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Miliard złotych dla dolnośląskich przedsiębiorców
Dopłaty do pensji, pożyczki, poręczenia, uproszczone formy spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz specjalistyczne doradztwo – to tylko niektóre z form pomocy dla dotkniętych kryzysem przedsiębiorców. Suma wsparcia,
jakie przygotował samorząd województwa, przekracza miliard złotych. Pełną ofertę Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego zaprezentował dziś marszałek Cezary Przybylski.

rozmowa str. 3

Bezpartyjni
rozdają maseczki

- Dziś trudno precyzyjnie określić
skutki trwającego kryzysu i to jak długo
potrwa, jednak już teraz chcemy minimalizować negatywne skutki epidemii w
dolnośląskiej gospodarce. Przygotowane
przez nas wsparcie pomoże ocalić tysiące
miejsc pracy w całym regionie – wyjaśnia
marszałek Cezary Przybylski.

Dolny Śląsk to uznana marka na
ekonomicznej i gospodarczej mapie
Europy. Swoją pozycję zawdzięczamy
zarówno sprawnie realizowanej strategii rozwoju, jak i doskonałym warunkom dla lokowania biznesu. W ostatnich
latach region wspiął się wysoko we
wspólnotowych rankingach, stając się
najlepszym w Europie pod względem

tworzonych miejsc pracy, a także jednym z najdynamiczniej rozwijających
się w całej wspólnocie. Chcąc utrzymać
i wzmocnić tę pozycję wobec aktualnej
sytuacji, samorząd województwa dolnośląskiego przygotował Dolnośląski
Pakiet Gospodarczy.
Red./UMWD
czytaj więcej strona 6

Koronawirus znów uśmiercił

Od czasu 11 marca większość z nas śledzi na bieżąco wydarzenia w Polsce związane z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Nie mniej istotne jak polskie i światowe doniesienia, są też i te regionalne wieści. Statystyki epidemii, czyli liczba zachorowań, ilość wyzdrowień oraz liczba śmiertelnych przypadków, to obecnie nasz nieodzowny
punkt dnia. Niestety, również te smutne informacje nie omijają regionu, w którym mieszkamy, w tym i Wałbrzycha.

wydarzenia str. 7

Na początku marca dowiedzieliśmy
się o pierwszych przypadkach zarażenia
koronawirusem w naszym regionie. Do
szpitala w Wałbrzychu trafił 57- letni pacjent ze Szczawna-Zdroju z pozytywnym
wynikiem. Jak się okazało, miał on kontakt
z osobą z Niemiec. Niestety, ów pacjent
zmarł, będąc pierwszą ofiarą COVID-19 w
naszym regionie. Później, przez pewien
czas, pojawiały się osoby zakażone nie
tylko w Wałbrzychu, ale przede wszystkim
w regionie. Trafiały one do wałbrzyskiego
szpitala.

19 kwietnia Specjalistyczny Szpital im.
dra Alfreda Sokołowskiego wydał oświadczenie, w którym zakomunikował o wykryciu zakażenia koronawirusem na Oddziale
Neurochirurgicznym. Okazało się, że jeden
z lekarzy, który pełnił dyżur, a przyjechał z
Wrocławia, źle się poczuł. Po wykonaniu
testów, wynik okazał się pozytywny. Dyrekcja placówki postanowiła zamknąć
oddział. Jak podano w oficjalnym komunikacie, powodem było wykrycie zakażenia
zarówno u pacjentów, jak i u pracowników
oddziału. Poinformowano jednocześnie

opinię publiczną, że stan wszystkich zakażonych osób jest dobry i nie wymagają oni
respiratoterapii.
Niestety, znów jest kolejna śmiertelna ofiara koronawirusa. 22 kwietnia w
Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu umiera
70-latka. Przyczyną zgonu jest zakażenie
koronawirusem, ale – jak mówi komunikat
– pacjentka miała także choroby współistniejące. Była mieszkanką powiatu jeleniogórskiego.
PAS

Krótko i na temat
sport str. 15-18

Garbarska otwarta
wydarzenia str. 19

Zmarła Maria Majewska
Była wieloletnim pracownikiem Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, pełniąc funkcję koordynatora Biura Prawnego w latach osiemdziesiątych i od 2003 roku. Bardzo lubiana wśród współpracowników, mieszkańców i lokalnych
samorządowców. Podczas sesji Rady Miejskiej często wdawała się w polemikę z rajcami, tłumacząc zawiłe aspekty
prawa samorządowego. 22 kwietnia 2020 roku pożegnano Panią Marię Majewską na cmentarzu komunalnym w
Szczawnie-Zdroju. Wolą zmarłej była prośba o wspieranie Hospicjum Jana Pawła II.
Rodzinie, bliskim i znajomym składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Zespól Redakcyjny Tygodnika 30 minut
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„Jeśli celujesz w nic- trafisz za każdym razem.”
Zig Ziglar
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nadleśniczy
Nadleśnictwa Wałbrzych
Były dwa tygodnie spokoju,
las trochę odpoczął od ludzi.
Z jednej strony brak ludzi w
lesie był dla nas dość dziwnym
zjawiskiem, ponieważ przyzwyczailiśmy się do tego, że las jest
dla wszystkich otwarty. Z drugiej
strony częściej w ciągu dnia mogliśmy zobaczyć jelenia, borsuka, nawet wilka. Mało tego, zwierzęta częściej zaczęły zaglądać
do miast. Okoliczni mieszkańcy
telefonowali i opowiadali o bardzo licznych wizytach zwierząt
w mieście.
Ten spokój się skończył.
Jak się okazało spokój był pozorny. W ciągu dwóch tygodni
mieliśmy kilka pożarów. W naszej strefie klimatycznej pożary
nie wybuchają same. Ewidentnie, przyczyną były podpalenia
i złe obchodzenie się z ogniem.
Dla strażaków i dla nas były to
bardzo ciężkie pożary. Przy takiej suszy jaką mamy obecnie,
niezależnie od tego ile wody się
wylało, ogień trzeba było dogaszać jeszcze prawie tydzień.
Nie dość że mamy pandemię, to jeszcze suszę.
Ściółka jest bardzo sucha i
żadna prognoza nie wskazuje na
to, że będzie lepiej. Może okazać się, że będzie to tragiczny
rok pod względem suszy. Proszę
zwrócić uwagę na strumienie,
które teraz na wiosnę powinny
być pełne. Tymczasem dzisiaj
strumienie ledwo się przelewają.
Zakaz wstępu do lasu został
zniesiony, ale nadal zamknięte
pozostają wiaty, miejsca biwakowe, siłownie, wieże czy tarasy
widokowe. Dostępne będę natomiast leśne parkingi i miejsca
postojowe. Lasy są otwarte dla
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Marcin Calów
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PIĄTEK
tych, którzy chcą wyjść na
spacer, odetchnąć świeżym
powietrzem, pojeździć na rowerze. Nie ma jednak mowy
o szerokich spotkaniach w dużych grupach.
Kto tego będzie pilnował?
Wspólne patrole policji,
straży leśnej i straży miejskiej.
Będziemy pilnować, żeby wyjścia do lasu nie przekształcały
się w spore imprezy i do tego
z ogniem.
Jeśli złapiemy kogoś, kto
będzie rozpalał ogień w tych
warunkach, to będziemy karać
mandatami z najwyższej półki,
nawet do kilku tysięcy złotych. W
tym przypadku nie będzie jakiejkolwiek taryfy ulgowej. Zagrożenie jest zbyt duże.
Czy obecność ludzi w lesie
bywa uciążliwa?
W lasach mamy system trochę podobny do tego, jaki istnieje w parkach narodowych, to
znaczy, że staramy się obecność
człowieka ukierunkować. Na
terenie lasów są obszary, które
chronimy w sposób szczególny.
To są rezerwaty, miejsca unikatowe. Tam nie prowadzimy gospodarki leśnej i staramy się tych
miejsc nie pokazywać ludziom,
chociażby dlatego, że za ludźmi pojawiają się ogień i śmieci,
na co w tych wyjątkowych miejscach bezwzględnie nie możemy pozwolić.
Jakie to są, te wyjątkowe
miejsca?
Na granicy z Czechami w jednym miejscu pojawił się czarny
bocian, w kolejnym orzeł bielik.
Będziemy tam chcieli stworzyć
strefę ochronną dla tych gatunków, dlatego zgłosiliśmy to już
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Pojawiły się nowe gatunki
zwierząt w ostatnim czasie w
naszych lasach?
Są młode wilki, które czują
się u nas dobrze. Wiemy już, że
nie są to zwierzęta, które nas
odwiedzają. Wcześniej obserwowaliśmy na nagraniach z fotopułapek tylko starsze osobniki i widać było, że są to odwiedzający,
a nie osiedleńcy. Teraz pojawiło
się młode pokolenie. Upodobały
sobie nasz teren. Mają tu dobre
warunki.
Dziękuję za rozmowę. Anna
Waligóra - Stupnicka
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i na swoim rozwoju. A to właśnie rozwój
może być tą wartością dodaną, która pozostanie nam po okresie odosobnienia. Próba
nauczenia się nowych rzeczy, poświęcenia
czasu na hobby, książkę, czy też kurs internetowy sprawi, że odwrócimy swoją uwagę od
lęku. Przy okazji, nowa wiedza i umiejętności
mogą nam się przydać później.

Sprytne działanie
Pandemia - gdy martwisz się o pracę
Zapewnienie bytu sobie i swojej rodzinie jest dla wielu z nas najważniejsze.
W sytuacji, gdy świat wywrócił się do
góry nogami i kwestia otrzymywania
stałych dochodów stanęła pod znakiem zapytania, możemy odczuwać
lęk. Lęk przed przyszłością, przed tym,
jak i czy sobie poradzimy.
Niepewna przyszłość
Obecna sytuacja jest o tyle skomplikowana,
że uniemożliwia nam zaplanowanie najbliższych tygodni, a nawet miesięcy. Rządowy
plan odmrożenia gospodarki nie ma dat i nie
wskazuje konkretnego terminu, w którym
możemy liczyć na ponowne otwarcie swojej
kawiarni, salonu fryzjerskiego, czy innego
zamrożonego biznesu. Co więcej, jeśli pracujemy na etacie, stykamy się z niepewnością
utrzymania miejsca pracy, czy ustalonego
wynagrodzenia. Coraz więcej osób doświadcza obniżek pensji, a nawet utraty zatrudnienia.

Okiełznać lęk
Ta niepewność jest najgorsza, bo zaburza
nas spokój, przez co gorzej sobie radzimy
w izolacji. Myśląc o czarnych scenariuszach
trudno nam się skupić na rzeczach ważnych
– na bliskich, na odpoczynku, na zdrowiu

Musimy być przygotowani na to, że po pandemii świat nie będzie taki jak dawniej. Pewne zawody okażą się niepotrzebne, a inne
rozkwitną. Obecnie na brak pracy nie narzekają osoby zatrudnione w logistyce, zajmujące się dostawami, zaopatrzeniem i transportem produktów. Z drugiej strony m.in.
branże: rozrywkowa, restauracyjna, eventowa i turystyczna są w wielkich kłopotach. Firmy szukają sposobów na poradzenie sobie z
tym problemem i dotarcie do klientów – rozwijają usługi internetowe, uruchamiają zakupy online, czy nawet, jak w przypadku niektórych klubów fitness, wypożyczają sprzęt
do domu. Wszystko, aby przetrwać.
My też powinniśmy zastanowić się nad tym,
czy mamy alternatywę. Czy możemy poszukać dochodów w innej branży, czy z innego
źródła. Zwłaszcza, że w obecnych czasach
przebranżowienie dla niektórych osób będzie koniecznością. Nawet jeśli problem nas
nie dotyczy, pomyślmy o najbliższych i o ich
przyszłości. Na pewno wspólnie łatwiej będzie znaleźć rozwiązanie.

