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10 urodziny Galerii Victoria 

Piłsudski pod Atlantami
Warto wybrać się do Galerii pod At-

lantami na edukacyjną wystawę „Jó-
zef Piłsudski w karykaturze”, przygo-
towaną przez Muzeum Historii Kielc.

Twórca Legionów i Pierwszy Mar-
szałek Odrodzonej Polski otaczany za 
życia pewnym kultem, był często te-
matem karykatury o czym świadczy 

mnóstwo satyrycznych jego wizerun-
ków.

Wystawa, przygotowana przez Mu-
zeum Historii Kielc, ukazuje różnorod-
ność postaw ówczesnej karykatury 
wobec źródła jej inspiracji - od ser-
deczności i poparcia, aż po złośliwości 
i krytykę.

Wystawa: 26.10-20.11.2020,
Pn-pt, godz: 10:00-17:00

Jeszcze nie tak dawno wał-
brzyszanie byli świadkami, jak 
między Śródmieściem a dziel-
nicą Sobięcin rozpościerał się 
wielki plac budowy, plac, na 
którym piętrzyła się budowa 
największego kompleksu han-
dlowo- rozrywkowego w regio-
nie. Miejsca atrakcji, z którego 
niebawem mogło zacząć korzy-
stać tysiące mieszkańców. A to 
już 10 lat od kiedy Galeria Vic-
toria jest z nami!!!

Z tej okazji zorganizowano specjal-
ne 10 urodziny Galerii Victoria, które 
miały miejsce 17 października 2020 
roku. Jubileuszową imprezę poprowa-
dził zawsze pogodny i lubiany Krzysz-
tof Ibisz. Moc atrakcji i zabaw czekała 
na odwiedzających już od godziny 
15:00. Jednak wszyscy z niecierpli-
wością czekali na godzinę 19:00 czyli 
losowanie nagród w loterii zorgani-
zowanej przez galerię. Zasady były 
proste, wystarczyło zrobić zakupy za 
minimum 50 zł i zgłosić się do punktu 
obsługi loterii na parterze. Tam wy-

starczyło wypełnić specjalny kupon i 
wrzucić go do urny. Samo losowanie 
przebiegało sprawnie, lecz nie zabra-
kło dreszczyku emocji. Otóż według 
regulaminu wylosowana osoba mu-
siała w ciągu dwóch minut osobiście 
zgłosić się na scenę z dowodem toż-
samości i dowodem zakupu, by ode-
brać nagrodę. Jednak gdy okazywało 
się, że wylosowani zwycięzcy nie byli 
obecni, wówczas następowało kolej-
ne losowanie, aż do skutku. Nagrodę 

główną po kolejnym losowaniu czyli 
Fiata 500, w urodzinowej loterii Galerii 
Victoria wygrała... Viktoria! - Dziękuje-
my Wam, że jesteście z nami, za Wasze 
zaufanie, za to, że chętnie do nas wra-
cacie. Zadowolenie naszych Klientów 
to dla nas największa nagroda - czyta-
my w oficjalnym komunikacie Galerii 
Victoria. 

PAS 
foto:

facebook.com/galeria.victoria/photos
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PIĄTEK

Imieniny:
Felicjana, Ireny

Międzynarodowy
Dzień Szefa Kuchni

PAŹDZIERNIK

27
WTOREK

Imieniny:
 Teodora, Wioletty

Dzień Internetu

PAŹDZIERNIK

29
CZWARTEK

Imieniny:
 Marleny, Seweryna

Międzynarodowy
Dzień Pantery Śnieżnej

17:00 Magic Show - pokaz magii i iluzji – Bar-
tosz Lewandowski – Strzegomskie Centrum 
Kultury, Strzegom
17:00 Wernisaż wystawy Piotra Nowaka: „Esen-
cja Zgrzytu” - Stara Kopalnia - Centrum Nauki i 
Sztuki, Wałbrzych
18:00 „Kumulacja” – premiera – Teatr Drama-
tyczny w Wałbrzychu (Inna Scena)
19:00 Koncert symfoniczny: „Przeboje srebrne-
go ekranu”, Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
19:00 Andrzej Poniedzielski - Teatr Zdrojowy, 
Szczawno-Zdrój
19:00 Piotr Rejda - Promocja płyty „Życie” - „Pod 
pretekstem’’ Art Cafe, Wałbrzych
20:00 Piotr Rejda i Mocne Lajty w Wałbrzychu - 
koncert - ‚’Pod pretekstem’’ art cafe, Wałbrzych
20:00 „Cyrano” – premiera – Teatr Dramatyczny 
w Wałbrzychu (Duża Scena)
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SOBOTA

Imieniny:
Alojzego, Marcina

Światowy Dzień Flaczków
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15:00 – 17:00 Soboty z geo-zabawą – warsztaty 
dla dzieci - Centrum Obsługi Ruchu Turystyczne-
go, Zagórze Śląskie, zapisy tel.: 603 655 031
11:00  21:30  6. Świdnicki Festiwal Filmowy Spek-
trum – Świdnica
17:00 Koncert z cyklu „ Z Klasyką przez Polskę” - 
utwory J. S. Bacha – fortepian - Aleksander Dębicz 
- Centrum Kultury-MBP Głuszyca (wstęp wolny)
18:00 „Pacjent 0” – premiera -Teatr Dramatyczny 
w Wałbrzychu (Inna Scena/live on-line)
19:00 Stand-up Rafała Rutkowskiego pt. „Seks, 
drags i kredyty” - Stara Kopalnia, Wałbrzych
19:00 Koncert zespołu Byle Do Góry - „Pod pre-
tekstem’’ Art Cafe, Wałbrzych
20:00 Czerwone Kościoły, Izerbejdżan – koncert - 
Papug Pub, Wałbrzych
20:00 „Iwanow. Człowiek, który śpi.” - Teatr Dra-
matyczny w Wałbrzychu (Scena Kameralna)
20:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ – „Jesienny 
Dreszczowiec”

Imieniny:
Lucjana, Lucyny

Światowy Dzień Donacji
i Transplantacji

PAŹDZIERNIK

26
PONIEDZIAŁEK

Imieniny:
Szymona, Judy

Dzień
Miłośników Pluszaków

PAŹDZIERNIK

28
ŚRODA

Mateusz Mykytyszyn,
prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless, rzecznik Zamku Książ.

Imieniny:
Darii, Ingi

Światowy
Dzień Opery

PAŹDZIERNIK

25
NIEDZIELA

09:00 Bajtel w Kopalni – zajęcia edukacyjne (malu-
chy do 2 lat) – 11:00 (starszaki 3 - 6 lat)
Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych
8:00 „Kumulacja”  – Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu 
18:00  „Iwanow. Człowiek, który śpi.” - Teatr Drama-
tyczny w Wałbrzychu (Scena Kameralna)
20:00 „Cyrano” – Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu 
(Duża Scena)

10:00 „Akademia Pana Kleksa” - Teatr Lalki i Ak-
tora w Wałbrzychu
12:30 – 18:00 6. Świdnicki Festiwal Filmowy 
Spektrum - Świdnica

15:15 – 21:00 6. Świdnicki Festiwal Filmowy 
Spektrum - Świdnica

09:30, 11:30 „Akademia Pana Kleksa” - Teatr 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu
17:00 Otwarcie wystawy Ryszarda Więckowskiego 
– „Kreowane światłem” - Wałbrzyska Galeria Sztuki 
BWA, ul. Słowackiego, Wałbrzych

12:30 – 20:30 6. Świdnicki Festiwal Filmowy 
Spektrum - Świdnica
18:00 „Kumulacja”  – Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu (Inna Scena)
20:00 „Cyrano” – Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu (Duża Scena)

REKLAMA R0506/20

PRACAPRACA  
w Niemczechw Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro) 
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

Premie do 150 EUR !

Zamek Książ stał się właści-
cielem listów, które pisali do 
siebie Jan Henryk XVII Hoch-
berg i jego druga żona Mary. 
Skąd wzięły się te listy?

Listów jest 200. Pochodzą ze 
spuścizny po zmarłej w grudniu 
ubiegłego roku Mary barono-
wej Ashtown, wcześniej księżnej 
von Pless. Ta Angielka była dru-
gą żoną Jana Henryka XVII, czyli 
najstarszego syna (dziedzica) 
księżnej Daisy i księcia Jana Hen-
ryka XV. Po wojnie Jan Henryk 
XVII, zwany w rodzinie Hanselem, 
osiadł w Wielkiej Brytanii, gdzie 
wiódł spokojne życie jako Henry 
Pless. W latach 50-tych poznał 
Mary lady Minchin, która była 
adresatką listów.

Co jest takiego zajmującego 
w tych listach?

Listy są niezwykle ciekawe, 
ponieważ dają wgląd w bardzo 
intymne aspekty charakteru 
ostatniego właściciela Książa, bo 
Jan Henryk XVII był właścicielem 
Książa do listopada 1943 roku. W 
Anglii wiódł dość skromne życie 
z dala od reporterów, w przeci-
wieństwie do matki - księżnej 
Daisy i braci - Bolka i Aleksandra, 
których każdy krok śledzony był 
przez prasę. Generalnie wiedzie-
liśmy, że był osobą cichą, mało-
mówną, a tu okazało się, że „palił 
się” w nim prawdziwy ogień, że 
był mężczyzną z krwi i kości.

Jaka była rola Barbary Bor-
kowy w całym przedsięwzię-
ciu?

Wszystko udało się dzięki na-
szej bardzo dobrej współpracy z 
panią Barbarą Borkowy, pisarką, 
tłumaczką, historyczką sztuki, 
która przetłumaczyła na język 
polski nieznane do tej pory pa-
miętniki księżnej Daisy, ale też 

napisała bestsellerową biografię 
pt. „Siostry Daisy von Pless i  She-
lagh Westminster”.

Barbara Borkowy, która na 
stałe mieszka w Anglii, trafiła na 
te listy na jednej z angielskich 
aukcji. Ona jest bardzo dobrą 
researcherką i śledzi  rynek an-
tykwaryczny. Jesteśmy bardzo 
szczęśliwi, bo każdy dokument 
dotyczący któregokolwiek z właś-
cicieli Książa ma dla nas ogromną 
wartość. Bardzo się cieszymy, że 
fragment spuścizny po ostatnich 
właścicielach zamku w ten spo-
sób został ocalony.

Co teraz dzieje się z listami?
Są w Londynie. Trwa ich tran-

skrypcja, którą zajęła się Barbara 
Borkowy. Jak powiedziała, naj-
pierw musiała nauczyć się je czy-
tać. Dzięki listom sukcesywnie 
poznajemy charakter księcia - ten 
prawdziwy. Jego emocje, cechy, 
których wcześniej mu nie przy-
pisywano. Dowiadujemy się, jaki 
naprawdę był Hansel von Pless. 
Jakie emocje nim targały. Zako-
chani mężczyźni mają to do sie-
bie, że tracą rozum.

I on ten rozum stracił?
Tak. To są listy bardzo miłosne. 

To jest korespondencja dwójki 
zakochanych osób, które chcą 
sobie zaimponować, które się 
poznają, które spędzają razem 
czas, poznają swoich przyjaciół i 
później wymieniają na ten temat 
uwagi. Dla kogoś, kto lubi czytać 
listy, czy pamiętniki, to jest świet-
ny materiał.

Od kiedy Zamek Książ jest 
właścicielem tych listów? 

