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Krzyżówka, hity telewizji,
plotki o celebrytach – str. 14

Sąd bezlitosny
dla weterana z Iraku.
Otrzymał wyrok
za (nie)legalną broń

FOT. JAROSŁAW JAKUBCZAK

Wydanie 1

Będą szczepienia na COVID w aptekach Jak i gdzie można się zarejestrować? Strona 6

Radni muszą znów głosować w sprawie cen MPK

Błąd prezydenta
będzie naprawiony
Andrzej Zwoliński
redakcja@gazeta.wroc.pl

Wrocław
Rada Miejska miała skorygować ceny
biletów MPK w uchwale dotyczącej
przejazdów... pociągami. Ten nietypowy zamysł spowodował wpadkę
urzędników. Kupując miesięczny
bilet Nasz Wrocław Kolej, można by
zaoszczędzić blisko 40 złotych.
Od 1 września na mocy uchwały przeforsowanej 17 czerwca przez radnych
z Forum Jacka Sutryka zaczną obowiązywać nowe reguły biletowe na podróże koleją po Wrocławiu. Można będzie kupić kolejowy bilet miesięczny
na jakąś trasę, a po dopłacie 1 zł jeździć
do woli tramwajami i autobusami
MPK Wrocław.
– Zajrzeliśmy do taryfy Kolei Dolnośląskich i jest w niej najtańszy mieREKLAMA

sięczny bilet za 52 zł. W nowej uchwale
jest mowa o złotówkowym bilecie
miesięcznym Nasz Wrocław Kolej,
więc rachunek matematyczny daje
nam sumę 53 zł. Natomiast w programie Nasz Wrocław normalny bilet
miesięczny MPK kosztuje 90 zł – wyliczył Robert Suligowski z Akcji Miasto
i Partii Zieloni.
Jak podkreśla, cała ta operacja taryfowa miała spowodować wzrost
wpływów do budżetu Wrocławia z tytułu sprzedaży biletów. Tymczasem
z biletu miesięcznego sprzedanego
w ten sposób 52 zł wyląduje w kieszeni
przewoźnika kolejowego, a tylko złotówka w budżecie miasta. Czyli 98
proc. wpływów z biletów dostanie się
Kolejom Dolnośląskim, a tylko 2 proc.
miastu.
– I tak oto chytry plan prezydenta
Wrocławia Jacka Sutryka i prezesa
MPK Krzysztofa Balawejdera zwiększenia dochodów budżetowych Wrocławia może skończyć się spektakularną klapą. Zamiast wspierać system
kolei miejskiej, oddamy przewoźni-

kom kolejowym pieniądze za nic
– komentują aktywiści z Akcji Miasto.
W ich ocenie, przygotowując projekt uchwały i taryf, urzędnicy niechcący zostawili furtkę dla oszczędnych. Niestety, zostanie ona wkrótce
zlikwidowana.
„W uchwałę rady miasta ws. nowego biletu »Nasz Wrocław Kolej«
wdał się oczywisty błąd pisarski
po stronie Wydziału Transportu UM
(brak wpisania pełnej nazwy oferty biletowej kolejarzy), który zostanie skorygowany podczas lipcowej sesji”
– czytamy w oświadczeniu przesłanym przez Przemysława Gałeckiego,
szefa biura prasowego urzędu miasta.
Jak oświadczyła Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia,
w uchwale na lipcowej sesji ma zostać
doprecyzowane, że nie chodzi o każdy
miesięczny bilet kolejowy, ale o bilety
„tam i z powrotem”, a te przejazdówki
mają kosztować 104 zł, czyli nie będą
konkurencyjne cenowo dla miesięcznych biletów MPK Nasz Wrocław.

Transplantacja serca
w USK we Wrocławiu.
Dziesiąty pacjent
dostał „nowe życie”
STRONA 5

Sport
Robert dał remis
z Hiszpanią
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Polska reprezentacja w dobrym
stylu wywalczyła w sobotę punkt
i zachowała szanse na awans.
Zdecyduje mecz ze Szwedami
0010184836
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Uwaga: możliwe przelotne burze

Liliana Sonik
felietonistka

LIKWIDUJEMY
STAROŚĆ
Felieton
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najomy wspomniał
w mediach społecznościowych o serialu z Kate
Winslet. Na swe nieszczęście dodał, że aktorka pokazała ciało z nadwagą
i zmarszczkami kobiety dobiegającej pięćdziesiątki. Chodziło
mu o to, że w odróżnieniu
od gwiazd przerobionych
na mumie uczennic podstawówki, Winslet zachowała autentyczność. Ale nie tak został
zrozumiany. Czytający odebrali
tę uwagę, jako czepianie się kobiet dojrzałych i rozpętała się
burza.
Nieszczęsny autor wpisu
był jak ścigany złoczyńca zagoniony w narożnik, z którego
nie ma ucieczki. Usiłował coś
wyjaśniać. Bez sukcesu. Tłumaczył że Kate Winslet sama
mówi o swoich zmarszczkach
i wadze, bo sam z siebie nigdy
by nie śmiał. Nikt nie chciał
wyjaśnień słuchać.
Przypomniały mi się Erynie - pierwotne boginie zemsty
i kary - zrodzone ze spadłej
na Gaję krwi wykastrowanego

Uranosa. Grecy wyobrażali je
z wężami zamiast włosów,
trzymające w rękach nabijane
ćwiekami bicze, albo żmije.
Komentarze nie były hejtem,
bo formułowali je kulturalni
ludzie w kulturalny sposób.
A jednak czytając je myślałam
o mściwych Eryniach. Wylała
się tu cała złość za zmarszczki
i nadwagę wszystkich starzejących się kobiet od początku
dziejów.
Pozostawmy minione
epoki na boku. Żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości.
Wprawdzie nie zmieniło się to,
że zmarszczki w wieku 50 lat
są nieuniknione (choć jeszcze
dyskretne), ale w naszej dobie
nic z tych zmarszczek nie wynika. Kompletnie nic. Kobiety
pięćdziesięcioletnie przeżywają swój najlepszy czas. Jeszcze
się nic nie psuje w maszynerii,
zdrowie dopisuje, dzieci już
odchowały, a rodzice funkcjonują bez pomocy. Właśnie
wtedy jest najpiękniej. I to widać! Widać atrakcyjność, jaką
kobietom daje samodzielność
emocjonalna, intelektualna i finansowa.
W Piwnicy śpiewano:
„Przyjmuj spokojnie, co ci lata
doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości…”
Najwyraźniej maksyma wyszła z mody. Po prostu starzenie się nie istnieje, a kto twierdzi inaczej, ten dostanie
za swoje.

Gazeta Wrocławska
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Wrocław
Od 26 czerwca będzie można
przejechać się zabytkowymi
autobusami i tramwajami
ulicami Wrocławia. Sezon
Wrocławskiej Linii Turystycznej potrwa w tym roku
do 12 września.
W ramach Wrocławskiej Linii
Turystycznej, kiedyś znanej
pod nazwą Zabytkowa Linia
Tramwajowa. Nazwa została
zmieniona, ponieważ w tym
roku pierwszy raz na ulice wyjadą także zabytkowe autobusy.
Historyczne tramwaje będą kursować w soboty i niedziele. Zobaczymy: Babę Jagę (z 1929
roku), Juliusza (również z 1929
roku), Mikołaja (to Konstal N
z 1956 roku), Enusię z 1960 roku
i Konstala 102 Na z 1972 roku.
Na ulice tradycyjnie wyjedzie
także należący do MPK Wrocław
Gustaw. Spośród autobusów będzie można się przejechać następującymi: autobusem marki
Jelcz 080 z 1980 roku, Ikarusem
260 z 1986 roku i ogórkiem (Jelcz
043) z roku 1986.
Ceny biletów będą zgodne
z taryfą miejską. Można też podróżować nimi, posiadając kartę
UrbanCard. Bilet zakupimy
u motorniczego lub kierowcy.

Trasa 1 (bez przewodnika)
Opera – Świdnicka – Podwale –
pl. Orląt Lwowskich – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Arkady – Piłsudskiego
– Dworzec Główny – Kołłątaja –
Skargi – Galeria Dominikańska
– Oławska – Traugutta – pl. Powstańców Warszawy – Most
Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki
- Curie-Skłodowskiej – Most
Zwierzyniecki – Wajdy – Wróblewskiego – Zajezdnia „Dąbie”.
Zajezdnia „Dąbie” – Wróblewskiego – Wajdy – Most
Zwierzyniecki – Curie-Skłodowskiej – pl. Grunwaldzki –
Piastowska – Nowowiejska –

Kursy zabytkowymi
pojazdami po centrum
Wrocławia już za kilka dni
Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema – pl. Bema –
Mosty Młyńskie – św. Jadwigi –
Most Piaskowy – Piaskowa – św.
Katarzyny – Galeria Dominikańska – Skargi – Teatralna –
Opera.

Trasa 2
(kursy z przewodnikiem)
Opera – Świdnicka – Podwale –
pl. Orląt Lwowskich – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Arkady – Piłsudskiego
– Dworzec Główny – Kołłątaja
– Skarg – Galeria Dominikańska – Oławska – Traugutta – pl.
Powstańców Warszawy – Most
Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Curie-Skłodowskiej
– Most Zwierzyniecki – Wajdy
– Wróblewskiego – Zajezdnia
„Dąbie”.
Zajezdnia „Dąbie” – Wróblewskiego – Wajdy – Most
Zwierzyniecki – Curie-Skłodowskiej – pl. Grunwaldzki –
Piastowska – Nowowiejska –
Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema – pl. Bema –
Mosty Młyńskie – św. Jadwigi –
Most Piaskowy – Grodzka –
Most Uniwersytecki – Drobnera
– pl. Bema – Mosty Młyńskie –
św. Jadwigi – Most Piaskowy –
Piaskowa – św. Katarzyny – Galeria Dominikańska – Skargi –
Teatralna – Opera.
Autobusy będą kursowały
w piątki i niedziele na poniższych liniach:

Jutro u nas

Zamów
prenumeratę

Pomoc nocna i świąteczna
we Wrocławiu
a Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
– Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. gen. Fieldorfa 5,
tel. 71 306 42 22.
a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Kamieńskiego 73a,
tel. 71 32 70 536.
a Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny, ul. Koszarowa 5,
tel. 71-395-76-07.
a Szpital Specjalistyczny
im . A. Falkiewicza, ul. Warszawska 2,
tel. 71 37 74 116, 71 37 74 117,
71 37 74 118, 71 37 74 119.

Trasa 1
(kursuje w niedziele od 27
czerwca do 29 sierpnia 2021 r.):
Kwiska – Legnicka –
Na Ostatnim Groszu – Gądowianka – Klecińska – FAT – Grabiszyńska – Stalowa –
Grochowa – Krucza – Wielka –
Powstańców Śląskich – Arkady
– Świdnicka – Bożego Ciała –
Widok – Kazimierza Wielkiego –
Galeria Dominikańska – Oławska – Traugutta – pl. Wróblewskiego – Walońska – Na Grobli –
Hydropolis.
Hydropolis – Na Grobli –
Okólna – Rakowiecka – Na Niskich Łąkach – Traugutta – pl.
Wróblewskiego – Traugutta –
Oławska – Galeria Dominikańska – Skargi – Podwale – Świdnicka – Arkady – Powstańców
Śląskich – Wielka – Krucza –
Grochowa – Stalowa – Grabiszyńska – FAT – Klecińska – Gądowianka – Na Ostatnim Groszu – Legnicka – Kwiska

Oddziały ratunkowe
a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Kamieńskiego 73a,
tel. 71-327-01-00.
a Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213,
tel. 71-733-29-64.
a Wojskowy Szpital Kliniczny,
ul. Weigla 5, tel. 261-660-373.
a Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
– Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. gen. Fieldorfa 2,
tel. 71-306-44-19.

Trasa 2
(kursuje w piątki od 2 lipca
do 27 sierpnia 2021 r.):
Świdnicka – Kazimierza
Wielkiego – Galeria Dominikańska – Skargi – Podwale – Świdnicka – Arkady – Powstańców
Śląskich – Wielka – Krucza – Inżynierska – Aleja Pracy – Grabiszyńska – Centrum Historii „Zajezdnia”.
Centrum Historii „Zajezdnia” – Grabiszyńska – pl. Legionów – Sądowa – Krupnicza –
Kazimierza Wielkiego – Świdnicka.
Trasa zjazdowa: Centrum
Historii „Zajezdnia”– Grabiszyńska – Stalowa – Grochowa – Krucza – Zaporoska – pl. Powstańców Śląskich – Kamienna –
Ślężna – Petrusewicza – Borowska – Swobodna – Zielińskiego –
Piłsudskiego – pl. Legionów –
Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Podwale – pl. Jana Pawła
II – Legnicka – Kwiska.

Pomoc wieczorowa
i nocna w Wałbrzychu
a Specjalistyczny Szpital
im. dr. A. Sokołowskiego,
ul. Sokołowskiego, 4. Oddział
Ratunkowy: tel. 74 64 89 968.
a Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy w Wałbrzychu, ul. Paderewskiego 10, tel. 74 88
77 169.

Pomoc nocna i świąteczna
w Jeleniej Górze
a Wojewódzkie Centrum Kotliny
Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6,
tel. 75 753 73 35.
a Powiatowe Centrum Zdrowia
w Kamiennej Górze, ul. Bohaterów Getta 10, tel. 75-744-92-73.
a Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze,
ul. Janusza Korczaka 1,
tel. 75 64 59 667.
a Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Wojewódzkie Centrum Kotliny
Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6,
tel. 75-753-71-18, 75-753-71-19.

Kinga Czernichowska

Pomoc nocna
i świąteczna w Legnicy

Hitlerowcy
kontra Sowieci
80 lat temu, 22 czerwca 1941 roku,
rozpoczęła się operacja pod kryptonimem
„Barbarossa”. Agresja III Rezeszy na ZSRR
trwale zmieniła bieg historii XX wieku

FOT. WIKIPEDIA/BUNDESARCHIV

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

prenumerata.
gazetawroclawska.pl

Numer alarmowy: 112

W środę

71 727 62 37
prenumerata@gazeta.wroc.pl

WAŻNE TELEFONY

FOT. 123RF

Dostarczamy codziennie do Twojego domu

a

Linia Turystyczna ruszy
od najbliższej soboty
FOT.PAWEŁ RELIKOWSKI
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Współczesne metody
operacji kręgosłupa
Zabieg chirurgiczny kręgosłupa jest
czasami niezbędny. Najlepiej taki,
który ma niską inwazyjność i wysoką
skuteczność leczenia bólu.

a Szpitalny Oddział Ratunkowy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 59-220 Legnica,
ul. Iwaszkiewicza 5,
tel. 76 72 11 410, 76 72 11 411.
a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 59-220 Legnica,
ul. Iwaszkiewicza 5,
76-721-11-00.

Kontakt do Oddziału
Epidemiologii PSSE
we Wrocławiu:
a do godziny 15:00 Oddział Epidemiologii tel. 693-900-908 lub
71 361-42-90 wew. 5
a po godzinie 15:00 numer alarmowy Oddziału Epidemiologii:
603 -720-579
a Całodobowo NFZ 800-190-590

a
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Ruszyli po zdrowie i nagrody – najbardziej aktywne szkoły
podstawowe docenione w konkursie Pho3nix Active School
Ponad pięćdziesiąt tysięcy uczniów z 700 szkół podstawowych
z całej Polski dotarło do mety konkursu Pho3nix Active
School. To ogromny sukces dzieci oraz ich nauczycieli, których
zaangażowanie pozwoliło na osiągnięcie tak imponującego
wyniku, mimo ograniczeń pandemicznych. Projekt udowodnił,
jak wiele radości i satysfakcji może dać ruch i sportowa
rywalizacja.
– Pho3nix Active School to
projekt, który działa i realnie
Celem akcji organizowanej przez
wpływa na rozwój uczniów
Fundację Pho3nix Sebastiana
szkół podstawowych. W ciągu
Kulczyka jest promocja
kilku miesięcy jego trwania
regularnej aktywności fizycznej
poruszyliśmy dziesiątki tysięcy
wśród najmłodszych. Konkurs
młodych ludzi do aktywności
miał za zadanie poruszyć dzieci
fizycznej, wzbudziliśmy w nich
z całej Polski i zainspirować
świadomość istoty wartości, jakie
je do organizacji inicjatyw
niesie za sobą sport, a przede
sportowych w szkołach. Młodzi
zawodnicy rywalizowali w dwóch wszystkim dostarczyliśmy
masy wrażeń i dobrej zabawy.
konkursach – na najbardziej
Ogromne podziękowania należą
inspirującą sportowo oraz
się szkolnym Koordynatorom
na najaktywniejszą szkołę
– nauczycielom, którzy mimo
w Polsce. A dorośli, którzy
pandemicznych ograniczeń
byli świadkami ogromnej
panujących w szkołach,
determinacji i woli walki
pilotowali przebieg konkursu
najmłodszych, przypominali
w swoich placówkach. Ich
sobie, o co tak naprawdę chodzi
zaangażowanie, poczucie misji
w sporcie. To również ważny oręż
i zaufanie do Fundacji wpłynęło
w walce o zdrowie i kondycję
na cały przebieg inicjatywy,
fizyczną uczniów, którzy coraz
więcej wolnego czasu spędzają
a efekty końcowe przerosły
w pozycji siedzącej.
nasze najśmielsze oczekiwania.
Niesamowitą motywację do
Walka o nagrody, które
działania wzbudzały w nas
motywują do dalszej
relacje z organizowanych
aktywności
w szkołach inicjatyw
Dzieciaki nie tylko walczyły
towarzyszących, a następnie
o atrakcyjne nagrody
kolejno odbywających się
ufundowane przez Fundację
konkursów. W ciągu kilku
Pho3nix Sebastiana Kulczyka, ale
miesięcy stworzyliśmy zgraną
również uczyły się, co oznacza
społeczność, dzięki której
gra zespołowa, jak pokonywać
wierzymy, że przyszłoroczna
własne ograniczenia i jak walczyć
edycja projektu Pho3nix Active
do końca. Najaktywniejsi
School stanie się rywalizacją na
uczestnicy otrzymali m.in.
skalę międzynarodową. Już dziś
inteligentne opaski sportowe,
planujemy dołączyć do II edycji
a ich szkoły sprzęt sportowy.
kilka nowych krajów, co oznacza
Jednak najważniejszą nagrodą,
tylko jedno – jeszcze większa
o którą rywalizowały szkoły, były
liczba zainspirowanych do sportu
sportowe warsztaty organizowane uczniów – powiedział Sebastian
przez trenerów Pho3nix. Od
Kulczyk, Założyciel Fundacji
września 2021 do maja 2022 r.
Pho3nix.
Fundacja Pho3nix odwiedzi 100
najbardziej zaangażowanych
Każda szkoła może inspirować
szkół podstawowych, aby
do zdrowego trybu życia
kontynuować swoją misję
i aktywności
szerzenia pasji do sportu wśród
Konkurs o tytuł Najbardziej
najmłodszych. Dzięki temu
Inspirującej Szkoły w Polsce
projekt nie zakończy się wraz
polegał na przygotowaniu
z ogłoszeniem listy laureatów,
przez koordynatorów szkół
lecz będzie zbierał żniwo przez
motywującego do ruchu
kolejne miesiące, zarażając
wideo, przedstawiającego
kolejnych uczniów pasją do
zorganizowane przez
aktywności fizycznej i sportowej
uczniów sportowe inicjatywy.
rywalizacji.
O zwycięstwie decydowało

