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W zależności od dnia policjanci razem z żołnierzami odwiedzają ok. 400
adresów dziennie, zgodnie z wykazem,
który otrzymujemy na bieżąco.
Jak dotychczas zachowywała się
młodzież, która jeszcze do wtorku mogła wychodzić bez opieki dorosłych?
Policjanci, którzy patrolowali codziennie ulice, naprawdę nie mieli w
minionym czasie problemów z mieszkańcami naszego miasta, w tym także z
młodzieżą!
Oczywiście że było trochę osób legitymowanych przez policję, które nie do
końca chciały podporządkować się nowym rygorom, ale był to naprawdę niewiele znaczący procent tych wszystkich,
którzy wychodzą ze swoich domów. Od
środy, czyli od 1 kwietnia przyglądamy
się ze szczególną uwagą placówkom
handlowym, wobec których zaostrzono
przepisy. O ile na początku problemów
trochę było, to trzeba przyznać, że szybko zniknęły. Wszyscy po prostu nauczyli
się nowych zasad, które zaczęli stosować.
Czy zmienił się charakter pracy policji drogowej?
Spora część policjantów z ruchu drogowego jest na granicy z Czechami. Poza
tym patrole funkcjonują jak do tej pory.
Na ulicach, na drogach. Wykroczeń i interwencji jest mniej, ale też dlatego, że
jeździ dużo mniej samochodów i mniej
ludzi porusza się po ulicach. Nie ma
problemów z komunikacją miejską. Autobusami, busami przemieszcza się tyle
osób ile powinno.
Jeden z czytelników prosił, aby zapytać, czy Park Sobieskiego, który jest
olbrzymim terenem, też objęty jest
zakazem poruszania się.
Park Sobieskiego, podobnie jak inne
parki miejskie, place zabaw, ogródki
typu „jordanowski”, czy bulwary, także
objęty został zakazem poruszania się.
Przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę
na jeszcze jedną sprawę. W Wałbrzychu
jest kilka wypożyczalni rowerów. Jest
także zakaz wypożyczania tych rowerów.
Wszystkie osoby, które nie będą
przestrzegać wspomnianych obostrzeń,
muszą liczyć się z tym, że będą karane
mandatem do 500 zł, a w uzasadnionych
przypadkach nawet wnioskiem do sądu,
który może orzec karę dużo wyższą.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Anna Waligóra - Stupnicka
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„Kiedy ludzie są tego samego zdaniaco ja,
mam zawsze wrażenie, że się pomyliłem.” Oscar Wilde
Imieniny:
Ireneusza, Wilhelma
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oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu

O ile więcej pracy ma obecnie policja?
Nie w tym rzecz, że tej pracy jest więcej, ale że ta praca jest teraz inna. Zmobilizowani zostali wszyscy policjanci,
którzy mogą być w służbie. Nawet osoby
które dotąd pracowały w biurach, zostały
włączone do patroli.
Bardzo duża liczba policjantów jest
na granicy polsko-czeskiej. Staramy się
o to, aby zarówno Polacy jak i Czesi nie
przekraczali granicy nielegalnie. Jesteśmy tam z wojskiem. Mamy wspólne
patrole, które prowadzone są przez całą
dobę. Przypomnę, że w naszym powiecie istnieją 4 przejścia graniczne: w
Golińsku, Mieroszowie, Nowym Siodle i
Głuszycy Górnej. Ruch kołowy i pieszy na
tych przejściach jest obecnie całkowicie
zablokowany.
Nadzór nad kwarantannami to
też nowość. W Wałbrzychu jest z tym
problem?
W naszym powiecie, odkąd wprowadzono kwarantanny wygląda to całkiem
nieźle. Jednak mimo to, nadal apelujemy w każdy możliwy sposób, aby osoby
przebywające na kwarantannach bezwzględnie do wymogów takiej kwarantanny się zastosowały. Pomijając rzecz
tak oczywistą i najważniejszą, że łamiąc
kwarantannę narażamy tych, z którymi
przyjdzie się nam zetknąć, przypominam, iż kara administracyjna która może
być nałożona za nieprzestrzeganie tych
obostrzeń, to nawet 30 tys. zł.
Jak wiele osób trzeba przypilnować, sprawdzić czy są w domach?
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NOWE OGRANICZENIA PODCZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA
Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na
poczcie.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich.

Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko
do płacenia.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może
wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby
wszystkich kas i liczby 3.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkami.

Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy
Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu
nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.
Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie
tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona
przez 2.
Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe
obowiązki dla wszystkich sklepów.
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane
będą zamknięte.
Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe.
Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)
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Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich.
2 metry – minimalna odległość między pieszymi.
Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i
bliskich.
Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.).
Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników
(od 2.04.2020 r.).
Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą
mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
.
Szczegółowe informacje znajdziesz na: https://www.gov.pl/
web/koronawirus/kolejne-kroki
R0191/20
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ANATOL SZPUR

Koronawirus i co dalej? Jaki będzie świat po
epidemii?
Znajdujemy się w trudnej i nowej sytuacji. To, co
kiedyś wydawało się jedynie scenariuszem filmowym,
staje się normą. Na naszych oczach zmienia się model
życia. Co będzie dalej? Jaki świat zastaniemy po powrocie do normalności?
Gospodarka w kryzysie
Niestety prognozy ekonomistów nie są pozytywne.
Globalna gospodarka poniesie znaczne straty. Mowa
tu nie tylko o spowolnieniu branż, takich jak: turystyka, transport, gastronomia, rozrywka, ale przede
wszystkim o upadłości wielu małych i średnich przedsiębiorstw, które utracą płynność finansową. W konsekwencji poniesie to za sobą falę zwolnień i wzrost
bezrobocia. Na to musimy się przygotować.
Praca z domu
Zmieni się również charakter naszej pracy. Firmy
już teraz przystosowują się do trybu „pracy z domu”.
Okazuje się, że w wielu sytuacjach da się tak funkcjonować i że można zdalnie prowadzić spotkania, przesyłać ważne dane i raporty. Jest to test, który może
następnie okazać się standardową praktyką. W końcu
taka forma pracy stanowi oszczędność ze względu na
brak konieczności utrzymywania biura, czy ponoszenia opłat za prąd lub internet. Wystarczy wyposażyć
pracownika w odpowiednie narzędzia.
Digitalizacja społeczeństwa
Nowa sytuacja wymusi również konieczność nauczenia się korzystania z rozwiązań cyfrowych. Chodzi tu
przede wszystkim o osoby starsze, które chociaż częściowo będą wykonywać działania, których wcześniej
nie brali w ogóle pod uwagę. Mowa tu o zakupach
REKLAMA

Koronawirus 3

od 18 lat
razem z Wami
przez Internet, płatnościach, czy też załatwianiu spraw
urzędowych online - wszystkim tym, co zwiększy ich
bezpieczeństwo poprzez pozostanie w domu.
Oszczędności
Ze względu na niepewną sytuację ograniczymy również nasze wydatki. Nauczymy się kupować potrzebne
do życia rzeczy, a resztę środków oszczędzać. Okaże
się, że da się żyć skromniej. Że niektóre przedmioty nie
czynią nas szczęśliwszymi. To będzie również okazja
do większej pracy własnej. Rodzice, zamiast wysyłania
dzieci na zajęcia, sami będą organizować im wartościowy czas. Wyjście do kina zostanie zastąpione domowym filmem lub książką. A wyjście do restauracji
wspólnym gotowaniem.
Dystans
Kluczowe jednak będą konsekwencje społeczne, które zmienią sposób budowania relacji z innymi. Strach
przed wirusem może wyrobić w nas nawyk dystansu
do ludzi. Nie chodzi tu tylko o trzymanie odpowiedniej
odległości (wyrażane w metrach), ale o świadomość
potencjalnego zagrożenia podczas interakcji z drugim
człowiekiem. To poczucie może wpłynąć na ochłodzenie relacji i większą ostrożność w kontaktach.
Środowisko
Jest też pozytywny efekt tej całej sytuacji - dajemy
choć trochę odetchnąć ziemi. Ograniczając naszą aktywność, minimalizujemy negatywny wpływ na środowisko. W konsekwencji emitujemy mniej gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, bo spadek konsumpcji
to również mniejsza produkcja. Przynajmniej czasowo
ograniczamy eksploatowanie zasobów naturalnych i
nadprodukcję przedmiotów, które nie należą do kategorii pierwszej potrzeby.
Powinniśmy być przygotowani na różne scenariusze,
nawet na te najgorsze. Jednak to nie powinno sprawić,
że będziemy bierni. Na ten moment warto skupić się
na swoich najbliższych i na czasie, jaki im poświęcamy,
na pomocy innym oraz na stałym rozwijaniu siebie. To
może zaprocentować w przyszłości.
Życzę spokoju.
Anatol Szpur
Bezpartyjny Samorządowiec,
Radny Miasta Wałbrzych
facebook.com/AnatolSzpur.official/

KORONAWIRUS
ŚWIATOWE I POLSKIE
INFORMACJE
Otwarta Szwecja

Władze postawiły wszystko na jedną cechę, której oczekuje się u obywatela: odpowiedzialność za samego siebie. Dlatego politycy i urzędnicy
nadal liczą, że uda się spowolnić wirusa bez wprowadzania drakońskich
środków izolujących ludzi w domach. - Jesteśmy dorosłymi ludźmi i musimy się zachowywać jak dorośli ludzie. A nie rozsiewać panikę czy plotki.
Nikt nie jest w tym kryzysie sam, ale każda osoba ponosi dużą odpowiedzialność – stwierdził w telewizyjnym wystąpieniu do narodu premier Stefan Löfven. Badanie opinii pokazało, że to podejście przypadło do gustu
większości odbiorców. Szwedzi mają zaufanie do rządzących.
Źródło: https://www.national-geographic.pl

Zarażają po wyleczeniu

- Najważniejszą informacją płynącą z naszych obserwacji jest ta, że
połowa pacjentów rozsiewała wirusa nawet po ustąpieniu symptomów
– tłumaczy w informacji prasowej dr Sharma, główny autor badania i wykładowca w Yale School of Medicine. W przypadku niemal wszystkich badanych chorych okres inkubacji trwał 5 dni. Symptomy utrzymywały się
średnio 8 dni. Rozsiewanie wirusa po ustąpieniu objawów trwało od 1 do
8 dni. - Jeżeli dostrzegliście u siebie lekkie objawy COVID-19 i zdecydowaliście się zostać w domu, żeby nie infekować innych, wydłużcie kwarantannę o dodatkowe dwa tygodnie. Żeby mieć absolutną pewność, że
nie zarazicie innych – prosi wszystkich drugi z autorów badania, dr Xie z
wojskowego szpitala w Pekinie.
Źródło: https://www.national-geographic.pl

Nie mają symptomów, a zarażają

R0192/20

Zainfekowani nowym koronawirusem, ale nie zdradzający żadnych
symptomów lub z dużym opóźnieniem, mogą stanowić aż trzecią część
wszystkich zakażonych, twierdzi ”South China Morning Post”, opierając
się na pozyskanych tajnych dokumentach chińskich władz. Pod koniec lutego w Chinach wykryto 43 tys. przypadków infekcji asymptomatycznych.
Choć umieszczono ich pod kwarantanną i obserwowano postęp choroby,
nie ujmowano ich w oficjalnych liczbach zarażonych. Ta wynosiła wówczas 80 tys.
Źródło: https://www.national-geographic.pl

101-latek wyleczony z koronawirusa

18 marca włoska służba zdrowia przekazała, że w Modenie na północy Włoch udało się wyleczyć 95-letnią pacjentkę. 101- letni mieszkaniec
Rimini, na północy Włoch, został wyleczony z koronawirusa i wrócił do
domu - ogłosiła w czwartek wiceburmistrz miasta, Gloria Lisi. To najstarszy we Włoszech pacjent, który pokonał chorobę COVID-19. Sędziwy mężczyzna, u którego w zeszłym tygodniu stwierdzono zakażenie wirusem,
trafił do szpitala w swoim mieście. Jego przypadek ze względu na wiek,
był bardzo skrupulatnie obserwowany przez włoskich lekarzy, którzy patrzyli z nadzieją na jego proces wychodzenia z choroby, atakującej przede
wszystkim ludzi starszych.
Źródło: https://zdrowie.wprost.pl/

Skuteczny lek?

