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Wjechał w przystanek
W ostatnią sobotę października późnym wieczorem w Wałbrzychu na ulicy Armii Krajowej
tuż obok Pałacu Tielscha doszło
do poważnie wyglądającego
zdarzenia drogowego. Po godzinie 22:00 samochód osobowy
wjechał w przystanek i oczekujących na autobus pieszych. W
wyniku wypadku jedna osoba
trafiła do szpitala. Policjanci za
popełnione przestępstwo w ruchu drogowym odebrali kierującemu prawo jazdy. Ustalili również, że 19-latek był trzeźwy.
Z ustaleń wałbrzyskich policjantów
ruchu drogowego wynika, że 19-latek
w wyniku nadmiernej prędkości na
łuku drogi, kierowanym przez siebie
samochodem zjechał na chodnik, a
następnie uderzył w wiatę przystankową, a także w siedzące na przystanku
piesze. Pierwszej z nich nic poważnego
się nie stało, natomiast drugą z obrażeniami prawej nogi zabrał z miejsca
zdarzenia zespół ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze ostatecznie
zatrzymali kierującemu prawo jazdy
i odebrali elektronicznie dowód rejestracyjny za uszkodzenia samochodu.
Sporządzili również wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, gdyż pojazd nie miał aktualnego

ubezpieczenia. Sam samochód trafił
na parking strzeżony. Policjanci ustalili,
że sprawca wypadku był trzeźwy. Zlecili jednak wykonanie badań krwi, aby
sprawdzić, czy nie znajdował się pod
wpływem narkotyków.
Red.
źródło: www.walbrzych.policja.gov.pl
foto: Artur Łakomy
POLICJA APELUJE do osób prowadzących różnego typu pojazdy o
zachowanie ostrożności na drogach.
Warto po raz kolejny wspomnieć o do-

Przejęte narkotyki

Ponad dwa tysiące porcji handlowych środków psychotropowych w
postaci metamfetaminy ujawnili i
zabezpieczyli w jednym z mieszkań
w dzielnicy Podgórze policjanci
Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
Funkcjonariusze zatrzymali 28-letniego mieszkańca Wałbrzycha.

Policjanci kryminalni realizując
informację własną 29 października
około południa zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa 28-latka.
Mężczyzna w miejscu zamieszkania
przy ulicy Świdnickiej w Wałbrzychu
trzymał środki psychotropowe w postaci metamfetaminy. Można było z
nich wyprodukować około 2140 por-

stosowaniu prędkości do panujących
warunków na drodze i nieprzekraczaniu tej dozwolonej. Pamiętajmy, aby
wyprzedzać w miejscach dozwolonych. Zanim rozpoczniemy wykonywanie manewru powinniśmy upewnić
się, że nie spowoduje to zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Na ścinajmy zakrętów i nie zjeżdżajmy
na przeciwległy pas ruchu. Chwila nieuwagi może zakończyć się poważnym
wypadkiem, tak jak w opisanym powyżej przypadku.

cji handlowych tego narkotyku. Funkcjonariusze podczas przeszukania
pomieszczeń znaleźli także mniejsze
ilości środków odurzających w postaci
marihuany. Podczas trwania czynności procesowych mężczyzna przyznał
się do popełnienia przestępstwa. Za
posiadanie znacznej ilości narkotyków wałbrzyszanin może trafić za kraty więzienia nawet na 10 lat.
Red.
źródło: www.walbrzych.policja.gov.pl

Rowerowe Zaduszki w Gminie Walim
Już po raz piąty, 2 listopada – w Dzień
Zaduszny, rowerzyści z grupy MTB Walim
team Junior, odwiedzili stare cmentarze,
położone na terenie gminy Walim. Na
grobach tych, którzy mieszkali tutaj przed
nami, młodzi sportowcy zapalili znicze.
Uczestnicy odwiedzili starą kaplicę grobową Klingberga, całkowicie zapomniane
cmentarze na przedmieściu Walimia i w
Górnych Jugowicach oraz miejsce pamięci
zamordowanych w Górach Sowich jeńców
wojennych, robotników przymusowych i
więźniów KL Gross-Rosen.
Red.
foto:Gmina Walim

2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia
Paweł Jarema,

nauczyciel biologii, w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu.
wszystkich: i dzieci, i nauczycieli, dyskomfortem jest to, że
przy tym komputerze człowiek
musi spędzić ogromnie dużo
czasu. Organizm nie jest naturalnie do tego przystosowany i
się męczy.

Czy wiosenny okres pandemii nauczył uczniów i nauczycieli czegoś, co pomogło
lepiej wejść, tym razem teraz
jesienią, w system prowadzenia zajęć online?
Obecnie zdalne nauczanie
wygląda już inaczej, ponieważ
był odpowiedni czas na to,
żeby się prawidłowo do tego
przygotować. Jesteśmy obecnie w trakcie zajęć doszkalających, dzięki którym doskonalimy techniki pracy zdalnej
z uczniami, dlatego na pewno
lepiej czujemy się w tym temacie teraz niż w marcu, kiedy
każdy musiał polegać na swoich umiejętnościach, a bywało,
że i na intuicji.
Uczniom też się lepiej pracuje?
Sporo chaosu udało się wyeliminować, ponieważ teraz
korzystamy w szkole z jednej
platformy. W marcu nauczyciele korzystali z różnych komunikatorów. Dzieciaki trochę się
w tym wszystkim pozapętlały.
Obecnie zajęcia na wszystkich
lekcjach odbywają się na jednej platformie. Jest to olbrzymie ułatwienie i co ważne, nie
ma żadnych problemów z łączeniem się z uczniami.
Czy wszystkie szkoły pracują na tych samych platformach?
Z tego co wiem, to każda
szkoła wybrała swoją, najlepiej
jej odpowiadającą.
Czy jest coś, co obecnie
ewidentnie przeszkadza w
nauczaniu?
Wszystkim brakuje bezpośredniego kontaktu. Rozmawiam ze swoimi uczniami
i twierdzę, że oni naprawdę
bardzo chętnie powróciliby do
normalnego systemu. Tym bardziej, że przed wieloma z nich
matura. Człowiek jest istotą
społeczną, dlatego w całkiem
innej atmosferze przebiega
lekcja w wersji tradycyjnej,
inaczej natomiast przed monitorem komputera. Niestety dla

Jak Pana zdaniem wygląda koncentracja ucznia podczas takiej lekcji, bo różne
są zdania nauczycieli na ten
temat?
Uważam, że zależne jest to
od zespołu klasowego. Są zespoły, które zawsze są bardzo
aktywne, i chętnie udzielają odpowiedzi na zadawane
pytania, niezależnie od tego
czy jesteśmy w nauczaniu
zdalnym, czy tradycyjnym. Są
też takie zespoły, które bez
względu na to, czy jesteśmy
w wersji online, czy w wersji
stacjonarnej, nie za chętnie
udzielają odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytanie.
Moim zdaniem jest to kwestia
charakteru uczniów. Nie wydaje mi się, żeby obecny model nauczania w jakiś sposób
wpływał na ich koncentrację, a
przez to i aktywność na lekcji.
Czy program nauczania
powinien zostać przemodelowany w związku z tym,
że nie jest dostosowany do
możliwości obecnego modelu nauczania? Czy obecny
system faktycznie powoduje, że tej wiedzy nie można
przekazać w takiej ilości i w
takiej jakości, jak to powinno
zostać zrobione?
My jako nauczyciele naprawdę staramy się każdą
minutę zajęć, prowadzonych
w taki sposób, traktować jak
sztabkę złota. I naprawdę staramy się wyciągnąć z każdej
lekcji „dwieście procent ze stu”,
jeżeli można to tak określić.
Trzeba sobie jednak zdawać
sprawę z tego, że cały dzień
siedzenia przed komputerem,
nie służy przyswajaniu tej wiedzy i w tym jest problem. Jak
każdy nauczyciel, jestem zobowiązany do realizacji podstawy
programowej, która do tej pory
nie została w żaden sposób
zmieniona, natomiast uważam, że jednak jakieś działania
powinny być w tym kierunku
podjęte, żeby tę podstawę programową zmodyfikować.
Dziękuję bardzo za rozmowę,
Anna Waligóra - Stupnicka

Piątek, 6 listopada 2020
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„Musimy złapać zmianę za rękę, albo niechybnie zmiana złapie nas za gardło.”
Winston Churchill
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Województwo
Dolnośląskie

Wiadomości z regionu

PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Dolny Śląsk walczy ze smogiem. Zakontraktowano już niemal 2 mld zł
Największa część tych
środków została przeznaczona na eliminację tak
zwanej emisji kominowej i
transportowej. Samorząd
województwa
przeprowadził kilkadziesiąt konkursów, w ramach których
samorządy lokalne, mieszkańcy i organizacje pozyskiwały pieniądze na termomodernizację budynków,
wymianę pieców czy inwestycje w odnawialne źródła
energii. Nadal można starać
się o dofinansowania na te
cele. Na Dolnym Śląsku ruszyła też kolejna odsłona
kampanii „Czyste zasady”.
Walka o czyste powietrze
to w ostatnich latach jeden z
najważniejszych
priorytetów
zarówno Unii Europejskiej, jak
i Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Przez 6 lat na ten
cel przeznaczono aż 2 mld zł. Z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 pochodzi
około 85% zaangażowanych
środków. Pozostała kwota to
głównie fundusze samorządowe
i krajowe, czyli wkład własny beneficjentów.
- Samorząd województwa
podjął i nadal podejmuje szereg
działań, które w efekcie mają poprawić jakość powietrza w regionie. Niestety wciąż, zwłaszcza w
okresach grzewczych, zmagamy
się ze smogiem. Jego głównym
źródłem na Dolnym Śląsku jest
emisja kominowa. We Wrocławiu
i innych dużych miastach istotną
rolę w tej kwestii odgrywa także
transport samochodowy – mówi
Cezary Przybylski, Marszałek
Województwa Dolnośląskiego.
Wysiłki te dają widoczne efekty, ponieważ poziom zanieczyszczenia powietrza zmniejsza się
z roku na rok. Wciąż jest jednak
wiele do zrobienia.
Ponad połowa Dolnoślązaków wciąż oddycha zanieczyszczonym powietrzem
Jak wynika z najnowszych badań Państwowego Monitoringu
Środowiska, czyli instytucji, która
stale sprawdza jakość powietrza
w całym kraju, 56 procent Dolnoślązaków mieszka na obszarach, gdzie poziom szkodliwego
benzo(a)pirenu przekracza przyjętą normę. To substancja powstająca w wyniku niepełnego
spalania związków organicznych,
w tym paliw stałych, drewna, odpadów, tworzyw sztucznych czy
paliw samochodowych. Benzo(a)
piren kumuluje się w organizmie,
jest toksyczny i rakotwórczy. Największe stężenia tej substancji w
ubiegłym roku notowano w Nowej Rudzie (813 proc. wartości

