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Bądź piękna w domu!Bądź piękna w domu!

uroda str. 14

Drodzy Czytelnicy!

Ciepłych i radosnych Świąt Wielkanocnych, a także satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym.

Pragniemy, aby ten wyjątkowy czas był dla Was pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie
najbliższych upływały Wam w wiosennym nastroju.

Życzymy również spokoju i pogody ducha,
odpoczynku od trosk i zmartwień.
Wszystkiego dobrego!

Zespół redakcyjny Tygodnika 30 minut
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W tym trudnym czasie kiedy zdrowie i życie ludzkie nabrało szczególnej wagi i znaczenia, życzymy Państwu 
przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w spokoju i refleksji. Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa, 

ale i siłę człowieka, to dobry moment aby się zatrzymać i  zastanowić nad najważniejszymi w życiu wartościami.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych przekazujemy Wszystkim Mieszkańcom Szczawna - Zdroju
oraz Osobom, Instytucjom i Przedsiębiorcom współpracującym z gminą  najserdeczniejsze życzenia spokoju, 

pogody ducha, radości z chwil przeżytych w gronie najbliższych, a przede wszystkim zdrowia
oraz siły do pokonania trudności. 

Życzymy Państwu przeżycia radości z Wielkiego Święta Odrodzenia Życia i nadziei na lepsze jutro,
która pozwoli Nam z ufnością patrzeć w przyszłość.

Burmistrz Szczawna – Zdroju
oraz

Radni Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju
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Oggoszenie w cagości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

rozmowa tygodnia
Ks. prof. dr hab. Jarosław Lipniak, 
kierownik Katedry Ekumenizmu Dialogu Międzykulturowe-
go Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pro-
boszcz parafii w Witoszowie Dolnym
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Sobota Niedziela Poniedziałek

„Kiedy wszyscy są wariatami, nikt nie jest wariatem.” 
Stanisław Lem
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WIELKA SOBOTA

Jaka to będzie Wielkanoc z punktu widzenia Koś-
cioła, duchownych?

Brak na liturgii wiernych będzie dla nas nowym do-
świadczeniem. Pierwszy raz będziemy przeżywali to 
wszystko w samotności. Osobiście bardzo to przeży-
wam, bo nie mam kontaktu z ludźmi. Liturgia jest prze-
cież po to, żeby była sprawowana dla wielu. To jest cała 
istota naszego życia, naszej misji, aby w te dni doprowa-
dzić ludzi na liturgię, a dzisiaj jesteśmy tego pozbawieni.

Nie znaczy to jednak, że nie zachowujemy nauki koś-
cioła. Wszystkie przewidziane prawem nabożeństwa bę-
dziemy odprawiać. Nie rezygnujemy z tego co mamy w 
doktrynie. Mamy jedynie ograniczoną liczbę wiernych.

Jak wierni powinni radzić sobie z tym, że nie mogą 
uczestniczyć w liturgiach?

W Wielki Czwartek, czyli wczoraj prosiliśmy ich o to, 
żeby w domu zjedli uroczystą kolację, przy pięknie przy-
gotowanym stole. Dziś, w Wielki Piątek, czyli w dzień 
męki Pana Jezusa, zachęcamy do postu ilościowego i 
jakościowego, oraz do wspólnego czytania historii męki 
pańskiej. Może jeżeli będzie do tego atmosfera, chęć, 
nawet z podziałem na role – tak jak to się robi w koś-
ciele. W tym dniu w domu można adorować krzyż przy 
zapalonych świecach, przeczytać Pismo Święte.

W Wielka Sobotę będziemy zachęcać do tego, aby 
to był dzień ciszy. Skoro Chrystus umarł,  a my czeka-
my na jego zmartwychwstanie, wyciszmy się. Może 
spróbujmy odłożyć w tym dniu nasze telefony. Wiel-
ka Sobota wielu kojarzy się z poświęceniem pokar-

mów. Tego nie będzie. Tak zadecydował Episkopat, żeby 
nie gromadzić ludzi w kościołach. Ale zachęcamy do 
tego, aby pomodlić się przy stole wielkanocnym i same-
mu pobłogosławić pokarm, śniadanie. 

Osobiście zachęcam też do uczestniczenia w mszach 
transmitowanych przez telewizję, internet. Ważne jed-
nak, aby był to przekaz na żywo. Mszy nie można od-
twarzać. Można też przyjąć tzw. komunię duchową.

Czym jest taka komunia? 
To przede wszystkim wyznanie wiary, że w mszy świę-

tej, jest rzeczywiście obecny Pan Jezus. To jest akt miło-
ści do Chrystusa w Eucharystii i głębokie pragnienie, by 
Jezus chciał wejść i przemienić moje życie. Komunia ta 
wiąże się z cierpieniem, spowodowanym tym, że czło-
wiek nie może przystąpić do stołu  pańskiego. Dotyczy 
to zwłaszcza chrześcijan cierpiących z powodu prześla-
dowań, czy braku kapłanów. Ale dzisiaj, w czasie epide-
mii, dotyczy ona większości społeczeństwa. Jak przyj-
muje się taką komunię? Po pierwsze, trzeba wzbudzić 
w sobie pragnienie jej przyjęcia, potem warto wzbudzić 
w sobie akt żalu za popełnione grzechy, można przeczy-
tać fragment Ewangelii, np. ten który przypada na dany 
dzień, odmówić modlitwę Ojcze Nasz, potem Baranku 
Boży i zaprosić Chrystusa do swojego serca. Przez to 

otrzymujemy komunię duchową, która nie jest co praw-
da sakramentem, daje jednak bardzo dużo łask.

Czy święta w takim kształcie będą jakimś przeło-
mem, spowodują, że Kościół pójdzie w innym kie-
runku?

To, że dzisiaj wyjątkowo zrezygnowaliśmy z wielu 
uroczystości, elementów liturgii nie znaczy, że tak już 
będzie na stałe. Tragedia utraty piękna w liturgii nie jest 
czymś co powinno być normą. Piękno liturgii wynika z 
jej genezy. To jest świat znaków, świętych znaków, które 
podpadają pod nasze zmysły. Jeżeli uważamy, że liturgia 
jest zapoczątkowaniem takiego nowego nieba i nowej 
ziemi, to to musimy pamiętać, że ona wymaga współ-
pracy wszystkich naszych zmysłów, czyli musi się odwo-
ływać do świateł, muzyki, zapachów, pięknej choreogra-
fii. Kościół na pewno z tego nie zrezygnuje, bo zgodnie 
z bożym zamiarem taka liturgia musi nas karmić swoim 
pięknem. Jeżeli Kościół zrezygnowałby z takich form, to 
tak naprawdę zatraciłby swoją misję. 

Życzę wszystkim miłości Wielkiego Czwartku, 
męstwa Wielkiego Piątku, i radości Niedzieli Zmar-
twychwstania.

Dziękuje za życzenia i rozmowę. 
Anna Waligóra - Stupnicka
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Termomodernizacja 12 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych w Szczawnie – Zdroju

Z sukcesem zakończyliśmy 
i rozliczyliśmy dwa duże pro-
jekty inwestycyjne współfi-
nansowane ze środków Unii 
Europejskiej dotyczące termo-
modernizacji budynków miesz-
kalnych. 

Cieszy nie tylko fakt ograni-
czenia niskiej emisji na terenie 
uzdrowiskowego miasta, ale 
i  estetyka i nowy wygląd bu-
dynków.

Dzięki realizacji projektów, 
łącznie 12 budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych przeszło 
kompleksowe prace termomo-
dernizacyjne. Istotnym jest fakt, 
że na etapie aplikowania o środ-
ki obowiązywały dużo niższe 
ceny robót budowlanych, za-
tem projekt opiewał na niewiele 
ponad milion złotych, a wnio-

skowane dofinansowanie na 
770 tys. zł. 

Jeden z projektów dotyczył 
budynków komunalnych – przy 
ul. Słowackiego 23 i 29, Sien-
kiewicza 40 i Baczyńskiego 14, 
który otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 580 tys. zł.

Drugi stanowił partnerstwo 
8 Wspólnot Mieszkaniowych: 
przy ul. Równoległej 11, 12 i 16, 
ul. Solickiej 2, ul. Okrężnej 3, u. 
Sienkiewicza 34 i 41a oraz ul. 
Kolejowej 15.

Po wypłaceniu dotacji 
w kwocie 1 200 tys. zł. lider pro-
jektu - Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Równoległej 16, przeka-
zał środki pozostałym Wspólno-
tom, dzięki czemu mogły one 
w całości czy chociaż w części 
spłacić zaciągnięte kredyty.

Istotnym jest fakt, że na eta-
pie aplikowania o środki obo-
wiązywały dużo niższe ceny 
robót budowlanych, zatem pro-
jekt opiewał na niewiele ponad 
milion złotych, a wnioskowane 
dofinansowanie na 770 tys. zł. 

W związku z sytuacją w ostat-
nich latach na rynku usług bu-
dowlanych ceny materiałów 
i robocizny ogromnie wzrosły. 
Zatem Gmina jako Zarządca 
Wspólnot zwracała się kilku-
krotnie do Instytucji Pośredni-
czącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 
z prośbą o zwiększenie przyzna-
nej dotacji. 

Ostatecznie projekt wyniósł 
1 970 tys. zł, a udzielone dofi-
nansowanie wzrosło do kwoty 
1 200 tys. zł.

REKLAMA R0201/20
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

4 Temat tygodnia /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Stadion 
Nowe Miasto 

Piątek, 10 kwietnia 2020

Tak głosowali nas
 czytelnicy w ankiecie 

internetowej:
Czy Święta Wielkanocne są 
dla Ciebie najważniejsze ? 

Wyniki na dzień 9.04.2020 

TAK
22%

NIE
78%

Tradycja Wielkanocna
Choć dziś kościoły świecą pustkami, a wierni Triduum Paschalne obchodzą we własnych domach, 

posiłkując się przekazem z mass mediów, to jednak tradycja pozostaje żywa. Takich Świąt Wielka-
nocnych jednak nikt się nie spodziewał. Dlatego tym bardziej warto wspomnieć o historii tego wy-
jątkowego czasu.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Rodzina – w biologii to 
jedna z podstawowych ka-
tegorii systematycznych sto-
sowanych w systematyce 
organizmów, niższa niż rząd, 
a wyższa niż rodzaj. Właśnie 
dlatego, że jesteśmy Homo 
Sapiens nasze definiowanie 
rodziny trochę różni się od 
tego biologicznego. Z kolei 
w socjologii rodzina jest pod-
stawową komórką społeczną, 
stanowiącą niezbędny ele-
ment właściwego funkcjono-
wania społeczeństwa. Społe-
czeństwo, aby było zdrowe, 
musi składać się z całej rzeszy 
prawidłowo funkcjonujących 
rodzin. Ludzie z reguły zawie-
rają związki małżeńskie, by 
móc wychować własne dzieci. 
Proces socjalizacyjny młodego 
człowieka przebiega na dwa 
różne sposoby. Z jednej stro-
ny ma on charakter działań 
celowych, podejmowanych 
przez rodziców, z drugiej zaś 
jest on wynikiem specyficznej 
atmosfery, panującej w domu 
rodzinnym. Wspólnota rodzin-
na może tworzyć środowisko, 
w którym istnieje bliskość psy-
chiczna jej członków, ognisko 
powodujące ciepło domowe, 
życzliwy dialog w interakcjach 
osobowych, wzajemne wspie-
ranie w osiąganiu założonych 
celów i interesów wewnątrz 
i zewnątrz rodzinnych. Takie 
środowisko stanowi najlepsze 
warunki do przekazywania 
wartościowych społecznie 
wzorów i kształtowania włas-
nej tożsamości. Specyficzną 
formą rodziny była także „ro-
dzina mafijna” Corleone w po-
wieści Mario Puzo. To z niej po-
chodzi cytat, który każdy facet 
powinien sobie zapamiętać: 
„Spędzasz czas z rodziną? To 
dobrze. Mężczyzna, który nie 
spędza czasu z rodziną, ni-
gdy nie będzie prawdziwym 
mężczyzną.” Nie jest ważne 
to jak definiujemy nasz obraz 
rodziny, ważne by o rodzinie 
pamiętać, w szczególności 
w Święta Wielkanocne,  gdy 
będziemy musieli pozostać 
w domach i nie spotkamy się 
w szerszym gronie. Dlatego 
należy zadzwonić do pozosta-
łych członków rodziny, by wie-
dzieli, że siedząc w domach, 
nie są w te święta sami.

Redaktor Naczelny

Od Soboru Nicejskiego
Wielkanoc w religii chrześci-

jańskiej pojawiła się po soborze 
nicejskim w 325 roku, kiedy to 
podjęto ważkie kwestie doktry-
nalne, takie jak: zdefiniowanie re-
lacji między Jezusem Chrystusem 
a Bogiem, ogłoszenie symbolu 
wiary, czy ostateczne potępienie 
arianizmu, będącego w tamtym 
okresie realnym zagrożeniem 
krystalizującego się chrześcijań-
stwa. Warto podkreślić, że sobór 
ten został zwołany przez cesa-
rza Konstantyna Wielkiego, a na 
nim ustanowiono datę Wielkiej 
Nocy - pierwszą niedzielę po 
pierwszej pełni Księżyca. Było to 
przedłużenie zasad lunarnych, 
na których opierał się używany 
ówcześnie kalendarz juliański, a 
także kalendarz żydowski, któ-
ry z kolei - tak de facto - był ka-
lendarzem lunarno-solarnym. 
Opierając datę Wielkiej Nocy na 
„kaprysach” natury, w tym przy-
padku Księżyca, musiano liczyć 
się z tym, że pełnie w tym czasie 
przypadały od 22 marca do 25 
kwietnia. Wielkanoc stała się za-
tem świętem ruchomym, do któ-
rego przyporządkowywano świę-
ta przed nimi oraz zaraz po nich. I 
tak, w zależności od wypadającej 
w kalendarzu Wielkanocy, wypa-
dał Popielec (Środa Popielcowa), 
Wielki Post, Wniebowstąpienie 
Pańskie, Zesłanie Ducha Święte-
go czy Boże Ciało. Naturalnie po 
oficjalnym ustanowieniu kalen-
darza gregoriańskiego w 1582 
roku, pojawiły się zmiany. W koś-
ciele prawosławnym nadal prak-
tykuje się Wielkanoc w starym 
stylu, bowiem tam obowiązuje 
kalendarz juliański.

Kiedy zaczynamy święto-
wać?

Tak naprawdę w kościele kato-
lickim najistotniejszym czasem, 
który „szykuje” wiernych do naj-

ważniejszego święta w kalenda-
rzu liturgicznym, jest Wielki Post. 
Choć poprzedza go jeszcze jeden 
znaczny moment - Środa Popiel-
cowa. To właśnie wtedy zaczy-
namy  pokutę i przygotowania 
do celebracji zmartwychwstania. 
Posypanie głowy popiołem przy-
pomina, że jesteśmy śmiertelni 
i odwiedzamy ten świat tylko 
“na chwilę”, dlatego powinniśmy 
starać się żyć jak najlepiej. Słyszy-
my wtedy słowa: “Nawróćcie się i 
wierzcie w Ewangelię”.