Wszystkim Wam życzę dużo optymizmu i nowych możliwości. Wierzę, że
będzie dobrze.
Anatol Szpur
Bezpartyjny Samorządowiec,
Radny Miasta Wałbrzych
facebook.com/AnatolSzpur.official/

Piątek, 24 kwietnia 2020
www.30minut.pl

Rozmowa 3

od 18 lat
razem z Wami

Studio Espresso gościło w klinice Architekci Stomatologii w Strzegomiu

z lekarzem dentystą Ewą Wawrzynowską-Zawojską
o bezpiecznym leczeniu pacjentów w czasie pandemii koronawirusa rozmawiał Paweł Szpur
Jak zmieniliście Państwo klinikę po 11 marca, dostosowując ją do bezpiecznego leczenia
pacjentów?
Po 11 marca ostatnim dniem
naszej pracy był 16 marca i od
następnego dnia zamknęliśmy
się. Czekaliśmy około trzy tygodnie po to, aby odpowiednio
przygotować się na przyjmowanie pacjentów w tych trudnych
warunkach – niebezpiecznych i
przy dużej zakażalności, w szczególności w gabinetach stomatologicznych, gdzie mamy kontakt
z pacjentem, z otwieraniem jamy
ustnej i pyłkami, które wydziela
się podczas leczenia. Decyzja o
dodatkowych środkach, które
postanowiliśmy
wprowadzić,
była wynikiem wielu konsutacji
z innymi klinikami z Polski oraz
wysłuchiwaniem zasad stosowanych w bezpiecznych miejscach,
które obecnie walcza z epidemią
i potrafią opanować zakażenia.
Środki są drastyczne, ale dzięki
temu bardzo bezpieczne.
Pani doktor, to jak teraz wygląda wizyta? Jak się na nią
umówić i jak pacjent powinien
być przygotowany?
Teraz wizytę można umówić
tylko i wyłącznie telefonicznie.
Nie można do nas przyjść i umóREKLAMA

wić się osobiście. Przez telefon
panie rejestratorki pytają pacjenta o powód kontaktu. Mamy zalecenia takie, żeby w dzisiejszych
czasach przyjmować pacjentów
tylko z konieczności bólu, awarii,
trudności jakie mają pacjenci. W
takich sytuacjach, gdzie leczenie
nie może być odroczone, ponieważ nie wiemy kiedy będzie ten
czas przyjmowania pacjentów
w takich samych warunkach jak
to było przed pandemią wirusa.
Dlatego najpierw jest to pytanie,
i jeżeli okazuje się, że wizyta jest
naprawdę potrzebna, pacjent
zostaje poinformowany jak ta
wizyta wygląda. Na naszej stronie internetowej w zakładce dla
pacjenta jest szereg informacji i
dokumentów oraz film. Pacjent
może go obejrzeć i wtedy jest
dużo więcej w stanie zrozumieć
i wyobrazić sobie jak ta wizyta
będzie wyglądała. Mamy duże
przerwy między pacjentami po
to, żeby przygotować gabinet i
osprzęt, wyprowadzić i wprowadzić pacjenta, tak by pacjenci nie
spotykali się na żadnym etapie
wizyty. Przyjmowanie pacjenta
wygląda teraz w ten sposób, że
przyjmujemy około połowę pacjentów mniej niż to było wcześniej. Potrzebujemy czasu na to,

by bezpiecznie przeprowadzić
każdą wizytę stomatologiczną.
Pani doktor, teraz ubiera się
Pani w specjalny kombinezon.
Pani praca stała się zapewne
cięższa. Jak bardzo?
Jest mniej wygodnie, ale do
wszystkiego można się przyzwyczaić. Tak naprawdę przyświeca
nam cel taki, żebyśmy byli bezpieczni i zdrowi, i żeby to pacjent
był bezpieczny i zdrowy. Zależy
nam na tym, żebyśmy w zespole
w takim w jakim jesteśmy, mogli
pracować dalej. Żeby nikomu nic
się nie przytrafiło, żeby nasi pacjenci byli bezpieczni. Myślę, że
jesteśmy w stanie bardzo dużo
znieść niewygodności, żeby pomóc pacjentom, tym, którzy tego
potrzebują. Należy zaznaczyć, że
pacjenci są świadomi sytuacji,
jaka jest w Polsce, dlatego też
nie przychodzą beztrosko lecz z
problemem istotnym i ważnym
za co bardzo dziękujemy!
Klinika się zmieniła, wygląda jak z bajki Pan Kleks w kosmosie, powstały wydzielone
strefy. Jak to zorganizowano?
Przez trzy tygodnie jak przygotowywaliśmy się do przyjmowania pacjentów w nowych warunkach pandemii musieliśmy
podzielić całość na dwie strefy:
R0208/20

strefę czystą i strefę brudną. Strefa czysta jest oddzielona i tam
możemy przemieszczać się swobodnie, oczywiście w maseczkach i przyłbicach , ale bez dodatkowych kombinezonów. Tam
wykonujemy wszystkie czynności, by przygotować gabinet do
następnego dnia, na przykład
sterylizację. Natomiast w strefie
brudnej przemieszczają się nasi
przyjmowani pacjenci i personel,
który opiekuje się tymi pacjentami. Pacjent po przygotowaniu
przed wejściem do kliniki zostaje
dokładnie poinstruowany, co ma
robić, czego ma nie robić i jest na
każdym kroku prowadzony przez
opiekuna pacjenta, tak żeby to
było bezpieczne i dla personelu,
i dla pacjenta.
Co dzieje się z ochronnymi
rzeczami po każdej wizycie?
Jak są one zabezpieczane?
Są jednorazowego użytku. Natomiast założenie „po” jest takie,
że musi to zostać zutylizowane.
My dbamy o to w ten sposób, że
nie wyrzucamy tego do kosza.
Musimy zadbać o to, by zniszczyć potencjalnego wirusa, który
może w tych rzeczach być.
Czyli ozonujecie Państwo?
Tak, ozonujemy, mamy lampy
UV, lampy przepływowe, urządzenie do filtracji powietrza,
które nie tylko wyłapuje wirusy,
ale również je zabija. Podobne
zabezpieczenia są stosowane na
oddziałach intensywnej terapii.
W każdym gabinecie w naszych
strefach podzielonych na brudne, jak i w gabinecie RTG czy poczekalni, lampy UV oczyszczają
powietrze. Oczyszczają również
inne rzeczy, które nadają się do
utylizacji. Mamy też maszynę do
fumigacji (wytwarzania mgiełki,
kóra niszczy wszystkie bakterie i
wirusy i w pełni dezynfekuje każdy obszar). Ta maszyna również
oczyszcza powietrze. Potrzebujemy 15 minut, żeby trzydzieści
metrów kwadratowych oczyścić
z bakterii i wirusów w danej prze-

strzeni powietrznej. Także każdy
sprzęt, każda rzecz, która jest
jednorazowego użytku na pewno zabezpieczona jest tak, żeby
nie stanowiła źródła zakażenia
wirusem. Należy zaznaczyć że
urządzenia, które tutaj mają zastosowanie nie są standardowo
używane w gabinetach, wszystkie je musieliśmy zakupić, by być
spokojnym przy zabezpieczeniu
siebie, jak i pacjentów. Jednak
to nie wszystko. Kolejnym wyzwaniem były procedury ubierania się, przebierania po zabiegu,
dezynfekcji samych siebie tak, by
uniknąć możliwych zakażeń i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo!
Jak do tego podeszli pacjenci, których dotychczas przyjęliście Państwo po zmianach?
Pacjenci podchodzą do tego
spokojnie, choć czasem zdarza
się, że są troszeczkę zdenerwowani. Zawsze przed wizytą dobrze instruujemy, prosimy, żeby
obejrzeli film, żeby przeczytali
nasze dokumenty. Odpowiadamy też na wszelkie pytania, tak,
żeby jak najsprawniej przeprowadzić tą wizytę. Taki jest nasz cel
-chcemy sprawnie wykonać daną
czynność stomatologiczną i chcemy, żeby pacjent jak najsprawniej
zakończył wizytę, i jak najkrócej
przebywał u nas. Teraz pacjenci
są spokojniejsi, myślę, że obyli się
z tą sytuacją. Mamy bardzo dużo
dzieci, dzieci bardzo fajnie reagują. Baliśmy się trochę o to ich
zachowanie, ale rodzice super je
przygotowują, tłumaczą, że będą
odpowiednio ubrane, że to nie
będzie nic strasznego, więc dzieci
sobie świetnie z tą sytuacją radzą.
Jaki jest numer telefonu,
gdyby pacjent chciał umówić
się na wizytę?
+ 48 535 222 270
Dziękuję za rozmowę.

Wejdź na strefę pacjenta

Oglądnij pełny wywiad
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Tak głosowali nas
czytelnicy w ankiecie
internetowej:

Czy pandemia koronawirusa
wpływa pozytywnie na florę
i faunę naszej planety ?
Wyniki na dzień 22.04.2020

TAK
77%

NIE
23%

w okresie, kiedy standardowo Włochy
zmagają się z zimowym smogiem.

Koronawirus ratuje planetę?

W dobie pandemii pozostajemy w większości w domach. Zużywamy mniej energii, nie przemieszczamy się pojazdami zmechanizowanymi, produkujemy mniej nieczystości. Zminimalizowanie codziennych aktywności zawodowych człowieka, zastopowanie ruchu turystycznego na przeludnionej planecie powoduje, że flora i fauna zaczynają łapać głęboki oddech.
Papież zauważył
W wywiadzie udzielonym drogą
elektroniczną papież zauważył, że kryzys związany z pandemią jest okazją
do zmniejszenia produkcji i konsumpcji oraz do nauczenia się, jak rozumieć
i kontemplować przyrodę. - Jest takie
powiedzenie w języku hiszpańskim:
„Bóg zawsze wybacza, my wybaczamy
czasem, ale natura nigdy”. Nie reagowaliśmy na poszczególne katastrofy.
Kto teraz mówi o pożarach w Australii albo pamięta, że 18 miesięcy temu
można było przepłynąć łodzią przez
Biegun Północny, ponieważ lodowce
stopniały? Kto teraz mówi o powodziach? Nie wiem, czy są to formy zemsty natury, ale z pewnością są to reakcje natury - stwierdził papież pytany
o pandemię Covid-19.
Ziemia mniej się trzęsie
Naukowcy z Królewskiego Obserwatorium Belgii od wielu lat zajmują
się badaniem szumu sejsmicznego w
skorupie Ziemi. Szum sejsmiczny to
niewielkie, stałe wahania w zapisie
REKLAMA

sejsmogramów, ale - co ważne - nie
powodują jednak trzęsienia Ziemi.
Hałas wywołują naturalne procesy
oraz działalność człowieka, wśród
której możemy wymienić: górnictwo,
pozyskiwanie materiałów do budowy
czy chociażby transport. Szczegółowe
badania wykazały, że w związku z pandemią COVID-19 w obrębie Brukseli,
szum sejsmiczny zmalał w marcu 2020
o około 33 procent w porównaniu do
poprzedniego miesiąca. Tę tezę sejsmologa postanowili potwierdzić naukowcy z Nowej Zelandii, Szkocji, New
Jersey, Anglii i Francji. Okazało się, że
ich badania dokładnie zgadzały się z
tymi, które przeprowadzono w Belgii.
Smog ustępuje
Zmniejszająca się ilość smogu, to
chyba jedyny pozytywny skutek koronawirusa szerzącego się po całych
Chinach, a także po świecie. Z danych
satelitarnych opublikowanych przez
NASA wynika, że jakość powietrza w
Wuhanie, gdzie znajdowało się epicentrum epidemii, znacząco popra-

wiła się. Naukowcy zestawili ze sobą
dane dotyczące stężenia dwutlenku
azotu (NO2) od początku tego roku z
tymi zebranymi w analogicznym okresie ubiegłego roku. Porównanie robi
piorunujące wrażenie. Stężenie gazu,
który emitowany jest przez przemysł,
energetykę i środki transportu, skurczyło się diametralnie. Wyniki badań
dowodzą, że stężenie groźnego gazu
spadło ponad czerokrotnie.
Również w Europie
Dobrze pokazują to zdjęcia z europejskich satelitów Sentinel, a właściwie jednego, konkretnego satelity
Sentinel-5P, który wyposażony jest w
przyrząd TROPOMI, dokumentujący
między innymi emisję dwutlenku azotu. Mapy z rejestracji pomiarów przedstawiają średnie tygodniowe wartości
gęstości kolumn NO2 w okresie od
połowy lutego do połowy marca 2020
roku. Jeśli chodzi o pomiary dotyczące
Europy, to obserwujemy znaczną redukcję emisji NO2 dotyczącą północnych Włoch. Co ciekawe, dzieje się to

Meduzy na Filipinach
Zahamowanie turystyki ma również pozytywny wydźwięk dla matki
natury. Jak wiadomo filipińska wyspa
Palawan była jednym z popularniejszych miejsc wybieranych przez turystów odwiedzających te rejony świata.
Dziś, z powodu pandemii, plaże Palawanu opustoszały. Ale ku zdumieniu
zaobserwowano nowe zjawisko przy
przybrzeżnej wodzie. Właśnie tam
obecnie pojawiło się tysiące różowych
meduz, nie widzianych tak blisko plaży od lat! Jako pierwszy zauważył to
biolog z Griffith University, Sheldon
Rey Boco. Naukowiec tłumaczy, że to
brak obecności ludzi na plaży sprawił,
iż meduzy przestały czuć się zagrożone, tym samym pojawiając się przy
powierzchni wody. Dlatego opuściły
bezpieczne głębiny i ujawniły się tak
blisko plaży.
Zwierzęta w miastach
Zmniejszona obecność człowieka
na ulicach miast sprawia, że zwierzęta zaczynają swobodniej eksplorować
miejskie rejony. Przykładem dosadnym może być puma zaobserwowana na ulicach chilijskiego Santiago.
W weneckich kanałach woda stała się
czysta i przeźroczysta, a w niej widać
było pływające ryby. Na ulicach miast
pojawiły się zwierzęta, a najsłynniejszy
był przypadek dzikich guz w walijskim
mieście Llandudno. Pandemia może
również przysłużyć się płazom. Okazuje się bowiem, że zwierzęta takie jak
choćby żaby, przez zmniejszony ruch
na drogach, będą miały znacznie większe szanse na przeżycie.