Od około dwóch tygodni są 
nasze i  w przyszłości będą w 
Zamku, tak jak wszystkie archi-
walia, które do nas trafiają. Część 
z  listów zaprezentujemy pub-
licznie w Zamku, na wystawie 
poświęconej Hochbergom, którą 
planujemy. Myślę też, że niektóre 
opublikujemy drukiem, te najcie-
kawsze, najbardziej wartościowe, 
ale z tym musimy jeszcze pocze-
kać , bo wszystko zależne jest od 
tego, co Barbara Borkowy w nich 
znajdzie.

Dziękuję bardzo za rozmowę, 
Anna Waligóra - Stupnicka

Hansel i MaryHansel i Mary



Wiadomości z regionu

Zintegrowane In-
westycje Terytorial-
ne (tzw. ZIT) to forma 
współpracy samorzą-
dów, współfinansowa-
na ze środków Fun-
duszy Europejskich. 
Dzięki niej samorządy 
mogą skuteczniej i 
efektywniej realizo-
wać swoje przedsię-
wzięcia. Dzięki dialo-
gowi z samorządem 
województwa w ostat-
nich miesiącach gmi-
ny wypracowały nowe 
formy współpracy.

Od początku roku Zarząd 
Województwa pracuje nad 
kształtem instrumentów, 
poprzez które będzie dys-
ponował środkami wsparcia 
unijnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2021-2027. 
Unijna Polityka Spójności na 
najbliższe lata obejmuje 5 
głównych celów, natomiast 
ZIT-y będą realizować głów-
nie założenia ostatniego z 
nich, określanego jako:

„Europa bliżej obywateli 
dzięki wspieraniu zrówno-
ważonego i zintegrowa-
nego rozwoju obszarów 
miejskich, wiejskich i przy-
brzeżnych w ramach inicja-
tyw lokalnych”

- Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne to narzędzie słu-
żące realizacji regionalnych 
strategii rozwoju. Dzięki nie-
mu dbamy o zrównoważony 
rozwój poszczególnych obsza-
rów Dolnego Śląska spełniając 
ich potrzeby – wyjaśnia Ce-
zary Przybylski, Marszałek 
Województwa Dolnoślą-
skiego.

W obecnej perspektywie 
2014-2020 w województwie 
dolnośląskim oprócz ZIT 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
funkcjonowały jeszcze ZIT 
wokół Wrocławskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego i Aglo-
meracji Jeleniogórskiej. Na 
nową perspektywę finanso-
wą planowane jest dodatko-
wo utworzenie nowych ZIT: 

• Zachodniego Obszaru 
Funkcjonalnego

• Legnicko-Głogowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

• Południowego Obszaru 
Funkcjonalnego

Dodatkowo powstanie 
również Inny Instrument Te-
rytorialny (IIT) Subregionu 
Wrocławskiego.

ZIT Aglomeracji Wałbrzy-
skiej powiększy swój dotych-
czasowy obszar i rozszerzy 
swoją działalność o dodatko-
we samorządy, które wyraziły 
chęć i wolę współpracy. Bę-
dzie to gmina Radków oraz 
gminy powiatu jaworskiego: 
Męcinka, Jawor, Paszowice, 
Mściwojów i Wądroże Wiel-
kie.

- Sposób nowego zorgani-
zowania ZIT-ów i tzw. Innego 
Instrumentu Terytorialnego 
w perspektywie 2021-2027 
to efekt współpracy i dialo-
gu między samorządem wo-
jewództwa i samorządami 
lokalnymi. Do końca paź-
dziernika przedstawiciele po-
szczególnych obszarów mają 
przekazać Zarządowi Woje-
wództwa zarysy swoich stra-

tegii  i planów działań, wraz z 
listą projektów planowanych 
do realizacji. Zachęcam do 
kontaktu i dialogu o formie 
naszej przyszłej współpracy  – 
mówi Grzegorz Macko, Wi-
cemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego.

W perspektywie finanso-
wej 2021-2027 wojewódz-
two dolnośląskie zostało za-
klasyfikowane jako „region 
w okresie przejściowym”. 
Oznacza to, że będziemy 
dysponować mniejszym 
wsparciem unijnym. Dodat-
kowo dofinansowania będą 
na niższych niż do tej pory 
poziomach. Dlatego Zarząd 
Województwa Dolnośląskie-
go podjął decyzję, aby nie 
powierzać roli instytucji po-
średniczącej poszczególnym 
związkom ZIT. 

- Dzięki temu wprowadzi-
my uproszczenia administra-
cyjne, a Regionalny Program 
Operacyjny będzie sprawniej 
zarządzany i wdrażany  - do-
daje Wicemarszałek Grze-
gorz Macko. 

Zadaniem ZIT w perspek-
tywie 2021-2027 będzie nie 

tylko realizacja partnerskich 
projektów zaspokajających 
potrzeby danego obszaru, 
ale także szukanie finan-
sowania w ramach innych 
programów i funduszy poza 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym.

Skład poszczególnych 
ZIT/IIT przedstawia się na-
stępująco:

• WrOF – Wrocławski Ob-
szar Funkcjonalny – gminy: 
Sobótka, Kąty Wrocławskie, 
Kobierzyce, Żurawina, Siech-
nice, Wrocław, Oborniki Ślą-
skie, Wisznia Mała, Trzebnica, 
Zawonia, Długołęka, Czerni-
ca, Oława, Jelcz-Laskowice, 
Oleśnica, Dobroszyce, Za-
wonia, Miasto Oława, Miasto 
Oleśnica; 

• LGOF – Legnicko-Gło-
gowski Obszar Funkcjo-
nalny – gminy powiatów: 
legnickiego, polkowickiego, 
głogowskiego, lubińskiego i 
górowskiego;

• JOF – Jeleniogórski Ob-
szar Funkcjonalny – gmi-
ny powiatów: lwóweckiego, 
jeleniogórskiego, złotoryj-
skiego oraz gminy Olszyna, 

Leśna, Świeradów Zdrój, Mar-
ciszów i Bolków;

• WOF – Wałbrzyski Ob-
szar Funkcjonalny – gminy 
powiatów kamiennogór-
skiego*, jaworskiego*, świd-
nickiego i wałbrzyskiego, 
Nowa Ruda i Radków;

• Południowy Obszar Funk-
cjonalny – gminy powiatów: 
dzierżoniowskiego, kłodzkie-
go (bez Nowej Rudy i Radko-
wa) i ząbkowickiego;  

• Zachodni Obszar Funk-
cjonalny – gminy powiatów: 
bolesławieckiego, zgorzele-
ckiego, lubańskiego*;

• IIT Subregionu Wroc-
ławskiego – gminy: Ciesz-
ków, Milicz, Krośnice, Twar-
dogóra, Międzybórz, Syców, 
Dziadowa Kłoda, Bierutów, 
Wiązów, Domaniów, Prze-
worno, Strzelin, Borów, Kon-
dratowice, Jordanów Śląski, 
Mietków, Kostomłoty, Uda-
nin, Środa Śląska, Malczyce, 
Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko, 
Prusice, Żmigród;

*z wyłączeniem poszcze-
gólnych gmin, które przystą-
piły do współpracy z innym 
obszarem.

PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Współpraca kluczem do sukcesu - obszar ZIT Aglomeracji
Wałbrzyskiej powiększy się w nowej perspektywie unijnej 

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie
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Drugie uderzenie pandemii. Musimy to przetrwać

W Polsce z dnia na dzień notujemy kolejne re-
kordy zakażeń. W obliczu ograniczonych zasobów 
w szpitalach, sytuacja wydaje wymykać się spod 
kontroli. Dodatkowo, pojawiają się coraz to nowe, 
odgórnie wprowadzane obostrzenia. Czy jesteśmy 
w stanie przetrwać kolejny lockdown? 

Oswajanie się z wrogiem
Jak jeszcze parę lat temu ktoś powiedziałby mi, że 

będę rozmawiać z ekspedientem w sklepie przez prze-
źroczystą pleksę, jednocześnie zamaskowany niczym 
lekarz podczas zabiegu  - pomyślałbym, że to bzdura. 
Teraz brak maseczki to odstępstwo od normy. Z jednej 
strony na pewno oswoiliśmy się z tematem pandemii, 
gdyż stała się naszą codziennością. Z drugiej, jeszcze 
całkiem niedawno - w okresie wakacyjnym, mieliśmy 
szanse żeby o niej zapomnieć i mogliśmy się nacieszyć 
większą swobodą.  

To był chwilowy oddech 
Teraz, gdy wirus atakuje ponownie, problem znów 

zaczynamy odczuwać na własnej skórze.  Obowiązek 
noszenia maseczek również na zewnątrz, na otwar-
tych terenach, zamknięte kluby fitness, baseny i od-
wołane wydarzenia kulturalne. Dodatkowo jest realna 
szansa, że przy dalszym wzroście zachorowań rząd 
podejmie decyzję o kolejnym lockdown’ie (w chwili 
pisania tego tekstu takiej decyzji jeszcze nie ma). Jak 
sobie z nim poradzimy?

Nie jedno pokonaliśmy
Jestem przekonany, że damy radę. W końcu dawa-

liśmy nie raz. Najważniejsze to nie tracić aktywnej po-
stawy i nie popadać w marazm. Zdaję sobie sprawę, że 
dla wielu z Was jest to niezwykle trudna sytuacja. Nie 
tylko pod względem psychicznym, ale przede wszyst-
kim ekonomicznym. Szukajmy pomocy, rozwiązań 
– na tyle na ile jesteśmy w stanie. Organizujmy swój 
czas tak, aby przełamywać rutynę. Może nie możemy 
popływać na basenie, ale możemy się wybrać w góry. 
Jesienią są przepiękne. Może nie możemy zrobić zaku-
pów kiedy chcemy, ale możemy to zrobić wygodnie, 
zamawiając do domu przez jedną z wielu aplikacji. 
Szukajmy rozwiązań. 

Naprawdę chciałbym, żeby problem pandemii 
rozwiązał się jak najszybciej wraz z rokiem 2020, któ-
ry niedługo upłynie. I żebyśmy za dobrych parę lat 
opowiadali jak to kiedyś trzeba było otwierać drzwi 
łokciem. A teraz życzę Wam dużo siły i gotowości do 
działania. 

REKLAMA R0507/20

sekundsekund
Strzegom
Mistrzynie judo 
Podczas Międzywojewódz-
kich Mistrzostw Młodzików 
w judo, które odbyły się w 
minionym tygodniu w Pozna-
niu, złote medale zdobyły 3 
zawodniczki AKS-u Strzegom. 
Złotymi medalistkami zostały: 
Zuzanna Oleksiuk w kategorii 
wagowej do 52 kg, Klaudia 
Borowiec w kategorii wago-
wej do 40 kg oraz Martyna 
Janaszek w kategorii wago-
wej do 57 kg. Były to, zaraz po 
mistrzostwach Polski najważ-
niejsze pod względem rangi 
zawody. 

Czarny Bór – Witków
Nowy sołtys i nowa
rada sołecka
Nowym sołtysem Witkowa zo-
stała Renata Pajor-Tokarczyk. 
Wybrano także nową radę 
sołecką. W jej skład weszli: 
Krystyna Stawiarska, Danu-
ta Pogwizd, Marzena Turek i  
Konrad Pajor. Poprzedni soł-
tys i członkowie rady sołeckiej 
zostali odwołani  na wniosek 
mieszkańców, podczas wrześ-
niowego zebrania wiejskiego.