Wielki Post
Ale wróćmy do Wielkiego Po-

stu, który dawniej obchodzono 
bardzo surowo. Nie było mowy 
o zabawach, muzykowaniu czy 
tłustym jedzeniu. Na Wielki Post 
nawet organy w Kościele milkły 
– tak, jak współcześnie w Wielki 
Piątek. Nie było też dzwonków – 
zamiast nich słychać było kołatki. 
W tym czasie ludzie więcej się 
modlili, pomagali ubogim i przy-
gotowywali się do świąt, zarówno 
duchowo, jak i praktycznie – np. 
sprzątając obejście i przygoto-
wując ozdoby świąteczne. Warto 
wiedzieć, że Wielki Post pokrywa 
się w czasie z tzw. przednówkiem 
– w gospodarstwach zapasy zi-
mowe powoli się kończyły, a na 
polach często leżał jeszcze śnieg, 
brakowało nowych zbiorów. Ko-
nieczne było zatem oszczędza-
nie jedzenia. Nie spożywano też 
jajek, ponieważ odkładano je na 
święta. Post miał zatem wymiar 
nie tylko religijny, ale też bardzo 
praktyczny!

Najważniejszy czas
Wielki Tydzień rozpoczyna się 

wraz z Niedzielą Palmową. Daw-
niej zwana „Kwietną” lub „Wierz-
bową”, stanowi bardzo ważny 
dzień w religii chrześcijańskiej. 
Symbolizuje wjazd Jezusa do Je-
rozolimy. W Niedzielę Palmową 

należy udać się do kościoła w 
celu poświęcenia tzw. palemki. Są 
one wykonane z gałązek wierzby, 
ozdobionych bukszpanem i kwia-
tami. Kiedyś taką wicią uderzało 
się lekko każdego z domowni-
ków. Następnie umieszczało się 
ją za obrazem lub nad drzwiami. 
Rytuał ten miał chronić przed bu-
rzą oraz ogniem. Tradycją w nie-
których regionach było także „To-
pienie Judasza”. W Wielką Środę 
brano słomianą kukłę, symboli-
zującą zdrajcę i wleczono ją przez 
całą wieś. Mieszkańcy obrzucali 
Judasza kamieniami, wrzucali do 
wody, a na końcu topili.

Wielki Czwartek i Wielki Pią-
tek 

Dawniej w Wielki Czwartek 
chłopcy ze wsi wyganiali Wielki 
Post, hałasując kołatkami, choć 
warto przypomnieć, ze dzwony 
kościelne milczały aż do Niedzieli 
Wielkanocnej. Dzieci robiły dobry 
uczynek i przy okazji świetnie się 
bawiły. Do dziś księża praktykują 
w ten dzień obrzęd polewania 
stóp dwunastu mężczyznom. To 
na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy 
Chrystusa z apostołami. Nato-
miast Wielki Piątek to dzień wy-
ciszenia. W kościele nie ma mszy 
świętej, to jedyny taki dzień w 
roku. Ale warto podkreślić, że w 
tym dniu wierni gromadzą się w 
śiątyniach i modlą się w ważnych 
dla siebie intencjach. W niemal 
każdej polskiej parafii jest noc-
ne czuwanie przy grobie Jezusa, 
którego pilnują strażnicy (straża-
cy, harcerze, żołnierze). Dawniej 
piątkowe modlitwy były bardziej 
widowiskowe. Pojawiały się pro-
cesje grzeszników odzianych w 
worki żałobne, którzy kładli się 
krzyżem na podłodze i przepra-
szali za swoje grzechy.

Wielka Sobota
Wielka Sobota to Wigilia Wiel-

kanocy. Podczas nabożeństwa w 
tym dniu święci się ogień, wodę 
i ciernie. Ogień symbolicznie 
spala to, co stare, woda daje ży-
cie. Dawniej wodą spryskiwano 
dom, by rok był spokojny. Podsy-
cano ogień i wrzucano do niego 
leszczyny. Popiół rozrzucano w 
dniu pierwszej orki, co miało za-
pewnić szczęście i dostatek. Dziś 
ogień pełni inną rolę, służy do 
odpalenia paschału, czyli wielkiej 
świecy, która pali się aż do końca 
świąt Wielkiej Nocy. Paschał stoi 
tuż przy ołtarzu. Sobota to rów-
nież dzień święcenia pokarmów. 
Zgodnie z tradycją święconka 
powinna zostać przygotowana 
już w Wielki Piątek.

Niedziela Wielkanocna
Rezurekcja odprawiana jest w 

niedzielę, w pierwszy dzień świąt, 
tradycyjnie o godz. 6 rano. W 
dawnych czasach nabożeństwo 
to odbywało się w Wielką Sobo-
tę o północy. W czasach stanisła-
wowskich, gdy niebezpiecznie 
było chodzić nocą po polskich 
ulicach, uroczystość przeniesio-
no na bardziej bezpieczną godzi-
nę. W Wielką Niedzielę nie może 
zabraknąć stołu przykrytego bia-
łym obrusem. Na śniadanie za-
zwyczaj są: żurek, biała kiełbasa, 
pasztety, pieczenie oraz szynki. 
Konieczne są również wielkanoc-
ne ciasta, takie jak mazurki czy 
babki. W niektórych regionach 
po świątecznym śniadaniu nastę-
puje tzw. zajączek wielkanocny - 
czyli szukanie drobnego upomin-
ku ukrytego gdzieś w domu.

Śmigus-dyngus
Śmigus-dyngus, czyli Wielka-

nocny Poniedziałek, polega na 
wzajemnym oblewaniu się wodą. 
Dawniej obowiązywało także 
uderzanie się wierzbowymi ga-
łązkami (tzw. śmingus). Aby unik-
nąć śmigusa, można było wyku-
pić się pisankami, słodyczami lub 
pieniędzmi. To właśnie jest tzw. 
dyngus.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:

https://historia.org.pl/
https://dziecisawazne.pl/

https://dzieje.pl/
https://www.garneczki.pl/

https://gazetakrakowska.pl/
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KORONAWIRUS
ŚWIATOWE I POLSKIE 

INFORMACJE
Wielka Brytania
Niszczą maszty 5G
Jak informują brytyjskie media w ostatnim czasie strach przed pan-

demią zwrócił się w nieoczekiwany sposób przeciw infrastrukturze tele-
fonicznej. Policja w UK odnotowała kilkanaście incydentów podłożenia 
ognia pod nadajniki 5G. Fake newsy wiążące epidemię koronawirusa z 
najnowszą technologią w telekomunikacji nadajników 5G były wcześniej 
publikowane w serwisach społecznościowych. W niektórych przypadkach 
ich autorzy namawiali do niszczenia nadajników telekomunikacyjnych. 
Przedstawiciele brytyjskich firm telekomunikacyjnych informują, że funk-
cjonowanie masztów z technologią 5G nie ma nic wspólnego z rozwojem 
pandemii.

Źródło: www.wirtualnemedia.pl

Włochy
Dramat medyków
Do 94 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koro-

nawirusem - poinformowano we wtorek. Od początku kryzysu epidemio-
logicznego odnotowano też śmierć 26 osób z personelu pielęgniarskiego. 
Nie żyje także 26 pielęgniarzy i pielęgniarek. Wśród personelu pielęgniar-
skiego jest ponad 6500 osób zakażonych wirusem, o około 1000 więcej 
niż w weekend. To w tej grupie zawodowej w służbie zdrowia występuje 
największy odsetek infekcji koronawirusem. Stanowią oni 52 proc. wszyst-
kich pracowników placówek medycznych, u których potwierdzono obec-
ność wirusa.

Źródło:www.polsatnews.pl

Polska
PLK wspiera
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały 750 tys. zł dla Narodowego 

Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w War-
szawie. Łącznie 4 mln zł Grupa Kapitałowa PKP Polskich Linii Kolejowych 
S.A. przekazuje na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, środków 
zabezpieczenia sanitarnego oraz pilne potrzeby szpitali. PLK udostępniły 
również 76 samochodów do dyspozycji wojewodów na potrzeby służby 
zdrowia. - Środki przekazane przez Grupę Kapitałową PKP Polskich Linii 
Kolejowych S.A. służą wsparciu służb medycznych, które walczą z pan-
demią koronawirusa. Kolejarze wiedzą co znaczy służba, a tym bardziej 
służba dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Wspieramy ten wysiłek i 
na urządzenia do badań diagnostycznych dla NIZP - PZH przekazaliśmy 
750 tys. zł – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Ko-
lejowych S.A.

Źródło: www.plk-sa.pl

Australia
Mają lek na COVID-19?
Naukowcy z Australii odkryli, że popularny lek przeciw pasożytom i... 

trądzikowi potrafi skutecznie rozprawić się z SARS-CoV-2. I to w dwa dni! 
Pojedyncza dawka iwermektyny hamuje namnażanie koronawirusa, a 
następnie eliminuje go z kultury komórek, do których wniknął. Szefowa 
australijskiego zespołu twierdzi, że działanie preparatu jest imponujące. 
Replikacja wirusa SARS-CoV-2 w komórkach w ciągu 24 godzin znacznie 
zwalnia, a po kolejnych 24 godzinach wirusa w komórkach praktycznie 
już nie ma. Dodajmy, że dr Wagstaff odkryła przeciwwirusowe działanie 
iwermektyny w 2012 roku. Od tego czasu bada jej wpływ na różne typy 
wirusów. Jest skuteczna też na m.in. HIV, wirusy grypy, dengi i Zika.

Źródło: www.natemat.pl

Polska - Wałbrzych
Sprzęt ochronny
Takiego proboszcza, to ze świecą szukać. Ks. Witold Baczyński, pro-

boszcz Parafii św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu oznajmił swoim para-
fianom poprzez portal społecznościowy, że pieniądze, które były zebrane 
na wymianę konfesjonałów w kościele, zostaną przeznaczone na zakup 
odzieży ochronnej dla lekarzy. Proboszcz po rozmowie z lekarzami, pozy-
skał informację, że najlepszą ochronę dają kombinezony wykorzystywane 
w warsztatach lakierniczych. Dlatego też zaapelował do zakładów lakier-
niczych i firm tuningowych o kontakt oraz pomoc.

Opracowanie własne

Kolejne laboratorium bada
testy na obecność wirusa COVID-19

Kolejna placówka medyczna przyjmować będzie pochodzące z Dolnego Śląska testy na 
obecność koronawirusa. Mowa o laboratorium w Dreźnie, które nasz partnerski region Sak-
sonia udostępnił w ramach porozumienia marszałka, Cezarego Przybylskiego oraz premiera 
landu, Michaela Kretschmera.

Dzięki bezpłatnej współ-
pracy każdego dnia badanych 
będzie około 200 próbek po-
chodzących z Dolnego Śląska. 
To kolejne laboratorium, któ-
re pomaga diagnozować za-
każonych wirusem COVID-19 
w regionie. Próbki dowożone 
będą przez sanepid, a wyniki 
otrzymywać będziemy drogą 
mailową jeszcze tego samego 
dnia. Kooperacja jest efek-
tem wieloletniej doskonałej 
współpracy Dolnego Śląska i 
Wolnego Państwa Saksonia.

Dzięki inicjatywie samorzą-
du województwa do począt-
kowo dwóch laboratoriów 
funkcjonujących w szpitalu 
przy ul. Borowskiej i we wroc-
ławskim sanepidzie udało 
się dołączyć 3 kolejne. Dziś 
próbki badane są dodatkowo 
w laboratoriach szpitala przy 

ul. Koszarowej, Dolnośląskie-
go Centrum Onkologii oraz 
Instytucie Mikrobiologii Me-
dycznej i Higieny Wydziału 
Medycyny w Dreźnie. W przy-
szłym tygodniu ruszy kolej-
na, w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym przy ul. Ka-
mieńskiego we Wrocławiu.

- Dolny Śląsk przeprowadza 
najwięcej testów w Polsce. 
Ich ilość jest kluczowa aby 
wiarygodnie szacować skalę 
zarażeń i skutecznie z nimi 
walczyć. Z każdym dniem 
zyskujemy nowe narzędzia 
w walce z pandemią – mówi 
marszałek, Cezary Przybylski.

Red./UMWD
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Drodzy Czytelnicy!
Z racji zbliżających się Świąt 
Wielkiej Nocy w dzisiejszym 
wydaniu Tygodnika nie bę-
dzie artykułu ekonomicznego. 
Natomiast chciałbym Państwu 
życzyć, mimo wszystko, w tym 
trudnym dla Nas wszystkich 
momencie - spokojnych Świąt 
Wielkanocnych, wytrwałości, 
pomyślności a przede wszyst-
kim zdrowia oraz pogody w 
sercu, radności w życiu oso-
bistym i optymizmu w życiu 
zawodowym. Wiem, że wiele 
osób, firm, instytucji obawia się 
teraz o swoją przyszłość zawo-
dową i finansową. Podzielam 
te obawy, w dobie światowej 
globalizacji gospodarka to 
system naczyń połączonych i 
kryzys spowodowany epide-
mią koronawirusa niesie za 
sobą konsekwencje dla Nas 
wszystkich, niemalże w każdej 
dziedzinie życia społeczno-
-gospodarczego. Nie tylko w 
Polsce to odczujemy, ale rów-
nież na świecie. Uważam, że 
skutki gospodarcze epidemii 
realnie oszacować będziemy 
mogli dopiero pod koniec tego 
roku, biorąc pod uwagę czas jej 
trwania i wdrożone narzędzia 
przeciwkryzysowe w postaci  
programów pomocowych. Li-
cytowanie się w tym momen-
cie na wielkości wskaźników 
ekonomicznych nie ma sensu. 
Owszem, prognozy gospodar-
cze dla Polski, Europy i świata 
wskazują na ostre hamowanie 
PKB, ale to jak będzie kształ-
tować się nasza przyszłość w 
dużym stopniu zależy od obec-
nych uwarunkowań wewnętrz-
nych. Zatem bądźmy odpowie-
dzialni, solidarni, wspierajmy 
się wzajemnie. Od nas samych 
zależy ograniczenie rozpo-
wszechniania się wirusa i epi-
demii. Przestrzegajmy zasad 
bezpieczeństwa higieniczne-
go, pomagajmy sobie, wspie-
rajmy polskich przedsiębior-
ców, kupujmy lokalnie polskie 
produkty, korzystajmy z na-
rzędzi pomocowych, bądźmy 
dobrej myśli. Zachowaliśmy się 
do tej pory odpowiedzialnie 
jako naród i jest to powód do 
dumy!  Szanowni Państwo, raz 
jeszcze zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych oraz 
wszelkiej pomyślności.

REKLAMA R0203/20

ZUS INFORMUJE
ZASIŁKI W CZASIE EPIDEMII

Tarcza dla firm już działa 

Do 7 kwietnia tylko pięciu Dolnoślązaków wysłało do ZUS 
wniosek o wypłatę zasiłku z powodu odbywania kwarantanny. O 
zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad dzieckiem wystąpiło 2192 
osób w naszym województwie.

Pierwsze 30 mln zł z tarczy antykryzysowej rozdysponowane 
dla dolnośląskich firm.

Każdy, kto wrócił do Polski z 
zagranicy i ma obowiązek spę-
dzenia dwóch tygodni w domu 
na obowiązkowej kwarantannie 
może dostać zasiłek z funduszu 
chorobowego. Żeby dostać wy-
płatę trzeba - w terminie 3 dni 
roboczych od dnia zakończenia 
kwarantanny - złożyć specjalne 
oświadczenie. Za czas kwaran-
tanny nie potrzebne jest zwol-
nienie lekarskie.

