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STRAŻACY DOFINANSOWANI!

II TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH – 
ZASADY GŁOSOWANIA

Przed Komendą Miejską Straży Pożarnej w Wałbrzychu odbyła się uroczystość wręczenia promes dofi-
nansowania w ramach programu "Sprzęt dla OSP". Dofinansowanie otrzymało 116 jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej z regionu.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca w niedzielę od godziny 7:00 do 21:00. Waż-
ne! - Nowe zasady głosowania w lokalach wyborczych przewiduje opublikowane we wtorek rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia.

- Bardzo chciałem wam podzię-
kować za wasze zaangażowanie w 
prawdziwą służbę. Służbę, która skie-
rowana jest do drugiego człowieka. 
To postawy godne naśladowania, 
postawy, które w moim przekonaniu 
są bardzo istotne. Bardzo wam za to 
dziękuję – mówił Minister Dworczyk. 
Z kolei Senator Szwed podsumował: 
- W ostatnim czasie mieliśmy w wielu 
miejscach stan powodzi, stan klęski, 
ale na was zawsze można było liczyć. 
Zawsze byliście na miejscu, gotowi do 
pomocy, dlatego chciałem się do tych 
podziękowań przyłączyć. - Polski sy-
stem ratowniczo-gaśniczy opiera się 
na dwóch filarach. Na zawodowym i 
ochotniczym. O tym, jak bardzo jest 
to potrzebne, przekonaliśmy się w 
ostatnich dniach, w Kotlinie Kłodzkiej. 
Wiem, że taka finansowa pomoc jest 
wam potrzebna, dlatego wierzę, że 
jeszcze w tej sprawie się spotkamy – 
mówił Wicemarszałek Grzegorz Ma-
cko.

Ale to nie wszystko
Mieszkańcy małych miejscowości 

nadal mogą pomóc swoim straża-

kom, ponieważ w II turze wyborów 
wciąż będzie trwała kampania pro-
frekwencyjna „Bitwa o wozy”, o której 
pisaliśmy dwa tygodnie temu. Dodat-
kowo Wojewoda Dolnośląski Jarosław 
Obrębski poinformował o tym, że na 
II turę zmieniono zasady konkursu i 
zwiększono liczbę do 49. Nie mogą 
brać w niej jednak udziału jednost-
ki, które wygrały w I turze. Podczas 
drugiej tury wyborów prezydenckich 

gminy do 20 tys. mieszkańców, w któ-
rych zostanie odnotowana najwyższa 
frekwencja wyborcza, otrzymają wóz 
strażacki. Przypominamy, że frekwen-
cja wyborcza wśród zwycięskich gmin 
wyniosła w I turze wyborów prezy-
denckich od 67% do 86%.

PAS/JZ
Foto:JZ

Osoby powyżej 60 lat, kobiety 
w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 
lat i niepełnosprawni będą obsłu-
giwani w pierwszej kolejności. W 
niedzielnych wyborach prezyden-
ckich wyborcy nadal będą mu-
sieli pamiętać o środkach ostroż-
ności, czyli o obowiązku zakrycia 
ust i nosa przy pomocy maseczki, 
przyłbicy lub części odzieży oraz 
skorzystaniu z płynu do dezynfek-
cji rąk lub przyjściu w rękawicz-
kach. Kiedy w lokalu wyborczym 
poproszą o dokument ze zdjęciem, 
np. dowód osobisty lub paszport, 
wówczas należy na moment zdjąć 
maseczkę, aby komisja mogła zwe-
ryfikować tożsamość. Jeżeli jesteś 

na spisie wyborców, kwitujesz od-
biór karty do głosowania. Jeśli bę-
dziesz na wakacjach, a posiadasz 
zaświadczenie o głosowaniu poza 
miejscem zameldowania, komisja 
wyborcza dopisze Cię do listy. Jak 
przypomina Państwowa Komisja 
Wyborcza, jeśli ktoś chciał zagło-
sować poza miejscem zamieszka-
nia, musiał pobrać zaświadczenie 
o prawie do głosowania do 10 lip-
ca w swoim Urzędzie Gminy.

Karta do głosowania zawiera 
dwa nazwiska kandydatów ubie-
gających się o urząd prezydenta. 
Jak należy oddać głos, ważny głos? 
Postaw znak „X” w kratce przy na-
zwisku wybranego kandydata. Pa-

miętaj, że znak „X” to co najmniej 
dwie linie przecinające się w ob-
rębie kratki. Więcej znaków „X” 
to głos nieważny. Jeżeli będziesz 
mieć wątpliwości, jak poprawnie 
zagłosować, zapytaj o to członków 
Obwodowej Komisji Wyborczej.

PAS 

Foto: www.facebook.com/rafal.trzaskowski 
           www.facebook.com/piswalbrzych/  
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rozmowa tygodnia
z Katarzyną Nieć
dyrektorem Zespołu Szkół Nr 7 w Wałbrzychu,
mieszczącego się na ulicy Kłodzkiej 29

TRADYCJA W NOWOCZESNEJ ODSŁONIE
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Ernesta, Małgorzaty 

Dzień Frytek

Imieniny:
Marceliny, Bonawentury   

Dzień Łapania za Pupę

Imieniny:
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
27OC 16OC 18OC 18OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

 „Zmiana jest jedyną stałą rzeczywistości.” -  Yongey Mingyur Rinpoche

Imieniny:
Filipa, Amelii

Dzień
Nikoli Tesli

KINO OPEN AIR (współorganizacja)
10.07.2020 godz. 21:30 - 23:00
Teren Starej Kopalni
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Jana, Gwalberta  

Wybory Prezydenckie
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V Trekking chmielowym szlakiem – 2020   
11.07.2020 (sobota) godz. 8:00 Mieroszów  
Zasada wycieczki to podczas wędrówki uzupełnia-
nie „płynu” na 6 wytyczonych punktach... 6 obowiąz-
kowych piwek (kobiety minimum 4).
Na miejscu zbiórki każdy uczestnik powinien stawić 
się z obowiązkowym „pakietem startowym” - 3 piw-
ka (Panie - minimum 2 piwka). ;)    

Nocne Zwiedzanie Starej Kopalni z Górniczymi 
Pracami (każda sobota lipca) godzina 21.00  Wał-
brzych 

Wakacyjne Rodzinne Wycieczki z Przewodnikiem 
– w każdą sobotę wakacyjną – start o godz. 11 Cen-
trum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zagórzu Ślą-
skim 

„Odkrywamy Świdnicę z przewodnikiem!”
11 lipca zapraszamy świdniczan i wszystkich, którzy 
chcą odkrywać nasze miasto na spacer „Szlakiem 
kamienia w Świdnicy”. Wystarczy przyjść do Rynku o 
godz. 16.00 (spotkanie pod fontanną z Neptunem). 

Wakacje z duchami - zwiedzanie dla rodzin z 
dziećmi   
Wejście 13 lipca o godz. 19:30 - spędźcie te wakacje 
w towarzystwie duchów!   

KREATYWNE WAKACJE W KRZYWYM KOMINIE 
2020 06.07-28.08.2020, 7:30-16:30
Zaprojektuj Własny Font 14.07.2020 (wtorek) godz. 
17:00 CRZ Krzywy Komin Wrocław, ul. Stanisława 
Dubois 33-35a 
Podczas warsztatów uczestnicy poznają nowoczes-
ne techniki liternictwa oraz nauczą się obsługi pro-
gramów, które służą do projektowania fontów.

Degustacja w Ratuszowej : Wina Bardzo Wiosenne 
15.07.2020 (środa) godz. 19:00  Restauracja Ratuszo-
wa Jawor, ul. Rynek 1   
Zapraszamy na 39. Degustację Win w Ratuszowej. 
Będą to Nowej Fali w Hiszpanii. Specjalna selekcja 
przygotowana przez Michała i Jacka Rusieckich, 
szefów Ratuszowej, absolwentów londyńskiej WSET 
(Wine & Spirit Education Trust), członek Stowarzy-
szenie Sommelierów Polskich, prowadzących Wroc-
ławskie Warsztaty Wina.

Klub Stary Klasztor zaprasza 16 lipca na Muzycz-
ny Stand-up CZESŁAWA MOZILA! Stary Klasztor 
Wrocław, ul. Purkyniego 1 

Zioła na talerzu - warsztaty zbierania i wykorzy-
stania ziół 12.07.2020 (niedziela) godz. 10:00 Samad-
hi Świdnica, wieś Wiry 23

Niedziele z teatrem Bajka: „Ptasie radio”  12.07.2020 
17:00  sala teatralna ŚOK, Rynek 43 
W kolejne lipcowe niedziele Teatr Bajka zaprezentuje 
w sali teatralnej ŚOK trzy spektakle ze swojego reper-
tuaru: Kopciuszka, Ptasie radio i Leśne ludki.

REKLAMA R0305/20

Niespotykane kierunki pro-
ponuje Pani szkoła w tym roku 
w rekrutacji do klas pierwszych?

Tak naprawdę to tradycja w 
nowoczesnej odsłonie. W tym 
roku postanowiliśmy odświeżyć 
zawody, w których od ponad 70 
lat kształcimy. Świat się zmienia, 
pojawia się wiele nowych profesji, 
niektóre są likwidowane. Dlate-
go też wprowadziliśmy do oferty 
szkoły specjalizacje, które wycho-
dzą naprzeciw oczekiwaniom ryn-
ku pracy.

Trener personalny z zasada-
mi dietetyki to unowocześniony 
technik żywienia, gdzie uczniowie 
w czasie 5 lat nauki zdobędą aż 
trzy zawody: kucharz, technik ży-
wienia i usług gastronomicznych 
oraz trener personalny. To dosko-
nałe przygotowanie do podjęcia 
wymarzonej pracy lub studiów 
np. dietetycznych, wychowania 
fizycznego. Specjalizacja Bloger/
Vloger kulinarny to sztuka goto-
wania w wersji multimedialnej i 
dodatkowo z wykorzystaniem ga-
stronomicznej drukarki 3D. Chyba 
jedynej takiej w polskiej szkole! 
(ta specjalizacja dostępna jest w 
technikum i w branżowej szkole). 
Kierunki managerskie (Manager 
biznesu czy Manager wellness 
& spa) to takie, na których ucz-
niowie zdobędą dodatkowe umie-
jętności np. zarządzanie zgodnie 
z filozofią Kaizen czy Lean Manu-
facturing i Lean Management. 
Uczeń na kierunku pracownik 
ds. rekrutacji - Human Resour-
ces zdobędzie wiedzę potrzebną 
do pracy w dziale kadr i płac oraz 
firmach zajmujących się docelowo 
pozyskiwaniem pracowników lub 
znajdywaniem pracy. Natomiast 
Steward/Stewardesa na stat-
kach pasażerskich to wzbogaco-
ny technik hotelarstwa, profil, na 
którym uczniowie odbędą prak-
tyki zawodowe na promach firmy 
UNITY LINE, poznają zasady obsłu-
gi podróżnych w samolotach i na 
statkach.

W branżowej szkole propo-
nujemy jeszcze kierunki: kreator 
tortów okolicznościowych (kla-
sa cukiernicza), kelner-barman 
z elementami flair i garnirowa-
nia drinków oraz Room Service, 
czyli organizator usług gastro-
nomicznych w hotelu.

W jakich warunkach ucznio-
wie zdobywają tę nowoczesną 
wiedzę?

Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu 
mieści się w zmodernizowanym 
budynku przy ulicy Kłodzkiej, w 
zielonej, spokojnej i bezpiecznej 
części miasta. Dzięki środkom 
unijnym szkoła od 2013 roku jest 
ciągle doposażana w nowoczesny 
sprzęt do nauki zawodu: pracow-
nia informatyczna z drukarką 3D 
(komputery zakupione w 2019 
roku), pracownia ekonomiczna, 
pracownia cukiernicza, trzy pra-
cownie gastronomiczne, sala re-
stauracyjna, sale językowe. Każda 
sala lekcyjna wyposażona jest w 
sprzęt multimedialny, co znacz-
nie wzbogaca prowadzone lekcje. 
Zajęcia praktyczne odbywają się 
pod okiem fachowców, ponieważ 
zatrudniamy mistrzów w swoich 
zawodach. Uczniowie kształcą się 
w małych grupach, gdzie można 
pracować w formie warsztatów, 
często prowadzonych przez lokal-
nych pracodawców.

Dlaczego warto wybrać Ze-
spół Szkół nr 7 w Wałbrzychu?

Od lat uważam, że klucz do 
sukcesu jest jeden - Zespół 
Szkół nr 7! Nasi uczniowie odno-
szą sukcesy już od pierwszej klasy. 
Świadczą o tym wysokie lokaty w 
ogólnopolskich konkursach bran-
żowych, współpraca z pracodaw-
cami, podejmowanie dorywczej 
pracy w czasie edukacji, wysokie 
wyniki egzaminów zewnętrznych: 
maturalnych i zawodowych. Mło-
dzież ma możliwość zdobywania 
dodatkowych kwalifikacji na kur-
sach zawodowych: barmańskim, 
baristycznym, obsługi gościa, 
obsługi programów finansowych 
firmy INSERT. Płatne staże zawo-
dowe u lokalnych pracodawców 
czy zagraniczne staże (Portugalia, 
Grecja, Cypr, Wyspy Kanaryjskie, 
Austria) to zdobywanie doświad-
czenia zawodowego, budowanie 
portfolio i pewne zatrudnienie na 
rynku pracy.

Nasi absolwenci są przedsię-
biorczy, odważni, często znajdują 
zatrudnienie u pracodawców, u 
których odbywali praktyki zawo-
dowe. Również samodzielnie za-
kładają swoje firmy i tworzą nowe 
miejsca pracy dla siebie i innych.

Uczniowie techników i bran-
żowych szkół są gotowi do samo-
dzielnego życia, podjęcia pracy 
zawodowej czy podnoszenia swo-
jego wykształcenia, wybierając 
studia wyższe.

Dziękujemy za rozmowę. 

Rekrutacja ciągle trwa /tel. 
74 84 236 18/, zapisy elektro-
niczne dla rodziców tylko do 10 
lipca, później złożysz wniosek 
tylko w siedzibie szkoły w go-
dzinach 9.00 – 14.00.
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Czego pragną seniorzy, czyli kilka słów o potrzebach osób starszych

Starość to etap życia, który czeka każde-
go z nas. Mimo upływających lat, seniorzy 
cały czas posiadają potrzeby, które są nie-
zbędne dla ich zadowolenia z życia. Ważne, 
aby je respektować, a nawet w miarę możli-
wości pomagać im je realizować.

Zawsze zastanawiałem się: jak to będzie, 
kiedy zostanę dziadkiem?

