb polskich szpitali. Podarowane przez
Staraka trafią do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia i zostaną przekazane do
wskazanych przez nie placówek. Sprzęt ma zatem trafić do szpitali w okresie, w którym spodziewane jest najwyższe zapotrzebowanie. Finalizowane
są negocjacje dotyczące dostawy następnych 10 urządzeń - tak, aby pula
przekazana szpitalom wskazanym przez Ministerstwo Zdrowia wynosiła w
sumie 100 sztuk.

Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy 20 milionów złotych

W niedzielę 22 marca Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy złożyła zamówienie na 50 tysięcy Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej (IPOB).
Zestawy te zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa lekarzy i personelu
medycznego ratującego życie i zdrowie osób zarażonych koronawirusem.
Fundacja przeznaczyła na ten zakup około 16 mln złotych. Zarząd Fundacji zdecydował się pokryć koszt zakupu częściowo ze środków zebranych w
roku 2019 w ramach 1% podatku, a częściowo - ze zbiórki 28. Finału WOŚP.
Całość zaangażowania Fundacji w walkę z koronawirusem wynosi więc na
ten moment blisko 20 mln złotych.

UNIMOT S.A. 100 000 testów na koronawirusa

Spółka UNIMOT S.A., polski niezależny importer paliw, przekaże polskiemu rządowi w ramach darowizny 100 000 sztuk testów na koronawirusa.
Cenna przesyłka dotrze do Polski za kilkanaście dni. - UNIMOT S.A., który
sprzedaje także na rynku chińskim oleje silnikowe pod marką AVIA, wykorzystując swoje dobre relacje biznesowe z chińskimi partnerami, sprowadzi
do Polski 100 000 sztuk testów na koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19. Dostawcą, który zgodził się zrealizować zamówienie, jest firma farmaceutyczna Sinopharm International z siedzibą w Hong Kongu – czytamy
w komunikacie.

Anna i Robert Lewandowscy 1 milion EURO

Anna i Robert Lewandowscy postanowili zaangażować się w walkę z szalejącą niemal na całym świecie epidemią koronawirusa. Przekazali na ten cel
wielkie pieniądze – jeden milion euro, czyli blisko cztery i pół miliona złotych - Dziś wszyscy jesteśmy świadomi trudności sytuacji, jaka nas otacza.
Dziś wszyscy gramy w jednej drużynie. Bądźmy silni w tej walce i bądźmy
jednomyślni. Jeśli możemy w sposób bezpieczny komuś pomóc, to róbmy
to. Dobro wraca - mówią Lewandowscy.

Dominika Kulczyk 20 milionów złotych

20 mln zł trafić ma do Fundacji Lekarze Lekarzom. Kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu medycznego. O przekazaniu tych środków zdecydowała Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation w czwartek. - Teraz
bardziej niż kiedykolwiek los nam pokazuje, jak bardzo jesteśmy ze sobą
połączeni. Jeśli będziemy dla siebie tak bardzo, jak potrafimy – wygramy!
Zawsze! - mówi Dominika Kulczyk. Jak informuje Fundacja , pieniądze mają
pozwolić przede wszystkim na zakup sprzętu do diagnostyki genetycznej
Real Time PCR umożliwiającej wykrywanie zakażenia koronawirusem.
Źródła i cytaty
businessinsider.com.pl/
www.wirtualnemedia.pl/

www.money.pl/
www.pap.pl/
www.wosp.org.pl/

www.onet.sport.pl
www.wp.pl/

4 Temat tygodnia
Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

/mjablonski.fotografia/
/dron.walbrzych.fotografia/
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Tak głosowali nas
czytelnicy w ankiecie
internetowej:
Czy nauczanie przez
internet sprawdzi się?

Wyniki na dzień 26.03.2020

TAK
25%

Internetowa szkoła
W związku z epidemią koronawirusa w Polsce z dniem 16 marca
całkowicie zawieszono zajęcia dydaktyczne w placówkach oswiatowych. Zapowiadały się wcześniejsze wakacje, jednak wraz z rozwojem sytuacji i przedłużeniem oraz zaostrzeniem rygorów postępowania społeczeństwa w kraju, Ministerstwo Edukacji wprowadziło
szkołę do domów.
Praca zdalna
16 marca 2020 roku na stronach
Ministerstwa Edukacji pojawiła
się informacja „Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach
- rekomendacje dla nauczycieli i
dyrektorów”. W komunikacie polecano m.in.: epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”,
portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Bibliotekę Cyfrową Ośrodka Rozwoju
Edukacji, czyli źródła, które mogą
być użyte do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i
instytucjami publicznymi opracowało te rekomendacje, by ułatwić
i kadrze pedagogicznej, i dzieciom
REKLAMA

odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Adresy przydatnych stron
i portali internetowych będziemy
na bieżąco uzupełniać – zapowiedziano.
Nie jest łatwo
Pedagog i autorka podręczników do kształcenia zintegrowanego Joanna Białobrzeska, która
zajmuje się edukacją od 35 lat,
zwraca uwagę na ważny problem,
jakim jest brak przygotowania do
zdalnej nauki wśród nauczycieli
oraz rodziców i uczniów. - Aż mi
trudno w to wszystko uwierzyć.
Bo co to jest to zdalne nauczanie
w obecnej sytuacji? My tego jeszcze nie potrafimy, a już na pewno
nie potrafią dzieci. [...] My mamy
im szkołę wprowadzić do domu.
One tego nie rozumieją. [...] To jest
bardzo długi proces - zauważa nauczycielka.

Odpowiedzialność
pedagogów
Warto podkreślić, że cała odpowiedzialność za przygotowanie i
prowadzanie nauki przez internet
spoczywa na dyrektorach szkół.
Od środy placówki muszą znów
realizować podstawę programową i wystawiać oceny za zajęcia
prowadzone w internecie. Jednak
pojawia się problem z dostępnością do sprzętu i internetu. To
nauczyciele byli zobowiązani dotrzeć telefonicznie do rodziców
swoich uczniów i zaczerpnąć wiedzy o ich możliwościach, zarówno
sprzętowych, jak i dostępności do
internetu. O ile w większych aglomeracjach uczniowie są lepiej wyposażeni w komputery, laptopy,
tablety, o tyle w małych już nie.
Jak podkreślają przedstawiciele
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Kadry Kierowniczej Oświaty około
trzynaście procent polskich dzieci
jest wykluczonych cyfrowo. Oznacza to, że albo dzieci nie mają komputera albo dostępu do internetu.
Zdarza się również tak, że w domu
jest jeden laptop na kilkoro dzieci.
Z kolei przy najmłodszych klasach

NIE
75%

1-3 do zdalnej nauki niezbędni są
rodzice bądź opiekunowie.
Nauczyciele korzystają ze
wszystkiego
W dość komfortowej sytuacji
są nauczyciele języków obcych,
zwłaszcza angliści, którzy mogą
wykorzystać materiały przygotowane przez wydawnictwa: karty
pracy, listy słówek z możliwością
ich odsłuchania czy filmiki BBC.
Pearson na przykład stworzył podstronę poświęconą domowej szkole, na której umieszczone zostały
poradniki, nagrania szkoleń nt.
zdalnego nauczania. Uruchomiono także specjalne infolinie, dzięki
którym nauczyciel może otrzymać
natychmiastowe wsparcie. Podobnie zadziałało Oxford University
Press.
Dodatkowo, dobrym rozwiązaniem na ten trudny czas, są również
nowoczesne, a przy tym darmowe
narzędzia edukacyjne online, takie
jak na przykład quizlet, pozwalający na tworzenie tzw.fiszek pomocnych w opanowaniu słownictwa.
Na kanale You Tube uczniowie
znajdą z kolei tutoriale wyjaśniające zawiłości brytyjskiej wymowy
czy gramatyki oraz prezentacje
dotyczące czasów. Dla ósmoklasistów CKE udostępniło próbne,
gotowe do pobrania zadania egzaminacyjne, zarówno zamknięte,
jak i otwarte. Angliści wspierają
się na wszelkie możliwe sposoby:
poprzez grupy na Facebook’u, wymieniając się pomysłami, linkami
do ciekawych stron online. Ale to

wciąż dla wszystkich nowa sytuacja, tym bardziej że nie każdy dysponuje odpowiednim sprzętem.
Lekcje także WF-u
Biorąc pod uwagę wytyczne
programowe, nauczyciele muszą
obecnie pracować z uczniami za
pomocą komputera. Wydaje się
to jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Zmodyfikowano plany zajęć,
dzieci pracują mniej lub bardziej
chętnie. Zadania dostają nawet z
wychowania fizycznego. Jak zaznacza nasz redakcyjny kolega z
działu sportu, Jakub Zima - okazuje się, że zajęcia z w-fu nie dotyczą
wykonywania ćwiczeń w domu.
Interaktywne zadania mogą dotyczyć wielu różnych aspektów
sportowych. Jednym z zadań, jakie
uczniowie klas IV-tych otrzymali,
było zapoznanie się z materiałem
wideo na podstawie którego trzeba było odpowiedzieć na szereg
pytań. Szukając odpowiedzi, uczniowie musieli skupić się na poszczególnych elementach gry w
koszykówkę. Następnie własnymi
słowami tłumaczyli zasady gry,
zachowania zawodników – ich dobre i złe poczynania na boisku. Już
samo doszukiwanie się i nazywanie fragmentów gry, sprawiło, że
lekcja z pozoru dziwna, sprawiła
miłośnikom sportu sporo frajdy.
Pokazuje to także, że w tak niecodzienny sposób można przekazać
specjalistyczną wiedzę, którą i tak
trzeba byłoby opanować.
Próbny egzamin ósmoklasisty
odbędzie się zdalnie. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz
okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują już materiały.
Arkusze będę publikowane na
ich stronach internetowych w
kolejnych dniach: 30, 31 marca i
1 kwietnia - poinformowało MEN.
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
źródła i cytaty:
https://wiadomosci.radiozet.pl/
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna
https://www.rmf24.pl/
https://wyborcza.pl/
R0185/20
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Dolnośląski Pakiet Wsparcia

Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Ł

ącznie aż 40 milionów złotych zostanie przeznaczonych w najbliższym czasie na Dolnośląski Pakiet
Wsparcia dla Ochrony Zdrowia na walkę z koronawirusem. To inicjatywa marszałka województwa Cezarego Przybylskiego i wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego, dzięki której dolnośląskie szpitale oraz pogotowia ratunkowe będą mogły kupić specjalistyczny sprzęt do walki z epidemią koronawirusa.

Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Pracuje intensywnie przy walce z pandemią.
Wsparcie zostanie podzielone
na dwa etapy – oba po 20 milionów złotych. Pierwszy zostanie
niezwłocznie skierowany do realizacji potrzeb szpitali, a źródłem
pieniędzy będzie budżet województwa i środki unijne. Drugi
etap – kolejne 20 milionów złotych – będzie dostępny po konsultacjach z Komisją Europejską.
- Dzięki tym pieniądzom kupimy niezbędny sprzęt dla jed-

nostek medycznych leczących
osoby zakażone koronawirusem.
Dysponentem pomocy finansowej będzie samorząd województwa, a poszczególne placówki
będą zgłaszać swoje potrzeby w
zakresie zakupu najpotrzebniejszego sprzętu – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.
Pomoc finansowa w pierwszej kolejności trafi do pogotowia ratunkowego we Wrocławiu,

Wałbrzychu, Jeleniej Górze i
Legnicy oraz szpitali wojewódzkich w Wałbrzychu, Legnicy,
Jeleniej Górze, Wrocławiu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego przy ul.
Koszarowej, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny przy ul. Kamieńskiego, Szpital Specjalistyczny
im. A Falkiewicza przy ul. Warszawskiej, Dolnośląskie Centrum
Onkologii przy pl. Hirszfelda,
Dolnośląskie Centrum Chorób
Płuc przy ul. Grabiszyńskiej), a
także do Szpitala Zakaźnego w
Obornikach Śląskich oraz Zakaźnego Szpitala Powiatowego w
Bolesławcu).
Nikt nie pozostanie w tym
trudnym czasie bez opieki medycznej, a szpitale otrzymają
niezbędny sprzęt. Dzięki przekazanym pieniądzom zakupione
zostaną m.in. karetki pogotowia,
respiratory (w tym respiratory
mobilne, inwazyjne i nieinwazyjne), defibrylatory, aparaty USG,
sprzęt do dezynfekcji i zamgławiania (ozonometry), ultrasonografy, pompy infuzyjne, środki
ochrony indywidualnej, sprzęt
do diagnostyki genowej koronawirusa (testery), kardiomonitory i pulsoksymetry, katnografy,

komory izolacyjne – BIOBAG do
transportu sanitarnego chorych.
- Sytuacja związana ze stanem epidemicznym oraz zagrożeniem wirusem COVID-19 jest
niespotykana. Jednak głęboko
wierzę w to, że sobie poradzimy.
Żeby ułatwić walkę z koronawirusem i powrót do normalności
uruchamiamy dodatkowe pieniądze. Z pewnością przekazane
środki europejskie pozytywnie
wpłyną na funkcjonowanie podmiotów medycznych. Pozwolą
im na sprawniejsze i efektywniejsze działania – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.
Jednocześnie chcemy przekazać lekarzom, ratownikom i
personelowi medycznemu największe słowa uznania. To Wy
jesteście na pierwszej linii walki
z koronawirusem, dbacie o zdrowie i życie Dolnoślązaków. Pamiętamy o tym i nasza wdzięczność jest ogromna. Będziemy
Was wspierać. Właśnie dlatego
uruchamiamy Dolnośląski Pakiet
Wsparcia dla Ochrony Zdrowia
– dodaje marszałek Cezary Przybylski.
Red./UMWD

Z voucherem turystycznym odwiedź Zamek Książ po kwarantannie!
Do Vouchera Turystycznego dołączył Zamek Książ w Wałbrzychu, oferując zakup biletu na dzienne zwiedzanie Zamku i zwiedzanie Palmiarni. Tym samym największa atrakcja Dolnego Śląska stała się jednym z pierwszych obiektów, które dołączyły do akcji Dolnośląskiej
Organizacji Turystycznej. Voucher będzie można wykorzystać po wygaśnięciu epidemii koronawirusa.
Akcja promocyjna pn. „Voucher
Turystyczny” zorganizowana została przez Dolnośląską Organizację Turystyczną. Jej celem jest
REKLAMA

wsparcie branży turystycznej poprzez sprzedaż voucherów m.in.
na usługi hotelarskie, gastronomiczne, udział w zorganizowanych
R0186/20

wycieczkach lub imprezach do wykorzystania po wygaśnięciu epidemii koronawirusa.
Oferta Zamku Książ w Wałbrzychu pojawiła się już w odpowiedniej kategorii na stronie www.
voucherturystyczny.pl. Całą akcję
wspiera Marszałek Województwa
Dolnośląskiego, a działania promocyjne będą realizowane przy
wsparciu Samorządu Wojewódzkiego. Oferta jest skierowana do
wszystkich podmiotów działających w branży turystycznej na Dolnym Śląsku.
- Do udziału w akcji zachęcamy
członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zamek Książ w Wałbrzychu,
gdzie mieści się także siedziba LOT
AW, zdaje sobie sprawę, że w tak
trudnych czasach, które to branża

turystyczna, hotelarska i gastronomiczna odczuwają najbardziej,
ważne jest społeczne, regionalne
wsparcie – wyjaśnia Anna Żabska,
prezes zarządu Zamku Książ w Wałbrzychu oraz prezes LOT AW.
Z przygotowanej przez Zamek
Książ w Wałbrzychu oferty możemy się dowiedzieć jak wyjątkowe
atrakcje czekają na stęsknionych
za normalnością i zmęczonych
kwarantanną.
Dodatkowo do ofert voucher
turystyczny Zamek Książ w Wałbrzychu zgłosił także bilet Explore
Wałbrzych (cztery najważniejsze
atrakcje miasta: Zamek Książ, Palmiarnia, Stara Kopalnia, Muzeum
Porcelany), który jest ważny przez
cały rok.
Red./ZK

CSR – to nie słowo, a skrót.
CSR, czyli Corporate Social
Responsibility to odpowiedzialność przedsiębiorstw za
ich wpływ na społeczeństwo.
Choć CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym
kryje się szereg różnych inicjatyw czy procedur. Ale dziś w
dobie pandemii koronawirusa
CSR nie jest tylko zwykłym wyświechtanym sloganem i inicjatywami, którymi chciałoby
się pochwalić dane przedsiębiorstwo. Dziś ten skrót nabrał
takiej mocy sprawczej, którą
ciężko byłby skumulować
latami działań dla chociażby zdobycia jakiejś statuetki
uznania. Korporacje, firmy czy
przedsiębiorcy, a także gwiazdy sportu, jak również samorządy, zdały sobie sprawę, że
jeżeli nie pomogą w walce
z globalną pandemią koronawirusa, to nie będą miały
po co istnieć. Obecny świat
gospodarki, oprócz kapitału
finansowego w największym
stopniu uzależniony jest od
ludzi. Więc jeśli ludzie chorują, umierają, a pozostała część
społeczeństwa nie wychodzi z domów, to gospodarki
po prostu nie ma. Jest krach,
który widzimy na giełdach,
czy w zamkniętych firmach,
krach, który zaczyna realnie
zaglądać do naszych domowych portfeli. Dlatego wyżej
wymienieni wiedzą, że teraz
wybiła ich godzina próby,
próby której muszą sprostać,
by przywrócić normalność w
świecie gospodarczym. Życie
ludzkie i powrót do normalnego dnia stają się obecnie
najważniejszą inwestycją, której wcześniej świat nie widział.
Dziś większość podmiotów
staje na wysokości zadania i
przekazuje miliony złotych na
walkę z koronawirusem. Jeżeli
posiadający kapitał nie wyłożą go w obronie ludzkości, to
w przyszłości nie będzie komu
pracować i nabywać usług
oraz produktów. Pełen podziwu jestem również wobec
tych, którzy nie mając wiele,
potrafią wpłacać na aukcje internetowe, przekazywać dary
czy działać jako wolontariusze. Takiego egzaminu z ratowaniu ludzkości jeszcze nie
przechodziliśmy.
Redaktor Naczelny
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Ustawa o
„tarczy antykryzysowej”
Jest już projekt ustawy o „tarczy
antykryzysowej”. Projektem po
uzgodnieniach międzyresortowych i po konsultacjach społecznych docelowo ma zająć się
Sejm. Przypomnę tylko, iż specustawa to swoisty plan ratunkowy polskiej gospodarki w obliczu spodziewanego kryzysu
gospodarczego wywołanego
epidemią koronawirusa. Projekt
specustawy jest zbyt obszerny,
aby Państwu przedstawić w
jednym materiale. Wybrałem
dosłownie kilka zapisów z zakresu prawodawca-pracownik.
Podkreślę jednak, iż jest to tylko wersja robocza, ostateczną
wersję ustawy poznamy na
najbliższym posiedzeniu Sejmu
27 marca. Oto kilka propozycji:
dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy z FGŚP
do 50% minimalnego wynagrodzenia przy obniżonym o
20% wymiarze czasu pracy do
połowy wynagrodzenia minimalnego, ale nie więcej niż 40%
przeciętnego wynagrodzenia
za pracę; samozatrudnieni i
mikro firmy (1-9 pracowników)
będą przez 3 miesiące zwolnieni z płacenia składek ZUS - dla
mikro firm zwolnienie niezależne od spadku przychodów
firmy a dla samozatrudnionych
uzależnione od poziomu przychodu; możliwość udzielenia z
Funduszu Pracy jednorazowej
pożyczki w wysokości 5000
PLN (z możliwością umorzenia
w przypadku utrzymania zatrudnienia);
dofinansowanie
wynagrodzeń
pracowników
oraz składek ZUS przez starostę; świadczenie dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
w wysokości 80% minimalnego
wynagrodzenia jeśli przychód
spadł o co najmniej 15% do poprzedniego miesiąca; wydłużenie o 14 dni zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów
dzieci do 8 roku życia oraz rozszerzenie grupy uprawnionych
do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o osoby niepełnosprawne; umożliwienie odliczenia straty poniesionej w 2020
r. od dochodu z 2019 r.; umożliwienie pracodawcom wprowadzenie elastycznych zasad
ustalania pracownikom czasu
pracy i modyfikacji warunków
zatrudnienia.
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Pandemia koronawirusa rozpętała się na dobre na całym świecie. Jak już wcześniej kilkukrotnie pisaliśmy na łamach Tygodnika 30 minut, jej początki miały miejsce w chińskim mieście Wuhan. Świat, borykając się ze śmiertelnymi skutkami zarazy, zastanawia się czy koronawirus jest efektem działania natury, czy
być może to broń biologiczna?
W internecie nie brakuje
wielu wzmianek i informacji na
temat wirusów, które powstają w laboratoriach w Chinach.
Pierwsze treści i filmy pochodzą
już z 2012 roku, kiedy to Mariusz
Max Kolonko w korespondencji
video z USA wskazywał zapisy w raporcie wojskowym dla
nowo wybranego prezydenta,
w którym zawarte były dane
dotyczące produkcji i użycia
broni biologicznej przez Chiny do 2030 roku. Pod koniec
stycznia hiszpański mikrobiolog
Francisco Mojica stwierdził, że
„nie wyklucza, że koronawirus
mógł powstać w laboratorium w
Wuhanie w Chinach”. Zaznaczył
również, że wirus prawdopodobnie wydostał się z obiektu
badawczego z „powodu ludzkiego błędu”. Warto nadmienić, że
nazwisko uczonego w przeszłości pojawiało się wśród kandydatów do nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Naukowiec z
uniwersytetu w Alicante wskazał
w rozmowie z dziennikarzami,
że wobec laboratorium w Wuhanie, „w którym prowadzone są
badania nad patogennymi wirusami”, już wcześniej pojawiały

się zastrzeżenia. Z kolei Profesor
Francis Boyle, który jest ekspertem od prawa międzynarodowego i odpowiedzialnym za
ustawę antyterrorystyczną dotyczącą broni biologicznej z 1989
roku (również pełnił on funkcję
eksperta w trakcie rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych na świecie) jest zdania, iż
koronawirus wyszedł z laboratorium BSL-4 w Wuhan. Według
różnych analiz naukowców na
świecie wynika, że koronawirus
posiada wzmocnione funkcje
działania, dla wydajnego rozprzestrzeniania się wśród populacji ludzkiej. Mówiąc krócej,
koronawirus może być wymiennikiem inżynierii genetycznej
DNA SARS. Co więcej, technologia ta najprawdopodobniej do
Chin dostała się z Instytutu Naukowego z Północnej Karoliny.
Wiary na naturalne powstanie
koronawirusa nie daje również
Iran. Oskarża on zarówno rząd
USA, jak i Izrael za powstanie
nowej broni biologicznej. Sensacyjna irańska teoria głosi, że to
Prezydent USA chciał zahamować w ten sposób rozwój Chin.