docelowej), Szczawnie Zdroju,
Wałbrzychu i Legnicy.
- Wyniki dla Wałbrzycha i
Szczawna Zdroju pokazują, jak
ważne jest wdrażanie programów
wymiany pieców czy termomodernizacji budynków, ale także
edukacja mieszkańców. Istotną
rolę w walce ze smogiem odgrywa zmiana przyzwyczajeń i świadomość ludzi dotycząca tego, co
można palić, a czego nie wolno.
Jeśli chcemy oddychać czystym
powietrzem, wszyscy musimy o
nie zadbać – stwierdza Ewelina
Szydłowska-Kędziera, radna
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Kolejnym szkodliwym zanieczyszczeniem powietrza, jakie
występuje na znacznej części
województwa, są pyły zawieszone PM10, czyli niezwykle małe
cząstki m.in. kurzu, popiołu, a
także startych opon czy tarcz i
klocków hamulcowych. Często
osiadają na nich także inne substancje np. metale ciężkie. Pyły te
bardzo łatwo przenikają do płuc.
Mogą być toksyczne. Powodują
kaszel, trudności w oddychaniu i
zaostrzenie alergii.
W 2019 roku normy dobowe pyłów zawieszonych PM10
najczęściej przekraczane były w
Nowej Rudzie (78 dni), Lubaniu,
Kłodzku i Legnicy. Największa
poprawa jakości powietrza w
tym zakresie widoczna jest w
Ząbkowicach Śląskich, Oławie,
Wrocławiu, Szczawnie Zdroju,
Zgorzelcu, Polkowicach i Oleśnicy.
- Czystość powietrza powoli
acz systematycznie poprawia się
w poszczególnych częściach naszego województwa. Szczególną
uwagę musimy zwrócić na tereny
poprzemysłowe, takie jak okolice
Wałbrzycha, na których poziom
zanieczyszczeń bywa wyższy. Kierowanie środków na ochronę jakości powietrza i edukację w tym
zakresie będzie jednym z naszych
priorytetów w nadchodzącej perspektywie finansowej – zaznacza
Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
Specyficznym dla naszego
regionu problemem są przekroczenia poziomu rakotwórczego
arsenu w okolicach Głogowa.
Arsen w powietrzu to w dużej
mierze efekt uboczny górnictwa
i hutnictwa. We Wrocławiu natomiast, w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwych ulic, notuje się
wysoki poziom dwutlenku azotu
będącego skutkiem ruchu samochodowego.
Miliardy złotych na walkę ze
smogiem
Samorząd
Województwa
Dolnośląskiego problem smogu traktuje bardzo poważnie. W

walce z nim bardzo istotne jest
unijne wsparcie. W obecnej perspektywie finansowej wspólnoty
i kolejnych budżetach samorządu województwa przewidziano
środki w wysokości aż prawie
2 mld zł na wsparcie budowy
instalacji do produkcji energii
z odnawialnych źródeł, poprawę efektywności energetycznej
przedsiębiorstw, sieci ciepłowniczych i instalacji kogeneracyjnych, czyli wykorzystujących
ciepło powstałe jako produkt
uboczny w produkcji prądu. Największa część środków została
jednak przeznaczona na walkę z
tzw. emisją kominową i transportową.
W pierwszym przypadku stawiano na termomodernizację
budynków, czyli ocieplanie ścian,
stropów i dachów oraz wymianę
okien i drzwi, podłączanie do
sieci ciepłowniczych, a także na
zmianę pieców na nowe, bardziej ekologiczne lub instalowanie urządzeń odnawialnych źródeł energii.
Programy te mają pomóc Dolnoślązakom oszczędzać energię
oraz dostosować swoje domowe
paleniska do założeń uchwał antysmogowych przyjętych w listopadzie 2017 roku. Trzy dokumenty skonstruowane dla Wrocławia,
uzdrowisk oraz pozostałej części
województwa wprowadzają od
1 lipca 2028 zakazy i ograniczenia w zakresie stosowania paliw
i instalacji wykorzystywanych do
ogrzewania.
Tylko ze środków RPO WD
2014–2020 w zakresie eliminacji
emisji kominowej przeprowadzono 24 konkursy na projekty
wspierane w formie bezzwrotnej
dotacji, a także jeden realizowany
w systemie pożyczkowym. Dzięki
temu uda się osiągnąć między
innymi:
- zmniejszenie rocznej emisji
pyłów PM 10 o 124 tony i PM 2,5
o 71 ton,
- modernizację 680 budynków
o łącznej powierzchni ponad 1
mln m2,
- poprawę efektywności energetycznej prawie 10 tys. gospodarstw domowych,
- modernizację prawie 7 tys.
źródeł ciepła (od pojedynczych
pieców po duże kotłownie).
Bardzo ważnym elementem
walki ze smogiem jest także redukcja emisji transportowej, czyli
zanieczyszczeń produkowanych
m.in. przez samochody i autobusy. W tym zakresie realizowane
były projekty związane z zakupem niskoemisyjnego taboru na
potrzeby komunikacji miejskiej
i podmiejskiej, a także budową
centrów przesiadkowych oraz
dróg rowerowych. Celem tych
przedsięwzięć jest ograniczenie

indywidualnego transportu zmotoryzowanego w centrach miast.
W tym zakresie z RPO WD
2014–2020 przeprowadzono 11
konkursów, w ramach których:
- zakupionych zostanie prawie
200 niskoemisyjnych autobusów
komunikacji publicznej, jeździć
będzie mogło nimi ponad 18 tys.
osób,
- powstanie 51 obiektów
Bike&Ride i 61 Park&Ride, gdzie
znajdzie się ponad 3 tys. miejsc
postojowych,
- wybudowanych lub przebudowanych zostanie 156 km linii
autobusowych,
- wybudowanych lub przebudowanych będzie prawie 200 km
dróg rowerowych,
- emisja CO2 spadnie o niemal
8,7 tys. ton.
W połowie października zakończył się także konkurs dla
gmin miejskich i miejsko-wiejskich na modernizację oświetlenia ulicznego. W grudniu ruszą
natomiast programy termomodernizacji szkół, przedszkoli i
żłobków, a w styczniu 2021 rozstrzygnięty będzie konkurs na
instalacje urządzeń do produkcji
prądu ze źródeł odnawialnych
dla klastrów energii.
Ruszyła kolejna odsłona
kampanii „Czyste zasady”
Jej celem jest uświadomienie
mieszkańcom szkodliwego oddziaływania zanieczyszczonego
powietrza na ich zdrowie i środowisko naturalne oraz przypomnienie o obowiązkach wynikających z przyjętych uchwał
antysmogowych.
- O skutkach zdrowotnych wdychania zanieczyszczonego powietrza Dolnoślązacy mogą dowiedzieć się ze spotów radiowych i

telewizyjnych, artykułów w prasie,
a także animacji prezentowanych
w pociągach Kolei Dolnośląskich.
Dodatkowo, stale prowadzona jest
działalność w mediach społecznościowych oraz strona internetowa
www.czystezasady.pl - wylicza
Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.
Z witryny można dowiedzieć
się między innymi, jakie środki na
termomodernizację budynków
czy wymianę pieców są jeszcze
dostępne, poznać doradcę energetycznego przypisanego do danej gminy, a także zrobić test za
pośrednictwem klasyfikatora antysmogowego. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania zobaczymy,
czy spełniamy wymogi uchwał
antysmogowych. Jeśli nie, wyświetlane są rekomendacje.
W najbliższym czasie przeprowadzona będzie także specjalna
akcja obrazująca mieszkańcom
województwa zagrożenia związane z wdychaniem zanieczyszczonego powietrza. W Jeleniej
Górze i w Wałbrzychu zainstalowane zostaną tak zwane mobilne
płuca. Ten kilkumetrowy model
wykonany jest z przepuszczalnego materiału, który przez filtrowanie powietrza imituje oddech
człowieka. Pod wpływem zanieczyszczeń płuca zmieniają kolor z
białego na szary, co pokazuje jak
niepożądane substancje wnikają
do naszego organizmu szkodząc
zdrowiu, a nawet życiu.
Mieszkańcy
województwa,
którzy chcą skorzystać z dofinansowań, cały czas mogą składać
wnioski w ramach krajowego programu „Czyste Powietrze”, a wrocławianie mają do dyspozycji także miejski projekt „KAWKA Plus”.