- Niektóre osoby, które mu-
szą odbyć obowiązkową kwa-
rantannę prosiły lekarzy o 
wystawienie zwolnienia lekar-
skiego, żeby dostać zasiłek. To 
jest zupełnie niepotrzebne mar-
nowanie czasu lekarzy, gdyż – 
pomimo braku jakiegokolwiek 
dokumentu potwierdzającego 
skierowanie na kwarantannę 
te osoby mają prawo do zasił-
ku, aby go dostać wystarczy w 
złożyć specjalne oświadczenie 
w terminie 3 dni roboczych od 
dnia zakończenia kwarantanny. 
Wzór oświadczenia jest dostęp-
ny na stronie Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych - wyjaśnia 
Iwona Kowalska-Matis, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku.

Takie oświadczenie pracow-
nik lub zleceniobiorca składa 
bezpośrednio do swojego płat-
nika składek, czyli pracodawcy 
lub zleceniodawcy.

- Tylko osoby prowadzą-
ce jednoosobową działal-
ność gospodarczą i osoby z 
nimi współpracujące składają 
oświadczenie w ZUS. Oczywi-
ście najłatwiej zrobić to elek-
tronicznie za pośrednictwem 
PUE. Przypominam jednak, że 
aby dostać wypłatę trzeba mieć 
ubezpieczenie chorobowe, 
które dla samozatrudnionych 
i osób na umowach zlecenia 
jest dobrowolne – dodaje Ko-
walska-Matis. - Uprzedzam, że 
zarówno pracodawca jak i ZUS 
może wystąpić do Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej w celu 
weryfikacji danych zawartych 
w oświadczeniu – przestrzega 
Kowalska-Matis.

Osoby, które składają 
wnioski bezpośrednio do ZUS 
(samozatrudnieni), zarów-
no wniosek o zasiłek z tytułu 
opieki nad dzieckiem, jak i 
zasiłek za czas kwarantanny 
powinny to zrobić elektro-
nicznie poprzez platformę in-
ternetową PUE ZUS.

Blisko 400 wniosków w sprawie 
dopłat do wynagrodzeń dla prawie 26 
tysięcy pracowników złożyli przez ty-
dzień przedsiębiorcy w Dolnośląskim 
Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Od 1 
kwietnia DWUP wdraża elementy rzą-
dowej tarczy antykryzysowej, związa-
nej z przestojem ekonomicznym, czy 
też zmniejszeniem godzin pracy w 
firmach.

Co ważne, od poniedziałku DWUP 
realizuje już wypłaty. Dzięki temu 30 
mln zł przeznaczono na dopłaty do 
wynagrodzeń dla ok. 15.000 dolnoślą-
skich pracowników. Wypłaty realizo-
wane są i będą na bieżąco.

– Chcemy ochronić miejsca pracy, 
dlatego robimy wszystko, by wnio-
ski od pracodawców jak najszybciej 
zostały zrealizowane. Pomoc adreso-
wana jest do przedsiębiorstw, które 
zatrudniają, więc spodziewamy się, że 
te liczby będą rosły choć już dziś robią 
wrażenie. Prawie 400 wniosków dla 26 
tys. pracowników. A pomoc opiewa 
na ponad 100 mln zł – wylicza Cezary 
Przybylski, marszałek województwa 
dolnośląskiego i dodaje, że działania 
DWUP wpisują się w przygotowywa-
ny przez władze województwa pakiet 
osłonowy dla firm.

Tarcza antykryzysowa w DWUP to 
w ślad za decyzją Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, dofi-
nansowanie zatrudnienia z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracow-
niczych przewidziane dla firm w kło-
potach. Trafia ono do przedsiębiorcy, 
któremu w czasie przestoju ekono-
micznego lub obniżonego wymiaru 
czasu spadły obroty po 1 stycznia. 
W zależności od okresu porównania, 
spadek ten musi wynosić min. o 15 
lub 25 proc.

Ta pomoc jest konkretna, ponie-
waż trafia do firm zatrudniających 

już od 1 pracownika. W przypadku 
przestoju ekonomicznego pracodaw-
cy mogą liczyć nawet na ponad 1,5 
tys. zł przez trzy miesiące na osobę, 
a w przypadku obniżonego wymiaru 
pracy nawet na ponad 2,4 tys. zł na 
pracownika.

– Pomoc jest bezzwrotna, a jedy-
nym warunkiem jest utrzymanie za-
trudnienia minimum przez taki czas 
na jaki otrzymano wsparcie. Więc 
trzymiesięczna pomoc to wsparcie dla 
pracodawcy z jednej strony, bezpie-
czeństwo zatrudnienia dla pracowni-
ków przez 6 miesięcy z drugiej strony 
– dodaje marszałek Przybylski.

Według szacunków na Dolnym 
Śląsku działa blisko 200 tys. firm, które 
zatrudniają pracowników.

– To pokazuje skalę zjawiska i 
ogromną grupę potencjalnie zaintere-
sowanych pomocą. Chcemy sprawnie 
udzielać wsparcia, dlatego zachęcamy 
do składania wniosków elektronicznie 
za pomocą rządowego wortalu praca.
gov.pl, a także namawiamy do zapo-
znania się z instrukcją. Wszystko po to, 
by wnioski zostały przygotowane do-
brze, a wsparcie udzielone możliwie 
jak najszybciej. Wysyłka wniosków 
pocztą tradycyjną, niekompletne 
wnioski lub zawierające błędy wydłu-
żają cały proces. Dlatego na każdym 
kroku zachęcamy do załatwiania spra-
wy zdalnie, ale nie szybko, a dokład-
nie – mówi Bartosz Kotecki, pełniący 
obowiązki dyrektora Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Red./SA
Szczegółowe informacje, informa-

tor i dokumenty do pobrania znaj-
dują się na stronie Ministerstwa pod 
linkiem:

http://www.gov.pl/web/rodzina/
dofinansowanie-do-wynagrodzen 
oraz na www.dwup.pl
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Strefa mocnego wsparcia
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wprowadza pakiet osłonowy dla przedsiębiorców oraz inwestycje stymulujące gospodarkę. To pięć fi-

larów przeciwdziałania skutkom koronowirusa, w skład których wchodzą: pomoc finansowa oraz wsparcie rzeczowe dla placówek medycznych i instytucji, a także 
współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządami.

    Dr Piotr Sosiński, prezes 
wałbrzyskiej strefy zaznacza, że: 
- Przeznaczyliśmy 100 tysięcy 
złotych na wsparcie Pogotowia 
Ratunkowego w Wałbrzychu oraz 
Opolskiego Centrum Ratowni-
ctwa Medycznego. Zdajemy so-
bie sprawę, że ochrona zdrowia 
i życia stanowi priorytet. Dzięki 
współpracy z fundacją Sensoria, w 
ramach akcji BohaterON, udało się 
również pozyskać środki ochron-
ne – blisko 1000 przyłbic oraz 
pond 12 tysięcy rękawiczek latek-
sowych. Dodatkowo zakupiliśmy 
maseczki ochronne oraz płyny do 
dezynfekcji. Wszystkie artykuły 
zostały przez nas rozwiezione do 
szpitali oraz placówek pogotowia 
ratunkowego na Dolnym Śląsku 
oraz Opolszczyźnie. Na bieżąco 
rozpatrujemy również wnioski 
od instytucji angażujących się w 
przeciwdziałanie skutkom epide-
mii. Takie wsparcie otrzymały mię-
dzy innymi świdnicki Caritas oraz 
wałbrzyska Jadłodajnia przy Sank-
tuarium Relikwii Krzyża Świętego 
– wymienia prezes WSSE.

    Wsparcia w walce z epidemią 
udzielają również firmy działają-
ce w wałbrzyskiej strefie. Wśród 
przykładów można wymienić: 
przekazanie środków finanso-
wych dla wałbrzyskiego szpitala 

przez Mando Corporation oraz 
Joysonquin, wsparcie dla pacjen-
tów szpitala od pracowników fir-
my Cersanit, produkcję maseczek 
ochronnych przez wałbrzyską 
Faurecie czy zaangażowanie w 
pracę nad szczepionką przez kon-
cern Daicel Safety Systems Europe 
z Żarowa.

    Z powodu zagrożenia epide-
micznego część zakładów dzia-
łających w WSSE była zmuszona 
zawiesić lub znacznie ograniczyć 

produkcję. Aby przeciwdziałać 
skutkom COVID-19 WSSE wpro-
wadziła pakiet osłonowy dla 
przedsiębiorców.

    - Zdajemy sobie sprawę, że 
sytuacja jest nadzwyczajna, a jej 
skutki będą odczuwalne dla całej 
polskiej gospodarki. Podjęliśmy 
decyzję o odroczeniu płatności 
dla naszych partnerów oraz ne-
gocjację stawek czynszowych dla 
najemców. Wstrzymane są także 
wszystkie kontrole w firmach – 
wymienia Kamil Zieliński.

    Pomimo obecnej sytuacji 
wciąż wydawane są nowe decyzje 
inwestycyjne w wałbrzyskiej stre-
fie. Tylko w marcu otrzymało je 
dwóch przedsiębiorców. Od po-
czątku roku na realizację inwesty-
cji w WSSE zdecydowało się już 7 
firm. Łącznie projekty opiewają na 
kwotę przeszło 260 mln złotych.

    - Nie zwalniamy również 
tempa z inwestycjami własnymi 
– podkreśla Kamil Zieliński, wi-
ceprezes strefy. - Postanowiliśmy 
przyspieszyć realizację programu 
budowy hal dla małych przed-
siębiorstw. Decyzja o realizacji 
wałbrzyskiego obiektu o warto-
ści około 20 mln złotych jest już 
podpisana. Ponadto nasza spółka 
córka, Invest Park Development, 
rozpoczyna budowę Biznes In-
kubatora w Świebodzicach za 
kwotę ponad 17 mln złotych. To 
niezmiernie ważne, aby w tym 
trudnym czasie, stymulować pol-
ską gospodarkę poprzez inwesty-
cje – przyznaje wiceprezes.

    Wsparcie ze strony strefy jest 
uzupełnieniem Tarczy Antykryzy-
sowej wprowadzanej przez rząd, 
czyli pakietu ustaw mających na 
celu ochronę zatrudnienia oraz 

zachowania płynności finansowej 
przedsiębiorców. Tarcza zakłada 
m.in. odroczenie lub zwolnienie 
ze składek ZUS, wypłatę świad-
czeń postojowych, dofinasowanie 
wynagrodzeń pracowników, czy 
możliwość przedłużenia kredytów 
obrotowych.

    - Tarcza to bezprecedensowy 
pakiet opiewający na 212 mld zł, 
co stanowi mniej więcej 10 proc. 
polskiego PKB. Jednym z jego fila-
rów jest utrzymanie miejsc pracy, 

które mogą być zagrożone w do-
bie kryzysu - tłumaczy Krzysztof 
Drynda, wiceprezes strefy.

    Oprócz wprowadzonego pa-
kietu wsparcia dla firm, spółka na 
bieżąco przekazuje przedsiębior-
com zalecenia rządowe oraz mo-
nitoruje gotowość firm do udzie-
lania pomocy w walce z epidemią.

    - Uruchomiliśmy specjalną 
ankietę, w której przedsiębiorcy 
oferują wsparcie produktowe oraz 
operacyjne. Zbieramy również in-
formacje związane z możliwością 
produkcji środków ochronnych. 
Dane przekazywane są do odpo-
wiednich organów rządowych – 
wyjaśnia Krzysztof Drynda.

    System pracy w spółce WSSE 
„INVEST-PARK” został dostosowa-
ny do zaleceń przeciwdziałania 
COVID-19. Kontakty bezpośred-
nie zostały ograniczone do nie-
zbędnego minimum, a 80 proc. 
załogi firmy pracuje zdalnie. Or-
ganizowane są wideokonferencje 
z przedsiębiorcami i partnerami 
oraz webinaria dla menadżerów 
firm strefowych.

Red./WSSE
Fot. Przekazanie środków 

ochronnych placówkom medycznym 
z Dolnego Śląska (WSSE) 



Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

W czasie pandemii mamy 
okazję więcej czytać. Wycho-
dzę z założenia, że jeśli czytać, 
to wartościowe treści. Jeśli 
przeczytamy niskich lotów po-
wieść, możemy mieć poczucie 
straconego czasu i złe wspo-
mnienie. W przypadku złych 
treści naukowych, popularno-
naukowych dochodzi jeszcze 
sprawa błędnego rozumienia 
a czasem działania. Myślę, że 
najgroźniejsze w skutkach jest 
błądzenie w sieci w gąszczu ar-
tykułów medycznych.

Jak wybierać dobre portale, 
artykuły? Najważniejsza spra-
wa to nasza wiedza, i tu przy-
kład. W szkole podstawowej 
poznaliśmy fakt naukowy – 
Ziemia jest okrągła. Nie jest to 
teoria i otrzymaliśmy cały apa-
rat do tego, aby o tym się prze-
konać. Jeżeli nie bazujemy na 
wiedzy elementarnej, to nic nie 
powstrzyma nas od dawania 
wiary teoriom o płaskiej Ziemi.

W tematach, ogólnie nazwij-
my to, zielonych także możemy 
znaleźć w internecie warte na-
szego czasu i uwagi publikacje, 
ale też takie, o których najlepiej 
od razu zapomnieć. Rzetelny 
artykuł będzie zawsze miał bi-
bliografię – niezależnie z jakiej 
dziedziny to praca. W portalach 
mamy jednak newsy, krótkie 
informacje ze świata nauki czy 
felietony. W języku angielskim 
jest takich godnych polecenia 
naprawdę wiele. Polskojęzycz-
na Nauka o klimacie (www.
naukaoklimacie.pl) to, w mojej 
ocenie, podstawa podstaw. A 
na Facebooku Nauki o klimacie 
znajdziemy w postach poleca-
ne inne (z całego świata) publi-
kacje i nie musimy się martwić, 
że będą to wyssane z palca 
teorie. Za „sito” wyłapujące to, 
co cenne robi administracja tej 
strony.

Wyjątkowo przydatne w Na-
uce o klimacie jest zestawienie 
– stale uzupełniane – mitów 
dotyczących klimatu, oczywi-
ście obalanych. Na koniec już 
mój „ulubiony” (zacytuję ca-
łość): Wulkany emitują więcej 
CO2 niż ludzie. „Trzeba spoj-
rzeć na ludzki wkład w zasoby 
atmosferycznego dwutlenku 
węgla. W ciągu ostatnich 250 
lat ludzie dodali do atmosfery 
tylko jedną cząsteczkę CO2 na 
10000 cząstek. Wulkan wyrzu-
ca tyle jednym kaszlnięciem.” 
(Ian Plimer) i riposta: wulkany 
wydzielają około 0,3 mld ton 
CO2 na rok. To około 1% ludz-
kich emisji, które przekraczają 
znacznie 30 mld ton na rok.

UWAGA TO WAŻNE !!!
ZUS nie rozpatruje pism wysyłanych e-mailem

Najszybszą i najpewniejszą drogą złożenia każdego wniosku do ZUS jest platforma internetowa PUE ZUS. 
Wszystkie pisma mogą być także zostawione w specjalnie do tego przygotowanych skrzynkach, które są wy-
stawione w każdej placówce Zakładu. ZUS nie rozpatruje skanów zdjęć, czy wypełnionych plików word lub 
pdf, które są przesłane e-mailem.