Komentarz ekolog
Czy koronawirus pomógł planecie?
Pytamy dr Małgorzatę Beslerzewską.
- Na pewno przekonaliśmy się, że możemy w obliczu pandemii radykalnie
zmienić styl życia. Konieczność pozostania w domach w pewnym sensie
spowolniła nasze życie i mogliśmy na
chwilę przestać (posłużę się sparafrazowanym cytatem) „kupować rzeczy,
których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, by zaimponować ludziom, których nie lubimy”.
Ograniczenia gospodarcze zmniejszyły emitowane zazwyczaj zanieczyszczenia i na przykład w Indiach z odległości około 200 km można zobaczyć
dzięki temu szczyty Himalajów. Im
mniej nas w przestrzeni, także tej miejskiej, tym więcej informacji o dzikich
zwierzętach, czasami gatunkach uznane za wymarłe, które nagle postanowiły skorzystać z faktu, że ludzie się kryją
przed wirusem. Ostatnie obserwacje
emisji CO2 dowodzą, że gdybyśmy
utrzymali taki stan, jaki towarzyszy
pandemii, moglibyśmy powstrzymać
stały wzrost temperatury. Co to oznacza? To dowód jak bardzo zanieczyszczamy środowisko i jak słabo radzimy
sobie z „przestawianiem” gospodarki,
aby ta była dla nas i środowiska bezpieczna. Oznacza to, że mamy bardzo
mało czasu na wykonanie ogromnych
zmian, które mogą zaoszczędzić nam
katastrofy znacznie większej, głębszej
i bardziej trwałej niż ta spowodowana
COVID-19. Tylko czy jesteśmy na to gotowi?
Patrząc przez pryzmat ożywionej
i odradzającej się flory i fauny naszej
planety można zastanowić się czy taka
akcja „zostań w domu” przez miesiąc
nie byłaby potrzebna systematycznie
co roku.
Zebrał i opracował
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Żródła i cytaty:
www.tvn24.pl
www.antyradio.pl
www.twojapogoda.pl
www.mamstartup.pl
www.polskatimes.pl
www.rmf24.pl
www.polskieradio.pl
www.pap.pl
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Miliard złotych dla dolnośląskich przedsiębiorców
Dopłaty do pensji, pożyczki, poręczenia, uproszczone formy spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz specjalistyczne doradztwo – to tylko niektóre z form pomocy dla dotkniętych kryzysem przedsiębiorców. Suma wsparcia, jakie przygotował
samorząd województwa, przekracza miliard złotych.

Społeczna
odpowiedzialność biznesu
Wiele przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu podeszło
odpowiedzialnie do epidemii,
dostosowując swoją bieżącą
działalność do warunków zagrożenia epidemiologicznego
i odpowiadając na apele o pomoc i wsparcie w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa.
Jest to zachowanie stanowiące
część koncepcji zarządzania
przedsiębiorstwem,
zwaną
„CSR” (z j.ang. corporate social
responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu.
Społeczna odpowiedzialność
biznesu to styl zarządzania
przedsiębiorstwem polegający
na integrowaniu kwestii społecznych,
środowiskowych,
etycznych i dotyczących praw
człowieka z działaniami biznesowymi i strategią we współpracy z interesariuszami (klientami,
dostawcami,
pracownikami,
instytucjami, władzami, konkurentami itp.). W tej koncepcji
firma dobrowolnie angażuje się
na rzecz lokalnej społeczności a
jednym z narzędzi działań jest
wspieranie lokalnych instytucji
i osób. Dostosowując to narzędzie do obecnej sytuacji w
kraju, naszym wspólnym interesem biznesowym i społecznym
jest walka z koronawirusem, a
patrząc pod kątem społecznej
odpowiedzialności
biznesu,
warto dostrzec działania lokalnych firm, takich jak m.in. Faurecia w Wałbrzychu z branży
automotive czy John Cotton w
Szczawnie Zdroju - producent z
branży wyrobów pościelowych,
które szyją maseczki higieniczne dla szpitali w Świdnicy i Wałbrzychu. Fabryka Toyoty zdecydowała o wsparciu w formie
rzeczowej i finansowej szpitali
w Wałbrzychu i Oławie. WSSE
Invest Park uruchomiła tarczę
osłonową dla firm oraz wspiera
rzeczowo i finansowo różnego
rodzaju instytucje. To ponadnarodowe i duże podmioty, ale są
też małe, jak choćby pracownia
Ul-Ka w Wałbrzychu i miejscowe, jak Wałbrzych International
Production - producent odzieży
przy ul. Piasta, które dostarczają
maseczki na potrzeby wałbrzyskiego hospicjum. Oraz setki
innych firm i osób społecznie
odpowiedzialnych, codziennie
walczących z epidemią!

Czym jest Dolnośląski Pakiet Gospodarczy
To system pomocy dedykowany mikro, małym i średnim
przedsiębiorcom na Dolnym
Śląsku. Wartość różnorodnych
działań oferowanych w jego
zakresie przekroczy miliard
złotych. Przygotowany przez
Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet złagodzi
ekonomiczne i gospodarcze
skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
Pomoc oparta będzie na
dwóch filarach: finansowym
oraz
koordynacyjno-doradczym. Zaangażowane będą
w nią podległe samorządowi
województwa instytucje otoczenia biznesu oraz agencje
współpracy gospodarczej. Celem jest dotarcie do dolnośląskich przedsiębiorców z szeroką ofertą działań osłonowych
pozwalających na zachowanie
miejsc pracy i wsparcie funkcjonowania ich firm. Program
działań będzie podlegał ciągłej
weryfikacji oraz będzie przystosowywany do zmieniających
się warunków gospodarczych.
Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych oraz środków
będących w dyspozycji samorządu województwa.

- Stworzenie naszego pakietu wsparcia dla przedsiębiorców poprzedziliśmy dokładnymi konsultacjami. Dzięki
temu mamy pewność, że nasza
pomoc jest szyta na miarę potrzeb – dodaje marszałek Cezary Przybylski
Dla kogo
Wsparcie kierowane jest do
dolnośląskich mikro, małych
i średnich przedsiębiorców
dotkniętych kryzysem wywołanym przez epidemię koronawirusa. Wsparcie oparte będzie
na dwóch głównych filarach:
finansowym i doradczym, a
wprowadzane będzie w trzech
etapach.
Pierwszy zakłada bieżącą
pomoc dla firm, które ucierpiały na skutek epidemii. W jego
ramach dostępnych będzie
będące w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu
Pracy 338 milionów złotych na
dopłaty do wynagrodzeń dla
prowadzących własne firmy.
Według szacunków z tej pomocy może skorzystać kilkadziesiąt tysięcy firm i ich pracowników w regionie. Dodatkowo
220 milionów pozwoli zorganizować pożyczki obrotowe,
płynnościowe, inwestycyjne i
poręczenia – za te działania od-

powiadać będzie Dolnośląski
Fundusz Rozwoju.
Kolejnym, tym razem pośrednim wsparciem, będzie
system uproszczeń procedur
w rozliczaniu będących już w
toku projektów. Ich wartość na
dziś przekracza 500 milionów
złotych, a dzięki uproszczonym
ścieżkom dynamika ich realizacji znacznie wzrośnie. Innym
ułatwieniem będą tzw. „wakacje” od spłat pożyczek oraz prolongaty poręczeń.
Drugi i trzeci etap realizacji
pakietu to łagodzenie skutków
kryzysu i pobudzanie rozwoju.
Termin ich uruchomienia i wielkość środków, jakie zostaną na
nie przeznaczone będzie bezpośrednio wynikał z przeprowadzanych na bieżąco przez
samorząd województwa analiz.
W tym okresie dla przedsiębiorców również oferowane będzie
wsparcie zwrotne i bezzwrotne, profesjonalne doradztwo
zarówno dla pracodawców, jak
i osób szukających pracy oraz
dedykowane wsparcie branżowe dla najbardziej potrzebujących.
- W tym trudnym czasie nie
pozostawimy
dolnośląskich
przedsiębiorców bez pomocy. To
właśnie im w ogromnej mierze

zawdzięczamy dobrą pozycję
gospodarczą regionu i na nich
będziemy opierać przyszłość
naszego rozwoju – mówi marszałek.
Jak skorzystać
Każdy z etapów realizacji
Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego będzie dysponował
stosownymi narzędziami. Najważniejszym z nich jest strona
internetowa dolnoslaskipakiet.
pl Strona dostępna jest od dziś
i można na niej znaleźć komplet informacji o wsparciu, jego
źródłach i możliwościach aplikowania o pieniądze. Również
za jej pośrednictwem, poprzez
chat oraz infolinię, można skontaktować się z zespołem profesjonalnych doradców, którzy
służyć będą swoim wsparciem
dla przedsiębiorców.
Red./UMWD
Wejdź na stronę
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Prowadzisz firmę? Zatrudniasz nowego pracownika?
Skorzystaj ze wsparcia Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
Zwracamy Pracodawcom koszty doposażenia
nowego stanowiska pracy do kwoty 22 000 zł netto

oraz dodatkowo

Zwracamy koszty wynagrodzenia nowego pracownika przez okres minimum

6-ciu miesięcy do kwoty około 2700 złotych / miesięcznie
Dzwoń po szczegóły: 74 84 80 100
Liczba miejsc w projekcie ograniczona
Z perspektywą w przyszłość
Projekt realizowany w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
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Bezpartyjni rozdają maseczki
Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy Wałbrzych zorganizowało akcję bezpłatnego rozdawania maseczek. Działacze przez
kilka dni chodzili ulicami miasta, wręczając antywirusowe rekwizyty.
Głównym
propagatorem
akcji jest radny Rady Miejskiej
Wałbrzycha, Anatol Szpur, który zorganizował środki i zakupił
maseczki u lokalnego producenta, tym samym wspierając
lokalnych przedsiębiorców w
tym trudnym czasie. W akcji rozdawania brali udział: Dagmara
Raszka, Irmina Bilińska i Marek
Raszka. - Sprawę wspierania
mieszkańców w czasie epidemii wzięliśmy sobie mocno do
serca, to ważne, żeby pomóc
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zabezpieczyć w szczególności
seniorów – komentuje Dagmara Raszka. - Jak tylko usłyszałam,
że organizowana jest taka akcja
to bez wahania włączyłam się
w działanie – podkreśla Irmina
Bilińska. Z kolei Marek Raszka
zauważa, że maseczki rozdawane były nie tylko na ulicach, ale
również wolontariusze starali się
dotrzeć bezpośrednio do mieszkań. - Jestem bardzo szczęśliwy,
że udało nam się rozdać ponad
tysiąc maseczek, a mieszkańcy

otwierali nam domy z niezwykłą życzliwością – podsumowuje
radny Anatol Szpur.
PAS