Zagórze Śląskie
Wystawa terrariów
W Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego Akwarium w 
Zagórzu Śląskim, w najbliższą 
niedzielę, 25 października, w 
godzinach 9.00 – 17.00 zapre-
zentowana zostanie wystawa 
zwierząt zamieszkujących 
terraria. Przy okazji wystawy, 
pracownicy specjalistycznych 
sklepów zoologicznych: Świat 
ZOO z wałbrzyskiego Auchan 
oraz Galerii Victoria przedsta-
wią zasady aranżacji terrariów 
oraz pokażą, jak zakłada się 
terrarium.

Gmina
Świdnica – Pszenno
Zakończono remont 
drogi
Zakończyła się  przebudowa 
drogi gminnej z Pszenna do 
Miłochowa, na odcinku mie-
rzącym 1,045 km długości. 
Obecnie jest to  droga jedno-
jezdniowa, dwupasmowa o 
szerokości 5 m, wykończona 
warstwą bitumiczną. Równo-
cześnie wykonano remont, 
oczyszczenie oraz odmulenie 
istniejących rowów przydroż-
nych. Całkowita wartość in-
westycji wyniosła ponad 628 
tys. zł. przy dofinansowaniu 
w wysokości 440,1 tys. zł. ze 
środków Unii Europejskiej. 
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/dron.walbrzych.fotografia/

Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

ulica Broniewskiego 

Największe epidemie – część 1
Dziś świat walczy z pandemią koronawirusa. Mało kto jednak pamięta, że nasz glob 

ziemski już wcześniej wielokrotnie nawiedzały liczne choroby dziesiątkujące ludzkość. 
Człowiek jako zwierzę stadne narażony jest co jakiś czas na śmiertelne wirusy. Dobra 
wiadomość jest taka, że nieustannie rozwijająca się medycyna pozwala na to, by skutki 
każdej katastrofy epidemiologicznej były mniejsze, chociażby poprzez zahamowanie jej 
rozwoju, a także produkcję skutecznych medykamentów i szczepionek.

Od epidemii do pandemii
Pandemia to określenie wiel-

kiej epidemii, która ogarnia duże 
obszary na przykład na różnych 
kontynentach, co najważniejsze, 
w tym samym czasie. Charakte-
ryzuje się łatwością rozprzestrze-

niania, najczęściej drogą kropel-
kową. Do zachorowań dochodzi 
szybciej, gdy ludzki organizm nie 
ma odporności na daną chorobę, 
co dzieje się najczęściej w wyni-
ku mutacji wirusa wywołującego 
schorzenie. Jednak warto zwrócić 

uwagę na definicję epidemii, któ-
ra jest określeniem na zwiększoną 
liczbę zachorowań na danym ob-
szarze w określonym czasie. 

Ryzyko wystąpienia epidemii
Na wysoką zakaźność wirusa 

wpływa kilka cech: niska śmier-

telność, wysoka zakaźność oraz 
długi okres bezobjawowego 
przebiegu choroby. Wszystkie te 
cechy umożliwiają mu tworzenie 
większej liczby nosicieli, krążenie 
w populacji, rozmnażanie się i mu-
towanie. Z pewnością globalizacja 
i dobra komunikacja także mają 
wpływ na lepsze możliwości wy-
stępowania pandemii.

Największe epidemie
Dżuma Justyniana – 541-544. 

Pierwsza wielka epidemia dżu-
my dymieniczej w historii swoją 
nazwę zawdzięcza Justynianowi 
Wielkiemu, za rządów którego 
się rozpoczęła. „Przyszła z Egiptu, 
przez Palestynę i Syrię, a stam-
tąd dotarła do Konstantynopola”. 
Najbardziej narażone były miasta 
leżące na szlakach handlowych. 
W czasie pierwszej fali, trwającej 
do 544 roku, najmocniej ucierpiał 
Konstantynopol. W szczytowym 
momencie dziennie umierało tam 
nawet 10 tysięcy ludzi. Łącznie 
miasto straciło nawet 300 tysięcy 
mieszkańców. A po pierwszej fali 
przyszły kolejne – do 750 roku. 
Liczbę ofiar szacuje się nawet na 
15 do 25 milionów.

Zaraza ateńska – 430 p.n.e. 
Zaraza ateńska to epidemia, któ-
ra spustoszyła starożytne miasto-
-państwo Ateny. Miała miejsce 
podczas drugiej wojny pelopone-
skiej, którą Ateny toczyły ze Spar-
tą. Zaraza zabiła ok. 75-100 tys. 
mieszkańców Aten, w znaczący 
sposób osłabiając ich pozycję 
podczas trwającej wojny. Prawdo-
podobnie epidemia wdarła się do 
miasta poprzez port w Pireusie, 

który był dla Aten źródłem do-
staw. Dodatkowo w mieście zrobi-
ło się niezwykle tłoczno, bowiem 
przybyli do niego uchodźcy z in-
nych regionów sprzymierzonych 
z Atenami.

Czarna śmierć - 1346-1353 r. 
Za czarną śmierć odpowiadała ta 
sama bakteria, która spustoszy-
ła ludzkość podczas panowania 
Justyniana. Spowodowała śmierć 
ok. 75-200 milionów ludzi w Eur-
azji, osiągając swój szczyt w Eu-
ropie w latach 1347-1351. Dżuma 
nie tylko zabiła miliony, ale miała 
istotny wpływ na przemiany spo-
łeczne, religijne i ekonomiczne. 
Do Europy dotarła szlakami han-
dlowymi z Azji Środkowej. Dżumę 
przenosiły zwłaszcza szczury znaj-
dujące się na statkach kupieckich. 
Szacunkowo czarna śmierć zabiła 
30-60% mieszkańców Europy, ok. 
30% ludności Bliskiego Wschodu i 
ok 40% mieszkańców Egiptu. Była 
tak zjadliwa, że powrót do stanu 
liczebności sprzed pandemii trwał 
200 lat. Nawroty dżumy obecne 
były w Europie aż do XIX w.

Część II już za tydzień

Zebrał i opracował 
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl
źródła i cytaty:

https://portal.abczdrowie.pl/
https://wielkahistoria.pl/

https://www.medonet.pl/
https://mgr.farm/

https://businessinsider.com.pl/
https://historia.org.pl/

https://www.medonet.pl/
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Zmiany, zmiany, zmiany …
Trwają zapowiadane przez Pre-
miera Mateusza Morawieckiego 
zmiany personalne w rządzie. 
Rekonstrukcja obejmuje zmniej-
szenie liczby ministerstw z 20 do 
14 poprzez ich likwidację, podział 
zakresu kompetencji na nowe lub 
już istniejące. Założeniem rekon-
strukcji rządu jest zwiększenie 
szybkości i efektywności decy-
zyjnej oraz zmniejszenie kosztów 
administracyjnych. Będzie to 
miało kolosalne znaczenie w wal-
ce z pandemią i kryzysem wywo-
łanym jej skutkami. Analizując 
zmiany przez pryzmat gospodar-
ki, oczywiście w pewnym uprosz-
czeniu, ponieważ zbyt wiele czyn-
ników ekonomicznych wpływa na 
jej bieżące funkcjonowanie, od 
tego jak będzie działał rząd zale-
żą dalsze kierunki rozwoju Polski, 
jej wewnętrzna i zewnętrzna sy-

tuacja gospodarcza oraz miejsce 
na arenie międzynarodowej. Jak 
dany minister pokieruje resortem 
oraz od jego zdolności zarząd-
czych w przeprowadzaniu róż-
nego rodzaju zmian, reform, re-
gulacji zależeć będzie sprawność 
funkcjonowania aparatu pań-
stwowego, stosunek społeczeń-
stwa do państwa, jego percepcja 
i zamożność. Oto kilka dokona-
nych zmian w resortach gospo-
darczych - Ministerstwo Rozwoju, 
Pracy i Technologii, które oprócz 
budownictwa, gospodarki i tury-
styki zajmie się obszarami rynku 
pracy. Nowym ministerstwem 
pokieruje wicepremier Jarosław 
Gowin. Ministerstwo Finansów 
oraz Ministerstwo Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej – skomasowanie 
prac nad budżetem, funduszami 
unijnymi, programami regional-
nymi i finansami wraz z resortem 
funduszy i polityki regionalnej 
pod kierownictwem ministra Ta-
deusza Kościńskiego. Wicepre-
mier Jacek Sasin - Ministerstwo 
Aktywów Państwowych to go-
spodarowanie mieniem państwo-
wym. Ministerstwo Infrastruktury 
- transport i łączność, dodatko-
wo gospodarka morska, żegluga 
śródlądową i rybołówstwo. Nowe 
Ministerstwo Klimatu i Środowi-
ska obejmie sprawy energii, su-
rowców energetycznych i paliw, 
klimatu i zrównoważonego roz-
woju, kształtowania środowiska 
przyrodniczego oraz racjonalne-
go wykorzystywania zasobów 
wodnych. To niezmierne ważne 
w czasach obecnej transformacji 
energetycznej.

Driftowy maniak

Sprawdzą ulice

Przez bezmyślność i brak 
wyobraźni 22-latka mogło 
dojść do poważnego wypad-
ku, w którym ranne zosta-
łyby postronne osoby. Siła 
uderzenia była tak duża, że 
przód zaparkowanego pojaz-
du - koloru czarnego został 
przesunięty z miejsca par-
kingowego o blisko 2 metry. 
Funkcjonariusze ruchu drogo-
wego szybko ustalili, że miesz-
kaniec Świebodzic postanowił 
„podriftować” swoim samo-
chodem koloru srebrnego po 
parkingu.

Najwidoczniej nie miał wyob-
raźni, kiedy wsiadał za kierownicę 
samochodu osobowego 22-letni 
mieszkaniec Świebodzic w ponie-
działek 19 października późnym po-
południem na jednym z parkingów 
przy ulicy Wieniawskiego. Prawdo-
podobnie chciał popisać się umie-
jętnościami „za kółkiem” i w spo-
sób efektowny wprowadził pojazd 
w poślizg. W pewnym momencie 
stracił jednak panowanie nad kiero-
wanym przez siebie samochodem 
i uderzył nim w inny zaparkowany 
pojazd. Młody mężczyzna nie unik-
nął konsekwencji. Policjanci ukarali 

go mandatem karnym w maksymal-
nej wysokości 500 złotych. Na całe 
szczęście w momencie zdarzenia 
nikt nie poruszał się po tej części 
parkingu. W pojeździe, w który ude-
rzył młody mężczyzna także nie było 
osób. Za popełnione wykroczenie w 
ruchu drogowym świebodziczanin 
został ukarany najwyższym z możli-
wych mandatem karnym. Funkcjo-
nariusze odebrali również elektro-
nicznie oba dowody rejestracyjne 
pojazdów za uszkodzenia.

Red.
Źródło:

www.walbrzych.policja.gov.pl

Policjanci Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu przez najbliższy miesiąc 
będą prowadzić na terenie 
naszego miasta oraz powia-
tu wałbrzyskiego jesienną 
lustrację dróg. Działania 
zakończą się 20-go listopa-
da i mają na celu poprawę 
bezpieczeństwa kierujących 
oraz pieszych w naszym mie-
ście oraz regionie.