4 Temat Tygodnia
Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

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

Harcówka zimą

Największe epidemie – część 3 - ostatnia
Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy cykl Tematu Tygodnia o wielkich epidemiach, z którymi borykał się człowiek w różnych epokach historycznych. To, że obecnie przyszło nam walczyć z kolejnym
niewidzialnym wrogiem, jakim jest COVID-19, jest dowodem na to, że istota ludzka nadal musi zachować czujność i umieć stawić czoło chorobom, jakie pojawiają się na naszym globie.
O czym pisaliśmy?
W pierwszej części (dwa tygodnie
temu) pisaliśmy o tym jak epidemia
przeradza się w pandemię oraz jakie
jest ryzyko występowania epidemii,
czyli: niska śmiertelność, wysoka zakaźność oraz długi okres bezobjawowego przebiegu choroby. Wszystkie
te cechy umożliwiają tworzenie się
większej liczby nosicieli, krążenie w
REKLAMA

populacji, rozmnażanie się i mutowanie wirusów. Z pewnością globalizacja i dobra komunikacja również
mają wpływ na częstotliwość i tempo rozpowszechniania się pandemii.
Przedstawiliśmy także Państwu w
tym samym wydaniu różne rodzaje
epidemii, takie jak: dżuma Justyniana – 541-544, zaraza ateńska – 430
p.n.e, "czarna śmierć" - 1346-1353 r.
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Z kolei tydzień temu w Temacie Tygodnia skupiliśmy się na pandemii w
Ameryce w XVI wieku, epidemii cholery w XIX wieku, a także "hiszpanki"
(1918-1919). Teraz zakończymy cykl
kolejną porcją wiedzy.
„Trzecia” pandemia dżumy (od
ok. 1855).
Jak podają źródła historyczne,
pandemia ta mogła pochłonąć do 12

www.30minut.pl
milionów ofiar i dotknęła każdego
kontynentu na na naszym globie (z
wyjątkiem Antarktyki). Szacuje się,
że w jej wyniku zmarło najwięcej
ludzi, głównie w Chinach – gdzie
choroba się pojawiła – i w Indiach.
Ta epidemia, która rozpoczęła się w
1855 roku, była trzecim i ostatnim
wielkim uderzeniem dżumy dymieniczej (zaraz po zarazie z czasów Justyniana i średniowiecznej "czarnej
śmierci"). Okazuje się, że w ciągu niemal stu lat trwania (jej koniec przypada dopiero na okolice 1960 roku),
dotarła do Afryki, Oceanii i – po raz
pierwszy w historii – do Ameryki. By
powstrzymać rozwój choroby, po raz
pierwszy podjęto wówczas wysiłki
na skalę światową. Międzynarodowa Konferencja Sanitarna przyjęła
porozumienie w sprawie wzajemnego przekazywania informacji i reguł
kwarantanny. Dyskutowano też o
próbach kontroli populacji szczurów, które zidentyfikowano jako
głównych nosicieli śmiercionośnej
bakterii.
Świńska grypa 2009-2010
Historia tej choroby jest bardzo
bliska naszym czasom. Otwórz pandemia świńskiej grypy rozwinęła się
w latach 2009-2010. Była przyczyną
śmierci blisko 200 tysięcy osób na całym globie. Została wywołana przez
zmutowany wirus grypy A H1N1, natomiast pierwsze jej przypadki pojawiły się w Meksyku, skąd przedostała
się do USA. W następstwach czasu
świńska grypa obejmowała kolejne
kontynenty, aż w czerwcu 2009 roku
Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię. Okazało się, że objawy świńskiej grypy nie różniły się
znacząco od tych pojawiających się

przy grypie sezonowej. Natomiast
według źródeł za wywołanie zgonów odpowiadało w tym przypadku
przede wszystkim odmienne zapalenie płuc i powikłania jakie się z nim
wiązały.
Wirus Ebola 2013-2016
Rozwoju epidemii Ebola w latach
2013- 2016, to głównie teren Afryki
Środkowej. Pierwsze przypadki zakażenia zaobserwowano w Gwinei.
Objawami zakażenia są: wysoka
gorączka, biegunki, wymioty, co
skutkuje wyniszczeniem organizmu
i śmiercią. Różne źródła podają, że
liczba zakażonych wirusem Ebola, w
wyżej wymienionych latach mogła
wynieść około 30 tysięcy (z czego
1/3 zmarła).
SARS
Epidemia SARS została wywołana przez koronawirusa SARS-CoV.
Pierwszym krajem, w którym pojawiło się zakażenie, były Chiny (stąd
choroba rozprzestrzeniła się na inne
kraje azjatyckie, a następnie na pozostałe kontynenty). Przyjmuje się,
że liczba osób zarażonych SARS-CoV
na całym świecie wyniosła 8419, z
czego potwierdzono 812 przypadków śmiertelnych.
Zebrał i opracował
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:
https://portal.abczdrowie.pl/
https://wielkahistoria.pl/
https://www.medonet.pl/
https://mgr.farm/
https://businessinsider.com.pl/
https://historia.org.pl/
https://www.medonet.pl/
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Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Respirator – jak podaje
Słownik Języka Polskiego słowo to oznacza po pierwsze
aparat umożliwiający sztuczne
oddychanie, po drugie - maskę z filtrem chroniącą układ
oddechowy przed pyłami, gazami itp. Jednak słownikowa
definicja jest nieco za krótka,
by zrozumieć to z czym mamy
do czynienia. Otóż według
źródeł medycznych respirator
to urządzenie medyczne potocznie nazywane sztucznymi
płucami, które pełni funkcje
wspomagające lub zastępujące mięśnie pacjenta niezbędne w procesie oddychania.
Respirator może być używany
zarówno w warunkach domowych, jak i na oddziałach szpitalnych. Ciekawa jest również
historia respiratora, ponieważ
inspiracją do zbudowania
tych urządzeń stosowanych w
obecnych latach była epidemia choroby Heinego-Medina
w Danii, która miała miejsce
w 1952 roku. Warto podkreślić, że nowoczesne respiratory umożliwiają wtłaczanie
gazu oddechowego do płuc
przez rurkę intubacyjną lub
tracheotomijną podłączoną
do sterownika aparatu. Respiratory nowej generacji wyróżnia niewielki rozmiar, mała
waga, bezpieczeństwo oraz
niezawodność, dzięki czemu
idealnie sprawdzą się w wentylacji mechanicznej, zarówno
na oddziałach szpitalnych, jak i
w warunkach domowych. Dziś
w dobie pandemii koronawirusa respirator to urządzenie
na wagę złota (choć najtańsze wersje kosztują 20 tysięcy
złotych). Liczba dostępnych
respiratorów w Polsce dla pacjentów z dnia na dzień jest
coraz mniejsza i oscyluje w
granicach kilkudziesięciu sztuk
na każde województwo. To naprawdę niewiarygodnie mało
w stosunku do tego, co może
niebawem nas spotkać. Nie
chcę być „pisarzem czarnych
scenariuszy”, ale po fali ostatnich strajków, za kilka tygodni
może się okazać, że respiratorów i łóżek szpitalnych może
zabraknąć. Oby nie! Dlatego
pamiętajmy, by w czasach
pandemii stosować się do
wprowadzonych obostrzeń,
bo może się okazać, że respiratorów zabraknie dla naszych
bliskich czy nas samych.
Redaktor Naczelny

Wydarzenia 5

od 18 lat
razem z Wami

Wałbrzych miastem z klimatem!
To będzie rewitalizacja
zielonej przestrzeni w jednej z najstarszych dzielnic
Wałbrzycha, ponieważ miasto wygrało wspólny projekt
gminy Wałbrzych oraz Miejskiego Zarządu Budynków
w Wałbrzychu pod nazwą
„Zielone podwórka – parki
kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha”. Projekt
zwyciężył w konkursie „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura” organizowanym przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod
patronatem
Ministerstwa
Klimatu i Środowiska.
Warto nadmienić, że Wałbrzych
zwyciężył w kategorii miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców,
a jego projekt obejmuje utworzenie czterech parków kieszonkowych. Instotne jest również to, że
przedmiotowy projekt będzie realizowany na terenie dzielnicy Podgórze. Przedsięwzięcie obejmuje
realizację inwestycji w zakresie
zielono-niebieskiej infrastruktury,
obejmującej utworzenie czterech
parków kieszonkowych w czterech
lokalizacjach miasta Wałbrzycha:
ul. Niepodległości 9a, 11; ul. Niepodległości 10a, 14-16, Piotra Skargi 35-39c; ul. Niepodległości 70-72
oraz ul. Drzymały 7-9. W ramach

tych inwestycji tereny miejskie,
które były dotychczas nieużytkowane zostaną przekształcone
w obszary zielone wyposażone
w błękitno-zieloną infrastrukturę. W praktyce oznacza ta, że we
wszystkich wyżej wymienionych
lokalizacjach przewidziano trzy
sposoby systemu retencjonowania wód opadowych przez: ogrody
deszczowe w postaci niecek retencyjnych, tereny zieleni ozdobnej
(drzewa, krzewy, rabaty bylinowe,
łąki kwietne), trawniki. Natomiast
w ramach tego projektu utworzony zostanie obszar o walorach
przyrodniczych o pow. 9395,34 m2
w 4 lokalizacjach śródmiejskiej części Wałbrzycha. Ważnym elementem będzie poprawiony system zagospodarowania wód opadowych
wraz z likwidacją zasklepień gruntu w celu przeciwdziałania podtopieniom i zalaniom. Planuje się
również zretencjonować 23.722,29
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Szanowni Państwo!
Od 14 lat prowadzimy Fundację Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych Feniks w Wałbrzychu.
Posiadamy zatem ogromne doświadczenie w
zakresie świadczenia działalności opiekuńczej. Z
dniem 01.07.2020 otworzyliśmy Dom Dziennego
Pobytu „Oaza Seniora” przy ul. Hetmańskiej 5g w
jednej z dzielnic Wałbrzycha - na Podzamczu.
Placówka czynna jest w godz. 7-17 w dni powszednie. Zapraszamy wszystkie osoby starsze,
bez bliskich oraz mające trudności z czynnościami dnia codziennego. Jeżeli jesteś zatem samotny/samotna, potrzebujesz opieki oraz pomocy, a
przy okazji chcesz miło i kreatywnie spędzić czas
- skontaktuj się z nami! Zachęcamy do niewiążącej wizyty w Domu Dziennego Pobytu „Oaza
Seniora” oraz do zapoznania się z pełną ofertą.
Nasz personel chętnie odpowie na każde pytanie, pokaże dostępne sprzęty, sale itp.
Nadmieniamy, iż istnieje także możliwość
skorzystania z odpłatnego transportu. Dysponujemy samochodem, który przywiezie Państwa
do „Oazy Seniora” i odwiezie do domu. Prosimy
o punktualność, gdyż o godz. 9:00 zaczynają się
zajęcia z terapii zajęciowej. Pani Beata Kowalska-Kaleta, nasz terapeuta zajęciowy, na życzenie
przybliży ich specyfikę.
Po terapii zajęciowej i krótkiej przerwie zajmie
się Państwem doświadczony rehabilitant, mgr fizjoterapii Pani Agnieszka Arumińska - Janas.
Dom „Oaza Seniora” jest wyposażony w sprzęt
rehabilitacyjny, natomiast zajęcia rehabilitacyj-