Lek na koronawirusa istnieje i jest dostępny na rynku? Amerykański
lekarz rodzinny Vladimir Zelenko, który prowadzi dwie kliniki w Monroe
w stanie Nowy Jork, twierdzi, że wyleczył już 699 osób cierpiących z powodu COVID-19. Użył specjalnej mieszanki leków, która zawiera m.in. azithromycin i hydroksychlorochinę, czyli pochodną chlorochiny stosowaną
w leczeniu malarii. Lekarz twierdzi, że jego „koktajl” sprawił, że u chorych
objawy koronawirusa takie jak duszności i kaszel ustąpiły po 4-6 godzinach, a żaden z jego pacjentów nie musiał być intubowany. Powiedział
również, że jedynie 4 z nich musiało trafić do szpitala.
Źródło: www.planeta.pl

Pierwsi Polacy wyleczeni

Pacjent „zero” to pierwsza osoba w Polsce, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. O jego zdiagnozowaniu 4 marca poinformował
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. 66-letni mieszkaniec miejscowości
Cybinka (woj. lubuskie) przyjechał do Polski z Niemiec, z Westfalii, gdzie
brał udział w imprezie karnawałowej. Według lekarzy oddziału zakaźnego
Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, 66-latek został wyleczony z
koronawirusa. - Zdaniem lekarzy pacjent mógł opuścić placówkę. Również mężczyzna z Cieszyna to druga osoba w Polsce, która została wyleczona z COVID-19. Źródło: https://wiadomosci.onet.pl

4 Temat tygodnia
Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński
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Tak głosowali nas
czytelnicy w ankiecie
internetowej:

Czy noszenie maseczek
w czasie pandemii powinno
być obowiązkowe ?
Wyniki na dzień 1.04.2020

TAK
63%

Czy warto nosić maseczkę?

W czasach pandemii koronawirusa maseczka ochraniająca twarz stała się towarem niezwykle deficytowym. Czy noszenie maseczki faktycznie pomaga w walce z wirusem? Dlaczego niektóre kraje
wprowadziły obowiązkowe noszenie maseczek przez obywateli?
Historia maseczki
Nas, mieszkańców regionu wałbrzyskiego, z pewnością zachwyci
fakt, że twórcą maseczki był wybitny chirurg Jan Mikulicz- Radecki, założyciel dwóch szkół chirurgicznych, polskiej w Krakowie
i niemieckiej we Wrocławiu, przez
okres swojego życia związany z naszym regionem. Wynalazł między
innymi skoliozometr do mierzenia
skrzywienia kręgosłupa. Ponadto
wynalazł gastroskop służący do
wziernikowania przełyku i żołądka.
Opisał także komórki olbrzymie w
twardzieli nosa. Wykładał w Stanach Zjednoczonych. Autor około
30 publikacji w języku polskim i
ponad 170 w języku niemieckim.
Władał biegle sześcioma językami,
interesował się muzyką i myślistwem. W Pełcznicy koło Świebodzic miał letnią rezydencję. Pochowany jest wraz żoną i rodziną na
cmentarzu w Świebodzicach.
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Światowa Organizacja Zdrowia
– Zgodnie z wytycznymi WHO
noszenie maski chirurgicznej przez
osoby zdrowe nie jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zachorowaniu. Osobom, które mimo to zdecydują się na ich
użycie, zalecamy zapoznanie się z
filmem instruktażowym na stronie
WHO dotyczącym ich właściwego
użytkowania – mówi przedstawicielka WHO w Polsce. – Aby maski
były skuteczne, muszą być używane tak, aby nie było wolnych przestrzeni w określonych miejscach.
Dotykając maskę brudnymi rękami, można ją zanieczyścić, a należy
pamiętać, że znajduje się ona na
naszej twarzy. Zanieczyszczoną
maskę trzeba też odpowiednio zutylizować.
Jeśli maska - to jaka?
„Wysoki poziom ochrony przed
koronawirusem zapewni półma-

ska filtrująca o klasie ochronnej
FFP3” - zauważyła dr n. biol. Agnieszka Chojecka z Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny i
przypomniała, że koronawirus jest
mniejszy niż 0,3 mikrometra (60140 nm), natomiast jego cząstki
są przenoszone drogą kropelkową
przez aerozol biologiczny (20-300
mikrometrów średnicy). - „Nosząc
maskę w strefie zagrożenia minimalizujemy ryzyko zakażenia - natomiast ważne jest, aby stosować
się do terminów przydatności do
użycia, gdyż na filtrach gromadzą
się mikroorganizmy i one też mogą
stanowić źródło zakażenia” - podkreśliła dr Chojecka. Ekspertka dodała, że sprzęt ochrony osobistej,
w tym sprzęt ochrony układu oddechowego, powinien być oznakowany znakiem CE, co oznacza,
że został prawidłowo zaprojektowany, skonstruowany i wykonany
z właściwych materiałów.

NIE
37%

Polskie firmy produkują
Pilska firma Archon Studio, która na co dzień zajmuje się m.in.
projektowaniem i produkcją figurek do gier planszowych, stworzyła maskę, która ma zmniejszyć
ryzyko zakażenia koronawirusem.
Prototyp nazywa się Hussar, posiada wymienne filtry i wbudowane
okulary. Twórcy chcą ją zaoferować Narodowemu Funduszowi
Zdrowia po cenie produkcyjnej. Jeśli NFZ nie będzie zainteresowany
produktem, firma zamierza sprzedać go na wolnym rynku po bardzo niskiej cenie. Zysk przeznaczy
na produkcję kolejnej partii, którą
bezpłatnie dostarczy do lokalnych
szpitali i instytucji publicznych w
Pile.
Świat też produkuje maski
Foxconn, podobnie jak inne firmy, zareagował na wybuch epidemii, zamykając większość swoich
zakładów i biur w Chinach. Teraz
jednak oczekuje od władz pozwolenia na wznowienie pracy. Rząd
chiński wydał specjalny nakaz do
zamknięcia fabryk przez większe
firmy na terenach zagrożonych
wirusem. Foxconn to gigant na
rynku producentów elektroniki.
Produkuje części dla takich firm
jak Apple, Sony, BlackBerry, Kindle
czy Nokia. Nie tylko Foxconn przestawił produkcję na maski chirurgiczne. Zrobiły to także takie firmy
jak SAIC-GM-Wuling Automobile
– spółka typu joint venture, zało-

żona w 2002 roku przez koncerny
General Motors i Shanghai Automotive Industry Corporation oraz
Wuling Automobile Company, a
także producent odzieży Hongdou
Group, który planuje produkować
miesięcznie do 60 tys. kombinezonów ochronnych i wysyłać je do
rządowych agencji. Podobną produkcję rozpoczęli inni producenci
odzieży: Zhejiang Giuseppe Garment oraz Jihua Group.
Nakaz noszenia maseczki
W Czechach trzeba też mieć zasłonięte usta i nos maseczką FFP,
chirurgiczną, bądź taką uszytą samodzielnie. A jeśli i takiej nie ma przynajmniej szalikiem. Powołując
się na wytyczne WHO i doświadczenia Azjatów, Czesi uznali, że nawet kiepska maseczka jest lepsza
od żadnej. Po pierwsze ze względu
na bezpieczeństwo innych - gdy
nikt nie może być do końca pewien
swojego zdrowia, lepiej by nie pluł
i nie kaszlał na klamki, poręcze czy
przyciski w windzie. Po drugie - i tu
czeskie służby sanitarne powołują
się na konkretne badania - nawet
uszyta w domu, z kawałka bawełnianej szmatki, maseczka zmniejsza ryzyko zarażenia koronawirusem 2,5 raza. Czyli znacząco.
Na naszych ulicach coraz częsciej spotykamy osoby, które noszą maseczki zakrywające twarz.
Niezależnie od wszystkiego, warto
rozważyć, czy faktycznie nie zacząc
nosić jej w czasach pandemii.
Zebrał i opracował
Pawel Szpur
gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:
http://mbd.muzeum.uni.wroc.pl/
https://www.mp.pl/covid19
https://pulsmedycyny.pl/
https://radiopoznan.fm/
https://cyfrowa.rp.pl/
https://www.tokfm.pl/
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Walim
Szyją maseczki
Mieszkańcy Walimia włączyli się do szerokiej akcji szycia maseczek dla wszystkich służb, działających na rzecz gminy.
Akcja ruszyła z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu. Z gminnych pieniędzy kupiono materiał. Firma
WTÓRPOL Robert Adamczyk z Lubachowa przekazała nieodpłatnie flizelinę, gumki oraz nici. Do akcji włączyli się
pracownicy Centrum Kultury i Turystyki, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu, a
także inni mieszkańcy gminy. Jedni wycinają formy, inni szyją maseczki.
Świebodzice
Pilot z pomocą humanitarną
Grzegorz Glegoła prezes Towarzystwa
Lotniczego w Świebodzicach, pracujący jako pierwszy oficer, zastępca kapitana w samolocie towarowym, pilotował w miniony wtorek Boeinga 767,
którym do Polski przyleciały środki do
walki z COVID-19, przekazane przez
rząd chiński. Tym lotem, w ramach pomocy humanitarnej, do Polski trafiło
10 000 kombinezonów ochronnych,
rękawiczki medyczne i inne materiały
ochronne. Następny lot kapitana Grzegorza Glegoły, do Szanghaju - w sobotę, 4 kwietnia.

