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Senior w formie
W okresie trwania stanu epidemicznego seniorzy powinni ograniczyć przebywanie w miejscach publicz-

nych aby uniknąć zakażenia koronawirusem. Jednak warto zadbać o kondycję fizyczną w domu. Wykonywanie 
ćwiczeń wzmacnia naturalną odporność i sprawność. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby seniorzy po-
święcali co najmniej 150 minut tygodniowo na umiarkowaną aktywność rekreacyjną. Zachęcamy do wykony-
wania ćwiczeń co najmniej 3 razy w tygodniu. 

Ćwiczenie SKRĘTY GŁOWY 
Wykonanie: Stań w lekkim rozkroku z rękami na biodrach 

i stopami rozstawionymi na szerokość ramion. Powoli obracaj 
głowę na lewo, utrzymując podbródek na jednym poziomie. 
Nie przechylaj głowy. Utrzymaj tę pozycję. Powoli przekręć 
głowę na prawo i utrzymaj tę pozycję. Pamiętaj, żeby nie prze-
chylać głowy do tyłu podczas wykonywania tego ruchu. Oddy-
chaj spokojnie. Zrób przerwę między seriami.

Powtórzenia: 2 serie po 6 powtórzeń 

Ćwiczenie PALCE-PIĘTY
Wykonanie: Usiądź wygodnie na brzegu łóżka. Nogi ustaw 

równolegle, ręce połóż swobodnie na kolanach, wyprostuj ple-
cy. Ustaw stopy na palcach, następnie przejdź na pięty. Wyko-
nuj ruch naprzemiennie. Oddychaj swobodnie. 

Powtórzenia: 3 serie po 10 powtórzeń 

Ćwiczenie WSTAWANIE Z KRZESŁA
Wykonanie: Usiądź na krześle, nogi lekko rozstaw, pięty cof-

nij. Wstań powoli z krzesła do pozycji stojącej. Wyprostuj się. 
Ściągnij łopatki. Policz do 10. Usiądź na krześle, pamiętaj o wy-
prostowaniu pleców. 

Powtórzenia: 2 serie po 10 powtórzeń

Ćwiczenie KRĄŻENIA STOPĄ
Wykonanie: Stań przy krześle. Przytrzymaj się oparcia i 

unieś wyprostowaną nogę do przodu. Nakreśl stopą kilka kó-
łek – najpierw zgodnie z ruchem wskazówek zegara, następnie 
w przeciwnym kierunku. Wykonaj ćwiczenie drugą nogą.

Powtórzenia: 2 serie po 10 powtórzeń 

Część IV

Skwer Smoleński otwarty
W Wałbrzychu w minioną środę uroczyście otwarto Skwer Smoleński, na którym usytuowany został pomnik po-
święcony pamięci 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Odsłonięcia pomnika dokonali Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska 
- wdowa po Jerzym Szmajdzińskim oraz Jacek Świat - wdowiec po Aleksandrze Natalii-Świat.

W uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele władz miasta - pre-
zydent Wałbrzycha Roman Szełemej 
i wiceprezydent Sylwia Bielawska. 
Obecni byli także wałbrzyscy duchow-
ni z kościoła rzymskokatolickiego, z 
prawosławnego oraz z parafii ewan-
gelickiej. W uroczystościach uczestni-
czyli również m. in. wałbrzyscy radni, 
przedstawiciele partii politycznych, 
autor pomnika, jego fundatorzy i 
mieszkańcy Wałbrzycha. Pomnik na-
wiązuje kształtem do skrzydła samo-
lotu. Został ufundowany ze społecznej 
zbiórki prowadzonej przez Komitet do 
spraw upamiętnienia rocznicy kata-
strofy smoleńskiej. Natomiast Skwer 
Smoleński został zrewitalizowany za 
środki z budżetu miasta. Poprzednie 

klomby wyburzono, teren wyrówna-
no. Wytyczono nowy układ alejek, a 
także dokonano nowych nasadzeń 
roślin. Skwer znajduje się naprzeciwko 
budynku głównej poczty, przy ulicy 
Słowackiego.

Nie obyło się bez kontrowersji
Kiedy tylko pojawiła się informacja, 

że miasto planuje budowę skweru na 
danej działce o numerze ewidencyj-
nym 749 położonej przy ulicy Sło-
wackiego w Wałbrzychu w obrębie 
Śródmieścia, w internecie zawrzało. 
Nazwę temu miejscu musiała nadać 
Rada Miasta w formie uchwały, której 
projektodawcą był Prezydent Miasta 
Roman Szełemej. Ostatecznie 12 mar-
ca uchwałę podjęto podczas sesji przy 
23 głosach radnych za oraz 1 przeciw.