Z kolei prezydent USA Donald Trump zarzuca Chinom
opieszałość i brak informacji. Można go było zatrzymać tam,
skąd pochodzi, w Chinach - mówił Trump i dodawał, że amerykańskie służby byłyby w stanie
działać szybciej. - Byłoby znacznie lepiej, gdybyśmy wiedzieli o zagrożeniu kilka miesięcy
wcześniej – dodawał Trump.
Z drugiej zaś strony najnowszym dowodem na to,
że koronawirus nie uciekł z
laboratorium ani nie jest bronią biologiczną, są badania
naukowców opublikowane w
czasopiśmie „Nature Medicine”.
Potwierdzają one, że koronawirus SARS-CoV-2 ma naturalne
pochodzenie. Współautor pracy
prof. Kristian Andersen, immunolog i mikrobiolog ze Scripps
Research, powiedział, że po analizie publicznie dostępnych danych dotyczących koronawirusa
SARS-CoV-2 i koronawirusów
pokrewnych, naukowcy z całą
pewnością mogą stwierdzić, że
koronawirus wywołujący COVID-19 powstał naturalnie. Naukowcy dokładnie przeanalizowali struktury koronawirusa, ze

szczególnym uwzględnieniem
białek, które przyłączają się do
komórek ludzkich i zwierzęcych
oraz umożliwiają wnikanie koronawirusa do środka komórek.
Siedząc w domach w obawie
przed zarażeniem zadajemy sobie pytania, jak to się dzieje, że
wirus tak szybko się rozprzestrzenia? Jak to się dzieje, że w
tak szybkim tempie niszczy życie i selektywnie działa na ludzkie organizmy? Dlaczego dzieci
i młodzież tak mało chorują, a
osoby starsze i z współchorobami tak szybko zostają zainfekowane? Walcząc o własne zdrowie i życie lepiej pozostańmy w
domach do czasu zakończenia
epidemii.
PAS
Źródła i cytaty:
https://www.planeta.pl/
www.o2.pl/artykul/iran-szuka-winnych-koronawirusa
m.cda.pl/
https://tvn24.pl/
https://polskatimes.pl/
https://www.medonet.pl/
https://www.polityka.pl/

Budżet Wałbrzycha pomoże szpitalowi
W trudnych czasach pandemii koronawirusa nie tylko firmy i korporacje przekazują środki finansowe na walkę z niewidzialnym wrogiem.
Również samorządy doskonale zdają sobie sprawę, że powinny w maksymalny sposób wspierać instytucje medyczne, by ochronić mieszkańców.
Miasto Wałbrzych wesprze
szpital kwotą miliona złotych. Z
informacji otrzymanych od rzecznika Urzędu Miasta Wałbrzycha
Pana Edwarda Szewczaka wynika, że na podstawie Zarządzenia
Prezydenta miasta Wałbrzycha
nastąpi przeniesienie wydatków
z rezerwy celowej na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do działu
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Oznacza to w praktyce, że środki
finansowe zostaną przeznaczo-

ne na zakup odzieży ochronnej
i środków dezynfekcyjnych na
potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu w związku ze stanem
zagrożenia epidemiologicznego.
Warto podkreślić, że środki finansowe nie zostaną przekazane
bezpośrednio do szpitala, a zakupy realizowane będą przez Gminę
Wałbrzych. Przekazanie zakupionej odzieży ochronnej oraz środków dezynfekcyjnych nastąpi
protokołem w formie darowizny.
Jak wyjaśnia rzecznik prasowy,

pod względem prawnym finansowanie wykonywania zadań
własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego planuje się w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 26 ust. 1
u.z.k.), w tym tworzona jest obowiązkowa rezerwa celowa. Istota
rezerwy na zarządzanie kryzysowe jest związana z koniecznością
poniesienia wydatków nagłych,
nieprzewidzianych, które mogą
powstać w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej i usuwania jej skutków, będących następ-

stwem określonych zagrożeń, czy
konieczności ochrony i odtworzenia infrastruktury krytycznej.
Decyzja Prezydenta Miasta
Wałbrzycha Romana Szełemeja w
sprawie przeznaczenia środków
miejskich na pomoc szpitalowi
poruszyła kolejnych włodarzy
ościennych gmin, którzy również wesprą szpital w walce z
pandemią. Warto podkreślić, że
większość mieszkańców gmin na
terenie Powiatu Wałbrzyskiego
podlega pod wałbrzyski szpital.
PAS
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W kwietniu na konta popłyną trzynastki
W przyszłym miesiącu ruszą wypłaty tzw. trzynastek, czyli dodatkowych rocznych wypłat dla emerytów i rencistów. Do seniorów
trafią razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Na Dolnym Śląsku „trzynastki” dostanie 682 250 osób. W tym 275 tysięcy mieszkańców
Wrocławia, 249 tys. mieszkańców Wałbrzycha i 158 tys. mieszkańców Legnicy. ZUS i Poczta Polska zapewniają, że wszystkie wypłaty
dotrą do wszystkich na czas.
Obecnie wszystkie wypłaty z ZUS są w terminie, dotyczy to także dodatkowej wypłaty, czyli tzw. trzynastki.
- Seniorzy nie mają najmniejszych powodów do obaw, że
dodatkowa wypłata nie wpłynie
na ich konta. Trzynastki są przyznawane z urzędu, nie trzeba
więc składać żadnych wniosków
– zapewnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy
ZUS na Dolnym Śląsku. - Prawie
80 proc. wypłat popłynie na konta naszych klientów, reszta zostanie dostarczona przez pocztę
– dodaje.
Dodatkowe wypłaty popłyną do około 9 mln osób w
całym kraju. Tzw. trzynastka
przysługuje uprawnionym m.in.
do: emerytury, renty (z tytułu
niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej),
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (świadczenia dla
osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia lub
zasiłku przedemerytalnego. Te
osoby otrzymają trzynastkę, o ile
w dniu 31 marca br. będą mieć
prawo do jednego z tych świadczeń. Jeśli na ten dzień wypłata
będzie zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych

zarobków), to trzynastka nie będzie przysługiwać.
Ile wynosi i jak dostać świadczenie?
Aby otrzymać świadczenie,
nie trzeba nic robić. ZUS wypłaci
je wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności
składania wniosku. Kwota świadczenia to dla każdego 1200 zł

brutto. Z tego w większości
przypadków trzeba potrącić zaliczkę na podatek dochodowy
i składkę zdrowotną. Najczęściej „na rękę” będzie do wypłaty
981 zł. Do renty rodzinnej, którą
pobiera kilka osób, przysługuje

jedna trzynastka. ZUS podzieli
ją w równych częściach na każdą
uprawnioną osobę. Na przykład,
jeśli jedną rentę rodzinną pobierają dwie osoby, to każda otrzyma po 600 zł brutto.
Trzynastka dla osób na kwarantannie
Rzecznik prasowy Poczty Polskiej Justyna Siwek zapewnia,

że pocztowcy doręczą wszystkie emerytury na czas. „Poczta
Polska wprowadza szczególne
procedury w przypadku wypłat
rent i emerytur dla osób objętych kwarantanną. Emerytury
są komisyjnie przygotowane do

wypłaty w placówce pocztowej i
wkładane do tzw. bezpiecznych
kopert, które następnie są doręczane pod wskazany adres przy
zastosowaniu
odpowiednich
zasad bezpieczeństwa” – podkreśla.
Kiedy wypłata?
ZUS wypłaci tzw. trzynastki
razem ze świadczeniem głównym przysługującym za kwiecień, w standardowym terminie
płatności emerytury czy renty.
Terminów płatności w ZUS jest
kilka: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień
miesiąca.
Czy trzynastkę może zająć
komornik?
O pieniądze z kwietniowego
dodatku nie muszą się martwić
osoby z długami. Trzynastki nie
podlegają zajęciom komorniczym, nawet, jeśli trafią na konto bankowe. Dodatkowe roczne
świadczenie pieniężne będzie
mieć specjalny identyfikator,
dzięki czemu będzie je łatwo
rozpoznać w przelewach i nie
zostanie zajęte przez komornika.
Red/ZUS

Masz kwarantannę? Dostaniesz chorobowe!
Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do zasiłku z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Za okres trwania kwarantanny
lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za
czas choroby, zasiłek chorobowy
lub opiekuńczy, wypłacany przez
płatnika składek, czyli przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
- Państwowy Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny
Inspektor Sanitarny może wydać
decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest
ona zakażona, chora na chorobę
zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub
miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
- Zaświadczenie można dostarczyć swojemu pracodawcy bądź
do placówki ZUS po zakończeniu

kwarantanny lub izolacji – dodaje
rzeczniczka.
Ponadto, jeżeli lekarz uzna, że
w trakcie hospitalizacji, izolacji
lub kwarantanny ze względu na
stan zdrowia osoby poddanej tym
obowiązkom uzasadnione jest
orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i
potwierdzi to wystawiając zwolnienie lekarskie, jest ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby.
- Ocena, czy stan zdrowia
uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w
kompetencji lekarza – podkreśla
Kowalska-Matis.
W przypadku, gdy ktoś podejmie decyzje o tym, że ze względu
na złe samopoczucie nie idzie do
pracy i nie dostanie zaświadczenia lekarskiego ani decyzji Inspektora sanitarnego, nie przysługuje
mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Zasiłek opiekuńczy
Rodzic ma prawo do zasiłku
opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki
nad dzieckiem, jeżeli Powiatowy
Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny
wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka.
- Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana
analogicznie jak choroba dziecka.
Oznacza bowiem niemożność
wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku
z koniecznością zapewnienia mu
opieki – wskazuje Iwona Kowalska-Matis.
Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji
konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia
ósmego roku życia w przypadku
nieprzewidzianego zamknięcia
żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek
Po wejściu w życie ustawy ws.
szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy
za okres nie dłuższy niż 14 dni,
jeżeli w związku ze zwalczaniem
zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
u ludzi, wywołanej tym wirusem
nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub
szkoły.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w
roku kalendarzowym. Dodatkowy
zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14
dni, niezależnie od liczby dzieci
wymagających opieki w związku
z zamknięciem placówki z powodu wirusa.
Red./ZUS