Mieroszów
Pieniądze dla szpitala, maseczki dla
gminy
Gmina Mieroszów przekazała 25 000,00
zł na kupno niezbędnych środków zabezpieczenia personelu oraz pacjentów
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
Natomiast mieszkanki gminy oraz pracownicy MCK szyją maseczki wielokrotnego użytku dla osób najbardziej potrzebujących w gminie (pracowników
sklepów, seniorów, służb mundurowych).
Maseczki przekazywane są sukcesywnie
poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej,
OSP Mieroszów i Sokołowsko.
Czarny Bór
Nowe stawki i zasady wywozu śmieci
Od 1 kwietnia 2020 r. w gminie zmieniają się zasady gospodarki odpadami.
Poza nową stawką za gospodarowanie
odpadami zmieni się również forma rozliczania. W związku z tym właściciele nieruchomości będą musieli złożyć nowe
deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Więcej informacji pod numerem 74 8450-139 lub 349,
wew. 26, albo na stronie: https://www.
czarny-bor.pl
Szczawno-Zdrój
Dofinansowanie do utylizacji azbestu
Do 30 kwietnia mieszkańcy Szczawna
-Zdroju mogą składać wnioski o pomoc
na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Na

podstawie tych zgłoszeń gmina umożliwi utylizację wyrobów azbestowych
i będzie mogła wnioskować do NFOŚ o
zwrot kosztów poniesionych na te działania. Na terenie Uzdrowiskowej Gminy
Miejskiej Szczawno–Zdrój utylizacja prowadzona jest cyklicznie od 2018 r.
Strzegom
Wsparcie finansowe
Gmina Strzegom, postanowiła wesprzeć
finansowo placówki służby zdrowia w
Świdnicy i Wałbrzychu. Kwota 30 tysięcy
złotych zostanie przekazana Oddziałowi
Chorób Zakaźnych Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Z kolei po 10
tysięcy złotych otrzymają: świdnicki Szpital Specjalistyczny „Latawiec” oraz Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy.
Świdnica
Remont parku
Rozpoczynają się prace związane z rewitalizacją Parku Młodzieżowego w Świdnicy, w ramach których przeprowadzone
zostaną: pielęgnacja drzew, remont ciągów komunikacyjnych, a także budowa
infrastruktury technicznej oraz małej
architektury. Równocześnie przygotowywana jest dokumentacja niezbędna
do usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu w parku. Świdnica otrzyma
na rewitalizację parku ponad 7 milionów
120 tysięcy złotych. Całkowity koszt rewitalizacji to ponad 9 milionów 188 tys.
złotych.

WAŁBRZYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Epidemia koronawirusa spowodawała mocny zastój w gospodarce. Kryzys zaczyna dotykać firmy nie tylko na świecie, ale i w Polsce.
Dla przykładu - w ciągu kilku ostatnich dni w naszym kraju zawiesiło działalność blisko dzisięć tysięcy firm. Według rozporządzenia
Ministerstwa Zdrowia nie mogą pracować zakłady fryzjerskie, kosmetyczne czy gastronomie. Nie inaczej jest w Wałbrzychu.
Aby mówić o jakimkolwiek
złagodzeniu kryzysu gospodarczego w Wałbrzychu, lokalne firmy będą potrzebowały nie tylko
wsparcia rządowgo, ale również
władz samorządowych. Rodzimi
przedsiębiorcy już od tygodni
zastanawiają się czy lokalny samorząd wyjdzie im naprzeciw.
Swoje pomysły i apele do władz
kierowały różne środowiska
społeczne, biznesowe czy polityczne. Regionalni działacze PiS
zaproponowali lokalną tarczę
antykryzysową, radny Rady Miejskiej Anatol Szpur z Bezpartyjnych Samorządowców wzywał
o obniżenie czynszów czy odroczenie podatków od nieruchomości. Prezydent Wałbrzycha,
dr Roman Szełemej podszedł do
sprawy ze zrozumieniem.
Dlatego Urząd Miejski w Wałbrzychu wyszedł z pomocą do
mikro i małych przedsiębiorców
z terenu miasta. Przedsiębiorcy,
którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej z powodu epidemii, będą mogli liczyć na pomoc, jeżeli chodzi o obciążenia
związane z lokalnymi podatkami
i opłatami.
Red.

CZYNSZE NAJMU
1. Najemcy lokali należących do gminy, którzy prowadzą działalność, jaka została
objęta zakazem wynikającym z
rozporządzenia Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego i zawiesili działalność gospodarczą,
zostaną zwolnieni z czynszu za
ten okres (do trzech miesięcy).
Zwolnienie z czynszu wyłącznie
na wniosek zainteresowanego
podmiotu.
2. Najemcy lokali należących do gminy, którzy prowadzą działalność, jaka została
objęta zakazem wynikającym z
w/w rozporządzenia, ale nie zawiesili działalności (np. restauracje z posiłkami na wynos) i
zadeklarują utratę przychodów
o minimum 30 %. Zmniejszenie
opłat za czynsz (na wniosek zainteresowanego podmiotu).
3. Pozostali najemcy lokali należących do gminy, którzy
prowadzą działalność nie objętą
rozporządzeniem, a odnotowali
(i zadeklarowali) znaczący spadek przychodów (o minimum
30%). Indywidualna ocena sytuacji po złożeniu wniosku.

CZYNSZ DZIERŻAWNY
Miasto Wałbrzych na wniosek
mikro lub małych przedsiębiorców, może udzielić ulg w spłacie należności z tytułu czynszu
dzierżawnego na podstawie
Uchwały nr XLV/552/2017 Rady
Miejskiej Wałbrzycha w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i
trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wałbrzych lub jej
jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3,4 i 13
ustawy o finansach publicznych
oraz wskazania organu i osób do
tego uprawnionych podległym
oraz wskazania organu i osób
do tego uprawnionych. Udzielnie ulgi nastąpi wyłącznie na
wniosek zainteresowanego podmiotu po zadeklarowaniu utraty
przychodów o minimum 30 %.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z Ordynacją Podatkową – w uzasadnionych społecznie sytuacjach – prezydent
może dokonać odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia
podatku od nieruchomości. Decyzja Prezydenta dotyczyć może

wyłącznie przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność, jaka
została objęta zakazem wynikającym z rozporządzenia Ministra
Zdrowia o wprowadzeniu stanu
zagrożenia epidemicznego i zadeklarowali spadek obrotów o
minimum 50%.
WINDYKACJA
Windykacja tytułów egzekucyjnych (np. w spłaty rat rozłożonych w czasie w wyniku podpisanych z miastem porozumień).
Ograniczenie prowadzenia egzekucji w stosunku do podmiotów nie zalegających z opłatami,
które znalazły się w trudnej sytuacji spowodowanej wprowadzeniem stanu epidemii, poszukiwanie nowych (indywidualnych
dla każdej sprawy) rozwiązań.
Wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu.
Infolinia dla przedsiębiorców:
74 66 55 293, 74 66 55 365 (czynna w godz. 7.30 – 15.30)
Szczegóły dostępne na stronie internetowej (od 02.04.2020
r): http://www.walbrzych.eu
e-mail:
pomocfirmom@um.walbrzych.pl
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Kwarantanna –
wymyślono ją podczas jednej z
największych epidemii w
dziejach ludzkości, epidemii dżumy, która wybuchła
w XIV wieku w Azji Środkowej. Wenecja, żeby ochronić
mieszkańców, wprowadziła
zasadę wpuszczania do portu tylko tych statków, które
odczekały 40 dni, quaranta
giorni. W polskim prawodawstwie kwarantannę definiuje
ustawa o zapobieganiu oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi: „odosobnienie
osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu
zapobieżenia szerzeniu się
chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych”. Kwarantanna polega
na niewychodzeniu z domu.
Oznacza to, że osoby objęte
kwarantanną: nie mogą ani
wychodzić do sklepu (nawet
najbliższego), ani wyprowadzać psa, nie mogą też przyjmować gości. Kwarantannę
można odbywać w ośrodku
wskazanym przez służby
podczas przekraczania granicy (należy zgłosić, że nie ma
się możliwości odbycia kwarantanny w domu). Podlegać
kwarantannie można więcej
niż raz. Kwarantannę nadzoruje Państwowa Inspekcja
Sanitarna. Pogorszenie stanu
zdrowia należy zgłosić do
najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Pracownik objęty kwarantanną ma
poinformować o tym – telefonicznie – pracodawcę. Obecnie na stronach ministerstwa
https://www.gov.pl/web/
koronawirus/kwarantanna-domowa można pobrać
aplikację, która usprawni kontrolę odpowiednim służbom
przestrzegania kwarantanny.
Za złamanie kwarantanny
grozi kara 30 000 złotych.
Dziś wiemy, że można być
nosicielem koronawirusa, zarażać innych, a samemu nie
mieć objawów. Dlatego jeżeli zostaliśmy skierowani na
kwarantannę lub sami mamy
poczucie, by się jej poddać,
to przestrzegajmy jej sumiennie. Robimy to nie tylko dla
siebie, ale i dla innych.
Redaktor Naczelny
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TO WAŻNE!
Miliony dla
PIT 2020. Nowe terminy
wałbrzyskiej służby zdrowia
składania zeznań podatkowych 7 milionów złotych z budżetu Urzędu Marszałkowskie-

Zwolnienie ze składek ZUS
dla przedsiębiorców
Sejm przyjął projekt ustawy o
„tarczy antykryzysowej”. W tej
obszernej specustawie będącej
planem ratunkowym polskiej
gospodarki przed skutkami
epidemii koronawirusa znalazły
się zapisy m.in. o zwolnieniu z
obowiązku zapłaty składek ZUS
przez przedsiębiorców przez
okres 3 miesięcy. Jest to realna pomoc rządu dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy
odczuwają już skutki gospodarczego załamania koniunktury
dosłownie na własnej skórze.
Zwolnieniu podlegać będą
składki należne na: ubezpieczenie społeczne (emerytalna,
rentowa, chorobowa, wypadkowa), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiące:
marzec, kwiecień, maj. Składki
za ten okres pokryje budżet
państwa. Będzie to okres składkowy uwzględniony przez ZUS
przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.
Zwolnieniu podlegać będą osoby prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą oraz
przedsiębiorcy zatrudniający
do 9 pracowników. Koniecznie, obie grupy muszą mieć
zarejestrowaną
działalność
gospodarczą przed 01 lutym
2020 r. W przypadku osób samozatrudnionych, zwolnienie
uzależnione będzie od spełnienia kryterium przychodowego
- miesięczny przychód musi
być niższy od 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, tj. 15
681 zł w pierwszym miesiącu,
za który składany jest wniosek
o zwolnienie z zapłaty składek.
W przypadku przedsiębiorców,
zwolnienie będzie przysługiwać niezależnie od wysokości
osiąganych przychodów i obejmować przedsiębiorcę oraz
zgłoszonych ubezpieczonych
(pracowników/ zleceniobiorców łącznie do 9 osób). Zwolnieniu podlegać będą również
składki należne za osoby współpracujące przy wykonywaniu
działalności. Aby przedsiębiorcy mogli skorzystać z rządowej
pomocy ustawa musi zostać
przegłosowana w Senacie i
podpisana przez Prezydenta.