Drive TEST na koronawirusa
Pierwszy mobilny punkt pobrań rozpoczął pracę w Wołowie na
Dolnym Śląsku. Pilotażowy program to odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się sytuację w regionie, a także uzupełnienie dla
karetek wymazowych. Celem działań jest odciążenie izb przyjęć,
zmniejszenie ryzyka zakażenia pacjentów oraz przyspieszenie
procesu pobrania wymazu.
Dzięki metodzie drive-thru
kontakt pomiędzy badanym a
personelem medycznym będzie
ograniczony do niezbędnego minimum. Proces przebiegać będzie
w kilku krokach. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
kwalifikuje osoby, które mają
zostać poddane badaniu i udziela kompleksowej informacji jak
przebiegać będzie cały proces,
przekazując szczegółową instrukcję. Następnie badany przyjeżdża
własnym samochodem we wskazane miejsce, w wyznaczonym
terminie, a obsługa punktu drive
thru zabezpieczona środkami
ochrony osobistej pobiera wymaz
przez otwarte okno pojazdu. Co
ważne, badany przez cały czas pozostaje w swoim samochodzie, a
po kilku minutach może wrócić do
miejsca zamieszkania i oczekiwać
na wynik. Badanie jest bezpłatne.
Skorzystać z niego będą mogły
wyłącznie osoby, które wcześniej
zostały zarejestrowane i zakwalifikowane do badania przez PSSE.
- Wdrażamy nowe rozwiązania,
by maksymalizować efekty naszych
działań w walce z koronawirusem.
Uruchamiamy na Dolnym Śląsku
mobilne punkty drive thru, uspraw-

niając proces pobrania wymazu
i odciążając izby przyjęć. W ten
sposób zmniejszamy także ryzyko
zakażania – mówi Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski. – Podejmujemy również inne działania by jak najszybciej wykonywać
badania. Już w poniedziałek uruchamiamy kolejne zespoły karetek wymazowych w Wałbrzychu i
Kłodzku. Prowadzimy nabory na
ratowników medycznych, tworzymy izolatoria, a przy szpitalach
stawiamy polowe izby przyjęć
– dodaje Wojewoda.
Powstanie pierwszego mobilnego punktu pobrań możliwe
było dzięki współpracy Wojewody
Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego oraz służb sanitarnych. W
najbliższych dniach planowane
jest otwarcie kolejnych mobilnych
punktów na Dolnym Śląsku.
W województwie funkcjonuje
obecnie 6 karetek wymazowych, a
od poniedziałku ich liczba wzrośnie do 8. Również w poniedziałek
planowane jest otwarcie kolejnego izolatorium we Wrocławiu, które przeznaczone będzie przede
wszystkim dla osób z podejrzeniem zakażeniem SARS – CoV - 2.
Red./PAS
R0212/20
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INFORMUJE
Jak zrobiłeś błąd nie dostaniesz wypłaty
Brak podpisu pod oświadczeniem, błędny numer rachunku, wpisywanie zamiast wynagrodzenia
stawki godzinowej - m.in. takie błędy popełniają przedsiębiorcy, którzy wnioskują o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. ZUS apeluje, aby nie śpieszyć się i przed wysłaniem dokumentów
dokładnie sprawdzić zawarte tam informacje.
Na jakie błędy trafiają eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? To najczęściej niepodpisywanie oświadczeń. Brak podpisu
powoduje, że wniosek zamiast
trafić do realizacji, musi zostać
uzupełniony. W tym przypadku
wszczynane jest postępowanie
wyjaśniające.
- Znacznie wydłuża to czas na
przykład wypłaty postojowego
czy wydanie decyzji o zwolnieniu z opłacania składek – mówi
Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na
Dolnym Śląsku. – Niezrozumiałe
jest dla mnie przepisywanie bez
zastanowienia treści z dokumentów, które są tylko wzorem,
instrukcją jak wypełnić wniosek.
Zupełnie nie wiem jak zamiast
swoim nazwiskiem można we
wniosku podpisywać się nazwiskiem Jan Kowalski przepisywanym ze wzoru umieszczonego
w Internecie – dodaje Kowalska-Matis.

REKLAMA

Nie tylko podpis stanowi
problem. Przedsiębiorcy często
dopisują niepotrzebne informacje we wnioskach w różnych
miejscach.
Jak zauważa rzeczniczka, dosyć często zdarzają się przypadki, że zamiast wynagrodzenia
miesięcznego wpisywana jest
stawka godzinowa lub, co jeszcze gorsze, błędny numer własnego rachunku bankowego.
- Dlatego apeluję: powoli i
starannie wypełniajmy dokumenty. Poprawnie wypełniony
i podpisany własnym nazwiskiem dokument jest podstawą
do wypłaty pieniędzy na dobrze
podany numer konta. Wnioski z
błędami wymagają postępowania wyjaśniającego. Musimy zadzwonić, napisać mail, skontaktować się z wnioskodawcą a to
trwa – przestrzega rzeczniczka.
Wiele wniosków wpływało na
różne e-maile placówek ZUS, co
też jest błędem. Takie osoby muszą ponownie złożyć podpisany

wniosek. Wnioski do ZUS można składać elektronicznie, ale
wyłącznie za pomocą PUE lub
papierowo. Wszelkie informacje
na temat tego: kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski
i jak je wypełnić, można znaleźć
na stronie internetowej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Od 1 kwietnia przedsiębiorcy złożyli do ZUS ponad milion
wniosków o pomoc w ramach
tarczy antykryzysowej. Pierwsze
świadczenia postojowe zostały wypłacone 15 kwietnia. Dotyczyło to ponad 86 tys. osób,
na których konta trafiło łącznie
ponad 172 mln złotych. Na Dolnym Śląsku pieniądze trafiły do
ponad 7 tys. firm, którym ZUS
wypłacił około 14 mln zł. W
najbliższy poniedziałek na kontach przedsiębiorców pojawią
się kolejne postojowe.
Red./ZUS
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INFORMATOR WAŁBRZYSKICH
SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Drodzy Rodzice i Uczniowie,
informator, który trzymacie w rękach to efekt współpracy wałbrzyskich szkół technicznych i branżowych:
Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 7, Zespołu Szkół
Politechnicznych „Energetyk”. Powstał w ramach inicjatywy „Zawodowy strzał w 10!”, wychodząc tym samym
naprzeciw Waszym potrzebom.
Dzisiaj stoicie przed ważnymi i trudnymi pytaniami: Którą
szkołę wybrać? Jaka ścieżka zawodowa będzie dla mnie
właściwa? Co chcę w przyszłości robić? Rozumiemy, że
przed Wami czas trudnych wyborów, pełen niepewności
i rozterek, a możliwości wyboru są aż trzy: liceum ogólnokształcące, technikum i branżowa szkoła I stopnia.
Zgadzamy się z tym, że jest wiele zawodów, których
ścieżka edukacyjna musi prowadzić przez liceum i studia
wyższe. Jednak absolwent tzw. ogólniaka, który nie ma
jeszcze pomysłu na swoją przyszłość, nie jest przygoto-

wany do wejścia na rynek pracy i nie posiada kwalifikacji
zawodowych, musi podjąć dalszą naukę, co powoduje,
że pracę zawodową podejmie dopiero za 9-10 lat.
Inaczej sytuacja wygląda, kiedy wybierzemy kształcenie
zawodowe na poziomie technikum lub branżowej szkoły
I stopnia. W tym przypadku uczeń po ukończeniu szkoły
posiada wyuczony zawód potwierdzony egzaminem zawodowym, ma już doświadczenie zawodowe (praktyki u
lokalnych pracodawców, dodatkowe staże), jest więc gotowy do wejścia na rynek pracy. Może w związku z tym,
po 3-5 latach, podjąć pracę zawodową i samodzielnie
opłacać dalszą edukację.
Uczniowie technikum zazwyczaj podchodzą do egzaminu maturalnego, co otwiera im drogę do podjęcia
studiów wyższych. Co więcej, zdany egzamin zawodowy zwalnia uczniów technikum z obowiązku zdawania

przedmiotu maturalnego na poziomie rozszerzonym,
więc uzyskanie matury może okazać się łatwiejsze niż
w liceum ogólnokształcącym.
Absolwent branżowej szkoły I stopnia ma również możliwość dalszego rozwoju - w branżowej szkole II stopnia.
Nauka tutaj trwa 2 lata, kończy się egzaminem technika w kontynuowanym zawodzie. Absolwent zdobywa
wykształcenie średnie i zawsze ma możliwość zdawania
egzaminu maturalnego, a w konsekwencji podjęcia studiów wyższych.
Wałbrzyskie szkoły techniczne i branżowe są nowoczesne, doskonale wyposażone i kształcą dla potrzeb lokalnego rynku pracy, na którym obecnie brakuje fachowców we wszystkich branżach gospodarki. Warto więc
zastanowić się i rozważyć - może właśnie ten wybór.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru!
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Mecenas:

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 5 www.zsee.walbrzych.pl
tel. 74 842 60 08

Patronat:
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Mecenas:

Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
ul. Kłodzka 29
www.zs7.walbrzych.pl
tel. 74 842 36 18

Patronat:
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Mecenas:

Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 2a
www.zs5.walbrzych.pl
tel. 74 846 74 74

Patronat:
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Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

„Bezpieczni z KD” i zawieszone połączenia
W ofercie „Bezpieczni z KD” wszyscy pasażerowie kupujący miesięczny bilet sieciowy będą otrzymywać zestaw 20 maseczek ochronnych. Nowa oferta Kolei Dolnośląskich to odpowiedź na wprowadzony przez rząd obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych.
Od poniedziałku, 20 kwietnia do
każdego nowo kupowanego biletu
sieciowego dolnośląski przewoźnik
będzie dodawał zestaw 20 jednorazowych maseczek ochronnych.
Bilety będą dostępne w specjalnej,
promocyjnej cenie 249 zł za bilet
normalny.

Zęby – według Słownika Języka Polskiego leksem ten wyjaśniony jest następująco: anat.
zwykle drobne, twarde twory
osadzone w jamie gębowej
większości kręgowców (u człowieka w jamie ustnej), głównie
na szczękach tego pierwszego
odcinka układu pokarmowego, służące do przytrzymywania, odcinania i rozdrabniania
pokarmu. Myślę, że „literacka”
definicja nie w pełni wyczerpuje pojęcie słowa „zęby”, przynajmniej nie tak jak fachowa
literatura. Zatem: zęby również
nadają kształt policzkom. Jeżeli
zaniedbamy je, bardzo łatwo o
ból, a nawet o leczenie kanałowe. Kształt, zarówno korony
zęba, jak i jego korzeni, jest
bardzo różny. Zęby świadczą
nie tylko o naszym zdrowiu, ale
też urodzie. Dlatego dbanie o
zdrowie zębów ma znaczenie
nie tylko dla naszego wyglądu.
Co ważne, należy pamiętać o
regularnych wizytach u stomatologa. Zapobiegniemy w ten
sposób bólom zębów, próchnicy i w efekcie unikniemy leczenia kanałowego. Wszystko
super, do momentu, kiedy ząb
zaboli. Prędko szukamy wtedy
kojącego ratunku w tabletce
przeciwbólowej, a następnie
jak najszybciej umawiamy się
na wizytę. Ze wszystkim da się
żyć, z bólem zęba nie. Przekonał
się o tym Chuck Noland, którego zagrał Tom Hanks w filmie
Cast Away. Bohater tego filmu
w wyniku katastrofy samolotu
trafia na bezludną wyspę. Po
pewnym czasie dopada go ból
zęba, brak dostępu do stomatologa doprowadził bohatera
do usunięcia - wybicia go za
pomocą łyżew znalezionych w
paczkach. Tym samym uratował sobie życie. W dobie koronawirusa i braku dostępu do
różnych usług, w tym stomatologicznych, moglibyśmy sami
przeżywać takie sceny. Jednak
miałem to szczęście poznać
fachowców z Kliniki Architekci
Stomatologii, którzy w ciągu
trzech tygodni przygotowali się do bezpiecznej pomocy
pacjentom w czasie epidemii.
Dlatego polecam uwadze Studio Espresso z panią doktor
Ewą Wawrzynowską-Zawojską
o tym, jak bezpiecznie można
skorzystać z usług stomatologa.
Redaktor Naczelny
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od 18 lat
razem z Wami

- Zależy nam na bezpieczeństwie
pracowników i pasażerów. „Bezpieczni z KD” jest kontynuacją działań ograniczających rozprzestrzenianie się epidemii, które podejmujemy
w ostatnich tygodniach. Dołączenie
20 maseczek pozwoli podróżnym na
bezpieczne dojazdy do pracy – powiedział Bartłomiej Rodak, rzecznik
prasowy Kolei Dolnośląskich.
Już wcześniej Koleje Dolnośląskie
wyposażyły swoich pracowników w
indywidualne zestawy maseczek i
rękawiczek. Drużyny konduktorskie
posiadały również maseczki, które
udostępniały pasażerom wskazującym objawy chorobowe.
Gdzie kupić?
Bilet sieciowy pozwala na podróżowanie wszystkimi pociągami Kolei
Dolnośląskich, nie jest ograniczony do jednej, wybranej trasy. Bilet
będzie dostępny w ofercie promocyjnej w cenie 249 zł, taryfa będzie
obejmować również wszystkie ulgi
ustawowe.