Gdy na horyzoncie kryzys
gospodarczy, a ostrożność
każe nam ograniczyć odwiedzanie sklepów do minimum, mamy szansę zweryfikować ile i czego w zasadzie
potrzebujemy. Komu zdarzyło się pomyśleć w ostatnich dniach: zapomniałam/
zapomniałem kupić (i tu
wstawiamy nazwę towaru),
trudno – poradzę sobie bez!
Świat po epidemii na
pewno będzie nieco inny.
Jeśli już to nieszczęście
przytrafiło się nam, spróbujmy przekuć to na coś
dobrego. „Jeśli obecne trendy wzrostowe światowej
populacji, industrializacji,
zanieczyszczenia, produkcji żywności i zużycia zasobów zostaną utrzymane,
to w ciągu najbliższych stu
lat osiągnięte zostaną granice wzrostu tej planety.
Najbardziej prawdopodobnym skutkiem będzie raczej
gwałtowny i niekontrolowany spadek zarówno liczebności populacji jak i produkcji przemysłowej” – czytamy
w The Limits To Growth, raporcie z 1972 r. Klubu Rzymskiego. Dzisiaj wiemy, że
granice są bliższe w czasie.
Kilka zdań w tej rubryce,
to tylko zasygnalizowanie,
że gospodarka wolnorynkowa nie jest jedynym modelem, który można stosować,
bo już wiemy, że można w
niej wejść na równię pochyłą. Nowa Zelandia zrezygnowała z PKB jako wyznacznika
rozwoju polityki społecznej.
W taki o to sposób degrowth, postwzrost trafiają do
mainstreamu. Jednym z
propagatorów degrowth w
Polsce jest prof. Jakub Kronenberg, który m.in. kieruje
projektem „Postwzrost (degrowth): operacjonalizacja
w kontekście miasta – w poszukiwaniu alternatywnych
strategii rozwoju”. Polecam
poszukiwanie informacji z
ekonomii ekologicznej, kiedy czas jakby zwolnił. Warto!
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Koleje Dolnośląskie ograniczają siatkę połączeń
Dodatkowe zmiany w rozkładzie jazdy wprowadzają Koleje Dolnośląskie. Wybrane pociągi nie wyjezdzają na trasy od piątku, 20 marca 2020 r. Zmiany to efekt trwającego stanu zagrożenia epidemicznego. Ograniczone zostanie kursowanie kilkudziesięciu par pociągów.
tu ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego wynosi od 15
do 25 proc. normalnego zapełnienia – zakończył rzecznik prasowy spółki.
Zawieszone zostanie również
kursowanie pociągów w regionie. Zmiany dotkną połączeń do
Międzylesia, Żmigrodu, Rawicza,
Ziębic, Kłodzka, Kudowy Zdroju,
Oleśnicy, Krotoszyna, Jeleniej
Góry, Wałbrzycha, Szklarskiej Poręby, Bielawy, Lubania Śląskiego,
Węglińca, Bolesławca, Zgorzelca,
Tuplic, Żar, Lubina i Legnicy.
Wszystkie zmiany mają charakter czasowy, a okres ich obowiązywania będzie zależał od
rozwoju sytuacji epidemicznej w
kraju. Aktualne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Kolei Dolnośląskich są dostępne na stronie przewoźnika (kliknij).

Odnalazły się pary, małżeństwa, dzieci, czas na gry, spacer, spokojną rozmowę i film.
Odnalazła się wdzięczność za
luksus i dobrobyt. Odnalazł się
teatr, który dwa razy bardziej
chce być ze swoim widzem,
muzeum z tęsknotą wyglądające z cyfrowego okienka i muzyka pisana w piżamie. Kultura
ekstremalnie łatwo dostępna.
„Nie stało się w sumie nic
nowego.
Zaczęliśmy tylko patrzeć na
świat oczami tych, którzy na
ten świat patrzą w ten sposób
może już od lat.
Oczami rodziców zalęknionych o to, czy ich ciężko chore
dziecko załapie się na kosztowną operację.
Oczami przerażonych rakiem, których przyszłość zależy
od niepewnych przerzutów.
Oczami Syryjczyków, których ginęły dziesiątki tysięcy i
świat nie tylko im nie pomógł,
ale jeszcze sprzedawał broń,
żeby zabitych i rannych było
więcej.
Oczami uchodźców, którzy
nie wiedzą, kiedy ta gehenna
wreszcie się skończy.
Oczami plajtujących biznesmenów niepewnych o jutro
swojej rodziny i wielu rodzin
pracowników.
Oczami dzieci wracających
z lękiem do domu przed rodzicem zakażonym przemocą
i krzywdą.
Oczami niepełnosprawnych
zamkniętych na wiele miejsc i
wielu ludzi.
Nie stało się nic.
Po prostu zaczęliśmy patrzeć na świat z perspektywy
oddziału intensywnej terapii
i oczami tych, którzy cierpią
obok nas od lat.
Oby to patrzenie nauczyło
nas na zawsze zobaczyć cierpiącego obok.” Ks. Wojciech
Węgrzyniak.
Tylko spojrzenia jakieś takie
inne.
Źródło:
www.wegrzyniak.com

Decyzję o tymczasowym zawieszeniu kursowania niektórych pociągów Koleje Dolnośląskie podjęły w porozumieniu z
Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, który
odpowiada za organizację transportu kolejowego w regionie.
- Stale monitorujemy rozwój
sytuacji epidemicznej. Wprowadziliśmy szereg procedur dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
naszym załogom. Obserwując
jednak frekwencję na poszczególnych trasach oraz chcąc ograniczyć zagrożenie wirusem dla
pracowników zdecydowaliśmy
o ograniczeniu siatki połączeń.
– powiedział Bartłomiej Rodak,
rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich. – Zrezygnowaliśmy z

połączeń, na których frekwencja
w ostatnich dniach była bardzo
niska. Zachowaliśmy jednak,
chociaż w ograniczonym zakresie, połączenia na każdej z obsługiwanych do tej pory stacji.
Wcześniej spółka wprowadziła już ograniczenia w kursowaniu
pociągów międzynarodowych.
Od 14 marca wstrzymano połączenia kolejowe do Czech, natomiast od 15 marca połączenia do
Niemiec. Pociągi Kolei Dolnośląskich nadal jednak obsługiwały
krajowe odcinki wspomnianych
tras.
Zawieszone pociągi
Zmiany dotyczą w sumie 125
pociągów, których trasy ulegną
czasowemu skróceniu lub całko-

witemu zawieszeniu. Wszystkie
zmiany zaczęły obowiązywać od
20 marca 2020 r.
Najwięcej zmian dotyczy pociągów obsługujących trasy w
obrębie aglomeracji wrocławskiej. Czasowo zawieszone zostanie kursowanie z Wrocławia
9 par pociągów do Kątów Wrocławskich, 7 par pociągów do
Trzebnicy oraz 5 par pociągów
do Jelcza-Laskowic.
- Pracując nad zmianami w
rozkładzie jazdy kierowaliśmy się
chęcią zapewnienia pasażerom
możliwości dojazdu do pracy
– dodał Rodak. – Dolnoślązacy
stosując się do zaleceń rządu
wyraźnie ograniczyli swoje podróże, frekwencja w pociągach
Kolei Dolnośląskich od momen-

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa
Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracowników w związku z
zagrożeniem epidemicznym Koleje Dolnośląskie wprowadziły w
swoich pociągach oddzielone od
pozostałej części pokładu strefy
przeznaczone do wyłącznej dyspozycji drużyn konduktorskich.
W ostatnich tygodniach Spółka podjęła szereg działań celem
zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozprzestrzenienia się
koronawirusa SARS-CoV-2. Do
dyspozycji drużyn konduktorskich zostały przekazane jednorazowe maseczki i rękawiczki,
natomiast w pociągach montowane są dozowniki z płynem dezynfekującym.
Red./KD
foto: www.facebook.com/
KolejeDolnoslaskieSA

Czas na odbudowę
Rusza odbudowa stropów i klatki schodowej w Sanatorium
Uzdrowiskowym TERESA II w Jedlinie-Zdroju
Spółka Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. wystąpiła do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego z
wnioskiem o wsparcie finansowe
w wysokości 1 100 000 złotych
na realizację I etapu robót na
zabytkowym obiekcie sanatoryjnym TERESA II w Jedlinie-Zdroju.
Przypomnijmy, że w nocy z 15
na 16 lipca 2018 r. w budynku
wybuchł pożar, spaleniu uległa
w 90% więźba dachowa wraz z
pokryciem oraz wewnątrz klatka
schodowa. Ze względu na zabytkowy charakter, stan budynku
wymagał wykonania ekspertyzy
technicznej wraz z programem
naprawczym. Zgodnie z decyzją
Dolnośląskiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków oraz
Nadzoru Budowlanego Spółka
wykonała daszki zabezpieczające ciągi komunikacyjne przed
niekontrolowanym odspajaniem
się elementów gzymsów i elewacji. I etap inwestycji przewiduje
wykonanie nowych, masywnych
elementów
konstrukcyjnych,
takich jak stropy i klatka schodowa, likwidujących zagrożenie
dalszego, niekontrolowanego
niszczenia zabytku. Dokumentacja projektowa wykonania
stropów i klatki schodowej jest
w fazie końcowej uzgodnień poprzedzających wydanie decyzji
pozwolenia na budowę.

Prezes Spółki „Uzdrowisko
Szczawno-Jedlina” S.A. – Barbara
Grzegorczyk poinformowała, że
w dniu 26 lutego 2020r. Radni
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przychylili się do wniosku zarządu i podjęli uchwałę
w sprawie dokapitalizowania
Spółki w kwocie 1 100 000 zło-

tych. Jesteśmy wdzięczni Zarządowi Województwa i Radnym za
wsparcie i przychylność – dodaje
Prezes Barbara Grzegorczyk.
Red.
foto: szczawno-jedlina.pl
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Co ćwierka w sieci...

Papież Franciszek
@Pontifex_pl

WałbrzychMojeMiasto
@WalbrzychMM
Pomimo pandemii trwają prace modernizacyjne na wałbrzyskich drogach. Generalny remont obejmie http://m.in ulice: Nałkowskiej i Hirszfelda (koszt ok. 6,7 mln
zł ), Dunikowskiego (koszt 7,5 mln zł) oraz Długosza (koszt 1,8 mln zł). #Wałbrzych

W kontekście pandemii zagrażającej życiu ludzkiemu i światowej gospodarce ponawiamy dziś przesłanie #EvangeliumVitae, aby przekazać przyszłym pokoleniom
kulturę życia: postawę solidarności, opieki, przyjęcia. #AudiencjaGeneralna
2:00 PM · 25 mar 2020

8:12 AM · 25 mar 2020

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

Ministerstwo Zdrowia

@MZ_GOV_PL
Podczas kwarantanny:
Przestrzegaj zasad higieny
Udzielaj inspekcji sanitarnej informacji o swoim stanie zdrowia
Jeśli poczujesz się gorzej, zadzwoń do sanepidu i zgłoś się do oddziału zakaźnego
#koronawirus, Więcej informacji http://gov.pl/koronawirus
3:06 PM · 25 mar 2020

EpiskopatNews

AnatolSzpur

@EpiskopatNews

@AnatolSzpur
Wszystkie samorządy! Wyłączcie i zaklejcie przyciski na przejściach dla pieszych!
Mieszkańców proszę o niedotykanie przycisków w związku z zagrożeniem koronawirusem.Tak dzieje się teraz w @WalbrzychMM. Złożyłem interpelacje o wymiane na urządzenia bezdotykowe @BezpartyjniSam
9:36 AM · 20 mar 2020

Przewodniczącym Episkopatu @Abp_Gadecki zawierzył Polskę Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, w duchowej łączności z Sanktuarium Matki
Bożej w Fatimie: https://bit.ly/2QN8aNk
10:10 PM · 25 mar 2020

Wałbrzyska SSE

Polska Policja
@PolskaPolicja
Aplikacja „Kwarantanna domowa” - szybsza komunikacja ze służbami i lepsza
opieka dla objętych kwarantanną – to główny cel! Jest darmowa, bezpieczna i
dostępna w sklepach Google Play i App Store.
Koniecznie przeczytaj więcej o jej działaniu https://bit.ly/39b0ef6
1:18 PM · 22 mar 2020

Uruchomiliśmy nowe laboratorium w DCO, dedykowane diagnostyce pacjentów
onkologicznych pod kątem zakażenia koronawirusem. Precyzyjnie badanych będzie kilkadziesiąt próbek dziennie. Przygotowujemy uruchomienie laboratoriów
w Szpitalach na Kamieńskiego i Koszarowej we Wrocławiu.
12:42 PM · 25 mar 2020

@WalbrzyskaSSE

Nasza strefowa firma Daicel Safety Systems Europy sp.z o.o. ,,DSSE’’ z Żarowa,
również zaangażuje się w walkę z koronawirusem od strony badawczo-laboratoryjnej, związanej ze wsparciem produkcji szczepionki.
10:36 AM · 23 mar 2020