Jak już wspomnieliśmy, funk-
cjonariusze ruchu drogowego 
przez najbliższe tygodnie wezmą 
„pod lupę” wszystkie drogi Wał-
brzycha oraz powiatu wałbrzyskie-

go. Mundurowi, podejmując dzia-
łania, sprawdzą między innymi: 
stan nawierzchni, czy na drogach 
nie występuje sprzeczne ze sobą 
oznakowanie pionowe i poziome, 
czy nie występują nieuzasadnione 
warunkami nadmiernie restryk-
cyjne ograniczenia prędkości na 
danych odcinkach dróg, czy drogi 
są bezpieczne dla ich niechronio-
nych uczestników oraz czy prze-
jazdy kolejowe są prawidłowo i 
czytelnie oznakowane, a także czy 
dojeżdżając do nich, kierujący po-
jazdami mają dobrą widoczność. 
Ponadto policjanci będą zwracać 
uwagę: czy nie występuje niepra-
widłowe, nieczytelne lub zbędne 

oznakowanie, czy łuki drogi są 
właściwie oznakowane, w których 
miejscowościach brakuje chodni-
ka w przypadku dużego natężenia 
ruchu pieszych, czy rosnące na po-
boczach dróg drzewa nie powo-
dują zagrożenia dla uczestników 
ruchu drogowego oraz czy nie 
powodują niszczenia nawierzchni 
drogi. Dodatkowo skontrolowane 
zostanie oświetlenie dróg, szcze-
gólnie przy przejściach dla pie-
szych, w szczególności to, czy jest 
właściwe i wystarczające. Na ko-
niec akcji policjanci poinformują 
o uchybieniach zarządców odpo-
wiednich dróg.

Red.
Źródło:

www.walbrzych.policja.gov.pl
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Studio Espresso gościło w Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” w Boguszowie-Gorcach

z byłym górnikiem, a obecnie prezesem stowarzyszenia „Witold” rozmawiał Paweł Szpur

z Józefem Waliszewskim

Oglądnij pełny wywiad
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Był Pan lokalnym samorzą-
dowcem, jest Pan działaczem 
społecznym, ale zawodowo 
pracował Pan w kopalni. Dla-
czego wybrał Pan taki zawód?

Z kopanią jestem właściwie 
związany od "dziada pradziada". 
Od pradziadka, przez dwóch 
dziadów i ojca. Ja jestem czwar-
tym pokoleniem górników, z 
tym, że tamci dziadkowie i ojciec 
pracowali w Niemczech, później 
ojciec pracował w Polsce, kiedy 
przyjechał tu w 48 roku. Ja całe 
życie pracowałem na Kopalni Vic-
toria w Wałbrzychu w latach 1965 
– 1993, do momentu zamknięcia.

Zanim zamknięto kopalnie 
był Pan związany z zawodem. 
Ta aktywność przerodziła się 
w działalność społeczną. Ile 
trzeba mieć w sobie siły, aby w 
wieku senioralnym działać spo-
łecznie?

Uważam, że specjalnie nie 
trzeba mieć siły, jest to forma 
mojego życia, że zawsze coś robi-
łem. Oprócz tego, że pracowałem 
na kopalni, to zawsze coś robi-
łem i to mi tak zostało. Cieszę się 
bardzo, że sił mi starcza, żeby to 
robć. Uważam, że robienie cze-
goś dla kogoś, choćby to było 
w bardzo małym wymiarze jest 
bardzo ważne ze względu na to, 

że wszystko zaczyna się od drob-
nych kroków, a nie od razu od 
wielkich. Na przykład działalność 
na Szybie "Witold"...Mamy w tej 
chwili okazałą salę wystawową, a 
zaczynaliśmy od tak zwanych po-
jedynczych sztuk, żeby to wszyst-
ko zgromadzić. Cieszę się bardzo, 
że mogę to prowadzić i dopóki 
mam siły i warunki pozwolą, to 
będę to robił.

Jak to jest z "Barbórką", na 
którą przyjeżdżają zagraniczni 
goście? Dużo trzeba poświęcić 
czasu, aby zorganizować taką 
imprezę?

Robimy co roku "Barbórkę", 
uważam, że okazałą. Robiliśmy 
ją w różnych miejscach, w za-
leżności od ilości osób, a także 
od finansów. Zorganizowanie 
"Barbórki" kosztuje pracy od 
września do grudnia. To trzeba 
zamówić kufle, otrzymać wspar-
cie finansowe, bo dużo rzeczy 
robimy z własnych pieniędzy, ale 
drobne wsparcie finansowe jest 
niezbędne. Uzgodnienia co do 
tego, co ma być na kuflu też jest 
ważne, jaki ma być kufel, są dys-
kusje, jaki to ma być kufel. Jak nie 
zamówimy we wrześniu, to raczej 
żaden zakład do "Barbórki" tego 
nie zrobi. W tym roku będzie tro-
szeczkę ciężko, bo na razie nie ma 

decyzji czy będziemy robić "Bar-
bórkę". Ale żeby ją przygotować 
musi być scenariusz, musi być 
trzon organizacyjny grupy ludzi, 
którzy to robią. Trzeba napisać 
teksty, scenariusz, zrobić rozlicze-
nia finansowe, a następnie przy-
gotować salę. Zawsze robimy to 
sami, bez jakiejś pomocy, mam 
wielu chętnych kolegów, którzy 
działają ze mną i razem działamy 
tu w stowarzyszeniu. Stroimy salę 
i potem czekamy na gości. Gości 
mamy średnio setkę, tak ponad 
setkę.

Oprócz tradycyjnej "Barbór-
ki" przyjęcie z najmłodszymi, 
czyli z dziećmi. Na czym polega 
ta współpraca i co dla dzieci or-
ganizujecie?

W tamtym roku mieliśmy 
spotkania z około czterystoma 
dzieciakami. Polega to na tym, że 
różne instytucje, jak szkoły, przed-
szkola, szkoły z Wałbrzycha, z So-
bięcina mają potrzebę spotkania 
się z górnikami, ponieważ ta tra-
dycja powolutku zanika. Ludzie, 
którzy tworzyli te górnictwo też 
powoli zanikają. Mamy te spotka-
nia z dziećmi, każda grupa, która 
tu przychodzi (Szyb "Witold") jest 
przyjmowana przez jednego z 
kolegów ubranego na galowo. 
Ma z dziećmi pogadankę, póź-

niej są oczywiście pytania dzieci. 
Pytania bardzo różne, że nawet 
dorosły człowiek nie wyobraża 
sobie o co może zapytać dziecko, 
takie pytania niespodzianki. Na 
koniec dziękujemy dzieciom, że 
były i częstujemy każde dziecko 
słodyczami. To już jest tradycja, 
te słodycze są kupione z naszych 
składek. To jest dobra rzecz -spo-
tykanie się z młodzieżą. W tam-
tym roku mieliśmy dużą uroczy-
stość w Boguszowie-Gorcach, 
właściwie w Gorcach na stadio-
nie i był konkurs na temat wiedzy 
górniczej. Okazało się, że konkurs 
wygrała dziewczynka, która mia-
ła dużo w pamięci, to co usłyszała 
tu na Szybie "Witold". Czyli ta na-
sza praca z dziećmi jest owocna, 
daje pozytywne wyniki. Jest duże 
zainteresowanie młodzieży Szy-
bem "Witold", ponieważ nie tylko 

przychodzą na salę wystawową, 
ale również na plac, bo mają po-
trzebę być w bezpiecznym miej-
scu.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu 
nasz gość opowiada o pozosta-
łych działaniach stowarzyszenia, 
w które jest zaangażowany. Po-
nadto Pan Józef zdradza, jak zdo-
bywa się eksponaty dla Szybu 
"Witold". Zeskanuj kod i oglądaj 
pełen wywiad.
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Na dniach czytałam artykuł 
o – nazywając najkrócej – an-
alfabetyzmie matematycznym. 
Tekst koncentrował się przede 
wszystkim na polskim braku 
umiejętności korzystania z kró-
lowej nauk, myślę jednak, że 
spokojnie można przełożyć te 
twierdzenia na znacznie szer-
sze grono. Miałam zazwyczaj 
szczęście (z wyjątkiem jednej 
nauczycielki) do uczących tego 
przedmiotu i wiem, że to rzad-
kość. Wiem też, że łatwiej wziąć 
coś na wiarę niż odwoływać się 
do nauk ścisłych. Gdy odkryłam, 
że liczba osób wierzących, że 
Ziemia jest płaska rośnie na ca-
łym świecie, zastanawiałam się 
skąd w ludzkości taka lekkość 
ignorowania sprawdzalnych 
faktów.

Ignorancja może być nie-
szkodliwa, ale tylko do czasu. 
Bardzo wyraźnie widać to, kie-
dy rzeczywistość mówi: spraw-
dzam. Takim sprawdzianem 
jest katastrofa klimatyczna i 
wątpienie w nią jest wątpie-
niem w podstawy naukowe. 
Sprawdzianem też jest pande-
mia koronawirusa a ignorancja 
zatacza szerokie koło od rządu 
po indywidualne osoby. Widzę 
tu wiele analogii. Czy mówimy 
o koranawirusie, czy o katastro-
fie klimatycznej, to mechanizm 
„wyparcia faktów”, zaprzeczania 
jest dość powszechny. Rzecz w 
tym, że jeśli nie przyjmiemy do 
naszych świadomości, że oba 
zjawiska mają miejsce, to nie 
oznacza, że one znikną a prob-
lem sam się rozwiąże! Covid i 
klimat są obojętne na nasze wy-
obrażenia, nie są jedynie obo-
jętne na profilaktykę, bo tylko 
ta nam pozostaje. Jeśli chodzi 
o rządzących Polską to zajmują 
się wtórnymi problemami, tra-
cąc cenny czas na przygotowa-
nia, które mogłyby uchronić nas 
przed niewątpliwym chaosem 
i smutnymi skutkami - tak w 
przypadku koronawirusa, jak i 
katastrofy klimatycznej.