- Jeżeli ktoś wysłał już do 
nas wniosek na ogólny adres 
e-mail cot@zus.pl lub jakikol-
wiek inny adres musi zrobić 
to jeszcze raz, najlepiej przez 
swoje indywidualne konto na 
PUE ZUS. Każda osoba, która 
zrobi to przez ten kanał ko-
munikacji jest automatycz-
nie weryfikowana a wniosek 
rozpatrywany priorytetowo – 
mówi Iwona Kowalska-Matis, 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku.

Jak wyjaśnia, dotyczy 
to zwłaszcza wniosków od 
przedsiębiorców składanych 
w ramach „tarczy antykryzy-
sowej”. Rzeczniczka przypo-
mina jednocześnie, że wnio-
ski można także składać w 
formie papierowej za pośred-
nictwem poczty lub osobiście 
w placówce ZUS, wrzucając 
je do skrzynki na dokumenty 
oznakowanej napisem „Tar-
cza antykryzysowa” (bez kon-
taktu z pracownikiem ZUS). 
Jednak najszybszą drogą jest 
skorzystanie z wysyłki elek-
tronicznej przez PUE ZUS.

- Pismo e-mailem może 
wysłać dosłownie każdy, ale 
wnioski wysyłane poprzez in-
dywidualne konto na naszej 
platformie internetowej są 
podpisywane poprzez profil 
zaufany, certyfikat ZUS lub 
podpis kwalifikowany, dlate-
go mamy pewność, że zostały 
wysłane przez tą osobę, która 
wnioskuje o wypłatę posto-
jowego czy zwolnienie ze 
składek – wyjaśnia Kowalska-
-Matis.

Jeżeli ktoś nie posiada 
swojego konta na PUE może 
je założyć, korzystając z pro-
filu zaufanego. Profil zaufany 
każdy może założyć poprzez 
swój bank bez konieczno-
ści wychodzenia z domu. 
Wiele banków ma zgodę na 
potwierdzanie profilu zaufa-
nego - ich lista znajduje się 
na stronie profilu zaufanego 
https://pz.gov.pl/dt/register-
ByXidp

KROK 1.
JAK ZAŁOŻYĆ W 

DOMU PROFIL ZAUFA-
NY?

Jeśli ktoś nie posiada pro-
filu zaufanego na EPUAP 
wystarczy zalogować się na 
swoje bankowe konto i w 
usługach lub ofercie ban-
ku wybrać zakładkę „profil 
zaufany” lub „e-Urząd” albo 
ePUAP. Dalej system rejestra-
cji „poprowadzi nas za rękę”. 
Gdy mamy swój profil zaufa-
ny możemy załatwiać wiele 
spraw urzędowych, a także 
„podpisywać” pisma i wnioski 
do ZUS.

KROK 2.
JAK ZAŁOŻYĆ W 

DOMU KONTO NA PUE 

ZUS PRZEZ PROFIL ZA-
UFANY?

Wystarczy na stronie głów-
nej www.zus.pl kliknąć „za-
rejestruj się” (niebieskie tło), 
wybrać zakładkę „dla Ciebie” 
a następnie pierwszy przycisk 
„profil zaufany” - dalej system 
poprowadzi nas za rękę.

KROK 3.
JAK PODPISYWAĆ PIS-

MA DO ZUS PRZEZ PRO-
FIL ZAUFANY?

Po założeniu konta na PUE 
ZUS należy się na nie zalogo-
wać i „powiązać” konto na PUE 
z kontem ePUAP ta opcja jest 
dostępna w zakładce konfi-
guracja profilu/dane płatnika. 
Dzięki temu będziemy mogli 
„podpisywać” pisma i wnioski 
do ZUS. 
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- Nie chciałam żeby takie 
zostało brzydkie i zrobłam 
tak. 

Rumiana, gładka, inte-
ligentna twarz nastolatki 
patrzyła na mnie z bliska, w 
oku twórczy błysk. Już od 
dłuższego czasu wygląda w 
tych momentach dorośle, za 
bardzo. 

Zdejmowała szybko zdol-
nymi, drobnymi dłońmi etui 
telefonu, zaczęły błyszczeć 
plecki doskonale zaprojek-
towanej, „dziewczyńskiej” 
wersji iPhone’a. Potłuczone 
w drobny mak. Zamarznię-
ta, zimowa kałuża rozdep-
tana perfidnie dorosłym 
butem.

Ze szczelin wysypywał się 
jednak czerwony, migoczą-
cy proszek. Całość jak sieć 
naczynek krwionośnych na 
cyfrowym, XXI- wiecznym 
panelu. 

Piękne, zgruchotane 
dziecię Jobsa. Teraz kawałek 
sztuki. 

Nie dało się wkurzyć. 

Czas ucisku, czas arty-
stów? 

Radzą sobie Państwo, 
chyba nie jest tak źle. 

Dochodzą Państwo, 
dochodzimy razem, do 
wniosków co jest w życiu 
ważniejsze, po co i dokąd 
biegniemy, po co zliczamy 
oddechy do końca i jak pła-
sko może być?

REKLAMA R0204/20

Z perspektywą w przyszłość

Projekt realizowany w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Prowadzisz � rmę?   Zatrudniasz nowego pracownika?

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

nowego stanowiska pracy do kwoty 22 000 zł netto

oraz dodatkowo
Zwracamy koszty wynagrodzenia nowego pracownika przez okres minimum 

6-ciu miesięcy do kwoty około 2700 złotych / miesięcznie 

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

SEAT produkuje respiratory
SEAT wspiera hiszpańską służbę zdrowia, rozpoczynając w swoich zakładach w Martorell montaż automatycznych respiratorów. Do 

produkcji zostaną wykorzystane m.in. silniki samochodowych wycieraczek. Nowe urządzenie, składające się z ponad 80 elementów 
elektronicznych i mechanicznych, aktualnie poddawane jest szczegółowym procedurom atestującym.

W odpowiedzi na epidemię 
COVID-19 zespół 150 pracow-
ników SEAT-a w ciągu jednego 
tygodnia stworzył 13 prototy-
pów respiratora, który finalnie 
trafi do placówek medycznych. 
– Wszystkie osoby biorące 
udział w tym projekcie czują, 
że nasza wiedza i doświad-
czenie pozwolą na masową 
produkcję sprzętu ratującego 
życie – mówi Nicolás Mora, 
odpowiedzialny za obszar pro-
dukcji w zakładach w Martorell. 

SEAT zaangażował się w szereg 
inicjatyw mających na celu za-
hamowanie rozprzestrzeniania 
się wirusa. Hiszpańska marka 
podjęła się produkcji materia-
łów i urządzeń, których zaczy-
na brakować w szpitalach.

Respirator z linii montażo-
wej

Ostateczny prototyp respi-
ratora, nazwany OxyGEN, po-
wstał we współpracy z firmą 

Protofy.XYZ. Do jego montażu 
zostaną wykorzystane elemen-
ty samochodów produkowa-
nych w Martorell, takie jak wa-
łek główny skrzyni biegów czy 
zmodyfikowany silnik wyciera-
czek do szyb.

– Dostosowanie linii monta-
żowej, zwykle tworzącej samo-
chodowe ramy pomocnicze, 
do produkcji respiratorów było 
czasochłonnym, skomplikowa-
nym zadaniem, które wymaga-

ło zaangażowania pracowni-
ków z różnych działów zakładu. 
Udało nam się to w tydzień, co 
jest rekordem – podkreśla Ser-
gio Arreciado, odpowiedzialny 
za obszar inżynierii procesu w 
Martorell. Na każdy wyprodu-
kowany respirator składa się 
ponad 80 elementów elektro-
nicznych i mechanicznych, któ-
re podlegają dokładnej kontro-
li jakości oraz sterylizacji UV.

Nowy projekt respiratora 
jest obecnie poddawany te-
stom umożliwiającym wyko-
rzystanie sprzętu w szpitalach. 
Niezależnie od tego procesu 
trwa montaż kolejnych egzem-
plarzy urządzenia.

Wyprodukowanie nowego 
modelu respiratora było moż-
liwe dzięki solidarnej współ-
pracy wielu przedsiębiorstw 
i instytucji. Zarząd SEAT-a 
chciałby podziękować w imie-
niu wszystkich pracowników 
zaangażowanym podmiotom, 
w szczególności Hiszpańskiej 
Agencji ds. Produktów Zdro-
wotnych i Medycznych.

Źródło: SEAT, Mototarget.pl



Jesteśmy miastem solidarności
Szczawieńska społeczność mobilizuje się do walki z wirusem. A raczej – jest mobilizowana i to bardzo skutecznie, przez jednego z radnych miejskich. Adam Jennings 
rozdaje maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki. Pomaga robić zakupy, dociera do seniorów. Wokół niego zaktywizowała się spora grupa mieszkańców i innych 
radnych. – Zachowuję bezpieczeństwo i wszystkie zasady związane z dystansem. Ale nie mogę siedzieć bezczynnie w domu. Radny jest po to, by także w kryzysowych  
sytuacjach pomagać swoim mieszkańcom – mówi.

Widok Adama Jenningsa w 
maseczce, rękawiczkach i przy-
łbicy z pleksi na mieszkańcach 
robi wyłącznie pozytywne wra-
żenie.

- Dostałam od Pana Adama 
maseczki dla rodziny i płyn w 
takiej małej buteleczce – mówi 
pani Anna, mieszkanka uzdro-
wiska. – To świetna inicjatywa, 
tego nam dziś potrzeba. Ludzie 
się boją poszukać pomocy, nie 
wiedzą jak i gdzie. A tu proszę, 
pomoc nas znalazła w postaci 
pana radnego. Jestem za to bar-
dzo wdzięczna.

O akcji rozdawania miesz-
kańcom środków ochrony oso-
bistej do walki z pandemią wie-
le osób dowiedziało się mediów 
społecznościowych, w których 
radny Adam jest bardzo aktyw-
ny. Na swoim profilu informuje 
i edukuje – np. jak segregować 
śmieci albo gdzie załatwić kon-
kretną sprawę w urzędzie. Od 
ponad miesiąca radny prowa-
dzi intensywną akcję edukacyj-
ną związaną z koronawirusem. 
Ale najważniejszym działaniem 
jest produkcja i rozdawanie – 
zwłaszcza seniorom – maseczek 
i płynów.

- O tej akcji myślałem już 
wówczas, gdy została wprowa-
dzona kwarantanna – wspomina 
Adam Jennings. – Wiedziałem, 
że czeka nas trudny czas, czyta-
łem, co się dzieje we Włoszech, 
w Niemczech.  Kiedy jeszcze 
było to możliwe, kupiłem przez 
Internet 2000 maseczek jedno-
razowych, czułem, że będą nam 
już wkrótce potrzebne. 

Radny zaczął o tym pisać na 
swoim profilu w mediach spo-
łecznościowych, i zaczęły się do 
niego zgłaszać osoby, chcące 
pomóc.  

- Zamieściłem też apel na 
swoim profilu, że szukam osób, 
które będą mogły szyć maseczki 
bawełniane - i zgłosiły się panie 
– wspomina Adam Jennings. – I 
ruszyła produkcja, więc zaczę-

liśmy je na bieżąco rozdawać 
mieszkańcom Szczawna-Zdroju. 

Do akcji przyłączyli się kolej-
ni radni – Adam Motyka, Józef 
Kacznowski, Zenon Dec i Janusz 
Kozłowicz, którzy przeznaczyli 
swoje diety na zakup materiału 
potrzebnego do uszycia ma-
seczek i zakup kilkudziesięciu 
przyłbic, które trafiły m. in. do 
szczawieńskiej Straży Miejskiej.

 Środki ochrony Adam Jen-
nings wspólnie z zaangażowa-
nymi w akcję radnymi i miesz-
kańcami zaczęli rozdawać na 
ulicach Szczawna. Trafiły także 
do sklepów i punktów usługo-
wych.

- Oczywiście, z zachowaniem 
wszelkich obowiązujących za-
sad bezpieczeństwa, dystansu, 
itd. Do nikogo nie chodzimy 

do domu, umawiamy się np. na 
ulicy albo przed domem, zosta-
wiamy maseczki z płynem, bez 
kontaktu bezpośredniego, in-
struujemy, jak ich używać, prać, 
itd. – mówi Adam Jennings. – 
Nie spotkałem się z ani jedną 
negatywną reakcją ze strony 
mieszkańców, wszyscy są zado-
woleni i wdzięczni.  Dla mnie 
najważniejsze jest jedno – by 

dotrzeć do jak największej licz-
by osób, zwłaszcza starszych, 
seniorów, bo oni są najbardziej 
narażeni na ciężki przebieg cho-
roby po zakażeniu.

Maseczki i płyn trafiły w 
pierwszej kolejności do Domu 
Senior-Wigor w Szczawnie, a 
także do Domu Pomocy Spo-
łecznej dla Dzieci w Świebo-
dzicach. Mieszka w nim kilku-

dziesięciu niepełnosprawnych 
chłopców.  Adam Jennings od 
wielu lat wspiera placówkę, jest 
wiceprezesem fundacji, opie-
kującej się niepełnosprawnymi 
dziećmi. 

- Staram się docierać wszę-
dzie tam, gdzie ktoś zgłosi za-
potrzebowanie, i to nie tylko w 
Szczawnie-Zdroju, ale także w 
Wałbrzychu, bo po opublikowa-

niu informacji na FB zaczęli do 
mnie pisać ludzie także z Wał-
brzycha – mówi radny Jennings. 
– Zawiozłem maseczki i płyny m. 
in. na ul. Kusocińskiego., Chro-
brego.

Do mieszkańców trafiło już 
ponad 1000 jednorazowych 
maseczek oraz ponad 500 ba-
wełnianych, ale ciągle powsta-
ją nowe, więc każdy, kto zgłosi 
prośbę o ich przekazanie – do-
stanie je nieodpłatnie.

- Czasami ludzie pytają, ile 
to kosztuje. Odpowiadam, że 
nic, niektórzy bardzo się dziwią. 
Przecież tu nie chodzi o zarabia-
nie, chodzi o pomoc, wspieranie 
się wzajemne w tych trudnych 
chwilach. Ja to tak rozumiem, w 
takich momentach musimy się 
wspierać jako ludzie, po prostu. 
A jako radny uważam, że mam 
obowiązek pomagać i będę to 
robił systematycznie, dopóki 
pandemia się nie skończy.

Adam Jennings zwrócił się 
także do burmistrza Szczawna-
-Zdroju z wnioskiem o zwolnie-
nie z podatku od nieruchomości 
przedsiębiorców, prowadzących 
na terenie miasta działalność. 
Zaproponował także inne dzia-
łania mające wesprzeć lokalnych 
właścicieli firm, miasto opraco-
wuje właśnie pakiet pomocowy 
dla przedsiębiorców. Na jego 
wniosek gmina przeznaczyła 
70 tys. zł na m. in. wsparcie wał-
brzyskiego szpitala. 

- Cieszę się, że w tych trud-
nych chwilach moje Szczawno-
-Zdrój jest miastem solidarności 
– mówi radny Jennings.