 Czy to będzie oznaczać, że mam być ze-
pchnięty na boczny tor? Nie! Otóż cały czas 
działam i jestem aktywny. Robię to, bo daje mi 
to radość i satysfakcję, bo wiem że moje działa-
nia wpływają na moje otoczenie i lokalną spo-
łeczność. Prócz prowadzenia fundacji, jestem 
przedsiębiorcą, a także aktywnie działam jako 
samorządowiec - radny miasta Wałbrzych. Co 
więcej, mam plan działać tak długo jak tylko 
będę mógł. Ale wróćmy do naszych senio-
rów…

Przynależność i samorealizacja
Uważam, że każdy człowiek ma potrzeby, 

których realizacja sprawia, że jest szczęśliwy. W 
przypadku osób starszych mowa tu o potrze-
bie przynależności, czyli poczucia bycia częś-
cią wspólnoty. Może to być najbliższa rodzina, 

ale też społeczność i grupa zainteresowań, czy 
grupa sąsiedzka. Ważna, żeby nie być samemu. 
Ważne, żeby nie zostawiać innych samym so-
bie… Jednak to nie wszystko. Niezwykle istot-
na jest potrzeba samorealizacji i poznawania, 
czyli na przykład rozwijanie swoich zaintere-
sowań, hobby i uczenie się. Jestem zdania, że 
trzeba się rozwijać całe życie i że tak naprawdę 
ciągle jesteśmy w stanie poznawać nowe rze-
czy. Czy jest to ulubiona książka, czy też pro-
gram telewizyjny.

Przydatność i uznanie
Chcemy czuć się potrzebni, chcemy poma-

gać innym. W przypadku seniorów potrzeba 
przydatności jest bardzo istotna, bo często są 
wyłączeni już z życia zawodowego i muszą re-
alizować się na innych polach. Kluczowa jest 
tutaj pomoc w opiece nad wnukami, ale do-
brze jeśli osoby starsze mają też inne obszary, 
w których mogą się wykazać. W końcu są cho-
dzącymi encyklopediami mądrości życiowej i 
doświadczeń, którymi chętnie się dzielą. Oka-
zujmy im szacunek i uznanie.

Oczywiście powyższe potrzeby zostaną 
spełnione pod warunkiem zabezpieczenia 
potrzeb podstawowych, takich jak poczucie 
bezpieczeństwa, dostęp do odpowiednich wa-
runków bytowych, higieny i posiłków. Jest to o 
tyle ważne, że bez tego trudno myśleć o innych 
kwestiach.

Jako samorządowiec szczególnie mam na 
sercu kwestie spraw seniorów. Mam nadzieję, 
że zwrócicie uwagę na tych, którzy są wokół 
Was i spojrzycie na nich właśnie z perspektywy 
ich potrzeb.

sekund
Wałbrzych
Zmagania wędkarzy
Wędkarze Koła Wałbrzych Lo-
komotywa zorganizowali za-
wody w dyscyplinie spławi-
kowej. Zmagania odbyły się 
5 lipca na zbiorniku wodnym 
przy ulicy Żelaznej w Wał-
brzychu. Oprócz doświad-
czonych wędkarzy w potycz-
kach wzięło udział czterech 
juniorów. Warto podkreślić, 
że impreza odbywała się 
zgodnie z wytycznymi orga-
nizacji tego typu wydarzeń w 
czasie pandemii. Jak podają 
organizatorzy, w zawodach 
triumfował Dominik Jasiczak 
przed Waldemarem Szywałą i 
Zdzisławem Ciastoniem.

Region
Pijani kierowcy
W poniedziałek po godzinie 
17:00 policjanci Komisariatu 
Policji w Boguszowie Gor-
cach zatrzymali na gorącym 
uczynku 50-latka – mieszkań-
ca powiatu wałbrzyskiego, 
który kierował samochodem 
osobowym, będąc w stanie 
nietrzeźwości. Badanie urzą-
dzeniem wykazało u kierują-
cego 1 promil alkoholu w or-
ganizmie. Tego samego dnia 
po godzinie 20:00, inni funk-
cjonariusze z boguszowskie-
go komisariatu zatrzymali w 
Rybnicy Leśnej 66-letniego 
mężczyznę. Mieszkaniec po-
wiatu wałbrzyskiego jechał 
ciągnikiem rolniczym po 
drodze publicznej, mając w 
organizmie ponad 1 promil 
alkoholu.
Źródło: dolnoslaska.policja.
gov.pl

Włabrzych
Sklepowi włamywacze
W miniony wtorek około go-
dziny 01:00, dyżurny Komi-
sariatu Policji I w Wałbrzychu 
został powiadomiony o kra-
dzieży z włamaniem do skle-
pu spożywczego na terenie 
wałbrzyskiej dzielnicy Piasko-
wa Góra. Jak ustalono, spraw-
cy, by dostać się do wnętrza 
obiektu, kamieniem wybili 
szybę w witrynie sklepowej. 
Gdy policjanci powiadomie-
ni o zdarzeniu dojechali na 
miejsce, podejrzanych już 
nie było. Natychmiast więc 
rozpoczęli sprawdzanie oko-
licznych terenów. Chwilę 
później, w wyniku szybko 
przeprowadzonej akcji, poli-
cjanci z „jedynki” zatrzymali 
26 i 62-latka – mieszkańców 
Wałbrzycha - podejrzanych o 
ten czyn. Przy zatrzymanym 
26-latku funkcjonariusze za-
bezpieczyli część skradzione-
go mienia. Zatrzymani męż-
czyźni usłyszeli już zarzuty. 
Za to przestępstwo grozić im 
może kara nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności.
Źródło: dolnoslaska.policja.
gov.pl

Ostatnia prosta!
12 lipca rozstrzygną się wy-
bory prezydenckie w Polsce. 
W pierwszej turze zwyciężył 
obecny Prezydent RP An-
drzej Duda. Zdobył 43,50% 
głosów. Jego konkurent, Ra-
fał Trzaskowski uzyskał zde-
cydowanie mniej poparcia, 
bo 30,46%. Społeczeństwo 
wyraźnie wskazało poprzez 
zwycięstwo Andrzeja Dudy 
czego oczekuje. A oczeku-
je stabilizacji społecznej i 
dalszego rozwoju gospo-
darczego kraju. Frekwencja 
wyborcza wyniosła 64,51% 
i była jedną z najwyższych 
w historii. Do lokali wybor-
czych udało się prawie 19,5 
mln obywateli z 30 mln 
uprawnionych do głosowa-
nia To duży sukces. Sukces 
demokracji, sukces państwa, 
sukces nas wszystkich. Po-
mimo wielu trudności i zawi-
rowań w sferze polityczno-
-społeczno-gospodarczej w 
tym roku zdaliśmy egzamin 
z postawy obywatelskiej na 
5. Trochę nam jeszcze braku-
je do wskaźników z krajów 
zachodnich, ale nie mamy 
powodów do narzekań. Kam-
pania wyborcza kończy się w 
piątek, wszyscy jesteśmy już 
trochę zmęczeni. Dlatego 
ponawiam mój apel oraz pro-
szę ostatni raz o obywatelski 
wysiłek w najbliższą niedzie-
lę 12 lipca. Zmobilizujmy się, 
weźmy udział w II turze wy-
borów. Nie bądźmy bierni, 
namówmy do udziału w wy-
borach nasze rodziny, znajo-
mych, bliskich. Z wzajemnym 
szacunkiem i zrozumieniem. 
Nie dajmy sobie wmówić, że 
jest Polska A i Polska B. Polska 
lepsza i Polska gorsza. Polska 
zachodnia i Polska wschod-
nia. Polska jest jedna. Polska, 
której obywatele zdecydują 
w jakim kierunku podąży. 
Skorzystajmy z naszego kon-
stytucyjnego prawa, wyzna-
czając jej kierunek poprzez 
akt wyborczy. Dlatego raz 
jeszcze gorąco zachęcam i 
namawiam o powszechny 
udział w II turze wyborów 
prezydenckich 2020.

Chcą odbudowy stadionu!
Jest propozycja odbudowy stadionu Górnika na Nowym Mieście! Z taką inicjatywą 2 lipca Minister 

Michał Dworczyk zaapelował do władz Wałbrzycha o wspólne działania na rzecz odbudowy stadionu 
Górnika Wałbrzych na Nowym Mieście.

Na konferencji prasowej mającej 
miejsce na stadionie złożona zosta-
ła propozycja, aby miasto wysłało 
wniosek do Ministerstwa Sportu w 
celu uzyskania dotacji, która została 
obiecana w czasie niedawnej wizyty 
Minister Sportu Danuty Dmowskiej-
-Andrzejuk. Wkład własny miasta 
do projektu miałaby stanowić część 
pieniędzy, które w ostatnich tygo-
dniach rząd przyznał Wałbrzychowi 
na inwestycje w ramach inwestycyj-
nej Tarczy Antykryzysowej – to nie-
bagatelna suma ponad 24,5 miliona 
złotych. W konferencji udział wzięli 
również wicemarszałek Grzegorz Ma-
cko, pełnomocnik PiS Kamil Zieliński 
oraz działacz sportowy Mariusz Piej-
ko. - Od dwóch lat powtarzamy – jeśli 
władze Wałbrzycha złożą wniosek do 
Ministerstwa Sportu na rewitalizację 
obiektu na Nowym Mieście to pie-
niądze zostaną przyznane, bo wał-
brzyszanie na to po prostu zasługują 
- komentował Michał Dworczyk, szef 
Kancelarii Premiera. Jeśli miasto nie 
miało wcześniej pieniędzy na wkład 
własny do projektu, to ten problem 
właśnie się rozwiązał – rząd urucho-
mił dodatkowe środki na tzw. tarczę 

inwestycyjną, Wałbrzych z tego tytu-
łu otrzymał 24,5 mln zł. Te pieniądze i 
tak muszą być wydane na inwestycje 
– proponujemy, aby część tej kwoty 
skierować na wkład własny odbudo-
wy, a Ministerstwo Sportu dołoży bra-
kującą resztę - podkreślał Dworczyk. 
Miasto odnosi się zachowawczo do 
całej sytuacji. - Bardzo się cieszymy z 
każdej deklaracji wsparcia dla miasta 
- odpowiada rzecznik prasowy Urzę-
du Miejskiego w Wałbrzychu Edward 
Szewczak. - Jednak dopóki środki w 
ramach Samorządowego Funduszu 
Inwestycyjnego nie przejdą procesu 

legislacji i nie zostaną prawnie przy-
znane miastu nie mamy podstaw, by 
mówić, na jakie inwestycje będziemy 
je wydatkować - kontynuuje rzecznik. 
Jak podkreślali w czasie konferencji 
prasowej działacze PiS, docelowo 
obiekt ten miałby być kilkutysięcz-
nym, wielofunkcyjnym stadionem 
ze szczególnym uwzględnieniem 
infrastruktury lekkoatletycznej oraz 
zachowaniem murawy piłkarskiej w 
obecnym kształcie, aby mogli tam 
wrócić piłkarze Górnika Wałbrzych.

PAS
foto:KK
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

Rynek Wałbrzych
Tak głosowali nasi

 czytelnicy w ankiecie
internetowej:

Czy rozwój Przemysłu 4.0
przyczyni się do redukcji etatów? 

Wyniki na dzień 09.07.2020 

TAK
68%

NIE
32%

Przemysł 4.0 - czyli co? część 2

Tydzień temu rozpoczęliśmy dwuczęściowy temat tygodnia poświęcony Przemysłowi 4.0. 
W pierwszym artykule przypomnieliśmy genezę rewolucji przemysłowej: od mechanizacji 
po obecny etap cyfryzacji, a także zgłębiliśmy samo pojęcie 4.0. Teraz czas na praktykę.

REKLAMA R0308/20

Polskie przykłady
Dobrym polskim przykła-

dem wdrażania rewolucji prze-
mysłowej jest firma Amica. Aby 
wejśc na nową ścieżkę rozwoju 
przemysłowego, w 2019 roku 
Amica ściągnęla do siebie Ro-
berta Stobińskiego z Amazona, 
dla którego wygospodarowano 
miejsce w zarządzie spółki. Jak 
podają źródła, dzięki tej osobie, 
prace w Amice nad wdroże-
niem nowego systemu produk-
cji ruszyły pełną parą. Program 
innowacji nazwano Amica 4.0, 
a budżet na to zadanie na lata 
2020-2030 wynosił pół miliarda 
złotych.

Strefa rozwoju
Na łamach Studio Espresso 

wiceprezes Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
Krzysztof Drynda informował 
o rozwoju i edukacji właśnie 
w najnowszym kierunku. - To 
jest bardzo innowacyjny pro-
jekt, którego w Polsce żadna 
Strefa jeszcze nie zrealizowała. 
Chcemy utworzyć specjalne 
Centrum Szkoleniowe w Wał-
brzychu, w którym odwzo-
rujemy prawdziwą linię pro-
dukcyjną w technologii 4.0. 
Uczniowie, bądź też pracowni-
cy firm strefowych, będą mogli 
odbyć odpowiednie szkolenia 
w rzeczywistych warunkach 
pracy, jednak nie ingerując w 
proces produkcyjny w prawdzi-
wych fabrykach. To nie wszyst-
ko - Centrum zostanie również 
wyposażone w technologię VR 
(red.: wirtualna rzeczywistość). 
Dzięki specjalnym goglom oraz 
wygenerowanym komputero-
wo urządzeniom i liniom pro-
dukcyjnym, uczestnik doświad-
czy wirtualnej pracy. To bardzo 
efektywny sposób szkolenia i 

wdrażania nowych pracowni-
ków, bez ryzyka uszkodzenia 
prawdziwych urządzeń. Jest to 
także inicjatywa dla młodzieży 
ze szkół technicznych i branżo-
wych, dzięki której młodzi lu-
dzie będą mogli szkolić się na 
urządzeniach, które dziś funk-
cjonują jedynie w zakładach 
przemysłowych, gdyż jest to 
zbyt droga technologia dla pla-
cówek oświatowych - kontynu-
ował wiceprezes Drynda.