m3 wód opadowych na terenach
objętych projektem w skali roku.
Mieszkańców z kolei ucieszy fakt,
że zostanie utworzony obszar o
powyżej 7548,12 m2 posiadający
charakter rekreacyjny lub co najmniej przyjazny mieszkańcom. W
ekologicznej sferze oczekuje się,
że nastąpi zmniejszenie efektu wyspy ciepła na terenach zwartej zabudowy śródmiejskiej w mieście.
Podmiotem realizującym przedsięwzięcie będzie Miejski Zarząd
Budynków Sp. z o.o., ul. Generała
Andersa . Natomiast wnioskodawcą i stroną umowy o dofinansowanie jest Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu. Wartość
inwestycji to 2.890.025 złotych, z
tego z dofinansowania NFOŚGiW:
997.377 złotych. Szacowany termin zakończenia realizacji projektu przypadnie na 30.11.2021 roku.
Red.
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ne będą dostosowane do Państwa możliwości i
chęci. Dysponujemy rowerkami stacjonarnymi,
rotorami, PURem z oprzyrządowaniem i innym
sprzętem do rehabilitacji, w tym materacem do
masażu ciała.
Po ćwiczeniach rehabilitacyjnych i przerwie
można skorzystać z obiadu w formie cateringu.
Przy Dziennym Domu Pomocy „Oaza Seniora”
znajduje się też niewielki ogródek (z bezpośrednim wyjściem z budynku), pozwalający na spędzanie czasu na świeżym powietrzu w ciepłych
porach roku. Zakupiliśmy stoły, krzesła oraz parasole ogrodowe, aby podopieczni mogli przebywać i odpoczywać na wyznaczonym terenie.
Z oferty Oazy Seniora” możecie Państwo
też korzystać częściowo, w wybrane dni tygodnia
Jak zgłaszać się do Dziennego Domu Pobytu „Oaza Seniora”?
Telefonicznie - bezpośrednio u Prezes Fundacji - pod numerem telefonu 663 171 113 lub
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego,
który jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Feniks. W tym przypadku Prezes Fundacji
skontaktuje się z osobą zgłaszającą w celu potwierdzenia zgłoszenia i omówienia warunków
uczestnictwa.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do
niezobowiązującej, zapoznawczej wizyty w
Domu Dziennego Pobytu „Oaza Seniora”, ul.
Hetmańska 5g na Podzamczu.

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Koncentrujemy się na tym
co tu i teraz. Absorbują nasze
myśli informacje o beznadziejnym stanie w kraju i te związane z pandemią. W tej chwili
dokonują się w rewolucyjnym
czasie (bo takie tempo zmian
przybrał klimat) rzeczy w miejscach, gdzie zwykle – mówiąc
najogólniej – wieje chłodem.
2020 jest szczególnie katastrofalny dla całej Arktyki. Nie
spotykana fala upałów spowodowała w czerwcu na Syberii
wzrost temperatur do 10oC
powyżej średniej. Nic nie zmienia się na lepsze. W tej chwili,
gdy zbliża się zima, jeszcze lepiej widać wpływ globalnego
ocieplenia. Morze Łaptiewów,
które zawsze o tej porze roku
było już zamrożone, nadal nie
pokryło się lodem.
Także syberyjski krater Batagaika pogłębia się w alarmującym tempie, a topniejący
lód sprawia, że osuwa się ziemia, wraz z nią budynki.
Niestety sprawdza się czarny scenariusz, o którym pisałam w kwietniu tego roku.
Dodam, że nikt nie spodziewał
się, że stanie się to tak szybko. Wieczna zmarzlina zaczęła topnieć jeszcze szybciej i
uwalnia to, co w jej wnętrzu.
Właśnie w rejonie Morza Łaptiewów, u wybrzeży wschodniej części Syberii zaczęły
wydobywać się spod topniejących śniegów ogromne ilości
metanu, gazu cieplarnianego,
którego poziom jest nawet
osiem razy wyższy niż dotychczas. Właśnie rozpoczął się
proces, który znacznie przyspieszy globalne ocieplenie.
Oczywiście taka ilość metanu
wpływa na cały ekosystem.
Każda kolejna warstwa rozpływająca się od rosnącej temperatury zbliż nas do uwolnienia
wielu wirusów i bakterii, które
są nieznane człowiekowi.
Żyjemy w bardzo intensywnie zmieniającym się świecie.
Mam wrażenie, że skoncentrowani na codzienności, nie
zdajemy sobie sprawy co nam
przyniesie przyszłość, a ta nie
ma różowych okularów.

6 Rozmowa
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Studio Espresso gościło w Cafe Sztygarówka w Starej Kopalni

z Laurą Ludwiczak

z muzykiem, pianistką i członkinią zespołu Maja Karteczka rozmawiał Paweł Szpur

Łączysz naukę z praktyką muzyczną. Czy pamiętasz
pierwszy kontakt ze Szkołą
Muzyczną?
Pamiętam ten moment. To
był dzień egzaminu, w którym
nawet nie zostałam poinformowana o tym, że to jest egzamin.
Myślałam, że to jest konkurs. Pamiętam te zestresowane twarze
innych dzieci, a ja taka wesoła
wbiegłam tam do szkoły.
Muzyka chyba towarzyszy
ci od dziecka? To wpływ rodziców?
Tak, moi rodzice też są muzykami i bardzo często zdarzało mi
się, że jako taka kilkuletnia mała
dziewczynka jeździłam z nimi
na próby różnych zespołów. Zasypiałam pod nagłośnieniem
(śmiech), bo mi to totalnie nie
przeszkadzało. Tak naprawdę
okazało się, że muzyka stała się
moją pasją.
Z tego co wiem, twój egzamin miał miejsce w czasie, gdy
wydarzyła się „katastrofa smoleńska”. Wówczas przerwano
przesłuchanie?
Tak było, ale ja tego momentu
nie pamiętam.
Przejdźmy zatem do tematu samej Szkoły Muzycznej, w
REKLAMA

której jeszcze się kształcisz.
Jak wygląda nauka w takiej
placówce?
Szkoła muzyczna podzielona
jest na dwa stopnie. Pierwszy
stopień to są klasy podstawowe
od pierwszej do szóstej, a drugi
stopień to dawniejsze od pierwszej do trzeciej gimnazjum i od
pierwszej do trzeciej liceum. A
obecnie drugi stopień szkoły
muzycznej jest od siódmej klasy podstawówki i cztery klasy
liceum. Pierwszy stopień Szkoły
Muzycznej w Wałbrzychu mieści
się przy ulicy Piętnastolecia na
Piaskowej Górze, a drugi stopień
mieści się w budynku przy ulicy
Moniuszki.
Czego uczą się dzieci w
pierwszym stopniu, a czego
młodzież w drugim stopniu
Szkoły Muzycznej?
W pierwszym stopniu tak naprawdę jesteśmy kształtowani
…
Czy wówczas wybiera się instrument?
Tak, wówczas wybiera się instrument i uczy się go od pierwszej klasy podstawówki. Na początku są takie bardzo bardzo
prościutkie rzeczy, żeby oswoić
się ze wszystkim, z nowym oto-

czeniem, a później robi się coraz
trudniej.
Wybrałaś... ja powiem pianino, Ty powiesz fortepian.
Dlaczego właśnie ten instrument?
Dlatego, że to jest instrument
z którego bardzo łatwo przenieść muzykę na papier i teorię
na instrument. Grając, można
naprawdę wiele pokazać, na
przykład swoje wnętrze, swoje
uczucia i swoje umiejętności.
To czym różni się pianino od
fortepianu?
Pianino zostało stworzone
dla muzyków, którzy chcą sobie
poćwiczyć, ale nie mają miejsca
na fortepian w pomieszczeniu.
Dlatego pianino jest o wiele
mniejsze, a fortepian to ten duży
z wielką klapą.
Który oglądamy na koncertach.
Tak.
Jakie preferujesz gatunki muzyczne? Co najchętniej
grasz?
Nie mam ulubionych gatunków muzycznych. Bardzo przyjemnie gra mi się jazz, soul i lubię
też takich słuchać.
Grasz również z innymi
muzykami. Tworzycie zespół
R0537/20

„Maja Karteczka”. Co to za projekt muzyczny i co gracie?
Maja Karteczka to jest moja
mama, pomysłodawczyni tego
projektu. Karteczka, to panieńskie nazwisko mojej mamy.
Czyli mama użyczyła nazwy?
Tak. Jest bardzo charakterystyczna, więc stwierdziła, że to
dobry znak rozpoznawczy.
W jakim składzie gracie?
Są cztery osoby w zespole:
Maja Karteczka, która sobie śpiewa. Jest mój tata, który gra na
gitarze basowej i na gitarze elektrycznej.
Poznaliśmy go w Studio
Espresso, prowadzi też kolumnę autorską w Tygodniku 30
Minut. Paweł Ludwiczak.
Dokładnie. Ponadto jest jeszcze perkusista, który obecnie dojeżdża do nas z Warszawy.
W jakim gatunku muzycznym gracie?
To są utwory mieszczące się
trochę w ramach jazzu, trochę
soulu, R&B. To są autorskie utwory mojej mamy i jej ulubione covery.
Ile razy koncertowaliście i
gdzie?
Nie zliczę, bo trochę tego
było.
Można było zobaczyć Was w
WOK-u.
Tak.

Jak wygląda koncertowanie
w czasie pandemii koronawirusa?
Najszybciej będzie można nas
zobaczyć na Międzynarodowym
Festiwalu Hałda Jazz, na którym
trzeba będzie zinterpretować
wybrany utwór Krzysztofa Komedy. Planujemy w nim wystartować.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu
nasz gość opowiada o twórczości w internecie. Laura gra również na żywo w klubie Apropos,
o czym również opowiada w rozmowie. Zeskanuj kod QR i oglądaj pełen wywiad.
Zeskanuj kod i posłuchaj
utworu Laury „Jesteś”

Oglądnij pełny wywiad

sekund
Świebodzice
Remont przy ul Piłsudskiego 3

W miniona środę, 4 listopada rozpoczęły się prace związane z
przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją osadnika
ścieków w rejonie budynków przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 3a, 3b w Świebodzicach. Planowany termin zakończenia remontu to 30 listopada 2020 r. W tym czasie dojazd do budynków i
parkowanie w ich okolicy będzie utrudnione.