Jeden plus jeden daje dwa, 
a klęski pandemii czy klimatu 
będą zbierać śmiertelne żniwo, 
jeśli nie będziemy podejmo-
wać działań profilaktycznych, 
zaradczych. Te działania ozna-
czają zmiany: od takich pod-
stawowych, jak styl życia czy 
noszenie maseczek po globalne 
zmiany gospodarek. Rzecz w 
tym, że w obu wypadkach ig-
norujący i profilaktycy ponoszą 
taką samą odpowiedzialność za 
skutki swoich wyborów i chcia-
łabym, aby to bardzo mocno 
wybrzmiało. Z życzeniami!
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Epidemia – według słow-
nika PWN leksem ten pocho-
dzi z greki i oznacza wystą-
pienie u ludzi zachorowań na 
określoną chorobę w określo-
nym czasie i na określonym 
terenie w liczbie przypadków 
większej niż przeciętnie. Jak 
podaje źródło, epidemia cho-
rób zakaźnych występuje lub 
bierze początek zwykle na te-
renie, na którym zachorowa-
nia występowały endemicz-
nie (endemia), może także 
wystąpić na obszarze dotych-
czas wolnym od tej choro-
by. Źródłem zakażenia jest 
najczęściej chory człowiek 
lub nosiciel zarazków, chore 
zwierzę lub produkty pocho-
dzenia zwierzęcego, rzad-
ko rośliny; zarazki mogą się 
przenosić przez bezpośredni 
kontakt z chorym, przez po-
wietrze, wodę, pokarmy lub 
np. za pośrednictwem nie-
których stawonogów (muchy, 
komary, wszy, pchły, kleszcze 
i in.). W dobie koronawirusa 
termin epidemia odmieniany 
jest przez wszystkie możliwe 
przypadki, a także stosowa-
ny szerzej jako pandemia. 
Dla nas obecny stan, czyli II 
fala COVID-19, jest niezwykle 
frustrujący. Obostrzenia: ma-
seczki, odkażanie, odstępy, a 
przede wszystkim zamykanie 
niektórych sektorów gospo-
darki dotyczących naszych 
miejsc pracy naprawdę do-
łuje. Można śmiało stwier-
dzić, że epidemia, jak głosi 
definicja, nie tylko niszczy 
zdrowie fizyczne, ale również 
psychiczne. Mimo wszystko 
- trzeba wytrzymać. To „dzia-
dostwo” panoszące się obec-
nie po kuli ziemskiej jest jak 
zła loteria. Większość ludzi 
przechodzi chorobę bezob-
jawowo nieświadomie, roz-
nosząc ją dalej, ale są osoby, 
które przechodzą ją bardzo 
ciężko, często dusząc się, 
walczą o życie pod respirato-
rami. Warto pomyśleć o tych, 
którzy przechodzą lub mogą 
przechodzić koronawirusa w 
najgorszy z możliwych spo-
sobów i zastosować się do 
nałożonych restrykcji. Prędzej 
czy później epidemie kończą 
się, ale lepiej w tym czasie za-
chować zdrowie.

Redaktor Naczelny
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Szanowni Państwo!
Od 14 lat prowadzimy Fundację Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych Feniks w Wałbrzychu. 
Posiadamy zatem ogromne doświadczenie w 
zakresie świadczenia działalności opiekuńczej. Z 
dniem 01.07.2020 otworzyliśmy Dom Dziennego 
Pobytu „Oaza Seniora” przy ul. Hetmańskiej 5g w 
jednej z dzielnic Wałbrzycha - na Podzamczu. 
Placówka czynna jest w godz. 7-17 w dni po-
wszednie. Zapraszamy wszystkie osoby starsze, 
bez bliskich oraz mające trudności z czynnościa-
mi dnia codziennego. Jeżeli jesteś zatem samot-
ny/samotna, potrzebujesz opieki oraz pomocy, a 
przy okazji chcesz miło i kreatywnie spędzić czas 
-  skontaktuj się z nami! Zachęcamy do niewią-
żącej wizyty w Domu Dziennego Pobytu „Oaza 
Seniora” oraz do zapoznania się z pełną ofertą. 
Nasz personel chętnie odpowie na każde pyta-
nie, pokaże dostępne sprzęty, sale itp.

Nadmieniamy, iż istnieje także możliwość 
skorzystania z odpłatnego transportu. Dyspo-
nujemy samochodem, który przywiezie Państwa 
do „Oazy Seniora” i odwiezie do domu. Prosimy 
o punktualność, gdyż o godz. 9:00 zaczynają się 
zajęcia z terapii zajęciowej. Pani Beata Kowalska-
-Kaleta, nasz terapeuta zajęciowy, na życzenie 
przybliży ich specyfikę.

Po terapii zajęciowej i krótkiej przerwie zajmie 
się Państwem doświadczony rehabilitant, mgr fi-
zjoterapii Pani Agnieszka Arumińska - Janas.

Dom „Oaza Seniora” jest wyposażony w sprzęt 
rehabilitacyjny, natomiast zajęcia rehabilitacyj-

ne będą dostosowane do Państwa możliwości i 
chęci. Dysponujemy rowerkami stacjonarnymi, 
rotorami, PURem z oprzyrządowaniem i innym 
sprzętem do  rehabilitacji, w tym materacem do 
masażu ciała.

Po ćwiczeniach rehabilitacyjnych i przerwie 
można skorzystać z obiadu w formie cateringu.

Przy Dziennym Domu Pomocy „Oaza Seniora” 
znajduje się też niewielki ogródek (z bezpośred-
nim wyjściem z budynku), pozwalający na spę-
dzanie czasu na świeżym powietrzu w ciepłych 
porach roku. Zakupiliśmy stoły, krzesła oraz para-
sole ogrodowe, aby podopieczni mogli przeby-
wać i odpoczywać na wyznaczonym terenie.

Z oferty Oazy Seniora” możecie Państwo 
też korzystać częściowo, w wybrane dni tygo-
dnia

Jak zgłaszać się do Dziennego Domu Poby-
tu „Oaza Seniora”?

Telefonicznie - bezpośrednio u Prezes Fun-
dacji - pod numerem telefonu 663 171 113 lub 
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, 
który jest dostępny na stronie internetowej Fun-
dacji Feniks. W tym przypadku Prezes Fundacji 
skontaktuje się z osobą zgłaszającą w celu po-
twierdzenia zgłoszenia i omówienia warunków 
uczestnictwa.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do 
niezobowiązującej, zapoznawczej wizyty w 
Domu Dziennego Pobytu „Oaza Seniora”, ul. 
Hetmańska 5g na Podzamczu.
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Trwają prace związane z przygotowaniem szpitala tymczasowego na @PGENaro-
dowy. Na początku 500 łóżek, docelowo ok. 1000. W ciągu kilku dni szpital uzyska 
gotowość do funkcjonowania. Dziękuję za współpracę wszystkim, na czele z 
@MSWiA_GOV_PL@MON_GOV_PL@MZ_GOV_PL @ARM_GOV_PL

„Ewangelia” wybaw samego siebie nie jest Ewangelią zbawienia. Jest to najbar-
dziej fałszywa ewangelia apokryficzna, która nakłada krzyże na innych. Natomiast 
prawdziwa ewangelia bierze na siebie krzyże innych.  #Peaceandfraternity

Premier @MorawieckiM: Mamy ponad 1300 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 
zaangażowanych w bezpośrednie wsparcie służb medycznych. Żołnierze @teryto-
rialsi pomagają też w Domach Pomocy Społecznej. To bardzo skuteczna, bardzo 
budująca praca. Bardzo za to dziękuję.

Policjanci z Wrocławia i Jeleniej Góry po raz kolejny wyeliminowali narkotyki z 
czarnego rynku. Czujność funkcjonariuszy doprowadziła do zatrzymania kilku 
osób, w tym osoby nieletniej. Dwoje z nich miało też inne przewinienia na kon-
cie. 

W @Stara_Kopalnia zebrał się zespół ds stworzenia Regionalnego Planu Spra-
wiedliwej Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego. Plan umożliwi realizację 
wielu przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z łagodzeniem skutków trans-
formacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Naukowcy z Oksfordu opracowali test, który wykrywa COVID-19 w 5 minut

UWAGA,nowość: wirtualna puszka! Nasz mecz domowy w sobotę o 15 z Górni-
kiem NM odbędzie się bez publiczności, ale nie znaczy to, że nie można wspie-
rać Czarnych! Zapraszamy do wpłat „do puszki w internecie”, a szczegóły w fil-
miku z udziałem naszego klubu kibica!

Kolejna decyzja o wsparciu inwestycji wydana! Do rodziny inwestorów 
@WalbrzyskaSSE dołączyła dziś firma Mon-Tech - producent pojemników i opa-
kowań z metalu. Firma zainwestuje w gminie Czarny-Bór ponad 4 ,5  mln zł w 
zwiększenie mocy produkcyjnych istniejącego przedsiębiorstwa
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Kocham poranny gwar placu 
Tuwima i sennych labiryntów 
jego uliczek skąpanych w mięk-
kim jesiennym świetle. Wysia-
dam tam w drodze do pracy. 
Dawny Hotel pod Złotym Słoń-
cem zawsze mruży do mnie 
oko z całą subtelnością swoje-
go nieodgadnionego majesta-
tu. Patrzę na niego przez chwil-
kę, uśmiechamy się do siebie. 
Lubię wyobrażać sobie, czego 
świadkiem była niezliczoność 
jego pokoi i równie nieskoń-
czona historia istnień znajdują-
cych w nim kiedyś schronienie. 
Wczesnym rankiem kierowcy 
parkują swoje dostawcze sa-
mochody w rwącej się do życia 
ulicy Sienkiewicza, stanowią-
cej wielką przeciwwagę dla ci-
chutkiej jeszcze, pogrążonej w 
głębokim śnie Św. Barbary. Jej 
spokój zawsze mnie rozczula. 
Jest jak uczeń pierwszej klasy 
w nowej szkole, zagubiony, z za 
ciężkim tornistrem, zgłaszający 
swoje permanentne nieprzy-
gotowanie. Te uliczki to tętnice 
pompujące życiodajną materię 
do organizmu zaspanego jesz-
cze miasta. Prężą się, każda na 
swój sposób, po nocy pełnej 
bliźniaczych snów. Samocho-
dy o wnętrzach wypełnionych 
zmarzniętymi jeszcze darami 
jesieni przepychają się wąskimi 
uliczkami rynku. Pełno w nich 
owoców i warzyw, arystokra-
tycznych główek kwiatów o 
sercach nadal niedostępnych, 
zamkniętych w pąkach stru-
dzonych podróżą, okrytych 
delikatną skórą płatków. Prze-
pycham się zachłannie między 
nimi. Stając czasami na palcach 
zaglądam do ich wnętrz, cieka-
wa, jakie skarby jeszcze kryją, 
tak niewidoczne z miejsca, w 
którym mnie zatrzymały. Cza-
sami z łobuzerską nikczemnoś-
cią błądzę tymi uliczkami zbyt 
długo, drwiąc sobie w najlep-
sze z nerwowości poranka.

Wymykam się statystykom, 
rosnącym słupkom, bezwstyd-
ności śmierci zaklętej w mate-
matycznych algorytmach. W 
tych porannych fragmentach 
codzienności odchodzenie 
przestaje być na chwilę liczbą 
nieskończoną.

Wyrównanie dla opozycjonistów
Działacze opozycji antyko-

munistycznej lub osoby repre-
sjonowane z powodów poli-
tycznych mogą wnioskować 
o świadczenie wyrównawcze 
- przypomina Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych. Świadczenie 
wyrównawcze przysługuje oso-
bie, która pobiera emeryturę, 
rentę inwalidzką albo rentę z 
tytułu niezdolności do pracy w 
wysokości niższej niż 2400 zł. To 

świadczenie przysługuje od 15 
października 2020 r.

DLA KOGO?
Aby otrzymać wyrównanie 

trzeba złożyć wniosek i dołączyć 
do niego decyzję Szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, która po-
twierdza status działacza opozycji 
antykomunistycznej lub osoby re-
presjonowanej z powodów poli-
tycznych.