Centrum, czyli co?
Centrum Szkoleniowe WSSE 

to innowacyjna jednostka, któ-
ra zostanie utworzona przez 
Wałbrzyską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną w ramach działal-
ności Klastra Edukacyjnego „IN-
VEST in EDU”. Miejsce pozwoli 
na szkolenie kadr bez koniecz-
ności zakłócania procesu pro-
dukcyjnego przedsiębiorstw 
działających na terenie WSSE 
INVEST-PARK. Ponadto będzie 
ono stanowiło synergię poten-
cjału infrastruktury wałbrzy-
skiej strefy z nowoczesnymi 
technologiami Przemysłu 4.0 
przy jednoczesnym wykorzy-
staniu innowacyjnych metod 
edukacyjnych. Warto podkre-
ślić, że powołanie jednostki sta-
nowi odpowiedź na potrzeby 
przedsiębiorców działających 
w WSSE INVEST-PARK. Również 
oferta Centrum pozwoli na 
przygotowanie absolwentów 
szkół średnich i studentów do 
wejścia na rynek pracy. Da też 
możliwości do doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkół 
branżowych i uczelni technicz-
nych, poprzez stworzenie im 
warunków do kontaktu z no-
wymi technologiami. Szkolenia 
będą odbywać się za pomocą 
dedykowanych symulatorów z 

użyciem technologii wirtualnej 
rzeczywistości (ang. Virtual Rea-
lity - VR). Uczestnik wyposażony 
w gogle VR oraz specjalne kon-
trolery przeniesie się na wirtual-
ną halę produkcyjną oraz pozna 
tajniki obsługi urządzeń. Nowo-
czesna forma szkoleń stanowić 
będzie unikatowe rozwiązanie 

na Dolnym Śląsku. Planowane 
jest wytyczenie trzech stref. W 
pierwszej – fundamentalnej 
zostaną ulokowane stanowiska 
szkoleniowe – maszyny mini 
linii Przemysłu 4.0 oraz obszar 
do bezpiecznej nauki na symu-
latorach VR. Druga przestrzeń 
będzie pełniła funkcję multi-
medialno-konferencyjną, a jej 
dopełnieniem będzie strefa 
chillout’u. Centrum Szkolenio-
we WSSE to przestrzeń, w której 
będzie można dotknąć, użyć i 
zainspirować się najnowszymi 
technologiami. To nowa jakość 
na rynku, której brakuje w re-
gionie.

Zmieni się rynek pracy?
Jak ocenia McKinsey Global 

Institute - do 2030 roku praca 
od 400 do 800 milionów osób 
może zostać zautomatyzowa-

na (zastąpiona przez maszyny, 
komputery). Skutkiem tego 
większość z tych pracowników 
będzie musiała poszukać nowe-
go zajęcia, ewentualnie prze-
kwalifikować się. Spośród ogó-
łu osób dotkniętych zmianami, 
grupa od 75 do 375 milionów 
w skali globu może wymagać 
kompletnej zmiany zawodu 
lub przynajmniej konieczne tu 
będzie zdobywanie nowych 
umiejętności. Pojawi się też 
wiele nowych zawodów, co su-
marycznie zmieni wpływ netto 
automatyzacji. Publikowane 
przez McKinsey Global Institute 
zestawienie bazuje na badaniu 
obejmującym 46 krajów i po-
nad 800 zawodów.

Zebarł i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://przemysl-40.pl
https://www.soselectronic.pl
https://innovatingautomation.
pl
https://wiedza.pkn.pl
https://automatykaonline.pl
Forbes nr 7/2020
https://www.facebook.com/
studio.espresso.official

Dziękujemy WSSE za po-
moc i dostarczenie materia-
łów źródłowych.
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sekund
Świebodzice/Wałbrzych
Sprzątanie „Książańskiego”
W najbliższą sobotę 11 lipca o 
godzinie 14:00 rozpocznie się 
wielka społeczna akcja sprzą-
tania Książańskiego Parku Kra-
jobrazowego. Jej inicjatorem 
jest Stowarzyszenie Czysty Wał-
brzych. Wsparcia udzielają gmi-
ny: Wałbrzych i Świebodzice, a 
także m.in. Lasy Państwowe, 
Dolnośląskie Parki Krajobrazo-
we, Zamek Książ, Stado Ogie-
rów Książ, PTTK, Wody Polskie, 
Dolnośląski Zespół Parków Kra-
jobrazowych. O bezpieczeń-
stwo uczestników zadbają:  
Grupa Sudecka GOPR, Grupa 
Poszukiwawczo-Ratownicza 
OSP Wałbrzych i Straż Pożarna. 
Start – parking przy Stadzie 
Ogierów Książ.

Bystrzyca Górna 
Kolorowy plac  
W ramach programu „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi” gmina Świd-
nica otrzymała 30 tys. złotych, 
które przeznaczone zostały na 
wykonanie placu zabaw w By-
strzycy Górnej. Podobne dota-
cje otrzymało także 15 innych 
gmin z regionu wałbrzyskiego. 
Celem programu, z którego po-
chodzą pieniądze, jest wspie-
ranie małych lokalnych pro-
jektów na terenach wiejskich, 
w tym np. remontów świetlic, 
boisk sportowych, budowy pla-
ców zabaw, siłowni zewnętrz-
nych, czy wiat rekreacyjnych. 

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Tabloid –  Słownik Języka 
Polskiego definiuje to pojęcie 
w bardzo prosty sposób: gaze-
ta codzienna, mająca kolorowe 
zdjęcia i sensacyjną treść. Ale 
fachowo rzecz biorąc, to typ 
dziennika skierowanego do 
masowego odbiorcy. Zawarte 
w nim informacje często mają 
na celu wywołanie rozgłosu, 
szumu wokół czegoś lub ko-
goś. Populistyczne, krzykliwe 
i dosadne są już same tytuły 
„artykułów”, pisane zazwyczaj 
dużą czcionką, „grające” na 
ludzkich emocjach, takich jak: 
wzruszenie, potępienie czy po-
garda. Pierwszym europejskim 
tabloidem był prawdopodob-
nie „Daily Mirror” założony w 
1903 roku. Z kolei w Stanach 
Zjednoczonych tabloidy były 
odpowiedzią na tak zwaną „ka-

sowość” .Te szlaki przecierał już 
w 1833 roku „New York Sun”. 
Współczesne  tabloidy są zlep-
kiem informacji, jak również 
fantastycznych historii. Pamię-
tajmy, że opracowywane są w 
taki sposób, by przyciągnąć 
czytelników. W Polsce mamy 
dwa popularne tabloidy. Mowa 
o Super Expressie i o Fakcie. 
Według informacji Kolporte-
ra, Fakt w pierwszym kwartale 
2020 roku był na podium ze 
średnią dzienną sprzedażą 200 
tysięcy. Nie jestem sympaty-
kiem tego typu prasy, choć cza-
sem zerkam na nią przez „spa-
czenie zawodowe”. Ciekawego 
sformułowania użyła dr hab. 
Małgorzata Bogunia-Borowska, 
socjolog kultury i mediów w 
publikacji na  instytutobywa-
telki.pl w 2014 roku: „Homo tab-
loidus rodzi się bowiem wszę-
dzie tam, gdzie pojawia się 
rozgoryczenie. Frustracja, gdzie 
istnieją nierówności społeczne, 
brakuje kapitału kulturowego. 
Tam, gdzie ludzie nie radzą so-
bie z nadmiarem i dynamiką 
zmian społecznych i brakiem 
zaufania....”. Nie bądźcie homo 
tabloidus … czytajcie Tygodnik 
30 minut!

Redaktor Naczelny

Wypadek na Listopada
We wtorek 7 lipca około godziny 07:30 w Wałbrzychu na 

ulicy 11-go Listopada doszło do wypadku drogowego z udzia-
łem trzech pojazdów. W tym czasie, w dzielnicy Nowe Miasto 
służbę pełnili funkcjonariusze z wałbrzyskiej prewencji.

Jak podają policyjne źródła, 
mundurowi natychmiast udali 
się na miejsce i udzielili poszko-
dowanym niezbędnej pomocy 
medycznej oraz zabezpieczyli 
przed samozapłonem dymiący 
się pojazd. Przybyli na miejsce 
funkcjonariusze z Wydziału Ru-
chu Drogowego wałbrzyskiej 
komendy ustalili także przebieg 
zdarzenia. Okazało się, że 32-let-
nia mieszkanka powiatu świdni-
ckiego nie ustąpiła pierwszeń-
stwa przejazdu i w ten sposób 
doprowadziła do zderzenia z 
prawidłowo jadącym pojazdem. 
Siła uderzenia była na tyle duża, 
że pojazd pokrzywdzonego ude-
rzył w kolejny samochód znajdu-
jący się na pasie ruchu. Spraw-
ca wypadku i pokrzywdzony 
korzystali z pomocy lekarskiej. 
Policjanci apelują do wszystkich 

użytkowników dróg, zarówno do 
kierowców, jak i niechronionych 
uczestników ruchu drogowego 
o rozwagę, ostrożność oraz re-
spektowanie przepisów drogo-
wych: „Pamiętajmy, że przepisy 
ruchu drogowego, znaki drogo-
we, ograniczenia prędkości są 
po to, by się do nich dostoso-
wać! Codziennie każdy z nas jest 
uczestnikiem ruchu drogowego, 
z tym że te role zmieniają się. 
Raz jesteśmy kierującym, innym 
razem pieszym czy rowerzystą. 
To od nas samych zależy czy na 
drodze będzie bezpiecznie. Czy 
jedziemy samochodem, rowe-
rem czy też idziemy, zawsze je-
steśmy odpowiedzialni za swoje 
bezpieczeństwo.”

Red.
Źródło: dolnoslaska.policja.gov.pl
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Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

z nauczycielką języka polskiego, reżyserką przedstawień dla dzieci i młodzieży, 
a także prowadzącą warsztaty teatralne rozmawiał Paweł Szpur

z Janiną Chochłakiewicz

Oglądnij pełny wywiad

REKLAMA R0310/20

Nie tylko uczysz języka pol-
skiego, ale i pasjonujesz się tea-
trem od wielu lat. Skąd takie zain-
teresowania?

Wszystko zaczęło się pod koniec 
lat osiemdziesiątych za sprawą Ma-
cieja Nowaka. To był dyrektor Cen-
trum Edukacji Teatralnej w Gdańsku, 
który rozpropagował akcję urucha-
miania Klubu Gońca Teatralnego 
przy wielu teatrach w Polsce. Między 
innymi trafił z Gońcem do Wałbrzy-
cha. Tak właściwie zaczęła się przy-
goda. To był bardzo fajny czas, dlate-
go, że wiązał się rzeczywiście z takim 
poznawaniem teatru i teoretycznie, 
i w działaniu. Bardzo sobie cenię tę 
przygodę związaną z Gońcem Tea-
tralnym, ponieważ w ramach tego 
Gońca podczas ferii wyjechaliśmy 
na taki tydzień teatralny do War-
szawy. Rano działaliśmy teatralnie 
warsztatowo, a wieczorami prawdzi-
wa uczta duchowa. Czasami wręcz 
wybiegaliśmy na następny spektakl 
do kolejnego teatru, bo te spektakle 
były jakoś tak „na styk”. Wisienką na 
torcie w tej przygodzie był wyjazd 
na warsztaty teatralne do Awinionu, 
chyba w 92 roku.

Tutaj chciałbym postawić krop-
kę i przenieść się do naszego Te-
atru Dramatycznego w Wałbrzy-
chu, z którym jesteś związana. 
Właśnie – w jaki sposób?

Z teatrem – właśnie - jestem 
związana od lat osiemdziesiątych, 
z krótką przerwą na życie rodzinne, 
kiedy pojawiły się dzieci i poźniej 
- wymóg związany z opieką nad 
rodzicami. Powrót nastąpił w roku 
2015 - wówczas odpowiedziałam na 
ogłoszenie, które teatr dał. Chodzi-
ło o grupę teatralną dla amatorów. 
Oprócz oczywiście uczestniczenia w 
życiu teatru w charakterze widza…

Zagrałaś w sztukach...
Tak, pojawiłam się w teatrze.
W jakich spektaklach mogli 

obejrzeć cię wałbrzyscy widzo-
wie?

To były sztuki, które powstawały 
dzięki pracy z Piotrem Mokrzyckim 
i Michałem Koselą, aktorami Teatru 
Dramatycznego w Wałbrzychu, któ-
rzy zgodzili się prowadzić tą grupę. 
Ona miała nazwę „Grupa Robocza”. 
Roboczo tak nazwano i tak zostało. 
Pierwsza nasza przygoda w czasie 
„Dni Młodego Teatru”, to spektakl 
„Stawiam na Tolka banana” Piotra 
Rowickiego . I… mój dylemat z racji 
dojrzałego wieku i obsadzenia mnie 
w roli Karioki, ale to była bardzo cie-
kawa przygoda. Wymagająca, bo 
wiązała się z opanowaniem sporej 
ilości tekstu i fizycznie musiałam po-
dołać, a nie jestem już najmłodszą 
osobą.

Nie widać...

Dałam radę. Później w ramach 
„Grupy Roboczej” cudny spektakl 
„Książka wszystkich rzeczy”. Teatr 
zrobił spektakl „Tutaj jest wszystko”, 
a my w tym samym roku na podsta-
wie tej samej opowieści - „Książka 
wszystkich rzeczy” Guusa Kuijera; 
„Love and Information” Caryl Chur-
chill; „Amazonia” Michała Walczaka. 
Te spektakle były prezentowane 
podczas „Dni Młodego Teatru”. Na-
stępnie przedstawiliśmy „Love & 
Information” i ostatni pokaz „Amazo-
nia”, w którym ja nie zagrałam, ale ra-
zem z absolwentką II Liceum miałam 
taki epizod kostiumologa.

Ok – zagrałaś. Ale to miało 
kolejną konsekwencję – studia 
podyplomowe. Dlaczego zdecy-
dowałaś się pójść na studia z re-
żyserii spektakli dla dzieci i mło-
dzieży?

Na moim dyplomie, kiedy dzię-
kowałam opiekunce – promotorce, 
powiedziałam, że mnie się wydawa-
ło do roku 2017, że ja prowadzę za-
jęcia teatralne, to znaczy warsztaty 
w szkole. Ale to chyba nie był teatr. 
Ja dopiero poznałam, czym jest teatr 
właśnie na spotkaniach w „Grupie 
Roboczej”, a na PWST we Wrocławiu 
uczyłam się, jak można robić teatr. 
Także jestem wdzięczna i Piotrowi, 
i Michałowi, bo dzięki nim tak na-
prawdę zobaczyłam, jak można ro-
bić teatr na studiach.

Pracując w II Liceum Ogólno-
kształcącym, zajęłaś się prowa-
dzeniem warsztatów. Co robicie z 
młodzieżą w II LO?