Świdnica
Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego - online

X Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego, który rozpocznie się 11
listopada 2020r. o godz. 10:00, zostanie rozegrany online na portalu Lichess. Link do turnieju: https://lichess.org/swiss/kUNE4Ro9
Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund. Tempo gry: 5 minut + 3 sekundy na ruch. Zwycięzcy będą mogli odebrać nagrody w Młodzieżowym Domu Kultury,
ul. Nauczycielska 2, Świdnica.
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Pomóżmy

Alinie!

Zostały już tylko dwa dni
zbiórki! 10 października u Aliny Opaczewskiej z Wojcieszowa
zdiagnozowano raka trzustki w
klinice w Dusseldorfie. Jest już
po wszystkich badaniach i na
szczęście nie ma przerzutów. Teraz Alina musi przejść bardzo pilną operację. Niestety Polski NFZ
nie chce pokryć kosztów tej operacji. Dlatego rodzina i znajomi
zorganizowali akcję na portalu
zrzutka.pl .Termin na uzbieranie
całej kwoty kończy się 6 listopada. Całkowity koszt operacji
(jeżeli nie będzie powikłań) to
18 000 euro. - Liczę na Was i wierzę że razem damy radę! Pozdrawiam Alina – czytamy apel chorej na stronie zbiórki. Obecnie
zebrano kwotę ponad 80 tysięcy
złotych, brakuje około 20 tysięcy
złotych. Teraz wszystko w rękach
ludzi dobrej woli.
Red.
wejdź na stronę wpłat zbiórki

REKLAMA

Tarcza Branżowa
Druga fala koronawirusa w Polsce
notuje najwyższe wskaźniki zachorowalności od początku tego
roku. Aby ograniczyć tempo wzrostu liczby nowych zakażeń rząd
wprowadził powszechne zasady
bezpieczeństwa a poważna sytuacja epidemiologiczna wymagała
wprowadzenia czerwonej strefy
na terenie całej Polski. Czerwona
strefa oznacza ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, które w pierwszej kolejności
odczuli przedsiębiorcy w gastronomii, rozrywce, handlu i branży
fitness. Ograniczenia powodują
mniejszy popyt konsumencki i czasowe przestoje. Sumarycznie ma
to wpływ na dalsze funkcjonowanie poszczególnych sektorów gospodarki i rynek pracy, stąd szybka reakcja rządu i przygotowanie
instrumentów
pomocowych.

Premier Morawiecki przedstawił
zarys programu Tarczy Branżowej
zapewniającego wsparcie przedsiębiorstw i branż dotkniętych
pandemią, które w pierwszej kolejności otrzymają pomoc w walce z kryzysem. Tarcza Branżowa
przeznaczona jest dla firm z branży: gastronomicznej, rozrywkowej
(estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej), dbającej o zdrowie
fizyczne (siłownie, sport, rekreacja), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary). Kryteria przyznania pomocy: przychód mniejszy o
40% w stosunku do analogicznego
okresu w 2019 roku. Wsparcie pomocowe: zwolnienie ze składek
ZUS za listopad w przypadku uzyskania przychodu w XI niższego
o 40% rok do roku, świadczenie
postojowe za listopad w przypadku uzyskania przychodu w X lub
XI niższego o 40% rok do roku,
dotacja w wysokości 5 000 PLN w
przypadku uzyskania przychodu
w X lub XI niższego o 40% rok do
roku. Z pomocy można skorzystać
w listopadzie z możliwością przedłużenia w zależności od sytuacji
w kraju. Dodatkowo program zakłada odroczoną płatność zaliczek
na PIT pobranych od pracowników
oraz wsparcie dla przedsiębiorstw,
które wcześniej nie spełniły warunków i nie skorzystały na wiosnę z
Tarczy Antykryzysowej obejmującej dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczki i świadczenia
postojowe. Firmy będą miały możliwość skorzystania z tego do 30
czerwca 2021. Obecnie nad całym
pakietem pomocowym trwają prace sejmowe i konsultacyjne.
R0539/20

w

Panie i Panowie „SAMSA” oferuje bezpieczną dostawę lub odbiór.
Pamiętacie że....
Można zamówić obiad dla siebie i swoich współpracowników.
Można zaplanować dostawę lub odbiór na wynos w dogodnym
czasie i bezpiecznie odebrać zamówienie.
Samsa&Plow w ekologicznym opakowaniu na wynos.
Super „ZESTAW” za 20 zł
*Plow*Samsa*Herbata
Od poniedziałku do piątku
Od 10:00 do 17:00
Zadzwoń 78 78 69 606
Dowóz na terenie miasta Wałbrzych i Szczawno-Zdrój
na zamówienie od 50 zł.
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Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zaprasza do zapoznania się z jesienną ofertą naboru wniosków.
OBECNIE WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ NA NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
- do 24 listopada – „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.
Oferta pomocy, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów. Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł. Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków
prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100
tys. zł. Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, przyznawana jest w
formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i
warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych. Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej;
inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych
służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

- do 30 listopada – „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”
Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, może wynieść nawet 100 tys. euro rocznie. Program kierowany jest do
nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11
marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Wsparcia nie
może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt
od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim
roku – 9 proc., w trzecim – 8 proc, w czwartym roku – 7 proc. i w piątym – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.

- do 30 listopada – „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”
Pomoc przeznaczona jest dla rolników, małżonków rolnika lub domowników, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
O premię może starać się również beneficjent albo małżonek beneficjenta korzystającego z poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi", o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.
Katalog działalności gospodarczych objętych wsparciem jest niezwykle szeroki i obejmuje usługi, produkcję czy sprzedaż różnych produktów niezwiązanych z rolnictwem.
Wysokość pomocy zależy od liczby nowoutworzonych miejsc pracy. W przypadku utworzenia jednego miejsca pracy można liczyć na otrzymanie
bezzwrotnej premii w wysokości 150 tys. zł, przy dwóch nowych miejscach pracy do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.
Premia wypłacana jest w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 80 % wypłacana jest w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, po spełnieniu warunków z zastrzeżeniem których została wydana decyzja. Pozostałe 20 proc. zostaje wypłacone po realizacji biznesplanu.

- do 31 grudnia – „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź,
deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto
o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu
zwalczania ASF. Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej
jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc
musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja
powołana przez wojewodę. Natomiast w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co
najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza. Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, wynosi do 300 tys. zł, z tym
że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana
na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, rekompensatę może
otrzymać na inwestycje niezwiązane z produkcją świń.

10 Co tam w sieci?
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Co ćwierka w sieci...
S. Bielawska
@bielawska_s
Jeszcze nigdy nie miałam nic z kolekcji limitowanej, a tu taka niespodzianka. Kubek nr 3 od @MuzeumWalbrzych z okazji 189. rocznicy założenia przez Carla Kristera pierwszej fabryki porcelany w @WalbrzychMM. Początek nowej kolekcji?
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Paweł Szpur
@PawelSzpur
O 21:30 na @canalplus polecam Miasta Rytm o @WalbrzychMM
Miałem okazje poznać ekipę podczas kręcenia zdjęć :)
8:48 PM · 2 lis 2020

12:19 PM · 3 lis 2020

Kancelaria Premiera
WałbrzychMojeMiasto
@WalbrzychMM

Projekt „Zielone podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha” zwyciężył w konkursie „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura”. organizowanym przez @NFOSiGW pod patronatem @MKiS_GOV_PL
. Koszt proj. to prawie 2,9 mln zł, z czego z #NFOŚiGW 1 mln zł

@PremierRP
Minister @michaldworczyk w #KPRM: Do tych 35 tys. łóżek covidowych, które są
organizowane w tradycyjnych szpitalach mamy nadzieję, że do końca listopada
dojdzie ok. 5,5 tys. łóżek w szpitalach tymczasowych, których teraz powstaje 18
w całej Polsce.
4:26 PM · 3 lis 2020

11:01 AM · 3 lis 2020

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
@MRPiT_GOV_PL
Zwolnienie ze składek do ZUS za listopad to jedno z założeń #TarczaBranżowa. Z
rozwiązania będą mogły skorzystać firmy, których przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku listopada 2019 r.
Więcej https://bit.ly/3jQBtdu
2:50 PM · 2 lis 2020

MKS Szczawno-Zdrój
@MksZdroj
Taka sytuacja - wręczenie nagród dla @SlaskEsports za zajęcie 1 miejsca w turnieju
„ZINA E-sport CUP...”. Przy okazji odebraliśmy nagrodę dla Mineralnych za zajęcie 2
miejsca @sportcreative_ @GamingBuzzPL @PZPNGrassroots @PPotworow
@aczyna
11:32 AM · 3 lis 2020
REKLAMA

Mateusz Morawiecki
@MorawieckiM
Proste pytanie “może w czymś pomóc?”, dzwonek do drzwi starszego sąsiada,
chwila naszej uwagi-czasem tylko tyle potrzeba, by zmienić czyjąś rzeczywistość na lepsze.Cieszę się, że tak wiele osób włącza się w korpus wsparcia seniorów! http://wspierajseniora.pl
7:51 PM · 3 lis 2020

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez
Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraził solidarność z protestującymi Kobietami, które manifestują swoje prawo do wyboru i decydowania o własnej przyszłości.
Przyjęto stanowisko przygotowane przez @BezpartyjniSam i poparte większością
głosów radych Sejmiku.
2:14 PM · 29 paź 2020
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Szanowni Państwo,
z wielkim żalem zawiadamiamy, że uroczystość jubileuszowa z okazji 75-lecia istnienia Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, z uwagi na trwającą wciąż pandemię i nowe obostrzenia,
została przeniesiona na jesień 2021 roku.
Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli świętować podwójnie, ponieważ w tym samym czasie Festiwal małych Prapremier, którego jesteśmy organizatorem, obchodzić będzie
swój mały jubileusz 5-lecia.
Wszystkich miłośników teatru zapraszamy do wspólnego
świętowania za rok!
Zespół
Teatru Lalki i Aktora
w Wałbrzychu
REKLAMA