Szkoła Podstawowa nr 128 im. Szarych Szeregów w Warszawie.

głosowanie internautów,
które odbyło się na stronie
internetowej Pho3nix Kids. Każda
placówka, która dołączyła do
sportowej rywalizacji otrzymała
od Fundacji Pho3nix materiały
szkoleniowe oraz promocyjne do
wykorzystania podczas realizacji
zadania konkursowego, a także
do wsparcia zajęć dydaktycznych
w przyszłości. Dzięki temu
wszystkie drużyny, mimo że
rywalizowały ze sobą, mogły
poczuć się częścią jednej akcji
i czuć dumę z uczestnictwa
w dużym, profesjonalnym,
ogólnopolskim projekcie.
Konkurs złączył uczestników
w dużą sportową społeczność, co
było niezwykle istotne w czasie
pandemii i ograniczonych
możliwości realizacji zajęć
wychowania fizycznego.
Pierwsze miejsce wywalczyła
Szkoła Podstawowa nr 128 im.
Szarych Szeregów w Warszawie.
Kolejne miejsca na podium zajęły:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Gabriela Narutowicza w Grójcu
oraz Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Józefa Wybickiego
w Grójcu. Nadesłane przez nie
prace urzekały pomysłowością,
jakością wykonania oraz
zaangażowaniem wszystkich
uczestników projektu. Mogą stać
się również w przyszłości inspiracją
dla kolejnych szkół czy innych
placówek, bo cały czas można je
obejrzeć na stronie projektu. A jest

co oglądać, ponieważ spłynęło
aż 350 filmów konkursowych,
które miały jeden wspólny cel –
zachęcić do aktywności fizycznej
jak największą liczbę dzieci
z całej Polski. Te materiały to
niewyczerpane źródło pomysłów
dla nauczycieli i wychowawców,
ale również dla opiekunów dzieci
przebywających na wyjazdach
wakacyjnych.
Wsparcie dla nauczycieli
i motywacja dla uczniów
Konkurs został wysoko oceniony
i bardzo dobrze przyjęty przez
nauczycieli i wychowawców,
którzy zwłaszcza w trudnym
czasie pandemii docenili
wsparcie otrzymane od fundacji.
- Inicjatywa Pho3nix Active
School była dla naszej szkoły
idealną okazją do wykazania się
zarówno w przestrzeni sportowej,
jak i filmowej. W czasie pandemii
i zdalnego nauczania ruch był
szczególnie ważnym aspektem
w codziennym życiu, które
podporządkowane zostało
różnym ograniczeniom.
Zabawy integracyjnosportowe z wykorzystaniem
pakietu otrzymanego od
Fundacji wzbogaciły lekcje
wychowania fizycznego
w naszej szkole podstawowej
i liceum. Zwieńczeniem
kilkutygodniowych działań na
rzecz sportu było nagranie filmu,
wymaganego do wzięcia udziału
w konkursie na „Najbardziej

inspirującą szkołę w Polsce”.
Tydzień głosowania był dla nas
ekscytującym doświadczeniem.
Cała społeczność szkolna
zaangażowała się w zbieranie
głosów: uczniowie, rodzice,
znajomi. Na dwie godziny przed
zakończeniem głosowania
plasowaliśmy się na drugim
miejscu – to był moment
największej mobilizacji.
Walczyliśmy ostro do samego
końca. W ostatniej godzinie
zebraliśmy 600 głosów
i zwyciężyliśmy. Ten tytuł to dla
nas dowód, że razem możemy
wszystko – mówi koordynująca
akcję w swojej szkole Karolina
Wiśniewska, nauczycielka
z Zespołu Szkół nr 128
w Warszawie.
Przeprowadzony równolegle
konkurs na Najaktywniejszą

Szkołę w Polsce polegał na
mierzeniu faktycznej aktywności
jego uczestników, czyli dzieci
w czasie trwania projektu.
Każdy z uczestników został
wyposażony w aplikację mobilną
Pho3nix KIDS. Mobilizacja
była ogromna – aktywnie
rywalizowało ze sobą ponad 45
tysięcy dzieci, które podczas
trwania konkursu wykonały
łącznie 900 milionów kroków,
co odpowiada odległości
około 500 tysięcy kilometrów.
Zwycięski tytuł trafił do Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Henryka
Sienkiewicza w SkarżyskuKamiennej. Jej uczniowie
osiągnęli imponujące wyniki,
wykonując w trakcie tygodnia
aktywności 15 milionów kroków,
czym zapracowali sobie nie tylko
na pierwszą nagrodę, ale również
na gratulacje i ogromne uznanie.

Kolej na szkołę twojego dziecka
Pho3nix Active School to jeden z projektów Fundacji
Pho3nix, której celem jest promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży na całym świecie. W misji
Fundacji zapisane jest wspieranie uzdolnionych sportowo dzieci, aby pomóc im w realizacji sportowych
marzeń niezależnie od sytuacji materialnej, w myśl zasady – w sporcie równi na starcie. Kolejna edycja Pho3nix Active School powróci już w następnym roku szkolnym jako jeden z wielu sportowych projektów Fundacji. Szkoły zainteresowane udziałem w inicjatywach
Fundacji Pho3nix mogą zgłaszać się, pisząc na adres
contact@pho3nixfoundation.com.
Szkoła Podstawowa w Ulasku.
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Sąd bezlitosny dla weterana
Magdalena Groń
redakcja@gazeta.wroc.pl

Pistolety hukowe dostępne
w sklepach na dowód osobisty pogrążyły weterana z Iraku. Starszy chorąży Jacek Musiał usłyszał wyrok: pół roku
więzienia w zawieszeniu
na rok. Zdaniem sądu, żołnierz
– jako ekspert od broni – powinien mieć świadomość, co to
jest broń palna.
Starszy chorąży Jacek Musiał
brał udział w wielu misjach zagranicznych. Między innymi w słynnej bitwie o City Hall
w Iraku. Potyczka polskich żołnierzy z irackimi rebeliantami
w Karbali trwała od 3 do 6 kwietnia 2004 roku. W obronie ratusza brało udział w sumie 16 Polaków, kilkunastu żołnierzy z Bułgarii i iraccy policjanci. Tamte
wydarzenia weteran wspomina
jednak niechętnie.
- Byłem strzelcem karabinu
maszynowego pk mpk – mówi
Jacek Musiał. - Do moich obowiązków należało ochranianie
kolegów ogniem ciężkiego karabinu maszynowego. - Są to
trudne do opisania przeżycia, nie
lubię o nich opowiadać – dodaje.
Po ponad 20 latach służby
weteran przeszedł na wojskową
emeryturę. Zaoszczędzone pieniądze postanowił zainwestować w firmę ochroniarską. Jej
działalność była prowadzona
głównie na terenie Zgorzelca.
Znaleźli w niej zatrudnienie inni
wojskowi. Firma cieszyła się co-

raz większymi sukcesami –
do czasu.
– W 2016 roku podczas rutynowego patrolu, w obiekcie,
który ochranialiśmy, zauważyliśmy mężczyznę o ciemniej karnacji. Do tego obiektu mieliśmy
sporo wezwań, bo znajdował się
tam między innymi warsztat
BMW. Często amatorzy samochodowego złomu zakradali się,
żeby coś ukraść i sprzedać po dobrej cenie. Zapytałem tego człowieka, co tu robi. Zaczął uciekać.
Pobiegliśmy za nim. Okazało się,
że to obywatel Syrii, więc wezwaliśmy Straż Graniczną. To
wszystko trwało może pięć minut, ale zmieniło moją sytuację
na zawsze. Na profilu naszej
firmy opublikowaliśmy zdjęcie
z tej interwencji. Chcieliśmy,
żeby nasi klienci – obecni, jak
i może przyszli – zobaczyli czym
się zajmujemy. Na firmę wylała
się jednak fala hejtu – relacjonował Jacek Musiał. I dodał: „władze Zgorzelca wystąpiły do prokuratury o przeprowadzenie
kontroli naszej działalności. Zabrano nam dokumenty i broń
hukowo-alarmową” .
Początkowo wszczęto śledztwo w sprawie nielegalnego zatrzymania Syryjczyka. Ta sprawa
została jednak umorzona. Później, przeciwko weteranowi skierowano do sądu akt oskarżenia
dotyczący posiadania bez zezwolenia broni palnej. Co ważne
to „broń”, którą w tamtym czasie można było kupić bez zezwolenia – jedynie za okazaniem dowodu osobistego. Była dostępna
w znanej sieci sklepów z milita-

powinna tę broń teraz ukrywać.
Wszyscy mogą być ukarani skoro
– zdaniem sądu – jest to ostra broń
na którą jest wymagane pozwolenie – zaznacza Jacek Musiał.

FOT ARCHIWUM PRYWATNE

Wrocław

Starszy chorąży Jacek Musiał brał udział w wielu misjach
zagranicznych, między innymi w słynnej bitwie o City Hall w Irak
riami, na stacjach benzynowych
i na stronach internetowych oferujących pistolety bez zezwoleń.

postanowił wymierzyć mu najniższy z możliwych wyroków
przewidziany w prawie za te
czyny.
Jacek Musiał nie zgadza się
z decyzją sądu. I przekonuje, że
jako ekspert od broni jest pewien, że broń, którą posiadał
w firmie ochroniarskiej to zabawki, którymi nie da się nikomu zrobić krzywdy. W dodatku kupił je przecież jako legalne. Dodajmy, że chodzi o rewolwer typu Zoraki R1 K-10 i pistolet Bruni i stan prawny z 2016
roku, bo od tamtej pory toczy się
ta sprawa.
- To jest niesprawiedliwy wyrok. Znając się na tej broni wiem,
że to nie jest broń. Są to zabawki,
którymi nie można zrobić nikomu krzywdy. Jeżeli dostałem
taki wyrok, to każda osoba, która
zakupiła ten sprzęt jako legalny

Wyrok za zabawki?
Zdaniem sędziego ze Zgorzelca,
broń kupiona jako legalna, to jednak broń palna, na którą jest wymagane pozwolenie. Dlatego Jacek Musiał na początku czerwca
w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu usłyszał nieprawomocny
wyrok: pół roku więzienia w zawieszeniu na rok, zwrot kosztów
postępowania i nadzór kuratora
sądowego. W ustnym uzasadnieniu sędzia Sebastian Meller
przekonywał, że Jacek Musiał
jest ekspertem od broni, dlatego
powinien wiedzieć, że kupione
pistolety alarmowo-hukowe to
broń palna. Ale z uwagi na nieposzlakowaną opinię żołnierza i dobre prognozy kryminalistyczne,

Sąd broni opinii
Sąd skazał weterana głównie
na podstawie opinii biegłego,
który uznał pistolety za broń
palną. Ekspert, mimo wezwań
do sądu, przez wiele miesięcy nie
stawiał się na rozprawach zasłaniając się złym stanem zdrowia.
W międzyczasie został także wykreślony z listy biegłych. W trakcie procesu sądowego okazało
się, że opinię w sprawie weterana pomogła mu napisać żona.
Sąd uznał jednak, że nie stanowi
to żadnego problemu.
- Składając ustnie opinię,
stwierdził, że on był osobą opiniującą, a osobą pomagającą mu
była jego żona będąca prezesem
firmy W. – tłumaczył biegłego sędzia Sebastian Meller w ustnym
uzasadnieniu wyroku. - Kwestionowanie tego, kto wydał opinię,
było zdaniem sądu nieuzasadnione. Opinię wydał biegły, on
się pod nią podpisał, osobą pomagającą była jego żona, a firma
W. udostępniła swoje pomieszczenia – powiedział.
W sprawie wypowiedziała się
też policja, która uznała pistolety
za wymagające pozwolenia. Importer tej broni, był jednak innego zdania. W sądzie zeznawał
na korzyść Jacka Musiała.
- Przed wprowadzeniem tych
rewolwerów na rynek wykonaliśmy badania produktu, które
potwierdziły, że nie wypełnia de-

finicji broni palnej. I na jego posiadanie, nie jest wymagane pozwolenie – zeznawał znany importer broni, który dał też sądowi
pisemne opinie specjalistów
i urzędowe zgody na handel oraz
posiadanie takiej broni w czasie,
gdy była kupowana do agencji
ochrony.
- Rewolwery Zoraki działają
na zasadzie jakby huku i wyrzutu kulki gumowej o energii
do 17 dżuli za pomocą kapiszona
hukowego. Nabój hukowy nie
posiada materiału miotającego
przez co nie wypełnia definicji
broni palnej – tłumaczył w sądzie
importer.
Zdaniem obrońcy Jacka Musiała, adwokata Leszka Sokołowskiego, często dochodzi do sytuacji, w której w podobnych sprawach, a dotyczących tych samych przedmiotów może dojść
do tego, że ktoś zostanie skazany,
a z drugiej strony ktoś zostanie
uniewinniony. - Będzie to wynikiem wyłącznie tego, co zostanie
napisane przez biegłego w opinii
– tłumaczył.
Teraz Jackowi Musiałowi
część wojskowej emerytury zabiera komornik
- Niestety, zostałem w tym
momencie – to jest największy ból
tego całego zdarzenia – z długami
firmy. Z tego względu, że na firmę,
którą prowadziłem wziąłem potężny kredyt, chciałem ją dofinansować w samochody, w mundury
– mówi Jacek Musiał.
Musiał, po nieprawomocnym wyroku, wraz ze swoim
obrońcą zastanawia się, jakie
podjąć dalsze kroki prawne.

Ogromne kolejki po paszport

Otwarto ważny łącznik
na zachodzie miasta

Wrocław

Wrocław

Osoby, które chciały złożyć
wniosek o paszport lub go odebrać, musiały wejść do budynku od strony Odry (Bulwaru Marii i Lecha Kaczyńskich). Otwarcie drzwi nastąpiło o godz. 9 i już o tej porze
przed urzędem czekało około
80 osób.

powodu kolejki okazały się
ogromne, zwłaszcza że niedługo zbliżają się wakacje.
Oczekujący szukają cienia, aby
skryć się przed skwarem.
O godz. 12 w kolejce czekało
około 100 osób.
- Czekam od godziny 9. Jestem w połowie kolejki.

W sobotę o godz. 12 w kolejce pod urzędem wojewódzkim
czekało około 100 osób w sprawach paszportowych

Z urzędu osoby wychodzą średnio co 10 minut. Myślę, że mi
się uda, nie wiem jak ludzie którzy są za mną - mówi nam Kacper.
Przypomnijmy, że w odpowiedzi na skargi wrocławian
na gigantyczne problemy z wyrabianiem paszportów, zmieniono sposób odbioru gotowych dokumentów. Można je
już odbierać bez wcześniej rezerwacji wizyty. Oprócz dzisiejszego dnia, cały czas jednak
obowiązuje rezerwacja wizyty
dotycząca składania wniosków
o paszport.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki był czynny w sobotę
do godz. 15. Czas oczekiwania
na paszport wynosi około 2-2,5
tygodnia. Informację o tym, że
dokument jest gotowy do odbioru zostanie przesłany smsem lub mailowo. Gotowy paszport będzie można odebrać
w tym samym punkcie.

JEW
redakcja@gazeta.wroc.pl

Po wielu miesiącach, kierowcy
znów mogą przejechać ważnym łącznikiem drogowym
pomiędzy placem Strzegomskim i ulicą Robotniczą.
W ostatni piątek do ruchu została oddana ulica Smolecka,
prowadząca pod nowym wiaduktem trasy autobusowotramwajowej na Nowy Dwór.

Ulica Smolecka biegnie
pod nowym wiaduktem

Przypomnijmy, że dawny wiadukt kolejowy nad ulicą Smolecką został zburzony z powodu
złego stanu technicznego. Firma
Filar za 6,5 mln zł wybudowała
nową przeprawę w ramach trasy
autobusowo-tramwajowej.
W przyszłości będą z niej korzystać autobusy i tramwaje kursujące wydzielonym korytarzem
pomiędzy Nowym Dworem
a placem Orląt Lwowskich.

Nowy wiadukt ma 22 metry
długos ci i 17 metrów szerokos ci.
Drogowcy właśnie otworzyli zamknięta na czas budowy ulicę
Smolecką. Zdecydowano się
(wbrew pierwszym ustaleniom)
wymienić zniszczoną nawierzchnię tej drogi i zbudować
chodniki w tym miejscu.
Na górę nowego wiaduktu prowadzą schody, którymi pasażerowie dotrą do przystanku.

FOT. WROCŁAWSKIE INWESTYCJE

W ostatnią sobotę Oddział
Paszportowy i Obsługi Klienta
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
otworzył się dla osób chcących
złożyć wniosek o wydanie
paszportu lub jego odebranie.
Można było przyjść bez wcześniejszej rezerwacji terminu
wizyty. Zapotrzebowanie okazało się ogromne, większe niż
to, co zaoferował Dolnośląski
Urząd Wojewódzki.

W Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim uruchomiono
sześć stanowisk - cztery zajmujące się przyjmowaniem wniosków o paszport, w dwóch kolejnych można odebrać dokument. Podczas tej jednorazowej
akcji nie obowiązywała rezerwacja wizyty. Widocznie z tego

FOT. KONRAD BAŁAJEWICZ

Konrad Bałajewicz
redakcja@gazeta.wroc.pl
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Udana transplantacja serca w USK.
Dziesiąty pacjent dostał „nowe życie”
JEW
redakcja@gazeta.wroc.pl

Już co szósty przeszczep serca w Polsce wykonują lekarze
z wrocławskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
W ostatni piątek powiodła się
kolejna, trudna operacja.
Narząd dla 65-letniego pacjenta
przyleciał do Wrocławia aż z województwa zachodniopomorskiego. Wyjątkowy transport
udało się zrealizować dzięki
wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji z Poznania, która udostępniła śmigłowiec. Inaczej nie
byłoby możliwe dokonanie
transplantacji - operacji, w której
decydującą rolę gra czas. Cały
proces trwający, od pobrania narządu od dawcy, do momentu
wszczepienia go biorcy, nie może
trwać dłużej niż 4 godziny.
W 2021 r. co szósty przeszczep serca w Polsce odbył się
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. USK to
szósty ośrodek medyczny
w kraju, który może wykonywać
transplantacje serca. Pozytywną
decyzję w tej sprawie Minister-

Tym razem bez rekordu
w graniu „Hey Joe”
Jimiego Hendrixa

stwo Zdrowia wydało niecałe
pięć miesięcy temu, na początku
lutego br. Trzy tygodnie później,
25 lutego przeprowadzono
pierwszy przeszczep w historii
Wrocławia. Nowe serce otrzymał
wówczas 26-letni mężczyzna.
Od tego czasu zespół specjalistów z wrocławskiego szpitala
przeprowadził już 10 udanych
transplantacji.
To już druga akcja lotniczego
transportu serca, która udała się
dzięki natychmiastowej pomocy
Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP. Poprzednim razem, w lutym tego
roku, funkcjonariusze serce dla
oczekującej w USK pacjentki,
przywieźli śmigłowcem z województwa mazowieckiego.

Ważne daty
a 3 grudnia 1967 r. - pierwsza
udana transplantacja serca
na świecie, którą wykonał
w Kapsztadzie zespół południowoafrykańskiego chirurga dr
Christiana Nethlinga Barnarda.
a 4 stycznia 1969 r. - pierwsza
nieudana transplantacja serca
w Polsce, przeprowadzona w Łodzi przez prof. Jana Molla i prof.
Antoniego Dziatkowiaka.

FOT. JAROSLĄW JAKUBCZAK

Wrocław

Wrocław

Policyjny śmigłowiec przywiózł w piątek do Wrocławia kolejne serce do przeszczepu.
W 2021 r. przeszczepiono w Polsce serce 64pacjentom, zaś czeka jeszcze 403 osób
a 5 listopada 1985 r. - pierwsza
udana transplantacja serca
w Polsce, wykonana w ówczesnym Wojewódzkim Ośrodku

Kardiologii w Zabrzu przez zespół prof. Zbigniewa Religi.
a 25 lutego 2021 r. - pierwsza
udana transplantacja serca

na Dolnym Śląsku, wykonana
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Już po dwóch dniach
przeprowadzono kolejną.

Materiał informacyjny Smart Festival

Gitarzyści i gitarzystki
pod wodzą Leszka Cichońskiego po raz 19. próbowali
W sobotę g pobić rekord we
wspólnym graniu utworu
„Hey Joe” Jimiego Hendrixa.
W tym roku wielkie granie zaplanowano hybrydowo:
na wrocławskiej Pergoli
w kompleksie Hali Stulecia
oraz w internecie. Rekordu
nie pobito. Organizatorzy nie
podali dokładnej liczby grających w 2021 roku osób.
Stwierdzili, że tym razem chodziło o możliwość spotkania
i powrotu do normalności,
a nie o bicie rekordu.
Do grona artystów, którzy
w tym roku zagrali na Gitarowym Rekordzie Świata, dołączyli wybitni polscy muzycy.
Na wrocławskiej scenie usłyszeliśmy charyzmatycznego
wokalistę Łukasza Łyczkowskiego z zespołu 5 RANO.
Wraz z Janem Borysewiczem
wykonał utwór Lady Pank pt.
„Zawsze tam, gdzie ty” oraz
„Purple Haze” Hendrixa. Z kolei z Grzegorzem Skawińskim
zaśpiewał „Thanks Jimi”. Gitarę Skawińskiego usłyszeliśmy również m.in. w „Foxy
Lady” w wykonaniu Patrycji
Markowskiej. Przypomnijmy,
że aktualny rekord wynosi
7424 osoby.
0010156742

Stawiamy na rozwój i innowacyjne technologie. Naukowy Smart
Festival dobiegł końca.
Za nami Hackathon i konferencja,
czyli naukowy festiwal traktujący o przyszłości miast oraz idei
Smart City. Inicjatywa odbyła się
w dniach 28-30 maja oraz 9-10
czerwca w formule hybrydowej –
częściowo online, częściowo zaś
w warszawskiej siedzibie CEZAMAT (Centrum Zaawansowanych
Materiałów i Technologii).
Znamy zwycięzców Hackathonu!
Gremium wyłoniło finalistów
W festiwalu brały udział zespoły
stworzone m.in. ze studentów, doktorantów czy założycieli start-upów.
Uczestnicy zgłaszali swoje pomysły
dotyczące innowacyjnych technologii
i otrzymali szansę na skonsultowanie
ich z uznanymi profesorami. Głównym celem festiwalu było utworzenie
platformy służącej do wzajemnej
wymiany wiedzy i doświadczeń przez
przedstawicieli środowisk naukowych
i biznesowych.
W sumie w Hackathonie rywalizowało
pięć różnych zespołów, które pracowały nad projektami o różnorodnej
tematyce w obrębie Smart City oraz
technologii cyfrowych. Uczestnicy
mogli liczyć na wsparcie ponad 20
mentorów z różnych firm oraz organizacji. Wielki finał festiwalu odbył się
w niedzielę, 30 maja.
W jury zasiadały takie osobistości
jak Tadeusz Osowski (dyrektor biura
cyfryzacji m.st. Warszawy), Katarzyna

Wrońska (specjalista ds. promocji
projektu w firmie Urząd m.st. Warszawy), Paweł Grzegorczyk (ekspert ds.
programu PFR dla Miast), prof. dr hab.
inż. Romuald Beck (zastępca Dyrektora CEZAMAT), prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska (zastępca dyrektora
CEZAMAT), Mariusz Wielec (Dyrektor
CEZAMAT) oraz Maryla Wojcieszek
(Główny Specjalista w Departamencie
Rozwoju Start-upów, PARP). Na zakończenie ogłoszono wyniki konkursu,
a także przyznano nagrody.

HACKATHON 2021 - WYNIKI
1 miejsce: Intelligent Healthcare System (lider zespołu: Paweł Wielądek)
2 miejsce Smartsensors
(lider zespołu: Michał Markiewicz)
2 miejsce CENTERA
(lider zespołu: Katarzyna Kołys)
Wyróżnienie: Talk_To (lider zespołu:
Klara Dargacz)
Za zajęcie pierwszego miejsca zespół Intelligent Healthcare System
otrzymał przestrzeń biurową w celu
dalszego rozwoju swojego pomysłu.
Przez rok będą mogli pracować w warszawskiej siedzibie CEZAMAT. Zespół
Smartsensors – drugie miejsce na
podium – w ramach nagrody otrzymał
30 godzin dostępu do laboratorium
5G Lab w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej, dzięki czemu będzie
miał możliwość przetestowania swoich rozwiązań przy wsparciu branżowych ekspertów. Trzeci finalista, tj.

zespół CENTERA trafia automatycznie na trzeci poziom ERC Sp. z o.o.
procesu oceny – wewnętrzny komitet
inwestycyjny.

Jaka przyszłość czeka polskie miasta?
W dniach 9-10 czerwca grono specjalistów dyskutowało nad przyszłością
rozwoju polskich miast. Eksperci
poruszyli szereg palących problemów
– od nowych możliwości finansowania zamierzeń innowacyjnych, przez
politykę planowania przestrzennego,
aż po wyzwania, jakie polityce spójności postawiła pandemia. Właśnie
o tym mówiły takie osobistości, jak
Katarzyna Kaczkowska (zastępca
dyrektora Departamentu Programów
Wsparcia Innowacji i Rozwoju), dr inż.
Paweł Pedrycz (Wydział Architektury,
Politechnika Warszawska) czy Bartosz
Kwiatkowski (Członek zarządu, Virtual
Power Plant)

W konferencji uczestniczył także
prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Pytany o najważniejsze punkty
rozwoju stolicy Polski w kontekście
tzw. smart city, mówił:
- Myślę, że po pierwsze, to jest zarówno kwestia doboru priorytetów,
jak i doboru instrumentów. Ja może
zacznę od instrumentów, a mianowicie współpraca pomiędzy Miastem
a Uczelniami, przedsiębiorcami,
tworzenie jak największej liczby
interface’ów, które przyczynią się do
tego, żeby ta synergia była wykorzystywana jak najlepiej.
W trakcie konferencji Trzaskowski
poruszył również temat funduszy
europejskich oraz polityki spójności

w wymiarze lokalnym, istotnym dla
samorządu.
- Chciałam podkreślić, że Polska
będzie dążyć do transformacji strukturalnej gospodarki, polegającej na takim zwiększaniu znaczenia czynników
rozwoju w postaci wiedzy, innowacji
i tworzenia nowych technologii. Ma się
to przełożyć na możliwość oferowania
bardziej zaawansowanych produktów,
ale również wysoko wyspecjalizowanych usług – mówiła Małgorzata
Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Funduszy i Polityki
Regionalnej.
Z kolei prof. dr hab. inż. Mariusz
Malinowski, Prorektor Politechniki
Warszawskiej ds. nauki, zachęcał
uczestników konferencji, aby ci czerpali z całego otoczenia CEZAMAT oraz
rozpoczynali i rozwijali nowe wspólne
działania.
- Warunki tutaj, które oferuje Politechnika Warszawska, są zawsze otwarte
na wszelkiego typu współpracę, więc
jeśli tylko Państwo mają jakiś pomysł
– zapraszamy do CEZAMAT, zapraszamy do Politechniki Warszawskiej.
Mamy wiele zespołów badawczych,
z którymi możecie Państwo również
tę współpracę rozpocząć - mówił
Malinowski.

Wydarzenia
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Wielka ciężarówka
KGHM przed Iglicą.
To mobilna wystawa

Szczepienia w aptekach.
Jak można się zarejestrować?

Wrocław

Wrocław
Nadia Szagdaj
redakcja@gazeta.wroc.pl

Pod koniec maja Polskę obiegła informacja, że na SarsCoV-2 będziemy mogli zaszczepić się w aptece.
15 czerwca rozpoczął się nabór aptek do Narodowego
Programu Szczepień. Jak to
będzie wyglądać?

FOT. KONRAD BAŁAJEWICZ

Zwiedzający mobilną wystawę
mogli obejrzeć imitację sztabek
złota, srebra i prawdziwy granulat miedzi. Na wystawie zaprezentowano również strój
górnika z pełnym wyposażeniem. Z kolei strój hutnika jest
zakładany do pracy przy temperaturach wynoszących nawet 1200 st. Pokazano Można
także podstawowy produkt
KGHM - katodę miedzianą.

– Statystycznie co ósmy
smartfon ma miedź i srebro,
które wydobywamy jako
KGHM - mówi Kamil Łuniewski z Departamentu Komunikacji Korporacyjnej KGHM Polska
Miedź.
Atrakcją był specjalny pokój,
w którym można odbyć wirtualną podróż po kopalni. Urozmaiceniem były nie tylko trzy
duże ekrany oferujące nagrany
widok z każdej strony, ale również codzienne dźwięki towarzyszące górnikom oraz nawiew, który symulowal wtłaczane powietrze do środka tuneli.
Dla dzieci przygotowano gadżety w postaci piłek plażowych, czapek, baniek mydlanych czy frisbee. Na miejscu
mogły wziąć udział w różnych
grach edukacyjnych.

Zwiedzający mogli dowiedzieć się również wielu ciekawostek
na temat działalności KGHM

Pacjenci, którzy wyrażą chęć
skorzystania ze szczepienia
w aptece, będą mogli się na nie
zarejestrować u farmaceuty,
przez telefon lub online. Zapisy
drogą elektroniczną odbędą się
poprzez system e-rejestracja
na stronie pacjent.gov.pl.
Do otrzymania szczepionki niezbędne będzie e-skierowanie takie samo, jak w przypadku
szczepienia w przychodni. Ponieważ farmaceuta będzie korzystał z systemu informatycznego dedykowanego do rejestracji pacjentów, ewidencji szczepień i dystrybucji szczepionek,
takiego skierowania nie trzeba
będzie w aptece okazywać.
Do samego szczepienia,
wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, będzie nas kwalifikować nie pielęgniarka lub
położona, a sam farmaceuta.
Uprawnieni do wykonywania
szczepień farmaceuci odbyli
specjalne kursy uprawniające
ich do zbadania pacjenta,
w celu wykluczenia przeciwwskazań do podania szczepionki. Program szkoleń obej-
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Z okazji 60-lecia KGHM przygotował mobilną wystawę dotyczącą przeszłości i przyszłości Polskiej Miedzi. Specjalny
tir z multimedialną ekspozycją jeździ do miast z całej Polski. W sobotę i niedzielę pojawił się pod wrocławską Iglicą
w pobliżu Hali Ludowej.
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Szczepienia przeciw COVID-19 wkrótce będą dostępne dla chętnych w aptekach
mował także naukę udzielania
pomocy w przypadkach powikłań poszczepiennych.
Z uwagi na fakt, że do szczepień kwalifikuje farmaceuta,
program skierowany będzie raczej do niezaszczepionych osób
dorosłych. Według wstępnych
informacji Dolnośląskiej Izby
Aptekarskiej, dzieci nadal wymagać będą konsultacji z lekarzem.
O tym, czy będziecie mogli
zaszczepić się w aptece

na swoim osiedlu, zadecydują
dwie kwestie. Po pierwsze, czy
apteka do takiego programu
w ogóle się zgłosi. I po drugie,
jeśli się zgłosi, to czy spełni wymogi zawarte w ogłoszeniu dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Aby właściciel mógł dołączyć
swoją aptekę do programu,
musi ona spełniać wytyczne
zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2002 roku,
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ZAKŁADY POGRZEBOWE
a „ABEL” – Zakład Pogrzebowy, bezgotówkowa organizacja pogrzebów i kremacji.
Całodobowe przewozy zmarłych z domu,
szpitali, hospicjum. Tel. całodobowe, kom.
502-922-708, 71/ 355 92 23 ul. Św. Wincentego 10 A.

zaktualizowanym w dniu 4
czerwca br. Precyzuje ono wymogi, jakie musi spełniać lokal,
by mogły się w nim odbywać
szczepienia.
Już wkrótce poznamy listę
aptek, w których będziemy mogli otrzymać szczepienie na COVID-19. Choć niezaszczepionych
osób na Dolnym Śląsku jest coraz mniej, jesienią ruszy program szczepień przeciwko grypie, do którego najprawdopodobniej dołączą również apteki.

Formalności USC, ZUS, bezgotówkowe rozli- Cmentarze komunalne: Osobowice, Grabiczenia. Całodobowy telefon: 71/795-67-89. szyn, parafialne. Rezerwacje i krótkie terminy. Rozliczanie ZUS. Ekskluzywny karawan
aCAŁODOBOWE PRZEWOZY ZMARŁYCH Lincoln. Tel. 71/321-03-01, 71/372-29-44.
dla miasta Wrocławia i Dolnego Śląska. Całodobowo.
N a j n i ż s ze ce ny. Te l. 5 0 2 - 9 2 2 - 7 0 8 ,
aROCH – Zakład Pogrzebowy, bezgotów71 322-60-16.
kowo, kompleksowo. Całodobowe przewozy
a „ADORIA” Usługi Pogrzebowe. Tanio,
a„GLORIA” Usługi pogrzebowe i kre- zmarłychz domu, szpitali, hospicjum. Tel. caprofesjonalnie i bezgotówkowo. Całodomacyjne. Sprzedaż pomników. 24 h. łodobowe 71/322 60 16, kom. 502-922-708,
bowy odbiór ciała z dowolnego miejsca.
Tel.71/338-19-19.
Wrocław, ul. Św. Wincentego 10 a (dawna
Pożegnania i kremacje. Obsługa ekskluzywaKREMATORIUM – ARCHON, ul. Kieł- Obrońców Pokoju).
nym karawanem. Biuro na terenie cm. Osobowice 59a - wszystkie sprawy w jednym a„ARKA” – całodobowe przewozy zmar- czowska 90, tel. 71 345 73 43 - całodobowo. a„RÓŻA” – Zakład Pogrzebowy. Organimiejscu. Tel. całodobowy 71 352 52 05 lub łych, kompleksowe usługi. Własna chłod- Kompleksowe usługi kremacyjne i pogrzebo- zujemy pogrzeby, kremacje oraz transport
nia. Bardzka, Włodkowica, 71/344-65-84, we, ustalanie terminów. Całodobowy odbiór zmarłych.Kompleksowa organizacja cere503 33 83 84.
osób zmarłych z domu, szpitali, hospicjów. monii pogrzebowych. ul. Kleczkowska 3,
601-732-075.
a„ANUBIS” – kompleksowe usługi pogrzewww.krematorium.wroclaw.pl
50-227 Wrocław telefony całodobowe:
bowe - profesjonalnie - bezgotówkowo. Dom a „Bożena Witwicka” – Usługi Pogrze71 79 328 80, 601 280 750
aKREMATORIUM
GLORIA
dowolne
terPogrzebowy, biuro i własna kaplica i chłodnia, bowe, Producent Trumien. Całodobowy
organizowanie pożegnań przed kremacją oraz przewóz zmarłych. Bezgotówkowo - rozli- miny kremacji, ul. Kwiatkowskiego 13, tel. aSĘPOLNO – ZARZĄDCA CMENTARZA
czuwanie przy zmarłym przed pogrzebem tra- czamy ZUS w zakładzie. Własna chłodnia. 71/338-19-19, www.krematoriumgloria.pl Zakład Usług Pogrzebowych (RIP II) informuje,
dycyjnym w godzinach dogodnych dla klienta. Kompleksowo. Solidnie! Borowska 254, a M I Ę D Z Y N A R O D O W E P R Z E W O Z Y iż obecnie wszystkie sprawy związane z orgaWrocław, ul. Szpacza 32/34, tel. 71 350 01 01 Wrocław - naprzeciw Akademii Medycz- Z M A R Ł Y C H , t e l . 7 1 / 3 3 2 - 6 0 - 6 0 nizacją pogrzebu, jak również zakup trumien
całodobowy. Biuro: Wrocław, ul. Dubois 20, nej, 71/336-12-65, Kościuszki 67/1a (róg – całodobowo. Przewóz zmarłych i prochów i akcesoriów można załatwić bezpośrednio
Wróblowice, ul. Stawowa 5. Całodobowe prze- Gwarnej) Wrocław 691-220-203, Krzyżo- z państw całego świata. Załatwiamy wszelkie w kaplicy na cmentarzu. Całodobowe przewowozy zmarłych kraj i zagranica. Załatwianie wice ul. Główna 14, 71/311-84-40, Sobótka pozwolenia i formalności. Posiadamy zy zmarłych. Kompleksowe usługi pogrzebowe
formalności również w domu klienta. Telefony ul. Św. Jakuba 26, 71/889-00-60,
licencję na tranport zmarłych z Francji. 24h, tel. 609-674-859, 71/372-29-44.
www.zakladpogrzebowy24.pl
całodobowe 71 328 83 85, 723 030 303.
www.zaklad-pogrzebowy.com.pl
a „ TA R O M ” – S e m a f o rowa 1 ,
a „ARCHON”– Zakład Pogrzebow y aBARDZKA – Zakład Pogrzebowy. Ca- aRIP – Zakład Pogrzebowy, pl. św. Ma- 71/342-59-50, 2 4 h; Kasprowicza 26,
tel. 71 332 60 60 – całodobowe przewozy łodobowe przewozy. Kompleksowe usługi. cieja 6 - Najtaniej! Specjalizacja: Kremacje. 603-604-649, www.tarom.pl
zmarłych. Własna chłodnia i kaplica, rozliczenia bezgotówkowe, wyrabianie aktów
zgonu i wszystkich formalności ZUS i USC.
Obsługa ceremonii pogrzebowych ekskluzywnym karawanem Mercedes Pilato
gratis. Nasze oddziały: Włodkowica 37, Hallera 112, Bogusławskiego 33, Traugutta 67,
Skłodowskiej-Curie 49, Kiełczowska 90 (cm.
komunalny), Krzywoustego 287, Trzebnicka 67, ul. Grabiszyńska 101, ul. Zaporoska 83,
www.zaklad-pogrzebowy.com.pl