Prowadzę grupę teatralną od 
2015 roku, grupa nazywa się „Bez an-
traktu”. Koronawirus wymusił na nas 
wreszcie założenie czy zaistnienie 
grupy na Facebooku. Etiudki, któ-
re są pracą indywidualną uczniów 
można tam już zobaczyć. Pokazali-
śmy takich spektakli-etiudek około 
szesnastu przez sześć lat. Myślę, 
że sporo tych wydarzeń było, przy 
czym nie były one prezentowane 
tylko w szkole, przy okazji zdarzeń 
szkolnych, ale także poza szkołą i w 
przestrzeni miejskiej. Najciekawsze 
doświadczenie teraz dla nas było 
w Orszaku Trzech Króli. Niedawno 
wyczytałam, że wydarzenie zgro-

madziło ogromną rzeszę ludzi, a my 
byliśmy w jednej z prezentowanych 
stacji.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu nasz 
gość opowiada o tym, jak koronawi-
rus zatrzymał teatr i czym jest „Ob-
serwatorium”.

Zamek Książ
Makieta średniowiecznego 

zamku – do obejrzenia
Od najbliższego piątku w Za-

mku Książ w Wałbrzychu  można 
podziwiać makietę prezentującą 
wizję artystyczną Książa na prze-
łomie XIV i XV wieku. Wspaniały 
model stworzył wałbrzyski ar-
tysta Tomasz Maroński, malarz, 
modelarz i grafik komputerowy.

Realizacja makiety łącznie z 
pracami koncepcyjnymi trwała 
ponad pół roku.

Na makiecie odtworzone 
zostały mury porośnięte roślin-
nością, zakurzone drogi, drew-
niane konstrukcje dachowe, 
dmuchawce, a nawet biegające 
po dziedzińcu kury.

Zaprezentowana koncepcja 
Książa powstała przede wszyst-
kim w oparciu o dwa źródła: 
pierwszy oficjalny opis zamku 
– raport Komisji Królewskiej z 
roku 1599 oraz o plan zamku 
przed remontem z 1719 r., który 
pochodzi z Instytutu Herdera w 
Marburgu.

Projekt makiety, na etapie jej 
powstawania, konsultowany był 
z dr hab. Arturem Boguszewi-
czem oraz dr hab. prof. Rafałem 
Eysymonttem z Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

aw-s
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Mieroszów
Nowa wiata 
Gmina Mieroszów otrzymała 
dofinansowanie na realiza-
cję projektu, który w pobliżu 
szczytów Suchawa oraz Wali-
góra, przewiduje wykonanie 
i montaż wiaty drewnianej 
wraz z wyposażeniem, a przy 
Schronisku „Andrzejówka” 
budowę stojaków na rowery 
oraz drewnianych ławek. Za 
pozyskane pieniądze zostaną 
także wykonane materiały in-
formacyjno-promocyjne w ję-
zyku polskim i czeskim, w tym 
m.in. przewodnik turystycz-
ny z adresami miejsc nocle-
gowych znajdujących się w 
Gminie Mieroszów, mapa tu-
rystyczna oraz pocztówki pro-
mujące walory przyrodnicze i 
kulturowe pogranicza.
Całkowita wartość projektu to 
17 183,34 EUR

Głuszyca
Remont kuchni
Gmina Głuszyca  uzyskała 
wsparcie w ramach wielolet-
niego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” w 
latach 2019-2023 . Dzięki do-
tacji, w Szkole Podstawowej 
nr 3, zostanie wyremontowa-
na i wyposażona kuchnia. Zo-
stanie także zakupione wypo-
sażenie stołówki.

Stracił prawko Student w pracy ZUS Informuje
Kolejny kierowca stracił pra-

wo jazdy na trzy miesiące za 
rażące przekroczenie prędkości 
-informują policjanci ze świd-
nickiego Wydziału Ruchu Dro-
gowego, którzy zatrzymali na 
terenie gminy Żarów kierowcę 
samochodu osobowego marki 
Ford. Na ograniczeniu do „czter-
dziestki” jechał o wiele szybciej 
niż pozwalają na to przepisy.

Wielu studentów zamiast odpoczywać w wakacje - pracuje. Chętnie przyjmują ich pracodawcy, 
bowiem za osoby do 26 roku życia zatrudnione na umowy zlecenia nie trzeba odprowadzać ani skła-
dek na ubezpieczenia społeczne ani składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Funkcjonariusze zauważyli pojazd 
marki Ford jadący w terenie zabudo-
wanym z dużą prędkością. Miernik 
wskazał, że kierowca pomimo obo-
wiązującego na tym odcinku ograni-
czenia prędkości do 40 km/h, pędził 
aż 100 km/h. Mundurowi zatrzyma-
li kierowcę do kontroli drogowej. 
Okazał się nim 20-letni mieszkaniec 
powiatu świdnickiego. W związku 
z popełnionym przez niego wykro-
czeniem funkcjonariusze zatrzymali 
mężczyźnie prawo jazdy na trzy mie-
siące. Ponadto ukarali go mandatem 
w wysokości 500 złotych, a na jego 
konto trafiło 10 punktów karnych.

Świdniccy policjanci apelują do 
uczestników ruchu drogowego o 
rozwagę i rozsądek oraz dostoso-
wanie prędkości do panujących 
warunków na drodze!

Prędkość wciąż stanowi jedną z 
głównych przyczyn wypadków. Kie-
rowcy, którzy lekceważą obowiązu-
jące limity, narażają siebie i innych 
na niebezpieczeństwo utraty życia i 
zdrowia.

Red.
Źródło: swidnica.policja.gov.pl

Zatrudnienie studenta na umo-
wę zlecenie to oszczędność dla fir-
my, która nie musi za niego płacić 
żadnych składek. Oczywiście, tylko 
wtedy, jeśli spełnia określone wa-
runki. Zwolnienie ze składek do-
tyczy osób, które posiadają status 
studenta. Przysługuje on od dnia 
przyjęcia w poczet studentów (czyli 
immatrykulacji) do dnia złożenia eg-
zaminu dyplomowego bądź skreśle-
nia z listy studentów. Narodowość 
oraz kraj, w którym odbywają się 
studia, nie mają znaczenia.

- A to oznacza, że zwolniony z 
opłacania składek od umowy zlece-
nia wykonywanej w Polsce jest np. 
Ukrainiec, który studiuje w Warsza-
wie, a także Polak studiujący w Berli-

nie – mówi Iwona Kowalska-Matis, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku. - Oczywiście tylko 
do ukończenia 26 lat - dodaje.

Studentami, według przepisów 
ubezpieczeniowych, nie są osoby na 
studiach doktoranckich oraz pody-
plomowych, nawet, jeśli mają mniej 
niż 26 lat. Ze zwolnienia w opłacaniu 
składek nie skorzysta także student, 
który podpisuje umowę zlecenia 
z własnym pracodawcą (u którego 
pracuje już na umowę o pracę). Jeśli 
ktoś skończył studia lub chwilowo 
nie ma statusu studenta (np. obronił 
licencjat i od października rozpo-
cznie uzupełniające studia magi-
sterskie), powinien poinformować o 
tym swojego zleceniodawcę. Będzie 

on musiał zgłosić takiego pracow-
nika do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego oraz 
opłacać składki.

Należy także pamiętać, że stu-
dent, który podejmuje pracę i zosta-
nie przez pracodawcę zgłoszony do 
ubezpieczeń społecznych „wypada” 
z ubezpieczenia zdrowotnego „przy 
rodzicu”.

- Dlatego po zakończeniu pracy, 
gdy student wraca na uczelnię, rodzic 
musi ponownie zgłosić go do swo-
jego ubezpieczenia. W przeciwnym 
wypadku, dziecko będzie figurowało 
jako nieubezpieczone. Warto tego 
przypilnować, żeby nie znaleźć się w 
trudnej sytuacji, kiedy trzeba będzie 
skorzystać z pomocy lekarskiej – wy-
jaśnia rzeczniczka.

Po utracie prawa
Rzeczniczka dodaje, że po ukoń-

czeniu przez studenta 26 lat obowią-
zek zgłoszenia go do ubezpieczenia 
ma szkoła wyższa (wystarczy to 
zgłosić w dziekanacie), pod warun-
kiem, że student nie ma innego tytu-
łu do ubezpieczenia, jak np. umowa 
o pracę czy zlecenie. Gdy tak jest, to 
konieczne jest opłacanie składek z 
własnego tytułu. Natomiast dziecko, 
które jest pełnoletnie i się nie uczy, 
powinno zarejestrować się w Urzę-
dzie Pracy. Wówczas UP zgłosi je do 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Red./ZUS info
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Myślę, że każdy/każda mó-
wiący na przykład w restaura-
cji: „nie jem mięsa”, „ryba jest 
nadal posiłkiem mięsnym” 
itp. spotkał się z pytaniami: a 
dlaczego? Powodów oczywi-
ście może być wiele. Jedni ze 
względu na zdrowie, inni z po-
wodów etycznych, jeszcze ko-
lejni – bo ekologia. Może być 
tak, że kilka tych powodów 
decydują jednocześnie.

Dlaczego o tym piszę? W ta-
kich rozmowach często padają 
stwierdzenia, że w pojedynkę 
świata się nie zmieni. Nie zga-
dzam się z takim podejściem. 
Tłumy tworzą pojedyncze oso-
by i nie ma co czekać, aż ktoś 
nas do czegoś zmusi przepisa-
mi, zakazami itd. Ktoś musi być 
awangardą, żeby zachowania 
niszowe stały się „mainstre-
amowymi”.

Mamy okazję obserwować 
zmianę, taką prawdziwą i taką 
tu i teraz, a co najważniejsze, 
dotyczącą naszych podsta-
wowych przyzwyczajeń, bo 
wyborów żywieniowych. Skąd 
taki wniosek?

Jeśli jeden z najbardziej 
znanych producentów wędlin 
w Polsce postanawia sprze-
dawać produkty vege, to jest 
to dowód na zmianę. Druga 
zmiana – mleczarnia, duży 
producent, z wielopokolenio-
wą tradycją, postanowiła pro-
dukować jedynie wegańskie 
przetwory, oparte na mleku 
kokosowym. Najbardziej istot-
ne jest tu moim zdaniem wy-
jaśnienie właścicieli, którzy 
podkreślają, że jest to kon-
sekwencja zmieniających się 
trendów na rynku jogurtów, 
serów i deserów.

Nie oszukujmy się, polska 
kuchnia w okresie powojen-
nym chętnie korzystała z po-
traw, dań mięsnych. Nawyki 
żywieniowe są jednymi z naj-
trudniejszych do zmian. Chyba 
wszyscy przynajmniej raz mu-
sieli stosować jakąś dietę i wie-
my, że nie jest wówczas lekko. 
A tu proszę – z roku na rok sta-
tystyki mówią jasno – rezyg-
nujemy z mięsa i produktów 
zwierzęcych, część osób de-
cyduje się na wegetarianizm i 
weganizm. Awangarda właś-
nie powszednieje i to cieszy!

Rocznice Skarupy
Rok 2020 to rok Letnich Igrzysk Olimpijskich. Niestety z powodu pandemii koronawirusa 

smak tego wydarzenia poczujemy dopiero za rok. Mimo wszystko, warto przybliżyć sylwet-
kę sportowca, który właśnie obchodzi okrągłe rocznice.

Dla Eugeniusza Skarupy, wał-
brzyskiego paraolimpijczyka, 
który był gościem naszego Stu-
dio Espresso, to rok szczególny, 
bo wiążący się z czterema rocz-
nicami. W roku 1980 w holender-
skim mieście Arnhem odbyły się 
Letnie Igrzyska Paraolimpijskie, 
w których Eugeniusz Skarupa 
zdobył srebrny medal w podno-
szeniu ciężarów, a dokładniej - w 
wyciskaniu sztangi na ławeczce. 
Miało to miejsce 40 lat temu. 
Warto przypomnieć, że tuż 
przed wyjazdem na Paraolim-
piadę, na sprawdzianie przed-
olimpijskim w Łodzi w maju, Eu-

geniusz Skarupa, ważąc 49,200 
kg, a startując w kategorii wago-
wej do 51 kg, wycisnął sztangę 
o ciężarze 157,5 kg. Ten rekord 
w bieżącym roku również liczyć 
będzie 40 lat i nadal nie został 
pobity. Trzeci jubileusz, 30-let-
ni, upamiętnia koniec kariery 
sportowej Eugeniusza Skarupy. 
A było to podczas Mistrzostw 
Świata w Paryżu, na których 
nasz mistrz zajął w ciężarach 
trzecie miejsce, zdobywając tym 
samym brązowy medal. Z kolei 
20 lat temu Eugeniusz Skarupa 
uzyskał uprawnienia klasyfika-
tora narodowego medyczno-

-sportowego. Funkcja ta polega 
na ocenie medyczno-funkcjo-
nalnej osoby po chorobie, ura-
zie bądź wypadku i określeniu 
odpowiedniej punktacji, aby w 
każdej dyscyplinie sportowej ry-
walizowały ze sobą zawodnicy o 
podobnej sprawności.

Taki zbieg czterech imponu-
jących jubileuszy z pewnością 
należy do rzadkości i dlatego 
bez wątpienia zasługuje na pod-
kreślenie, uhonorowanie i przy-
pomnienie o nich społeczeń-
stwu - bo to splendor zarówno 
dla Jubilata, jak i Rodziny Olim-
pijskiej, a przede wszystkim dla 
Wałbrzycha. Warto dodać,  że 
przez 37 lat istnienia w Wałbrzy-
chu Sportu Niepełnosprawnych, 
Eugeniusz Skarupa jest jedynym 
Paraolimpijczykiem – medalistą. 
Kolejnym był ś.p. Włodzimierz 
Utecht, ale bez dorobku meda-
lowego.

PAS/ES
Foto: Jakub Zima

sekund
Dolny Śląsk
Odstrzelą dziki
„Nakazuje się odstrzał sani-
tarny dzików na obszarach 
określonych zgodnie z za-
łącznikami od nr 1 do nr 19 
niniejszego rozporządzenia, 
w tym nakazuje się dzier-
żawcom lub zarządcom ob-
wodów łowieckich odstrzał 
sanitarny dzików w liczbie 
określonej w tych załączni-
kach w terminie do 15 grud-
nia 2020 roku” – oto część 
treści w rozporządzeniu ja-
kie wydał Wojewoda Dolno-
śląski Jarosław Obrębski w 
sprawie odstrzelenia około 
sześciu tysięcy dzików na te-
renie Dolnego Śląska.

Świdnica
Prezes odwołany
Mowa o prezesie Świdni-
ckiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 
Jacku Sochackim. W dniu 8 
lipca 2020 roku Rada Nad-
zorcza Świdnickiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji odwołała go z 
funkcji. Warto przypomnieć, 
że Jacek Sochacki pełnił 
swoją funkcję blisko 17 lat. 
Ponadto był między innymi 
wiceprezydentem Świdnicy. 
Najprawdopodobniej po-
wodem odwołania jest zata-
janie informacji o toczącym 
się w prokuraturze śledz-
twie dotyczącym wylewania 
ścieków niewiadomego po-
chodzenia, a także słabego 
postępu prac przy moderni-
zacji basenu letniego.