Bilety wraz z maseczkami można
nabywać w kasach biletowych Kolei
Dolnośląskich.
------------------------------Zawieszone połączenia
Korekta rozkładu obejmie w sumie 138 pociągów. W całej relacji
zawieszone zostaną 94 połączenia,
w tym 9 sezonowych, które miały
zostać uruchomione od 25 kwietnia.
Część nadal obsługiwanych kursów
zostanie skrócona bądź wydłużona,
pojawią się również nowe.
Zmiany dotkną wszystkie linie,
także te od zawsze najbardziej popularne, jak na przykład linie D1,
D10 i D11 (Wrocław – Legnica – Lubań Śląski/Zgorzelec/Głogów), D6
(Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra
– Szklarska Poręba), D8 (Wrocław –
Trzebnica) oraz D9 i D29 (na odcinku
Wrocław – Kłodzko).
Łącznie z wcześniejszymi ograniczeniami większe lub mniejsze zmiany obejmą już ponad 65% wszystkich połączeń Kolei Dolnośląskich
a praca eksploatacyjna, czyli liczba
przejechanych kilometrów przez
wszystkie pociągi spółki, zmniejszy
się o 55%.
Wszystkie zmiany mają charakter
czasowy, a okres ich obowiązywania
będzie zależał od rozwoju sytuacji
epidemicznej w kraju. – Przyglądamy się zapowiadanym przez rząd
planom uruchomienia poszczegól-

nych sektorów gospodarki i będziemy elastycznie reagować na zmiany,
dostosowując rozkład do sytuacji i
potrzeb pasażerów – dodał Rodak
– Apelujemy do pasażerów o sprawdzanie rozkładu jazdy przed każdą
podróżą, zanim sytuacja nie wróci
do normy.
Aktualny rozkład jazdy pociągów
Kolei Dolnośląskich jest dostępny na
stronie przewoźnika.
Spadek liczby pasażerów
- Epidemia przerwała dotychczasowe wzrosty liczby pasażerów, co
już częściowo widać po wstępnych
wynikach przewozowych w marcu
– wskazał rzecznik prasowy spółki
– W styczniu i lutym zanotowaliśmy
około 15% wzrost liczby pasażerów
w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Przełomowy niestety okazał się
marzec, kiedy liczba pasażerów drastycznie spadła w drugiej połowie
miesiąca.
Spadek frekwencji w pociągach
Kolei Dolnośląskich potwierdzają wstępne wyniki przewozowe w
pierwszym kwartale 2020 roku. Do
końca marca spółka przewiozła około 2,8 mln pasażerów wobec 3,3 mln
w 2019 roku. Przypomnijmy, że 2019
był pierwszym rokiem działalności
przewoźnika kiedy liczba pasażerów
w każdym z miesięcy przekroczyła
milion pasażerów.
Red./KD

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Stan na: 20.04.2020 r.
Od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wpłynęło ponad milion wniosków przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w tym trudnym okresie.
Jakie najważniejsze formy pomocy
przewiduje tarcza?
1) zwolnienie z opłacania składek
ZUS za trzy miesiące - od marca do maja
2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
Pomoc ta dotyczy: osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1
kwietnia 2020 r. i opłacających składki
na własne ubezpieczenia, płatników
składek, którzy prowadzili firmę przed
1 kwietnia 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych do 10 osób na 29
lutego 2020 r., duchownych, którzy prowadzili firmę przed 1 kwietnia 2020 r. i
zgłosili do ubezpieczeń społecznych do
49 osób na 29 lutego 2020 r.
(wtedy zwolnienie wynosi 50% )
Wniosek musi być złożony do 30
czerwca 2020 r.
2) świadczenie postojowe, które
przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w
prowadzeniu działalności, odpowiednio
przez osobę prowadzącą pozarolniczą
działalność gospodarczą albo przez
zleceniodawcę lub zamawiającego, z
którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Aby uzyskać świadczenie postojowe, przychód uzyskany w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe musi być

o co najmniej 15% niższy od przychodu
uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.
3) pożyczka dla mikroprzedsiębiorców do 5.000 zł, umożliwiająca pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.
Z pomocy skorzystać może mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca
2020 r.
Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej. Okres spłaty pożyczki
nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy
czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym
okresie karencji.
Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.
4) dofinansowanie do wynagrodzeń
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
koronawirusa pracownikowi objętemu
przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone
nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak
niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki
środkom z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych pracodawca
otrzyma teraz dofinansowanie do wyna-

grodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia
za pracę plus składki na ubezpieczenia
społeczne należne od pracodawcy od
przyznanych świadczeń.
Pomoc ze środków FGŚP przysługuje
w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
• nie mniej niż o 15%, obliczony
jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych
miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020
r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń,
w porównaniu do łącznych obrotów z
analogicznych 2 kolejno miesięcy z roku
poprzedniego.
• nie mniej niż o 25 %, obliczony jako
stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia
2020 r. do dnia poprzedzającego dzień
złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy
właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.
W zakresie pomocy dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej,
dochodzi do bardzo częstych zmian,
dlatego proponuję na bieżąco śledzić
najnowsze doniesienia na przykład na
stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Stuchły
Pl. Magistracki 3/7 58-300 Wałbrzych NIP: 8862998727

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA

Mrówki o tej porze roku
są jeszcze malutkie. Albo
to tej wiosny królowa matka posłała na zwiady w
pandemiczny świat swoich
najmniej doświadczonych
adeptów budownictwa. W
razie gdyby nie wrócili, jej
królestwu nie zagrozi nic.
Ich brązowe prężne ciałka spacerują odważnie po
ścianach balkonów swoimi
pradawnymi ścieżkami, niewidocznymi dla oczu człowieka. Każda z tych podróży w górę lub w dół ściany
ma spójnie określony cel.
Brak tu przypadkowości. Są
w tym budynku dłużej ode
mnie i będą tu jeszcze na
długo po mnie. Szanuję ich
obecność. Staram się im nie
przeszkadzać. W końcu to,
kto dla kogo jest tu niechcianym gościem nie pozostawia złudzeń. Zazdroszczę im,
jak radzą sobie w tym swoim
podziemnym mikroświecie,
biorąc z człowieczego tylko
tyle, ile potrzeba.
Na klika dni przed tym
wszystkim,
planowaliśmy
podróż do zoo. Poczułam,
nie wiedzieć czemu, wielkie
pragnienie, aby znaleźć się w
majestacie afrykańskich słoni. Marzyłam, aby pogapić
się w spokoju na ich przepiękne ciała w kolorze szarego nieba. Popatrzeć na tę
dostojną niespieszność. Nie
zdążyliśmy. A chwilę później sami staliśmy się zoo.
My wszyscy. Ktoś się nam w
tym zamknięciu przygląda.
Ktoś sprawdza, o ile jeszcze
można skurczyć tę klatkę, w
której siedzimy od urodzenia, do rozmiarów pozwalających na złapanie oddechu,
oby nie za głębokiego. Tak,
abyśmy się nie udusili. Nie
tak od razu. Jak długo musi
jeszcze świszczeć bat nad
naszymi plecami, abyśmy
zapomnieli, jak się chodziło
wyprostowanym?
Jak długo ta uporczywość
braku, niedostępności, nieistnienia przypominać nam
będzie o świecie, którego już
nie ma?

14 Zdrowie i uroda
Wokół piękna

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Nosisz maski - zadbaj
o prawidłową ochronę skóry
Maska ochronna – w dzisiejszym czasie obowiązkowy i najbardziej pożądany
element garderoby. Może to
oznaczać wyzwanie pielęgnacyjne dla naszej skóry i ust.
Dlatego ważne jest, aby przestrzegać kilku zasad ich stosowania.
Maski ochronne mają pomagać w ograniczaniu rozprzestrzeniania się infekcji.
Aby były skuteczne muszą
być regularnie zmienianie,
ponieważ wilgotne nie spełniają już swojej funkcji. Maski
jednorazowe, jak wskazuje
ich nazwa, powinny być używane jedynie raz, nie zakładaj
ich ponownie. Maski wielorazowe dezynfekuj i pierz w
wysokich temperaturach. W
tych z filtrem przestrzegaj
terminów przydatności do
użycia. Prawidłowo założona
maska powinna szczelnie zakrywać twój nos, usta, podbródek. Noś ją tylko w czasie,
w którym jest to niezbędne.
W pozostałym dodatkowo
zadbaj o skórę twarzy oraz
ust, ponieważ wilgoć, która
gromadzi się w maseczce z
naszego oddechu niekorzystnie wpływa na jej kondycję.
Ponadto może doprowadzić
do pojawienie się podrażnień
oraz wyprysków. Dlatego w
tym czasie jako pielęgnacja
świetnie sprawdzą się pianki
oraz żele łagodzące zawierające lipidy. Zrezygnuj z peelingów ziarnistych na rzecz
enzymatycznych. Zadbaj o
prawidłową barierę hydrolipidową skóry, używając preparatów z ceramidami, olejami,
trójglicerydami. Postaw na
kremy nawilżające, które zabezpieczą przed utratą wody
z naskórka, zniwelują uczucie
ściągnięcia i napięcia oraz
będą zapobiegać powstawaniu podrażnień. Nie zapomnij
także o ustach. Regularnie
korzystaj z pomadek oraz balsamów ochronnych, dzięki
którym nie będą suche i popękane.
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Na zdrowie i do smaku:
domowe koktajle na wzmocnienie
Koktajl
pietruszkowo-cytrusowy
Składniki: 4 łyżki siekanej
pietruszki, 1/2 pomarańczy, 1
kiwi, 3/4 szklanki wody i 1 łyżka oleju lnianego
Przygotowanie: natkę pietruszki kroimy na drobne
kawałki, a następnie wraz z
obranymi cytrusami, wodą i
olejem lnianym umieszczamy
w blenderze. Miksujemy do
uzyskania gładkiej konsystencji. Wartość odżywcza: 239
kcal.

Koktajl bananowo-kakaowy
Składniki: 1/2 banana, 2
łyżeczki odtłuszczonego lnu
mielonego, niepełna szklanka mleka 0,5%, 1/2 łyżeczki

ciemnego kakao, 1 łyżka oleju
lnianego
Przygotowanie:
Wszystkie składniki umieszczamy w
blenderze i miksujemy. Najlepiej smakuje lekko schłodzone. Wartość odżywcza: 302
kcal.

Koktajl orzechowo-owsiany
Składniki: 150 ml wody,
100 ml mleka 0,5%, 6 łyżeczek otrębów owsianych, 4
połówki orzechów włoskich, 1
łyżeczka ksylitolu i 1 łyżeczka
oleju lnianego
Przygotowanie: otręby zalewamy wrzącą wodą i pozostawiamy do przestudzenia.
Gdy już napecznieją, dodajemy do nich pozostałe skład-

niki i miksujemy przez około 3
minuty do uzyskania gładkiej
konsystencji. Wartość odżywcza: 305 kcal.
Koktajl szarlotkowy
Składniki: 150 ml jogurtu
naturalnego, 1 duże jabłko,
szczypta cynamonu mielonego, 1 łyżka oleju lnianego
Przygotowanie: jabłko myjemy, wyjmujemy gniazdo
nasienne i kroimy w kostkę.
Wszystkie składniki miksujemy. Wartość odżywcza: 300
kcal.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.
com

O hygge po polsku raz jeszcze

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Już najwyższa pora na bardzo zielony tekst. Jest poniedziałek i mogę pójść na spacer z
moim psem do lasu. Nie wiem,
która z nas cieszy się bardziej: ja
czy moja Galka. Nie mam wątpliwości, że dla nas obu naturalnym środowiskiem jest łąka,
las, wszystkie tereny zielone, a
nie miejskie krajobrazy. Zebrałam kilka informacji, dlaczego
warto często spacerować po
lesie. Mieszkając w Wałbrzychu, wystarczy parę chwil, aby
w takim prawdziwym lesie się
znaleźć.
Idź do lasu, poukłada Ci w
głowie – taką sentencję mogliśmy przeczytać w mediach
społecznościowych i krótko zawiera w niej się dobrodziejstwo
lasu. Badania naukowe udowadniają, że obecność w lesie
obniża poziom adrenaliny i kortyzolu. Mówiąc mniej naukowo
– las koi skołatane nerwy.