Dziś pożegnamy
Pogrzeby 21.06
OSOBOWICE
Henryk Jan Ołdak,
05.04.1949, g. 9.20
Elżbieta Joanna
Młyńczyk,
21.08.1943, g. 10
Robert Mirosław
Kondratowicz,
21.07.1963, g. 10.40
Tomasz Marszałek, g. 11.20
Krystyna Libiszewska,
g. 12
Wiesław Zaczyński, g. 12.40
Krzysztof Ostrowski, g. 13.20
Barbara Sroka, g. 14

GRABISZYN
Bronisława Bandurka,
04.04.1943, g. 10
Stanisława Chmurzyńska,
08.05.1937, g. 12
PSIE POLE
Artur Horun,
24.04.2021, g. 10
Marianna Stachyra,
10.03.1935, g. 12
Zofia Waliczak, g. 13

Zarząd Cmentarzy Komunalnych,
pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław

Nekrologi
zamówisz tutaj:
Wrocław, ul. św. Antoniego 2/4, 71 374 82 49
reklama.wroclaw@polskapress.pl
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Leszek Rudziński
leszek.rudzinski@polskapress.pl

Europoseł Adam Bielan ogłosił powstanie nowej siły politycznej - Partii Republikańskiej. - Wszyscy jesteśmy republikanami - mówił na konwencji prezes PiS Jarosław
Kaczyński.
Podczas niedzielnej konwencji
europoseł Adam Bielan ogłosił
powstanie Partii Republikańskiej. Bielan zapewnił, że jego
ugrupowanie - które docelowo
miałoby połączyć się z Porozumieniem - będzie częścią Zjednoczonej Prawicy.
Zdaniem europosła koalicja
rządząca to „najbardziej udany
projekt polityczny prawicy
w polskiej historii”. - My się
Zjednoczonej Prawicy nie
wstydzimy. Jesteśmy dumni
z dobrych relacji z rządem
i Prawem i Sprawiedliwością.
Niech wstydzą się ci, którzy
paktują z opozycją i chcą Zjednoczoną Prawicę rozbić - mówił Bielan.
Polityk dodał, że wierzy, iż
Zjednoczona Prawica wygra
kolejne wybory parlamentarne. Skrytykował także „byREKLAMA

łych kolegów”, którzy skłaniają
się w kierunku partii opozycyjnych.
Zapewnił również, że republikanie będą wspierać Polski
Ład.
Na konwencji Partii Republikańskiej obecny był prezes
PiS Jarosław Kaczyński, który
zapewnił, że projekt ma wsparcie partii rządzącej. - Wszyscy
jesteśmy republikanami. Ideę
republikańską najłatwiej opisać, przeciwstawiając ją idei indywidualistyczno-liberalnej.
Republikanizm to odwoływanie się do wspólnoty - i tej
mniejszej, i tej największej, globalnej, czyli wspólnoty narodowej. Chcemy, by ta wspólnota była coraz silniejsza –
oświadczył.
Kaczyński dodał, że „trzeba
służyć Polsce i warto być Polakiem”. - Ta idea ma już wiele,
wiele lat. Nie dziesięcioleci, ale
nawet wieków, ale ciągle się
zmienia, odnosi się do nowej
rzeczywistości. Stoją przed nią
nowe wyzwania. Tym wyzwaniem jest z jednej strony skrajnie wypaczona forma indywidualizmu. Z drugiej strony,
przeciwstawia się jej na gruncie praktycznym pewien typ
nie ideologii, ale postawy. Ona

ma charakter indywidualistyczny, ale w wymiarze czysto
politycznym. To zawsze zagrażało przedsięwzięciom strony,
którą można określić jako „patriotyczną” – mówił polityk.
Nowe ugrupowanie Adama
Bielana to konsekwencja konfliktu w szeregach Porozumienia. W walce o przywództwo
partii wyodrębniły się dwa
bloki skoncentrowane wokół
Jarosława Gowina lub Adama
Bielana.
W sobotę prezydium zarządu Porozumienia – składające się polityków przeciwnych
Jarosławowi Gowinowi – zawiesiło go na trzy miesiące
w prawach członka partii.
Adam Bielan, który decyzją aktualnych władz partii został
wykluczony z Porozumienia,
przekazał w rozmowie z PAP,
że prezydium dysponuje opinią prawną konstytucjonalisty
prof. Ryszarda Piotrowskiego.
- Z której jednoznacznie wynika, że mamy rację. Jarosław
Gowin nie jest prezesem Porozumienia, jego kadencja się zakończyła i przyjęcie innego założenia powinno skutkować
delegalizacją Porozumienia
przed Trybunałem Konstytucyjnym – oświadczył. ą
659547573
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Tragedia w Nowej
Białej na Podhalu.
Spłonęło 21 domów
Małopolska
Potężny pożar zniszczył domy,
a także zabudowania gospodarcze we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski). Przyczyna tragedii
nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo.
Ogień pojawił się w sobotę wieczorem, kiedy część mieszkańców była jeszcze na polach, a inni
doili krowy, które wróciły z pastwisk. Kiedy zaczęły palić się
pierwsze domy, sąsiedzi szybko
przyszli z pomocą. Nie spodziewali się, że w tym czasie ogień
„przeskakiwał” na ich domy.
Upał, mnóstwo siana zwiezionego na podwórka i zwarta zabudowa tylko pomagały w szybkim
rozprzestrzenianiu się ognia.
Mieszkańcy wsi przyznają, że
takiego pożaru nie widzieli nigdy
wcześniej. Ci, z którymi rozmawialiśmy nie kryli łez, opowiadając o wielkiej tragedii, która dotknęła ich malowniczo położoną
miejscowość.
Z domu zostały zgliszcza,
w ogródku zamiast kwiatów leży
sterta zwęglonej blachy. Po przeciwnej stronie ulicy rodzice
z dwójką dzieci próbują wydobyć ze spalonego dobytku to, co
uratowali przed ogniem.
Na chodnik leży część ocalałego
dobytku. Chłopiec przegląda
książki i zeszyty, ze łzami
w oczach wyrzucając te nadpalone.
REKLAMA
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Partia Republikańska Adama
Bielana ma poparcie Kaczyńskiego

Ogień mógł z łatwością przechodzić z domu na dom, ponieważ
Nowa Biała znana jest ze zwartej zabudowy
Takie obrazy można było
oglądać w niedzielę po nocnym,
strasznym pożarze, który objął
21 domów oraz zabudowania gospodarcze, w których znajdowały się zbiory, maszyny rolnicze i zwierzęta gospodarskie.
W domach mieszkało 112 osób.
Noc większość mieszkańców
spędziła u rodzin lub znajomych.
Pożar objął łącznie 1 hektar
ziemi. W akcji gaśniczej brało
udział ponad 400 strażaków. To
cud, że nikt nie zginął. W pożarze rannych zostało 9 osób: 8
osób w stanie dobrym z poparzeniami lub podtruciem trafiło
do szpitala. Dymem zatruł się
także jeden strażak z OSP Bóbr,
ale został zwolniony ze szpitala.
Ponad 100 żołnierzy WOT pomaga poszkodowanym w pożarze mieszkańcom. Żołnierze
0010180037

Fort Wrocław nr 9 - Muzeum Militarne
znajduje się przy ul. Pełczyńskiej 33
(za „Targpiaskiem”)
przy drodze Wrocław - Oborniki Śląskie.
Polecamy - z braku parkingu - korzystanie
z autobusów MPK nr 105, 108, 111, 143
(przystanek OSTOWA - Muzeum Militarne)
lub pociągiem do stacji PKP „Wrocław - Osobowice”.

usuwają zniszczenia, pomagają
w transporcie i dostarczają wodę
oraz prąd.
Straty są ogromne. Wiadomo,
że część gospodarzy straciła cały
majątek życia.
Jednym z najbardziej poszkodowanych jest Jan Krzysztofek,
właściciel domu, który spłonął
niemal doszczętnie. Mężczyzna
do tej pory nie wierzy w to co się
stało. - Wieczorem siedziałem
w domu. Nagle ktoś zawołał, ze
pali się u jednego z sąsiadów. Poleciałem pomóc, ale kiedy ratowaliśmy dobytek sąsiada, ogień
zaatakował mój dom. Kiedy zorientowałem się co się dzieje,
płomienie szalały już po moich
pokojach. Nie było szans na uratowanie budynku – mówi nie
kryjąc emocji mieszkaniec Nowej Białej.
W Nowej Białej pracuje sztab
kryzysowy, w którym w niedzielę rano pojawił się premier
Mateusz Morawiecki.
- Chcę powiedzieć mieszkańcom - nie zostawimy was samych i chcemy, żeby ta pomoc
bezpośrednia dotarła tu jak najszybciej. Trzeba wesprzeć rolników w odzyskaniu i zakupie
sprzętu. Dziękuję mieszkańcom
Nowej Białej, którzy pokazali solidarność - podkreślał premier
Mateusz Morawiecki po posiedzeniu sztabu.
Obecny tam również wojewoda małopolski Łukasz Kmita
zapewnia, że poszkodowani
mogą liczyć na szeroką pomoc w tym zasiłki do 6000 zł na rodzinę, a nawet do 200 tys. zł
w przypadku odbudowy domu.
Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu wszczęła w niedzielę
śledztwo mające wyjaśnić przyczyny pożaru w Nowej Białej.
- Oględziny już się rozpoczęły,
mogą potrwać nawet kilka dni.
Prowadzi je prawie 20 śledczych,
m.in. z zakresu kryminalistyki
z udziałem biegłego sądowego
z zakresu pożarnictwa - mówi
rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. ą
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Teheran
Kazimierz Sikorski
kazimierz.sikorski@polskapress.pl

Iran kroczy twardą linią polityki. Nowym prezydentem został Ebrahim Raisi, któremu
zarzuca się, że był jednym
z czterech sędziów, którzy
nadzorowali wyroki śmierci
dla 5000 więźniów.
Twardogłowy Ebrahim Raisi
wygrał wybory prezydenckie
w Iranie. Ma on ultrakonserwatywne poglądy i jest objęty

sankcjami USA. Był też powiązany z wcześniejszymi egzekucjami więźniów politycznych.
Obejmie rządy na początku
sierpnia i będzie miał znaczący
wpływ na politykę wewnętrzną
i zagraniczną. Ale w systemie
politycznym Iranu to najwyższy przywódca kraju, ajatollah
Ali Chamenei, ma ostatnie
słowo we wszystkich sprawach
państwowych. Prezydent jest
drugim najwyższym urzędnikiem w kraju, który jest zarządzany zgodnie z konserwatywnymi, szyickimi wartościami

FOT. AP/ASSOCIATED PRESS/EAST NEWS

Nowy prezydent Iranu. Wygrał twardogłowy Ebrahim Raisi

Rządy Raisiego będą oznaczać
zapewne ściślejszą kontrolę
życia publicznego, mediów
społecznościowych i prasy

Amerykanie pracują
nad tabletką
przeciw COVID-19
Kazimierz Sikorski
k.sikorski@polskapress.pl

Waszyngton
Po szczepionkach pora na tabletki przeciwko koronawirusowi. Amerykanie są najbliżej
celu, mogą go osiągnąć
do końca roku.
W ubiegłym roku rząd USA
przeznaczył 18 miliardów dolarów na wsparcie firm farmaceutycznych pracujących nad
szczepionką przeciw COVID-19.
Teraz wyda 3 miliardy dolarów
na opracowywanie tabletek
zwalczających koronawirusa
na wczesnym etapie zakażenia,
co może uratować życie tysiącom ludzi.
Program Departamentu
Zdrowia i Opieki Społecznej
przyspieszy badania kliniczne
kilku najbardziej obiecujących
specyfików. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, pierwsze tabletki
mogą być gotowe do końca
tego roku.
Jak dotąd tylko jeden lek
przeciwwirusowy wykazał wyraźną korzyść dla hospitalizowanych: remdesivir. Pierwotnie badano go pod kątem walki
z Ebolą, wydaje się, że skraca
on przebieg COVID-19, gdy jest
podawany dożylnie. W październiku stał się pierwszym –
i jak dotąd jedynym – lekiem
przeciwwirusowym, który
amerykański regulator leków
(FDA) dopuścił do leczenia koronawirusa.
Jednak skuteczność specyfiku rozczarowała. W listopadzie Światowa Organizacja
Zdrowia odradzała stosowanie
leku. Remdesivir mógłby działać skuteczniej, gdyby ludzie

mogli go zażywać wcześniej
jako pigułkę. Ale w obecnym
składzie związek nie działa doustnie.
Naukowcy testują też inne
leki przeciwwirusowe, o których wiadomo, że działają
w formie tabletek. Jednym
z nich jest molnupirawir, opracowany w 2019 przez Emory
University i testowany pod kątem m.in. grypy. We współpracy z Ridgeback Biotherapeutics Emory przeprowadził
eksperymenty na myszach.
Były tak dobre, że Merck poprosił o zgodę na badania kliniczne
na ludziach zakażonych COVID-19.
Jednak, jak mówi Daria Hazuda, wiceprezes Merck,
w przypadku pacjentów hospitalizowanych molnupirawir nie
miał wpływu na chorobę i zrezygnowano z dalszych prac. Takie leki nie przyniosą radykalnej poprawy stanu zdrowia
u kogoś, kto jest zakażony koronawirusem od kilku dni - mówił dr Tim Sheahan z University
of North Carolina.
Zaczęto drugie badanie jesienią 2020, tym razem na osobach, u których niedawno zdiagnozowano COVID-19. Merck
rekrutuje ochotników z wysokim ryzykiem zakażeń (osoby
starsze z otyłością i cukrzycą).
Dr Hazuda mówi, że badanie
powinno przynieść wyniki
do października.
Departament
Zdrowia
i Opieki Społecznej ogłosił, że
kupi od Merck 1,7 miliona dawek molnupirawiru, pod warunkiem, że badanie doprowadzi do uzyskania zgody FDA.
Według dr. Davida Kesslera, dyrektora ds. nauki w zespole reagowania COVID-19 w administracji Bidena, rząd może szukać podobnych ofert dla dwóch
innych leków przeciwwiruso-

wych w trakcie badań klinicznych.
Jednym z nich jest AT-527,
opracowany przez Atea Pharmaceuticals. Związek skuteczny jest w leczeniu zapalenia wątroby typu C, a badania
sugerują, że może też działać
przeciw COVID-19. Firma Roche nawiązała współpracę
z Atea, aby przetestować specyfik na ludziach.
Drugi lek stworzyli naukowcy z Pfizera, zaadaptowany z cząsteczki pierwotnie
zaprojektowanej dla leku
na SARS. Wiosną 2020 postanowiono zmodyfikować jego
strukturę, aby działał przeciwko koronawirusowi.
Lek zaprojektowano do podawania go dożylnie, ale Pfizer
zmienił jego strukturę tak, aby
działał jak pigułka. Gdy myszom podawano lek doustnie,
jego poziom w organizmie był
wystarczająco wysoki, aby zablokować
koronawirusa.
W marcu rozpoczęto badania
kliniczne. ą
AKCJA SPECJALNA LATO Z RADIEM

islamu, a od czasu rewolucji islamskiej w 1979 roku istnieją
ograniczenia wolności politycznych. Raisi jest bardzo lojalny
wobec duchownych, którzy
rządzą Iranem.
Oficjalne dane mówiły o 49-procentowej frekwencji, najniższej w wyborach prezydenckich. 60-letni duchowny przez
większość swej kariery był prokuratorem. W 2019 roku został
szefem sądownictwa. Zapowiada walkę z korupcją i rozwiązywanie problemów gospodarczych kraju. – Głosy naszych

obywateli o niedociągnięciach
są prawdziwe – mówił, głosując
w Teheranie.
Wielu Irańczyków i organizacji praw człowieka wskazuje
na jego rolę w masowych egzekucjach więźniów politycznych
w latach 80. Według Amnesty
International był jednym z czterech sędziów, którzy nadzorowali wyroki śmierci dla 5000
więźniów.
– To, że Ebrahim Raisi został
prezydentem, zamiast wszczynać przeciwko niemu śledztwo
ws. zbrodni przeciwko ludzko-

Akcja Specjalna Fundacji Most the Most

ści polegających na mordach,
zaginięciach i torturach, jest ponurym przypomnieniem, że
w Iranie króluje bezkarność
– powiedziała szefowa Amnesty Agnes Callamard.
Iran nigdy nie przyznał się
do masowych egzekucji, a Raisi nie odniósł się do zarzutów
dotyczących jego roli w tych
wydarzeniach. Zdaniem Amnesty, jako szef sądownictwa
tolerował bezkarność funkcjonariuszy bezpieki oskarżonych
o zabijanie protestujących podczas zamieszek w 2019 roku.
0110167703

Trwa konkurs „Nasz zabytek”. Masz jeszcze 2 tygodnie
na zgłoszenie zabytku z Twojej okolicy – nie zwlekaj!
Dostrzegasz w okolicy
zabytki, o które warto zadbać
i dać im nowe życie? Weź
udział w pilotażu konkursu
fundacji Most the Most. Już
dziś zgłoś lokalny zabytek dzięki Tobie może on jeszcze
odegrać znaczącą rolę w życiu Waszej społeczności!