Świebodzice
Nowy wiceburmistrz
Burmistrz Paweł Ozga po-
wołał nowego zastępcę dr. 
inż. Tobiasza Wysoczańskie-
go. Nowy zastępca burmi-
strza to 30-letni świebo-
dziczanin, dotychczasowy 
radny powiatowy, były prze-
wodniczący powiatowej 
Komisji Rewizyjnej, członek 
Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji. Zasiadał również w 
Radzie Społecznej Samo-
dzielnego Publicznego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej 
LATAWIEC w Świdnicy. Jak 
sam podkreśla, jest osobą 
otwartą na szeroko pojęty 
dialog społeczny. Pytany o 
plan działania, wskazał, że 
najważniejsze jest dla niego 
dobro mieszkańców, dlate-
go stawia na współpracę z 
wszystkimi radnymi.



Przed nami druga tura wyborów. Obaj kandydaci na Urząd Prezydenata RP wystapili w Wałbrzychu na Placu Magistrackim. Dla tych, którzy nie mogli być na spotkaniach 
prezentujemy pierwsze około 15 minut wystąpień, natomiast skanując kod QR możecie Państwo obejrzeć pełen film z wystąpienia zamieszczony na stronach kandydatów. 

Dzień dobry Państwu.
Dziękuję za to powitanie, ale przepraszam 

za odrobinę spóźnienia, ale jedziemy do Was 
z Opolskiego i zaczynamy tutaj w Wałbrzy-
chu naszą wizytę na Dolnym Śląsku. Dziękuję 
za to powitanie.

W każdym miejscu Polski witają nas 
uśmiechy, witają nas flagi biało-czerwone, z 
których jesteśmy wszyscy dumni. Witają nas 
flagi Unii Europejskiej i widzę flagi Wałbrzy-
cha. Dziękuję Wam bardzo za tą fantastyczną 
energię i mobilizację.

Dziękuję bardzo Panu Prezydentowi za 
zaproszenie. To jest olbrzymi zaszczyt, aby 
zawsze tam, gdzie jestem, stawać obok sa-
morządowców: koło Prezydenta, koło bur-
mistrza, koło wójta. Ta tarcza, którą mi sa-
morządowcy dają i nam wszystkim dają, jest 
niezwykle istotna. Bo to, że największe lokal-
ne autorytety chcą wspierać samorządowca, 
daje nam tą niesamowitą siłę. Ale przede 
wszystkim tą siłę dajecie Wy, Państwo i za to 
wielkie podziękowania.

Dzisiaj byłem w Opolu, był też Pan Pre-
zydent Duda, mówił o rodzinie, potem miał 
kolizję samochodową. Kolejną, bo niestety 
tak wygląda dzisiejsze Państwo, że prawdziwi 
eksperci profesjonaliści często zostali usunię-
ci na margines i o tym też chciałem dzisiaj 
Wam powiedzieć, że potrzeba nam jak Kali 
dżdżu, potrzeba nam profesjonalizmu. Po-
trzeba nam ludzi, którzy nie będą się zastana-
wiali, jak nas dzielić, tylko tych, którzy będą 
zastanawiali się, jak załatwić najważniejsze 
problemy.

I dzisiaj ja przez cały czas słyszę nieste-
ty z drugiej strony sceny politycznej próby 
dzielenia nas. Na tych z zachodu, na tych ze 
wschodu, na tych z dużych, małych miast, 
wsi. A wszyscy jesteśmy tacy sami. Epidemia 
udowodniła, że wszyscy myślimy o tym sa-
mym: o zdrowiu, o bezpieczeństwie, o rów-
nych szansach w edukacji. Jak rozmawiam z 
innymi samorządowcami, to wszędzie w Pol-
sce mamy dokładnie te same problemy. Ale 
mamy, słuchajcie, te same marzenia. O zmia-
nie, o innej Polsce, która szanuje ludzi.

W tych ostatnich dniach przez cały czas 
próbuje się nas dzielić. Ja naprawdę nad tym 
ubolewam, że jeśli Pan Prezydent Andrzej 
Duda prezentuje swój program, to takim ję-
zykiem, jak gdyby nas chciał podzielić, jak 
gdyby były lepsze rodziny, gorsze rodziny, jak 
gdyby byli lepsi Polacy, gorsi Polacy.

A my jesteśmy razem, tacy sami i nie damy 
się podzielić.

To jest Państwo - ten slogan, który mnie 
wszędzie wita, myśmy go naprawdę sami nie 
wymyślili. Gdziekolwiek jestem, ludzie pod-
chodzą, mamy dość nienawiści, mamy dość. 
Mamy dość dzielenia nas, mamy dość ludzi, 
którzy przez cały czas myślą tylko o sobie. 
Władza powinna być dla obywatela, a nie 
obywatel dla władzy. I tego mamy też dość. 

Tego, co dzisiejszy rząd wyczynia, zostawia-
jąc wielu z nas samym sobie. Mamy dość!

Ja dzisiaj w Opolu pytałem Pana Prezy-
denta i pytałem o jedną rzecz: skoro mają 
być wybory, wybory demokratyczne, to 
dlaczego Pan Prezydent godzi się na to, aby 
zasady tych wyborów były inne dla różnych 
kandydatów? Dlaczego jest tak, że dano nam 
pięć dni na zbieranie podpisów? Dlaczego 
daje się nam mniej środków na prowadzenie 
kampanii? Ale jak zadawałem to pytanie, to 
sobie zdałem sprawę z tego, że ta władza nie 
wie jednego o nas, że jesteśmy twardzi i nie-
pokorni, i czym więcej rzucają nam kłód pod 
nogi, tym jesteśmy silniejsi.

Widziałem te kolejki na Dolnym Śląsku, 
widziałem te kolejki w Wałbrzychu, gdzie 
zbieraliście podpisy, gdzie podpisywaliście 
się. Dziękuję Wam za te podpisy!

Nikt się nie spodziewał, słuchajcie, że 
zbierzemy prawie dwa miliony podpisów w 
pięć dni i że ta władza tak naprawdę zafun-
dowała nam wspaniałe święto – uśmiechu, 
życzliwości. Ja dawno nie widziałem takiej 
linii porozumienia między ludźmi, chyba 
w latach osiemdziesiątych, pod koniec lat 
osiemdziesiątych. Widać było, że próbujemy 
odbudować wspólnotę i dzisiaj też chcemy 
odbudować wspólnotę.

Wielu z Was trzyma dzisiaj ten nasz baner 
z hasłem: Po pierwsze silny Prezydent, dlate-
go, że jak właśnie wychodzimy z epidemii, a 
widać, że rząd sobie z tą epidemią nie radzi. 
Ja przed Opolskim byłem na Śląsku i widać, 
jak trudna jest sytuacja epidemiologiczna. Że 
dzisiaj wiele osób zostało pozostawionych 
samych sobie. Wiemy o tym, jeżeli chodzi o 
branżę turystyczną, jeżeli chodzi o uzdrowi-
ska, gdzie nie ma racjonalnego planu. Kiedy 
będzie otwarta granica? Jak będzie wygląda-
ło odmrażanie gospodarki, gdzie nasze pol-
skie firmy muszą się martwić o kolejny dzień? 
I gdzie jest Prezydent? Potrzeba w Polsce 
silnego Prezydenta, który w takich momen-
tach będzie reagował. Potrzeba nam silnego 
Prezydenta, który będzie Prezydentem nie-
zależnym, który nie zgodzi się na łamanie 
konstytucji, na łamanie praworządności. Któ-
ry będzie stał przy ludziach, przy wszystkich 
tych, którzy potrzebują pomocy dzisiaj.

Mówił o tym Wasz Prezydent, że pocho-
dzimy z różnych miejsc, że różnie myślimy, 
czasami mamy inne poglądy polityczne, ale 
wszystkich nas zmęczyło już to, że nie na-
uczyli nas ze sobą rozmawiać. Tego też mamy 
dość!

Mamy dość szczucia! Mamy dość zaciśnię-
tych w pięść dłoni! I dzisiaj również, drodzy 
Państwo, potrzebujemy silnego Prezydenta, 
który będzie przy wszystkich tych, którzy 
potrzebują wsparcia. A my, samorządowcy, 
dokładnie o tym wiemy. Nasza rola polega na 
tym, aby nie przeszkadzać tym, którzy sobie 
radzą (...).

Dzień dobry!
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień 

dobry!
Szczęść Boże wszystkim tym, którzy 

część czy całe swoje życie przepracowali 
jako górnicy! Szczęść Boże całej górniczej 
braci Wałbrzycha i Ziemi Wałbrzyskiej, sub-
regionu!

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za 
ten dąb, za ten symbol Wałbrzycha. Niech 
on rzeczywiście rośnie w ogrodach Pałacu 
Prezydenckiego, niech rośnie w siłę tak, jak 
chciałbym, żeby rosła w siłę nasza Rzeczy-
pospolita, tak jak na pewno Państwo byście 
chcieli, żeby Rzeczypospolita była coraz 
mocniejsza, niezniszczalna. Taka, która bę-
dzie potężna, imponująca na zawsze. To jest 
moje wielkie dążenie. Ale niech to będzie w 
tych ogrodach Pałacu Prezydenckiego tak-
że i symbol Wałbrzycha - miasta, które ma 
swoje silne, potężne korzenie, miasta, któ-
re nawet w najtrudniejszych chwilach przy 
największych błędach, które popełniono, 
zwłaszcza w czasie okresu transformacji 
ustrojowej po roku 1990,  kiedy w Wałbrzy-
chu z dnia na dzień - de facto - zniszczono 
wielki przemysł wydobywczy, a jednak mia-
sto przetrwało. Przetrwało dzięki Państwu! 
Dzięki Państwa uporowi, dzięki Państwa 
związaniu z tą ziemią, z tym miastem! Tutaj 
przyjechali, przybyli w 45 roku i w następ-
nych latach ludzie bardzo mężni. Wałbrzych 
był wielkim ośrodkiem przemysłowym i 
wielkim skarbem dla Polski odradzającej 
się po II Wojnie Światowej. Ludzie przy-
byli tutaj, aby ciężko pracować i utrzymać 
swoje rodziny - bardzo często, zaczynając 
tutaj nowe życie. Przyjechali tutaj ludzie z 
różnych stron Polski, także z Kresów Rzecz-
pospolitej. Ale Wałbrzych był tym miastem, 
które twardo walczyło o wolność, bo to 
tutaj strajkowali robotnicy Solidarności. 
Bo tutaj walczono o to, by okowy komuni-
styczne zostały zrzucone. To tutaj właśnie 
zaprzeczano w sposób aktywny sojuszowi 
robotniczo-chłopskiemu z Polską Zjedno-
czoną Partią Robotniczą z komunistami. To 
tutaj robotnicy mówili komunistom „nie” 
i twardo stawiali się, bo chcieli budować 
wolną, niepodległą, rzeczywiście suweren-
ną Polskę. I zwyciężyli. 89 rok to był wielki 
rok zwycięstwa, także Wałbrzycha. Niestety 
to, co przyszło później było jednym wielkim 
zniszczeniem. Wałbrzych stał się symbolem 
niszczejącego przemysłu. Wałbrzych stał się 
symbolem nietrafionych, źle przeprowa-
dzonych reform, Wałbrzych stał się symbo-
lem kolejnego wielkiego kłamstwa, którego 
dopuściły się władze III RP. Ale wreszcie nad-
szedł czas odbudowy, ale wreszcie nadszedł 
czas realizacji wieloletnich zobowiązań. Bo 
wiele obiecywano Wałbrzychowi, kiedy 
odbierano mu status miasta wojewódzkie-
go. Wiele obiecywano nowych inwestycji. 

Obiecywano nowe drogi, obiecywano po-
łączenia, obiecywano nową szansę. Tych 
nowych szans nie zrealizowano przez wiele 
lat. Przez całe lata Wałbrzych pozostawiony 
był sam sobie i stał się, niestety, synonimem 
biedaszybów. Tego, że ludzie walcząc o 
przetrwanie swoich rodzin, o swój osobisty 
byt, gotowi byli ryzykować życiem, po to, 
żeby się utrzymać. Żeby pozostać na po-
wierzchni, schodzili w niebezpieczne rejony 
podziemia. Ale to się proszę Państwa zmie-
nia. Zmieniło się to znacząco po 2015 roku, 
kiedy w Polsce wreszcie zmieniła się władza, 
kiedy wreszcie w Polsce oczy zwróciły się na 
mniejsze ośrodki miejskie. Także na tych, 
którzy do tego 2015 roku byli pozostawieni 
sami sobie.

Tak, proszę Państwa. Po ośmiu latach rea-
lizacji zabójczego dla Polski modelu polary-
zacyjno-dyfuzjnego jak go nazwano, czego 
nikt nie rozumie, ale który oznaczał tyle, że 
zabierano zewsząd i dawano tylko wielkim 
miastom, bo wielkie miasta miały się roz-
wijać, miały promieniować. Największym 
dowodem błędu tego modelu jest właśnie 
Wałbrzych, drugie co do wielkości miasto 
Województwa Dolnośląskiego, które w 
tamtym czasie coraz bardziej podupadało. 
Było w coraz gorszej sytuacji. Nie było tutaj 
inwestycji, mimo tego, że - jak powiedzia-
łem - przez lata je obiecywano. Rzecz jasna, 
owszem, stworzono Specjalną Strefę Eko-
nomiczną, przyszedł prywatny biznes, ale 
tych wielkich inwestycji publicznych, tych, 
które umożliwiałyby rozwój także sprawnie 
tego najmniejszego biznesu, cały czas tutaj 
brakowało. Dziś są one tutaj realizowane! 
Myślę przede wszystkim o drodze S5, która 
niebawem tu powstanie i będzie tą wielką 
arterią komunikacyjną, która wreszcie sko-
munikuje Wałbrzych i która da wreszcie 
Wałbrzychowi pod tym względem oddech: 
że będzie on miał ekspresowe połączenie z 
innymi drogami. Finansowanie tej inwesty-
cji jest zapewnione. Prace projektowe są już 
rozpoczęte. Droga z całą pewnością zosta-
nie zrealizowana. To, proszę Państwa, wido-
ny dowód inwestycji, które są realizowane 
w postaci obwodnicy Wałbrzycha. Przez lata 
ją obiecywano, wreszcie jest w budowie i 
będzie skończona do 2021 roku. Ja wiem, 
że dzisiaj jest trudno, sam miałem kłopoty 
z dojazdem, ale droga będzie i Wałbrzych 
odetchnie.