Hygge jest terminem duńskim, oznacza szczęście. Hyggeligere definiuje z kolei przestrzeń,
w której przebywamy jako miłą i komfortową. Bierzmy zatem przykład z sąsiadów i dostosujmy ich
filozofię do potrzeb własnego domu. Po co? By się odstresować i pobyć razem. Bez analizowania,
bez przeglądania internetu, bez zastanawiania się nad tym, co dalej. Po prostu tu i teraz. Obecnie
jest nam to bardzo potrzebne.
Wskazówki:
1. Bawcie się razem.
2. Stwórzcie nastrój: ciepłym oświetleniem, dekoracjami, wspólnie przygotowanym podwieczorkiem.
3. Nie narzekaj, wesel się.
4. Odłóż Ipada, iPhone’a,
wyłącz tv.
5. Zadbaj o prostotę - elektronikę zastąp planszówkami
(dla dorosłych, dla dzieci).
REKLAMA

6. Nie przenoś pracy na
grunt prywatny, odetnij się
od „biura”, home sweet home
nie idzie w parze z home office.
7. Zwolnij, delektuj się
małymi, prostymi rzeczami:
choćby łykiem kawy lub zapachem owocowej herbaty.
8. Wsłuchaj się w dźwięki
natury: wiatr, śpiew ptaków.

9. Nie koncentruj się na „ja”
lecz na „my”.
10. Śpiewaj! To jest hyggeligt!
Zebrała: osa, na podstawie książki: „Duński przepis
na szczęście” (Jessica Alexander, Iben Sandahl)
Źródło zdjęć:
pixabay.com
R0215/20

Powietrze w lesie ma taki
charakterystyczny
zapach.
Przepełnione jest woniami roślin, gleby, ściółki. W tym powietrzu znajdują się substancje,
które nazywają się fitoncydy.
Wydzielają je rośliny. Fitoncydy
mają działanie antybakteryjne,
grzybobójcze, odkażające. Nic
dziwnego, że w czasie pandemii tak bardzo chce się nam do
lasu.
Ważna informacja dla maturzystów i studentów – spędzanie czasu w lesie, koncentrowanie się na oglądaniu roślin,
zwierząt angażuje uwagę mimowolną i daje wytchnienie
uwadze dowolnej. Mówiąc najkrócej, spacer po lesie gwarantuje, że po powrocie do nauki
szybciej będziemy przyswajać
nowe informacje.
Z dziećmi idziemy do lasu.
Ingunn Fjortoft, norweska badaczka, opublikowała badania
„Naturalny krajobraz jako plac
zabaw”. Jej obserwacje dowodzą, że rekreacja z dziećmi na
łonie przyrody poprawia zdolności motoryczne i sprawność
ruchową najmłodszych.
I na koniec najważniejsze,
wyjście do lasu jest zwyczajnie
przyjemne i przypomina nam,
że jesteśmy immanentną częścią środowiska naturalnego i
mury domów, zamknięte przestrzenie miast tego nie zmienią.
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WYDARZENIA

Wałbrzyska Amatorska Liga Koszykówki „AquaZdrój”, mural poświęcony Kobemu Bryantowi oraz
turniej streetballa – Alkatraz. Co łączy powyższe
przedsięwzięcia? Osoba Michała Borzemskiego z fanpejdża
#robimykoszykowke, bez którego trudno byłoby sobie
wyobrazić wspomniane projekty sportowe.

E-SPORT

CZY TO JUŻ KONIEC SEZONU?
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Czy to już koniec sezonu?

Jakub
Zima

Polski Rząd ogłosił proces powrotu do normalności. Powrót podzielony został na kilka etapów, ale bez podania konkretnej
daty ich wdrażania. Jest to szczególnie ważne dla rozgrywek piłkarskich w ligach lokalnych.

sport na zimno

rozegrania obecnego sezonu
czasie.

O co chodzi
z tymi wyborami?
Świat sportu i polityki
pomimo wielu opinii, że
nie mają one wspólnego
mianownika, są jednak
jak brat i siostra. Polityka
może rządzić sportem.
Sport ma spory wpływ na
życie samych polityków.
Rok 2020 będzie trudny
dla jednych i drugich.
Póki, co rządzi koronawirus. Świat sportu jest
wyłączony z wyborów.
Wybory na prezydenta
muszą się odbyć. O co w
tym chodzi?
Od kiedy rząd podjął decyzję
o przeprowadzeniu wyborów,
zacząłem się nad tym bardzo
mocno zastanawiać. Według
obecnie panującej nam władzy wybory na prezydenta
muszą się odbyć i co WAŻNE
są one bezpieczne. Politycy liczą na głosy milionów mieszkańców. Wyborców mają obsłużyć listonosze. Ostatnio
podniesiono larum gdy jeden
z krakowskich listonoszy okazał się chory na COViD-19 i
miał kontakt z 3,5 tysiącem
osób. Przecież dzięki listonoszom wybory na prezydenta
miały być BEZPIECZNE! Absurd.
Wróćmy jednak do sportu.
Polski rząd już dawno podjął
decyzję, że wszystkie wybory
we władzach związkowych,
stowarzyszeniach czy innych
podmiotach prawnych, w których w bieżącym roku miały
się odbyć wybory, zostają
one przeniesione na przyszły
rok. Kadencja tychże władz z
automatu przesunięta zostaje do końca września 2021
roku. Dzięki temu prezes Boniek wciąż będzie prezesem.
Podobnie rzecz się ma do Andrzeja Padewskiego z DolZPN
czy choćby władz Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej. Takich podmiotów jest
wiele. Teoretycznie wybory
w ich obrębie byłoby można
przeprowadzić, choćby nawet
zdalnie. Mniej ludzi. Mniejsze
ryzyko, ale nie dla rządu, który
twierdzi, że to NIEBEZPIECZNE! To ja się pytam? Kto tu,
kogo kłamie?

JZ

Według rządowego planu,
wydarzenia sportowe do 50
osób, na świeżym powietrzu
i bez udziału publiczności,
zostaną włączone do życia

dopiero w III etapie łagodzenia obostrzeń. To sprawia,
że trudno jest jednoznacznie
określić, kiedy, jeśli w ogóle
jeszcze, w przeznaczonym do

Oficjalna decyzja ma zostać ogłoszona 10 maja. Jest
to ściśle związane z przygotowaniami do wznowienia
rozgrywek Ekstraklasy, których powrót planowany jest
na koniec maja. Dużo szumu
zrobił jednak komunikat, jaki
ujrzał światło dzienne, dzięki przeciekowi do mediów
społecznościowych.
Mowa
w nim o zakończeniu rozgrywek w ligach regionalnych z
zachowaniem obecnych tabel
i uwzględnieniem awansów,
ale bez spadków.

Uzyskanie potwierdzenia
tej informacji graniczy jednak
z cudem. Niby coś jest na rzeczy. Niby takie plotki potwierdzane są przez dziennikarzy z
mediów krajowych. Mówił o
tym między innymi Mateusz
Borek w jednym z programów
sportowych. I to jest chyba
źródło, z którym polemizować
byłoby trudno. Dotychczasowe informacje przekazywane
przez pana Borka niemal zawsze się sprawdzały. Pozostaje nam czekać do 10 maja i
wierzyć, że decyzje będą tymi
jedynymi słusznymi.
JZ

Przejdźmy na system wiosna – jesień
Od jakiegoś czasu szykowanych jest kilka wariantów zakończenia rozgrywek. Mówimy o spadkach i awansach. Mówimy o kontynuowaniu rozgrywek lub ich zakończeniu bez gry. Ostatnio zaświtała mi jednak w głowie myśl – a co jeśli przeszlibyśmy na system
wiosna – jesień?

Kiedyś już graliśmy w takim
trybie, ale ktoś kiedyś zadecydował, że lepiej będzie tak jak
jest teraz i gramy sobie trochę
jesienią. Później długo czekamy na rundę wiosenną. Czasami którejś drużynie uda się
wcześniej zagrać w europejskich pucharach, co zazwyczaj
kończy się klęską.
Sezon kończy się w czerwcu. W lipcu zaczyna się za to
kolejny sezon. Tracimy czas
letnich miesięcy na wakacje i
kolejne okresy przygotowawcze, które często w pośpiechu są traktowane, jako podtrzymanie formy, co znowu w
późniejszym okresie skutkuje
kontuzjami lub drastycznym
spadkiem formy.
Skąd taki pomysł?
Grając od marca do powiedzmy końca listopada, w
teorii zachowujemy ciągłość
gry, formy czy dyspozycji startowej w najbardziej newralgicznym okresie rozgrywek
europejskich.
Teoretycznie
wszystko wygląda prosto. Jak
do tego dojść? Najprościej by-

łoby rundę wiosenną rozegrać
jesienią i tym samym zamknąć
sezon z końcem listopada.
W innym wariancie przejścia, można byłoby zakończyć
obecny sezon z awansami już
teraz. W wersji mocno skróconej, w dużej mierze turniejowej, rozegrać nowy sezon tak,
aby skończył się najpóźniej w
grudniu i od marca zagrać kolejny.
Czy to ma sens?
Jest to zwariowany pomysł.
Zdaję sobie z tego sprawę.
Należy jednak się nad tym zastanowić choćby dlatego, że
istnieje również szansa na to,
że do gry w tym roku w ogóle nie wrócimy! Holenderski
Związek już teraz ogłosił najwcześniejszy start rozgrywek
piłkarskich na 1 września. O
takim rozwiązaniu wspominał też w jednym z wywiadów
szef Dolnośląskiego Związku
Piłki Nożnej, Andrzej Padewski. W kuluarach mówią o tym
niektórzy działacze. Jak burza
rozchodzą się plotki na temat

dłuższego zawieszenia rozgrywek młodzieżowych.
Już sama myśl, że do czegoś
takiego może dojść, sprawia,
że tego typu rozwiązanie powinno być brane pod uwagę.
Co się bowiem stanie z rozgrywkami, jeśli faktycznie do
gry wrócimy dopiero w 2021
roku. To, czy wtedy sezon
również ma być rozegrany w
zaledwie pół roku? Sytuacja
będzie dokładnie taka sama,
jak ta dzisiejsza.
Z czym byłoby najwięcej
problemów?
Z opracowaniem systemu
spadków i awansów. Z rozegraniem większej liczby spotkań.
Z ustaleniem reprezentantów
w europejskich pucharach,
ale chyba przede wszystkim
z oporem twardego betonu,
inaczej mówiąc, przeciwników
wszelakich zmian.
Plusy?
Widzę jednak w takim rozwiązaniu więcej plusów jak
minusów. Długi ciekawy sezon
bez zbędnych przerw. Jedna
dłuższa zimowa i okres może
dwóch tygodni w okresie letnim. Lepsze przygotowanie

do gry w europejskich pucharach. Ciągłość rywalizacji w
trakcie roku kalendarzowego.
Dużo można wymieniać takich
czy innych cech mówiących o
zaletach takiego właśnie rozwiązania.
Jak do tego podchodzą
przedstawiciele niższych klubów?
- To jest jakieś rozwiązanie, ale mało realne do przeprowadzenia. Zbyt dużo osób
jest jednak sceptycznie nastawionych do takiego rozwiązania. Rozmawiamy czasami
o takich rzeczach na różnych
spotkaniach. Prawdę mówiąc,
jest to jednak rozmowa czysto
hipotetyczna. Powiem tak.
Nikt takiego sposobu przemian nie traktował poważnie
– mówi Mariusz Pośledniak.
Mamy więc do czynienia z
fantazją lub science fiction.
Jeśli to fantazja z historii opisywanych przez Tolkiena, to
raczej na rozmowach się skończy. Jeśli jednak to s-f przybliżone do Start Treka, to kiedyś
do takich zmian dojrzejemy.
JZ
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FIFA 20 zamiast zielonej murawy
E-Sport staje się obecnie wiodącą dziedziną życia sportowego. Zapewne kiedyś wrócimy na boiska w tak zwanym realu, ale
zanim to nastąpi cieszymy się emocjonującymi rozgrywkami w Internecie. Za nami wydarzenie, które w pewnym sensie przejdzie do historii. Poznaliśmy bowiem pierwszego mistrza w FIFA 20.

I Turniej Almar-Sport
FIFA 20 – online został zainicjowany przez rodzimych pasjonatów z E-sport
dla każdego, który ściśle
współpracuje z klubem
sportowym MKS Szczawno-Zdrój.
- Sytuacja z koronawirusem nie tyle wymusiła,
co przyśpieszyła decyzję
o zorganizowaniu takiego
turnieju w Internecie. E-Sport bardzo szybko się
rozwija i widać to właśnie
w Internecie, gdzie organizowanych jest bardzo duża
ilość turniejów, nie tylko w
FIFĘ, ale także w Counter-Strike: Global Offensive,
League of Legends, czy Fornite – tłumaczą organizatorzy zabawy.
E-Sport dla każdego skupia się na turniejach w FIFĘ,
która jest zdecydowanie
jedną z najpopularniejszych gier sportowych. Na
pomysł wirtualnych rozgrywek wpadł odpowiadający za marketing w klubie
ze Szczawna-Zdroju, Paweł
Danielak.