REKLAMA R0205/20

10 Wydarzenia /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 10 kwietnia 2020



Co tam w sieci? 11
www.30minut.pl  

od 18 lat 
razem z Wami

Piątek, 10 kwietnia 2020

REKLAMA R0206/20

Co ćwierka w sieci...
WałbrzychMojeMiasto

Michał Dworczyk

Cezary Przybylski

PrzystanekDolnyŚląsk

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Czarni Wałbrzych

AnatolSzpur

Ministerstwo Zdrowia

@WalbrzychMM

@michaldworczyk

@PrzybylskiCez

@PrzystanekD

@MuzeumWalbrzych

@CzarniWalbrzych

@AnatolSzpur

@MZ_GOV_PL

9:23 AM · 2 kwi 2020

6:35 PM · 7 kwi 2020

4:28 PM · 7 kwi 2020

12:55 PM · 7 kwi 2020

4:04 PM · 7 kwi 2020

11:48 PM · 7 kwi 2020

1:22 PM · 8 kwi 2020

3:30 PM · 8 kwi 2020

Dzięki wsparciu UE oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego budynek przy ul. 
Młynarskiej 29. przechodzi właśnie gruntowną modernizację. Po zakończeniu 
prac powstanie tam Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości. Koszt tej inwestycji 
to ponad 6.2 mln zł (dofinan.UE ok.3.5 mln zł).

Dzis m. in. 6 mln maseczek, 70 tys. kombinezonów ochronnych trafiło do PL. W 
ramach mostu powietrznego z Chin dostarczamy środki ochronne.

W trosce o finanse i przyszłość samorządów, razem z prezydentem Lubina Rober-
tem Raczyńskim, zwróciliśmy się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z 
apelem o podjęcie działań, dostosowujących przepisy prawa do aktualnej sytuacji 
kryzysowej, w jakiej znalazły się samorządy.

Kultowe miejsce niedaleko 
@WalbrzychMM
 przejął nowy najemca. Schronisko wydzierżawiła spółka tworzona przez dwójkę 
przewodników górskich. Co do obiektu mają konkretne plany.

7.04 obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku to święto nabiera szcze-
gólnego charakteru. Dziękujemy Pracownikom Ochrony Zdrowia, którzy z po-
święceniem i ryzykują dla nas swoje życie i zdrowie. Razem z LOT Agl. Wałbrzy-
skiej przygotowujemy dla Was specjalne podziękowanie.

Na koniec naszego #tydzieńdarczyńcy przypominamy się z naszą akcją „Klub 
400”! Zachęcamy wszystkich do wspierania Czarnych kwotą równą opłatom sę-
dziowskim za jeden mecz ligowy, czyli 400zł! Do tej pory dołączyło do tego grona 
5 darczyńców - dziękujemy!

w dniu dzisiejszym rozdawalem mieszkańcom dzielnicy Nowe Miasto i Stary Zdrój.
maseczki ochronne. ! stopkoronawirus, najważniejsze zdrowie mieszkańców 
! ponad 200 szt maseczek Zostańcie w domach ! 

Zakupy, rozmowa, wyprowadzenie psa to tylko kilka rzeczy, które możesz zrobić 
dla swoich bliskich.
W przedświątecznym czasie pamiętaj o seniorach!
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Home made spa - bądź piękna w domu!

Pastelove - wiosenne zauroczenie 

Ograniczenia w poruszaniu się, zakazy zgromadzeń, spotkań rodzinnych i w gronie przyjaciół, nie muszą oznaczać wykluczenia ze 
świata „beauty”. W domu też warto wyglądać kobieco, ponętnie i atrakcyjnie. Choćby po to, by poprawić sobie samopoczucie. Tam, 
po drugiej stronie lustra - jesteś piękna Ty, niezależnie od wagi, wzrostu, rozmiaru. Pamiętaj o tym i rozkoszuj się home made spa! 

Jeśli chcemy być modne wiosną, postawmy na pastele. Wybraliśmy dla was sezonowe 
hity w barwach: turkusu, mięty, soczystej zieleni, delikatnego różu, jasnego błękitu i sto-
nowanej żółci. 

Owocowa bomba - witaminy i kosmetyki

Po pierwsze: depilacja. 
Mimo, że obecnie nie może-
my pozwolić sobie na wizytę 
w gabinecie kosmetycznym, w 
zasięgu ręki mamy kremy, de-
pilatory i tradycyjne maszynki. 
W ofercie Oriflame znajdziecie 
np. 8 dwustronnych pasków z 
naturalnym woskiem pszcze-
lim, zawierających również 
proteiny z jedwabiu, a także 
olejek z wiesiołka (19,99 lub 
34,90). Z tej samej serii Silk 
Beauty dostępne są: żel do 
golenia z kojącym komplek-
sem Hair Minimising, opóź-
niającym odrastanie włosków 
(12,99 lub 19,90) oraz jedno-
razowe maszynki z potrójnym 
ostrzem ze stali nierdzewnej, 
paskiem z witaminą E i alo-
esem, ruchomą głowicą za 
12,99 bądź 19,90. 

Po drugie: peelingowanie, 
nawet 2 lub 3 razy w tygodniu. 

Poprzez mechaniczne pobu-
dzenie powierzchni skóry, 
przygotowujemy ją do lepsze-
go wchłonięcia innych sub-
stancji odżywczych. Polecamy 
m.in. peelingujący żel pod 
prysznic 2 w 1 z ziarenkami 
kawy Black Coffee od Bielendy 
(22 zł) lub mydło z drobinkami 
kawy marki Ministerstwo Do-
brego Mydła (22 zł).

Po trzecie: ujędrniamy. Po 
użyciu niektórych kosmety-
ków, nasza skóra wydaje się 
gładsza i lepiej napięta.  Cel-
lulitu od razu nie zlikwiduje-
my, ale z pewnością optycznie 
zmniejszymy jego widoczność. 
Z pomocą przychodzi mleczko 
Eveline 4D Slim Extreme (17 
zł).

Po czwarte: szczotkujemy. I 
to niekoniecznie pod pryszni-
cem, ale także z rana, po prze-

budzeniu, na sucho. Sprawdzi 
się w tym celu szczotka z drew-
na bukowego i szczeciny (Sta-
ra Mydlarnia, 49 zł).

Po piąte: samoopalanie. 
Możemy tu wykorzystać deli-
katnie brązujące mleczko do 
twarzy i ciała od Yves Rocher 
z wyciągiem z mikołajka nad-

morskiego. Nie musimy się 
obawiać wysuszenia skóry, 
ponieważ produkt doskonale 
ją nawilży (w promocji - 37,90; 
stała cena - 49,90).

osa
Źródło zdjęcia:

 WWW. FREEPIK.COM

W tym okresie witaminy są 
szczególnie ważne, także te 
obecne w kosmetykach najnow-
szej generacji. Wybraliśmy dla 
was „najsmaczniejsze” owocowe 
produkty.

1. W serii +C VIT  Pixi znaj-
dziecie: olejek pod makijaż (135 
zł), rozświetlający krem (105 zł), 
rozświetlacz pod oczy (91 zł), 
puder rozświetlający (105 zł) i 
rozświetlający balsam do ust (56 
zł). A wszystko z witaminą C, za-
pewniającą skórze długotrwały 

efekt rozjaśniający, wygładzenie 
i ujednolicenie kolorytu.

2. Marka Origins, dbając o 
potrzeby twojej cery, stworzyła 
innowacyjne maseczki nawilża-
jąco-odżywcze, które w swym 
składzie mają m.in. wodę ze 
szwajcarskiego lodowca. Dzięki 
nim przesuszona, pozbawiona 
słońca i blasku skóra odzyska 
świeżość i promienność. Do wy-
boru Glow-Co - Nuts z kokosem, 
Drink Up z brzoskwinią i Drink 
Up Intensive z awokado. Cena za 
tubkę o pojemności 75 ml - 95 zł.

3. Oriflame proponuje z kolei 
pyszną, naturalną pielęgnację 
dla twoich niesfornych kosmy-
ków za pomocą odżywiających, 
nawilżających i rewitalizujących 
koktajli. W aromatycznej linii 
Love Nature znajdziecie: maskę 
z bananem do włosów suchych, 

maskę z mango do włosów far-
bowanych, maskę z awokado 
do każdego rodzaju włosów. 
Można je nakładać na dwa spo-
soby: ekspresowo, na 10 minut, 
wmasowując w mokre włosy, 
następnie spłukać oraz na całą 
noc, przykrywając czepkiem. 30 
ml opakowanie kosztuje w pro-
mocyjnej cenie 4,99, zaś w stałej 
- 8,90.

4. Mamy też coś dla miłośni-
czek złuszczania. Bielenda przy-
gotowała Fresh Juice peeling en-
zymatyczny z sokiem z ananasa i 
kwasem laktobionowym (17, 99 
za 150 ml), natomiast marka Eve-
line postawiła na peeling grubo-
ziarnisty z pestkami moreli I love 
Vegan Food (16,99 za 75 ml).

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia:

WWW. FREEPIK.COM

1. Personalizowana bran-
soletka Meteoryt z natural-
nych kamieni od marki Lilou 
(189 zł).

2. Manicure. Wypróbuj od-
cienie lakierów hybrydowych 
Neo Nail: Exotic Banana, First 
Rays lub Gentle Breeze (34 zł).

3. Makijaż oczu. Sprawdź 
cień do powiek od AA Wings 
nr 104 Pink Gold (23 zł) lub 
kredkę Caviar Stick Eye Colo-
ur - Bleu Ciel (Laura Mercier, 
cena 169 zł).

4. Usta. Koloryzujący bal-
sam do ust Sephora Collec-
tion Lip Stories Balm (39 zł).

5. Policzki. A co powiesz na 
dopasowujący się do koloru 
skóry róż Blossom Flush nr 2 
Peach Island marki Dr Irena 
Eris? (119 zł).

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia:

pixabay.com

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Jaki krem nawilża skórę?
    Nie jest ważne jaki rodzaj 

skóry. Każda potrzebuje do-
brego nawilżenia. Jego brak 
skutkuje pogorszeniem cery 
oraz szybszym jej starzeniem. 
Dlatego krem nawilżający powi-
nien być podstawą codziennej 
pielęgnacji. Zadaniem dobrego 
kosmetyku nawilżającego jest 
zatrzymanie wody w naskórku. 
Substancje w nim zawarte wiążą 
wodę w skórze, ograniczając jej 
utratę. Dzielimy je w zależności 
od tego w jaki sposób działają. 
Substancje hydrofilowe odpo-
wiadają za zatrzymanie wody 
wewnątrz skóry. Substancje 
hydrofobowe oraz okluzyjne 
tworzą na skórze cienką osło-
nę, dzięki której chronią przed 
nadmierną utratą wody. Hamują 
parowanie wody z naskórka oraz 
zapobiegają odwodnieniu.

    Poniżej kilka składników na-
wilżających, jakie możemy zna-
leźć w kremach:

    Kwas hialuronowy – sub-
stancja naturalnie występująca 
w skórze. Posiada właściwości 
wiązania cząsteczek wody dzięki 
czemu pozwala utrzymać właści-
wy stopień nawilżenia tkanek.

    Gliceryna - pozyskiwana z 
tłuszczów roślinnych i zwierzę-
cych. Przenika przez warstwę 
rogową naskórka i wnika w 
przestrzeń międzykomórkową. 
Przyciąga cząsteczki wody oraz 
zatrzymuje je na powierzchni 
skóry. Ochrania, nawilża, wygła-
dza, regeneruje uszkodzony na-
skórek.

    Mocznik – posiada silne 
właściwości nawilżające i zmięk-
czające skórę. Uszczelnia naskó-
rek, chroniąc przed utratą wilgo-
ci.

    Ceramidy – podstawowe 
składniki cementu międzyko-
mórkowego. Chronią naskórek 
przed utratą wody, utrudniając 
jej odparowanie. Poprawiają jej 
elastyczność oraz przyspieszają 
regenerację.

    Kwas mlekowy - stymulu-
je produkcję ceramidów. Prócz 
właściwości nawilżających działa 
antybakteryjnie oraz złuszczają-
co.

    Cholesterol - pozyskiwany 
z lanoliny. Posiada właściwości 
natłuszczające i zmiękczające. 
Tworzy na skórze ochronny film, 
który zapobiega odparowywaniu 
wody.



Najlepsze gry zręcznościowe dla dzieci

Powrót do natury, czyli eko-zabawki

Niedawno przedstawiliśmy wam ranking najlepszych naszym zdaniem planszówek i karcianek dla przedszkolaków. Teraz chcemy prze-
konać was do gier zręcznościowych. 

W dzisiejszym wpisie polecamy wam niestandardowe zabawki, które z powodzeniem zastąpią podwórkowy plac zabaw. Ich dodatko-
wym atutem, oprócz funkcji rozrywkowej, jest tworzywo wykorzystywane w procesie produkcyjnym - naturalne drewno, barwniki i karton, 
w pełni bezpieczne dla malucha i dla środowiska. 

Balansujące drzewko od 
Plan Toys to propozycja skie-
rowana do 3-latków. Zabawka 
kosztuje niewiele (około 52 
złotych), a korzyści płynące 
z jej użytkowania są nieoce-
nione. Gra ćwiczy koordyna-
cję oko-ręka, motorykę małą, 
uczy cierpliwości, dokładno-
ści oraz koncentracji i, co naj-
ważniejsze, sprawia mnóstwo 
frajdy! No bo, które dziecko 
nie chciałoby własnoręcznie 
zbudować nietypowego do-
mku-drzewka dla gromadki 
uroczych ptaszków? Wszyst-
kie elementy konstrukcji 
wykonano z drewna kauczu-
kowego i pomalowano nie-

toksycznymi farbami. W skład 
zestawu wchodzą: patyczki 
(11) i figurki (6).

Sprytna ośmiornica, Trefl. 
Gra polega na złapaniu ma-
ckami kolorowych kubecz-
ków i ustawieniu ich według 
wzorów przedstawionych na 
kartach.  Wyrusz w podmor-
ską podróż i poznaj wspaniały 
marynistyczny świat. Gwaran-
tujemy kupę śmiechu i praw-
dziwe emocje! Tu liczą się 
refleks, spryt i precyzja! Cena 
około 65 zł.

Bed Bugs, czyli karaluchy 
pod poduchy w wersji od Has-

bro. Z tą grą mogą się mierzyć 
już czterolatki. Zadanie po-
lega na złapaniu pinsetką jak 
największej ilości kolorowych, 
gumowych robaczków ska-
czących po wibrującym łóżku. 
A jest ich aż 36! Rozrywka ide-
alna przed snem! 

Jabłuszka, drewniana gra 
Montessori od Top Bright. W 
zestawie znajdziecie dwu-
stronne drewniane drzewko 
z dziurkami na barwne owo-
ce, pinsetki w kształcie ptasz-
ków do chwytania jabłuszek, 
klepsydrę oraz koszyczki. Za-
bawka wspomaga naukę pra-
widłowego trzymania kredki, 

długopisu itp. Cena około 40 
zł.

Wyskakujące zwierzątka 
marki Small Foot przeznaczo-
ne są dla maluszków już od 18 
miesiąca życia. Ta drewniana 
gra spodoba się wam nie tylko 
pod względem estetyki wyko-
nania (np. pastelowe kolory), 
ale i prostoty reguł. Wystarczy 
włożyć liska, zajączka, misia 
lub sówkę w otwór i przycis-
nąć, by wybrana figurka wy-
skoczyła. Cena około 60 zł. 