Ale, proszę Państwa, dla mnie najważ-
niejsze jest realizowanie zobowiązań wy-
borczych. Przede wszystkim realizowanie 
zapisów polskiej konstytucji. To dlatego 
od samego początku ta polityka, którą ja 
prowadzę jest ukierunkowana na rodzinę! 
Rodzinę we wszystkich jej pokoleniach! Ro-
dzinę we wszystkich jej warstwach, rodzinę 
we wszystkich jej usprawiedliwionych po-
trzebach (...).

Serdecznie dziękujemy za zdjęcia Panu Kamilowi Jurkiewiczowi za użyczenie zdjęć ze spotkań kandydatów na Prezydenta RP w Wałbrzychu na Placu Magistrackim. 
Tygodnik 30 Minut

WYSTĄPIENIA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RP NA PLACU MAGISTRACKIM W WAŁBRZYCHU

13.06.2020 roku

Wystąpienie Prezydenta Warszawy Rafała TrzaskowskiegoWystąpienie Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy 

4.07.2020 roku
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Co ćwierka w sieci...
Anna Żabska

Kancelaria Prezydenta

Cezary Przybylski

Czarni Wałbrzych

dolnośląska Policja

Wałbrzyska SSE

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Ministerstwo Zdrowia
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@prezydentpl

@PrzybylskiCez

@CzarniWalbrzych

@DPolicja
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@Zamek_Ksiaz
 ma rodowód piastowski. Nowa makieta ukazuje jak mógł wyglądać w XIV w. Po-
nad 6 miesięcy pracy wałbrzyskie artysty Tomasza Marońskiego.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych z podpisem Prezydenta. 
http://prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1862,nowelizacja-ustawy-o-
-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych.html

Razem z Premierem Saksonii @MPKretschmer uczestniczyliśmy dziś w otwarciu 
Domu Modlitwy w Łomnicy. Ten wyjątkowy symbol otwartości i tolerancji na-
szych ziem, dzięki zaangażowaniu i ponadregionalnej współpracy, odzyskał daw-
ny blask. Dolny Śląsk pięknieje dzięki takim inicjatywom!

Rozegraliśmy pierwszy sparing tego lata ulegając @MksZdroj
 1:9. Przez cały mecz przewaga wyżej notowanego rywala była wyraźna i bezlitośnie 
wykorzystywał on błędy naszego zespołu, ale nie załamujemy się i walczymy dalej - 
12.06. o 11 zmierzymy się w Boguszowie ze Szczytem!

Wykorzystując quady i pojazdy służbowe, policjanci z komisariatów specjali-
stycznych dolnośląskiej komendy kontrolowali trudno dostępne miejsca znaj-
dujące się we Wrocławiu i na terenach przyległych, gdzie podczas wakacji mogą 
wypoczywać Dolnoślązacy.

1 5. decyzja o wsparciu inwestycji wydana Do grona inwestorów @WalbrzyskaSSE 
dołączyła firma Oxygen Development (związana z branżą kosmetyczną), która 
wybuduje w Wałbrzychu nowy zakład za kwotę ponad 5 1  mln zł. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy powodzenia! #StrefaBiznesu

Dziś nasza kolekcja wzbogaciła się o tę porcelanową perełkę.
Powstała w Krister Porzellanmanufaktur A.G. filiżanka ze spodkiem najpraw. została wy-
konana z okazji obchodów 500-lecie Wałbrzycha, które celebrowano w 1926 r. Zaprasza-
my do oglądania!@WalbrzychMM@RomanSzelemej

Z obowiązku zakrywania ust i nosa, w przestrzeni publicznej, zwolnione są oso-
by, które nie mogą ich zakrywać ze względu na stan zdrowia.

#Koronawirus #ZasadyBezpieczeństwa

REKLAMA R0313/20
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ZOSTAŃ MŁODZIEŻOWYM RADNYM!ZOSTAŃ MŁODZIEŻOWYM RADNYM!

Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego ogłasza na-
bór na radnych! Przyjmowane są osoby pomiędzy piętnastym, a 
dwudziestym pierwszym rokiem życia. Jeżeli spełniasz nasze kry-
teria, to weź udział w naborze!

Młodzieżowy Sejmik Woje-
wództwa Dolnośląskiego to głos 
dolnośląskiej młodzieży. Walczy z 
wykluczeniem komunikacyjnym, 
zmianami klimatycznymi, proble-
mami w systemie edukacji i nierów-
nościami społecznymi. Uczy, czym 
jest samorządność, ochrona klimatu, 
jak działać w młodzieżowych radach 
oraz organizacjach, a także rozwija 

dolnośląskich liderów. Przedstawia 
władzom spojrzenie ludzi młodych 
na sprawy naszego województwa. 
Dlatego tak ważne jest, aby ambit-
ni oraz zaangażowani młodzi ludzie 
ze świeżym spojrzeniem zostali 
młodzieżowymi radnymi Dolnego 
Śląska. Nabór trwa do 31 lipca 2020 
roku.

PAS/WW

Jak działamy? Jak wziąć udział
w naborze?

Szczegóły

sekund
Jaworzyna Śląska
Likwidacja azbestu
Na przełomie lipca i sierpnia 
rozpoczną się prace, dzięki 
którym w mieście uprzątnię-
tych zostanie 58 ton azbestu, 
najczęściej w postaci płyt fa-
listych. Gmina uzyskała na to 
zadanie dotację w wysoko-
ści 90%, całości inwestycji, tj. 
40868,10 zł, przystępując do 
programu usuwania azbestu 
z nieruchomości, zorganizo-
wanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Żarów
Nocne łowy 
Blisko dwudziestu wędka-
rzy rywalizowało w nocnym 
turnieju wędkarskim o tytuł 
mistrzowski koła PZW Żarów, 
zorganizowanym nad Sta-
wem Miejskim w Żarowie. 
Możliwy był połów na dwie 
wędki z wykorzystaniem 
techniki spławikowej oraz 
gruntowej. Punktowane były 
wyłącznie ryby liczące wię-
cej niż trzydzieści centyme-
trów. Tytuł mistrzowski trafił 
do Damiana Skowrońskiego, 
wicemistrzostwo zdobył Boh-
dan Moczulski, trzecie miejsce 
zajął Paweł Łotarewicz, nato-
miast największą rybę złowił 
Jacek Czermański.
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Regulamin, dwie strony, sie-
dem minut czytania, piętnaście 
ze zrozumieniem, bezpieczeń-
stwo, zgoda na wykorzystanie 
danych, formularz danych dla 
sanepidu, kilka stron programu, 
wydarzenie-link-kliknij-zarezer-
wuj wejściówkę, wydarzenie-
-link-kliknij-zarezerwuj wejściów-
kę, wydarzenie-link... Zgłoszenie 
na festiwal w czasach wątpliwej 
jakości bicza bożego, mimozo-
watego moru, chybionego końca 
świata.

Start jutro. Państwo kojarzą 
Góry Literatury? Państwo kojarzą 
panią Tokarczuk, z telewizji, z na-
gród, z wyklęcia? Tak, tam daleko, 
za górą. Całe 30 minut samocho-
dem. 

Za daleko?
W Wałbrzychu, pięć minut 

pieszo od betonowego rynku 
na modłę XXI wieczną, na prze-
ciw dawnej księgarni, jednej i 
drugiej, w której teraz mięsny 
mamy i coś tam jeszcze, znajdą 
Państwo strefę mroku i jakichś w 
nim małych - zaskakujące - krze-
piących nadziei. Znajdą Państwo 
malowanie konie. „Co może być 
bardziej banalnego?” - pomyślą 
może Państwo, ale to błąd. Rozbić 
się można o te konie. Ze zdartym 
do krwi kolanem i wielkim, sinym 
guzem spojrzeć sobie w twarz, 
przyłożyć do obrazka i skrajnych 
emocji własne życie. Dreszcze. 
Może opamiętanie. Może sympa-
tia do autorki.

BWA, kojarzą Państwo? Pauli-
nę, z Brzezińskich, wałbrzyszan-
kę? Tu nic się przecież nie dzieje.

TRZY ŚWINKI
Pierwsza produkcja Bajkowej Sceny jubileuszowego se-

zonu 5-lecia Teatru William-Es. Znana wszystkim opowieść o 
trzech prosięcych braciach uwikłanych w budowlane historie 
z wilczym sensacyjnym wątkiem w tle, to jak wiele produkcji 
tego teatru kierowanych dla dzieci, opowieść z morałem.

Co w trawie piszczy? Czyli 
krótkie streszczenie spektaklu

Zmuszone przez coraz mniej 
przyjazną jesienną aurę trzy 
świnki: Naf, Nif i Nuf postanawia-
ją wybudować sobie schronie-
nie. Tylko jeden z braci, niejaki 
Naf, chce postawić kosztujący 
sporo pracy solidny murowany 
dom dla wszystkich. Pozostali z 

rodzeństwa decydują się na inne 
rozwiązanie: dom ze słomy i dom 
z patyków. Obaj bohaterowie 
drwią z wysiłków rozsądnego 
brata. Oczywiście kpiny kończą 
się w momencie, gdy ich miesz-
kania poddane zostają próbom 
„powietrzno-huraganowego” 
ataku wilka.

Nie tylko klasycznie
Realizacja „Trzech świnek” 

Teatru William-Es jak zawsze 
nie ulega konwencjom i stereo-
typom. Dlatego nie każdy ele-
ment w tej produkcji okazuje się 
zgodny z oryginalnym tekstem. 
Nieoczekiwane rozwiązania sy-
tuacyjne, humor i zaskakujące 
zakończenie - to jest to, co wy-
różnia ten obraz. Pozostaje jed-
nak niezmiennym przesłanie 
bajki, mówiące o tym, że dom, 
jak i wszystko, co tworzymy, zbu-
dowane być winno na solidnym 
fundamencie i w staranny spo-
sób, tak, aby przetrwało najtrud-
niejsze próby.

START 19.07.2020 godzina 
12:00 STARA KOPALNIA 

„TRZY ŚWINKI” – dziewiąta 
premiera Bajkowej Sceny (18 
spektakl Teatru William-Es)

Reżyseria i scenografia – Da-
nuta Gołdon – Legler

Muzyka : Bogdan Szczepański

Obsada: Danuta Gołdon – Le-
gler, Karolina Wolańska, Pau-
lina Wojcieszek, Kacper Rosa-
nowski, Jarosław Rosiński

Tel. 796 103 120, 697 634 978

Wydarzenia w Starej Kopalni
Czerwiec w Starej Kopalni był miesiącem wyjątkowym – w tym czasie obiekt odwiedzili liczni autorzy blogów podróżniczych i rodzin-

nych. Lipiec również zapowiada się ciekawie – wakacyjne zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci oraz kolejne edycje Nocnego Zwiedzania.

Stara Kopalnia w sieci 
Od początku czerwca Starą 

Kopalnię odwiedziło blisko 10 
blogerów. Byli to zarówno au-
torzy blogów typowo podróżni-
czych i rodzinnych (m.in. Busem 
przez Świat, Zbieraj Się, Wszędo-
bylscy, Podróże bez Ości, Polskie 
Szlaki oraz Atrakcyjne wakacje z 
dzieckiem), jak również blogów 
rowerowych (SzajBajk).

Każdy z wyżej wymienionych 
blogów ma szerokie grono od-
biorców, co pozwala na silną 
promocję Wałbrzycha i jego 
atrakcji w określonych grupach. 
Relacje z odwiedzin Starej Ko-
palni są już dostępne w mediach 
społecznościowych poszczegól-
nych blogerów, którzy nie tylko 
udali się na zwiedzanie obiektu, 
ale również skorzystali m.in. z 
warsztatów ceramicznych oraz 
Nocnego Zwiedzania.

Teatralna scena i górnicze 
prace 

Sobotni wieczór był pełen 
wrażeń – o godzinie 21.00 roz-
począł się spektakl „dzień:noc: 
DZIEŃ”, który składał się z dwóch 
monodramów w reżyserii Jerze-
go Weltera: „ Faszystowska mać” i

„Być u siebie”. Również o tej 
samej porze wystartowała kolej-
na edycja Nocnego Zwiedzania 
– taka formuła wizyty cieszy się 
dużą popularnością i w każdą 
lipcową sobotę będzie można 
spróbować swoich sił w górni-
czych pracach. Szczegóły i bilety 
dostępne na stronie www.stara-
kopalnia.pl.

Dla najmłodszych 
Od lipca Stara Kopalnia zapra-

sza dzieci na Wakacje w Starej 
Kopalni – do wyboru są zajęcia 
muzealne (np. Szychta Fuksów 
– pierwsza zmiana młodych 
górników, gry terenowe, zajęcia 
kartograficzne) oraz warsztaty 

w Centrum Ceramiki Unikato-
wej (m.in. warsztaty zdobnicze, 
kalkomania, mała forma rzeź-
biarska). Szczegółowy harmo-
nogram znajduje się na stronie 
instytucji – bilety dostępne sta-
cjonarnie w kasie w Kawiarni 
Sztygarówka. Liczba miejsc jest 
ograniczona – obowiązują zapi-
sy na adres sekretariat@starako-
palnia.pl lub tel. 74 667 09 00.

Dłużej zwiedzamy
Przez cały okres wakacji w 

weekendy (sobota-niedziela) 
Stara Kopalnia wydłuża godzi-
ny zwiedzania – ostanie wejście 
rozpoczyna się o godzinie 17.00. 
Bilety można zakupić wcześniej 
przez stronę internetową.

Sztuka w różnych formach 
Do 2 sierpnia dostępna jest 

galeria fotografii Marcina Rycz-
ka. Oprócz niesamowitych zdjęć

z różnych części świata można 
także podziwiać instalację wyko-

naną z 1000 sztuk żurawi origa-
mi, które powstały podczas war-
sztatów w Starej Kopalni. Czynne 
codziennie, wstęp wolny.

18 sierpnia z kolei instytucja 
zaprasza na wyjątkowe oprowa-
dzanie po wystawie „Harmony” z 
udziałem autora.

Stara Kopalnia "na promocji" 
Ostatni miesiąc był inten-

sywnym czasem – Stara Kopal-
nia wraz z Muzeum Porcelany 
promowały swoją ofertę m.in. 
w Palmiarni w Wałbrzychu, Mu-
zeum Kolejnictwa na Śląsku w 
Jaworzynie Śląskiej oraz w Pod-
ziemnym Mieście Osówka w Głu-
szycy. W nadchodzących mie-
siącach Stara Kopalnia będzie 
obecna w kolejnych, okolicznych 
atrakcjach turystycznych.