REKLAMA
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Prowadzisz firmę? Zatrudniasz nowego pracownika?
Skorzystaj ze wsparcia Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
Zwracamy Pracodawcom koszty doposażenia
nowego stanowiska pracy do kwoty 22

oraz dodatkowo

000 zł netto

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
Z perspektywą w przyszłość
Projekt realizowany w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

10 Motoryzacja
sekund/h
Diesel z hybrydą
– to już przesądzone

Na polski rynek właśnie docierają pierwsze egzemplarze
modelu XC90 B5 AWD, który
wyposażony jest w silnik Diesla 235 KM ze wspomagającym
układem mild-hybrid o mocy
14 KM. Oprócz zastosowanis silnika elektrycznego w jednostce
spalinowej przekonstruowano
aż 80% elementów. Do końca
roku wszystkie dotychczasowe wersje D4 AWD i D5 AWD
w XC90 i XC60 będą dostępne
wyłącznie jako hybrydy. Ich nazwy zostaną zmienione odpowiednio na B4 AWD i B5 AWD.
Jest to już trzecia generacja
silników Drive-E, która ma emitować mniej dwutlenku węgla i
innych spalin niż dotychczasowe jednostki. Ale to nie koniec
ich zalet.
Źródło: Mototarget.pl

Zwolnijmy po to,
by nie trafić do szpitala

Trudno wyobrazić sobie gorszy
moment na trafienie do szpitala niż podczas epidemii koronawirusa. Po pierwsze część
placówek została zamieniona
w szpitale zakaźne. Po drugie
system polskiej służby zdrowia
jest poważnie obciążony obecną sytuacją, która nadal szybko
się rozwija. Odwoływane są zabiegi planowe, a placówki medyczne przyjmują na oddział
tylko pacjentów wymagających natychmiastowej i pilnej
hospitalizacji. Liczba zakażonych szybko rośnie. Lekarze,
pielęgniarki, leki czy zasoby
krwi są teraz na wagę złota. Nie
na wszystkie okoliczności zdarzeń drogowych mamy wpływ,
ale warto wyeliminować zbędny pośpiech i zwykłą brawurę.
W Niemczech niektóre środowiska postulują, by zmniejszyć
dopuszczalną prędkość na czas
walki z koronawirusem. Dla nas
dużym postępem będzie jazda
w ramach obowiązujących limitów prędkości. Jako Polacy
pokazaliśmy bardzo poważne i
zdyscyplinowane podejście do
zaleceń mających na celu spowolnienie rozprzestrzeniania
się epidemii. Może czas rozszerzyć te odpowiedzialne zachowania na inne obszary naszego
życia?
Jeszcze raz gorąco apelujemy
do wszystkich kierowców, aby
uspokoić swój styl jazdy i zarażać innych. Spokojem. Wszyscy
go teraz potrzebujemy.
Uwaga dotycząca danych: statystyki śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce zostały przytoczone w oparciu o
informacje dzienne publikowane na stronie policja.pl. Mogą
się one nieznacznie różnić od
danych publikowanych w ujęciu rocznym.
Źródło: Volvo Car Poland, Mototarget.pl
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Samochód jak ręce, trzeba dezynfekować
Zdecydowana większość osób już wie, jak należy myć i dezynfekować ręce, żeby zapobiec zakażeniem się koronawirusem. Podobne
zasady należy zastosować w przypadku jazdy samochodem.
Najczęściej podczas jazdy
dotykamy oczywiście kierownicy, drążka zmiany biegów,
dźwignię kierunkowskazów i
dźwignię sterowania wycieraczkami, przyciski na panelu klimatyzacji, klamek, a także radia i
systemów multimedialnych. O
wytarciu tych elementów należy pamiętać przede wszystkim
i najlepiej dezynfekować je przy
każdym wsiadaniu do auta, a
zużytą chusteczkę należy od
razu wyrzucić.
W przypadku plastików, należy użyć do tego płynu na bazie
alkoholu, co najmniej 60-procentowego i taki płyn trzymać
w samochodzie. Do kierownicy, dźwigni zmiany biegów i
innych skórzanych elementów
najlepiej użyć wody z mydłem,
żeby ich nie zniszczyć. Również
na ekrany najlepiej zastosować
przeznaczone do tego środki.
Wiele osób często bagatelizuje serwis filtra kabinowego.
Jest to element, który służy do
oczyszczania powietrza wlatującego do środka auta z zewnątrz.
Taki filtr zaleca się wymieniać co
20 000 kilometrów lub raz do

roku. Jeśli filtr nie przekroczył
tych limitów, warto od czasu
do czasu go wyczyścić, szczególnie, że nie jest to skomplikowany proces do wykonania
samodzielnie. Warto również
zadbać o czystą klimatyzację.
Obecnie oczywiście najlepiej
zrobić to samemu za pomocą
specjalnych preparatów do odgrzybiania.
Najlepiej jeździć samemu
lub tylko z osobami z bliskiego
otoczenia. Jeśli jednak musimy
kogoś przewieźć, to taka osoba
powinna mieć założone rękawiczki oraz maseczkę. Możemy
opakowanie takich rękawiczek
i maseczek jednorazowych zostawić z tyłu, jeśli pasażer nie
ma swoich. Po podróży zużyte
maseczki i rękawiczki należy natychmiast wyrzucić. Dodatkowo
pasażer powinien zawsze siedzieć na tylnej kanapie, od strony pasażera, żeby maksymalnie
zwiększyć odległość od kierowcy. Po podróży konieczne jest
zdezynfekowanie wszystkich
elementów, których dotykał
pasażer bez rękawiczek (klamka
zewnętrzna, drzwi, fotel itp.).

A jak na stacji benzynowej?
Samochód zatankować trzeba, tym bardziej że ceny obecnie do tego mocno zachęcają.
Jednak w tym przypadku również trzeba pamiętać o podstawowych zasadach higieny i
za każdym razem tankować do
pełna – ograniczy to liczbę wizyt na stacji benzynowej.
Przed wyjściem samochodu
i rozpoczęciem tankowania należy założyć rękawiczki jednorazowe. Na stacjach benzynowych
takie rękawiczki są dostępne
przy każdym dystrybutorze,

jednak najlepiej mieć je ze sobą
w aucie i założyć jeszcze przed
wyjściem z auta. Podczas płacenia używajmy karty płatniczej
(najlepiej zbliżeniowo lub BLIK)
lub aplikacji na stacjach, które
oferują taką możliwość. Takie
rękawiczki wyrzucamy jeszcze
przed dotknięciem klamki samochodu. Po wejściu do auta
najlepiej zdezynfekować jeszcze raz ręce przed rozpoczęciem jazdy.
Źródło:
Das WeltAuto, Mototarget.pl

Elektryczny napęd nowego e-BULLI
Volkswagen Samochody Dostawcze (VWSD) prezentuje model e-BULLI: w pełni elektryczny, bezemisyjny samochód. Auto koncepcyjne,
wyposażone w najnowsze, pochodzące z elektrycznych samochodów marki Volkswagen systemy napędowe, zbudowane zostało na bazie
wyprodukowanego w roku 1966 i od podstaw odrestaurowanego modelu T1 Samba Bus.
Idealną sceną do pokazania
szerszej publiczności tego niezwykłego pojazdu miały być
targi Techno Classica 2020. Jednak z racji tego, że zostały one
przełożone, VWSD już dziś prezentuje wszystkie najważniejsze
informacje o e-BULLI. Przy okazji
ważna informacja dla wszystkich
fanów modelu Bulli i mobilności
elektrycznej: to czerpiące z klasyki, a jednocześnie wyposażone
w najnowsze rozwiązania dotyczące elektrycznego napędu
auto, będzie można naprawdę
kupić. Partner marki Volkswagen
Samochody Dostawcze, firma
eClassics planuje wprowadzić do
swej oferty przebudowy modelu
T1 oraz kompletne T1 w stylu nowego e-BULLI.
Zaczęło się od odważnej idei,
by wyposażyć historycznego
Bulli w zeroemisyjny układ napędowy i w ten sposób dostosować
go do wyzwań nowej ery. W tym
celu inżynierowie i projektanci
VWSD, wraz ze specjalistami od
systemów napędowych z Volkswagen Group Components i firmą eClassics specjalizującą się
w przebudowach samochodów
elektrycznych, utworzyli specjalny zespół projektowy. Jako podstawę do stworzenia przyszłego

e-BULLI zespół wybrał model
Volkswagen T1 Samba Bus wyprodukowany w Hanowerze w
roku 1966. Samochód ten, przed
sprowadzeniem go z powrotem
do Europy i przed przebudową,
spędził pół wieku na drogach
Kalifornii. Jedno było pewne od
samego początku: e-BULLI miał
być prawdziwym T1, ale wykorzystującym najnowsze elektryczne elementy układu napędowego koncernu Volkswagen.
Ten plan został teraz zrealizowany. Pojazd stanowi przykład wiel-

kiego potencjału, jaki oferuje ta
koncepcja.
Podzespoły nowego systemu
napędu elektrycznego
32 kW (44 KM) i czterocylindrowy silnik spalinowy typu boxer zostały w e-BULLI zastąpione
cichym silnikiem elektrycznym
Volkswagena dostarczającym 61
kW (83 KM) mocy. Porównanie
samej mocy wyjściowej silników pokazuje, że nowy pojazd
koncepcyjny ma zupełnie inną
charakterystykę napędu - silnik
elektryczny jest prawie dwa razy
mocniejszy niż spalinowy bo-

xer. Co więcej, jego maksymalny
moment obrotowy wynoszący
212 Nm jest ponad dwukrotnie
wyższy niż moment oryginalnego silnika T1 z 1966 r. (102 Nm).
Maksymalny moment obrotowy
jest również - co typowe dla silników elektrycznych - dostępny
natychmiast. I to zmienia wszystko. Nigdy wcześniej „oryginalny”
T1 nie był tak mocny jak e-BULLI.
W ten sposób nowy samochód
staje się cichym, zeroemisyjnym
towarzyszem podróży, zachowując jednak niezrównany styl klasycznego Bulli.

Źródło: Mototarget.pl
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PRZYPOMINAMY !
Domowy poradnik: jak przyrządzić płyn do odkażania rąk?
Środek do odkażania przydaje się, gdy nie mamy możliwości umycia rąk, a wiemy,
że dotykaliśmy powierzchni,
które mogą być zanieczyszczone, a więc: poręcze w autobusach, wózki w supermarketach,
klamki itp. Dezynfekcja jest kluczowa ze względów higienicznych, zdrowotnych i profilaktycznych. Gdy zakrywamy usta
podczas kaszlu czy kichania
bez użycia chusteczki, patogeny osadzają się na naszych dłoniach - a stąd już prosta droga

do rozsiewania chorób. Przepis
na domowy preparat dezynfekujący jest prosty: wystarczy
alkohol i olejek antybakteryjny.
My polecamy: spirytus, (olejek
z drzewa herbacianego - opcjonalnie) oraz żel aloesowy.
Wszystko razem mieszamy i
rozlewamy do małych buteleczek albo trzymamy w większym pojemniku z dozownikiem, takim w jakim pakowane
są np. płynne mydła.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Najważniejsze w higienie jest jednak właściwe mycie rąk!

Cebula dobra na wszystko!