Źródło zdjęć: Trefl, noski-
noski.pl, Empik, bookbook.pl, 

Small Foot

Deska do balansowania 
Classic Gakker Board zdobyła 
tytuł Zabawki Roku 2019 od 
portalu Zabawkowicz.pl.  Jej 
największym atutem jest wie-
lofunkcyjność: można na niej 
zjeżdżać, bujać się, zrobić z 
niej tunel albo most, ćwicząc 
mięśnie, równowagę, prio-
priocepcję (tzw. „czucie głę-
bokie”, czyli zmysł pozwala-
jący na precyzyjne określenie 
położenia poszczególnych 
części ciała w przestrzeni). 
Deska została wykonana 
z naturalnego drewna bu-

kowego impregnowanego 
olejem lnianym. Wymiary za-
bawki: 30X90 cm. Cena około 
300/380 zł.

Tęcza Grimm’s. Ta zabawka 
również została nagrodzona 
w konkursie zorganizowa-
nym przez portal Zabawko-
wicz.pl. Świetnie sprawdzi 
się przy rozwijaniu dziecięcej 
wyobraźni i motoryki małej, 
a także nauce kolorów czy 
koordynacji: oko-ręka. Z klo-
ckami w kształcie wielobar-
wnych łuków maluch stworzy 
niesamowite konstrukcje i 
budowle w duchu Montes-
sori. Do wyboru macie także 
inne wersje kolorystyczne, 
np. pastelową, czarno-białą, 
czy naturalną. W kolekcji są 
dostępne zestawy 12-ele-
mentowe, 6-elementowe 
oraz sygnowane symbolami 
wiekowymi 0+, 1+, 3 +. Mate-

riały użyte do ich produkcji to: 
drewno lipowe i nietoksyczna 
bejca na bazie wody (wykoń-
czenie). Produkty posiadają 
pieczęć Made-by-Nature i są 
certyfikowane zgodnie z nor-
mą FSC. Przykładowe wymia-
ry zabawki 12-elementowej: 
długość - 38 cm, wysokość - 
18 cm. Cena w zależności od 
kompletu: od 120 (za 6 części) 
do 320 zł (za 12 części).

Puzzle w walizce „Ogród” 
Janod. Zestaw ten przezna-
czony jest dla czterolatków, 
składa się z 36 elementów. 
Po ich złożeniu, otrzymamy 
piękny obrazek, przedstawia-
jący m.in. dzieci w ogrodzie 
przy wykonywaniu różnych 
prac (podlewanie, sadzenie 
itp.), owoce (gruszki, truskaw-
ki), warzywa (pomidory, sała-
ta, marchew) i zwierzątka (za-

jączek, wiewiórka, myszka). 
Cena 61 zł.

Drewniany miś polarny 
do ciągnięcia Viga. Zabaw-
ka nada się dla dzieci, które 
zaczynają swą przygodę z 
chodzeniem i poznawaniem 
świata. Dzięki uroczemu nie-
dźwiadkowi szkraby uspraw-
nią motorykę dużą, poznają 
kształty i chętnie wyruszą na 
zwiedzanie domowych za-
kamarków. W ofercie marki 
są też lisek oraz słonik. Cena 
29,90.

Źródło zdjęć:
PLAN TOYS, 

TREFL,
HASBRO,

SMALL FOOT

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

18:30. O tej porze światło 
dnia niespiesznie ustępuje 
miejsca szarości i choć tego 
nie chce – czasem niebo nosi 
ślady jego walki o panowa-
nie - wie, że musi. Odchodzi 
zamyślone, jak stara królowa. 
Nie znać w jego krokach po-
śpiechu. Pewne jest swojego 
powrotu. Ostatnie ptasie tre-
le, odzyskane po wielu mie-
siącach nieistnienia. I zegar 
sąsiadów wydający dźwięcz-
nie pojedyncze tchnienie. 
Zawsze tak robi, kiedy go-
dzina bogaci się o pierw-
szą połowę. Nasłuchuję go 
przez grube poniemieckie 
mury mojej kamienicy. Nad 
ranem wylicza mi, ile jeszcze 
mogę nie widzieć świata, bo 
ten ostatnio bardziej jest do 
zniesienia spod zamknię-
tych powiek. Ta pora dnia 
jest świadectwem, że świat 
nie przestał jeszcze istnieć. 
Znów przechytrzył wroga. 

Jak długo jeszcze ?
Patrzę, jak gasnące świat-

ło pieści delikatnie korony 
drzew w lesie na horyzon-
cie. Tym samym, do którego 
Dziadek kazał się zabrać tuż 
przed. Pokazywał mi kryjów-
ki grzybów swą drewnianą 
laską i kiedy później patrzy-
łam, jak ich dotyka - czule 
jak dziecko, wiedziałam, że 
to było pożegnanie. Dobrze, 
że nie wiesz Kochany, że w 
tych czasach złych do lasów 
wpuszczają już tylko morder-
ców. Pomordują wszystko, co 
tam jeszcze żyje, jakby nie 
wiedzieli, że natura lubi rów-
nowagę. 

Zabieraj, a będzie ci zabra-
ne moją modlitwą, amen.

Pies sąsiadów wyszcze-
kuje swoje wieczorne po-
zdrowienia. Jego futrzane, 
ogromne psie ciało zniknie 
za chwilę w budzie, skąd 
będzie pilnowało nastania 
nocy. Ptaki cichną, do jutra 
nie usłyszy o nich świat. 

To, co najważniejsze ukła-
da się teraz wyraźnie, jak linie 
na otwartej dłoni, z których 
wyczytuje się przyszłość.

Poranków ostatnio uni-
kam, nie lubię.
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Wielkanocny warsztat DIY dla najmłodszych
Dzieci uwielbiają przygotowania świąteczne, zwłaszcza gdy mogą się w nie czynnie włączyć. Polecamy wam sprawdzone sposoby DIY na wielkanocne ozdoby. Miłej zabawy!

Girlandy z zajączków
Do wykonania tej ozdo-

by potrzebujemy: szablonu 
(do pobrania tutaj: https://
filart.com.pl/images/wios-
na/zajac_1.jpg), nożyczek, 
dziurkacza, sznurka i innych 
materiałów ozdobnych (np. 
wata, cekiny, flamastry, bro-
kat, klej, kolorowy papier, 
plastelina).

Wzory wielkanocnych 
zajączków możemy wy-
drukować bądź odrysować 
- najlepiej na kartkach w 
pastelowych, wiosennych 
barwach. Następnym kro-
kiem jest dekorowanie. 
Wata, naszym zdaniem, ide-
alnie nada się na puszysty 
ogonek dla króliczka (formu-
jemy z niej małą kuleczkę) 
zaś brokat lub cekiny - na 
jego ubranko. Oczka, nosek 
i wąsiki łatwo „doczepić” z 
plasteliny; a jeśli akurat nie 
mamy takich pomocy - wy-
starczy pisak, którym doma-
lujemy brakujące elementy. 
Na koniec, w okolicach uszu 
zwierzątka robimy niewiel-
kie otwory (tu przyda się 
dziurkacz) i przewlekamy 
przez nie sznurek (czynność 
tę powtarzamy za każdym 
razem, w zależności od tego 
ile mamy wyciętych figur; po 
to, by je ze sobą połączyć). 
Girlandę wieszamy np. na 
karniszu albo na meblach. 
Proste? Pewnie, a ile przy 
tym frajdy!

Króliczek z odbitej dłoni
Ta zabawa z pewnością 

spodoba się maluchom. No 
i nie wymaga wielkich przy-
gotowań. Wystarczą: kartka 
z bloku (może być kolorowa, 
niekoniecznie biała), farbki 
do malowania palcami, jakaś 

podkładka na stół (lub gaze-
ta) plus flamastry. W prakty-
ce wygląda to tak: dziecko 
moczy swoją dłoń w farbce, 
a następnie przykłada ją do 
papieru (piąstka oraz kciuk i 
najmniejszy paluszek, które 
służą nam za uszy). Resztę 
szczegółów domalowuje-
my flamastrami, czekając aż 
„główka” przeschnie.

Zajączek, biedronka i 
motylek z rolki po ręczniku 
papierowym

Na początek ten pomysł 
może was zadziwić i roz-
bawić, ale gwarantujemy, 
że efekt końcowy będzie 

„wow”! By go osiągnąć, war-
to zaopatrzyć się w: koloro-
wy papier, klej, dwustronną 
taśmę klejącą, nożyczki, 
pomponiki, (można zrobić je 
samemu z waty lub z włócz-
ki), pisaki, druciki (opcjonal-
nie), inne materiały ozdobne 
typu: filc, cekiny, brokat (i 
obowiązkowo zużyte rolki 
po ręcznikach!).

A teraz przechodzimy 
do działania.

Opcja pierwsza: zają-
czek

Rolkę oklejamy dowol-
nym kolorem; natomiast 
z brązowego lub szarego 
papieru wycinamy kształty 
uszu oraz łapek, które na-
stępnie mocujemy do we-

wnętrznej strony tubki.
Zielony papier posłuży 

nam za trawkę (pasek około 
3 cm z nacięciami co kilka 
milimetrów mniej więcej na 
połowę wysokości, doklejo-
ny u dołu rolki).

Z pozostałych części two-
rzymy: oczka (flamaster, gu-
ziki, itp.), nosek (np. z guzika), 
wąsiki (z drucików), cekiny, 
brokat, filc - jako ubranko.

Opcja druga: biedronka
Rolkę oklejamy czarnym 

papierem (a jeśli nie posia-
damy wycinanek, to maluje-
my farbą w takim odcieniu), 
następnie dokładamy kolej-
ne elementy: główkę i czół-
ki (czarne) oraz skrzydełka 
(czerwone z czarnymi krop-
kami). Kształty można nary-
sować samodzielnie bądź 
pobrać szablony z internetu. 

Opcja trzecia: motylek
Najpierw rolkę po ręcz-

niku zawijamy w kolorowy 
papier bądź malujemy farb-
kami. Następnie z innego ar-
kusza wycinamy skrzydełka, 
które ozdabiamy w dowolny, 
wybrany przez siebie sposób 
i doklejamy z tyłu kartono-

wej tubki. Nie zapomnijcie 
o dorysowaniu motylkowi 
oczu i uśmiechniętej buźki. 
A, i jeszcze czułki! Można je 
wykonać z czarnego filcu. 

Uwaga! Jeśli chcemy 
mieć ozdoby w wersji mini, 
zamiast tubki po ręczniku 
papierowym, użyjmy rolki 
po papierze toaletowym.

Pisanka z bibuły
Młodsze dzieci, które jesz-

cze nie potrafią utrzymać w 
dłoni pędzelka, ani innych 
przyborów niezbędnych 
przy ozdabianiu wydmu-
szek, również mogą włączyć 
się w przygotowywanie 
domowym sposobem świą-
tecznych symboli. Wystarczy, 
że na kartce z bloku będą 
miały narysowany wzór jaj-
ka, by rozpocząć swą pracę. 
Ozdobić pisankę można na 
kilka sposobów. My zachęca-
my do wykorzystania w tym 
celu kawałków bibuły (które 
rwiemy, tniemy, a następnie 
przyklejamy w obrębie za-
rysu wzoru). Z takim mate-
riałem poradzi sobie nawet 
trzylatek, ćwicząc przy okazji 
sprawność rączek. 

Tulipanki na patyku
Do zrobienia tulipanków 

możecie użyć albo koloro-
wego papieru albo masy 
solnej. Przy pierwszym wa-
riancie, wycinacie po prostu 
z żółtych i czerwonych arku-
szy wzory kwiatków; sposób 
drugi wymaga rozwałkowa-

nia placka o grubości około 
0,5 cm, na którym za pomo-
cą wykałaczki narysujecie 
kształt tulipana. Całość (po 
uprzednim pomalowaniu) 
zostawiamy do wyschnięcia 
na 12 godzin. Pamiętajcie o 
przyczepieniu łodyżek - pa-
tyczków! 

Wianuszek z wiosen-
nych kwiatków na okno

Choć nie możemy wyjść 
do lasu, by tam poszukać 
oznak wiosny, jesteśmy w 
stanie zaprosić ją do nas, do 
domu. W tym celu będą nam 
potrzebne: bibuła -  biała 
oraz zielona (do przebiśnie-
gów), żółta (do żonkili), fio-
letowa (do krokusów), wata, 
papierowy talerzyk, kartka z 
bloku technicznego, plasteli-
na - biała, zielona, żółta, fio-
letowa, klej, nożyczki, taśma, 
samoprzylepna folia.

Z papierowego talerzyka 
wycinamy jego środek, a na-
stępnie „podklejamy” go od 
spodu folią bądź taśmą dwu-
stronną, na której potem 
umieścimy nasze bibułowe 
przebiśniegi, żonkile i kro-
kusy - oznaki oczekiwanej 
pory roku. Na dolną część 
„ramki” (tej kolorowej) kła-
dziemy symbolizującą watę 
śnieg (albo trawkę zrobioną 
wcześniej z wycinanki).

Z białej, żółtej i fioleto-
wej bibuły tworzymy płatki 
kwiatuszków (najlepiej pa-
rzysta liczba, np. 4), z zielo-
nej - liście oraz paski na ło-
dygi (szerokie na 1,5-2 cm i 
długie na ok. 15-20 cm).

Płatki chwytamy u dołu 
(dwoma palcami), skręca-
my, by potem połączyć je ze 
sobą za pomocą białej, żółtej 
lub fioletowej plasteliny. Te-
raz bierzemy zielony pasek 
bibuły, składamy go na pół, 

skręcamy (tak jak płatki) i 
„przyczepiamy” do wybrane-
go modelu florystycznego 
(używając znów białej, żół-
tej, fioletowej, zielonej pla-
steliny). Tak przygotowany 
bukiecik układamy na folii 
i zawieszamy np. na oknie 
bądź stawiamy na półce.

Zebrała: osa
Źródło zdjęć:

www.freepik.com
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JAGODA SAPOR O TURNIEJU I WALCE O ZŁOTO
AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU KOBIET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mimo określonego celu, 
nie miałyśmy żadnej presji. 