Minister Finansów, Tadeusz
Kościński poinformował przy
okazji zatwierdzenia zmian
w tzw. „tarczy antykryzysowej”, że deklaracje PIT za 2019
rok będzie można składać o
miesiąc dłużej, czyli do końca maja. Wydłużenie terminu może być spowodowane
faktem, że obecnie zeznania
podatkowe można składać jedynie za pomocą usługi „Twój
e-PIT”, gdyż instytucje państwowe, w tym poszczególne
urzędy skarbowe zawiesiły
swoją działalność. Przypominamy, że wcześniejsze złożenie zeznania podatkowego
wpływa na termin zwrotu
nadpłaty podatku. Ponadto,
rozliczając się przez internet

fiskus ma nie 90, a 45 dni na
rozliczenie się z podatnikiem.
Również o trzy miesiące
przesunięty został termin
płatności zaliczek firm, które
zatrudniają pracowników i
rozliczają się poprzez formularz PIT-4. Środki za marzec,
kwiecień oraz maj będą mogły zostać uiszczone do 20
lipca. Ministerstwo Finansów
wsłuchało się również w apele przedsiębiorców i przedłużyło termin składania deklaracji CIT i zapłaty podatku za
2019 roku do 31 maja br.
Red.

go Województwa Dolnosląskiego otrzymają: wałbrzyski
Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego oraz Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu. Do szpitala trafi 5 milionów zł., do
pogotowia ratunkowego - 2 miliony zł. - informuje na swojej
stronie Grzegorz Macko Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
Pieniądze zostaną prze- skonsultowane właśnie z tymi
znaczone głównie na środki szpitalami.
Najwięcej bo ponad 16 mln
ochrony osobistej, aparaturę
diagnostyczną i laboratoryjną zł., przeznaczono na kupno
oraz niezbędne wyposażenie.
środków ochrony osobistej. Za
Zarząd Województwa Dol- prawie 4 mln zł. kupionych zonośląskiego przeznaczył w stanie 60 respiratorów (transstacjonarnych,
sumie 41 milionów dla dol- portowych,
nośląskich szpitali i jednostek pediatrycznych). Na kupno
pogotowia ratunkowego, któ- urządzeń i środków do dezynre są na pierwszej linii walki fekcji przeznaczono 2,2 mln zł,
z koronawirusem. Marszałek na kupno karetek taką samą
województwa Cezary Przybyl- kwotę czyli też 2.2 mln, na
ski zapewnił, że zakupy zostały sprzęt i testy do diagnostyki
koronawirusa - ponad 1,5 mln.

Wsparcie Budimexu

realizuje kilka kontraktów budownictwa mieszkaniowego
oraz inwestycje miejskiego
MPWIK, energetyczne i lotniskowe. Spółka już wcześniej
Pierwsze trzy szpitale otrzymały pomoc finansową. Łącznie Budimex przekaże placów- wsparła szpital w Raciborzu.
W sierpniu 2018 roku stworzykom walczącym z koronawirusem 1 milion złotych.
ła na oddziale dziecięcym tej
placówki Strefę Rodzica, czyli
komfortowe miejsce przeznaczone dla rodziców i ich dzieci
przebywających w szpitalu.

Budimex, który jest generalnym wykonawcą wałbrzyskiej obwodnicy uruchomił
już pierwszą transzę pomocy
finansowej z zapowiadanego 1 mln złotych dla szpitali,
którą zadeklarował dołączając się do akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy”. Do tej pory
wsparcie otrzymały placówki
w: Wałbrzychu, Raciborzu i w
Warszawie. W tych regionach
liczba zarażonych jest obecnie
największa.
Każdy ze szpitali otrzymał
środki finansowe w formie
bezzwrotnej darowizny na
rzecz wsparcia zakupu sprzętu
medycznego i środków ochrony osobistej potrzebnych
w walce z koronawirusem.

Wśród „szczęśliwców” znalazły
się:
- Szpital Rejonowy im.dr Józefa Rostka w Raciborzu
- Specjalistyczny Szpital im.
dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu
- Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.
Wszystkie te placówki są
zaangażowane w leczenie pacjentów zakażonych wirusem
SARS-Cov-2. Wkrótce wsparcie otrzymają kolejne szpitale.
Pomoc służbie zdrowia Budimex zapowiedział w drugiej
połowie marca. - W następnych tygodniach wesprzemy
szpitale w innych województwach. Szczególnie tam, gdzie
ta pomoc jest najbardziej po-

trzebna. Będziemy wspierać
polskich lekarzy i personel
medyczny – mówi Dariusz
Blocher – Prezes Budimex SA.
Szukamy i będziemy szukać
na różnych rynkach, wśród
różnych producentów środków ochrony – zarówno dla
naszych pracowników, jak i
dla systemu ochrony zdrowia
– dodaje Dariusz Blocher.
W zeszłym tygodniu Budimex zapowiedział, że chce
realizować wszystkie budowy
przy zachowaniu kompleksowych zasad bezpieczeństwa.
W Wałbrzychu Budimex jest
generalnym wykonawcą obwodnicy miasta, w Raciborzu
kończy właśnie budowę zbiornika przeciwpowodziowego
dla górnej Odry. W Warszawie

BUDIMEX SA jest spółką z
ponad
pięćdziesięcioletnią
tradycją, ma znaczący udział
w rozwoju gospodarczym
Polski. Zrealizował tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych
i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły
Budimexowi zdobyć pozycję
lidera rodzimego rynku budowlanego. Firma stopniowo
zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości
i obiektów infrastruktury) oraz
gospodarki odpadami. Od
1995 roku Budimex jest notowany na warszawskiej GPW, od
2011 do 2019 roku wchodził w
skład indeksu RESPECT, a od
września 2019 roku znajduje
się w składzie indeksu WIG-EGS, który zastąpił Respect
Index. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma
o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą:
Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz FBSerwis.
Red./info: Budimex
foto:
Michał Jabłoński Fotografia
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ŚWIETLICA NA FINISZU

MAREK MENDYK NOWYM
BISKUPEM ŚWIDNICKIM

Z wielką radością informujemy, że urodzony w Głuszycy ks. bp
Marek Mendyk, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji legnickiej zastąpi odchodzącego na emeryturę ks. bpa. Ignacego Deca
i zostanie biskupem diecezji świdnickiej. Decyzję Papieża Franciszka ogłosiła Nuncjatura Apostolska w Polsce. W imieniu głuszyckich władz samorządowych i społeczności lokalnej ks. biskupowi
składamy szczere gratulacje, życząc zdrowia, wielu sił i wytrwałości na nowej drodze posługi duszpasterskiej.

Epidemia koronawirusa zdominowała większość krajowych i regionalnych serwisów informacyjnych, jednak codzienne życie w gminie Świdnica toczy się dalej. Rozpoczęte
inwestycje są sprawnie realizowane, czego dowodem jest
budowa świetlicy w Gogołowie.
Jak informuje urząd - obecnie wykonywane są prace:
malarskie, okładzinowe, biały
montaż oraz zagospodarowanie terenu wokół nowego
obiektu. Warto podkreślić, że
zadanie realizowane przez
gminę Świdnica zamknie się
w kwocie 1 milion 112 tysięcy
złotych. Ale co najważniejsze,
to fakt, że na ten cel pozyskano
unijne wsparcie finansowe w
wysokości 500 tysięcy złotych.
Wsparcie pochodzi ze środków
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
W końcowym efekcie powstanie świetlica o powierzch-

ni użytkowej 186,7 m2., w
tym między innymi sala o powierzchni 131,7 m2 wraz z zapleczem kuchennym, sanitarnym i technicznym.
Warto zaznaczyć, że nowoczesna infrastruktura spełni
również wymagania w zakresie
rozwiązań uwzględniających
potrzeby osób niepełnosprawnych. Wszystkim mieszkańcom
Gogołowa chcącym korzystać
z nowej świetlicy zagwarantuje
odpowiednie warunki do spotkań i wspólnego spędzania
czasu.
Red/JW

Przypomnijmy, że Jego Ekscelencji ks. biskupowi dr. Markowi
Mendykowi Rada Miejska w Głuszycy w 2019 r. przyznała tytuł
honorowy „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Głuszyca”. Pochodzący
z Głuszycy biskup Marek Mendyk obchodził w ubiegłym roku
swoją 10 rocznicę święceń biskupich. W uzasadnieniu do Uchwały nr V/43/2019 Rady Miejskiej w
Głuszycy z dnia 29 stycznia 2019
r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Głuszyca” dla Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr Marka Mendyka czytamy:
Biskup Marek w ciągu całego
swojego życia związany był z
gminą Głuszyca. Tu się urodził,

wychował, tu spędził swoje dzieciństwo i lata młodości. Zawsze
z wielką dumą podkreślał, gdzie
się urodził, gdzie są jego korzenie i gdzie jest jego miejsce,
do którego zawsze wraca. Wielokrotnie w swoich wypowiedziach nawiązywał do miejsca,
gdzie - jak mówił - wszystko się
zaczęło.
Pomimo tego, że swoją posługą związany jest z inną diecezją – diecezją legnicką, wspierał
każde dobro podejmowane na
rzecz gminy Głuszyca. Zawsze
interesował go los najuboższych
i potrzebujących naszej gminy.
Jeszcze jako kapłan diecezji legnickiej, a potem jako jej biskup
współorganizował pomoc charytatywną dla miasta i gminy
poprzez oddziały Caritas diecezji
legnickiej i świdnickiej. Zbiórki
pieniężne oraz pomoc materialna, wspierane były przez biskupa Marka, a następnie trafiały do
najuboższych naszej gminy.
Red./MC
foto: diecezja.legnica.pl
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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 22 000 zł netto

oraz dodatkowo

Zwracamy koszty wynagrodzenia nowego pracownika przez okres minimum

6-ciu miesięcy do kwoty około 2700 złotych / miesięcznie
Dzwoń po szczegóły: 74 84 80 100
Liczba miejsc w projekcie ograniczona
Z perspektywą w przyszłość
Projekt realizowany w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

W chwili, gdy piszę ten
tekst, rząd wprowadza nowe
ograniczenia związane z koronawirusem. Ten wirus opanował nasze myśli i kiedy
próbuję się od tego uwolnić,
to na przykład teraz słyszę
komunikat, aby nie wychodzić z domów, z policyjnego
samochodu. Wszystkie merytorycznie zasadne analizy nie
dają nadziei na szybki koniec
pandemii.
Niezwykle zaniepokoiła mnie informacja, że w
Chinach właśnie przywraca się tzw. mokre targi. W
Dongguan i Guilin targi działają jak wcześniej. Polega to
na tym, że zwierzęta, również
dzikie, zabija się na oczach
kupujących, w skrajnie niehigienicznych
warunkach.
Ochrona pilnuje, aby nikt
tego nie fotografował.
Nie minął miesiąc od
zamknięcia szkół, restauracji
itd. A już gospodarka zaczyna trzeszczeć. Strach przed
wirusem, chorobą zaczyna
konkurować ze strachem o
bezpieczeństwo, o pieniądze.
Przed wieloma z nas widmo zwolnień, redukcji etatów
a jak tu szukać nowych miejsc
pracy, gdy nie można ruszyć
się na krok z domu? Dodatkową nerwowość wprowadza
sytuacja w szkole – dzieci i ich
rodzice, opiekunowie wraz z
nauczycielami, nauczycielkami są częścią eksperymentu
pt.: cyfryzacja edukacji. Efekty
nie napawają optymizmem.
Jak nie zwariować? Powtarzam sobie każdego dnia:
uratuje nas tylko spokój.
Poczucie sprawczości nieco
rekompensuje fakt, że możemy już teraz przestawiać się
na tryb oszczędny i szukać w
tym pozytywów. Naprawdę o
wiele tańsze są kotlety z warzyw niż te z mięsa. Soczewica, ciecierzyca, fasole można
kupić na zapas i ograniczyć
tym samym wychodzenie do
sklepu. Wróćmy do sadzenia
kiełków, szczypiorku z cebuli
tej w słoiku na parapecie czy
domowych pasztetów i past
warzywnych. Będzie taniej,
będzie zdrowiej a umysł zajęty pichceniem odpocznie
od złych wiadomości, które bombardują nas z każdej
strony.
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Co ćwierka w sieci...
WałbrzychMojeMiasto
@WalbrzychMM
Wałbrzych - zielone miasto w Europie! Ze zdwojoną siłą zaczynamy tegoroczne
nasadzenia. Na początek ponad 300 drzew i ok. 3000 krzewów. Odtwarzamy aleje
kasztanowcowe oraz szpalery, a także staramy się uniemożliwić nagminne rozjeżdżanie samochodami terenów zieleni. #Wałbrzych
12:54 PM · 29 mar 2020
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Ministerstwo Rozwoju
@MinRozwoju
Prowadzisz firmę? Wejdź na stronę http://gov.pl/tarczaantykryzysowa i zobacz, z
jakiej pomocy możesz skorzystać w związku z epidemią #koronawirus.a. #TarczaAntykryzysowa powstała, aby pomóc chronić zatrudnienie i zachować płynność
finansową w firmach.
2:30 PM · 1 kwi 2020

Cezary Przybylski
Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych

Czy pamiętacie lata, gdy do wstępu na mecz Czarnych uprawniał zakup biletu?
Niestety, te czasy wracają... W związku z rosnącymi kosztami utrzymania klub
podjął decyzję o wprowadzeniu biletów wstępu w cenie 3zł.... Liczymy na zrozumienie i do zobaczenia wkrótce na meczach!