Domowe syropy na kaszel i chrypkę

Cebula jest bogata w sód,
potas, wapń, angan, żelazo, kobalt, miedź, cynk, fosfor, fluor,
jod, karoten, witaminy: E, B1,
B2, B6, C; kwasy: nikotynowy
i kwas foliowy. Poprawia odporność organizmu, wpływa
na stan włosów oraz paznokci.
Stosuje się ją w leczeniu infekcji
układu oddechowego oraz pokarmowego, znana jest także z

Syrop z cebuli
Potrzebujemy: 2 cebule, cukier lub 2 łyżki miodu
Cebulę obieramy i drobno
siekamy, zasypujemy cukrem
(lub miodem) i mieszamy. Odstawiamy „wywar” na 5 godzin,
aby warzywo puściło soki. Następnie wszystko odcedzamy i
pijemy po jednej łyżeczce co 2
-3 godziny.

tego, że obniża ciśnienie i poziom cukru we krwi, działa moczopędnie. Wiosną wskazane
jest picie soku z cebuli - dzięki
temu wzmocnimy się oraz pozbędziemy toksyn.
Zebrała: osa
Źródło informacji:
https://urodaizdrowie.pl/
cebula-co-zawiera
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Syrop z buraka
Potrzebujemy: jeden duży
burak, 2 łyżeczki miodu
Buraka ścieramy na tarce i
mieszamy z miodem. Następnie podgrzewamy syrop na
małym ogniu przed około 20
minut (ale nie do wrzenia!).
Przecedzamy i pijemy od 4 do
8 razy dziennie.
Zebrała: osa
Źródło informacji: https://
urodaizdrowie.pl
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Zadbaj o siebie - sprawdzone rady na wzmocnienie odporności!
By wzmocnić odporność,
należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Po pierwsze
powinniśmy wysypiać się, po
drugie - dbajmy o właściwą higienę i, po trzecie, choć to trudne, unikajmy stresu. Korzystnie

wpłyną na nas również: aktywność fizyczna, chłodne prysznice i dieta bogata w cenne
substancje odżywcze. A tych
najwięcej znajdziemy w warzywach oraz owocach. Zrezygnujmy natomiast z używek

typu: alkohol, papierosy, kawa.
Dobrymi „wspomagaczami” za
to będą: żeń-szeń, wiesiołek,
jeżówka purpurowa, witamina
C i D.
Zebrała: osa

Źródło informacji: https://
urodaizdrowie.pl/jak-skutecznie-pobudzic-uklad-odpornosciowy
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Wokół piękna

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Domowe SPA
W czasie pandemii koronawirusa, kiedy wyjście do
gabinetu kosmetycznego i
fryzjerskiego stało się niemożliwe, w zaciszu swojego domu
sami możemy wykonać zabiegi, dzięki którym zadbamy o
skórę, włosy czy paznokcie. Do
tych rytuałów możemy użyć
zarówno kosmetyków jakie
mamy w domowej kosmetyczce lub wykonać je samodzielnie z produktów spożywczych,
które na co dzień wykorzystujemy w kuchni. Pierwsze o co
powinniśmy zadbać to czas,
który będzie tylko i wyłącznie
dla nas. Aby wprawić się w wyciszający klimat możemy zapalić świeczkę i włączyć ulubioną
muzykę. Zaczynamy!
Peeling całego ciała – doskonale wygładza, odświeża
skórę oraz pobudza krążenie
krwi. Możemy tu wykorzystać
cukier zmieszany z oliwą z
oliwek lub kawę zmieszaną z
oliwą lub innym olejem. Kulistymi ruchami masujemy całe
ciało po czym spłukujemy
wszystko raz ciepłą, a raz zimną wodą.
Maska na twarz - przed jej
nałożeniem należy dobrze
oczyścić skórę ze wszystkich
zanieczyszczeń, potu oraz sebum. Doskonale sprawdzi się
tu pianka, żel, mleczko. Możemy wykorzystać również
peeling enzymatyczny. Na tak
przygotowaną skórę nakładamy gotową maseczkę albo
maskę przygotowaną samodzielnie. Do jej sporządzenia
wystarczy nam jedno awokado, które należy rozgnieść na
gładką masę oraz łyżka miodu. Po połączeniu składników
miksturę możemy aplikować
bezpośrednio na twarz. Jeżeli
nasza skóra jest przesuszona,
do maski dodajemy łyżkę oliwy z oliwek. Po 15 minut spłukujemy wszystko letnią wodą.
Co ważne, ta sama maska idealnie sprawdzi się również w
pielęgnacji włosów. Nawilży,
odżywi, wygładzi, a także doda
im blasku.
Odżywka do paznokci - 15
minut moczymy paznokcie w
oliwie z oliwek. Uzyskujemy
nawilżenie, wzmocnienie, odżywienie. Ten rytuał możemy
wykonywać nawet codziennie.

12 Dziecko
Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA

Patrzymy na siebie niewidzącymi oczami. W ciemnościach zamyślenia niezdarnie
udajemy przed sobą, że nie
znamy się na statystyce i
że całkiem zapomnieliśmy
już o matematyce i biologii.
Pojęcia, jak rachunek prawdopodobieństwa i wzrost
wykładniczy absolutnie nic
nam nie mówią. Posępnie
przekonujemy się, że dwa
plus dwa to trzy. W niemym
niedowierzaniu zmieniamy
szybko kanały w telewizorze,
gdy ten nagle zaczyna wypluwać wiadomości. Znowu
nie udało się nam nie usłyszeć choćby odrobiny. Nie
przeczytać pasków na dole
ekranu. Kto je tam tak wolno puszcza? Nawet, kiedy
się nie chce, można zdążyć
zobaczyć te wszystkie niezawinione śmierci i fale nowych, w poczekalniach. Po
raz pierwszy udajemy przed
sobą głupców.
Świat już nigdy nie będzie
taki sam, od teraz już wszystko będzie inaczej słyszę wciąż
z tyłu głowy. Groźba to, czy
obietnica? Za czym tęsknić
będziecie najbardziej - pytam w myślach, bo to już postanowione, choć sama nie
znam jeszcze odpowiedzi.
Wieczorny natłok myśli.
Spod zamkniętych powiek
widzę ten skąpany w rannym słońcu piazza w samym
sercu Genui, gdzie utknęliśmy kiedyś w podróży na
południe. Pełnia lata, wokół
głośne tłumy spieszące na
poranne zakupy. I my, w samym środku tej jaskrawej nagłości. Nie mogłam uwierzyć
temu nagle zmaterializowanemu pięknu.
Tymczasem codziennie
obserwuję, jak mięciutko i
niespiesznie zachodzi słońce
zabierając ze sobą dzień, który właśnie kończy mi się wydarzać. Jutro wstanie przynosząc po cichutku nowy.
Delikatnie, jak kotka swoje
ślepe, nagusieńkie młode,
położy mi go na wyciągnięcie ręki.
Jak nam będzie w tym
nowym świecie, nienarodzonym jeszcze?
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Wiosenne zabawy i warsztat DIY dla najmłodszych

W tym wydaniu proponujemy, dla przypomnienia, zabawy i formy aktywności, które wzbudzą i w maluchach, i w rodzicach radość, a
przy okazji pozwolą obydwu stronom na kreatywne działania w domowym zaciszu. Oto, co proponujemy na nadchodzące wiosenne dni,
które przez koronawirusa spędzamy w przysłowiowych „czterech ścianach”:

Bańki mydlane. Można je
puszczać zarówno w domu, jak
i na balkonie. Polecamy zorganizować rodzinny konkurs na
największą wodną kulę.
„Puszczanie” latawców. Najpierw jest frajda, że wspólnie
z dzieckiem przygotowujemy
taki rekwizyt (np. z papierowej, szarej, ozdobionej przez
nas torebki, z doczepionymi
„ogonami” z kolorowej bibuły),
a później cieszymy się, kiedy
w końcu ujrzymy go w górze
(oczywiście z balkonu!).
„Łowcy skarbów”. Zabawa ta sprawdza się idealnie o
każdej porze roku. Zasady jej i
przebieg są zawsze takie same,
zmieniają się tylko „skarby” i
tym razem - warunki. To inna
wersja „w chowanego”, udo-

skonalona dzięki takim rekwizytom jak własnoręcznie stworzona mapa. Łupami mogą być
np. zabawki :).
„Mały ogrodnik”. Zachęćmy
nasze dziecko do obserwacji
przyrody. Będą nam potrzebne – żółte i czerwone kubeczki po „Danonkach” lub innych
jogurtach, z których zrobimy
mini-doniczki, samoprzylepne
wycinanki lub taśma izolacyjna na buźki, guziki (posłużą
za oczka). Choć obecnie nie
kupimy ziemi i nasion (chyba,
że przez internet), możemy
wszystko ulepić z...plasteliny!
Wystarczą wyobraźnia i sieciowe tutoriale.
„Wiosennik”. Ponieważ nie
wybierzemy się na spacer, by
zebrać różnego rodzaju kwiat-

ki, skorzystajmy z materiałów
online w internecie (filmiki,
gotowe, darmowe materiały
do druku oraz kolorowania), i
przyborów plastycznych. I tak
oto, prostym sposobem, powstanie nasz pachnący wiosną

album :). Kartki, jeśli chcemy,
dodatkowo ozdabiamy brokatem oraz rysunkami.
osa / Trendy Mama
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Self-Reg, czyli dziecko i emocje
Maluch wkraczający w „dorosły świat”, na który składają się: spotkania z rówieśnikami, zabawy w piaskownicy, godziny spędzone w
przedszkolu, często ma trudności z opanowaniem swych emocji: złości, strachu, radości, wstydu. By pomóc mu zrozumieć, co przeżywa,
polecamy książkę „Self-Reg. Opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę”.
„Choć rzadko o tym myślimy, dzieci często odczuwają
stres. Nowe sytuacje, presja
czasu, nagromadzenie bodźców - to wszystko sprawia,
że trudno im poradzić so-

bie z napięciem. Na co dzień
nie zdajemy sobie sprawy,
że zwykłe dyscyplinowanie
uczy dziecko samokontroli,
ukrywania swoich emocji i
tłumienia potrzeb. Self-Reg to

Dziecko w przedszkolu
Czasy, kiedy zostawiało się dziecko w przedszkolu bez pytania
go o jego emocje i odczucia odeszły bezpowrotnie, a przynajmniej
- taką mamy nadzieję. Dziś w adaptacji malucha pomagają nie tylko rodzice, ale i sympatyczne wychowawczynie oraz literatura.
Poniżej przedstawiamy najciekawsze tytuły książeczek, zachęcających do pójścia do przedszkola.
1. Katarzyna Kozłowska, Feluś i
Gucio idą do przedszkola, wyd. Nasza Księgarnia

2. Lucy Cousins, Mysia w przedszkolu, wyd. Dwie Siostry

3. Przemysław Liput, Rok w
przedszkolu, wyd. Nasza Księgarnia
4. Gunilla Bergströng, Pospiesz
się, Albercie, wyd. Zakamarki
5. Nadine Brun-Cosme, Tata już
biegnie, wyd. Adamada

6. Tor Age Bringsvaerd, Kacper
i Emma. Najlepsi przyjaciele, wyd.
Czarna Owieczka

7. Liane Schneider, Zuzia idzie
do przedszkola, wyd. Media Rodzina

samoregulacja. Metoda, która
pozwala opanować nadmierny stres i zlikwidować przyczynę złego samopoczucia, a
nie tłumić samo zachowanie,
które z niego wynika. Dzięki

niej mądrze wesprzesz swoje
dziecko” - zapewnia wydawca.
A my dołączamy się do tych
rekomendacji!
Zebrała: osa