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

Jesteś zadowolona?
Dla mnie był to bar-

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

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

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

SPORTOWYSPORTOWY
WAŁBRZYCHWAŁBRZYCH
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Z rodzinnego 
archiwum

DUBLET KOSZYKARZY GÓRNIKADUBLET KOSZYKARZY GÓRNIKA

GRAMY W JEDNEJ DRUŻYNIEGRAMY W JEDNEJ DRUŻYNIE

Włodzimierza Ciołka nie trzeba bliżej przedstawiać Włodzimierza Ciołka nie trzeba bliżej przedstawiać 
wałbrzyszanom, bo to prawdziwa legenda Górnika, a wałbrzyszanom, bo to prawdziwa legenda Górnika, a 
także ważna postać reprezentacji Polski z początku lat także ważna postać reprezentacji Polski z początku lat 
80-tych minionego wieku. Okazuje się jednak, iż pan 80-tych minionego wieku. Okazuje się jednak, iż pan 
Włodzimierz cieszył się zasłużonym szacunkiem nie Włodzimierz cieszył się zasłużonym szacunkiem nie 
tylko kibiców lokalnego zespołu. O powyższych słowach tylko kibiców lokalnego zespołu. O powyższych słowach 
najlepiej świadczy fakt, iż niemal 40 lat temu został najlepiej świadczy fakt, iż niemal 40 lat temu został 
wybrany do „Jedenastki roku Czytelników Tempa”. wybrany do „Jedenastki roku Czytelników Tempa”. 
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Przechodzimy
na system niemiecki
W środowisku piłkarskim 
sporo czasu poświęca się 
plotkom, jakoby w sie-
dzibie PZPN, trwały prace 
nad reformą rozgrywek 
piłkarskich na najniższym 
szczeblu rozgrywek. Tym 
razem zmiany mają do-
tyczyć jedynie nazewni-
ctwa, ale w pewnym sen-
sie uporządkują system 
rozgrywek raz a dobrze.
Na ten moment w Polsce mamy 
3 ligi na centralnym szczeblu. 
Obecna III liga to już rozgryw-
ki makroregionalne. Liga IV 
swoim zasięgiem obejmuje 
już zasięg o połowę mniejszy, 
a oo ligi okręgowej to już ty-
powe rozgrywki regionalne. 
Dość dużo problemów sprawia 
klasyfikowanie drużyn, które 
grają właśnie poza szczeblem 
centralnym.
Obecne nazewnictwo wzoro-
wano na lidze angielskiej. Eks-
traklasa to taka nasza Premier 
League, 1 liga miała stać się 
Championship. Niestety nic ta-
kiego nie ma miejsca i w końcu, 
ktoś w Warszawie wpadł na po-
mysł zrobienia z tym porządku. 
Jeżeli plotki się potwierdzą, to 
już od sezonu 2020/2021 bę-
dziemy mieli jasność.
Ekstraklasa będzie nadal eks-
traklasą, ale z założeniem, że 
będzie to również 1 liga, a więc 
obecna 1 liga stanie się tą dru-
gą. Im niżej tym bardziej reali-
stycznie. Poniżej przygotowy-
wana zmiana nazewnictwa:
 1. Ekstraklasa 
zostaje Ekstraklasą, ale przej-
muje również określenie 1 
ligi, które odebrano jej w 2008 
roku.
 2. D z i s i e j s z a 
Fortuna 1 Liga -> 2 Liga
 3. 2 Liga -> 3 
Liga
To będzie szczebel centralny 
rozgrywek! Poniżej przedsta-
wiamy nazewnictwo lig z roz-
grywek regionalnych.
 1. 3 Liga -> Liga 
Międzywojewódzka
 2. 4 Liga -> Liga 
Wojewódzka
 3. Liga Okrę-
gowa, A klasa, B klasa oraz w 
nielicznych miejscach C klasa 
pozostanie bez zmian.
Podział ten przypomina roz-
grywki niemieckie, ale co waż-
ne jest chyba bardziej reali-
styczny w stosunku do całego 
systemu.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

3150 minut bez porażki!
Victoria Świebodzice zadziwia nas od 35 spotkań ligowych. Tyle właśnie wynosi liczba meczów bez porażki zespołu trenera 

Daniela Gandery. Ostatni raz świebodzicki Dream Team uległ 1:2, późniejszemu triumfatorowi rozgrywek Orłowi Lubawka. Mecz 
rozegrano 14 października 2018 roku!

Czy zwolnienie z opłat ryczałtowych
pomoże klubom w erze po koronawirusie?

W zeszłym roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zaakceptował projekt uchwały określającej ryczałtowe opłaty dla klubów 
niższych lig. Zagadnienie dotyczy rozgrywek regionalnych, które po reformie organizacyjnej w strukturach związkowych, również 
potrzebują zmian.  

Pojedynek z Orłem od-
był się w 10 kolejce sezonu 
2018/2019. Victoria rozpo-
częła go słabo. Porażki prze-
platane wątłymi zwycięstwa-
mi. Niepewna gra i miejsce w 
środku tabeli, nie zapowia-
dało kapitalnego finiszu. Od 
spotkania z drużyną z Lubawki 
podopieczni Gandery nabie-
rali pewności siebie. Cztery 
wygrane i remis przy stosun-
ku bramek 17:2 był dopiero 
początkiem drogi na szczyt. 

W rundzie wiosennej do-
piero w 7 kolejnym meczu 

MKS zgubił punkty remisując 
z rywalem ze Stanowic 2:2. 
Pozostałe spotkania Victoria 
wygrała i na finiszu rozgry-
wek wyprzedziła walczącą 
o awans ekipę Herbapolu, 
kończąc sezon tuż za Orłem 
Lubawka. Ostatecznie wios-
na 2019 roku była bardzo dla 
Świebodziczan udana. Feno-
menalny bilans 14 wygranych 
przy zaledwie 1 remisie, 61 
strzelonych i zaledwie 13 
straconych bramkach, sugero-
wał, że to właśnie Victoria bę-
dzie murowanym kandydatem 

do awansu w rozgrywkach se-
zonu 2019/2020.

Wyniki uzyskane w rundzie 
jesiennej potwierdzały te 
przypuszczenia. Podopieczni 
trenera Gandery wygrali 13 
spotkań, remisując zaledwie 
dwukrotnie. Równie impo-
nująco prezentuje się bilans 
bramkowy drużyny, która je-
sienią strzeliła rywalom 67 
bramek, tracąc zaledwie sie-
dem goli. Po rundzie jesiennej 
obecnego sezonu Victoria jest 
liderem Wałbrzyskiej Serie A i 
w planach miała grę o awans. 

Podsumowując rok 2019 w 
wykonaniu ekipy ze Świebo-
dzic zobaczymy liczby wręcz 
imponujące. Na 30 rozegra-
nych meczów ligowych, Vic-
toria wygrała 27 z nich. Zano-
towała 3 remisy. Strzeliła 128 
bramek. Straciła jedynie 20. 
Dodając do tego pięć spot-
kań od pamiętnego meczu z 
14 października  2018, bilans 
wzrasta do 31 wygranych, 4 
remisów, 145 strzelonych i 
22 straconych bramek. Brawo 
Victoria!!

JZ

Standaryzacja opłat okazała 
się pomysłem dobrym. Dotych-
czas każdy region samoistnie 
regulował kwestie finansowe. 
Zmiany są realizacją polityki 
wsparcia i rozwoju piłki amator-
skiej. 

- Ta ostatnia propozycja wpi-
suje się w całą naszą politykę 
wspomagania piłki amator-
skiej, młodzieżowej, a także 
małych klubów i środowisk 
piłkarskich. Działamy spraw-
nie, skutecznie i możemy suk-

cesywnie finansować tak cie-
kawe projekty. W ciągu pięciu 
lat Polski Związek Piłki Nożnej 
przeznaczy na dofinansowanie 
programu łącznie około 31 mi-
lionów złotych – mówi o projek-
cie Zbigniew Boniek.

- Nowe regulacje PZPN wpro-
wadzą jednolite w całej Pol-
sce, niższe opłaty dla klubów 
na poszczególnych poziomach 
rozgrywkowych. Kwoty za-
proponowane przez PZPN są 

stawkami maksymalnymi, ja-
kie mogą być pobierane przez 
WZPN. Drużyny żeńskie, dzie-
cięce i młodzieżowe zostały już 
w ubiegłym roku zwolnione z 
wszelkich opłat dotyczących 
uczestnictwa w rozgrywkach. 
PZPN będzie też na bieżąco 
monitorował wszelkie zmiany 
w taryfikatorze danego WZPN, 
tak by nie przenoszono opłat 
związanych z udziałem w roz-
grywkach na inne ponoszone 
w trakcie rozgrywek (np. opła-

ty za żółte kartki, weryfikacja 
uprawnienia boisk itd.) – tłu-
maczy Sekretarz Generalny 
PZPN, Maciej Sawicki.

O jakich kwotach mówimy? 
III liga – 2000 zł za sezon; IV liga 
– 1300 zł; Liga Międzyokręgo-
wa, Klasa Okręgowa – 1000 zł; 
Klasa A – 650 zł; Klasa B – 300 
zł; rozgrywki dziecięce i mło-
dzieżowe – 12 zł

JZ
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Jak zakończy się piłkarski sezon?
Rozmowy na ten temat trwają od dłuższego czasu. Prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, Andrzej Padewski, raz po raz 

informuje za pomocą portali społecznościowych o pracach nad takim czy innym rozwiązaniem. W komentarzach widać opinie 
środowiska, które jest mocno podzielone i już dzisiaj wiadomo, że trudno będzie zadowolić wszystkich.

Na potrzeby tego tekstu, 
załóżmy jednak, że rozgryw-
ki zostaną zakończone i już 
w tym sezonie na boisko nie 
wybiegniemy. Najbardziej 
naturalnym rozwiązaniem 
będzie rozstrzygnięcie w 
trzech wariantach.  Pierw-
szym z nich jest anulowanie 
rozgrywek. Drugim zakoń-
czenie rozgrywek z awansa-
mi i spadkami na podstawie 
aktualnych rozstrzygnięć. 
Trzeci mówi o zakończeniu 
rozgrywek z awansami, ale 
bez spadków.

Pierwszy jest najbardziej 
krzywdzący. Drugi przez wie-
lu również uważany jest za 
niekorzystny, szczególnie dla 
tych zespołów z dolnych czę-
ści tabel. Trzeci uważany jest 

przez kluby za najbardziej ko-
rzystny, ale oczywiście wciąż 
nie dla wszystkich. Nikt nie 
spadnie. Awansują zwycięzcy 
grup. Ligi w przyszłym roku 
zostaną powiększone. 

Po cichu mówi się jeszcze 
o dwóch innych zakończe-
niach, które póki, co nie zy-
skały oficjalnego poparcia 
środowiska. Mowa tu o więk-
szej grupie awansujących 
drużyn, późniejszego ich po-
działu na grupy i spadku po-
łowy tych zespołów w kolej-
nym sezonie. Wszystko po to 
by nikogo nie krzywdzić i dać 
szanse sportowej rywalizacji 
w przyszłym sezonie. Niektó-
rzy nazywają takie rozwiąza-
nie, intrygą w białych ręka-

wiczkach, gdzie boisko ma 
zastąpić zielony stolik.

Na koniec, coś, o czym na 
dole nikt nie chce słyszeć, ale 
jest to bardzo realne rozwią-
zanie, które mówi o dokoń-
czeniu rozgrywek szczebla 

centralnego i anulowaniu 
części regionalnej. Skutko-
wałoby to brakiem awansów 
i spadków od obecnej III ligi 
do C klasy włącznie.

JZ

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Krajobraz po bitwie

Mój kolejny tekst znowu zwią-
zany jest z koronawirusem 
...no ale trudno się temu dzi-
wić. Wybiegam trochę w przy-
szłość i zastanawiam się jak 
będzie wyglądał futbol kiedy 
to wszystko wróci do jako ta-
kiej normy. Mam tu na myśli 
sezon 2020/21, zakładając, że 
rozpocznie się on normalnie. 
Przedłużająca się przerwa w 
rozgrywkach rodzi pytania o 
przyszłość piłki i samych za-
wodników. Dla profesjonal-
nych sportowców kilkutygo-
dniowa przerwa (nie mówiąc 
już o możliwych nawet kilku 
miesiącach) to rzecz wręcz 
niewyobrażalna. Nie tylko brak 
regularnej gry, rywalizacji, ale 
przede wszystkim normalnych 
treningów, które w obecnych 
warunkach są niemożliwe, pro-
wadzi do zaburzenia określo-
nego rytmu, do którego orga-
nizm wyczynowego sportowca 
przez lata się przyzwyczaił. 
Czy sezon 2019/20 zostanie 
dokończony? Jeżeli sytuacja 
epidemiologiczna na to po-
zwoli to pewnie tak, choć bę-
dzie to podyktowane wyłącz-
nie względami finansowymi. 
Natomiast z czysto sportowe-
go punktu widzenia nie ma to 
według mnie najmniejszego 
sensu. Według planu UEFA 
rozgrywki ligowe miałyby się 
zakończyć ok. 20 lipca. Ale w 
lipcu to już wszyscy myślą o 
nowym sezonie i się do niego 
przygotowują. Jeszcze bar-
dziej zaburzy to naturalny cykl 
przygotowawczy, do którego 
piłkarze przywykli praktycz-
nie przez całe swoje dorosłe, 
sportowe życie. To wszystko 
skłania do zastanowienia się 
nad formą poszczególnych za-
wodników i całych drużyn w 
sezonie 2020/21. Czy dla nie-
których piłkarzy zaawansowa-
nych wiekowo obecna sytuacja 
nie będzie oznaczała nawet 
końca kariery na najwyższym 
poziomie? Jak będą prezento-
wać się reprezentacje narodo-
we, czy wszyscy będą chcieli w 
nich grać i czy cały futbol nie 
zrobi kroku wstecz? Dlatego 
wszystkie decyzje dotyczące 
ewentualnego kontynuowania 
obecnego sezonu trzeba po-
dejmować bardzo rozważnie, 
przewidując negatywne skutki.

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Szlachetna i biało-niebieska

#graMY dla Wałbrzyskiego Szpitala

Zagraj z nami:

„Przelejemy w słusznej sprawie swą szlachetną, biało-niebieską krew!” – takim hasłem zachęcają do kolejnej akcji charyta-
tywnej kibice wałbrzyskiego Górnika. Po zbiórce finansowej i przekazaniu najpotrzebniejszych rzeczy do szpitala, przyszła kolej 
na oddanie krwi.

Los medyków, lekarzy, pielęgniarek czy salowych jest nam dzisiaj wyjątkowo bliski. Sportowcy, którzy walczą o laury na boiskach, 
postanowili połączyć siły i wspólnie powalczyć z przeciwnikiem, który zaatakował nas wszystkich. Po wyjściu z szatni okazało się, 
że przyszło nam zmierzyć się z potężnym - niewidzialnym przeciwnikiem, dlatego postanowiliśmy zjednoczyć się w jedną drużynę!

Tym razem w formie 
wyzwania, wałbrzyscy fani 
będą oddawać krew, robić 
sobie zdjęcie i za pomocą 
portali społecznościowych 
będą nominować kolejne 
osoby. 

- Żeby urozmaicić ten 
przymusowo przedłużony 
sezon ogórkowy zróbmy 
to w rodzaju wyzwania, 
oddajemy krew, robimy 
zdjęcie podczas oddawa-
nia w barwach Górnika 
lub z vlepą, wrzucamy na 
wydarzenie oraz na swoje 
FB nominujący kolegę lub 
koleżankę. Dla wszystkich, 
którzy podejmą się wy-
zwania przewidziana jest 
nagroda podczas najbliż-
szego meczu naszego Gór-

nika – mówią organizatorzy 
akcji.

Górnicy, w ostatnim cza-
sie udowodnili, że potrafią 
się podwójnie zmobilizo-
wać w walce z wirusem. 
Fani słusznie zauważyli, że 
krwi brakuje tak samo jak 
masek czy płynów dezyn-
fekujących.  Oddając krew 
pomagają szpitalom w spo-
sób szczególny. 

- Krew podobnie jak 
środki ochrony osobistej, 
są dla szpitali równie waż-
ne. Bez krwi często nie 
można przeprowadzać za-
biegów. Dzisiaj pomimo 
ich ograniczenia do bez-
względnego minimum, 
krwi zaczyna brakować. 
Obostrzenia czy ryzyko za-
rażenia bardzo ograniczyły 

liczbę osób, które obecnie 
oddają krew – mówią pra-
cownicy Centrum Krwio-
dawstwa w Wałbrzychu.