JAKIE DOKUMENTY?
Osoba uprawniona do emery-

tury lub renty zagranicznej albo 
innego świadczenia zagraniczne-
go o podobnym charakterze musi 
także złożyć w ZUS dokument po-
twierdzający prawo do tych świad-
czeń i ich wysokość, wystawiony 
przez zagraniczną instytucję właś-
ciwą do spraw emerytalno-rento-
wych. Wniosek o świadczenie wy-
równawcze (druk ER-SWA) można 
złożyć w każdej placówce ZUS lub 

za pośrednictwem poczty. Decy-
zję w sprawie świadczenia wyda 
placówka ZUS, która przyznała lub 
wypłaca świadczenie emerytalno-
-rentowe. Gdy ZUS ustala, czy 
kwota pobieranych świadczeń 
emerytalno-rentowych jest niższa 
niż 2400 zł, to bierze pod uwagę 
miesięczną kwotę brutto pobie-
ranej emerytury lub renty (sumę 
tych świadczeń) oraz kwotę zagra-
nicznych świadczeń emerytalno-
-rentowych. Nie uwzględnia na-
tomiast dodatków wypłacanych z 
tymi świadczeniami.

Red./ZUS info
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Pomyłki wliczone w cenę
Są takie chwile w trakcie 
wydarzeń sportowych, kie-
dy śmiejemy się z wpadek 
dziennikarskich. Takie spor-
towe „Łapu Capu” przytra-
fia się każdemu. Pamiętam 
słynny już komentarz Szpa-
kowskiego, kiedy stwierdził, 
że jeden z reprezentantów 
puścił Bąka lewą stroną. Haj-
to wyskoczył z truskawką 
na torcie. Ktoś stwierdził, 
że Ibrahimovic strzelał z 
przewoleja, a kibice jednej 
z drużyn śpiewali pięknej 
pani prowadzącej wywiad na 
stadionie: „Hej Czarna pokaż 
cycuszki”
Oczywiście bywały też wpad-
ki mniej śmieszne kiedy za-
wodnicy wulgarnie komen-
towali swoje poczynania na 
boisku, nie wiedząc, że byli 
już na wizji, ale… wróćmy do 
naszej, dziennikarskiej listy 
przebojów.
Nikomu nie musimy przed-
stawiać komentarza redak-
tora Zimocha w meczu eli-
minacyjnym Ligi Mistrzów 
z czasów, gdy Widzew Łódź 
rywalizował z Broendby Ko-
penhaga. Słynne pogania-
nie sędziego z Turcji, które 
w pewnym momencie było 
już tylko bełkotem śmieszy 
do dziś. Często też zdarzają 
się różnice w ocenie sytuacji 
boiskowych. Znany z kon-
trowersyjnych opinii Maciej 
Szczęsny, potrafił zgasić ko-
mentatora, twierdząc, że ten 
się nie zna na piłce, skoro 
wyraża tak pozytywne opi-
nie o grze polskich piłkarzy. 
To było jeszcze w czasach 
Fornalika. Może i miał rację, 
ale niektórych rzeczy się nie 
mówi.
Z naszego podwórka? Proszę 
bardzo. Kiedyś współkomen-
towałem mecz III ligi koszy-
kówki w Szczawnie Zdroju. 
Miejscowy Basket grał z Polo-
nią Świdnica. I co? I pan tre-
ner Młynarski błyszczał swo-
imi barwnymi wstawkami. 
Na moją pochwałę Kaczugi, 
słyszę ripostę: „Kuba on nie 
umie grać”. Na pozytywną 
ocenę kolegi, z którym ko-
mentowałem mecz Ekstraligi 
kobiet, stwierdziłem tylko, 
że chyba oglądamy dwa inne 
mecze, bo do tej pory nie wi-
działem celnego strzału na 
bramkę. Ostatnio zaś w gaze-
cie przedrukowaliśmy tekst, 
który już był kilka numerów 
wcześniej. Przynajmniej tytuł 
pasował.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Ostatnie starcia wał-
brzyskich zespołów, za-
wsze były bardzo ciekawe 
i zawsze elektryzowały 
publikę. W zeszłym sezo-
nie Górnik z Zagłębiem 
zagrał tylko raz. Wygrał 
2:0. Do rewanżu ze wzglę-
du na epidemię koronawi-
rusa już nie doszło.

Do dwóch pojedynków 
doszło jednak w sezonach 
2018/2019 i 2017/2018. 
Na cztery spotkania trzy 
wygrał Górnik. Jedno zwy-
cięstwo odniosło Zagłę-
bie. W bramkach przewa-
ga również jest po stronie 
biało-niebieskich (9:4).

Obecny sezon to pełna 
dominacja Górnika, który 
na ten moment z komple-
tem zwycięstw przewodzi 
Wałbrzyskiej Serie A. Im-
ponująco wygląda rów-
nież bilans drużyny pro-
wadzonej przez trenera 
Marcina Domagałę. Wał-
brzyszanie mają obecnie 

67 bramek zdobytych 
przy zaledwie 5 straco-
nych. W roli gospodarza 
Górnik zdobył 41 goli, tra-
cąc zaledwie jednego.

Zagłębie zdecydowa-
nie lepiej radzi sobie w 
roli gospodarza. Grając 
na boiskach rywali aż 
trzykrotnie z czterech 
spotkań lepsi okazali się 
gospodarze. Podopiecz-
ni trenera Łukasza Woj-
ciechowskiego przegrali 
z KS Walim (2:5), Górni-
kiem Nowe Miasto (1:3) 
oraz z Zielonymi Mrowiny 
(2:3). Jedyne wyjazdowe 
zwycięstwo, Zagłębie od-
niosło w Głuszycy. W su-
mie zielono-czarni w 10 
spotkaniach zgromadzi-
li 16 punktów i zajmują 
obecnie 7 lokatę. Do pro-
wadzącego w rozgryw-
kach Górnika tracą 14 
punktów. W poprzedniej 
kolejce Górnik wygrał w 

Mrowinach 6:1. Zagłębie 
pokonało Wiśniową 7:0.

Mecz będzie można 
obejrzeć na antenie Spor-
towego Wałbrzycha. 

 • 2019/2020 
Zagłębie Wałbrzych – 
Górnik Wałbrzych 0:2 (A 
klasa)

 • 2018/2019 
Górnik II Wałbrzych – Za-
głębie Wałbrzych 3:0 (A 
klasa)

 • 2018/2019 
Zagłębie Wałbrzych – 

Górnik II Wałbrzych 1:2 (A 
klasa)

 • 2017/2018 
Górnik II Wałbrzych – Za-
głębie Wałbrzych 2:0 (B 
klasa)

 • 2017/2018 
Zagłębie Wałbrzych – 
Górnik II Wałbrzych 3:0 – 
walkower dla Zagłębia. W 
Górniku zagrali nieupraw-
nieni zawodnicy, na boi-
sku było 0:0. (B klasa)

JZ

Podopieczni trenera Sła-
womira Kulika od początku 
meczu starali się narzucić 
rywalowi swój styl gry, co 
w dużej części się udało. 
Goście byli jednak zdeter-
minowani, żeby wygrać za 
wszelką cenę. W pierwszej 
połowie założony cel udało 
się zrealizować. MKS pro-
wadził po dwóch trafieniach 
Czechury. Wszystko zmieni-
ło się po zmianie stron. Dużo 

pewniejsza gra Włókniarza, 
dała gospodarzom bramkę 
kontaktową już na początku 
drugiej połowy. Bohaterem 
miejscowej drużyny został 
Rzeczkowski, który w ostat-
niej minucie meczu, wyko-
rzystał rzut karny.

- Do przerwy mieliśmy 
dużą przewagę i prowa-
dziliśmy 2:0. Bramki strze-
lił Czechura po podaniach 
Brzezińskiego i Lewandow-

skiego. Druga połowa dużo 
błędów, niedokładności i 
przede wszystkim niewy-
korzystanych 100 - pro-
centowych szans. Głuszyca 
pierwszą bramkę strzela po 
naszym błędzie w obronie, a 
na koniec w ostatniej minu-
cie meczu z karnego. Powie-
działem drużynie po meczu 
kilka ostrych słów, szkoda 
punktów w takim meczu, no, 
ale walczymy dalej, mamy 

za tydzień następny mecz, 
w którym trzeba zagrać sta-
nowczo skuteczniej z przo-
du i konsekwentniej z tyłu 
– mówił po meczu Rafał Si-
czek, trener MKS Szczawno 
Zdrój

Włókniarz Głuszyca – MKS 
Szczawno Zdrój 2:2 (0:2) - 
49’ Kulik, 90’ Rzeczkowski 
(k) – 26’ 41’ Czechura

JZ

Czas na „Świętą Wojnę”!
Już w najbliższą niedzielę 25 października o godzinie 11:00, na stadionie przy ulicy Ratuszowej rozpocznie się mecz 

dwóch drużyn, które od pierwszego dnia istnienia rywalizują o miano tej jedynej słusznej linii politycznej w mieście.

Gladiatorzy się nie poddają!
Będący w dołku piłkarze Włókniarza Głuszyca mają za sobą bardzo udany występ przeciwko Mineralnym. 

Stolarz w kluczowym momencie
Mecz traktowany jako hit kolejki nie zawiódł. Wałbrzyszanie zagrali swoje do przerwy. Goście dużo lepiej 

poradzili sobie po zmianie stron. 

Wynik otworzył w 30 
minucie Patryk Rosiński. 
Jeszcze przed przerwą na 

listę strzelców wpisali się 
Wiktor Makowski i Michał 
Grabowski. Jednobramko-

we prowadzenie gospo-
darzy utrzymało się do 65 
minuty spotkania.

Herbapolu nie zawiódł 
Marcin Stolarz, który w 
tym sezonie, seryjnie wpi-
suje się na listę strzelców. 
Gdy kilka minut później 
Lesiński wyprowadził 
swój zespół na prowadze-
nie, zaskoczeni obrotem 
sytuacji na boisku piłkarze 
Górnika, na chwilę stanęli.

Gościom udało się wy-
korzystać moment zawa-
hania miejscowej drużyny 
raz jeszcze w 83 minucie 

meczu. W roli głównej 
ponownie wystąpił Mar-
cin Stolarz. W doliczonym 
czasie gry bramkę zdoby-
wa jeszcze Kuczma i zwy-
cięstwo Herbapolu staje 
się faktem.