Przepis na zdrowie
Domowy serek
homogenizowany dla dzieci
Do wykonania tego przysmaku potrzebujemy:
125 g twarogu półtłustego
5 łyżek jogurtu naturalnego
1/2 laski wanilii
1 łyżka cukru kokosowego lub miodu
Przydadzą się też blender i miska.
Zaczynamy!
Twaróg i jogurt należy przełożyć do miski i blendować na jednolitą masę około 3 minut, aż znikną wszystkie grudki. Następnie
rozcinamy laskę wanilii, zeskrobujemy ziarenka i przekładamy je
do serka. Na koniec dodajemy słodziwo i mieszamy całość. Przechowujemy w lodówce maksymalnie 2 dni. Smacznego!
Źródło przepisu: J. Anger, A. Piszczek, Nowe alaantkowe BLW, Warszawa 2017, s.24.
Zebrała: osa
foto: https://pixabay.com/

8. Anita Głowińska, Kicia Kocia
w przedszkolu, wyd. Media Rodzina
9. Anna Włodarkiewicz, Tola w
przedszkolu, wyd.Zielona Sowa
10. Zofia Stanecka, Marianna
Oklejak, Basia i przedszkole, wyd.
Egmont Polska
Źródło zdjęć:
www.empik.com
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Pomysł Padewskiego daje szansę na powrót na boisko, nawet w połowie maja!
Szef Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej ma pomysł na dokończenie rozgrywek w obrębie
województwa dolnośląskiego. Wariant wydaje się na tyle realny, że postanowiliśmy się
temu przyjrzeć nieco bliżej.
Do końca rozgrywek piłkarskich w niższych ligach
zostało do rozegrania pół sezonu. Zdajemy sobie sprawę,
że w standardowym wydaniu
nie będzie to już możliwe, ale
wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i jednocześnie prezes Dolnośląskiego
Związku PN, Andrzej Padewski coraz głośniej za pomocą przekazu, jaki dają profile
społecznościowe, uspokaja,
że ma pomysł na dokończenie
rywalizacji.
- Na Dolnym Śląsku mamy
autorski plan, który być może
wdrożymy na swoim terenie,
ale da się go pewnie wykorzystać również gdzie indziej.

Rozważamy podzielenie tabel
na dwie grupy i już tylko w ich
obrębie będzie się toczyć rywalizacja, uwzględniająca obecny
dorobek punktowy. Jeśli dany
zespół grał z kimś u siebie, to
teraz zagra na wyjeździe, pod
warunkiem, że będzie miał
tego przeciwnika w swojej grupie. Wiem, że nie jest to idealne
rozwiązanie, ale mówimy o
choćby namiastce rywalizacji
na boisku - tłumaczy Andrzej
Padewski.
Co ważne przy takim systemie gry, na boisko możemy
wrócić nawet w połowie maja.
- Jeśli można by wrócić na
boiska w połowie maja, to do
końca czerwca udałoby się

zakończyć ligę w systemie z
dwiema grupami grając tylko
w weekendy. Oczywiście kluby musiałyby mieć informację
o takim sposobie rywalizacji
przynajmniej dwa tygodnie

wcześniej, by wznowić treningi
i przygotować się logistycznie –
dodaje prezes Dolnośląskiego
ZPN.
JZ

Za nami wspaniały sezon Chełmca Wodociągi Wałbrzych. Panie trenowane przez Marka Olczyka
zagrały w II lidze bez kompleksu. Długo biły się o pierwszą czwórkę, która zagwarantowałaby
im pewne utrzymanie. Zakończyły grę na 5 miejscu i… przyszła era koronawirusa.
kolejne 30 dni. Możemy więc
przypuszczać, że czekamy już
tylko na komunikat Polskiego
Związku Piłki Siatkowej o zakończeniu rozgrywek.

Jak zatem wyglądał sezon w aspekcie sportowym?
Otóż Chełmiec na 16 spotkań
wygrał 9. Częściej, bo aż pięciokrotnie zwyciężał na wyjeździe. Wałbrzyszanki sześciokrotnie wygrywały 3:1,
dwukrotnie 3:0 i jeden mecz
po pięciosetowej walce. Na
siedem porażek dwie przypadły na wyjazdowe spotkania. Cztery z nich zakończyły
się w trzech setach.
Był to sezon udany pod
wieloma względami. Wszystkie spotkania w Hali Wałbrzyskich Mistrzów oglądał komplet widzów. Bez względu na

wynik, kibice dawali z siebie
wszystko. Było głośno, było
radośnie i za taką atmosferę
Chełmcowi należy się medal.
Warto pochwalić organizację
spotkań i promocję wydarzenia w mediach. Kobiecy powrót na centralny szczebel
rozgrywek można ocenić pozytywnie. Na dzień dzisiejszy
Chełmiec zostaje w II lidze.
Czekamy jeszcze na oficjalne
potwierdzenie, ale mało realne jest, aby władze ligi zdecydowały się wznowić ligę, co
niestety skutkuje brakiem rozstrzygnięć.
JZ

Smutne zwycięstwo Górnika
Obserwuje ostatnio doniesienia dotyczące sytuacji wałbrzyskiego Górnika, który wygrał 1
ligę i w normalnych warunkach cieszyłby się z awansu. Zamiast tego kibice drżą o przyszłość
klubu. Wszyscy pytamy: co dalej? Nikt jednak nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.
Działacze klubu zdecydowali
się zachować zgodnie z procedurą
i w myśl przepisów jeszcze przed
upływającym 25 marca terminem

zgłosili chęć gry w Polskiej Lidze
Koszykówki. Kłopot w tym, że w
chwili obecnej nikt w Górniku nie
daje gwarancji, że po zakończeniu

sport na zimno

Druga linia obrony

Zasadniczo się utrzymają
Zawieszenie
rozgrywek
trwa od 11 marca. Początkowo mówiło się, że do końca
miesiąca, ale już dziś wiemy,
że potrwa to przynajmniej

Jakub
Zima

kryzysu, obiecane pieniądze wpłyną do klubowej kasy.
Wałbrzyska drużyna musi
zmienić status prawny. Stowarzyszenie nie jest przez władze PLK
honorowane. Jest to jednak sprawa drugorzędna w stosunku do
finansów, jakie trzeba zagwarantować. Obecny sezon 1 ligi kosztował wałbrzyską drużynę około
1,2 miliona złotych. Polska Liga
Koszykówki w sezonie 2019/2020
wymagała od klubów zabezpieczenia finansowego na poziomie
2,5 miliona złotych.
Jest to kwota nieporównywalnie wyższa od obecnych możliwości klubu. Mówimy tu jednak
o sytuacji, gdy sezon prze pełną

parą do przodu. Dzisiaj nie gramy,
nie pracujemy, nie zarabiamy. Gospodarka kieruje się w kierunku
dużego kryzysu, w którym sport
będzie na drugim lub nawet na
trzecim miejscu. W takiej sytuacji
nikt nie bierze na poważnie, nawet tych gwarancji, które były już
wdrożone w życie. I to właśnie jest
smutna rzeczywistość.
Kibice marzą, czasem wręcz
żądają awansu, ale wszyscy powinniśmy się martwić tym, czy
będą pieniądze, które pozwolą
Górnikowi zagrać w przyszłym sezonie… gdzie? Według ostatniego
komunikatu PZKosz na pewno nie
w elicie.
JZ

Tak jak w 1939 roku w Kampanii Wrześniowej, dzisiaj
w kampanii z Koroną, cofamy się na drugą linię obrony. Nasze jednostki zajmują system bunkrów i to z ich
wnętrza będziemy bronić
ziem, które są naszym domem. Tak jak kiedyś pod
Mokrą, Wizną czeka nas
walka z przeważającymi
siłami wroga. Mam jednak
nadzieję, że nie będzie to,
tak jak wtedy walka przegrana.
Szukając pozytywów trzeba
cieszyć się z tego, co mamy.
Wygraliśmy I ligę koszykówki. Świetnie zaprezentowali
się młodzi siatkarze wałbrzyskiego Chełmca. Dobry
debiut zaliczyły dziewczęta
trenowane przez Marka Olczyka. Doskonale w ringu
radzili sobie bokserzy, na
macie zapaśnicy, na szosie
i w lesie kolarze. Często
gratulowaliśmy młodym tenisistom i pływakom. Wspaniale na hali zaprezentowały się nasze piłkarki, które
jednocześnie poszły za ciosem wygrywając na trawie
z odwiecznym rywalem z
Konina.
Teraz część z tych historycznych sukcesów może jednak
przynieść
spektakularną
klęskę. Kryzys najbardziej
zaboli tych, którym pieniądze będą wręcz niezbędne
do utrzymania poziomu
sportowego. Górnik Trans.
eu Wałbrzych zmierzał do
awansu, lecz zatrzymał się
wpychając stopę między
drzwi Energii Basket Ligi.
Kłopot w tym, że po drugiej
stronie, ktoś mocno tymi
drzwiami trzaska. Wszyscy
zastanawiamy się, co stanie
się z tą wspaniałą drużyną.
Dzisiaj bliżej nam do rozpaczy niż szczęścia. W myśl
przepisów awans nam się
nie należy. Kibice liczą na
zaproszenie do władz ligi.
Tam specjalnie nikomu na
tym nie zależy, ale co gorsza
z drugiej strony mamy ważniejszy aspekt – finansowy.
Kto da na to pieniądze?
JZ