Zaangażuj się: zostań
lokalnym bohaterem!
Wiekowe, często zaniedbane i opuszczone zabytkowe
miejsca wcale nie są skazane na zapomnienie i ruinę.
Dzięki wspólnej inicjatywie,
zaangażowaniu i kreatywności lokalnych aktywistów
mogą one bowiem zostać
odremontowane i stać się na
przykład miejscową klubokawiarnią, salą warsztatową
czy biblioteką – w zależności od potrzeb, pomysłów
i preferencji okolicznych
mieszkańców. Biorąc udział
w konkursie „Nasz zabytek”,
to właśnie Ty, Twoi znajomi
i sąsiedzi możecie zdecydować, jak ma wyglądać i funkcjonować Wasza przestrzeń.
Czas przystąpić do działania
i zostać lokalnym bohaterem!

Dlaczego warto?
Jak mówi Beata Kuchcińska, prezes Fundacji Most
the Most: - Zaangażowanie

mieszkańców jest ważne nie
tylko przy zgłaszaniu zabytku
do rewaloryzacji, ale także
do wykreowania jego funkcji
społecznej. W drugim etapie
konkursu „Nasz zabytek”
mieszkańcy zdecydują, w jaki
sposób będzie im służyć
wybrane miejsce. To przede
wszystkim przez nich ma
być ono użytkowane, dlatego
głos lokalnej społeczności
będzie szczególnie ważny.
Udział w naszym konkursie
to pierwszy krok, by przekonać się, że działania społeczne mogą przynieść wspaniałe, namacalne efekty.

Wyślij swoje zgłoszenie
już dziś!
Od 7 czerwca do 5 lipca
2021 r. trwa pilotażowa edycja
konkursu „Nasz zabytek”. Celem akcji jest wyłonienie jednego zabytku w województwie,
który powinien zostać poddany renowacji, a następnie
wybór najlepszego pomysłu
na jego nową funkcję społeczną. Zwycięski zabytek otrzyma
od Fundacji Most the Most
dofinansowanie (do 1 mln.
PLN), które zostanie przeznaczone na jego rewaloryzację
i adaptację zgodnie z zaproponowanym projektem.
Znasz takie miejsce? Nie
czekaj na ostatni moment –

wyślij swoje zgłoszenie już
dziś i zainicjuj pozytywne
zmiany w otaczającej Cię
przestrzeni!
Jak to zrobić? Przed Tobą 3
proste kroki:
• Znajdź zabytek w swojej
okolicy. Powinien być to
zabytek nieruchomy (z wyjątkiem miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, cmentarzy i kurhanów),
wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub
gminnej ewidencji zabytków,
który jest własnością publiczną.
• Zrób zdjęcie lub nakręć film,
przedstawiający wybrany
przez Ciebie zabytek.
• Wypełnij i wyślij zgłoszenie
konkursowe z opisem wybranego zabytku i uzasadnieniem Twojego wyboru.
Jeśli nie masz dostępu
do internetu, możesz zgłosić
zabytek przez telefon. Takie
zgłoszenia fundacja przyjmuje pod numerami: 22 47 55
111 lub +48 517 884 088 od
poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Formularz zgłoszeniowy,
a także szczegółowe informacje na temat konkursu
„Nasz zabytek” znajdziesz na
stronie internetowej Fundacji
Most the Most: http://mostthemost.pl/nasz-zabytek/.
0010177205
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W tych zawodach
brakuje pracowników
Anna Bartosiewicz
anna.bartosiewicz@polskapress.pl

Istnieją zawody, w których
jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, w których zapotrzebowanie na fachowców przewyższa
liczbę dostępnych osób.
Komisja Europejska zbadała,
którzy pracownicy są szczególnie poszukiwani przez państwa
członkowskie UE oraz EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia
i Szwajcaria). KE sprawdziła,
kogo było najtrudniej znaleźć
w latach 2019–2020, a więc również w okresie, kiedy europejskie państwa borykały się z pandemią. Najbardziej dramatyczna
sytuacja miała miejsce w sektorze hotelarskim, natomiast nie
ubyło ofert pracy dla pracowników służby zdrowia. Brakowało

lekarzy oraz pielęgniarek,
a po raz pierwszy w historii
– asystentów służby zdrowia. Ponadto niemal cała Europa boryka
się z deficytem specjalistów
do spraw programowania.
Na listę 10 najbardziej deficytowych zawodów w Europie trafilły następujące profesje: pielęgniarki, hydraulicy i monterzy
rur, kucharze, kierowcy samochodów ciężarowych i dostawczych, spawacze, programiści
aplikacji, lekarze medycyny
ogólnej, deweloperzy oprogramowania, murarze i pokrewni
pracownicy oraz elektrycy budowlani i pokrewni. Mimo że
pandemia znacznie ograniczyła
zapotrzebowanie na kucharzy
i kelnerów, to zawody te pozostały deficytowe. Eksperci obawiają się, że ich niedobór może
się powiększyć przez ograniczenia dotyczące przemieszczania
się po Europie.

REKLAMA
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Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademicka”
ogłasza konkurs na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Akademicka” we Wrocławiu, przy ul. Jaracza 48, w terminie do dnia 25.06.2021 r.
do godz. 15:00 lub przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje data wpływu) lub na adres
e-mail: biuro@smakademicka.pl
Miejsce pracy: Wrocław
Wymiar etatu – 1
Od kandydatów oczekujemy:
• Wykształcenia wyższego technicznego;
• Stażu pracy minimum 10 lat, w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym;
• Znajomości prawa spółdzielczego, prawa budowlanego oraz ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych;
• Znajomości problematyki zarządzania nieruchomościami;
• Umiejętności kierowania zespołem ludzkim;
• Oświadczenia o niekaralności;
• Czynnej znajomości pakietu Microsoft Ofﬁce;
• Braku przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu
SM „Akademicka”.
Oferta powinna zawierać:
• List motywacyjny;
• CV;
• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne posiadane uprawnienia;
• Oświadczenie o niekaralności (przed podpisaniem umowy o pracę należy
dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności).
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zrezygnowania
z oferty bez podania uzasadnienia.
Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu,
nie będą rozpatrywane.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy,
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademicka”.
Niniejsze oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO)”.
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Seniorzy na rynku pracy.
Co zrobić, żeby zostali?
Seniorzy chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem
Rynek pracy
Anna Bartosiewicz
anna.bartosiewicz@polskapress.pl

Tylko co szósty senior, który
ukończył 60. rok życia, był
aktywny zawodowo w 2020 r.
– wskazuje Polski Instytut
Ekonomiczny. Dzieje się tak,
mimo że aż 68 proc. osób
w wieku 60+ dobrze ocenia
swoją kondycję fizyczną.
Dane na temat pracy seniorów są
rozbieżne. Według Eurostatu
w latach 2005–2019 współczynnik zatrudnienia osób w wieku
55–64 lat w Unii Europejskiej
wzrósł z 40 proc. do 59 proc.,
a w Polsce z 27 proc. do ok. 50
procent. Jednak z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wynika, że w 2020 r.
w naszym kraju pracowało tylko
17,7 proc. osób od 60. roku życia
wzwyż. W grupie wiekowej
od 60 do 64 lat zatrudnienie
miało 39 proc. osób, a wśród seniorów w wieku 65 lat i więcej –
zaledwie 6 procent.

Seniorzy są dyskryminowani
na rynku pracy
Przeszło co drugi badany, który
ukończył 60 lat, czuje się gorzej
traktowany na rynku pracy. Kobiety do aktywności zawodowej
może zniechęcać niski wiek
emerytalny (60 lat), ale istnieją
także inne czynniki, które zniechęcają tzw. silversów (osoby
50+) do aktywności zawodowej.
Aż 68 proc. ankietowanych
po sześćdziesiątce czuje się wykluczonych społecznie, a 8 proc.
nie korzysta z żadnych urządzeń
cyfrowych. Mimo to już 73 proc.
osób powyżej 60. roku życia
używa smartfona, a 70 proc. –
komputera. Do urządzeń mobilnych częściej przekonują się
młodsi seniorzy, w wieku od 60
do 64 lat.

FOT. 123RF

Rynek pracy
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Podstawowym problemem seniorów jest wykluczenie
społeczne. Doświadczyło go aż 68 proc. osób w wieku 60+ lat
PIE opracował raport „Behawioralnie o polityce aktywizacji
seniorów” oraz policy paper pt.
„Srebrząca się gospodarka. Jak
uwolnić potencjał seniorów?”.
Badania pozwoliły instytutowi
nakreślić główne problemy,
związane z ograniczoną aktywnością zawodową starszych
mieszkańców Polski oraz kierunki działania, które mogą pomóc wykorzystać potencjał osób
60+. – Do podstawowych barier
utrudniających aktywność ekonomiczną seniorów zaliczają się
te związane z wykluczeniem
społecznym: transportowym,
cyfrowym i zdrowotnym – podkreślają analitycy PIE. Jak dodają,
do tego dochodzą ograniczenia
behawioralne – w społeczeństwie pokutują negatywne stereotypy na temat osób starszych,
a do tego one same często czują
się nieprzydatne.

Większość seniorów doświadcza wykluczania społecznego
Już 68 proc. seniorów w wieku
60+ lat boryka się z wykluczeniem społecznym, przy czym

niektórzy z nich skarżą się
na całkowitą izolację. Tylko 12
proc. seniorów przebadanych
przez PIE deklaruje, że nie doświadczyło wykluczenia. W grupie 1000 respondentów porównujących sytuację osób starszych i młodszych ankietowani
najczęściej wskazywali na:
wzrost dyskryminacji seniorów
na rynku pracy (57 proc.), ich
gorszy dostęp do edukacji (24
proc.), pogorszenie sytuacji
w przychodniach i szpitalach (23
proc.), utrudnienia w transporcie publicznym (16 proc.) i urzędach (13 proc.).
Eksperci PIE podkreślają, że
przy aktywizacji seniorów należy uwzględnić ich potrzeby
i bariery, które ich ograniczają.
Przeszło 90 proc. osób starszych
deklaruje chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz zapewnia, że zachowuje poczucie
sensu życia. Kolejne 85 proc. potwierdza, że lubi się uczyć nowych rzeczy, a 82 proc. żyje
w przeświadczeniu, że ma jeszcze wiele rzeczy do zrobienia.
Niestety, poczucie sensu życia

oraz chęć rozwoju i nauki maleją
wraz z pogarszającym się stanem zdrowia, a ten pozytywnie
ocenia tylko 60 proc. osób starszych. Jednocześnie 68 proc.
z nich pozytywnie wypowiada
się o swojej sprawności fizycznej.
Seniorzy mają wiele mocnych stron, często niedocenianych przez pracodawców. Jak
dowodzą autorzy publikacji PIE,
„popularne stereotypy dotyczące seniorów (czyli mniejsza
motywacja do pracy, niechęć
do udziału w szkoleniach i rozwoju kariery, niechęć do zmian,
nieufność, słaba kondycja zdrowotna oraz większa trudność
w godzeniu obowiązków zawodowych i osobistych) w większości nie znajdują potwierdzenia w badaniach empirycznych”. Ponadto okazuje się, że
seniorzy często mają lepsze predyspozycje do prowadzenia
własnej firmy.
Agnieszka Wincewicz, kierownik zespołu ekonomii behawioralnej PIE uważa, że w aktywizację seniorów należy bardziej angażować organizacje pozarządowe oraz lokalne środowiska. Jak podkreśla, „w organizacjach senioralnych brakuje
wyszkolonych i kompetentnych
przywódców, motywacji do podejmowania niestandardowych
inicjatyw oraz wspólnych działań poszczególnych podmiotów”.
Natomiast Radosław Zyzik,
analityk z zespołu ekonomii behawioralnej PIE rekomenduje,
żeby walczyć ze stereotypami,
dostosowywać pośrednictwo
pracy do potrzeb seniorów oraz
wizualizować im konsekwencje
bierności zawodowej. Jego zdaniem warto również wdrażać
mechanizm stopniowego przechodzenia na emeryturę.
ą
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Zostań prenumeratorem!
Oszczędzasz 47

zł*

Prenumerata na 3 miesiące za 49 zł miesięcznie

Gazetę dostarczymy
codziennie
do Twojego domu, biura,
tam gdzie chcesz !

zamów:
71 727 62 37
od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00-15:00
email:
prenumerata@gazeta.wroc.pl

Oferta tylko dla nowych
prenumeratorów
* Średnia oszczędność miesięczna w porównaniu
do ceny w kiosku lipiec - wrzesień 2021 r.

a
REKLAMA

Gazeta Wrocławska
Poniedziałek, 21.06.2021

Materiał informacyjny

11
0010181196

12

Strefa biznesu

Gazeta Wrocławska
Poniedziałek, 21.06.2021

Wakacje w tym roku
większość z nas spędzi w kraju
Maciej Badowski
m.badowski@polskatimes.pl

Turystyka

Pandemia koronawirusa dotknęła praktycznie niemal
wszystkich dziedzin życia i zdecydowanie zmieniła naszą codzienność. Dotyczy to również
wakacji. - Bez wątpienia jednym
z najbardziej nurtujących w kontekście wakacji pytań jest to,
w jakim stopniu COVID-19 pokrzyżował nasze plany, jeśli
w ogóle - tłumaczy w rozmowie
z Agencją Informacyjną Polska
Press Katarzyna Grzywaczewska, Payback Polska.
Blisko 4 na 10 osób przyznało,
że z powodu pandemii musiało
wybrać inny cel podróży, a po 16
proc. ankietowanych albo zmieniło wysokość budżetu przeznaczonego na urlop, albo jego termin - wynika z badania Payback
Opinion Poll.
Jak tłumaczy nam ekspertka,
niemal połowa respondentów
przyznała, że trwająca pandemia
ma wpływ na ich urlop, nie ozna-

WAŻNE
DLA MAŁEGO BIZNESU
Rynek pracy

Wyższe pensje
dla Ukraińców
Pracowników z Ukrainy znajdziemy w więcej niż co czwartej
firmie w Polsce. Zapotrzebowanie
na kadrę ze Wschodu nie osłabło
znacząco nawet w pandemii – wynika z „Barometru Polskiego
Rynku Pracy” Personnel Service.
– Można powiedzieć, że tak naprawdę pracownicy z Ukrainy
z Polski nie wyjechali. Przynajmniej nie w takim zakresie, jak
można było się tego spodziewać.
Z odpływem kadry ze Wschodu
mieliśmy do czynienia na początku pandemii, czyli na przełomie marca i kwietnia 2020 roku.
Według danych Straży Granicznej,
z Polski wyjechało wtedy nawet
250 tysięcy osób. Ten odpływ
udało się szybko powstrzymać, bo
wprowadzono odpowiedni zapis
w tarczy antykryzysowej, który
przedłużał wizę cudzoziemców
na cały czas obowiązywania stanu

FOT. PRZEMEK SWIDERSKI

Branża liczy na odbicie w tym
sezonie wakacyjnym. Jednak
pomimo ogólnoświatowej akcji
szczepień i coraz większej liczby osób, które podejmują kroki
związane z ochroną własnego
zdrowia, wyjazdy zagraniczne
nadal zdają się być nieoczywistym wyborem.
Wybieramy podróże nad polskie morze czy w góry. Częściej
też kupujemy sprzęt do biwakowania
cza to jednak, że ankietowani zamierzają z niego rezygnować. Co ciekawe, zdecydowanym faworytem wakacyjnych wypraw
będą w tym roku wyjazdy krajowe, na które zdecyduje się 64
proc. naszych respondentów. 16
proc. wybierze natomiast któryś
z zagranicznych kierunków, 12
proc. zostanie w tym czasie
w domu, a 8 proc. ankietowanych podzieli wakacje na wyjazd
w Polsce i za granicę - wylicza.
Okazuje się, że ponad połowa
badanych (56 proc.) jako preferowany czas na urlop wskazuje
miesiące letnie - lipiec i sierpień.
11 proc. ankietowanych wakacje
zaplanowało na czerwiec, a 14
proc. na jesień - w tym większość
we wrześniu. Zimą swoje tegoroczne plany urlopowe chciałoby zrealizować jedynie 2 proc.
badanych, a 17 proc. spośród

osób, które wzięły udział w ankiecie, w ogóle nie planuje w tym
roku urlopu. Blisko co czwarty
(22 proc.) jako główny powód
wskazał brak funduszy, a 21
proc., zbyt dużą ilość pracy. Z kolei dla 15 proc. ankietowanych
przeszkodą są ograniczenia
w podróżowaniu, będące rezultatem pandemii. Natomiast 12
proc. respondentów zrezygnowało z wakacji z powodu braku
pracy.
- Podróż sfinansujemy przede
wszystkim z oszczędności lub
bieżących dochodów, co wskazało 80 proc. respondentów. 26
proc. badanych na ten cel przeznaczy między 501 a 1 tys. zł
na osobę, 20 proc. wyda w tym
roku od 1001 do 1,5 tys. zł, a 18
proc. - od 1501 do 2 tys. zł w przeliczeniu na osobę - podsumowuje Grzywaczewska.

epidemicznego i 30 dni po jego zakończeniu – tłumaczy w rozmowie
z AIP Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service. W porównaniu do poprzedniej edycji
badania wzrósł odsetek pracodawców, którzy byliby skłonni płacić obywatelowi Ukrainy więcej
„na rękę” niż Polakowi. Taką możliwość zakłada co trzeci pracodawca.– Pracownicy z Ukrainy
już od dłuższego czasu zarabiają
w Polsce takie same stawki, jak te
oferowane Polakom na analogicznych stanowiskach. Trzeba pamiętać, że pracownicy z Ukrainy wykonują w Polsce głównie pracę
fizyczną – wskazuje tak aż 71 proc.
respondentów.

dowodzi jednak, że już niemal
połowa rodzimych przedsiębiorstw zetknęła się z tego typu
zagrożeniami. Według danych
światowych przestępcza działalność grup posługujących się tylko
atakami typu ransomaware naraziła globalny biznes na straty
rzędu ok. 12 mld dolarów. Rzeczywiste koszty mogą być jeszcze większe. Firmy, również polskie, niechętnie dzielą się tego
typu informacjami, traktując cyberatak jako szkodę wizerunkową i zagrożenie w utrzymaniu
pozytywnych relacji z otoczeniem biznesowym. Jak wynika
z badania, w prawie 8 na 10 przypadkach sprzęt służbowy wykorzystujemy do celów prywatnych. Z komputerów, tabletów
i smartfonów korzystają nasze
dzieci, niekiedy znajomi. Obok
firmowych danych wrażliwych
trzymamy zdjęcia z wakacji, aplikacje do korzystania z mediów
społecznościowych, komunikatory i szereg programów bez stosownych certyfikatów. Firmy
twierdzą, że skala i obszar ich
działalności nie leżą w zainteresowaniu cyberprzestępców.