@PrzybylskiCez
Do szpitala jednoimiennego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, który jest głównym ośrodkiem walki z epidemią na @Dolny_Slask, trafił aparat do wykonywania
testów na koronawirusa. Tym samym rozrasta się sieć dolnośląskich laboratoriów,
diagnozujących COVID-19.
9:35 PM · 27 mar 2020

3:06 PM · 25 mar 2020

AnatolSzpur
@AnatolSzpur
POMOC WAŁBRZYSKIM PRZEDSIĘBIORCOM Apel do Prezydenta @WalbrzychMM
dr @RomanSzelemej oraz koleżanek i kolegów Radnych.
W dniu dzisiejszym, za pośrednictwem drogi mailowej przez Biuro Obsługi Rady
Miasta. Złożyłem również propozycję sesji on-line
3:31 PM · 31 mar 2020

BBN
@BBN_PL
Po pięciu latach zakończyła się unijna operacja na Morzu Śródziemnym EUNAVFOR MED „Sophia”. Wczoraj Prezydent @AndrzejDuda podpisał postanowienie o udziale Polskiego Kontyngentu Wojskowego w nowej operacji EUNAVFOR
MED „Irini” (120 żołnierzy i pracowników oraz samolot B-28B1R)
1:39 PM · 1 kwi 2020
REKLAMA

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
@MFIPR_GOV_PL
Do Komisji Europejskiej @EUinPL trafiły dwa projekty rozporządzeń, które umożliwią
wsparcie firm z #FunduszeUE na specjalnych, antykryzysowych zasadach. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać pomoc np. w formie dotacji lub pomocy zwrotnej
https://bit.ly/2URD4FD
2:19 PM · 1 kwi 2020

Wałbrzyska SSE
@WalbrzyskaSSE

@WalbrzyskaSSE przekazała 1️00
️ ️.0️0️0 zł na wsparcie Pogotowia Ratunkowego
w Wałbrzychu oraz Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Fundusze
zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony
osobistej dla zespołu ratowników #RazemPrzeciwkoKoronawirusowi
12:08 PM · 27 mar 2020
R0195/20
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Nowa Mazda z nagrodami

Mija kolejny tydzień izolacji.
Coraz mocniej słychać głosy
mówiące, że to nie ten sposób,
że działa tylko izolacja chorych,
że koszt jest zbyt duży.
Politycy, na spółkę z cwaniaczkami biznesu, wykorzystują stan napięcia i zaufanie
do wprowadzonych metod jak
najlepiej potrafią, jak do tego
urodzeni. Szpitale zaopatruje społeczeństwo. TVP, dzięki
dolewce do budżetu, dobrze
przygotowało się do walki o
zdrowie Polaków. Freelancerzy, samozatrudniający, artyści
dzielą oszczędności. Liczą, że
pod wpływem doświadczenia
z tego czasu i krzywdy jaka
ich spotkała, jakiś rząd kiedyś
przejmie się ich losem. W Londynie zagęszczenie miejskiej
zupy zwanej powietrzem zmalało o pięćdziesiąt procent, u
wybrzeży Sardynii pojawiły się
delfiny. W Wałbrzychu spadł
śnieg. Sanki, przykryte szarym
kocem kurzu, zerkają smętnie
na wpatrujące się w niego zza
szyb, rumiane, rozdziawione z
przejęcia buzie dzieci.
Tymczasem sieci społecznościowe puchną od aktywności jak babcine ciasto drożdżowe. Kilka wizyt w kinie, dwa
koncerty, spektakl, wizyta w
muzeum w zaledwie siedem
dni.
Wszystko w zasięgu coraz
bardziej wrastającego w ciało
ekraniku. Taki koszt. Dość duży.
Mark Zuckerberg, tak jak
cwaniaczkowie biznesu i politycy, o takim szczęściu nawet
nie marzył.
—
Polecam facebookową grupę „Kultura w sieci” jeśli szukają Państwo dobrego źródła
informacji dotyczących ciekawych wydarzeń na czas zżerającej świat izolacji.
Z naszego podwórka - brawa za szybką reakcję na izolację dla Muzeum Porcelany. Takie moje, skromne.

Nowa Mazda CX-30 oraz MX-30 otrzymały równocześnie nagrodę „Red Dot: Product Design 2020”. Kompaktowy SUV Mazda CX-30 oraz
pierwszy elektryczny model marki – MX-30 powiększyły grono laureatów tej prestiżowej nagrody, zaprojektowanych zgodne z filozofią
Kodo: Dusza Ruchu.
Nowa Mazda CX-30 jest drunia dynamicznej, jednocześnie
gim modelem opracowanym
eleganckiej sylwetki, która jest
zgodnie z najnowszą ewolucją
powściągliwa, ale wciąż wyrajęzyka projektowania Kodo –
zista. Właśnie tak postrzegamy
filozofią twórczego designu,
japońską estetykę – to delikatgłęboko zakorzenioną w tradyność, która tworzy bryły wzbucyjnej japońskiej estetyce. Wydzające emocje.”
konanie każdego z elementów
Wysokiej jakości projekt
pojazdu zgodnie z regułą „mniej
wnętrza Mazdy CX-30 skoncenznaczy więcej” zaowocowało
trowany na człowieku, łączy w
czystym pięknem sylwetki CXsobie ergonomiczną doskona30, wnosząc nową, oryginalną
łość z technologiczną perfekcją.
stylistykę do segmentu komNajnowsze rozwiązania archipaktowych crossoverów. „Mitektury Mazda Skyactiv-Vehicle
strzowie japońskiego rzemiosła
wykorzystują wrodzoną zdolzawsze doceniali oszczędność
ność ludzi do zachowania rówformy, odnajdując piękno w
nowagi w celu zapewnienia
Wcześniej nagrody otrzymały
efektywność, jak w przypadku
prostocie” – mówi Jo Stenuit,
bardziej naturalnej i intuicyjnej
Mazda3 w roku 2019, MX-5 RF w
diesla.
Dyrektor Designu Mazdy w
kontroli nad pojazdem. W ga2017 r.,MX-5 soft top, CX-3 oraz
Nowa technologia napędu
Europie. „Zainspirowało to namie jednostek napędowych
Mazda2 – wszystkie w 2015 r.
elektrycznego Mazdy, e-Skyaszych projektantów do zreduwyróżnia się Skyactiv-X – rewoctiv bazuje na litowo-jonowym
oraz modele poprzednich gekowania do minimum liczby
lucyjny projekt silnika benzyakumulatorze o mocy 35,5kWh,
neracji Mazda3 (2014) oraz Maznowego Mazdy, który zapewnia
elementów nadwozia i stworzezapewniającym zasięg około
da6 (2013). „Laureaci nagrody
200 km, przekraczający znaczRed Dot tworzą prawdziwie
nie średni dzienny dystans 48
doskonałe produkty zasługująkilometrów
pokonywanych
ce na najwyższe wyróżnienia”
przez europejskich kierowców.
– powiedział profesor dr Peter
Zarówno skumulowany pakiet
Zec – założyciel i CEO konkursu
rozwiązań architektury EV SkyaRed Dot. „Zwycięskie produkctiv-Vehicle oraz technologie
ty zdobyły głosy jury nie tylko
bezpieczeństwa i-Activesense
dzięki swojej estetyce, ale także
zostały dopasowane tak, aby
dzięki bezkonkurencyjnej funkidealnie uzupełniać płynne, cicjonalności. Wzornictwo nagroche i w pełni harmonijne prowadzonych produktów ustanawia
dzenie elektrycznego pojazdu.
nowe standardy w swoich branTo już ósma i dziewiąta nażach.”
groda Red Dot dla modeli MazRed.
dy, zaprojektowanych zgodnie
Źródło:
z filozofią Kodo – Dusza Ruchu.
Mazda, Mototarget.pl

#WspierajmySię czyli samochody Mitsubishi dla szpitali
W tych niezwykle trudnych czasach do walki z pandemią angażują się setki tysięcy Polaków, tworzących społeczne inicjatywy, ale także
instytucje i prywatne firmy. Pomocą służbie zdrowia i lekarzom od blisko 2 tygodni służą też samochody Mitsubishi.
By wspomóc służbę zdrowia Pracujemy z domu, ograniczamy nadal działają, a my wprowadzi- tów z dealerami. #WspierajmySie
w przeprowadzaniu testów i kontakty bezpośrednie, dbamy o liśmy rozwiązania, które pomogą i przetrwajmy ten trudny czas
przewożeniu ich do laborato- dezynfekcję w salonach i serwi- usprawnić proces realizacji usług razem.” – mówi Adam Męciński
riów, polski oddział Mitsubis- sach oraz umożliwiliśmy wyko- i dopasować go do koniecznych – dyrektor generalny polskiego
bezpieczeństwa. oddziału Mitsubishi Motors.
hi Motors zdecydował się na nywanie wielu czynności zaku- wymogów
wsparcie Ministerstwa Zdrowia i powych na odległość. To bardzo Wprowadzamy usługę dostarRed.
Narodowego Instytutu Zdrowia trudny okres dla nas wszystkich, czenia samochodu do miejsca
Źródło:
Publicznego PZH. Samochody ale staramy się jak najlepiej wy- zamieszkania klienta oraz na
Mitsubishi, Mototarget.pl
Mitsubishi ASX z kartami pali- pełniać zobowiązania wobec bieżąco testujemy i wdrażamy
wowymi, umożliwiającymi bez- klientów. Nasze salony i serwisy możliwość kontaktu video klienpłatne tankowanie aut, trafiły w
ramach akcji #WSPIERAJMYSIĘ
do szpitali wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia – między innymi w Warszawie, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i Ciechanowie
oraz do PZH. „W obecnej sytuacji
najważniejsza jest wzajemna pomoc. Bardzo istotnym elementem tego wsparcia jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w
obliczu epidemii. W Mitsubishi
dokładamy wszelkich starań,
aby nie narażać zdrowia naszych
klientów i pracowników. Dlatego wprowadziliśmy procedury,
które mają na celu zapobieganie
rozprzestrzenianiu się COVID-19.
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Wrzuć na luz!
By odwrócić naszą uwagę od codziennego stresu,
proponujemy kilka sprawdzonych metod odprężenia.
1. Wsłuchaj się w dźwięki
muzyki.
2. Weź ciepłą, relaksującą kąpiel (w półmroku, ze
świeczkami).
3. Wyłącz TV i Internet.
Zamiast tego przeczytaj
książkę.
4. Upiec pyszne ciasto.
5. Zamknij oczy, stań na
lekko rozstawionych no-