14 Sport
Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Czy koronawirus zreformuje
światowy futbol?
Epidemia koronawirusa odciska swoje piętno praktycznie
na każdej dziedzinie życia, także na sporcie. Odwołano wiele imprez sportowych, trudno
przewidzieć czy krajowe ligi
oraz Ligi Mistrzów i Europy dokończą swoje zmagania, piłkarskie EURO zostało przeniesione na przyszły rok, zagrożone
są igrzyska olimpijskie. Sam
przykład mistrzostw Europy w
piłce nożnej pokazuje jak ta
cała sytuacja może zachwiać
kalendarzem cyklicznych zawodów - mistrzostw kontynentów
i świata oraz kwalifikacjami do
nich. Zwłaszcza, że terminarze
w przypadku futbolu i tak są napięte do granic możliwości. Zastanawiam się czy konieczność
przeniesienia EURO na przyszły
rok nie mogłaby być przyczynkiem do głębokiej reformy systemu eliminacji do piłkarskich
mistrzostw Starego Kontynentu
i świata, który moim zdaniem
staje się coraz bardziej bezsensowny i po prostu nudny.
Czy idąc śladem innych dyscyplin, jak siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, nie należałoby
zagwarantować
najlepszym
drużynom danego turnieju automatycznego awansu do kolejnego? Np. pierwszej czwórce
mistrzostw Europy - awansu do
mistrzostw świata ze strefy europejskiej, a najlepszym europejskim drużynom mistrzostw
świata - awansu do kolejnego
EURO. Obecne kwalifikacje są
przeładowane. Rozgrywa się
wiele meczów praktycznie bez
stawki (konfrontacje pomiędzy
czołowymi reprezentacjami a
outsiderami), które zupełnie niczego nie wnoszą. Pytanie czy
reprezentacje, które uzyskałyby
awans tą drogą przez dwa lata
nie rozgrywałyby żadnych spotkań? Nie! Mogłyby rywalizować
w ciekawym projekcie jakim
jest Liga Narodów (choć wymaga dopracowania co pokazała
pierwsza edycja). Ranga tych
rozgrywek znacznie by wtedy
wzrosła a rywalizacja z drużynami na podobnym poziomie
byłaby korzystniejsza dla Niemców, Anglików czy Hiszpanów
(pod względem sportowym i
marketingowym) niż ich pojedynki z Gibraltarem, Andorą czy
Luksemburgiem.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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Górnicy w blasku srebra
W 1986 roku koszykarze Górnika sięgnęli po srebrny medal Mistrzostw Polski. O sukcesie biało-niebieskich nie zapomniał tygodnik „Sportowiec” publikując zdjęcie wałbrzyszan. Za sprawą rodzinnego, bogatego archiwum jest
ono w naszym posiadaniu, a tym samym, z czego się bardzo cieszymy, również
Czytelników „30 minut”.
W sezonie 1985/1986 koszykarze wygraną zapewnił Krzykała wykorzyGórnika po raz czwarty stanęli na po- stując w ostatnich sekundach dwa
dium Mistrzostw Polski. Po złocie w osobiste. Niestety, rewanże, mimo że
1982 roku oraz srebrnych krążkach w miały równie zacięty przebieg, przysezonach 1980/1981 i 1982/1983, niosły triumf Zagłębia, które pokow 1986 roku bohaterowie naszego nując wałbrzyszan 82:74 oraz 76:72
cyklu „Z archiwum Sportowca” po- wywalczyło złoty medal. Naszym zaś
nownie uplasowali się na 2. miejscu przypadł trzeci w historii klubu wicew kraju. Co ciekawe, do fazy play-off mistrzowski tytuł.
wałbrzyszanie awansowali dopiero
Na zdjęciu w górnym rzędzie stoz 4. pozycji. W tej fazie rozgrywek ją od lewej: Ryszard Wieczorek, ZbiWojciech Krzykała i spółka odprawili gniew Schmutzer, Tadeusz Reschke,
Zastal Zielona Góra, aby w półfina- Maciej Buczkowski, Zenon Kozłowski
Od lewej w dolnym rzędzie: Wojle nie dać szans zwycięzcy zasadniczej części sezonu, Śląskowi Wroc- ciech Krzykała, Jerzy Żywarski, Staław, wygrywając 93:72 oraz 67:63. nisław Anacko, Jarosław Ludzia i MaEfekt – awans do finału, w którym riusz Winiarski
A już w przyszłym tygodniu ciąg
podopiecznym trenera Arkadiusza
Konieckiego przyszło się zmierzyć z dalszy naszej podróży w głąb pięknej
historii wałbrzyskiego sportu.
Zagłębiem Sosnowiec.
fot. Maja Sokołowska-Michalska
Rywalizacja o złoty medal rozpoźródło: Sportowiec (4 listopada
częła się od dramatycznego zwycięstwa biało-niebieskich w Wałbrzy- 1986)
Bartłomiej Nowak
chu. Nasi pokonali rywali 85:84, a

W kraju nie ma sobie równych

Zapewne za jakiś czas, gdy uspokoi się sytuacja z koronawirusem, nasze wspomnienia będziemy dzielić na czas „przed” oraz
„po” pandemii. Również w sporcie, w którym tuż przed zawieszeniem wszelkich rozgrywek, treningów czy indywidualnych
występów Mateusz Ropiak zajął 3. miejsce w międzynarodowym turnieju zapaśniczym w Mołdawii.
Tuż przed zamknięciem
granic kraju i związaną z
tym obowiązkową 14-dniową kwarantanną Mateusz
Ropiak powrócił z niezwykle udanego dla niego międzynarodowego turnieju w
Mołdawii. Zapaśnik ZLKS Zagłębia Wałbrzych wygrał 3
walki, a tylko jedną, i to dość
pechowo, przegrał z przed-

stawicielem
gospodarzy.
Dlaczego pechowo? Bowiem
podczas trzeciego dnia pobytu przeprowadzono rozgrywki drużynowe, w których
Polacy zmierzyli się z Mołdawią i nasz reprezentant
pokonał rywala, który zaledwie dzień wcześniej stanął na najwyższym stopniu
turnieju. Tym samym Ropiak

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:Damian
Nazwisko: Pieloch
Data urodzenia:
16 lutego 1989 roku
Pseudonim sportowy: Pielu
Klub: Górnik Trans.eu Wałbrzych (koszykówka)
Największy dotychczasowy sukces?
Moje największe sukcesy wiążą się z grą w I lidze. Wraz z GTK Gliwice wywalczyłem bowiem
srebrny, a z Krosnem brązowy medal. Co prawda w obecnym sezonie Górnik zajął 1. miejsce,
ale dla mnie osobiście te rozgrywki nie zostały
odpowiednio zakończone.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Michael Jordan. Dlaczego? W tamtych czasach, gdy oglądałem koszykówkę, gdy
oglądałem NBA, Michael Jordan był najważniejszą postacią basketu.
Dlaczego koszykówka?
Do koszykówki trafiłem dość przypadkowo. Kiedyś bardzo zależało mi na tym,
aby grać w piłkę nożną, jednak nigdy nie dotarłem do żadnego poważnego klubu. Za to będąc uczniem V klasy wziąłem udział w międzyszkolnych rozgrywkach w koszykówce. Tam właśnie, wraz z trzema innymi kolegami, zostałem
zauważony przez Stanisława Kiełbika i zaproszony na trening. Z naszej czwórki
poszło dwóch chłopców, ale tylko ja pozostałem przy koszykówce.
Jaki cel jako biegacz chcesz osiągnąć?
Chciałbym wywalczyć awans, ale taki od początku do końca, z rundą zasadniczą
i fazą play-off. Najlepiej oczywiście z Górnikiem Wałbrzych. Bardziej nie wybiegam myślami, choć myślę, że jeszcze jestem w stanie pokazać się z dobrej strony
na parkietach Ekstraklasy.

udowodnił, że możemy na
niego liczyć w kontekście Mistrzostw Europy, które jeszcze przed wakacjami mają
się odbyć w Katowicach.
Czy odbędą się w terminie,
obecnie trudno powiedzieć.
Jak przyznał trener Michał
Jóskowski, w kraju Mateusz
nie ma sobie godnych rywali,
co paradoksalnie nie jest dobrą wiadomością, gdyż jego
możliwości mogą skutecznie
weryfikować jedynie zagraniczni zapaśnicy.
Wałbrzyszanin należy do
kadry A, na jej zapleczu zaś
walczą dwaj inni zawodnicy
Zagłębia. Mowa między innymi o Jakubie Misiu, który
na początku marca wraz z
reprezentacją B udał się na
zgrupowanie do Poznania.
Niestety, w trakcie pobytu w stolicy Wielkopolski
nasz utalentowany zapaś-

nik doznał kontuzji łokcia i
do domu powrócił z ręką w
gipsie. To zła wiadomość w
kontekście zbliżającej się,
jeśli w ogóle do niej dojdzie,
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży.
Wspomnieliśmy o szansach Ropiaka w katowickich
Mistrzostwach Europy, ale
niewykluczone, że na zawody tej samej rangi pojedzie
również nasz młodzik Mikołaj Dereń. Podopieczny
trenera Jóskowskiego jest
Mistrzem Polski z listopada
ubiegłego roku, a mimo to
musi wziąć udział w turnieju
kwalifikacyjnym. Jeśli jednak
zwycięsko przebrnie przez
eliminacje, czego mu życzymy, to pojedzie do Bułgarii,
która gościć będzie uczestników Mistrzostw Europy.
Bartłomiej Nowak
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NIERUCHOMOŚCI

SKUPUJEMY MIESZKANIA
ZA GOTÓWKĘ
Ul. Topolowa 25/2
(przy rondzie Tesco)
58-309 Wałbrzych
Wszystkie oferty na naszej
stronie:

REKLAMA

R0188/20

www.mentornieruchomosci.pl

Tel. 535-285-514

Wałbrzych, Biały Kamień, BEZ
CZYNSZOWE, DWUPOZIOMOWE, 77m2 powierzchni
użytkowej, 3 pokoje, 2 piętro,
wymienione instalacje, blok
po termomodernizacji, ogrzewanie gazowe. Cena: 199 000
złotych, telefon: 881-700-772.
Wałbrzych, Biały Kamień, NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA, 77m2 powierzchni użytkowej, 98m2 po podłodze, 3
pokoje, 2 piętro, wymienione
instalacje, ogrzewania gazowe,
OGRÓDEK. Cena: 169 900
złotych, telefon; 530-998-374.
Wałbrzych, Piaskowa Góra,
3 pokoje, ATRAKCYJNA
OFERTA – 2 PIĘTRO, kuchnia
z oknem, 52m2. Cena: 169 900
złotych, telefon: 881-700-772.
Wałbrzych, Piaskowa Góra, 3
pokoje, 52m2, 4 piętro, po remoncie, kuchnia w zabudowie.
Cena: 179 000 złotych, telefon:
530-998-374.
Świebodzice, BEZ CZYNSZOWE MIESZKANIE, POD
KLUCZ – idealne pod inwestycje na wynajem! 1 piętro, 47m2
+ antresola. Cena: 179 000 złotych, 535-285-514.
USŁUGI
(5) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY, ZABUDOWA,
MEBLE KUCHENNE I INNE
STOLARSKIE. TANIO TEL.
692 123 981
(37) ANTENY SATELITARNE – montaż, naprawy
i ustawianie w najlepszej cenie i najkrótszym czasie. Tel.
606 937 229
(0) HYDRAULIKA, KANALIZACJA, CO I GAZ, MON-

ALARMY-KAMERY-MONTAŻ
ZDALNY PODGLĄD
KAMER
LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS
ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH
tel.608 44 22 04

Jeśli Twoje okna
PCV mają 5 lat,
wymień w nich
uszczelki na nowe.

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA

KREDYTY

ORAZ ROZPAŁKA
Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta
TAŻ KOMINÓW tel. 506 206
102
(1) MEBLE NA WYMIAR
- KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY,
ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNE -TANIO!
W W W. M E B L E - I B G .
WEEBLY. COM TEL. 607 218
533
(5) 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 79310-10-22 lub 74-660-38-43
(5) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505874992, 74 841 25
40
(5) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW.
TRANSPORT KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66
66; 502 308 696
(25) KOMPUTERY, LAPTOPY - SERWIS-NAPRAWA
Całodobowo tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie
Wałbrzych ul. Słowackiego
5,www.speed24h.info
(5) MARSAT – MONTAŻ
ANTEN SATELITARNYCH,
tel. 607 454 261

(8) HYDRAULIK, ELEKTRYK, DROBNE SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130

(0) Usługi remontowo – budowlane, profesjonalne układanie glazury. Tel. 574 577 821

796 610 010

Bogdan Leśniak
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767
od 10:00 do 15:00

Reklamuj się
u nas:

Skup

nieruchomości
za gotówkę
531 407 736 (również
zadłużone)
Tel. 603 836 336

PRACA

szybkie terminy

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

Broniewskiego 65
Wałbrzych

mgr analityki medycznej

mieszkań i domów

KUPIĘ

ODDŁUŻENIA

pobrania w domu pacjenta,

(20) Remonty mieszkań pod
klucz, centralne ogrzewanie,
elektryka, kafelki, gładzie na
mokro, remonty łazienek. Tel.
513 022 801

(5) Firma Serene zatrudni
pracowników do opieki osób
starszych w Polsce i w Niemczech. Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

gotówkowy, firmowy,
hipoteczny

Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.

(7) Naprawa maszyn do szycia wszelkich typów, domowe
i przemysłowe. Wałbrzych ul.
Armii Krajowej 47, czynne w
godz. 9-16. Tel. 790 26 04 51
Hydraulik – instalacje wodno-kanalizacyjne
centralnego
ogrzewania, kotły co, montaż
kominów, instalacje gazowe,
usuwanie awarii tel. 506 754
379 .

TANIO!
Tel. 74 843 22 84,
605 430 006

REMONTY
SZYBKO
I SOLIDNIE

504 175 028

16 Promocja
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