Bezpieczeństwo

Cyberprzestępcy
nie odpuszczają
To, że Polska znalazła się w gronie
20 państw najbardziej zagrożonych cyberatakami, stało się faktem. Nie istnieją dane, na podstawie których moglibyśmy jednoznacznie oszacować rzeczywiste
koszty cyberincydentów w Polsce. Badanie „Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach 2020”

Osoby, które planują wypoczynek, myślą przede wszystkim
o dwutygodniowym urlopie,
na który wybierze się 42 proc.
osób. Na krótszy, tygodniowy
odpoczynek zdecyduje się co
trzeci ankietowany (35 proc.).
Z kolei w przypadku noclegów w Polsce nie ma jednego dominującego miejsca - 21 proc. respondentów na czas urlopu rezerwuje domek letniskowy, 17
proc. ankietowanych decyduje
się na hotel, a 14 proc. wybiera
pokój w kwaterze prywatnej. Zupełnie inaczej sprawa ma się
w przypadku wyjazdów zagranicznych, podczas których ponad połowa badanych najchętniej śpi w hotelach.
Jednak co ciekawe, jak wynika z danych Listonic, na tegorocznych listach zakupowych
prym wiodą akcesoria, które pomagają i ułatwiają spędzanie
czasu na łonie natury. Wśród
nich znalazły się kompasy GPS,
namioty, śpiwory, butle gazowe,
czyli wszystko to, co pozwoli
na wyjazdy plenerowe.
- Dane z aplikacji Listonic
za okres maj-czerwiec 2020
i 2021 wskazują na coraz większe
zainteresowanie
zakupem
sprzętu niezbędnego do biwakowania. Zamknięcie w domach,
które wprowadziło wielu konsumentów w stagnację, spowodowało, że wyjazdy z opcją nocowania pod gołym niebem stały
się atrakcyjną formą spędzania
czasu wolnego - tłumaczy w rozmowie z AIP Kamil Janiszewski,
Listonic.

NOWOŚCI W FINANSACH
OSOBISTYCH
Pieniądze

Rekordowa liczba
sezonowych
bankomatów
Klienci Euronet Polska po raz kolejny będą mogli skorzystać z dodatkowych bankomatów oraz
wpłato-bankomatów, które
wkrótce zostaną udostępnione
w popularnych wakacyjnych lokalizacjach. Właściciel zapowiedział
w tym roku rekordową liczbę 200
nowych urządzeń. Sezonowe maszyny staną nad morzem, w miejscowościach górskich oraz
na Warmii i Mazurach. – Z uwagi
na luzowanie obostrzeń oraz rosnące zainteresowanie wyjazdami
przewidujemy duże zapotrzebowanie na gotówkę wśród podróżujących turystów. Chcemy umożliwić im jeszcze łatwiejszy dostęp
do wypłat, dlatego w tym roku zainstalujemy w sumie aż 200 nowych urządzeń. Transakcje gotówkowe dają większą kontrolę
nad wydatkami, co jest szczegól-
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Przedsiębiorcy gorzej
oceniają jakość
pracy zdalnej
Pieniądze
Maciej Badowski
m.badowski@polskatimes.pl

W pandemicznej rzeczywistości ostatnich 14 miesięcy zmianie uległo wiele zachowań
i zwyczajów, do których przyzwyczailiśmy się we wcześniejszych latach. Znaczna
część przedsiębiorców i pracowników musiała się sprawdzić w nowym modelu pracy.
- Pandemia minie, ale rynek
pracy nie będzie już taki sam jak
wcześniej. Wiele firm zapewne
pozostanie ze zdalnym modelem pracy na stałe - tłumaczy
w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Grzegorz Zakrzewski, dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich Grupy
BIK.
Jak wyjaśnia ekspert, możliwość trwałego świadczenia
pracy i rekrutacji w formie zdalnej pozwala pozyskiwać fachowców z niemal każdego zakątka
nie tylko kraju, ale też świata.
Przedstawiciele
mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw oceniający pracę
zdalną, głównie z punktu widzenia jej wpływu na biznes,
w zdecydowanej większości
nie mają zastrzeżeń. Ponad połowa uważa, że efektywność
pracowników działających
z domu jest taka sama jak
w przypadku pracy w biurze,
a 7 proc. jest zdania, że nawet
się poprawiła - wynika z badań
przeprowadzonych dla Reje-

nie ważne podczas urlopów,
a poza tym w niektórych miejscach to nadal jedyna akceptowana forma płatności – mówi Ewa
Miziołek, dyrektor marketingu
i wsparcia sprzedaży Euronet Polska. Dodatkowe bankomaty Euronet pojawiają się w najpopularniejszych polskich miejscowościach
już od kilku sezonów. Tego lata dostęp do gotówki będzie łatwiejszy
dla wczasowiczów wybierających
się m.in. do Kołobrzegu, Mielna,
Łeby, Władysławowa, Mikołajek
czy Szczawnicy. W bankomatach
i wpłato-bankomatach sezonowych możliwe jest korzystanie
z takich samych funkcji jak w urządzeniach całorocznych. Instalacja
kilku wybranych urządzeń rozpoczęła się w maju, większość z nich
zostanie zamontowana do 25
czerwca.

Ubezpieczenia

Kupujemy polisy,
ale ich nie opłacamy
Konsumenci i przedsiębiorcy są
winni firmom ubezpieczeniowym
387 mln zł – wynika z najnowszych
danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodar-

stru Dłużników BIG InfoMonitor.
Co ciekawe, im większa
firma, tym lepsze postrzeganie
pracowników
działających
z domu. W grupie średnich podmiotów (od 50 do 249 pracowników) neutralnie lub pozytywnie wypowiada się o nich 68
proc. pytanych, podczas gdy
wśród mikrofirm, zatrudniających do 9 osób, uważa tak jedynie połowa. Z punktu widzenia
branż, najbardziej zadowolone
jest budownictwo i transport,
a najbardziej zawiedziony handel i przemysł.
Jedna trzecia przedstawicieli
przedsiębiorstw wskazuje na pogorszenie wydajności pracowników wykonujących obowiązki
z domu. Częściej niezadowolone
są najmniejsze biznesy (41 proc.)
oraz przedstawiciele handlu
i przetwórstwa przemysłowego,
gdzie negatywne zdanie ma niemal połowa.
Okazuje się, że pracującym
zdalnie wcale nie jest łatwo się
ocenić. Na pytanie, czy wykonując obowiązki służbowe z domu
są mniej, bardziej lub równie
efektywni jak pod okiem szefa,
nie potrafi odpowiedzieć co
czwarty.
Ponad połowa jest zdania, że
jest nieźle, z czego 39 proc.
uważa, że pracują tak samo dobrze jak w siedzibie firmy, a 13
proc., że nawet lepiej. Jednocześnie 22 proc., wobec 33 proc.
wskazań pracodawców, zauważa, że ich efektywność się
pogorszyła.

czej. W bazie danych KRD widnieje
obecnie 177 tys. dłużników, którzy
nie uregulowali składek za polisy.
Z tego 141,6 tys. to klienci indywidualni, a 35,4 tys. firmy. Konsumenci mają do oddania 156 mln zł,
zaś przedsiębiorstwa ponad 231
mln zł. Średni dług osoby fizycznej
to 1 101 zł, natomiast średni dług
przedsiębiorcy wynosi 6530 zł.
Konsument rekordzista, mieszkający w województwie podkarpackim, ma do oddania 725 tys. zł.
Wśród firm prym wiedzie przedsiębiorstwo z Mazowsza, którego
konto obciąża prawie 11 mln zł zaległości za nieopłacone polisy. Na początku pandemii, czyli
w marcu 2020 roku, łączne zadłużenie wobec ubezpieczycieli wynosiło blisko 410 milionów złotych.
W czerwcu ubiegłego roku urosło
do historycznego rekordu 430 milionów złotych i od tego czasu
zmniejsza się. Wpływ na to ma
między innymi spadek cen ubezpieczeń. Widać to na przykładzie
polis OC pojazdów, które dominują
na rynku - mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru
Długów Biura Informacji Gospodarczej.
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XXX Forum Ekonomiczne.

Karpacz ma dać nowy impuls
do szybkiego rozwoju polskiego Davos
Forum Ekonomiczne w tym roku odbędzie się
po raz trzydziesty. Jubileuszowa impreza, podobnie jak w roku ubiegłym, gościć będzie w Karpaczu. Wraz z Covid-19 etap w Krynicy został zakończony. Od kilku lat konferencja borykała się
z ograniczeniami hamującymi jej rozwój, bez perspektyw na ich usunięcie.
Od dawna najważniejszym wydarzeniem września w Polsce jest
Forum Ekonomiczne. Na początku
tego miesiąca zjeżdżają do Polski
politycy z pierwszych stron gazet –
z Europy i świata, najtęższe umysły
ekonomiczne, ludzie świata biznesu i mediów. Podczas polskiego
Davos, jak popularnie określa się
Forum Ekonomiczne w Karpaczu,
politycy i eksperci od lat toczą
debaty i szukają rozwiązań najważniejszych problemów, nurtujących
Polskę i państwa europejskie,
a biznesmeni w zaciszu kuluarów
inicjują lub dopinają szczegóły głośnych biznesów. Nie inaczej będzie
w tym roku. Jubileuszowe, XXX
Forum Ekonomiczne odbędzie się
w dniach 7-9 września w Karpaczu,
a jego naczelnym motywem będzie
hasło: „Europa w poszukiwaniu
przywództwa”.

Zaczęło się od skromnej
konferencji
I jubileusz, i „wyprowadzka” Forum
z Krynicy już na stałe, po 28 edycjach konferencji, skłania do podsumowań. Bilansu pierwszych trzydziestu lat imprezy. Jak podkreśla
Zygmunt Berdychowski, twórca
i przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego:
– Świadomie mówię „pierwsze
30 lat”, bo jestem przekonany,
że przed nami jeszcze długa przyszłość, gdyż jesteśmy zdeterminowani, by podobnie jak do tej pory
walczyć o swoją pozycję na rynku.
Twórca Forum proponuje podzielić pierwszy okres jego historii
na dwa etapy: pionierski i instytucjonalny. Zaczęło się w 1992 r.
od konferencji z udziałem niewiele
ponad setki uczestników, której celem było podsumowanie przemian,
jakie dokonały się w Polsce i w tej
części Europy po rewolucji „Solidarności”. W okresie pionierskim, jak
wspomina Zygmunt Berdychowski

– sami nie byliśmy do końca przekonani, że to, co robimy, to jest sposób na życie; to było takie działanie
w stylu – w tym miesiącu zrobimy
konferencję poświęconą takiemu
oto tematowi. Bez próby nawet
myślenia, że mogłoby się to wiązać
z jakąś dłuższą perspektywą.
Okres pionierski definitywnie
zamknął się w 2001 roku. – Postanowiłem, że Forum Ekonomiczne
będzie wyłącznym obszarem mojej
aktywności zawodowej. To był
moment przełomowy – podkreśla
twórca Forum Ekonomicznego.
– Udział w pierwszym Forum
Ekonomicznym brało 130 osób,
w 2001 r. z zaproszenia na imprezę
skorzystało prawie 1,6 tys. osób,
a ostatnia krynicka konferencja
z 2019 r. przyciągnęła ponad 2,5
tys. uczestników. Lista gości o głośnych nazwiskach, gdy rozpoczynaliśmy, sprowadzała się do 1-3 osób,
a na ostatnich konferencjach w Krynicy przekraczała już setkę. Na początku uczestnikami konferencji byli
głównie Polacy oraz goście z Ukrainy, Rosji i Białorusi, a w 2019 r. byli
to goście praktycznie ze wszystkich
krajów europejskich, z USA i Chin –
mówi Zygmunt Berdychowski.
Rósł w liczbę i rozwijał kompetencje także zespół organizujący
konferencję, skupiony w Fundacji
Instytut Studiów Wschodnich.
Od trzech osób w 1992 r. do 16
w roku 2001 i 58 w momencie
zamykania etapu Krynicy XXVIII
Forum Ekonomicznym.

Pojawiły się bariery
Niestety, wraz z imprezą
na stałe zakotwiczoną w urokliwym beskidzkim kurorcie – Krynicy- Zdroju – nie rosła miejscowa
infrastruktura konferencyjna.
Konferencyjna, nie hotelowa,
bo ta druga w Krynicy jest doskonała; różnicę wielokrotnie
podkreśla w rozmowie Zygmunt

Zygmunt Berdychowski, twórca i przewodniczący Rady Programowej
Forum Ekonomicznego

Berdychowski, gdyż stanowi ona
klucz do zrozumienia, dlaczego
kolejna dekada konferencji zacznie się w Karpaczu, a nie w Beskidach. – Chodzi o zgromadzenie
w jednym miejscu dużej liczby
sal i przestrzeni, umożliwiających
spotkanie się tam tysiącom gości,
którzy przyjeżdżają na konferencję – wyjaśnia ideę infrastruktury
konferencyjnej twórca Forum Ekonomicznego.
Z tym problem w Krynicy był
od lat. Na potrzeby wielkiej konferencji, jaką jest Forum Ekonomiczne, uzdrowisko jest w stanie
zapewnić jedynie 9 dużych sal.
Co roku organizatorzy musieli
budować 30 tymczasowych
obiektów, od pawilonu recepcyjnego poczynając. Mało, że osłabiało to prestiż Forum w oczach
zagranicznych gości, to hamowało
dalszy wzrost imprezy – ambicje
organizatora konferencji sięgają
nawet potrojenia liczby 2,5 tys.

uczestników – a na dodatek nie
było perspektyw, by problem ten
udało się rozwiązać. Nie było i nie
ma projektu zbudowania w Krynicy nawet centrum recepcyjnego,
o centrum konferencyjnym już nie
mówiąc. – To nie jest wina władz
lokalnych, to jest brak rozsądnej
polityki regionalnej, wyrównywania szans, która powinna być
prowadzona na terenie każdego
regionu – mówi Zygmunt Berdychowski.
Choć faktem jest, że władze
lokalne nie wykazały dostatecznej
determinacji, w nakłonieniu do takiej inwestycji samorządu regionalnego i władz centralnych.

Karpacz zaprasza
i zapewnia
Zupełnie inaczej jest na Dolnym
Śląsku. Infrastruktura konferencyjna? 30 sal różnej wielkości, kształtu
i funkcjach w nowo wybudowanym
Hotelu Gołębiewski; dla potrzeb

Forum Ekonomicznego trzeba zbudować tylko 9 tymczasowych pawilonów, a nie 30. Prywatny inwestor
budując hotel na 900 miejsc – mimo
wielu zastrzeżeń, które były do tej
inwestycji – rozwiązał problem infrastruktury konferencyjnej. A to ona
daje szansę, że potencjał miejscowych hoteli, mogących przyjąć jednorazowo 6-8 tys. gości, może być
w pełni wykorzystany. – Bo jak konferencję rozrzucimy po całym uzdrowisku, to uczestnicy w jej trakcie nie
spotykają się, uczestnicy ze sobą nie
rozmawiają. Nie ma tego unikalnego
klimatu, dla którego goście wybierają
się na konferencję – tłumaczy twórca
Forum.
Na Dolnym Śląsku jest chęć,
a nawet determinacja, by taki
projekt jak Forum Ekonomiczne
rozwijać, a nie tylko mniej lub
bardziej mu kibicować. – Chcę
mocno podkreślić, że zmiana
Krynicy na Karpacz nie byłaby
możliwa, gdyby nie Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary
Przybylski. To on był zdeterminowany, by walczyć o projekt, to on
stworzył koalicję i zgromadził
pod swoimi auspicjami tak wiele
podmiotów – liderów politycznych
i partnerów biznesowych – mówi
Zygmunt Berdychowski.
Konsorcjum Dolnośląskie,
które zaprosiło Forum Ekonomiczne do Karpacza, to ewenement
na dzisiejszej politycznej, społecznej czy publicznej mapie Polski.
Bezpartyjny samorządowiec Cezary Przybylski, zarządzany przez
PiS sejmik województwa dolnośląskiego, zarządzana przez PO rada
miasta Wrocławia i do tego
jeszcze rada niewielkiego, czterotysięcznego miasta, jakim jest
Karpacz, wspólnie postanawiają
przystąpić do współorganizacji
wydarzenia takiej rangi, jakim jest
Forum Ekonomiczne! – Znalezienie w przestrzeni publicznej Polski
podobnego przypadku graniczy
z cudem – podkreśla Zygmunt
Berdychowski. Dla Forum Ekonomicznego, poza wsparciem ambitnych partnerów zdeterminowanych rozwijać projekt wielkiej
konferencji, jest to także gwarancja stabilizacji – być może nawet
na dłużej niż na pięć lat, na które
została podpisana umowa z Konsorcjum Dolnośląskim.