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia:
pixabay.com

Post dla skóry

składnikiem jogurtów, smoothie, sałatek, a nawet i zup.
Mniam!
Źródło informacji:https://
urodaizdrowie.pl/ananas-jak-jesc-odchudzajace-przepisy-z-ananasa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

„Skin fasting”(post dla skóry) wydaje się idealnym rozwiązaniem, zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy musimy większość czasu
spędzić w domu, pracując zdalnie. Trend ten, coraz bardziej popularny wśród pań, polega na „odstawieniu” na dwa tygodnie kosmetyków po to, by przywrócić cerze jej naturalną równowagę.
Skin fasting znany jest od
„ulepszaczy”. Harmonia, spo2011 roku, został spopularyzokój, natura, zaoszczędzony czas
wany przez japońską firmę kosi pieniądze.
metyczną Mirai Clinical. O co
w nim chodzi? Idea jest prosta
Zebrała: osa
– na okres 14 dni rezygnujemy
z kremów, olejków, maseczek,
Źródło informacji: https://
podkładów, serum i dajemy
weddingdream.com/skin-fasttym samym naszej skórze oding-czym-wlasciwie-jest-postpocząć od różnego rodzaju
-dla-skory/

Piękna w naturalny sposób? Teraz to możliwe! Wypróbuj "skin fasting"!

Nowy wymiar oczyszczania twarzy
Elektryczne i soniczne szczoteczki rewolucjonizują oczyszczanie twarzy. Może warto pomyśleć o tym, by mieć taki „wynalazek” w domu?
Przed użyciem szczoteczki powinnyśmy pamiętać o
demakijażu oczu. Następnie
na zwilżoną twarz nakładamy niewielką ilość preparatu
oczyszczającego.
Włączamy
urządzenie i wykonujemy koliste ruchy (około minuty, chyba,
że robimy to po raz pierwszy
- wtedy ten czas skracamy do
30 sekund; podobnie postępujemy w przypadku nadwrażliwości i skłonności do podrażnień). Jeśli skóra jest zdrowa,
możemy szczoteczki używać
raz w tygodniu, na zasadzie
peelingu. Częstsze stosowanie
nie jest wskazane - przynosi
efekt odwrotny od zamierzonego (uszkodzenia, wypryski,

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

gach (na boso) i weź kilka
głębokich oddechów.
6. Zrób parę przysiadów
(lub innych domowych ćwiczeń).
7. Albo po prostu poleż
na łóżku i odpocznij.

To się je!
Ananasy z naszej klasy
Ananasy zawierają m.in.
cukry, witaminę C, błonnik,
bromelinę. Działają odchudzająco, przeciwobrzękowo,
przeciwzakrzepowo i przeciwzapalnie. Polecamy 2 krążki świeżego ananasa i kromkę
pieczywa razowego na rozpoczęcie dnia, a na obiad 200 g
piersi z kurczaka z 2 lub 3 plasterkami tego egzotycznego
owocu. Ananas może być też

Wokół piękna

naruszenie naturalnej bariery,
zaczerwienienie).
Po skończonym „zabiegu”
włączoną szczoteczkę przykładamy na kilka sekund do ręcznika. Myjemy ją ciepłą wodą
i mydłem. Końcówki radzimy
wymieniać co 3 miesiące (zużyte włoski przestają przynosić
oczekiwane rezultaty).
Szczoteczki (elektryczne i
soniczne) obecnie dostępne
są w ofercie wielu marek, m.in.
Oriflame, Philips, Remington,
Dermofuture, Foreo Luna, Beautifly B-Clean, Bellissima Imetec, Esperanza, Xiaomi Inface.
Zebrała: osa

Źródło informacji: https://
www.poradnikzdrowie.pl/
uroda/twarz/szczoteczki-do-twarzy-metoda-oczyszczania-

-i-pielegnacji-skory-aa-rmA5-9FNv-2YZy.html
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Drogeryjny
czy profesjonalny?
W gabinecie pacjenci często pytają mnie, który kosmetyk wybrać oraz jaka jest różnica pomiędzy kosmetykiem
kupionym w drogerii, a tym
poleconym przez profesjonalistę. Kluczowym elementem
różnicującym kosmetyki profesjonalne od drogeryjnych jest
ich skład. Kosmetyk profesjonalny zawiera zdecydowanie
więcej składników aktywnych.
Dzięki temu jest bardziej skuteczny oraz daje lepsze efekty
pielęgnacyjne. Kolejna ważna
sprawa to wielkość cząsteczek
mająca wpływ na przenikalność przez warstwę naskórka
oraz innowacyjne, biotechnologiczne rozwiązania zapewniające szybszy i lepszy transport substancji aktywnych w
głąb skóry. Dlatego tak ważne
jest, aby taki produkt został
dobrany przez specjalistę, który dopasuje go do typu oraz
stanu skóry pacjenta.
Co z kosmetykami
drogeryjnymi?
Te w swoim składzie mają
mniej składników aktywnych
przez co ich działanie jest
znacznie słabsze od tych profesjonalnych. Posiadają za to
więcej konserwantów i składników przedłużających ich
trwałość. Wszystko dlatego,
że zalegają na półkach sklepowych czasami nawet długie
miesiące. Ponadto weźmy pod
lupę przeciętnego konsumenta kupującego krem w drogerii. Czym się kieruje? Z reguły
ceną, wyglądem opakowania,
reklamą, którą zobaczył w telewizji lub gazecie, poleceniem
znajomego albo podpowiedzią sprzedawcy, który zazwyczaj nie posiada wystarczającej
wiedzy. Skutkiem tego jest źle
dobrany kosmetyk, niezgodny
z potrzebami skóry pacjenta.
Właśnie dlatego składy kosmetyków drogeryjnych zostały
okrojone i zawierają określony
procent składników aktywnych.
Znając różnicę pomiędzy
kosmetykiem drogeryjnym, a
profesjonalnym możemy wybierać świadomie oraz zgodnie z potrzebami skóry.
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Część pierwsza

Nasz ranking: najlepsze planszówki i karcianki dla dzieci
Gry planszowe są świetną rozrywką nie tylko dla dzieci, ale i dla całej rodziny. Bawią, uczą kooperacji, strategicznego myślenia, zręczności, sprytu, refleksu, cierpliwości oraz odwagi w podejmowaniu decyzji. Przedstawiamy ranking najlepszych naszym zdaniem „planszówek”
i „karcianek”. Z tymi tytułami ubawicie się po pachy i przeżyjecie niesamowite przygody, nie opuszczając w ogóle domu!

cechą wyglądu przedstawionej postaci. Będzie wesoło!

Wiecznie za mało. Tylko
chwilami za dużo. Zawsze
nieprzewidywalny, ale odkąd
jest rownież niewytłumaczalny, obchodzę się z nim
nader ostrożnie. Chadzam
obok po cichutku, na paluszkach. Omijam szeroko. Udaję
z wielkim powodzeniem, że
to jego nagłe niezaplanowane nadejście w ogóle mnie
nie onieśmiela. Że wcale nie
był mi tak bardzo potrzebny.
Że o nim od dawna nie marzyłam. Po co krakać. Niech
lepiej nie wie. Jeszcze się zorientuje, jaki jest ważny i gotów pomyśleć, że sobie bez
niego nie poradzę. Dlatego
cicho sza.
Kiedyś, po kolejnym tygodniu bez niego, przemęczona do granic, resztkami
sił zaobserwowałam, jak codzienność, niby wypełniona
nim po brzegi, nas doszczętnie zużywa. Naszą skórę,
stawy i kości. Nasze cieszące
się jeszcze do niedawna nienagannym widzeniem oczy.
Nasze mózgi. Sprawia, że
myślimy o tysiącu rzeczy, o
których w ogóle myśleć nie
chcemy i gdybyśmy nie musieli, one nigdy nie przyszłyby nam do głowy. Zużywa
nasze ubrania i kosmetyki.
Marnuje naszą cierpliwość i
chęć do życia. Przede wszystkim jednak naszą dobrą
wolę.
Teraz, kiedy możemy sobie
razem na powrót powspominać co piękniejsze chwile,
codziennie myślę, że to tylko
sen. Dlatego tak po cichutku,
na paluszkach, kawę parzę w
dwóch filiżankach. Dla niego espresso. On żyje szybko,
bez zbędnych sentymentów. Nie bierze jeńców, jak
to zwykle mówi. Szydzi pod
nosem z tych, co to nie wiedzą nagle, co zrobić. Miotać
się nie przestają. Głupcy, tak
ich nazywa. Zdaje się, że zapomnieli o tych ziarenkach
piasku w klepsydrze, co to
się teraz tak sączą wolno, ale
kiedyś przestaną.
Cierpicie na nadmiar czasu? Nie żartujcie.

Nogi stonogi, Egmont. By
zdobyć buty dla swojej stonogi, wystarczy rzucić czterema kostkami. Ale uwaga!
Nie zawsze trafi się na właściwy kolor lub ilość! Możesz
też wykorzystać gwiazdkę Jokera. Ten symbol zastępuje każdy inny. Gra uczy liczenia, podejmowania decyzji
(np.wybór własnej stonogi),
cierpliwości (nie zawsze uda
się zgarnąć odpowiedni
kartonik), dopasowywania
(płytki z obuwiem trzeba pogrupować według barw), a
przy tym sprawia mnóstwo
frajdy, bo któż by nie chciał
mieć najdłuższej stonogi na
świecie? Plus za pomysłowość i oryginalność!
Gry dla najmłodszych
Na jagody, Trefl Baby.
Doskonała propozycja dla
dzieci, które dopiero stawiają pierwsze kroki w świecie gier. Zasady są proste:
zwierzątka muszą dotrzeć
do chatki królika, by dostarczyć mu zebrane wcześniej
jagody. Kto pierwszy pokona wyznaczoną trasę (przez
odpowiednie pola, których
przemierzanie uzależnione
jest od tego, co wypadnie
na kostce), otrzyma w nagrodę... największy placek!
Mniam, mniam! Pyszne,
prawda? Do tego dorzućmy
jeszcze kilka praktyczno-technicznych informacji, by
otrzymać obraz gry idealnej: kartonowy domek jest
cudny (kolorowy, z piekarnikiem!), podobnie jak pozostałe rekwizyty: starannie
wykonana plansza, żetony z
ciastami, czy postać kucharza. Założę się, że maluchy
oszaleją na widok czterech
drewnianych figurek-pionków: m.in. liska i borsuka. A
zatem - zapraszamy na leśną
przygodę!
Dobble Kids, Rebel. Choć
gra nie należy do najtańszych, naprawdę warto w
nią zainwestować. Metalowa
puszka, w której zamknięte
są okrągłe karty (30 sztuk) z
wizerunkami różnych zwierzątek, zajmuje niewiele
miejsca, a radość z możliwo-