Górnik Nowe Miasto – 
Herbapol Stanowice 3:5 
(2:1)

30’ Rosiński, 45’ Gra-
bowski, 85’ Gębski – 42’ 
Makowski, 65’ 83’ Stolarz, 
73’ Lesiński, 90+3’ Kucz-
ma

JZ
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Jacek 
Nazwisko:  Sobczak 
Data urodzenia: 5 sierpnia 1968 roku
Pseudonim sportowy:  Sopel
Reprezentował (m.in.):Górnika Wałbrzych, Legię 
Warszawa, Śląsk Wrocław, Polonię Warszawa, Górni-
ka Polkowice, Motor Lublin (piłka nożna)

Największy dotychczasowy sukces?
Wraz z Legią Warszawa w 1991 roku wywalczyłem awans do półfinału 
Pucharu Zdobywców Pucharów po zwycięskim ćwierćfinale z Sampdorią 
Genua. W półfinale odpadliśmy po dwumeczu z Manchesterem United, ale 
warto w tym miejscu dodać, że w najlepszej czwórce pucharowych rozgry-
wek oprócz Legii oraz Manchesteru były jeszcze FC Barcelona oraz Juven-
tus Turyn, a więc prawdziwe tuzy europejskiej piłki. Ponadto z Legią zdo-
byłem Mistrzostwo Polski w 1993 roku. Na swoim koncie mam także około 
180 występów w Ekstraklasie i około 30 bramek na najwyższym szczeblu 
rozgrywkowym w kraju.  
Kto jest twoim idolem sportowym?
Przyznam, że nie miałem swojego idola, aczkolwiek podziwiałem Marado-
nę. Choć tylko z telewizji. 
Dlaczego piłka nożna?
Chyba się z tym urodziłem. Od małego interesowałem się piłką nożną, dla-
tego mając zaledwie 8 lat poszedłem na trening do Horsta Panica, a w Eks-
traklasie zadebiutowałem w wieku 17 lat, oczywiście w barwach Górnika. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Moim głównym celem jest bycie zdrowym, gdyż z tym w minionych latach 
różnie bywało. Jeśli chodzi o kwestie sportowe, to nie ukrywam, że tęsknię 
za pracą z młodzieżą, bo wiem, że jeszcze mogę im sporo przekazać.
fot. użyczone 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Zgniła truskawka 
na torcie Hajty
Mniej więcej na przełomie wie-
ków bardzo popularnym pro-
gramem w TVP były Benefisy 
organizowane w Teatrze Stu, 
których twórcą był aktor i reży-
ser Krzysztof Jasiński. Stały się 
tak popularne, że przez pewien 
okres leciały one w każdy week-
end. Jak to w takich wypadkach 
bywa ilość zaczęła dominować 
nad jakością i z czasem owe Be-
nefisy zaczęły być już parodią 
samych siebie. Robiono Benefisy 
nie tylko znanym osobom, ale i 
serialom i innym wydarzeniom. 
Program sparodiował Kabaret 
pod Wyrwigroszem a na jednym 
z festiwali kabaretowych jego 
lider przed odegraniem skeczu 
zapytał czy na widowni jest ktoś 
kto jeszcze nie miał benefisu?  
A ja dziś się pytam, czy jest jesz-
cze jakiś polski upadły piłkarz, 
który nie wydał autobiografii?! 
Nawiązuję tu oczywiście do au-
tobiografii Tomasza Hajty, która 
za chwilę ma być dostępna w 
księgarniach. Ile takich wydaw-
nictw już było? Iwan, Król, Kałuż-
ny... Niektóre z nich były mocne i 
naprawdę dobre. Szerszej rzeszy 
kibiców, którzy mogli nie mieć 
świadomości, ukazywały proble-
my piłkarzy, którzy w momencie 
mieli niewyobrażalne wcześniej 
dla nich pieniądze, popadli w 
uzależnienia od hazardu, alko-
holu itp., wszystko stracili, nie 
mogli się odnaleźć w życiu po 
zakończeniu kariery. Zaczęto o 
tym dyskutować, przez to być 
może więcej zawodników dopie-
ro startujących do wielkiej piłki 
będzie bardziej świadomych, 
ostrożnych i poradzą sobie le-
piej.
Ale co nowego może wnieść ko-
lejna taka książka, piłkarskiego 
celebryty Hajty? Według mnie 
nic! Po raz kolejny przeczyta-
my podobny schemat dostania 
się na szczyt i zmarnowania 
wszystkiego. Zapowiedzi, że ta 
opowieść będzie mocna, że Haj-
to w niej absolutnie siebie nie 
oszczędza i rozlicza się z prze-
szłością mnie nie przekonują. 
Nie przekonują, że jest to szczera 
chęć zmierzenia się z przeszłoś-
cią. Dla niektórych piłkarzy wy-
dających wcześniej takie auto-
biografie faktycznie tak mogło 
być, mógł to też być rodzaj tera-
pii, ale w przypadku Hajty uwa-
żam to tylko za tani, ale wyra-
chowany chwyt marketingowy a 
całą akcję z wydaniem tej książki 
jako ostatnią, rozpaczliwą próbę 
zarobienia na swojej karierze, 
aby spłacić bieżące długi. 
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Triumf Pożarskiego w Lidze Tenisa
Po pięciu miesiącach rywalizacji w Parku Sobieskiego poznaliśmy najlepszych uczestników Amatorskiej Ligi Tenisowej Wał-

brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. Rywalizację singlistów wygrał Piotr Pożarski, a w grze podwójnej 
najlepszy okazał się duet Maciej Raczkowski – Łukasz Sadowski. 

Mimo jesiennej, nie-
przyjemnej aury oraz trud-
ności związanych z obecną 
sytuacją niemal wszyscy 
zwycięzcy poszczególnych 
kategorii wzięli udział w 
oficjalnym podsumowaniu 
tegorocznej, dwudziestej 
drugiej już edycji Amator-
skiej Ligi Tenisowej. Ligi, 
która po raz drugi toczyła 
się pod patronatem moż-
nego patrona, a mianowi-
cie Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej 
„Invest-Park”. Dzięki temu, 
jak przyznał Piotr Kacz-
marczyk, prezes Atri, klub 
otrzymał cenny zastrzyk 
finansowy. Nie jedyny, co 
należy podkreślić. Miło 
nam bowiem przy tej okazji 

poinformować, iż w ramach 
Programu „Klub” prowa-
dzonego przez Minister-
stwo Sportu działaczom 
ośrodka tenisowego z Par-
ku Sobieskiego udało się 
pozyskać 10 tysięcy zło-
tych z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. - Otrzy-
mane środki chcemy prze-
znaczyć na dofinansowanie 
szkolenia najmłodszych 
graczy oraz zakup sprzętu 
sportowego -, powiedział 
Kaczmarczyk. 

Jeśli chodzi o sportową 
rywalizację, to kategorię 
„open” zdominował Piotr 
Pożarski sięgając po głów-
ne trofeum ligi. W „star-
szych” kategoriach najlepsi 

okazali się: Grzegorz Kuzio-
ła, Ryszard Lizak oraz Ire-
neusz Biel. W zmaganiach 
deblistów, do których przy-
stąpiło aż 40 par, zwyciężył 
duet Maciej Raczkowski – 
Łukasz Sadowski, a odreb-
ną klasyfikację pań wygrała 
Justyna Dąbrowska. - Mimo 
wielu przeciwności na-
sza liga przetrwała trudny 
czas, dlatego wydaje się, iż 
jej przyszłość rysuje się w 
optymistycznych barwach 
-, podsumował spotkanie 
prezes Kaczmarczyk, a my 
przypominamy, iż finisz 
letniej ligi nie oznacza koń-
ca tenisowych rozgrywek. 
Lada bowiem miesiąc roz-
pocznie się Zimowa Liga 
Debla. 

Amatorska Liga Teniso-
wa WSSE „Invest-Park”

Wyniki końcowe
Klasyfikacja singla 

„open”
1. Piotr Pożarski 
2. Artur Kasperowicz
3. Rafał Leżoń

Klasyfikacja +45 lat
1. Grzegorz Kuzioła

2. Waldemar Walkowicz
3. Marek Turliński

Klasyfikacja +55 lat
1. Ryszard Lizak
2. Mirosław Jałówko
3. Marek Rajca

Klasyfikacja +65 lat
1. Ireneusz Biel
2. Waldemar Dulba
3. Wojciech Paul

Klasyfikacja debla
1. Maciej Raczkowski – 

Łukasz Sadowski 
2. Waldemar Walkowicz 

– Daniel Danaj
3. Paweł Głębocki – 

Adam Błaszak

Klasyfikacja pań
1. Justyna Dąbrowska
2. Danuta Tyrcz
3. Violetta Biedermann 

Najlepszy mikst: Lidia Ek 
– Piotr Ek

Puchar Fair Play: Maciej 
Urlik

Postęp roku: Rafał Ron-
giers. 

Bartłomiej Nowak

Patrząc na ostatnie występy przedstawicieli Imperium Boxing Wałbrzych można śmiało 
powiedzieć, iż tydzień bez medali to tydzień stracony. Tym razem w roli głównej wystąpiły 
siostry Angelika oraz Kinga Mięgoć, które sięgnęły po złoto oraz srebro Mistrzostw Polski 
Juniorek w Grudziądzu. 

Medalowy dublet sióstr Mięgoć

Trwa wspaniała, medalo-
wa seria pięściarzy Imperium 
Boxing Wałbrzych. Po niedaw-

nym sukcesie Kuby Krzpie-
ta, który z Włocławka wrócił 
bogatszy o złoto Mistrzostw 

Polki Juniorów, przyszedł czas 
na nasze panie, a konkretnie 
siostry bliźniaczki - Angelikę i 
Kingę Mięgoć. 

Podopieczne trenerów 
Krzysztofa Sadłonia oraz Ma-
riusza Burzyńskiego dosko-
nale rozpoczęły niedawne 
zmagania w kategorii 48 kg 
pewnie odprawiając swe ry-
walki, w tym obie nie dały 
szans dotychczasowym Mi-
strzyniom Polski. Po dwóch 
zwycięstwach wałbrzyszanki 
awansowały do ścisłego fi-
nału, jednak do bratobójczej, 
choć lepszym słowem było-
by siostrzanej, walki nie do-

szło. Nasze reprezentantki 
nie chciały bowiem stawać 
przeciwko sobie podkreślając, 
iż złoto należy się tej drugiej. 
Tym samym kwestię mistrzo-
stwa musiał rozstrzygnąć tre-
ner Sadłoń rzucając monetą. 
W rezultacie Mistrzem Pol-
ski została o minutę młodsza 
Angelika, a srebrny krążek z 
radością przyjęła Kinga. Jak 
podkreślał szkoleniowiec Im-
perium Boxing, być może to 
nie koniec tegorocznych suk-
cesów sióstr Mięgoć. Na poło-
wę listopada zaplanowano Mi-
strzostwa Polski Seniorek, w 
których mają się zaprezento-
wać bohaterki naszego tekstu. 
Problem jednak w tym, iż jak 
przyznał Sadłoń, nie wiadomo 
czy ze względu na obecną sy-
tuację epidemiologiczną do 
imprezy w ogóle dojdzie.

Bartłomiej Nowak 
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- Po 10 latach życia w Nor-
wegii stwierdziłem, że to do-
bry moment na pokazanie 
swoich prac w Polsce. […]

- Czegoś panu brakowało 
w dorobku, że zdecydował się 
pan na Polskę?

- Poczułem, że to dobry 
moment po tej dekadzie. […] 
To też jest tak, że można za-
brać Polaka z Polski, ale nie 
można zabrać Polski z Pola-
ka. Tożsamość jest dla mnie 
istotna. Nie uciekam od niej. 
[…] Próbuję zweryfikować tę 
kwestię.

- W dobie tysiąca bodźców 
na sekundę, wielozadaniowo-
ści, gdzie jest miejsce na sztu-
kę? Czy ona działa, czy sztuka 
ma jeszcze moc?

- Myślę, że długo po na-
szym spotkaniu będę się 
jeszcze zastanawiał nad od-
powiedzią. […] Sztuka to ob-
cowanie ze sztuką, nieodłącz-
ną częścią jest refleksja, której 
dziś brakuje. […] Ta interakcja 
jest istotna, bodźce angażują-
ce wszystkie zmysły. Ale coś, 
czego szukam, […] to czy nie 
ma czegoś więcej niż te pięć 
naszych zmysłów. […]

- Strach przed przekro-
czeniem progu galerii, jak ją 
oswoić?

- Trzeba zdjąć rzeźby z pie-
destałów i przestać zakazy-
wać ludziom dotykania.

Będą Państwo mieli na to 
szansę dziś. Przejść z bier-
ności, zaspania, niechcenia, 
czy nawet strachu w czasach 
pompowanej, dobrze sprze-
dawanej presji, do nowego 
świata wolności. I to jest na-
prawdę niewielki krok. 