Po godzinach
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TV HIT

CELEBRYCI

SERIAL

CELEBRYCI

FOT. SYLWIA DABROWA
FOT. SYLWIA DABROWA

Maryla Rodowicz ma
piętę achillesową

Karol Strasburger
zmienił plany

Królowa polskiej piosenki wyznała niedawno, że doznała kontuzji i cierpi na bóle pięty. Do tej
pory grywała pięć dni w tygodniu
po dwie godziny w tenisa, a teraz
to niemożliwe. - Najgorsze jest
stanie przed mikrofonem, pięta
boli i boli -tłumaczy w „Na Żywo”.
- Chodzę do rehabilitanta, który
traktuje mnie prądami. I nie jest to
przyjemne, bardzo bolesne - dodaje.

Gospodarz telewizyjnej „Familiady” do niedawna wyjeżdżał
na wakacje gdzieś za granicę swym
kamperem. Kiedy urodziła mu się
córka, to się zmieniło. - Podróżowanie stało się kłopotliwe, szczególnie
kiedy jedziesz z dzieckiem i stoisz
w korku, bez możliwości żadnego
zjazdu. Doświadczyłem tego ostatnio, wracając z Mazur do Warszawy - wyznał w rozmowie z magazynem „Życie na gorąco”.

Jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie była w zeszłym roku ta tworzona przez
Antka Królikowskiego i Joannę
Opozdę. Niestety: w grudniu aktor ogłosił jednak, że jego związek
się rozpadł. Tymczasem kilka dni
temu niespodziewanie wrzucił
na Instagram swoje zdjęcie w objęciach z Opozdą z podpisem
„Moje szczęście”. Fani byli zaskoczeni, ale ucieszeni. Życzeniom
szczęścia nie było więc końca.
Stara miłość nie rdzewieje? (GZL)

REDAKCJA ul. św. Antoniego 2/4 (wejście C, I p.),
50-073 Wrocław, tel. 71 37 48 151
redakcja@gazeta.wroc.pl

TVN 9:00
Serial opowiada o ludziach
i chwilach, które na zawsze
odmieniły ich los – o tych
trudnych do zapomnienia,
minutach, które wywróciły ich
życie do góry nogami.

DOKUMENT

Historia w postaciach
zapisana

TVP HISTORIA 20:00
Prześledzimy losy Leonarda
da Vinci – od jego młodości we
Florencji, do późniejszych lat w majestatycznych zamkach nad Loarą,
w towarzystwie przyjaciela, króla
Francji Franciszka I Walezjusza.

HOROSKOP

Wrocław Jerzy Wójcik, tel. 514 800 846, jerzy.wojcik@gazeta.wroc.pl
Redakcja online tel. 797 607 885, 500 324 146,
internet@gazeta.wroc.pl

Redaktor naczelny Alicja Giedroyć-Skiba ,
tel. 71 37 48 151, alicja.giedroyc-skiba@polskapress.pl

Sport Jakub Guder, tel. 502 499 795,
jakub.guder@gazeta.wroc.pl,
Piotr Janas, tel. 502 499 829,
piotr.janas@gazeta.wroc.pl

Zespół redagujący Grzegorz Chmielowski, tel. 502
499 317, grzegorz.chmielowski@gazeta.wroc.pl, Cyprian

Poradniki i dodatki Bożena Kończal, tel. 502 499 811,
bozena.konczal@gazeta.wroc.pl,

21) płonie podczas igrzysk olimpijskich,
22) daszek nad przystankiem,
24) odpoczynek w objęciach
Morfeusza,
29) demontaż urządzenia,
30) splot trawy wraz z ziemią,
31) kokosowy – daje duże zyski,
32) konkurencja w podnoszeniu ciężarów,
33) sąsiad Słoweńca i Węgra,
34) stado owiec na hali.

REDAKCJE LOKALNE:
Głogów ul. Słodowa 8, Grażyna Szyszka,
tel. 502 499 804, grazyna.szyszka@gazeta.wroc.pl;
Kłodzko Damian Bednarz,
tel. 502 499 821, damian.bednarz@gazeta.wroc.pl;
Legnica Mateusz Różański,
tel. 514 800 962, mateusz.rozanski@gazeta.wroc.pl;
Wałbrzych Rynek 13, Adrianna Szurman,
tel. 502 499 309, adrianna.szurman@gazeta.wroc.pl;
Oleśnica Karolina Jurek-Burgla,
tel. 502 499 837, karolina.jurek@gazeta.wroc.pl;
Syców Klaudia Kłodnicka,
tel. 502-499-837, klaudia.klodnicka@gazeta.wroc.pl,
Świdnica Małgorzata Popek-Moczulska, tel. 502 499
826, malgorzata.moczulska@gazeta.wroc.pl;
Zgorzelec Paulina Gadomska tel. 502 499 319,
wojewodzka@gazeta.wroc.pl

Rozwiązanie nr 92

Polska Press Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu,
ul. św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław,
tel. 71 37 48 100
Prezes oddziału Grzegorz Widenka
Reklama i ogłoszenia Dyrektor Biura Reklamy
Karolina Michalak, tel. 502 499 323,
karolina.michalak@polskapress.pl
Promocja Anna Bijak-Bednarska, tel. 502 499 313,
anna.bijak@gazeta.wroc.pl
Prenumerata 71 72 76 237
Ogłoszenia, nekrologi: tel. 505 280 626, 505 280 625,
698 635 638 Adresy i telefony biur ogłoszeń na stronach ogłoszeniowych.

FILM

Transformers: Wiek
zagłady

POLSAT 20:05
Optimus Prime i Autoboty
z pomocą ludzi, zwłaszcza
Cade'a Yeagera, stają przed
przerażającym wyzwaniem.
Starcie dobra ze złem prowadzi
do kulminacyjnej bitwy.

Lew (23.07 - 22.08)
Ktoś zgłosi się dzisiaj do Ciebie z intrygująca
propozycją. Horoskop dzienny mówi, że początkowo będziesz „na nie”, ale z czasem ciekawość weźmie górę i podejmiesz wyzwanie.

Wejdziesz w nowym tydzień z impetem i dużym zaangażowaniem w realizowane zadania. Horoskop na dziś wyraźnie wróży, że
mało kto będzie w stanie dotrzymać Ci kroku.

Nie tłumacz się dzisiaj brakiem czasu, jeśli ktoś
poprosi Cię o pomoc. Horoskop na dziś bardzo
wyraźnie zapowiada, że odmowa może mieć
fatalny wpływ na łączące Was relacje.

Wykażesz się dzisiaj wyjątkowym zmysłem
organizacyjnym i umiejętnością pracy zespołowej. Horoskop dzienny na poniedziałek,
mówi, że Twoje talenty zostaną docenione.

Nie wszystko będzie dzisiaj układać się
po Twojej myśli. Ale horoskop dzienny na poniedziałek wyraźnie uspokaja, że najważniejsze dla Ciebie sprawy nie są niczym zagrożone.

W trudnych chwilach nie miej dzisiaj oporów
przed proszeniem o pomoc. Horoskop
dzienny wróży, że nikt nie odmówi Ci wsparcia.

Przeżyjesz dzisiaj drobne rozczarowanie. Horoskop dzienny zapowiada, że pocieszeniem
dla Ciebie będzie rozmowa z bliską osobą.

Dzień ułoży się dla Ciebie wyjątkowo pomyślnie. Horoskop na dziś radzi zatem wziąć się
za to, co dotychczas sprawiało Ci problemy.

Ktoś podsunie Ci dzisiaj pomysł na oszczędności w domowym budżecie. Horoskop na dziś
mówi, że będzie prosty, ale bardzo skuteczny.

Horoskop dzienny na poniedziałek radzi Ci nie
szukać dziury w całym i wykazywać się większą tolerancją na drobne niedociągnięcia.

Wyróżniać Cię będzie dzisiaj wyjątkowa skrupulatność. Horoskop dzienny na poniedziałek
zapowiada, że nie wszyscy będą to doceniać...

Byk (20.04 - 20.05)

Bliźnięta (21.05 - 21.06)

Rak (22.06 - 22.07)

DRUK Polska Press Sp. z o.o. Oddział Poligrafia,
ul. Baczyńskiego 25a, 41-203 Sosnowiec Milowice
- umieszczenie takich dwóch znaków przy
Artykule, w szczególności przy Aktualnym Artykule,
oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania
tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie
z cennikiem zamieszczonym na stronie www.gazetawroclawska.pl/tresci i w zgodzie
z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Polskie Badania Czytelnictwa

TVN 7 20:00
Bruno Volta nie ma sobie równych w rozwiązywaniu zagadek
i odgadywaniu motywacji ludzi.
Pewnego dnia jego zmysł robienia interesów i zarabiania zostaje
postawiony w stan gotowości.

Trudno będzie zmotywować Cię do większego
niż zazwyczaj wysiłku. Horoskop dzienny zapowiada, że nie uda się to nawet osobom,
które zazwyczaj mają na Ciebie spory wpływ.

Baran (21.03 - 19.04)

7) gwiaździste w bezchmurną
noc,
8) rywal piłkarzy AC Milan,
9) pasmo górskie w Beskidach,
14) dalszy plan na obrazie,
15) oznakowana trasa dla turystów,
16) grzebanie w ziemi,
17) zupa na zakwasie z kiełbasą,
18) chlebowy napój z Rosji,
19) „O jeden … za daleko”, film,
20) każda prowadzi do Rzymu,

Volta

Wodnik (20.01 - 18.02)

Ryby (19.02 - 20.03)

Dmowski, tel. 502 499 832, cyprian.dmowski@gazeta.wroc.pl, Janusz Michalczyk, tel. 71 37 48 170,
janusz.michalczyk@gazeta.wroc.pl, Robert Migdał, tel.
502 499 812, robert.migdal@gazeta.wroc.pl
www.gazetawroclawska.pl

Ten moment

Antek Królikowski
znowu jest szczęśliwy

Krzyżówka nr 93
Poziomo:
1) już nie jest mężatką,
6) miasto w Kalifornii nad Pacyfikiem,
10) sieć do połowu ryb dennych,
11) dzwonkowy władca w talii
kart,
12) wstęp do „Traviaty”,
13) miarowy chód gniadego,
15) wzywany do pożaru,
19) drzewo iglaste tracące igły,
23) nadaje ruch kajakowi,
25) roślina pastewna na kiszonkę,
26) Kopenhaga lub Londyn,
27) pierścień z herbem,
28) ołówkowe w piórniku,
32) grupa zaprzyjaźnionych ze
sobą osób,
35) ryba morska podobna do
śledzia,
36) jeździec startujący w gonitwach,
37) miętowy lub kawowy napój
alkoholowy,
38) rywalizacja lekkoatletów,
39) wojsko składające się z
czambułów,
40) starszy od plutonowego,
41) proszek na dłoniach sztangisty.
Pionowo:
2) jednostka pływająca marynarki wojennej,
3) pojedynek na ringu lub macie,
4) głośna awantura lub rozróba,
5) przyjaciel Portosa, Aramisa
i D’Artagnana,
6) podtrzymuje linię wysokiego napięcia,

FILM

FOT. KRYSTIAN DOBUSZYŃSKI

Edyta Górniak tęskni
za synem
Popularna piosenkarka mieszka
od pewnego czasu w chacie
pod Tatrami. I bardzo ceni sobie
to, że żyje z dala od zgiełku. Tęskni
tylko za synem, który bywa u niej
nieczęsto. - Allana ciągle boli
głowa, jak do mnie przyjeżdża.
Dla niego to jest za wysoko. I tam,
gdzie mieszkam w górach, jest
faktycznie inne ciśnienie, a on jest
wysokociśnieniowcem. Dlatego
Allan, gdy już mnie odwiedzi,
może zostać u mnie maksymalnie
2-3 dni - mówi w „Fakcie”.

a
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Polska Press Sp. z o.o.
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Prezes zarządu Tomasz Przybek
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Panna (23.08 - 22.09)

Waga (23.09 - 22.10)

Skorpion (23.10 - 21.11)

Strzelec (22.11 - 21.12)

Koziorożec (22.12 - 19.01)

Dyrektor artystyczny
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TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu informuje
o prowadzeniu prac na sieci energetycznej spółki. Dla poprawy
pewności zasilania Klientów oraz przeciwdziałania awariom
infrastruktury energetycznej TAURON Dystrybucja prowadzi prace,
które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii
elektrycznej dla Klientów.
Prace zostaną przeprowadzone na obszarze:
REGION WAŁBRZYCH
3, 8, 4, 6, Ustronie 1, 2, 2B, 3, 3A, 4, 8, 10, 5, 7.
27.06.2021
21.06.2021
Brak planowych wyłączeń
Godz. 9:00 – 13:00
Miejsce: Świdnica ulica: Armii Krajowej j 15, 15A, REGION DZIERŻONIÓW
13A.
21.06.2021
Godz. 9:00 – 14:00
Godz. 9:00 - 15:00
Miejsce: Strzegom ulice: Szarych Szeregów 31 Miejsce: Bielawa ul.: Ceglana od nr 2 do 7, Rolna
– 33, 16 – 32, dz. 25/1; 25/2; 25/3; 25/4; 26/5; od nr 1 do 14.
27.06.2021
27/4; 1046; Morska 1 – 5, 2 – 4.
Brak planowych wyłączeń
Godz. 9:00 – 11:00
Miejsce: Łomnica ulice: Sudecka 6, 8, 10, 12, 15, REGION KŁODZKO
26, 39, 2, 23, 23A, 25, 27, 27A, 27B, 27C, 29, 21.06.2021
dz. 64, 24, 29D, 35, 37, 37C, wyciąg narciarski, Godz. 8:00 – 15:00
16, 16A, 16B, 18, 45, 5, 17, 19, 20, 21, dz. 76/5, Miejsce: Młynowiec od 1 do 11
dz. 76/6, dz. 77, 1, 3, 7, 9, 11, ujęcie wody, stacja 27.06.2021
turystyczna, Trzy Strugi 2, dz. 23/3, dz. 23/5, 1, Brak planowych wyłączeń
Konieczne wyłączenie zasilania i przeprowadzanie niezbędnych prac poprawi stan sieci
i urządzeń energetycznych. Każdego dnia TAURON Dystrybucja zapewnia komfort życia
i bezpieczeństwo energetyczne swoich Klientów. Bez dbania o stan sieci i bez realizacji
prac planowych nie byłoby to możliwe.
REKLAMA
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ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W JELENIEJ GÓRZE, UL. RÓŻYCKIEGO 19
www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadań:
Zadanie nr 1
Remont kominów z zastosowaniem cegły klinkierowej oraz robotami
towarzyszącymi w budynku Różyckiego 1
Zadanie nr 2
Remont elewacji parteru budynku usługowego „B” przy ul. Różyckiego 19 wraz
z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
Preferowany termin realizacji: do 31 października 2021 r.
Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 – 1 770,00 zł Zadanie nr 2 – 7 040,00 zł
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.
Specyﬁkację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobierać w siedzibie
Administracji „JEDYNKA” przy ul. Różyckiego 19 w Jeleniej Górze, tel. 75 75 25 852
(wejście C), pok. nr 2, w godz. 8.00-14.00 lub pocztą
od dnia 21.06.2021 r.
(cena SIWZ 30,00 zł netto + 23% VAT = 36,90 zł na konto JSM jn.).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Remont kominów”,
„Remont elewacji”, zgodnie z procedurą podaną w Specyﬁkacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
ul. Różyckiego 19, pok. nr 220,
do dnia 6.07.2021 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.07.2021 r. o godz. 10.15.
(Oferenci nie mogą brać udziału w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert
ze względu na epidemię. Informację o złożonych ofertach Oferenci będą mogli
uzyskać telefonicznie lub mailowo.)
Wadium należy wpłacić w PLN przelewem bankowym na konto Spółdzielni
w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.
Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
REKLAMA

0010184914

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
zawiadamia, że w dniu
27.06.2021 r.
na terenie jego działania
planowych przerw w dostawie energii
elektrycznej nie przewiduje się.
REKLAMA

REKLAMA

0010183300

TERENY INWESTYCYJNE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości położonych w obrębie Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie
Lp.

Nr działek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

282/62AM-1
282/68 AM-1
283/28 AM-1
283/31 AM-1
293/3 AM-1
294/3 AM-1

Pow.
w ha
5,7862
11,6769
3,4200
11,5945
22,4136
10,2780

ul. Św. Antoniego 2/4
pon. - pt. godz. 8.00 - 17.00

Przeznaczenie w MPZP lub
w Studium
MPZP: AG – tereny aktywności
gospodarczej z urządzeniami
towarzyszącymi

Cena wywoławcza
w zł
13.919.000,00
25.168.000,00
10.107.000,00
27.308.000,00
48.308.000,00
22.153.000,00

Wadium
w zł
2.088.000,00
3.775.000,00
1.516.000,00
4.096.000,00
7.246.000,00
3.323.000,00

Data i godzina
przetargu
6.07.2021 r.
godz. 10:00

www.kowr.gov.pl

REKLAMA

0010185870

REKLAMA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu
ul. Majakowskiego 40/1A
54-317 Wrocław
tel.: 71 357 22 59, 71 357 61 60
www.smkuzniki.pl
1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wybór wykonawcy:
Remont instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji (piony) w zasobach SM
„Kuźniki” we Wrocławiu w następujących budynkach przy ulicy: Dźwirzyńskiej
10, 12, Dźwirzyńskiej 21, Majakowskiego 42, 44, Hermanowskiej 77, 79,
Koszalińskiej 4, 6, Koszalińskiej 10, 12, 14, 16, Sarbinowskiej 15, 17, 19, 21,
Sarbinowskiej 23, 25, 27, 29.
2. Specyﬁkację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
Spółdzielni codziennie w godz. 8.00 - 13.00 lub otrzymać na wskazany e-mail.
3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyﬁkacjach
należy składać w biurze SM „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A
w Wrocławiu w terminie do dnia 12.07.2021 r. do godz. 8.30.
4. Wysokość wadium: 26 000,00 zł.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2021 r. w siedzibie Spółdzielni o godz.
9.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta
i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie
postępowania przetargowego.
REKLAMA

REKLAMA

0010157464

REKLAMA

ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław
tel. (71) 342 65 60

OGŁASZA
Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:
0010169862

Zarząd Spółdzielni STW w Bolesławcu
ul. Kościuszki nr 1, 59-700 Bolesławiec, tel. 75/732-41-11
ogłasza konkurs ofert cenowych
na rozbudowę pawilonu stacji paliw
zlokalizowanego w Podgórzynie przy ul. Nowej nr 7 na dz. nr 201/5

Powyższe zadanie obejmuje:
1. część budowlaną rozbudowy budynku usługowego stacji paliw do łącznej
powierzchni zabudowy po rozbudowie 324,62 m2 z istniejącej pow. zabudowy
219,20 m2 oraz łącznej kubaturze całkowitej budynku 1688,7 m3 - zgodnie
z projektem z uwzględnieniem remontu istniejącej sali sprzedaży,
2. wewnętrzne instalacje sanitarne,
3. wewnętrzne instalacje elektryczne + wymiana tablicy rozdzielczej w istniejącej
części.