ści odnalezienia wspólnego
symbolu - nie do opisania!
Rodzicu, bądź przygotowany na to, że często od swojej
pociechy usłyszysz: „Mamo,
no co ty? Nie widzisz? Tu to
jest!”. A jeśli ta wersja wam
się znudzi lub uznacie, że
jest za łatwa, wybierzcie kolejne: Dobble (55 kart), Dobble 1,2,3, Dobble Harry Potter. Szybkie rozgrywki, dużo
emocji. Tu liczy się czas!
Potwory do szafy, Granna. Czy Twoje dziecko lubi
się bać? Nie? Nie szkodzi. Ta
gra sprawdzi się i u śmiałków,
i u tych trochę bardziej bojaźliwych brzdąców. Czemu?
Bo tytułowe potwory (20
kart) są przezabawne, a my
mamy nad nimi pełną kontrolę! Zamiast krzyku przerażenia, usłyszycie gromki
śmiech! A kiedy wreszcie zagonicie wszystkie „straszne”
monstra do szafy (z ulubionymi zabawkami w postaci
10 żetonów), szybciutko,
bez strachu, pomkniecie do
własnych łóżek...To co? Wyruszamy na nocne harce, by
odnaleźć Zębogona i zdobyć
odznakę łowcy doskonałego? Dobranoc!
Imionki, Granna. Gra, która rozwija przede wszystkim
wyobraźnię i ćwiczy pamięć.
Polega na nadaniu imion
stworom z kart. Nazwy powinny być związane z jakąś

Skoczki, Trefl. Gra zachwyci przede wszystkim fanów sympatycznej rodzinki
Treflików. Znacie ją z kanału
dziecięcego TVP ABC. A w
pudełku znajdziecie: 4 wyrzutnie, 4 drzewa, planszę i
12 skoczków. Cel - pal!
Klasyka dla przedszkolaka i starszaka
Grzybobranie, Alexander. Któż z nas nie lubi spacerów po lesie? Tym razem
wybieramy się tam po to, by
nazbierać koszyk pokaźnych
rozmiarów grzybów. A że
przy okazji czeka nas jeszcze
rajd samochodowy... Dwa
w jednym: dla miłośników
motoryzacji i pieszych wędrówek.
Zabawa zaczyna się już w
momencie otwarcia pudełka. Okazuje się bowiem, że
wszystkie elementy - grzybki
(zwykłe brązowe i czerwone muchomory), koszyki (w

czterech kolorach: zielonym,
żółtym, czerwonym i niebieskim) i owoce musimy złożyć samodzielnie, by móc w
ogóle rozpocząć naszą przygodę. Po drodze czyhają na
nas różnego rodzaju pułapki
i niebezpieczeństwa, np. zły
wilk, rozstaje dróg lub mrowisko. Możemy też wpaść
do wody i stracić zbiory albo
kogoś uratować i zyskać dodatkowy rzut.
Super Farmer, Granna.
To gra, która powstała w
1943 roku, w trakcie okupacji. Wymyslił ją Karol Borsuk,
matematyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Wtedy
jeszcze nosiła inną nazwę „Hodowla zwierzątek”, a jej
elementy były wykonywane
domowym sposobem przez
żonę profesora, Zofię Borsukową. Wersja współczesna
idealnie nada się na familijne wieczory, bawiąc i ucząc.
Wyhodowane
zwierzęta
(króliki, konie, owce, świnie,
krowy) można wymieniać
(jeśli okaże się to opłacalne),
albo...stracić, gdy na kostce
pojawi się np.wizerunek chytrego lisa bądź strasznego
wilka. Jednak przy odrobinie
szczęścia, z pomocą psów,
ocalimy całe stado i dobrniemy do końca, zyskując tytuł
Superfarmera. Zestaw składa się ze 128 kartoników z
obrazkami różnych zwierząt
oraz dwóch kostek.
Miłego grania!
Uwaga! W następnym wydaniu - opisy kolejnych planszówek dla małych i dużych.
Jakich? Nie zdradzimy!
osa
Fot. osa
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Weronika Grzelak prosto ze Stanów Zjednoczonych
Cały świat walczy z koronawirusem. Wciąż są nakładane kolejne obostrzenia. Polska stanęła w miejscu i cierpliwie czeka, na
to, co będzie. Zapytaliśmy wałbrzyską lekkoatletkę, Weronikę Grzelak, jak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych?
- No u mnie na pewno wygląda to trochę inaczej ze
względu na zasady panujące
na amerykańskich uniwersytetach. Przez tą całą sytuacje
dostanę najprawdopodobniej dodatkowy rok stypendium. Tylko teraz ten czas
jest trudno przetrwać – mówi
Weronika Grzelak.
W Polsce zamknięto nas
w domach. Ma to pomóc w
opanowaniu rozprzestrzeniania się wirusa na terenie
kraju. Czy w Stanach jest podobnie?
- 12 marca zamknęli cały
kampus, wszystkie obiek-

ty sportowe i rekreacyjne, a
parę dni później wszystko
inne. Nie możemy spotkać
się ze znajomymi więc chcąc
nie chcąc musimy pozostać
w domach. Najgorzej, że nie
możemy trenować, nie możemy się nawet konsultować
z trenerem w sprawie treningów. Jedyne, co możemy to

ćwiczyć w domu na własna
rękę, ale wiadomo jak ciężko
jest się zmobilizować siedząc
w domu i jeszcze mając dużo
zajęć online.
Technologicznie uczelnia
zapewne zapewniła wam
możliwość nauki online. Jak
to wygląda w praktyce?
- My normalnie mamy
dużo zajęć w trybie online
więc uczelnia była na to przygotowana. Szczerze mówiąc
jestem pod wrażeniem jak
prężnie i sprawnie to działa.
Zajęcia w większości nie różnią się od tych, które wcześniej odbywały się w sali, z tą

różnicą ze teraz widzimy się
na ekranie.
Czy w tej szczególnej sytuacji wykładowcy pomagają
wam w takiej pracy?
- Nauczyciele są dostępni
w zasadzie cały czas. Zawsze
możemy napisać, zadzwonić, zapytać o wszystko, je-

śli mamy jakiś problem. Nie
mówiąc już o tym że wszyscy inni pracownicy uczelni
tez normalnie pracują. Na
przykład doradcy akademiccy troszczą się o nas i często sami przypominają że na
przykład już czas, aby zapisać
się na zajęcia na semestr zimowy.
Rozumiem, że jest Pani
cały czas czymś zajęta i specjalnie nie ma Pani za dużo
czasu na zamartwianie się,
ale pewnie myśli Pani nad
tym, co dalej. Jak oceniają
całą sytuację w Stanach?
- Najbardziej szkoda mi
tego że ten czas mogłabym
spędzić z rodziną. Nie byłam
w Polsce od sierpnia zeszłego roku i teraz w tym trudnym
czasie pierwszy raz czuję, że
naprawdę tęsknie. Jak wiemy Stany są teraz na pierwszym miejscu pod względem
ilości przypadków. Sytuacja
jest poważna. Nie chce tutaj nikogo krytykować…, ale
nie rozumiem, dlaczego loty
krajowe w Stanach jeszcze
nie zostały wstrzymane. Dla
mnie - głupota. Ale jestem
dobrej myśli. Mam nadzieję,
że w najbliższych miesiącach
sytuacja się uspokoi i będę
mogła bezpiecznie polecieć
do domu chociażby na chwilę.
A jak często się Pani kontaktuje z rodziną?
- Oj, teraz codziennie, czasami nawet parę razy dziennie. Tak normalnie w sezonie
i w środku semestru myślę,
że około 4-5 razy w tygodniu.

Jakub
Zima
sport na zimno

Powróciłem
do dzieciństwa

- Zupełnie inaczej niż w
Polsce, czy nawet w Europie.
Nawet nie wiem czy można
to wytłumaczyć, trzeba tego
doświadczyć. To jest zupełnie
inny styl życia i mentalność.
Nie mówię, że jest lepiej czy
gorzej, bo to zależy od osoby.
Ja jednak chyba wole Polskę,
ale Ameryka jest dokładnie
taka sama jak na filmach.
…ale tych z Dzikiego Zachodu, „Rocky” czy może
„Wredne
Dziewczyny”,
„Masz wiadomość”?
- [Haha] coś jak „Wredne
dziewczyny” i „Masz wiadomość”. Zdecydowanie. Generalnie wszystko zawsze jest
obowiązkowo największe i
najlepsze.
Czyli wszystko w myśl
sceny z filmu „Kochaj albo
rzuć”, kiedy wożą Pawlaka z
Kargulem taksówką po mieście.
- Tak, tak. Ja tak jeżdżę od
sierpnia i jeszcze się nadziwić nie mogę.

Czyli często. Jest Pani bardzo rodzinną osobą.
- Pewnie, ze tak. Większość
mojej rodziny nigdy nie była
w USA, choć zawsze chcieli,
bo część mojej rodziny tutaj
mieszka, więc zdaje im relacje na bieżąco z życia tutaj.

No tak. To ciekawy jestem,
co Pani powie, jak zobaczy
nasz rozkopany Wałbrzych?
Tu w Akron tez wszystko rozkopane! Drogi robią
[haha]. Ale jak zobaczę Wałbrzych to się na pewno uciesze i już się nie mogę doczekać.

To jak tam jest, oczywiście
w takim normalnym czasie?

JZ

Opowiadając synowi o
czasach swojego dzieciństwa, często zaznaczałem, że była to era
przed telefonami komórkowymi, ogólnodostępnym szerokopasmowym
dostępem do Internetu.
Wspominałem mu o komputerach Atari i Commodore. Pierwszych PCetach
zwanych dumnie IBM i
grach, jakimi się wtedy
pasjonowaliśmy.
Jakież było jego zdziwienie, kiedy dopiero na samym końcu wymieniałem
ówczesne cuda elektroniki. Za to z pasją opowiadałem o mistrzostwach
szkolnych w piłkarzyki,
którymi zagrywaliśmy się
na przerwach, lekcjach i
po lekcjach. Kreskowana
wersja gry była wyjątkowa. Każdy z zawodników
miał swoją taktykę i indywidualne
umiejętności. Żeby wygrać, trzeba
było umieć przewidywać
kolejne posunięcia przeciwnika. Trzeba było zaplanować swoje ruchy na
kilka ruchów do przodu.
Rozgrywaliśmy całe turnieje. Każdy chciał zostać
mistrzem.
Dzisiaj sytuacja zmusiła
nas do zostania w domu i
szczerze mówiąc powoli
zaczynamy się już tym męczyć. Dzieci dokazują, ale
nie specjalnie chcą też otworzyć się na rzeczy, które
w normalnych okolicznościach byłyby zapomnianą
prehistorią. Turniej kartkowych piłkarzyków był papierową formą gry w piłkę
nożną. Dzisiaj w tą prawdziwą nie możemy zagrać.
Ile można grać na konsoli
czy komputerze? Niestety
era komputera sprawiła,
że nawet dzisiaj trudno
jest zmusić młodzież do
zmiany
przyzwyczajeń.
Konsola znów wygrała.
JZ

14 Sport
Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

/Tygodnik30minut

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

www.30minut.pl

Kibice Górnika przekazali sprzęt ochronny do szpitali
Godne pochwały jest działanie kibiców Górnika Wałbrzych, którzy za pomocą portalu zrzutka.pl, od jakiegoś czasu zbierają
pieniądze na sprzęt ochronny dla Wałbrzyskiego Szpitala Zakaźnego, Szpitala Psychiatrycznego oraz Pogotowia Ratunkowego.
Kibice przekazali również paczkę dla Pogotowia Ratunkowego w Świebodzicach.
Dzięki akcji, która trwa
już od pewnego czasu, udało
się zebrać 8 tysięcy złotych.
Fani wałbrzyskiego Górnika
po konsultacji z personelem
medycznym zakupili najbardziej potrzebny sprzęt, który
następnie został zawieziony
na miejsce.