- Do naszego turnieju
zgłosiło się 49 zawodników, którzy w niedzielę od
godziny 16 powalczyli o
tytuł tego najlepszego i, jak
by nie było, historycznego
zwycięzcy naszego turnieju. Na początek zdecydowa-

liśmy się na rozgrywkę systemem pucharowym, czyli
przegrany odpada, a zwycięzca przechodzi dalej. W
związku z nierównomierną
ilością graczy, część z nich,
a dokładniej 14 rywalizację
zaczęło od 2 rundy. Pozostali, którzy nie mieli tyle
szczęścia w losowaniu, które zostało przeprowadzone
na żywo na naszym profilu
facebookowym rozpoczęli

Łatwo nie było
E-Sport staje się bardzo popularny. Najlepsi na świecie zawodnicy zarabiają wielkie pieniądze. Popularność gier w trybie online sprawia jednak, że duża liczba turniejów dostępna
jest także dla zwykłych fanów tego typu rozrywki. Walka o
tytuł „number one” zawsze dostarcza dużo emocji.
Nie inaczej było podczas
ogólnodostępnych dla grarywalizacji w I turnieju Alczy FIFA ciągle jest zdecydomar-Sport FIFA 20 – online.
wanie za mało, także ukłon
Po zawodach porozmawialiw stronę organizatorów za
śmy z ich zwycięzcą, Marciinicjatywę, szczere chęci
nem Klebanem.
oraz organizację tego przedsięwzięcia – chwali Marcin.
- Chciałbym zacząć od
tego, że takich turniejów

zmagania od pierwszej rundy. Nie obyło się bez kilku
walkowerów, ponieważ kilku zawodników nie przystąpiło do gry, jednak od
2 rundy wszystko szło już
dość sprawnie – opowiada
Paweł Danielak.

Wyniki były na bieżąco
aktualizowane w Internecie. Dzięki wirtualnej drabince każdy mógł na bieżąco śledzić jak idzie rywalom
i z kim w kolejnej rundzie
będzie mógł się zmierzyć.
Po 3 godzinach zażartej
walki poznaliśmy czterech
najlepszych zawodników.
Wygrane półfinały sprawiły, że w finale zmierzyli
się Marcin Kleban i Adrian
Jak przebiegała rozgrywka? Czy trudno było przechodzić przez kolejne etapy?
- Poziom był bardzo wyrównany, więc nie był to
spacerek. Kilka razy rozgrywki musiały kończyć się
złotą bramką, co również
świadczyło o wysokim poziomie turnieju.
Długo gra pan w piłkę na
komputerze?
- W grę z serii FIFA gram
praktycznie odkąd sięgam
pamięcią, z różnym skutkiem, ale głównie grałem
dla zabawy i miłego spędzenia czasu.
Jak się okazuje, nie jest
to pierwsza wygrana Marcina.
- Udawało mi się w przeszłości zdobyć kilka wygranych, czy też znajdywać
się w pierwszej trójce. Na
koniec chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom
za dostarczenie wielu emocji oraz organizatorom za

Bogucki. Zwycięzcą całego turnieju został Marcin
Kleban, który w ostatnim
meczu pokonał swojego
rywala 2:1. Trzecie miejsce
po zwycięstwie 4:3, zajął
Grzegorz Piasecki. Tuż za
podium uplasował się Bartłomiej Szydełko. Laureaci
otrzymali w nagrodę FIFA
POINTS do gry w trybie Ultimate Team.
- Jak na pierwszy tego
typu turniej, który przeprowadziliśmy, uważamy,
że było całkiem nieźle. Na
pewno mamy materiał do
analizy i jest kilka rzeczy,
które na pewno trzeba
usprawnić przed kolejnym
turniejem. Między innymi
chodzi o komunikację z zawodnikami i formę przekazywania wyników. Ogólnie
jednak jesteśmy zadowoleni, a i sami zawodnicy
gratulowali nam dobrego
turnieju i już pytają, kiedy
zorganizujemy następny,
więc chyba nie było tak źle
– mówi Paweł Danielak.
JZ

organizację i mam nadzieję,
że na wirtualnych boiskach
zobaczymy się jeszcze wielokrotnie – mówi zwycięzca
zawodów.
JZ

Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Ten wspaniały internet!
Generalnie większość narzeka na wynalazki związane z
internetem jakie pojawiły się
w ostatnich kilkunastu latach
(facebook’i, instagramy itp.), bo
ludzie, zwłaszcza młodzi, żyją
nierealnym życiem, bo zanikają
prawdziwe relacje międzyludzkie, bo dzieci siedzą w internecie
a nie na boisku... Ja akurat do tej
grupy narzekających nie należę, większość tych wynalazków
uważam za potrzebne, pożyteczne i pomocne a korzystam z nich
świadomie i racjonalnie. Śmieszą
mnie ponadto akcje nawołujące
do odstawiania na tydzień czy
miesiąc komórek czy internetu.
Równie dobrze inicjatorzy takich
akcji mogliby „zalecić” niekorzystanie z prądu, wyprowadzenie
się do lasu itp. Świat się ciągle
rozwija, dostarcza nowych wynalazków zmieniających lub wręcz
rewolucjonizujących nasze życie. Jeżeli przez nie cierpią czyjeś relacje rodzinne albo czyjeś
dzieci nie uprawiają sportu, to
ma faktycznie problem, ale leżący gdzie indziej. A przechodząc
do rzeczy - wyobraźmy sobie, że
trwająca epidemia ma miejsce
dwadzieścia czy dwadzieścia
pięć lat temu, kiedy internet już
był, ale był innym internetem
niż ten dzisiejszy. Nie ma social
mediów, You Tube’a, viedo czatów itp. Sport jako rozrywka dla
milionów ludzi na całym świecie
zamarłby totalnie. Podobnie jak
teraz nie byłoby żadnych rozgrywek, ale ...nie byłoby też tego, co
możemy obserwować w szeroko
rozumianym internecie, gdzie
sportowcy intensywnie utrzymują interakcję z fanami, ale
też między sobą. Co chwilę ktoś
rzuci jakiś challenge (mówiąc po
polsku - wyzwanie), jak choćby
głupawa żonglerka rolką papieru toaletowego czy inne związane z techniką, panowaniem
nad piłką itp. (w niektórych, z
papierem toaletowych włącznie,
sam uczestniczyłem). Angażują się w nie zawodnicy z całego
świata, rywalizują między sobą,
wzajemnie się nominują do ich
wykonania, obserwują to fani,
sami też próbują rywalizować,
pokazywać swoje umiejętności.
Oczywiście social media to dla
znanych sportowców niezwykle
ważna maszynka marketingowa i
także dzięki takim akcjom „interes jakoś się kręci” mimo, że realnych zmagań nie ma. Dlatego
korzystajmy z nowych technologii rozsądnie, ale doceniajmy je
bo z nimi naprawdę jest fajnie!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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Pomysłów nie brakuje
Choć z racji pandemii koronawirusa zaplanowane na pierwszą część tego roku koszykarskie przedsięwzięcia nieco opóźnią
się w czasie, to jednak Michał Borzemski, ich organizator oraz pomysłodawca, liczy, że koszykarskie projekty nie wypadną z
kalendarza tegorocznych imprez.

Od poniedziałku coś wreszcie wolno. Czekano na to cztery
długie tygodnie słuchania czego
nie wolno. W małym nawiasie, bo
i sami zakazujący nie mieli co do
tego pewności.
Stres, trochę paniki, komfort
życia lecący na łeb na szyję, depresja, akceptacja, przystosowanie, wybuch domowej twórczości i wytwórczości, maseczkowy
glamour i fashion, wreszcie mała
odwilż. Z każdego balkonu dało
się słyszeć głośne „ufff”.
Wreszcie.
Frekwencja w okolicznym lesie podniosła się o 100% - 2 osoby i jeden pies. W Andrzejówce
zwykły ruch, jak co dzień, gdy
rodzice nie pokazują dzieciom
jak wygląda śnieg. „Na co był ten
bunt?” - pyta internet.
Producenci kultury zapuszczają korzenie w sieci, zostawiając
wskaźniki, statystki, mierniki, służąc tak, jak do tego zostały stworzone.
Miasta stopniowo wycofują
kolejne imprezy, chyba niewielu
liczy jeszcze na cokolwiek w 2020
roku.
Gdzieś pada hasło „nowej
normalności”, że powinniśmy się
przyzwyczaić, że tak już będzie.
Zanim jednak ta dalsza przyszłość nastąpi, w tej małej odwilży, dzisiaj i jutro, czeka nas
rozkwit nowych biznesów, biznesików, kultury, kulturki, reklama,
czas, brak czasu, przesyt, tania,
marketowa muzyka.
Wróci pęd, z którego na chwilę nas tak ładnie katapultowano.
Zapomną się wnioski, bicia w
pierś. Normalność. Nowa.
-----Z sieci lokalnej:
Zamek Książ - Matt Mykytyszyn - live „O historii na żywo”
(Facebook)
Stara Kopalnia - wideozwiedzanie niedostępnych na co
dzień miejsc (Facebook)
Biblioteka pod Atlantami czytanie bajek, felietony Józefa
Wiłkomirskiego (Facebook)
Muzeum Porcelany - darmowe
zwiedzanie dla medyka i rodziny
WOK - grupa Kreatywnie w
domu (Facebook)

Najprawdopodobniej dopiero we wrześniu uda się
dokończyć rozgrywki Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi
Koszykówki
„Aqua-Zdrój”.
Do zamknięcia obecnego
sezonu potrzeba dziesięciu
spotkań, w tym jeden półfinał, mecze o poszczególne
miejsca oraz pojedynki finałowe. Warto przypomnieć,
że tuż przed zawieszeniem
ligi poznaliśmy pierwszego
finalistę – został nim Labo-Dent, który po zaciętej rywalizacji zwyciężył Pominiętych w Drafcie. W drugim
półfinale Alufast remisuje z
Nieuchwytnymi Konsorcjum
Serwisowe i dopiero trzecia
potyczka wskaże przyszłego
rywala „Stomatologów”.
Alkatraz zgodnie z planem?
Niemal nieprzerwanie od
2003 roku w czerwcu na boisku Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” odbywa się turniej streetballa
– Alkatraz. Tegoroczną edycję
zaplanowano na 6 czerwca i
niewykluczone, że dojdzie
do niej zgodnie z terminem.