Osoba do kontaktu: Sylwia Bedełek, tel. 508-242-685.
Miejsce złożenia ofert: sekretariat Spółdzielni STW w Bolesławcu.
Termin składania ofert: do dnia 30.06.2021 r.
W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania
stawiane przez Spółdzielnię STW w Bolesławcu oraz udzielą 3-letniej gwarancji na
wykonane prace.
Spółdzielnia STW w Bolesławcu zastrzega prawo do unieważnienia konkursu bez
podania przyczyn.

„Przebudowa budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych
przy ul. Chorzowskiej 20,
ul. Katowickiej 50
we Wrocławiu
w zakresie wentylacji
pomieszczeń
dla Spółdzielni Mieszkaniowej
„Księże Małe”.
Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert częściowych.
Termin realizacji: do dnia 20.12.2021 r.
Szczegółowe informacje i Specyﬁkację
Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1
we Wrocławiu, codziennie
(od poniedziałku do piątku) w godzinach
9:00 – 14:00. (koszt SWIZ: 20 zł brutto).
Termin związania ofertą:
30 dni (od daty otwarcia ofert).
Termin i miejsce składania ofert:
do 05.07.2021 r. do godz. 12:00
w sekretariacie Zamawiającego
przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.
Otwarcie ofert:
Termin: 05.07.2021 r. o godzinie 12:20.
Miejsce:
sala konferencyjna Zamawiającego przy
ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

0010183783

INFORMACJA O UMIESZCZENIU WYKAZU
NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Starosta Polkowicki
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art.
35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm)., informuje, że w okresie od 21.06.2021 r. do
12.07.2021 r.:
- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Polkowicach (ul. Św. Sebastiana
1, 59-100),
- na stronie internetowej Powiatu Polkowickiego: www.powiatpolkowicki.pl,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Polkowickiego:
www.bip.powiatpolkowicki.pl,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie
(ul. Ratuszowa 10, 59-140)
oraz
- w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu: www.bip.duw.pl,
dostępny będzie wykaz nieruchomości dotyczący:

0010183057

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Księże Małe”

Realizacja zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym udostępnianym do
wglądu w siedzibie Spółdzielni STW w Bolesławcu przy ul. Kościuszki nr 1, pok. nr 10,
w godzinach od 7.00 do 15.00.

ogloszenia@gazeta.wroc.pl

obręb
0001-Bielany Wrocławskie
0001-Bielany Wrocławskie
0001-Bielany Wrocławskie
0001-Bielany Wrocławskie
0001-Bielany Wrocławskie
0001-Bielany Wrocławskie

WIĘCEJ INFORMACJI: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA OT WROCŁAW, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław, tel. 71/ 35-63-919 wew. 866,
e-mail: anna.hucal@kowr.gov.pl lub na stronie: www.kowr.gov.pl.

Termin realizacji zadania: do 6 miesięcy od momentu przekazania placu budowy.

tel. 71/37-48-249

Położenie
gmina
Kobierzyce
Kobierzyce
Kobierzyce
Kobierzyce
Kobierzyce
Kobierzyce

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie (ZSI.WRO.WKUR.4240.3735.1.3735.2021.AHC) wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych
w dniach: 21.06.2021 r. – 6.07.2021 r. oraz na stronie internetowej www.kowr.gov.pl.
Pamiętaj, przed przystąpieniem do przetargu zapoznaj się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu, a przede wszystkim z przedmiotem przetargu!!!

027259261

Biuro reklam
i ogłoszeń
we Wrocławiu
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oddania w dzierżawę nieruchomości Skarbu państwa, położonej w obrębie
Trzebnice, gmina Chocianów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 530/7,
AM-1, o powierzchni 0,55 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr
LE1U/00002157/3, w drodze bezprzetargowej.
Informacje na temat nieruchomości udzielane są w Departamencie Geodezji,
Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Polkowicach, ul. Św.
Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
urzędu, tj. 730 – 1530, po uprzedniej rezerwacji terminu (ustalenie z pracownikiem
prowadzącym postępowanie, tel.: 76 729 92 60).
REKLAMA

0010183795

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
NIERUCHOMOŚCI POWIATU POLKOWICKIEGO
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Starosta Polkowicki
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 2020, poz. 1990 ze zm.), informuję, że w dniach 21.06.2021 r.
– 11.07.2021 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Polkowicach – ul. św. Sebastiana 1, na stronie internetowej
Powiatu Polkowickiego pod adresem www.powiatpolkowicki.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Polkowickiego pod
adresem www.bip.powiatpolkowicki.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Polkowice
dostępny jest wykaz nieruchomości dotyczący:
sprzedaży części nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własność Powiatu Polkowickiego, położonej w obrębie 1
miasta Polkowice, gmina Polkowice, oznaczonej geodezyjnie
jako działka nr 315/181, AM-5, o pow. 0,4311 ha o urządzonej
księdze wieczystej nr LE1U/00065483/6 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Informacje na temat nieruchomości udzielane są w Departamencie Geodezji, Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1, pokój nr 209,
tel. 76 746 15 62.
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Nieruchomości
MIESZKANIA - KUPIĘ

GOTÓWKA za mieszkanie, tel.
504-358-452.
KUPIĘ każde, got. w 24 h,
500-002-486.
KUPIĘ mieszkanie do remontu,
609-499-555.
GARAŻE

Garaże blaszane wzmacniane,
bramy garażowe, kojce - dowóz,
montaż gratis - cały kraj - raty!
71/718-32-25, 74/660-65-17,
77/550-70-11, 509-574-644, www.
konstal-garaze.pl
GARAŻE blaszane, drewnopodobne,
798-710-329, www.partnerstal.pl

Handlowe
ANTYKI

ANTYKI, stare obrazy, meble, starocie
- kupię, 660-532-696.
PIANINA antyczne, w idealnym stanie,
z 2-letnią gwarancją, tel. 662-046-560.
KOLEKCJONERSTWO, SZTUKA

SKUP SKRZYPIEC. 508-853-745
FOTO, KSIĄŻKI

KSIĄŻKI i płyty - kupię, 502-386-065
MASZYNY URZĄDZENIA

KUPIĘ koparkę lub minikoparkę,
609-499-555.
KUPIMY maszyny do obróbki metalu
i drewna oraz oprzyrządowanie do
maszyn. Tel. 782-592-790
MASZYNY stolarskie, kupnosprzedaż, 602-459-611.

Motoryzacja
OSOBOWE KUPIĘ

KUPIĘ każde auto całe lub
uszkodzone, gotówka od ręki, tel.
723-035-022.
CZĘŚCI WYPOSAŻENIE SPRZEDAM

SPRZĘGŁA-NAPRAWA Szczęki
hamulcowe - wymiana
y
okładzin.
Świdnica. www.metalowiec.com Tel.
728-493-565.
INNE

KUPIĘ stary samochód lub motocykl,
min. 40-letni. Może być niekompletny
lub uszkodzony, 609-499-555.

Finanse biznes
KREDYTY, POŻYCZKI

KREDYT 50 tys. rata 545 zł RRSO
8,3%. Tel. 730 809 809

Ogłoszenia drobne
0010183594

SZYBKA POŻYCZKA
MINIMUM FORMALNOŚCI
WYSOKA PRZYZNAWALNOŚĆ

tel. 71 339 04 19

Gazeta Wrocławska
Poniedziałek, 21.06.2021

ZATRUDNIMY do obsługi szaletów
z orzeczeniem o niepełnosprawności,
CV: kadry@robot1.pl lub wrzucać do
skrzynki ul. Pomorska 42, W-w.
ŻEGLARZY jachtowych, sterników,
instruktorów żeglarstwa, 502-655-522
0010181432

Praca
ZATRUDNIĘ

BRYGADZISTĘ zatrudnimy do
serwisu sprzątającego - market
budowalny Mirków, praca od 8.00 16.00, wynagrodzenie 2800 netto +
premia 663-833-336.
MALOWANIE/TAPETOWANIE/
OCIEPLENIA - Niemcy. Darmowa
kwatera + auto. Tel: 784 632 506,
668 906 836.
MECHANIKA samochodowego oraz
diagnostę na przeglądy rejestracyjne
do 3,5 t. Wrocław, tel. 601-763-549.
NIEMCY zatrudnimy murarzy,
cieśli szalunkowych, brygadzistów,
dźwigowych. Tel: 882 064 600
NIEMCY: murarz, cieśla, fotowoltaika,
ślusarz, spawacz, malarz: 601-218-955
NIEMIECKA firma zatrudni
w Niemczech na umowę o pracę,
kobiety i mężczyzn do pakowania
wyrobów mięsnych - temp. ok.+1C.
Nie wymagamy dośw. ani języka niem.
T:574-557-992, 574-486-960
OCHRONA lub SPRZĄTANIE (16zł/h
netto) Krajków - Wrocław 784-074-035
OPIEKUNKI do Niemiec okazja !
do 1800 euro/mies. 730 49 77 71
OŚRODEK w Sarbinowie zatrudni:
pokojowe zakwaterowanie 508275331
POLKĘ, Polaka na kierowcę ze
średnim - dorywczo, tel. 535-563-494.
Poszukujemy Pań zdecydowanych
i chętnych podjąć pracę
w Sprzątaniu na obiektach
we Wrocławiu, telefon: w dni
robocze od 9-15, 728-319-691, mile
widziana grupa inwalidzka
Poszukujemy Pracowników
Ochrony. Zadania: kontrola
towarów wchodzących
i wychodzących, pomoc klientom,
pomoc w ujęciach. Miejsca pracy:
Mirków. Praca od zaraz! Telefon:
510-013-455.
PRACA dla Opiekunów seniorów w
Polsce z zamieszkaniem u
podopiecznego. Wymagane
doświadczenie w opiece.
Promedica24: Tel. 507 061 830
PRACA-HOLANDIA tel.
530-159-169 790-202-829
SKLEP spożywczy zatrudni
sprzedawcę. Wrocław 884-886-310
SPRZĄTANIE nowych klatek schod.
z windami, tel. 570-950-063.
WORK CENTRE (KRAZ 7098)
- Praca w Holandii (od zaraz)!
Tel. 77/441-06-54, 533-155-868,
739-230-594, 533-966-678,
533-111-037, 519-138-005 www.
workcentre.com.pl

ZATRUDNIMY
OPIEKUNKI
I OPIEKUNÓW
Zapraszamy do współpracy:
 osoby szukające
zatrudnienia
 emerytów i rencistów
 studentów
Oferujemy:
 elastyczne godziny pracy
 bezpłatne szkolenia
z zakresu opieki
 pracę blisko miejsca
zamieszkania

Zapraszamy do pracy
w naszym zespole
Zadzwoń do nas
605 447 232 lub 607 597 856
Przyjedź do nas:
Ekumeniczna Stacja Opieki
ul. Wysoka 4
(boczna ulicy Grabiszyńskiej)

poniedziałek-piątek
w godzinach
7.00-15.00

Usługi
AGD RTV FOTO

NAPRAWA lodówki, zamrażarki, lady,
montaż klimatyzacji, 792-016-323.
PRALKA. Roczna gwarancja,
606-169-583.
AGD- pralka, lodówka, odkurzacz,
mikrofalówki,W-w, 501-210-657.
Domowa naprawa telewizorów
plazma LCD; 71/351-60-02,
502-175-735.
KUCHENKI gazowe, elektryczne piekarniki. Naprawa, podłączanie,
gwarancja, 888-750-960.
KUCHNIE junkersy piece 609-528-079
BUDOWLANO-REMONTOWE

CYKLINA bezpył Tanio! 514-330-860.
CYKLINOWANIE bezpyłowe
606-697-554.

SZUKAM pracy jako Ochroniarz. Tel.
508 275 834.

NAŁOGI- bezpłat pomoc 71/347-91-54
CHIRURGIA

ESPERAL - Lubin tel. 603 123 112
LASERAMI: żylaki, brodawki, blizny,
znamiona, tatuaże, odciski, włosy,
606-855-813, www.lasermedic.pl

Kulaszewski, psychiatra, gabinet,
wizyty domowe, 602-503-644.
Psychiatra Przemysław Pacan.
Gabinet, wizyty domowe,
604-592-152.

PROMOCJA! TYLICZ k/Krynicy G.
od 75 zł/os. w tym śniadanie i obiad,
pok. z łaz. + TV, bilard, parking
18/471-13-86
KRAJ - MORZE

DZWIRZYNOMORZE.PL, 605-905-969
GĄSKI pokoje z łaz. 609-046-677
KOLOBRZEGDOMKI.PL, 512-268-595
KOŁOBRZEG !!! Wczasy rodzinne,
zabiegi. Tel. 94/354-36-65.

ŁEBA- komfort, tanio, 606-687-996.

DACHY - papa, solidnie 602-114-080.

REWAL, Pobierowo tanie wczasy
tel.607 920 064.

DRZWI tel. 71/341-83-03.
El. instalacja. Montaż. Pomiary.
71/351-15-15, 603-867-128.
Elektryczne pogotowie
71/351-15-15, 603-867-128.
GIPSOGŁADZIE, malowanie, płyty
g/k, panele, glazura, 539-266-523.
GLAZURA, hydr. 501-294-332.
MALARSKIE od A do Z,długoletnie
doświadczenie, tel. 535-563-494.

OKNA, rolety, 71/341-83-03.

Trzęsacz 200 m do morza domki
z wygodami. Tel. 694-959-390.
USTKA- ośrodek wypoczynkowy.
Promocje! Wczasy! Wielkanoc!
604-486-413,
www.morski101.pl
USTRONIE MORSKIE pokoje
z łazienkami. Czerwiec - PROMOCJA!
Tel. 503-936-581.

Matrymonialne

PEŁNE remonty mieszkań 665-939-825

INSTALACYJNE

Antena absolutnie profesjonalnie,
tel. 603-867-128, 71/351-15-15.
ANTENY, montaż od 69 zł,
603-103-232.

BIURO "Elza", 71/784-31-82,
693-698-270, www.elza.wroc.pl
WROCŁAWIANIN, ciemny szatyn,
niepalący, 41, wzrost 182 cm, wolny,
wykształcenie średnie, zadbany,
lubiący sport, pozna Panie, wolne
do 40 lat, tylko stały związek. Tel.
537-192-116.

Komunikaty

ELEKTRYKA, 513-830-248.
HYDRAULICY wszystko, 500-890-180.

PSYCHIATRIA

KRYNICA Gór. - PROMOCYJNE ceny
od 75 zł/os. w cenie 2 posiłki. DW Iskra
883-394-470, www.iskra-krynica.pl

DACHY naprawy papa 693-702-124.

Zgrzewanie papy, naprawy
dekarskie, wycinka drzew,
882-087-150.

POMOC CAŁODOBOWA

Beskidy 7 dni od 650 zł z 30%
dofi Unijny Program Spowolnij
Starzenie, dowóz 501642492

ŁEBA, tanie pokoje z łaz. 603-471-715

ROLETKI, żaluzje, moskitiery. Montaż,
produkcja, naprawa, 71/341-83-03.

Zdrowie

KRAJ - GÓRY

CYKLINOWANIE. Tel. 697 143 799

MALOWANIE, tapetowa. 530-501-772

SZUKAM PRACY

Turystyka

HYDRAULIK junkers piec, 603-925-230
Hydraulik natychmiast 500323373
HYDRAULIK, awarie 24h, 505-982-689
HYDRAULIK, tanio 606-986-618.

BYŁYCH nieletnich sprawców czynów
karalnych prosimy o kontakt. http://
nielat-karany.eu/

Rolnicze

PORZĄDKOWE

STOMATOLOGIA

PORADENTIC - stomatolog NFZ
laboratorium protetyczne, ekspresowa
naprawa protez, 506-967-637.
Protetyka. Chirurgia -ósemki.
Protezy na NFZ, 507-650-105.

AlePranie.pl Karcher: dywanów,
obić meblowych, tapicerki, tel.
505-087-474.
DYWANY kanapy - pranie 535-679-346
PRZEPROWADZKI

TANIO 508-287-106, 71/784-55-63.

ZABIEGI

990 zł turnus reha. Morze 598-109-275
REHABILT. po COVID19, 598-149-951

MASZYNY ROLNICZE

KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne. Tel. 535135507.
ZWIERZĘTA HODOWLANE

SKUP odsadków i bydła rzeźnego.
Gotówka. 721-102-689

STOLARSKIE

MEBLE na wymiar, szafy, 606-393-067.

Towarzyskie

Tapicerstwo tanio 71/302-83-17.
REKLAMA

0010186500

BURMISTRZ ŚCINAWY
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży – wykazem Nr G/103/21, wywieszonym w terminie od 18.06.2021 r.
do 6.08.2021 r. objęty został lokal mieszkalny przy ul. Plac Kościelny 1/4 w Ścinawie (działka nr 324/1
obr. 2 miasta Ścinawy), przeznaczony do sprzedaży.
Wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, przy ul. Rynek 17,
na stronie internetowej www.bip.scinawa.pl oraz na stronie http://nowa.scinawa.pl/

TRANSPORTOWE

KONTENER 1.5; 2; 3; 5; 7 m3 na gruz,
śmieci, tel. 71/316-46-47.
WYWÓZ starych mebli, 660-811-020.
ZABEZPIECZAJĄCE

AWARIE zamków, montaż, serwis
drzwi izraelskich, Gerda, innych
501-104-158.
ZAMKI awarie montaż 601-774-386

48 - latka dyskretnie, 661-442-830.
WANDY, 505-353-547.

Usługi kamieniarskie
KAMIENIARSTWO. Pomniki
granitowe. Całkowity koszt
z montażem 1.500 zł. tel 691-883-105

a