Jaka powinna być rola
piłkarskiego managera?
Dla omówienia roli piłkarskiego agenta (a tematyka ta jest
mi bliska bo od jakiegoś czasu
sam coraz mocniej się tą działalnością zajmuję) chciałem się
początkowo posłużyć innym
przykładem. Jednak koronawirus zdominował ostatnio
wszystkie dziedziny życia a
pewne wydarzenia z nim związane w świecie piłkarskim również uwydatniły problem, za
który częściowo odpowiedzialni są piłkarscy agenci. Mówię tu
o lamentach wielu zawodników
na zapowiedź ograniczenia wypłat. Całą sytuację doskonale
podsumował Artur Wichniarek,
kwitując, „że jesli ktoś nie umie
przeżyć za 10 tysięcy do końca
miesiąca to mamy problem”.
Oczywiście piłkarze pochodzą
z różnych środowisk, z rodzin
o różnym stopniu zamożności,
podejściu do pieniędzy itp. Nie
każdy musi wynieść z domu takie cechy jak np. oszczędność.
Dlatego tak ważna jest, zwłaszcza dla piłkarzy wchodzących
dopiero w świat wielkiego futbolu, tym samym wielkich pieniędzy, rola managera, która
absolutnie nie może się sprowadzać do przeprowadzenia
transferu i wynegocjowania jak
najwyższego kontraktu. Pomijam fakt, że nowoczesny management to nie tylko aktywność
w oknie transferowym, ale permanentna praca z zawodnikiem:
monitorowanie postępów, stały
kontakt ze sztabem szkoleniowym klubu, praca nad poprawą
różnych elementów psycho-fizycznych, dbanie o dietę i
wiele podobnych elementów.
To także kwestie bardzo często
niezauważalne przez agentów
- dbania o finanse osobiste piłkarza, planowania finansowego,
pomocy w oszczędzaniu, umiejętnym inwestowaniu środków,
zabezpieczenia po zakończeniu
czynnego uprawiania sportu.
Większość zawodników twierdzących teraz, że nie da rady
wyżyć za 10 tysięcy miesięcznie wydaje się być oderwana
od rzeczywistości i dlatego tak
wielu z nich boleśnie budzi się
po zawieszeniu butów na kołku.
Szerzej o zagadnieniu piszę na
moim blogu thetheatreofdreams.pl w „Komentarzach Sportowych”.
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Do szpitali przekazane zostało 800 masek, 150 kombinezonów, 60 litrów płynu
antybakteryjnego,
2000
rękawiczek, 20 sztuk gogli,
20 litrów mydła, 342 litrów
wody, 60 litrów soków owocowych oraz ręczniki papierowe, kawy, herbaty, wafle
dla personelu i pacjentów
szpitali.
Kibice w dalszym ciągu
zachęcają wszystkich chętnych do wsparcia finansowego, które wciąż szpitalowi
jest bardzo potrzebne. Fani
zdają sobie sprawę z tego, że
ich siłą jest wspólna walka,

dlatego wierzą w to, że będą
doskonałym przykładem dla
reszty społeczeństwa.
- Fani Górnika są różnie
odbierani. Na trybunach robią różne rzeczy. Nie zawsze
godne podziwu, ale z drugiej
strony, kiedy chcą pomóc,
potrafią to zrobić świetnie.
Biało-niebieski
Mikołaj.
Zbierają pieniądze dla chorego kolegi i teraz dla szpitala.
To właśnie jest piękne. Mam
nadzieję, że na trybunach
będą rozrabiać trochę mniej
– mówi rodzic jednego z młodych zawodników wałbrzyskiej drużyny.
Puenta,
która
mówi
wszystko. Fani wałbrzyskiego
Górnika robią rzeczy wielkie.
Na rzeczy wielkie w ich wykonaniu czekamy również, gdy
wrócą na trybuny stadionu.
JZ

Kariera – palce lizać
Ponad 20 lat gry w koszykówkę na wózkach. Po stronie plusów liczne sukcesy klubowe oraz reprezentacyjne, w tym udział
w paraolimpiadzie w Londynie w 2012 roku. Po stronie minusów głównie rozłąka z rodziną, która miała jednak decydujący
wpływ na podjętą przez Marcina Balcerowskiego decyzję o zakończeniu wyczynowego uprawiania sportu.
W wieku 43 lat wabrzy- które są na miejscu, bo gra-Vergauvena, a więc najważszanin postanowił odpocząć jąc za granicą przez pół roku
O karierze „Balcera” moż- niejszych po Lidze Mistrzów
od wyczynowego uprawiania byłem poza domem. Planuje- na śmiało powiedzieć, iż to europejskich rozgrywkach, a
koszykówki na wózkach. Jak my częściej odwiedzać Olka nieprzerwane pasmo sukce- także Mistrzostwo Niemiec.
przyznał, zagraniczne woja- (koszykarz CB Gran Canaria sów. Barw reprezentacji kraże i życie na walizkach już go – przyp.red.) w Hiszpanii, ju wałbrzyszanin bronił przez
Jak przyznał w rozmowie
zmęczyły.
choć w obecnej sytuacji nie 19 lat, w trakcie których aż bohater naszego tekstu, pan
wiem czy nam się to uda -, dziewięciokrotnie wystąpił Marcin obecnie nie ma po- Chcę w końcu więcej cza- powiedział Ambasador Wał- na Mistrzostwach Europy, ważniejszych planów sporsu spędzać z żoną i córką, brzycha.
dwóch Mistrzostwach Świata towych. Co prawda o wyczyoraz na wspomnianej przez nowej grze w koszykówkę na
nas w Karcie Wałbrzyskiego wózkach nie ma już mowy,
KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA Sportowca – paraolimpiadzie ale wałbrzyszanin nie wykluw Londynie w 2012 roku. cza, iż swoim doświadczeRównie bogaty jest jego do- niem wesprze jeszcze GórniImię: Marcin
Nazwisko: Balcerowski
robek w rozgrywkach klubo- ka Toyota.
Data urodzenia:
wych. Dość napisać, iż Bal3 stycznia 1977 roku
cerowski senior ma za sobą
- Jestem po kilku rozmoPseudonim sportowy: Balcer
grę w niemieckich (RSC Zwi- wach z Arkadiuszem ChlebKlub: niezrzeszony (koszykówka na wózkach)
ckau, RSB Thuringia Bulls czy dą, tak więc możliwe, że po
Największy dotychczasowy sukces?
dorzucić do kosza
ostatnio BSG Basket Ham- niemal 20-letniej przerwie
Myślę że występ na paraolimpiadzie w Loni w rezultacie na
dynie w 2012 roku, bo to pierwszy i jak dokolejnym treningu
burg), hiszpańskich (Getafe znowu zagram w biało-nietąd jedyny w historii start naszej reprezenpojawiłem się dopiero rok później, również
BSR) oraz włoskich zespo- bieskim stroju -, optymiza sprawą kolejnych telefonów Henia i tretacji na tych najważniejszych dla każdego
sportowca zawodach. Ponadto dwukrotnie
nerki. W końcu się przełamałem, wziąłem
łach (Amicacci Gulianova). stycznie zakończył wałbrzywywalczyliśmy 4. miejsce na Mistrzostwach
indywidualnie za siebie. Zacząłem trenować,
Efekt to między innymi trzy szanin.
Europy, co przełożyło się na nasz awans do
zbijać wagę. Moja motywacja do ciężkiej
triumfy w Pucharze AndreBartłomiej Nowak
pracy rosła, bo dostałem pierwszy wózek
Londynu, a w 2009 roku uzyskaliśmy awans
do Mistrzostw Świata. W Mistrzostwach
Świata w 2018 roku zajęliśmy 6. miejsce w
rywalizacji z udziałem 24 zespołów. Z sukcesów klubowych warto wspomnieć o Mistrzostwie Niemiec z RSC Zwickau, dwukrotnym
Pucharze Niemiec oraz trzykrotnym Puchar
Andre-Vergauvena. Na swoim koncie mam
także wicemistrzostwo Euroligi z Zwickau.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Michael Jordan – wychowałem się na koszykówce NBA, którą wiele lat temu pokazywała
TVP. To są wspomnienia z mojej młodości.
Dlaczego koszykówka na wózkach?
To był naturalny wybór. Po wypadku Heniu
Fortoński wiele razy wydzwaniał do mnie i
namawiał do udziału w treningu. Przyjechałem na pierwszy trening, ale nie potrafiłem

od Startu Wałbrzych, znalazłem się również
w kręgu reprezentacji Polski, z którą w 2000
roku wyjechałem na mój pierwszy międzynarodowy turniej na Cyprze.

Jaki cel jako trener lub zawodnik chcesz
osiągnąć?
Jako zawodnikowi może uda mi się jeszcze
zagrać w barwach Górnika Toyota, z którym
chciałbym zdobyć medal Mistrzostw Polski.
Zaczynałem bowiem w Górniku i w tym klubie chciałbym zakończyć koszykarską karierę. W obecnej sytuacji jest jednak za wcześnie na oficjalne deklaracje z mojej strony.
Jako trener zaś chciałbym w przyszłości pracować z młodzieżą, wyszukiwać młodych ludzi w naszym regionie, a następnie zachęcać
ich do gry w koszykówkę na wózkach.
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Ogłoszenia drobne 15

od 18 lat
razem z Wami

Reklamuj
się
u nas:

531 407 736
REKLAMA

USŁUGI
(4) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY, ZABUDOWA,
MEBLE KUCHENNE I INNE
STOLARSKIE. TANIO TEL.
692 123 981
(36) ANTENY SATELITARNE
– montaż, naprawy i ustawianie w najlepszej cenie i najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229
(0) MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(4) 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 74660-38-43
(4) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505874992, 74 841 25
40

(4) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE
MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW.
TRANSPORT KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 502
308 696

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

(24) KOMPUTERY, LAPTOPY - SERWIS-NAPRAWA
Całodobowo tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie
Wałbrzych ul. Słowackiego
5,www.speed24h.info
(4) MARSAT – MONTAŻ ANTEN SATELITARNYCH, tel.
607 454 261
(7) HYDRAULIK, ELEKTRYK, DROBNE SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130
(6) 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
.

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

R0196/20

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA
Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

ODDŁUŻENIA
Broniewskiego 65
Wałbrzych

796 610 010
Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.

mieszkań i domów

pobrania w domu pacjenta,

szybkie terminy

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

SZYBKO

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

gotówkowy, firmowy,
hipoteczny

REMONTY

KUPIĘ

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

KREDYTY

I SOLIDNIE

504 175 028

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

16 Promocja
REKLAMA
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