Red./MB
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię: Karol 
Nazwisko: Szczygielski 
Data urodzenia: 23 grudnia 1989 roku
Pseudonim sportowy:  Szczygieł 
Klub: KPS Chełmiec Wałbrzych (siatkówka)

Największy dotychczasowy sukces?
Moim największym sukcesem był 
awans z Pekpolem Ostrołęka do I ligi 
w sezonie 2008 – 2009, a następnie 
4. miejsce na tym szczeblu z ostrołę-
cką ekipą. Wraz z Pekpolem wystąpi-
liśmy w ćwierćfinale Pucharu Polski. 
Naszym rywalem była Delecta Byd-
goszcz, z którą jednak przegraliśmy 
0:3. Z młodszych, juniorskich czasów 
muszę wspomnieć o dwukrotnym 
złotym medalu zdobytym wraz z Che-
mikiem Olsztyn w licealiadzie. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Łukasz Kadziewicz. Bo był środko-
wym, podobał mi się jego styl gry, 
a dodatkowo był niezwykle żywio-
łowym graczem, który nigdy się nie 
poddawał. Dla mnie bardzo charak-
terny zawodnik. 
Dlaczego siatkówka?
Moja przygoda ze sportem zaczęła 
się w II klasie szkoły podstawowej. Co 
ciekawe jednak zacząłem nie od siat-
kówki, a piłki ręcznej. Za siatkówkę 

zabrałem się dopiero w szkole śred-
niej. W VII LO w Olsztynie nie było kla-
sy piłki ręcznej, za to była siatkówka, 
dlatego postanowiłem zmienić dyscy-
plinę sportu. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Na tę chwilę chciałbym awansować z 
Chełmcem Wałbrzych do I ligi, ale czy 
to się uda, to zobaczymy w przyszło-
ści. Najbliżej awansu byliśmy dwa se-
zonu temu, gdy po serii 25 zwycięstw 
jedna porażka zaważyła o tym, że nie 
weszliśmy do turnieju finałowego o 
awans do I ligi. 

fot. użyczone
(facebook.com/kps.chelmiec.wal-
brzych)

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Co właściwie
certyfikuje PZPN?
W poprzednim felietonie pi-
sałem o pozytywnych zjawi-
skach jakie zaobserwowałem 
podczas organizowanego 
przez KS Zdrój i Sportowy 
Wałbrzych turnieju Jedlina 
Cup. Szczególnie budująca 
była frekwencja oraz zaanga-
żowanie młodych piłkarzy i 
trenerów/opiekunów.
Jednak od razu rodzi się pyta-
nie o funkcjonowanie szkólek 
i akademii, skoro nie przekła-
da się to na wzrost poziomu 
polskiej piłki. Czy PZPN ma 
pomysł na wykorzystanie 
tego potencjału? Powstał 
program certyfikacji szkółek 
piłkarskich. Jego zasada i idea 
jest prosta - najlepsi dostaną 
pieniądze a kryteriami jest 
m.in. ilość drużyn prowadzo-
nych przez klub lub akademię. 
Tylko czy tak do końca powin-
no być? Spora część szkółek, 
które według tych właśnie 
kryteriów otrzyma dofinan-
sowanie, to szkółki dużych, 
znanych polskich klubów 
lub komercyjne marki - sieci 
piłkarskich akademii. I abso-
lutnie nie mówię, że nawet 
te przedsiębiorstwa, mimo 
wszystko nastawione na zysk, 
są złe. Problem polega jednak 
na tym, czy PZPN powinien 
dotować tych, którzy już sobie 
dobrze radzą - czytaj: mają na 
to środki, pozostawiając bez 
praktycznie żadnego wspar-
cia setki mniejszych szkółek, 
klubików, w których są chętne 
dzieci do trenowania, są pa-
sjonaci wśród działaczy, pre-
zesów takich stowarzyszeń, 
trenerów ale nie ma pienię-
dzy na stworzenie odpowied-
nich warunków. Trenerzy łapią 
po kilka ułamków etatów, aby 
żyć na jakimś minimalnym 
poziomie, nie mają środków 
na dalsze kształcenie, rozwój, 
staże itp. Dofinansowywać 
trzeba właśnie takie ośrodki, 
gdzie są chęci, pasja ale nie 
ma pieniędzy - nie ze wzglę-
du na nieudolność lokalnych 
działaczy, ale z wielu innych 
przyczyn. W takich miejscach 
należy inwestować, dotować 
je, szkolić, pomagać wdra-
żać odpowiednie standardy i 
oczywiście kontrolować i mo-
nitorować postępy.
To tylko jedno z wielu zagad-
nień dotyczących szkolenia 
oraz rozwoju piłki dziecięcej i 
młodzieżowej, o innych będę 
z pewnością często tu pisał.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

W dzieci warto inwestować
O czym w świetnym stylu przypomnieli młodzi siatkarze UKS-u Kinder Wałbrzych, którzy aż trzykrotnie stawali na podium wo-

jewódzkich finałów „dwójek” chłopców i dziewcząt oraz „trójek” chłopców. Efekt startów w niedawnych turniejach to awans pod-
opiecznych trenerów Piotra Wierzbickiego oraz Bartosza Wesołowskiego do finałowych zmagań Mistrzostw Polski we wspomnia-
nych kategoriach. 

Po przerwie związanej z 
pandemią koronawirusa siat-
karskie rozgrywki z udzia-
łem najmłodszych adeptów 
ruszyły ze zdwojoną siłą. W 
połowie czerwca wznowiono 
Ogólnopolskie Mistrzostwa w 
Minisiatkówce imienia Marka 
Kisiela o Puchar Kinder Joy of 
Moving, a w ostatnich dniach 
przeprowadzono finały woje-
wódzkie turnieju. Niedawne 
imprezy okazały się niezwy-
kle udane dla wałbrzyszan, 
którzy w pięknym stylu awan-
sowali do trzech (!) finałów 
Mistrzostw Polski. 

Jako pierwsi do gry przy-
stąpili chłopcy rocznika 2009, 

którzy rywalizowali w kate-
gorii „dwójek”. W przepro-
wadzonych w Górze finałach 
Dolnego Śląska wystąpiło 11 
zespołów, spośród których 
najlepszy co prawda okazał 
się się AMS Mini Volley Ka-
mienna Góra, ale na fanta-
stycznej 2. pozycji znaleźli się 
reprezentanci UKS-u Kinder 
Volleyball Wałbrzych I. Obie 
drużyny awansowały do ści-
słego finału Mistrzostw Pol-
ski, który w sierpniu odbędzie 
się w Zabrzu, a nas dodatkowo 
cieszy 6. miejsce drugiej dru-
żyny Kindera. 

Srebrni medaliści turnie-
ju wojewódzkiego „dwójek” 

chłopców: Marcel Ostrowski, 
Szymon Nackowski, Karol Te-
licki. Trener: Piotr Wierzbicki

Ostatnie dni czerwca na-
leżały tymczasem do chłop-
ców rocznika 2008, którzy w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
walczyli w wojewódzkim tur-
nieju „trójek”, oraz dziewcząt 
rocznika 2009, które w Mięki-
ni biły się o awans do finału 
Mistrzostw Polski „dwójek”. 
Rozgrywane w tym samym 
czasie imprezy przyniosły 
kolejne rewelacyjne występy 
reprezentantów UKS-u Kin-
der Volleyball Wałbrzych. Za-
równo bowiem chłopcy jak i 
dziewczęta znaleźli się na niż-
szym stopniu podium, który 
obu zespołom dał przepustkę 
do finałowych zmagań Mi-
strzostw Polski. Co ciekawe, w 
obu kategoriach na 6. pozycji 
znalazły się również drugie 
ekipy naszego klubu. 

W sierpniowych finałach 
Mistrzostw Polski, które od-
będą się w Zabrzu, zobaczy-
my zatem aż trzy drużyny 
spod znaku Kinder Volleyball 
Wałbrzych. Warto podkreślić, 
iż to najlepszy wynik spośród 
dolnośląskich szkółek oraz 

akademii minisiatkówki. - To 
dla nas wielki zaszczyt, iż wał-
brzyski klub będzie reprezen-
towany aż w trzech katego-
riach wiekowych, a zarazem 
największy sukces klubu w 
jego 7-letniej historii, na któ-
ry oprócz zawodników praco-
wali również trenerzy: Tomasz 
Botwina, Bartosz Wesołowski, 
Łukasz Jurczyński, Wojciech 
Simm, Radosław Rałowski 
oraz pomocnicy klubu: Piotr 
Zieliński, Daria Komorow-
ska, Weronika Kurasz i Emilia 
Suchomska -, poinformował 
Piotr Wierzbicki, a więc głów-
ny autor wspaniałych wyni-
ków siatkarzy. 

Srebrni medaliści turnie-
ju wojewódzkiego „trójek” 
chłopców: Hubert Korościk, 
Szymon Karczewski, Oskar 
Hakert, Maciej Pałosz. Trener: 
Bartosz Wesołowski

Srebrne medalistki turnie-
ju wojewódzkiego „dwójek” 
dziewcząt: Gabriela Paterek, 
Maria Chuchro, Nadia Tom-
czyk. Trener: Piotr Wierzbicki

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Pierwszy start wałbrzyskich „górali” 
Za kolarzami KKW Nexelo Wałbrzych pierwszy tegoroczny, oficjalny występ. W rozegranym w Warszawie Pucharze Polski 

nasi „górale” dwukrotnie stawali na podium. Mowa o 3. miejscu Wiktorii Hejman wśród juniorek młodszych oraz Martyny 
Tomasik w kategorii U-23. 

Jak powiedział Piotr Walerak 
z KKW Nexelo, pierwszy start w 
sezonie to zawsze wielka nie-
wiadoma. - Pierwszy start w tak 
dziwnym sezonie, to jeszcze 

większa niewiadoma. Pierwszy 
start w tak dziwnym sezonie, od 
razu w Pucharze Polski z mię-
dzynarodową rangą, to wręcz 
gigantyczna niewiadoma. A jeśli 

do tego dodamy debiuty w no-
wych kategoriach wiekowych, 
to mamy pełny obraz tego, z 
czym musieli się zmierzyć nasi 
zawodnicy w Warszawie-.

Na szczęście z lipcowego 
sprawdzianu wałbrzyszanie wy-
szli obronną ręką. Na podium 
Pucharu Polski znalazła się Wik-
toria Hejman, która w rywaliza-
cji juniorek młodszych zajęła 3. 
miejsce. Powyższy wynik, ale 
w kategorii U-23, powtórzyła 
Martyna Tomasik, która ponadto 
zdobyła 7. pozycję w Elicie. Na 
szerokie podium wskoczył Filip 
Brzóska plasując się na 7. miej-
scu wśród Juniorów. W kategorii 
Junior Młodszy wałbrzyski klub 
reprezentowało aż 6 kolarzy, 
z których jak podkreśla Wale-

rak, czworo zaliczyło debiut w 
75-osobowej stawce walczącej 
o kwalifikacje do Finału Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży. 
W tym wyścigu 11 był Nataniel 
Kluss, 17 – Dominik Firlej, 18 
– Paweł Wawrzyńczyk, 23 – Pa-
weł Bielecki, 30 – Grzegorz Rad-
wański, a tuż za nim znalazł się 
Gniewko Konsewicz. W zmaga-
niach Juniorek 13. miejsce zaję-
ła Julia Tarnawska. 

Kolejny start wałbrzyszan już 
jutro. W sobotę przedstawicieli 
KKW Nexelo czeka bowiem dru-
ga odsłona eliminacji Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży, 
która odbędzie się w Walimiu.

fot. użyczone (Bartosz Bober)
Bartłomiej Nowak
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Jedlina Cup rozstrzygnięty
W Jedlinie Zdrój rozegrano turniej piłki nożnej dla roczników 2007/2008 oraz 2009/2010. Łącznie w rywalizacji wzięło 

udział 19 zespołów, które przez dwa dni rywalizowały o miano najlepszej drużyny zawodów.

W starszym roczniku roze-
grano aż 3 fazy turnieju. Do-
skonale prezentowały się dru-
żyny Górnika Nowe Miasto, 
Victorii i Baszty Wałbrzych. W 
drugiej fazie turnieju awans 
do wielkiego finału uzyskały 
dwie drużyny z Wałbrzycha, 
gdzie Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych okazał się lepszy 
od wałbrzyskiej Victorii. Dru-
gi zespół z Nowego Miasta w 
meczu o 3 miejsce pokonał 
Basztę, zgarniając brązowe 
medale.

Klasyfikacja rocznik 
2007/2008

1. Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych
2. Victoria Wałbrzych
3. Górnik Nowe Miasto II Wał-
brzych
4. Baszta Wałbrzych
5. KAP Kamienna Góra
6. Due Soccer Świebodzice
7. KS Zdrój Jedlina Zdrój
8. Due Soccer II Świebodzice
9. Górnik Boguszów Gorce

Wśród młodszych graczy, 
rywalizacja toczyła się w 
gronie 10 zespołów. Po fazie 
eliminacyjnej została ustalo-
na drabinka, która pozwoliła 
rozegrać spotkania o poszcze-

gólne miejsca. Ostatecznie w 
wielkim finale zagrały Włók-
niarz Głuszyca i AP Kamienna 
Góra. W meczu o 3 miejsce o 
wyniku zadecydowały rzuty 
karne. Wysoką wygraną mo-
gła też pochwalić się Polonia 
Stal II Świdnica w pojedynku o 
5 miejsce.

Klasyfikacja rocznik 
2009/2010

1. AP Kamienna Góra
2. Włókniarz Głuszyca
3. Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych
4. Polonia Stal Świdnica
5. Polonia Stal II Świdnica

6. Górnik Nowe Miasto II Wał-
brzych
7. Baszta Wałbrzych
8. Koliber Uciechów
9. Silesia Żarów
10. Zdrój Jedlina Zdrój

JZ

Wygrana, remis i porażka wałbrzyskich drużyn w sparingach
IV ligowy Orzeł Lubawka rozegrał kolejną grę kontrolną. Tym razem przeciwnikiem był odbudowujący swoją potęgę Gór-

nik Wałbrzych. Podopieczni trenera Marcina Domagały sprawili gospodarzom sporo problemów.

Już w pierwszej połowie 
wałbrzyszanie stwarzali sobie 
dużo sytuacji, których jed-
nak nie potrafili zamienić na 
bramki. Piłkarze Orła próbo-
wali się odgrywać, ale dobrze 
poukładana defensywa biało-
-niebieskich nie pozwoliła na 
zbyt dużo. Do przerwy goli nie 
zobaczyliśmy.

Po zmianie stron ataki Gór-
nika nie zwalniały. Uparta po-

stawa drużyny z Wałbrzycha 
została w końcu nagrodzona. 
Dwa trafienia dały gościom 
wygraną.