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA
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Rzecz będzie o solidarności. O koncepcie, nie o słowie,
na dźwięk którego serca nas
- Polaków popadają od razu
w miarową arytmię. Psychosomatyczną. Nie, że wrodzoną.
O solidarności, z której lekcje odrabiamy od pokoleń, a
która nadal jest nam bliższa w
teorii niż w praktyce. Nam - kobietom w szczególności. Przykładem bezsprzecznym jest
trwający od dwóch tygodni
Strajk Kobiet, który i tym razem
gra mi mocno na ciele i duszy.
Siła rażenia tej odsłony Strajku
przeszła najśmielsze oczekiwania nas wszystkich.
I nas - protestujących, i tych,
przeciwko którym protestujemy. Trzy dni temu opuściłam
wszystkie fejsbukowe grupy i
fora o Strajku traktujące. Odpowiedzią na pytanie dlaczego,
niech będzie mój apel: ogarnijcie się o Boginie Nemesis, szukające zdrajców wśród swoich.
Naczelny wróg został już dawno wyraźnie określony. Nie pozwólmy, aby ta przemożna siła
naszego Strajku została skierowana przeciwko nam samym.
Takiego ogniska historii nie
rozpalimy już nigdy.
Tymczasem w przesmykach
pomiędzy covidem a strajkiem,
między skąpym światłem a
obfitą ciemnością, panienka
jesień pręży się w niewysłowionym pięknie, w obłędnym
zapachu swoich perfum zrodzonym z liści mokrych, zgasłych już, jakby na próżno.
Radzi sobie świetnie bez nas
- ludzi, mających przecież ważniejsze sprawy na głowie niż
jakieś tam błahe zachwyty nad
odwiecznym porządkiem świata. Uśmiecha się do nas nadal
promieniami słońca, którego
pełno jeszcze w umarłych parkach i ogrodach pogrążonych
w głębokim śnie jak w baśni.
Lepiej nie myśle, ile czasu nam
zabierze ta jesienna panienka Rewolucja, w swojej sukni
krwią ubrudzonej, w wianku z
wrotycza.

12 Sport
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„Tornado i wulkan w jednym”

Jakub
Zima
sport na zimno

Błyskawica
Symbol błyskawicy na
protestach kobiet, to
przede wszystkim symbol
walki z reżimem. Ma długą etymologię i jest bardzo sugestywny. Dzisiaj
jednak przez wielu ograniczonych
historycznie
ludzi, odbierany jest jako
symbol
nazistowskich
bojówek SS. Głupie i przykre. Oberwało się siatkarkom za to, że wyraziły
swoje zdanie. Oberwało
się wielu innym. Komentarze na portalach, profilach społecznościowych
świadczą, że świadomość
społeczna jest niska, a
propaganda skutecznie
podsyca niebezpieczne
nurty.
BŁYSKAWICA – pomijając
SS – Polskie Siły Zbrojne
dumne są z ORP Błyskawicy. Polski niszczyciel
dzielnie walczył podczas
II Wojny Swiatowej. Później błyskawica tchnęła
innych Polaków do używania tego właśnie symbolu.
Dlaczego? Proszę spojrzeć
na symbol Grup Szturmowych Szarych Szeregów
– Polskich partyzantów,
walczących o wolność!
Czasami, kiedy widzę komentarze, że ta konkretna
błyskawica, której używają protestujący, jest kopią tej z mundurów SS, to
mam wrażenie, że ci, którzy je piszą są ślepi i to nie
tylko na oczy… Tu bardziej
już chyba chodzi o stan
umysłu.
Jak można było tak potraktować, drużynę która
dumnie z podniesionym
czołem reprezentuje nasze miasto. Drużynę, która
ma tyle fanów. Dlaczego
tak mało z nich wzięło je
w obronę, bo przecież one
nie zrobiły ni złego. Walczą o swoje. Walczą zgodnie z własnymi przekonaniami. Rzekomo żyjemy w
demokratycznym kraju i
mamy do tego prawo. Czy
może już nie?
JZ

Przeglądając profile społecznościowe zwróciłem uwagę na kilka młodych talentów, które reprezentują nasze miasto. Jednym z nich jest Martyna Sterenga. Lekkoatletka urodzona 1 listopada w 2005 roku w wypowiedzi dla swojego klubu wspomina początki swojej kariery, mówi o wynikach i treningach.
jej indywidualnym rozwoju,
„…Moją zdecydowanie
ale też stanowią swoistego
ulubioną konkurencją jest
rodzaju wyrocznię. Uzyskaskok w dal. To w niej odnony rekord w skoku w dal
szę największe sukcesy…”
(5.61m) poprawiony został
po 29 latach. WcześniejMartyna Starenga w roku
szy wynik uzyskany przez
2020 osiągnęła kilka barElżbietę Pawińską wynosił
dzo dobrych rezultatów.
5.56m. Rekord, który wałbrzyska lekkoatletka, po„…To był bardzo dobry
prawiła w pięcioboju wynorok dla mnie – zostałam
si obecnie 3160 punktów.
wicemistrzynią Polski młoPoprzedni wynosił 3037
dziczek skoku w dal i zdopunktów.
byłam 3 miejsce w wieloboju U16. Pokonałam dwa
Uczennicy I Liceum Ogól„Swoją przygodę ze
daje mi to dużą satysfakcję,
klubowe rekordy w skoku
nokształcącego w Wałsportem rozpoczęłam od
motywuje mnie też własny
w dal i pięcioboju, które od
brzychu życzymy wielu
treningów koszykówki i
progres…”
tego roku należą do mnie…”
sukcesów w szkole jak i na
jeździectwa. Lekkoatletykę
Każdy sportowiec jedne
arenach sportowych.
pod wodzą trenera Grzegokonkurencje lubi bardziej
Wyniki, o których mówi
JZ
rza Banaszka, trenuję 2 lata.
od innych. Martyna nie jest
Martyna są bardzo ważne w
Uwielbiam ją trenować,
tu wyjątkiem.

Unia nie zatrzymała Górnika
Jedyny mecz 12 kolejki Wałbrzyskiej Serie A, jaki rozegrano 31 października, okazał się bardzo ciekawym i emocjonującym spotkaniem. Gospodarze z Dariuszem Krynickim w bramce robili co mogli, by zatrzymać rywala. Wałbrzyszanie zrobili jednak swoje.
Górnik pierwszego gola
zdobył już w 13 minucie
spotkania.
Szczęśliwym
strzelcem został Mateusz
Sobiesierski. Po kolejnych
8 minutach było już 2:0.
Kilka kolejnych zmarnowanych sytuacji wałbrzyskiej
drużyny zemściło się jeszcze przed przerwą. Bramkę
kontaktową dla gospodarzy zdobył Łukasz Pański.
Po zmianie stron, zaledwie 180 sekund, po
rozpoczęciu gry, gola dla

Górnika zdobył Adam Niedźwiedzki. Po kolejnych
300 sekundach było już
4:1. Ponownie na listę
strzelców wpisał się Mateusz Sobiesierski. Później
Dariusza Krynickiego pokonał jeszcze Damian Chajewski i Grzegorz Michalak.
Unia Bogaczowice - Górnik Wałbrzych 1:6 (1:2)
33’ Pański - 13’ 53’ Sobiesierski, 21’ 71’ Chajewski, 81’ Michalak
JZ

Chełmiec wygrywa w Kaliszu
Wałbrzyszanki zagrały w Kaliszu koncertowo i zasłużenie cieszyły się po ostatniej akcji meczu. Zawodniczki Chełmca
szczególnie dobre wrażenie zrobiły w pierwszym secie.
Prawdziwe wejście smoka dało drużynie z Wał-

brzycha łatwą wygraną i
pewność, która później

przełożyła się na wyniki
w dalszej części meczu. W
drugim secie gospodynie
zagrały odważniej. Były
również bardziej skuteczne w ataku. Pozwoliło im to
dotrzymać kroku Chełmcowi prawie przez całą część
seta.
Najbardziej wyrównaną
partią był jednak set numer 3. W ostatniej odsłonie obie drużyny zagrały
na tym samym wysokim
poziomie. Do samego końca wynik był otwarty, ale...
świeżo upieczona magister
Karolina Olczyk i spółka
udowodniły, że są w tym
dniu lepsze.

Po 6 kolejkach i 4 rozegranych spotkaniach Chełmiec zajmuje 3 miejsce
w tabeli. Następny mecz
wałbrzyszanki zagrają 7
listopada w Dąbrowie Górniczej. Tydzień później (14
listopada) Chełmiec w Hali
Wałbrzyskich
Mistrzów
zmierzy się z IngerHome
Volley Świdnica. Mecz będzie można obejrzeć na
antenie Sportowego Wałbrzycha.
MKS Energa II Kalisz Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 0:3 (13:25, 21:25,
24:26)
JZ
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Podnieść się po trzech nokautach
Po ponad miesięcznej przerwie siatkarze KPS-u Chełmca Wodociągów wracają do Wałbrzycha. I liczymy, że będzie to zwycięski powrót, gdyż dotychczasowy bilans naszych panów to jedna wygrana i trzy porażki.