Cała, długa rozmowa z ar-
tystą otwierającym dziś (pią-
tek) swoją wystawę w Starej 
Kopalni, dostępna na facebo-
okowym profilu o kulturze 
„Wałbrzych - tu #nicsięnie-
dzieje”.

„Esencja zgrzytu” - Piotr 
Nowak.

PAN KLEKS W WAŁBRZYSKICH LALKACHWokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Walka z rozstępami 
Rozstępy pojawiają się w 

różnych miejscach naszego 
ciała i występują u bardzo wie-
lu ludzi, niezależnie od płci. U 
mężczyzn najczęściej pojawiają 
się na ramionach, co ma bezpo-
średni związek m.in. z szybkim 
przyrostem masy mięśniowej, 
budowanej w krótkim czasie. 
Jednak nie tylko. Rozstępy 
mogą pojawiać się także w in-
nych miejscach na ciele i być 
przyczyną tycia. U kobiet naj-
częściej pojawiają się na brzu-
chu (w czasie trwania ciąży), ale 
także po wewnętrznej stronie 
ud, górnej część łydek, pod 
kolanami, na piersiach i poślad-
kach. Ich główną przyczyną są 
skoki wagi, szczególnie w okre-
sie dorastania.

Jak poradzić sobie z tymi 
nieestetycznymi bliznami na 
ciele? Blizna – bo tak też moż-
na mówić o rozstępach - jest 
przypadłością, której niestety 
nie jesteśmy w stanie pozbyć 
się w stu procentach. Możemy 
jedynie wykorzystać moc naj-
nowszych rozwiązań techno-
logicznych i sprawić, by była 
mniej widoczna, bardziej pła-
ska i węższa. Do efektywnych 
form redukcji rozstępów mo-
żemy zaliczyć zabiegi laserowe. 
To procedura, która sprawdza 
się zarówno w przypadku roz-
stępów na pośladkach, udach, 
plecach, łydkach, ramionach 
oraz blizn o bardzo różnorod-
nej genezie powstania. Kolej-
na propozycja to zabieg oso-
czem bogatopłytkowym. Jego 
zastosowanie prowadzi m.in. 
do wzrostu syntezy kolagenu, 
regeneracji tkanek oraz przy-
wrócenia młodości komórkom. 
Sukcesy w walce z rozstępami 
możliwe są również dzięki wy-
korzystaniu takich procedur, 
jak terapia kolagenowa, która 
zapewnia spektakularne efek-
ty regeneracji i odmłodzenia 
skóry już po jednym zabiegu, 
a także stymulujący naturalne 
procesy regeneracyjne zacho-
dzące w skórze, w tym indukcję 
kolagenu, Dermapen.

Teatr Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu zaprasza 25 
października o godz. 12:30 
na spektakl „Akademia 
pana Kleksa” w adaptacji 
i reżyserii Karoliny Macie-
jaszek – przeznaczony dla 
widzów od 7. roku życia. 

Witajcie w naszej bajce… i po-
znajcie niezwykle ekscentrycz-
nego nauczyciela – pana Amb-
rożego Kleksa oraz jego uczniów. 
Nauka u kogoś, kto potrafi czy-
tać w myślach, unosić się w po-
wietrzu, z małych rzeczy zrobić 
duże czy gotować z kolorowych 
szkiełek, musi być nadzwyczajną 
przygodą. 

Akademia to miejsce, gdzie 
wszystko staje się możliwe. Wy-
starczy otworzyć odpowiednie 
furtki, by znaleźć się w krainach 
znanych bajek. Zamiast nudnej 
edukacji, pan Kleks proponuje 
lekcje latania, bajania, kleksogra-
fii i dość nietypowej geografii z 
globusem w roli piłki. 

Akademia to przestrzeń nie 
tylko dla nieograniczonej wyob-
raźni, ale także wolności. To azyl 
dla wszystkich wykluczonych, 
słabeuszy i dziwaków, którzy nie 
potrafią odnaleźć się we włas-
nym środowisku. To miejsce, 
gdzie każdy czuje się jak u siebie: 

dobrze i bezpiecznie. To przede 
wszystkim szkoła, gdzie najważ-
niejsze są potrzeby dziecka i roz-
wój jego osobowości, a nie rygo-
rystyczna nauka. Pytanie tylko, 
czy taka szkoła przetrwa… 

„Akademia pana Kleksa” to 
rozśpiewane przygody, które 
zyskują na atrakcyjności dzięki 
nowym aranżacjom znanych pio-
senek. Dzieci z pewnością rozpo-
znają utwory Brzechwy, a dorośli 
wrócą do dziecięcych lat. 

Spektakl bierze udział w VI 
edycji Konkursu na Inscenizację 
Dawnych Dzieł Literatury Pol-
skiej „Klasyka Żywa”.

UWAGA! W związku z CO-
VID-19 przypominamy, że pod-
czas wszystkich spektakli lub 
innej wizyty w Teatrze widzowie 

zobowiązani są do zakrycia ust i 
nosa. Obowiązek ten nie dotyczy 
dzieci do 4. roku życia. 

BILETY:
20 zł – normalny
18 zł – ulgowy (dzieci do 12. 

roku życia)

KASA BILETOWA TEATRU, tel. 
74 666 73 41, czynna w dni:

- wtorki/ godz. 8:30 – 12:00
- czwartki/ godz. 13:00 – 16:00
- piątki/ godz. 8:30 – 12:00
- soboty / godzinę przed spek-

taklem
- niedziele/ godz. 11:00 – 14:00

KUP BILET ON-LINE – bilety.
teatrlalek.walbrzych.pl  (prefero-
wana forma zakupu)

Panta rhei - woda dobra na wszystko!

Na sen 

Wiemy, że nawilżanie 
jest jedną z podstawo-
wych zasad pielęgnacji. 
Ale czy zdajemy sobie 
sprawę z tego, że w naszej 
skórze są aż dwa rodzaje 
wody, które mają istotny 
wpływ na wygląd i kondy-
cję cery? 

Mowa o wodzie statycznej i 
dynamicznej. Pierwsza znajduje 
się w wierzchnich warstwach na-
skórka; druga przemieszcza się i 
przenosi substancje odżywcze, 
które odpowiedzialne są m.in. 
za regenerację. Dysponując taką 
wiedzą, jesteśmy w stanie two-
rzyć specjalistyczne preparaty 
kosmetyczne, adekwatne do po-
trzeb, a także samodzielnie okre-
ślić, czy skóra jest wysuszona czy 
odwodniona.

Z problemem „numer jeden” 
borykamy się wówczas, gdy 
dojdzie do zaburzeń w obrębie 
płaszcza hydrolipidowego. Efek-
tem tego są: pieczenie, szorst-
kość, bladość, brak elastyczno-
ści. Przy „dwójce” odczuwamy 
zaś dyskomfort w postaci uczu-
cia ściągnięcia i łuszczenia skóry, 
np. po wykonaniu demakijażu.  

By zniwelować skutki przykrych 
dolegliwości, wybierajmy pro-
dukty z kwasem hialuronowym, 
nie zapominajmy o serum (na 
dzień i na noc), kremach, lotio-
nach, żelach. Bierzmy przykład 
z Japonek i...nawilżajamy, nawil-
żajmy, nawilżajmy! 

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Chcesz dłużej cieszyć się 
zdrowiem i młodym wyglądem 
skóry? Szukaj kosmetyków na 
noc, które w swym składzie 
mają witaminy A, C, E, koenzym 
Q10, humektanty (aloes, miód, 
mleczko pszczele, gliceryna), 
emolienty (masło shea i kakao-
we, olejki: jojoba, macadamia, 

arganowy, migdałowy). We-
dług chronobiologii to właśnie 
ta pora sprzyja najlepszej re-
generacji i odnowie. Idealnym 
czasem na wchłanianie się ak-
tywnych składników są nastę-
pujące godziny: 23.00- 3.00. Mi-
łych snów. Dobranoc.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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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

WSZYWANIE 

ESPERALU 

TEL.

74 841-54-66 

74 665-66-88

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I USZKODZONYCH

Tel. 888 700 086

REKLAMA R0516/20
KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Sprzedam samochód Mazda CX-7, 
2.3T 260KM Benzyna 
+ LPG, 2008r.
- przebieg 144tys km.
tel. 661 219 784

Sprzedam ziemniaki prosto od rolni-
ka, odmiana GALA i VINETA. Tel. 
795 602 683

WYNAJMĘ

Do wynajęcia mieszkanie - kawaler-
ka, Wałbrzych Szczawienko. Tel. 724 
719 433

PRACA

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

USŁUGI

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

(9) ANTENY SATELITARNE – mon-
taż, naprawy i ustawianie w najlep-
szej cenie i najkrótszym czasie. Tel. 
606 937 229

(2) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-
WIENIA INDYWIDUALNE -TA-
NIO! 

WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM 
TEL. 607 218 533

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

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

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

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

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

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

UWAGA KONKURS ! 

Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz
dowolny McZestaw za darmo !

Wystarczy, że w piątek 23.10.2020  punktualnie o godz.12:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

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
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REKLAMA R0517/20

KONKURS DLA KÓŁ
GOSPODYŃ WIEJSKICH

Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa 
organizuje ogólnopolski 
konkurs z etapami woje-
wódzkimi przeznaczony dla 
Kół Gospodyń Wiejskich. 
Konkurs polega na nakręce-
niu krótkiego filmu od 3 do 
5 min., obrazującego spo-
soby wykorzystania przez 
koło otrzymanej z Agencji 
pomocy finansowej. W kon-
kursowej pracy powinno 
znaleźć się logo i nazwa KGW 
lub sama nazwa KGW, jeśli 
koło nie ma logo oraz logo 
ARiMR z pełną nazwą insty-
tucji (obowiązująca wersja 
w kolorze niebieskim). Prace 
konkursowe wraz z wyma-
ganymi załącznikami należy 
przesłać na adres mailowy: 
promocjaOR01@arimr.gov.
pl, z tematem maila: Kon-
kurs KGW. W przypadku, 
gdy rozmiar filmu jest zbyt 
duży, można przesłać go na 
adres mailowy organizatora 
za pośrednictwem strony in-
ternetowej wetransfer.com. 
Zgłoszenie można także 
wysłać drogą pocztową lub 
dostarczyć osobiście na noś-
niku danych (płyta CD, DVD 
lub pendrive) na adres: Dol-
nośląski Oddział Regionalny 
ARiMR, ul. Giełdowa 8, 52-
438 Wrocław z dopiskiem: 
Konkurs KGW.

Wszelkie informacje oraz 
regulamin wraz z załącznika-
mi niezbędnymi do wzięcia 
udziału w konkursie znajdą 
Państwo na profilu Facebo-
ok: Dolnośląski Oddział 
Regionalny ARiMR lub na 
stronie internetowej www.
arimr.gov.pl w zakładce Od-
działy Regionalne ARiMR - 
Dolnośląski – Wydarzenia w 
województwie – Dolnoślą-
skie: Zachęcamy do wzięcia 
udziału w konkursie pt. „Koło 
ARiMR w sercu wsi”.

Prace przyjmowane będą 
do 15 listopada 2020. Dla 
zwycięzców przewidziane są 
atrakcyjne nagrody. Gorąco 
zachęcamy do wzięcia udzia-
łu w konkursie.