Orzeł Lubawka – Górnik 
Wałbrzych 0:2

Pomimo wysokiej tempera-
tury, kibice, którym zechciało 
się przyjść na stadion, zoba-
czyli ciekawy mecz w wykona-
niu Zagłębia Wałbrzych, które 
rozegrało swój pierwszy mecz 

kontrolny w okresie przygoto-
wawczym do nowego sezonu. 
Przeciwnikiem wałbrzyskiej 
drużyny był Uran Okrzeszyn.

– W dniu dzisiejszym za-
graliśmy sparing z drużyną 
Uran Okrzeszyn. Niestety w 
tym dniu z obiema drużynami 
wygrała pogoda, która stor-
pedowała poczynania zawod-
ników. Żar jaki lał się z nieba, 

podzielił punktami obie ekipy. 
Dla naszego zespołu bramki 
strzelali Sabiniarz i zawodnik 
testowany. Za tydzień zagra-
my 1 mecz z serii wyjazdo-
wej – mówił po meczu Mariusz 
Pośledniak.

Zagłębie Wałbrzych – Uran 
Okrzeszyn 2:2

Pierwszy sparing rozegrały 
drużyny Czarnych Wałbrzych i 
MKS Szczawno Zdrój. Spotka-
nie toczyło się pod dyktando 
gospodarzy, którzy bezlitośnie 
wykorzystywali stwarzane sy-
tuacje podbramkowe.

– Rozegraliśmy dziś pierw-
szy sparing w ramach przy-
gotowań do sezonu 2020/21 
ulegając drużynie MKS 
Szczawno-Zdrój 1:9. Przez cały 
mecz przewaga wyżej notowa-
nego rywala nie ulegała dysku-
sji i bezlitośnie wykorzystywał 
on błędy naszego zespołu, ale 
nie załamujemy się i walczymy 
dalej – za tydzień w niedzielę 
o godzinie 11 zmierzymy się 
w Boguszowie ze Szczytem 
Boguszów – mówili po meczu 
przedstawiciele Czarnych.

MKS Szczawno Zdrój – Czar-
ni Wałbrzych 9:1

JZ

Jak to się stało,
że sprawa się rypła
W ciągu pięciu lat gra na-
szych pań w elicie dała nam 
sinusoidę emocji, która 
bawiła się z nami jak rol-
lercoaster w parkach roz-
rywki. Była euforia, było 
ściskanie żołądka. Czasem 
coś podchodziło do gardła. 
W końcu się ulało. Pacjent 
wylądował na OIOMie. Po-
dano kroplówkę, szukano 
kaznodziei, ale linia ciągła 
zagościła na przyrządach 
już na stałe. AZS PWSZ Wał-
brzych został wycofany z 
rozgrywek.

FAKT NR 1 – Sponsor tytu-
larny wycofuje się z finan-
sowania drużyny. 
Bez tych pieniędzy klub nie 
mógł zapewnić ciągłości 
funkcjonowania.
FAKT NR 2 – Rękę do klubu 
wyciągnęło miasto.
Klub miał otrzymać blisko 
250 tysięcy złotych na se-
zon. Drużyna miała otrzy-
mać nową siedzibę. W trak-
cie rozgrywek klub miał 
zmienić nazwę.
FAKT NR 3 – Pieniądze z Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej
W klubie potwierdzono 
kwotę 100 tysięcy złotych.
FAKT NR 4 – Fuzja z Zagłę-
biem Wałbrzych
Zagłębie dawało II zespół, 
drużyny młodzieżowe, 
strukturę szkoleniową, czyli 
możliwość pracy u podstaw. 
Pierwszy zespół miał grać 
na Ratuszowej. Drugi na Dą-
browskiego.
FAKT NR 5 – Poszukiwania 
trenera – chcieliśmy pomóc
Zgłosiło się trzech kandy-
datów. Dla żadnego z nich 
prezes czasu nie znalazł.  Na 
nasze pytanie, jak potoczyły 
się rozmowy, otrzymaliśmy 
odpowiedź, że nikt jeszcze 
nie dzwonił. Miał być trener 
spoza układu. Prezes zwró-
cił się o pomoc do trenera 
Marcina Gryki, który wolał 
zostać dyrektorem.
FAKT NR 7 – Fuzja z Biela-
wianką Bielawa
Pracę zaproponowano Se-
bastianowi Głogowskiemu. 
Mówiono o fuzji Bielawianki 
z AZS PWSZ. W Wałbrzychu 
miała grać pierwsza druży-
na. W Bielawie druga. Po-
mysł jednak upadł. Trener 
nie przyjął oferty.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

,,Zdrowa” opalenizna?
Trwa ,,sezon” na opalanie. 

Warto więc zadbać o odpo-
wiednią ochronę swojej skóry. 
Preparaty, które zabezpieczają 
nas przed szkodliwym promie-
niowaniem UV są inwestycją w 
młodą skórę na lata. Dlatego 
,,sezon” na stosowanie kremów 
z filtrem powinien trwać cały 
rok. 

Promieniowanie UV, które 
dociera do naszej skóry może-
my podzielić na dwie grupy: 
UVA i UVB. To właśnie one od-
powiedzialne są za opaleniznę, 
ale także szereg zmian zacho-
dzących w komórkach skóry. 
Skutkują one zniszczeniem 
kolagenu, utratą jędrności, 
pojawieniem się zmarszczek, 
przedwczesnym starzeniem, 
powstawaniem przebarwień, 
nowotworami skóry. 

Dlatego, aby zapewnić so-
bie i swojej skórze ochronę 
przed szkodliwym działaniem 
promieni UV wybierajmy właś-
ciwe kremy z filtrem. Najlepiej 
te apteczne lub w klinikach, 
gabinetach medycyny este-
tycznej. 

Czy stosowanie kremu z fil-
trem zabezpieczy moją skórę w 
100 % przed promieniowaniem 
UV? Niestety, nawet najlepszy 
krem z filtrem nie daje nam 
100% ochrony przed promie-
niowaniem UV. Dlatego nie ist-
nieje ,,zdrowa” opalenizna. Każ-
da ekspozycja na promienie 
UV niesie za sobą pewne kon-
sekwencje. Nie wystarczy rów-
nież jedna aplikacja kremu. Po-
winniśmy dosmarować się nim 
kilka razy w ciągu dnia. W przy-
padku, kiedy na co dzień nakła-
damy makijaż sprawdzą się tu 
kremy w pędzlu nakładane jak 
puder lub mgiełki ochronne. 
Ilość nakładanego produktu 
także nie jest bez znaczenia. 
Aby spełniał on swoją funkcje 
musimy nałożyć odpowied-
nią jego ilość. Krem z filtrem 
powinien być podstawowym 
kosmetykiem w naszej kos-
metyczce niezależnie od pory 
roku. Preparaty, które chronią 
naszą skórę przed szkodliwym 
działaniem promieniowania 
UV, światłem podczerwonym, 
światłem niebieskim są inwe-
stycją w młodą skórę na lata. 

Uroda w telefonie

Typy urody
Pani Lato

Sporty plażing!

30 minut w kuchni
Lato na talerzu

Zachęcamy was do aktywne-
go odpoczynku na plaży. Spa-
cer czy jogging wzdłuż morza, 
catch ball, siatkówka, skakanka, 
zwykła dmuchana piłka, a nawet 
budowanie zamków z piasku... 
- to wszystko sprawi, że spędzi-
cie fantastycznie czas, zgubi-
cie zbędne kalorie i dotlenicie 
umysł! Dzieci będą zachwycone, 
mama i tata również!

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Letnie miesiące, zwłaszcza 
lipiec, to czas owocowo-wa-
rzywnej uczty. Wykorzystajmy 
zatem bogactwa natury i za-
dbajmy o zróżnicowane posiłki. 
Organizm odwdzięczy nam się 
na pewno zdrowiem i dobrym 
samopoczuciem. Cenne skład-
niki dodawajmy do deserów, 
zup, drugich dań. Nasze hity to: 
sałatka z fasolki szparagowej lub 
z rukoli i pomidorków koktajlo-
wych, pełne płatków owsianych i 
bakalii batony crunch, mufinki z 
jagodami i malinami, ciasto wiś-
niowe w słoiczkach oraz wrap z 
kurczakiem i awokado, placuszki 
i zapiekanki z cukinii.

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Interesujesz się modą i 
najnowszymi trendami? Za-
poznaj się w takim razie z 
aplikacją Easy Hairstyle, dzięki 
której nauczysz się tworzyć 
skomplikowane fryzury albo 
z 77 Looks - nieocenioną po-
mocą przy robieniu makija-
żu! Z prostymi tutorialami w 
zaledwie kilka chwil uzyskasz 
wymarzony wygląd. I to w 
każdym miejscu.

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Jeśli jesteś blondynką o 
jasnej, porcelanowej karna-
cji - masz szczęście. Do tego 
typu urody, zwanego „Pani 
Lato”, pasuje bowiem wiele 
kolorów i odcieni. My pod-
powiadamy jak jeszcze bar-
dziej podkreślić wyżej wy-
mienione atuty. Po pierwsze: 
jak ognia unikaj pomysłów 
z przefarbowaniem się na 
czarno! Po drugie: wybieraj 
ubrania w następujących 
barwach: intensywna czer-
wień, fuksja, mięta, turkus, 
wrzos, biel, popielaty, pu-

drowy róż. I wreszcie zrezyg-
nuj z brązowych pomadek, 
pomarańczowych błyszczy-

ków i fioletowych cieni do 
powiek.

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Mieszkasz w miasteczku, 
w którym prawdopodobień-
stwo, że spotkaną rano nie-
znajomą osobę zobaczysz 
jeszcze raz tego samego dnia 
jest tak wysokie, jak twoje ciś-
nienie, kiedy dłuższą chwilę 
grzebiesz w torebce nie mo-
gąc znaleźć telefonu. W mia-
steczku wielkich kontrastów, 
obserwowalnych w makro i 
mikro skalach, w przekroju 
przez wiele jego środowisk. 
W miasteczku prawdziwych 
polityków i tych, którzy tyl-
ko czekają, żeby przy każdej 
trywialnej okazji, wypatrzy-
ło ich niespodziewane oko 
obiektywu, dając jednogłoś-
nie świadectwo ich prawości 
i sprawiedliwości. I bycia dla 
ludu. Oby nie za blisko, co to 
to nie. Więc kiedy przez zwy-
kły przypadek ocierasz się w 
sobotnie przedpołudnie o 
tlące się jeszcze pozostałości 
po czymś, co okazało się być 
wiecem wyborczym kandy-
data na prezydenta, instynk-
townie cofasz się czując gorąc 
żaru unoszącej się w powie-
trzu histerii. Przedzierając 
się przez hordy górali spod 
samiuśkich Tater, kół gospo-
dyń wiejskich i rozemocjo-
nowanych , czerwonych od 
wysiłku twarzy czekających 
na autokary, które przywiódł 
ich tu - do obcego miasta, 
instynktownie kluczysz po 
meandrach śródmiejskich 
uliczek, oby z dala od tego 
rozedrganego wibrato, które 
rozsadza ci czaszkę. Nie znasz 
tych twarzy, nigdy wcześniej 
ich nie widziałeś. Przyjechały 
na występy. Czujesz ogromny 
niepokój, ale miasto masz po 
swojej stronie - wiesz, gdzie 
skręcić, by odejść jak najdalej. 

I kiedy tego samego po-
południa patrzysz na konie, 
wiszące na ścianach śród-
miejskiej galerii, jak galopują 
z mroku w mrok, a oświet-
lone chwilowym blaskiem 
zdają się nie pamiętać o prę-
cie wbitym w ich karki, który 
sekunduje chwili ich glorii, 
decydując jednocześnie o 
kierunku tej złowróżbnej ka-
ruzeli, opanowuje cię klau-
strofobiczne uczucie lęku i 
niedowierzania. Dlaczego tak 
nam śpieszno do czegoś, z 
czego cudem ocaleliśmy. My 
wszyscy. Polacy.

Nowinki kosmetyczne "pod ręką". Teraz to już możliwe!

Owoce i warzywa w ramach domowego „szwedzkiego bufetu”? 
Jesteśmy na tak!

Koronkowe, białe kreacje dodadzą subtelności i wdzięku niejednej Koronkowe, białe kreacje dodadzą subtelności i wdzięku niejednej 
Pani Lato, podkreślając przy tym delikatną opaleniznęPani Lato, podkreślając przy tym delikatną opaleniznę
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Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I USZKODZONYCH

Tel. 888 700 086

ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

ul.Długa 3a Wałbrzych
tel.608 44 22 01

WYCIECZKI!
BERLIN 18.07.20
PRAGA 19.07.20
MAŁOPOLSKA
24 - 26.07.20
BIESZCZADY

31.07 - 2.08.20
www.omnibus-szczawno.pl

tel.: 693 333 563

REKLAMA R0316/20KUPIĘ

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

WYNAJMĘ

(1) Do wynajęcia pomieszczenia 
warsztatowe. Tel. 795 602 683

PRACA

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

(1) Poszukuję fachowca do wyre-
montowania pokoju oraz wstawie-
nia okien. Tel. 795 602 683

USŁUGI

(8) SZAFY WNĘKOWE, 
GARDEROBY, ZABUDOWA, 
MEBLE KUCHENNE I INNE 
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 
123 981

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

(8) MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDERO-
BY, ZAMÓWIENIA INDYWIDU-
ALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IB G.WEEBLY. 
COM TEL. 607 218 533

(8) Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRA-
FICZNYCH APARATÓW CY-
FROWYCH Rok gwarancji na 
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę 

do 13 793-10-10-22 lub 74-660-38-
43

(5) HYDRAULIKA, KANALIZA-
CJA, CO I GAZ, MONTAŻ KOMI-
NÓW tel. 506 206 102

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

(12) KOMPUTERY, LAPTOPY - 
SERWIS-NAPRAWA Całodobo-
wo tel. 726-005-726 tanio, szybko, 
profesjonalnie Wałbrzych ul. Sło-
wackiego 5,www.speed24h.info

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

(5) Naprawa maszyn do szycia 
wszelkich typów, domowe i prze-
mysłowe. Wałbrzych ul. Armii Kra-
jowej 47, czynne w godz. 9-16. Tel. 
790 26 04 51

(8) Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 

kafelki, gładzie na mokro, remonty 
łazienek. Tel. 513 022 801

(2) Usługi budowlane Kamil Pata-
lon. Płytkowanie, łazienki, tynko-
wanie itp. 666 201 604

ZATRUDNIMY
Pana z orzeczeniem

o niepełnosprawności 
do sprzątania marketu 
przy ul. Łączyńskiego 
w Szczawnie Zdroju. 

Umowa o pracę, 1920 zł 
netto (na rękę). Kontakt 
pon. – pt. w godz. 8-15, 

tel. 601 156 466
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