Przerwa związana z kwarantanną zespołu zdecydowanie nie wyszła wałbrzyszanom na dobre. Niestety,
intensywny tydzień, w którym nasi rozegrali aż trzy
mecze, nie wzbogacił konta
Chełmca choćby o zwycięskiego seta. Inna sprawa,
iż Sobieski Żagań, Chrobry
Głogów oraz Astra Nowa
Sól, z którymi zmierzyliśmy
się na wyjeździe, to drużyny z samego czuba II-ligowej tabeli, tak więc trudno
się było spodziewać, aby
będąca w trakcie przebudowy (czytaj: odmładzania) nasza ekipa sprostała
bardziej doświadczonym
rywalom.
Wspomniane
porażki nie pozostały bez

wpływu na pozycję Chełmca – po czterech spotkaniach Karol Szczygielski i
spółka plasują się na przedostatnim miejscu w tabeli
wyprzedzając jedynie AZS
Uniwersytet Zielonogórski,
który z dorobkiem 1 punktu gasi światło.
Okazja do poprawienia
mizernego dorobku już jutro, gdyż do Wałbrzycha
przyjedzie Ikar Legnica, z
którym w ostatnich latach
regularnie i dość gładko
wygrywaliśmy. - Skończyły
się trudne mecze, a przed
nami jeszcze trudniejsze,
gdyż to co najprostsze, jest
często najtrudniejsze. Musimy się jednak odbudo-

wać po trzech niedawnych
nokautach – interesują nas
tylko 3 punkty, gdyż za tydzień czeka nas pracowity
weekend. W sobotę wyjazd
do Bielawy, a dzień później zaległy pojedynek z
Miliczem -, poinformował
trener Fabian Kurzawiński. Niestety, od kilku dni
pierwszy
szkoleniowiec
Chełmca walczy z przeziębieniem, dlatego w jutrzejszy wieczór wałbrzyszan
poprowadzi jego asystent,
czyli Janusz Ignaczak. Początek pojedynku z Ikarem
o godzinie 17, ale jak doskonale wiemy, ze względu na obecne obostrzenia
spotkanie w Hali Wałbrzyskich Mistrzów rozegrane
zostanie bez publiczności.
III kolejka (zaległa)
MKST Astra Nowa Sól –
KPS Chełmiec Wałbrzych
3:0 (25:16, 25:21, 25:21)
Chełmiec:
Śnieżek,
Leński, Szymków, Dereń,
Szczygielski, Zieliński, Stawiany (libero) oraz Sypko,

futbol po mojemu....

Mikulski, Wojtas, Baran.
Trenerzy: Fabian Kurzawiński oraz Janusz Ignaczak
Tabela II ligi
1. Astra
Nowa Sól

4

11

12:2

2. Sobieski Żagań

5

11

14:7

3. Ziemia
Milicka

4

8

10:6

4. Chrobry Głogów

3

7

8:3

5. Olavia
Oława

5

7

10:11

6.
Ikar
Legnica

5

7

9:11

7. Bielawianka-Bester

4

6

7:7

8. Faurecia Volley
Jelcz-Laskowice

5

5

8:13

9. Chełmiec Wałbrzych

4

3

3:9

10. AZS
Zielona
Góra

5

1

3:15i

Bartłomiej Nowak

Gimnastyczna niespodzianka z Wałbrzycha
Zapewnie niewiele osób wie, iż na sportowym rynku doskonale radzi sobie Szkoła Akrobatyki „Dziewiątka”. Na potwierdzenie powyższych słów wystarczy podać, iż wałbrzyszanki świetne zaprezentowały się podczas niedawnych Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, które rozegrano w Świdnicy.
W kategorii dwójek kobiet oraz Sabina Rajca wskoczy- tylko swoich umiejętności w sobie jest sporym sukceJustyna Piasecka oraz Blan- ła na niższy stopień podium. sportowych, ale również wal- sem istniejącej od zaledwie
ka Glapińska zajęły 7. miej- Jak przyznał trener Tomasz ka z własnymi emocjami, ner- dwóch lat „Dziewiątki”. Pod
sce, a nasza trójka, czyli Ewa Wepa, udział w zawodach to wami czy stresem. - Czasem okiem trenera Tomasza PoroMajcherczyk, Ala Olszewska możliwość sprawdzenia nie uśmiech to jedynie pozór, bo sa w Zielonej Górze wystąpiły
w środku wszystko się trzęsie Ola Knol, Pola Gos oraz Ame-, powiedział Wepa.
lia Duda, które w najbliższym
KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
czasie czeka kolejny ważna
Start
w
świdnickich
zawoimpreza, a mianowicie zaplaImię: Paweł
dach
to
nie
jedyny
w
ostatnim
nowane na 20-22 listopada
Nazwisko: Domoradzki
Data urodzenia: 25 czerwca 1979 roku
czasie sukces wałbrzyszan. Kil- Grand Prix Polski Youth w ŁańPseudonim sportowy (trenerski): Domar
kanaście bowiem dni wcześ- cucie.
Klub: Górnik Trans.eu Wałbrzych (koszykówka)
niej reprezentacja naszego
fot. użyczone
Największy dotychczasowy sukces?
klubu
po
raz
pierwszy
wystar(facebook.com/SASDziewiatka)
Sukcesów nie brakowało. Byłem przy awansie Górnika do II ligi, a moi juniorzy walczyli w turnieju fitowała w Mistrzostwach Polski
Bartłomiej Nowak
nałowym Mistrzostw Polski, w którym ostatecznie
Juniorów Młodszych, co samo
zajęli 8. miejsce. Będąc asystentem Wojtka Krzykały
poprowadziliśmy młodzików do 4. miejscu w Mistrzostwach Polski. Ponadto uczniowie Zespołu Szkół Nr 4, których uczyłem oraz trenowałem, wielokrotnie godnie
reprezentowali szkołę w finałach Mistrzostw Polski. W najlepszych startach moi
podopieczni zajęli 4. miejsce w Gimnazjadzie oraz 6. miejsce w Licealiadzie. W trakcie wielu lat pracy wychowałem kilku obecnych i byłych zawodników pierwszego
zespołu Górnika Trans.eu, jak chociażby Damiana Durskiego, Bartka Ratajczaka czy
Balcerowskiego juniora.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Na pewno Michael Jordan i Zenek Kozłowski. Pierwsza z wymienionych osób nie
wymaga komentarza, ale jeśli chodzi o Zenka, to bardzo podobała mi się jego gra w
dawnych czasach, zacięta walka na boisku.
Dlaczego koszykówka?
Dzięki ojcu zawsze byłem fanem koszykówki. Zaczęło się jednak od Janusza Kozłowicza, który szukał trenera do grup młodzieżowych. A że byłem świeżo po studiach,
świeżo upieczonym nauczycielem, to postanowiłem spróbować swych sił jako trener.
Jaki cel chcesz jako trener osiągnąć?
Mam dwa cele, które przyświecają mi w codziennej pracy. Po pierwsze, wychować
reprezentanta kraju w seniorskiej koszykówce. Chciałbym również zdobyć medal
z grupami młodzieżowymi. Kilka lat temu byłem naprawdę blisko, a jednak medal
wciąż jest moim niespełnionym jak dotąd marzeniem.

Dobrosław
Kowalski

Gdzie Ci mężczyźni...
Ostatnio ze znajomym rozmawiałem o futbolu, poruszając
różne wątki. Porównywaliśmy
też polskich zawodników sprzed
lat do tych współczesnych, ale
nie pod względem sportowym
tylko dotyczącym tego wszystkiego co poza boiskiem - obycia,
wysławiania się, zachowania w
mediach itp. Znajomy podsumował, że „tamci nie potrafili zbudować poprawnie dwóch zdań,
ale za to grali a dziś odwrotnie”.
Skłoniło mnie to do prostej refleksji - dlaczego tak właśnie
jest? Czy obecne pokolenie, do
którego należy m.in. najlepszy
aktualnie piłkarz świata, topowy na świecie bramkarz i paru
innych, może nie takich wirtuozów jak pierwsza dwójka ale
mających wyrobione nazwisko
w Europie, osiąga jako reprezentacja Polski relatywnie słabe
wyniki (nie na miarę potencjału)
i gorsze od kilku reprezentacji,
które o takich piłkarzach, jakich
my mamy mogą tylko pomarzyć.
Wobec tego co napisałem na początku, wydawać by się mogło,
że to właśnie zawodnicy żyjący w realich PRL-u - biedniejsi,
gdzieś tam jednak trochę odizolowani od świata, nie do końca
w nim obyci, pomimo wielkich
umiejętności mogliby przegrywać mentalnie. A dzisiejsi, światowcy, spotykający się z największymi gwiazdami piłki na boisku
i poza nim, władający językami,
zarabiający takie same pieniądze, nie powinni mieć żadnych
kompleksów. A właśnie brak
sukcesów na miarę możliwości
wydaje mi się, że jest spowodowany może nie kompleksami,
ale jakimś dziwnym i niewytłumaczalnym brakiem pewności
siebie. Zaobserwowałem to już
dawno temu i nie dotyczy to
tylko piłkarzy, ale i zawodników
w innych dyscyplinach. Nawet
u siatkarzy mających na koncie
już wielkie sukcesy dawało się
na kolejnych turniejach wyczuć
brak pewności siebie co kończyło się sensacyjnymi porażkami.
Jedyną drużyną, taką drużyną
„totalną”, której nigdy nie trzęsły się nogi ani ręce byli szczypiorniści B.Wenty. Zdarzały im
się bolesne wpadki, ale zaraz po
nich zaciskali pięści, ktoś kogoś
może kopnął w d... i nigdy nie
stracili poczucia (słusznego), że
są czołową drużyną świata.
Wracając do futbolu, trudno
współczesnych
zawodników
porównać do tych sprzed 30, 40
czy 50 lat, ale jeżeli porównamy
naszych piłkarzy z przeszłości
(mówię tu o indywidualnych
umiejętnościach) do ich kolegów z tamtych lat z RFN, Holandii czy Włoch oraz dzisiejszych
reprezentantów Polski do ich
obecnych rywali, to czy dziś te
umiejętności Polaków są aż tak
mniejsze niż graczy drużyn zdobywających medale MŚ czy ME?
Moim zdaniem NIE a problem
bardziej tkwi właśnie w sferze
mentalnej..
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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Wokół piękna

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Endolifting
Na rynku medycyny estetycznej istnieje wiele innowacyjnych urządzeń, które
pomagają w rozwiązywaniu
problemów skórnych, pozbyciu się niedoskonałości oraz
poprawie wyglądu twarzy.
Wśród nich najpopularniejsze
i od lat wykorzystywane są
technologie laserowe, dzięki
którym możemy niwelować
zmarszczki, wpływać na jędrność, elastyczność skóry oraz
poprawę owalu twarzy. Zabiegi wykonywane zazwyczaj na
powierzchni skóry, wywołują
efekt termiczny, który ma za
zadanie spowodować skrócenie włókien kolagenowych
oraz wytworzenie nowego
kolagenu. Z reguły zabiegi te
są bezbolesne, a na skórze zostawiają jedynie zaróżowienie
bądź zaczerwienienie. Istnieje
jednak procedura laserowa liftingu skóry, zastosowana wewnątrz jamy ustnej. Działaniu
wiązki lasera zostają poddane
wówczas mięśnie jamy ustnej,
boczne mięśnie jarzmowe oraz
górna i dolna część ust. Kontrolowane podgrzanie tkanek
skutkuje skróceniem włókien
kolagenowych na całej ich długości, które prowadzi do zagęszczenia skóry właściwej. W
efekcie uzyskujemy zwiększone napięcie oraz elastyczność
skóry, a także wypełnienie
bruzd nosowo - wargowych,
bez zastosowania wypełniaczy. Endolifting, bo tak nazywa się ten zabieg, w widoczny
sposób wygładza, ujędrnia
skórę oraz unosi owal twarzy.
Jest unikatową i innowacyjną
procedurą, w pełni bezpieczną
i bezbolesną. Pacjent odczuwa
jedynie delikatne ciepło. Błona
śluzowa wewnątrz jamy ustnej pozostaje nienaruszona, a
zabieg nie wymaga rekonwalescencji. Endolifting możemy
łączyć z innymi metodami laserowymi, aby zwiększyć efekty zabiegowe.