Jeśli jednak koronawirus pokrzyżuje zamiary organizatorów, to Michał Borzemski
myśli o przesunięciu zawodów na wakacje. - Czekamy
na zielone światło, bo potrzeba od 3 tygodni do mie-

siąca, aby znaleźć partnerów,
sponsorów i przygotować
całą imprezę -, powiedział
twórca fanpejdżu #robimykoszykowke. Jak dodał, w
tym roku ma być nieco inaczej, bardziej profesjonalnie,
gdyż popularny „Borzem”
myśli między innymi o po-

stawieniu barierek i trybuny
dla kibiców.
Wspomniany profesjonalizm nie może jednak dziwić,
jeśli weźmiemy pod uwagę
fakt, że czeka nas między-

narodowa odsłona turnieju.
Swój udział zgłosił zespół z
Ukrainy, Borzemski mocno
również działa na rynku czeskim. Dodatkowo z organizatorami skontaktowali się
Łotysze, którzy chcieliby dołączyć turniej do strony poświęconej najważniejszym
streetballowym imprezom w

Krótko i na temat

Europie. - Współpracujemy
z Czechami, nasze przedsięwzięcia znajdą się ponadto w
publikacji Koszykarskiej Ligi
Biznesu, która przygotowuje
książkę o turniejach i ligach
amatorskich, tak więc możemy się spodziewać wzmianek o rozgrywkach WALK-a
oraz imprezie Alkatraz -, wyjaśnił Borzemski.
Mural vs. koronawirus
Przeciągają się przygotowania do wykonania murala poświęconego Kobemu Bryantowi. Na szczęście
opóźnienia nie oznaczają
rezygnacji z ciekawego pomysłu. Jak przyznał pan Michał, opracowano wstępny
projekt, znana jest również
firma, która przeprowadzi renowację ściany przy boisku
Energetyka, na której docelowo powstanie mural. Samo
malowidło będzie wielkości
około 220 centrymetrów,
tak więc każdy będzie mógł
stanąć obok niezapomnianego koszykarza Los Angeles
Lakers, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
Bartłomiej Nowak

Być może w połowie maja dowiemy się, co dalej z rozgrywkami Ekstraligi kobiet, w której występują piłkarki AZS-u PWSZ
Wałbrzych. Pomysł na dokończenie rozgrywek, ale siatkarzy amatorów, ma również organizator WALS-a, Jarosław Dusza. W obu
przypadkach wszystko zależy od rozwoju sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.
W poniedziałek 11 maja po- minimalny okres treningowy wróci najwcześniej na początku alizować. Jarosław Dusza, orgaznamy ostateczną decyzję w wymagany do osiągnięcia jako czerwca. Na razie podopieczne nizator ligi, ma jednak pomysł,
sprawie ewentualnego powro- takiej dyspozycji sportowej trenera Kamila Jasińskiego tre- jak dokończyć obecny sezon.
tu piłkarek na boiska Ekstraligi. wynosi 3 tygodnie. Można się nują indywidualnie w swoich Pod koniec maja rozpoczęłaby
Jeśli Polski Związek Piłki Nożnej zatem spodziewać, że do gry o domach, a ich osiągnięcia są na się runda play-off, do których
zdecyduje o wznowieniu ligi, punkty zespół AZS-u PWSZ po- bieżąco monitorowane przez zespoły przystąpiłyby z zaliczesztab szkoleniowy. Jakiś czas niem tabeli po 10 kolejce. W
KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA temu informowaliśmy o kwa- play-offach rywalizacja toczyrantannie, jakiej zostały pod- łaby się do zaledwie jednego
Imię: Wojciech
dane Słowaczka Klaudia Fabova zwycięstwa w parach 1-6, 2-5,
Nazwisko: Wierzbicki
oraz Czeszka Nikola Hladíkova. 3-4, a wygrany awansowałby
Data urodzenia:
Na szczęście obie przedstawi- do półfinału WALS-a. Przekła21 sierpnia 1977 roku
cielki akademickiej drużyny z dając powyższe dane na liczby
Pseudonim sportowy: Wierzba
Klub: Akademia Bramkarska
Wałbrzycha są całkowicie zdro- wychodzi, że do zakończenia
Wojciecha Wierzbickiego (piłka nożna)
we i podobnie jak pozostałe rozgrywek potrzeba zaledwie
Największy dotychczasowy sukces?
zawodniczki AZS-u PWSZ nie- czterech weekendów. - Jeżeli
Podczas wielu lat spędzonych na boisku najbardziej w
cierpliwie czekają na powrót na byłyby otwarte Hala Wałbrzypamięci utkwiły mi cztery awanse z rzędu. Z różnymi
zieloną murawę i walkę o ligo- skich Mistrzów oraz PSP Nr 21
klubami przeszedłem od „okręgówki” przez IV aż do III
we punkty.
na Podzamczu, to chciałbym doligi. Jako członek sztabu szkoleniowego Macieja Jaworskiego, który prowadził Górnika Wałbrzych, zajęliśmy 2.
kończyć sezon, abyśmy poznali
miejsce po rundzie jesiennej w II lidze. W mojej akademii bramkarskiej mam także 60
Przyśpieszenie WALS-a
mistrza XIV edycji w sportowej
podopiecznych, co uważam za duży sukces, ponieważ akademia działa dopiero od 3
Obecna
sytuacja
epidemiolorywalizacji, a nie przy zielonym
lat. Szkółka fajnie przyjęła się na lokalnym rynku sportowym, bowiem współpracugiczna nie pozostała bez wpły- stoliku -, powiedział Jarosław
jemy z Polonią-Stalą Świdnica, Gryfem Świdnica, Victorią Świebodzice oraz UKS-em
Lechią Dzierżoniów.
wu nie tylko na rozgrywki mię- Dusza.
Kto jest twoim idolem sportowym?
dzynarodowe, ogólnopolskie,
Moim idolem był Artur Boruc. Poza aspektami sportowymi bardzo charakterny gość,
ale również i te lokalne, które
Tabela WALS-a po X kolejce
bo sam jako zawodnik bywałem niegrzeczny (śmiech), a dobry bramkarz oprócz
z racji zamkniętych obiektów
umiejętności czysto sportowych musi również mieć odpowiedni ku temu charakter.
Drużyna
gry pkt bilans
Dlaczego piłka nożna?
sportowych także zostały za- 1 Chełmiec Euromar
10
26
26:4
W drugiej klasie szkoły podstawowej na jakimś turnieju wypatrzył mnie trener Korwieszone. Od trzynastu lat fi- 2 Modeko
10
20 20:10
but, który zaprosił mnie na zajęcia Górnika Wałbrzych. Od tego zaczęła się moja dłunisz Wałbrzyskiej Amatorskiej 3 Dom Finansowy
10
19 19:11
ga, bo niemal 30-letnia przygoda z futbolem.
Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój” na- 4 Wodociągi
Jaki cel jako trener chcesz osiągnąć?
10
13 13:17
Nie ukrywam, że chciałbym kiedyś dołączyć do sztabu szkoleniowego zespołu Eksstępował najpóźniej pod koniec 5 Aqua Junior
10
7
7:23
traklasy, to moje osobiste marzenie. A jeśli chodzi o codzienną pracę, to wypromomaja. Obecnie wiadomo, iż z 6 Bielawianka
10
5
5:25
wanie moich podopiecznych na jak najwyższy poziom sportowy i ligowy w kraju
doskonale
znanych
nam
powooraz za granicą. Mam fajnych, utalentowanych chłopaków, więc jest to jak najbarBartłomiej Nowak
dów tego planu nie uda się zredziej realny plan, który sobie założyłem.
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Co ćwierka w sieci...

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
@CUPT_gov_pl

InValbrzych

Dziś najważniejszy dzień w roku! #DzieńZiemi. Zmiana codziennych przyzwyczajeń na bardziej przyjazne środowisku jest b. ważna dla ratowania ekosystemu
całej planety. Dzięki środkom z #UE możemy korzystać z rozwiązań eko w projektach realizowanych m. in. w sektorze transportu!

@InValbrzych
Breaking News! Wykonawca przejmuje plac budowy drogi w pobliżu obiektu
„Wałbrzych centrum”. Etap budowy wkracza w nową fazę! Trzymamy kciuki Skrzyżowane palceSkrzyżowane palceSkrzyżowane palceNowoczesne centrum transportowe i handlowe, jakiego @WalbrzychMM potrzebuje.
4:27 PM · 20 kwi 2020

12:04 PM · 22 kwi 2020

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

MKS Szczawno-Zdrój
@MksZdroj

Dotarł do nas kolejny transport 100 tysięcy (!) maseczek, które otrzymaliśmy od
niemieckiego rządu Bundesministerium für Gesundheit oraz naszych Przyjaciół z
Saksonii. Wszystko trafi do dolnośląskich jednostek medycznych.
Serdecznie dziękujemy! Vielen Dank!
6:45 PM · 22 kwi 2020

Rozgrywki zawieszone, jednak może jest ktoś, kto chciałby w dobrej cenie nabyć
sprzęt sportowy? Nasz sponsor robi wyprzedaż, więc zachęcamy do kontaktu z
firmą Almar-Sport. Prosimy o RT @1955Lzs @okeciewarszawa @Unia1947 @NaprzodSwibie @Chroberz @TempoPaniowki @dolzpnwroc
2:26 PM · 21 kwi 2020

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

EU Regio Poland (Komisja EU Polityka Regionalna)

@MuzeumWalbrzych

@RegioPoland

Wczorajsza sytuacja zdaje się być już opanowana...Choć dziewczyna ze zdjęcia nie
może się już doczekać, aby Państwu opowiedzieć, co ją wczoraj spotkało Zainteresowanych zapraszamy na nasz profil na Facebooku, na którym właśnie pojawiła się
jej opowieść! Gotowi? #duchywmuzeum
12:10 PM · 22 kwi 2020

#FunduszeUE dla Stobrawskiego Centrum Medycznego:
10 pomp infuzyjnych,️10 inhalatorów pneumatycznych, ️6 respiratorów transportowych, 1 respirator do intensywnej terapii, 4
️ 0 dozowników tlenu, 6
️ wideolaryngoskopów, ️25 łóżek szpitalnych, ś️ rodki ochrony osobistej, #UEpomaga
8:05 PM · 22 kwi 2020

Wałbrzyska SSE

EpiskopatNews

@WalbrzyskaSSE
Prezes dr @piotr_sosinski
i wiceprezes #KamilZieliński przekazali pakiet wsparcia dla Caritas Diecezji
ŚwidnickiejNapięty biceps Worek pieniędzyPomoc finansową otrzymały placówki diecezjalne: Centrum Wsparcia Osób Pozostających w Kwarantannie oraz
Jadłodajnia przy Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego.
10:43 AM · 22 kwi 2020

@EpiskopatNews
#BpAdamWodarczyk: Warunkiem budowania prawdziwego pokoju jest otwarcie
na Boże #Miłosierdzie oraz wyobraźnia miłosierdzia w służbie potrzebującym.
#TydzieńMiłosierdzia
https://bit.ly/2xBhEoN
7:05 PM · 22 kwi 2020

Garbarska otwarta

Tydzień temu opublikowaliśmy na łamach tygodnika fotorelację z finiszu prac na ulicy Garbarskiej. W tym tygodniu nastapiło oficjalne jej otwarcie.
Warto przypomnieć, że realizacja
śródmiejskiej uliczki możliwa była
dzięki Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu w ramach tzw. Planu
Junckera. Dzięki olbrzymiej kwocie
242 mln złotych Wałbrzych rozszerza rewitalizację miasta oraz wyko-

nuje inne inwestycje wskazane jako
konieczne. Przypominamy również,
że na 56 zadań miasto otrzymało
wsparcie finansowe EBI w wysokości 120 mln złotych. Wykonawcą remontu ulicy była firma MAT-BRUK ze
Świdnicy. Natomiast wartość zada-

nia, w tym roboty drogowe, nadzór
inwestorski, dokumentacja, to kwota blisko dwóch milionów złotych.
PAS
foto: UM Walbrzych
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USŁUGI
(1) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981
(33) ANTENY SATELITARNE
– montaż, naprawy i ustawianie
w najlepszej cenie i najkrótszym
czasie. Tel. 606 937 229
(1) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNE
-TANIO!
W W W. M E B L E - I B G . W E E B LY.
COM TEL. 607 218 533
(1) Naprawa TELEWIZORÓW LCD
i innych, również w domu klienta.
Naprawa
FOTOGRAFICZNYCH
APARATÓW CYFROWYCH Rok
gwarancji na usługę. Czynne od 9 - 17
w sobotę do 13 793-10-10-22 lub 74660-38-43
(1) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992, 74 841 25 40
(1) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE
MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT
KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696

(21) KOMPUTERY, LAPTOPY SERWIS-NAPRAWA Całodobowo
tel. 726-005-726 tanio, szybko, profesjonalnie Wałbrzych ul. Słowackiego
5,www.speed24h.info
(1) MARSAT – MONTAŻ ANTEN
SATELITARNYCH, tel. 607 454 261
(4)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130
(3) Naprawa maszyn do szycia wszelkich typów, domowe i przemysłowe.
Wałbrzych ul. Armii Krajowej 47,
czynne w godz. 9-16. Tel. 790 26 04 51
Hydraulik – instalacje wodno-kanalizacyjne centralnego ogrzewania,
kotły co, montaż kominów, instalacje
gazowe, usuwanie awarii tel. 506 754
379 .
(16) Remonty mieszkań pod klucz,
centralne ogrzewanie, elektryka, kafelki, gładzie na mokro, remonty łazienek. Tel. 513 022 801
PRACA
(1) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech. Kontakt 602 784
629 ,
e-mail: serene27@wp.pl
Osoby z niepełnosprawnością. Wałbrzych. Pakowanie. 2 zmiany. Tel.
734 108 163

KUPIĘ
(1) 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 winylowych, starodruki, rzeźby, obrazy i
inne antyki w przystępnych cenach.
Tel. 536 450 782

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

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

KREDYTY
gotówkowy, firmowy,
hipoteczny

ODDŁUŻENIA
Broniewskiego 65
Wałbrzych

796 610 010

REMONTY

Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.

mieszkań i domów

pobrania w domu pacjenta,

szybkie terminy
SZYBKO
I SOLIDNIE

504 175 028

mgr analityki medycznej

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