Ze względu na bez-
pieczeństwo krew nale-
ży oddawać indywidual-
nie. Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa w Wałbrzy-

chu przy ulicy Bolesława 
Chrobrego 31 jest otwarte 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7 rano do 
13 popołudniu.

JZ
Zdjęcie użyczone z FB 

Wałbrzyski Górnik:
Biało-niebieska krew

Do akcji włączyło się na 
ten moment 28 drużyn, 
podmiotów, stowarzyszeń.  
Postanowiono zebrać fun-
dusze na sprzęt pomagają-
cy ratować ludzkie życie w 
dobie światowej epidemii. 
Zaproponowano kwotę 
74 tysięcy 189 złotych i 6 
groszy. Jest to suma sym-
boliczna i odwołuje się do 
numeru kierunkowego, 
który łączy z Wałbrzychem 
i okolicami oraz do daty 
pierwszych nowożytnych 

Igrzysk Olimpijskich, które 
odbyły się w 1896 roku. 

„Jako kluby wiemy, że 
mamy świetnych kibiców, z 
którymi już nie raz odnosi-
liśmy wielkie zwycięstwa. 
Teraz potrzebujemy Was 
jeszcze bardziej niż kie-
dykolwiek. Gramy bardzo 
trudny i ważny mecz. Nasze 
codzienne, dotychczasowe 
życie zmieniło się i na pew-
no chcemy jak najszybciej 
wrócić do jego normalnego 
trybu. Wrzucając do naszej 

zrzutki pomożemy w walce 
z wirusem. Jest nas wielu, 
dzięki czemu razem może-
my jeszcze więcej.”

Takimi słowami opisu-
ją swoje zaangażowanie 
w walkę z koronawirusem 
organizatorzy akcji. Zagraj-
my, więc w jednej drużynie. 
Razem wygramy!

JZ
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię: Karolina  
Nazwisko: Olczyk 
Data urodzenia:
14 września 1995 roku 
Pseudonim sportowy:  Karka 
Klub: MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych (siatkówka)

Największy dotychczasowy sukces?
Myślę że w tym miejscu warto wspomnieć o 8. miejscu na 
Mistrzostwach Polski juniorek, które zdobyłam z MKS-em 
Polonia Świdnia. Nie mogę również nie wspomnieć o grze w I lidze, w sezonie 
2015/2016 broniłam barw Silesii Volley Mysłowice. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Mój tato (śmiech). Bo to właśnie dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem. Bez niego 
nie zaczęłaby się moja przygoda z siatkówką. Tato zabierał mnie na treningi, obo-
zy i zaszczepił mi miłość do siatkówki. 
Dlaczego siatkówka?
Moja przygoda z siatkówką zaczęła się w wieku 12 lat. Początkowo w Wałbrzy-
chu, potem w Świdnicy, choć muszę przyznać, iż w tym okresie nie brakowało 
mi momentów zniechęcenia. W wieku 16 lat przeniosłam się do Świdnicy, gdzie 
rozpoczęłam naukę w Liceum Ogólnokształcącym w klasie o profilu siatkarskim 
oraz grę w miejscowej Polonii. W Wałbrzychu bowiem działają Siatkarskie Ośrodki 
Szkoleniowe chłopców, a w Świdnicy – dziewcząt. To był początek poważnej gry 
w siatkówkę. 
Jaki cel jako zawodnik chcesz osiągnąć?
Moim wymarzonym celem jest awans do I ligi, a zarazem chciałabym, aby trene-
rem był wciąż mój tato. Nie ukrywam również, iż w Wałbrzychu, gdzie zaczyna-
łam swą przygodę z siatkówką, chciałabym ją również zakończyć. Niestety, mimo 
wciąż młodego wieku ze względu na problemy zdrowotne coraz częściej myślę o 
zakończeniu wyczynowej gry w siatkówkę. Mam nadzieję jednak, że dojdzie do 
tego już po awansie z Chełmcem Wodociągami Wałbrzych do I ligi. 

Górnicy na podwójnym tronie
Choć mistrzowski w wykonaniu koszykarzy Górnika Trans.eu sezon dobiegł końca, to biało-niebiescy nadal zbierają cenne 

laury. Kilka dni temu poznaliśmy wybraną przez trenerów I ligi – najlepszą „piątkę” rozgrywek, a także trenera sezonu. W obu 
klasyfikacjach nie mogło zabraknąć przedstawicieli wałbrzyskiej ekipy. 

W zacnym gronie 
Całkowity zastój w aktualnych wydarzeniach sportowych jest doskonałą okazją, aby sięgnąć pamięcią do chlubnej przeszłości wał-

brzyskiego sportu. Za sprawą rodzinnego archiwum dwukrotnie korzystaliśmy z bogatych archiwów „Sportowca”, dzisiaj zaś zaglą-
damy do kolejnego nieistniejącego magazynu – Tempa, którego jednym z bohaterów wydania specjalnego był Włodzimierz Ciołek. 

Zdaniem szkoleniowców 
I-ligowych zespołów najlep-
szym trenerem minionego se-
zonu został, z czym się całko-
wicie zgadzamy i gratulujemy, 
Łukasz Grudniewski, opiekun 
Górnika Trans.eu. 

„Moja nagroda jest wiel-
kim wyróżnieniem dla całej 
naszej organizacji Górnika 
Trans.eu, dlatego dziękuję 
moim zawodnikom, sztabowi 
szkoleniowemu, zarządowi 
klubu, sponsorom, kibicom 
oraz żonie. Bez ich codziennej, 
żmudnej pracy oraz wsparcia 
ten sukces byłby niemożliwy”, 
przyznał na łamach portalu pz-
kosz.pl najlepszy trener sezo-
nu 2019/2020 I ligi.  

To nie jedyne indywidualne 
wyróżnienie dla przedstawi-
ciela wałbrzyskiego zespołu, 
gdyż w najlepszej „piątce” 
sezonu znalazł się ponadto 
Grzegorz Kulka. Warto również 
odnotować, bo to istotna dla 
nas informacja, iż MVP sezonu 
został doskonale znany pod 

Chełmcem Piotr Niedźwiedzki, 
ostatnio WKK Wrocław, a więc 
wychowanek Górnika Trans.
eu, który jeszcze w minionym 
roku bronił biało-niebieskich 
barw. 

Najlepsza „piątka” sezo-
nu 2019/2020 I ligi: Adrian 
Kordalski (STK Czarni Słupsk), 
Piotr Robak (KS Księżak Ło-
wicz), Filip Małgorzaciak (STK 
Czarni Słupsk), Grzegorz Kulka 
(Górnik Trans.eu Wałbrzych), 
Piotr Niedźwiedzki (WKK 
Wrocław)

MVP sezonu 2019/2020 I 
ligi: Piotr Niedźwiedzki (WKK 
Wrocław)

Najlepszy trener sezonu 
2019/2020 I ligi: Łukasz Grud-
niewski (Górnik Trans.eu Wał-
brzych)

Wałbrzyszanie w reprezen-
tacji Polski

Na początku maja repre-
zentacja Polski koszykarzy 
U-20 rozpocznie przygoto-
wania do zaplanowanych na 

lipiec Finałów Młodzieżowych 
Mistrzostw Europy Dywizji B. I 
tu mamy świetną wiadomość 
dla fanów wałbrzyskich ko-
szykarzy, gdyż w gronie 35 za-
wodników powołanych przez 
trenera Jacka Winnickiego, 
którzy być może wyjadą do 
Gruzji, znaleźli się: Aleksander 
Balcerowski oraz Mateusz Po-
dejko. 

Plan przygotowań repre-
zentacji Polski U-20

4 – 6 maja: badania lekar-
skie w Warszawie

1 – 9 czerwca: zgrupowanie 
szkoleniowe w Zakopanem

10 – 13 czerwca: gry kon-
trolne w Katowicach

17 – 23 czerwca: zgrupowa-
nie szkoleniowe w Zakopanem

24 – 27 czerwca: turniej 
międzynarodowy (miejsce do 
ustalenia)

1 – 2 lipca: konsultacja 
szkoleniowa w Zakopanem

3 – 4 lipca: gry kontrolne w 
Zakopanem

6 lipca: konsultacja szkole-
niowa w Warszawie

7 - 20 lipca: Finał Młodzie-
żowych Mistrzostw Europy Dy-
wizji B w Tibilisi (Gruzja)

Górnicy jednak z awansem 
Niestety, od kilkunastu dni 

wiemy, że nie chodzi o mistrza 
I ligi, który jednym postano-
wieniem Polskiego Związku 
Koszykówki nie uzyskał awan-
su do Polskiej Ligi Koszyków-
ki. Mowa o rezerwach Górnika 
Trans.eu, które wygrały rywali-
zację w III lidze i w rezultacie 
otrzymały prawo do występów 
na wyższym szczeblu. Podob-
nie jak w przypadku pierwszej 
drużyny, również rezerwy ze 
znanych nam przyczyn nie 
dograły sezonu do końca, ale 
Dolnośląski Związek Koszy-
kówki nie miał wątpliwości, iż 
to ekipie trenera Pawła Domo-
radzkiego należy się awans do 
II ligi.

Bartłomiej Nowak

Młodsi wałbrzyszanie nie pa-
miętają zapewne czasów, gdy 
oprócz codziennych wydań gazet 
sportowych wychodziły również 
edycje specjalne – na przykład ze 
skarbem kibica na daną rundę roz-
grywek Ekstraklasy oraz I, II i III ligi. 
Tak było w przypadku wspomnia-
nego, nieistniejącego już krakow-
skiego Tempa, które przypominamy 
za sprawą Włodzimierza Ciołka. 

Po pięciu latach występów w 
mieleckiej Stali, w 1983 roku pan 
Włodzimierz powrócił do Górnika, 
aby przez kilka kolejnych sezonów 
bronić barw ekipy z Nowego Mia-
sta. I to był jak najbardziej udany 
powrót, gdyż w sezonie 1983/1984 
wałbrzyszanin został królem strzel-
ców ówczesnej I ligi, czyli obecnej 
Ekstraklasy. Świetne wyczyny na 

krajowym podwórku, ale również 
w reprezentacji Polski nie przeszły 
niezauważone przez kibiców – czy-
telników Tempa, którzy wybrali 
Ciołka do „Jedenastki roku ‚83”. I to 
w jakim gronie! Obok Honorowego 
Obywatela Wałbrzycha w składzie 
znaleźli się również między innymi 
Józef Młynarczyk, Andrzej Buncol, 
Andrzej Iwan, Włodzimierz Smo-
larek, a przede wszystkim grający 
dla Juventusu – Zbigniew Boniek. 
I to najlepiej świadczy, jaki szacun-
kiem w całym kraju cieszył się nasz 
gracz, nasz Włodzimierz Ciołek. 

„Jedenastka roku ‚83” wybrana 
przez Czytelników „Tempa”

Bramkarz: Józef Młynarczyk (Wi-
dzew Łódź)

Obrońcy: Stefan Majewski (Legia 
Warszawa), Roman Wójcicki (Wi-
dzew Łódź), Jerzy Wijas (Widzew 
Łódź), Jan Jałocha (Wisła Kraków)

Pomocnicy: Andrzej Buncol (Le-
gia Warszawa), Adam Kensy (Po-
goń Szczecin), Włodzimierz Ciołek 
(Górnik Wałbrzych)

Napastnicy: Zbigniew Boniek 
(Juventur Turyn), Andrzej Iwan (Wi-
sła Kraków), Włodzimierz Smolarek 
(Widzew Łódź)

źródło: Tempo (wydanie specjal-
nie, 1984 rok)

Bartłomiej Nowak

sekund
Karatecy (prawie)
normalnie trenują 
W obecnych, trudnych dla 
sportowców czasach przedsta-
wiciele lokalnych klubów za 
wszelką cenę próbują powró-
cić do choćby w minimalnym 
stopniu normalnych zajęć. 
Z ciekawą inicjatywą wyszli 
trenerzy Uczniowskiego Klu-
bu Karate Shinkyokushinkai 
„OBI”, którzy swym podopiecz-
nym zapronowali treningi onli-
ne. „Mamy salę pod nosem, z 
której przeprowadzamy trans-
misję internetową. Dzięki spe-
cjalnej aplikacji możemy rów-
nież podglądać ćwiczących, tak 
więc nie ma wymówki – każdy 
chętny może do nas dołączyć i 
trenować pod naszym okiem”, 
powiedził Sensei Tomasz Obu-
chowski, pomysłodawca zajęć. 
Chętnym, którzy chcieliby do-
łączyć do trenujących, przypo-
minamy, że ćwiczenia odby-
wają się we wtorki i czwartki 
o godzinie 18, a szczegóły tej 
ciekawej inicjatywy wałbrzy-
skich karateków można zna-
leźć na stronie: facebook.com/
ukksobi. 

Minersów sposób
na koronawirusa
Wspomnieliśmy o ciekawych 
pomysłach karateków, ale swój 
sposób na pandemię korona-
wirusa mają również gracze 
futbolu amerykańskiego, czyli 
reprezentanci Miners Krause 
Wałbrzych. Każdy bowiem z 
zawodników trenuje w domu, 
pracuje nad tężyzną fizyczną, 
a przede wszystkim uczy się 
zagrywek. I to spore dla pod-
opiecznych Pawła Sołtysiaka 
wyzwanie, gdyż w futbolu 
amerykańskim każdy gracz ma 
ściśle określoną rolę, a sama 
formacja ataku może w prze-
ciągu sezonu zaprezentować 
do stu różnych zagrywek. Na 
razie więc wałbrzyszanie ćwi-
czą „na sucho”, mimo iż tego-
roczne rozgrywki II ligi Futbolu 
Amerykańskiego LFA2 miały 
się rozpocząć już w marcu. Z 
oczywistych względów zostały 
zawieszone na czas nieokre-
ślony, podobnie jak pozostałe 
szczeble w kraju, co stawia 
duże wyzwania przed orga-
nizatorami ligi. „Zapowiada 
się trudny technicznie, jeśli w 
ogóle do niego dojdzie, sezon. 
Po pierwsze ciężko będzie zna-
leźć boiska dla seniorów i ju-
niorów biorąc pod uwagę fakt, 
iż w tym samym czasie o punk-
ty będą walczyć również pił-
karze. To jedno zmartwienie. 
Drugie jest znacznie poważ-
niejsze, gdyż minimalna licz-
ba sędziów podczas jednego 
meczu to czterech sprawied-
liwych, a liczba licencjonowa-
nych to zaledwie dwudziestu 
kilku arbitrów. Na szczęście 
każdego roku prowadzona jest 
rekrutacja i szkolenia sędziów, 
tak więc panie i panowie, do 
dzieła!”, powiedział Damian 
Ziętkowski, rzecznik prasowy 
Minersów. 

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

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

REMONTY
mieszkań i domów

szybkie terminy

SZYBKO

I SOLIDNIE

504 175 028

Okazja! 
sprzedam 

auto NISSAN 
QASHQAI 

2013rok, 77.000km, 
benzyna+LPG, 

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

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

USŁUGI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRACA

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

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

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

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

REKLAMA R0207/20

KREDYTY
gotówkowy, � rmowy, 

hipoteczny

ODDŁUŻENIA
Broniewskiego 65

Wałbrzych

796 610 010

Reklamuj
się

u nas:

531 407 736
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