Postraszyli w Kopalni
W miniony piątek w
Starej Kopalni odbył się
Straszny Wieczór skierowany do rodzin z dziećmi oraz specjalna edycja
Nocnego Zwiedzania. Natomiast w tym tygodniu
wałbrzyska placówka kulturalna zaprasza na otwarcie nowej wystawy, które
odbędzie się online na
Facebook’u Starej Kopalni.
W ostatni piątek odbył się
Straszny Wieczór, którego pierwszym punktem były rodzinne
warsztaty ceramiczne. Podczas
nich uczestnicy mogli zdobyć
magnesy i tworzyć własne ozdoby. Następnie dzieci wraz z rodzicami udały się na zwiedzanie
obiektu. Na trasie nie zabrakło
zagadek do rozwiązania oraz
zadań górniczych do wykonania. W niektórych miejscach na
uczestników czekały zjawy, które utrudniały wykonanie zadań.
Pomocą i wiedzą merytoryczną
służyli przewodnicy. Natomiast
w tym samym dniu o godzinie
20.00 miało miejsce Nocne Zwiedzanie dla dorosłych. Uczestnicy
otrzymali specjalny ekwipunek
czyli lampę, kombinezon i aparat
ucieczkowy. Śmiałkowie podczas
zwiedzania mieli do wykonania
górnicze prace pod okiem przewodnika i tajemniczych zjaw,
które czekały na uczestników w
kopalnianych zakamarkach.
6 listopada na Facebook’u
Starej Kopalni nastąpi otwarcie
nowej wystawy. W Galerii Sztuki
Współczesnej pojawią się prace Beaty Cedrzyńskiej - autorki i
uczestniczki wystaw indywidualnych i zbiorowych, laureatki
licznych nagród, wyróżnień i stypendiów. Wystawa AUTONOMIA
ma charakter retrospektywny i
obejmuje szeroką, wyselekcjonowaną prezentację działań z lat
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2015-2019 („Obrazy”, „Zderzenia”,
„Outsider”, „Osobność”, „Ciało i
sacrum. Retrospektywa.”, „Powłoki”). Prace artystki stanowią
próbę ustosunkowania się do
metafizycznych dylematów jednostki, formalnie przechodząc
od obrazowania wynikającego
z obserwacji natury do przekazywania stanu wewnętrznego
bohatera, zmierzają w kierunku
wypowiedzi o wartościach ogólnych. Wartościach zawsze skupionych na człowieku, w ujęciu
jednostkowym. Wyobcowanego,
osadzonego pomiędzy światem
realnym i nierealnym, zatrzymanego w jakimś w zastygłym
geście, ruchu zmierzającym w
nieokreślonym kierunku, w
poczuciu odosobnienia, zagubienia i wobec dręczących go
dylematów. Malarstwo formalnie łączy wierny, czasami wręcz
fotograficzny wizerunek, z odrealnionym, przeskalowanym i
poddanym deformacji ujęciem
motywu (portretu). Artystyczne
poszukiwania obejmują malarstwo sztalugowe, rysunek, jak i
prace powstałe przy użyciu technik fotograficznych i graficznych.
Podczas wystawy zaprezentowane zostaną też prace pre-
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mierowe, wcześniej nigdzie nie
wystawiane. Otwarcie wystawy
online odbędzie się w najbliższy
piątek o godzinie 16.00. Ekspozycja będzie dostępna stacjonarnie
– jest możliwość bezpłatnego
zwiedzania w małych grupach.
Przypominamy, że w przestrzeniach wystawienniczych obiektu
dostępna jest także wystawa autorstwa Piotra Nowaka w galerii
Centrum Ceramiki Unikatowej w
Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na
wystawie znajdują się m.in. ceramiczne rzeźby w kształcie i rozmiarze ludzkich mózgów ułożonych w równych rzędach wzdłuż
ściany. Wystawa czynna będzie
do 3 stycznia 2021 roku i znajduje się w galerii Centrum Ceramiki
Unikatowej w Starej Kopalni.
Stara Kopalnia zaprasza na
zwiedzanie, które odbywa się
w pełnym reżimie sanitarnym.
Liczba osób zwiedzających w
jednej grupie została ograniczona zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi. Na terenie obiektu
znajdują się punkty dezynfekcji
rąk, obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust. Zwiedzanie odbywa się codziennie w godzinach
10.00-18.00 (ostatnie wejście o
godzinie 16.00).
Red./SK
foto:Stara Kopalnia

Jesienne zabiegi dla włosów
Jesienią nasze włosy wymagają szczególnej pielęgnacji.
Narażone na zmienne warunki
atmosferyczne, puszenie czy
przetłuszczanie,
potrzebują
tego, co najcenniejsze: odpowiednio dobranych zabiegów,
przeprowadzonych zarówno w
salonach, jak i domowym sposobem.
Olejowanie. Wybrany produkt
(my polecamy oleje arganowe i z
awokado) wcieramy w suche lub
wilgotne włosy i owijamy ręcznikiem. Prawda, że proste? A jakie
skuteczne!
Laminowanie. Zabieg ten pomaga zregenerować włosy. W
salonie - dzięki keratynie, a w
domu - nakładając żelatynę lub
wywar z siemię lnianego, sprawimy, że uszkodzone kosmyki
odzyskają dawny blask.

Hairscrub. Peeling skóry głowy pobudzi krążenie i dotleni
cebulki, przy okazji dogłębnie
oczyszczając całość.
Chunkier hair. Pod tą nazwą
kryją się pasemka, które były
hitem w latach 90-tych, m.in. za
sprawą Jennifer Aniston.
Money piece. Ten termin
związany jest również ze zmianą koloru. Decydując się na tego

typu rozwiązanie, stawiamy na
prawdziwy efekt „wow”: rozjaśniony przód włosów. Kontrasty
są tu dowolne. Możemy łączyć
ze sobą zarówno przeciwstawne
odcienie (np. blond i czekolada),
jak i te występujące w obrębie
jednej rodziny kolorów (np. brązy).
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Postawiliśmy około dziesięciu, piętnastu krzeseł. Tyle
wyszło z aktualnej arytmetyki przeciwzakaźnej. W dwóch
odległych kątach krzątają
się ekipy od oświetlenia, nagłośnienia i wysyłki dźwięku
i obrazu w dziką dżunglę cyfrowego świata. Z któregoś z
pokoi gościnnych na piętrze
dochodzi nieśmiało, wytłumiony betonowo-stalowymi
stropem, dźwięk rozgrzewającej się trąbki.
Chwilę później na scenie
pojawia się dostojnie ubrany
konferansjer. Dziękuje technikom, gospodarzom, sponsorom. Muzycy wchodzą spokojni, zrelaksowani.
Dziś nie muszą martwić się
czy gaża uzbierana z procentu
ze sprzedanych biletów wystarczy na paliwo.
Dzień później pół Polski
budzi się, żeby wspomóc producentów cmentarnych kwiatów, których pozbawiono,
spodziewanych od tygodni,
od czasu gdy w doniczkowej
ziemi pojawiły się pierwsze
zielone listki, dochodów.
Miasto organizuje specjalny targ, instytucje wykupują
kwiaty od producentów we
wspólnym, ratunkowym uniesieniu. Symbolicznie walczą
tak z uciskiem systemu sterowanego przez kretynów przewidywania.
Też chciałem pomóc. Myślałem wtedy o koncertach,
które grałem dla czystej przyjemności, z kieszeni, nie z biletów, dopłacając wynajętym
muzykom, o urzędnikach, którym z liczb w kiepskich kosztorysach wychodziło, że muszą nas zapytać „czy możemy
zagrać za tyle”, o deklaracjach
oficjeli, że to „świetna piosenka i trzeba coś z nią zrobić, nagrać, nie zostawić”, o wszystkich obietnicach, wreszcie o
dobrze płatnych bankietach,
na których nie mogę zagrać
od miesięcy, z których to mieliśmy sami nagrać tę obiecaną
płytę. Muzykę dalej upychamy po szufladach.
Z żalem trzeba sobie w tej
dziedzinie szybko radzić. Jak
ze zwierzęcą krytyką, czy odrzuceniem. To nie żal.
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(7) Kupię Starocie: odznaczenia,
medale, zegarki, figurki i patery
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne. Tel:
500834769

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

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

USŁUGI
(7) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY,
ZABUDOWA,
MEBLE KUCHENNE I INNE
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692
123 981
(8) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy i ustawianie
w najlepszej cenie i najkrótszym
czasie. Tel. 606 937 229

Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.

(7) MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IB G.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(7) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW CYFROWYCH Rok gwarancji na usługę.
Czynne od 9 - 17 w sobotę do 13
793-10-10-22 lub 74-660-38-43
(7) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT

WSZYWANIE
KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(8)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130

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

(1) HYDRAULIKA, KANALIZACJA, CO I GAZ, MONTAŻ KOMINÓW tel. 506 206 102

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

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

ESPERALU
TEL.
74 841-54-66
74 665-66-88

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

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