Dyskutowali wszyscy
Mimo to, przez kilka tygodni na 

różnych stronach i portalach społecz-
nościowych temat powstania skweru 
wzbudzał wiele skrajnych komentarzy 
wśród mieszkańców. Prezydent Miasta 
Roman Szełemej również włączył się 
w dyskusję. W opublikowanym filmie 
na swojej stronie Facebook apelował 
do mieszkańców: „... Nie mija potrzeba, 
na pewno moja potrzeba godnego, ale 
skromnego uhonorowania, przypo-
mnienia, oddania szacunku tym, którzy 
tam zginęli, pełniąc funkcje publiczne. 
Wyjątkowym osobom, wyjątkowym 
postaciom, z wyjątkowymi zadaniami i 
życiorysami. Chciałbym, aby to oddanie 
szacunku w naszym mieście było god-
ne, było skromne. Stąd moja inicjatywa 
powołania społecznego komitetu....”. 
Setkom komentarzy nie było końca, za-
równo pozytywnych jak i negatywnych.

Inaczej w Świdnicy 
Inaczej postąpiono w sąsiedniej 

Świdnicy. Tam władze miasta zapropo-
nowały konsultacje społeczne, których 
celem była pomoc w podjęciu decyzji 
dotyczącej usytuowania jednej z trzech 
propozycji pomników na skwerze Le-
cha Kaczyńskiego. Miejmy nadzieję, że 
nowy skwer i pomnik położony w śród-
mieściu Wałbrzycha nie będzie wzbu-
dzał nadal kontrowersji wśród miesz-
kańców, a stanie się ważnym miejscem 
refleksji.  

AW-S/PAS
foto: aw-s
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rozmowa tygodnia
Ks. Bogusław Kropielnicki
proboszcz dwóch parafii polskokatolickich - w Bogu-
szowie Gorcach i Wałbrzychu

1kalendarium

Imieniny:
 Jolanty, Wita

Dzień Wiatru

Imieniny:
Anety, Aliny

Ogólnopolskie Święto 
Wolnych Książek

Imieniny:
Adolfa, Laury

Dzień
Czołgisty

Imieniny:
Amandy, Elżbiety

Międzynarodowy Dzień Sushi

CZERWIEC

12
PIĄTEK

CZERWIEC

15
PONIEDZIAŁEK

CZERWIEC

16
WTOREK

CZERWIEC

17
ŚRODA

CZERWIEC

18
CZWARTEK

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
24OC 27OC 22OC 22OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

„Jeśli wydaje ci się, że wszystko idzie dobrze, to znaczy,
że nie masz pojęcia, co się naprawdę dzieje.”  prawo Murphy’ego

Imieniny:
Jana, Mieczysławy

Światowy Dzień Sprzeciwu 
Wobec Pracy Dzieci

Imieniny:
Elizy, Metodego

Narodowy Dzień Pamięci 
Ofiar Niemieckich Nazistow-
skich Obozów Koncentracyj-
nych i Obozów Zagłady

CZERWIEC

14
NIEDZIELA

 CZERWIEC

13
SOBOTA

Imieniny:
Antoniego, Lucjana

Światowy Dzień
Robienia na Drutach
w Miejscach Publicznych

Redaktor Naczelny:
Paweł Szpur, gazeta@30minut.pl

Redaguje zespół:
Bartłomiej Nowak, Marcin Klat,

współpraca:
dr Agnieszka Osińska-Szpur, Michał 
Jabłoński, dr Małgorzata Beślerzewska, 
Małgorzata Szpara, Paweł Ludwiczak, 
Bartłomiej Grzegorczyk, Magda 
Przepiórka, Jakub Zima, Dobrosław 
Kowalski

e-mail: redakcja@30minut.pl, 
Foto: Agencja Art-A, użyczone  
oraz archiwum redakcji

Relacje publiczne i rekrutacja:
Anna Waligóra-Stupnicka 
kontakt@30minut.pl

Dział Handlowy:
531 407 736, 530 180 118
e-mail: reklama@30minut.pl, 
promocja@30minut.pl

Wydawca: Centrum sp. z o.o., 
ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych

Poglądy autorów i treści zawarte w 
publikacji nie zawsze odzwierciedlają 
stanowisko wydawcy

Drukarnia w Sosnowcu
POLSKA PRESS Sp. z o.o., 
ul.Baczyńskiego 25 A, 41-203
Sosnowiec- Milowice

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ 
REKLAM I OGŁOSZEŃ ORAZ KOLUMN 
AUTORSKICH

ul. Ludowa 1C, p. 111, 
58-304 Wałbrzych
tel.: 531 250 173, 
tel.: 531 407 736, 

e-mail: sekretariat@30minut.pl, 
www.30minut.pl

/Tygodnik30minut

REKLAMA R0261/20

sekund
Czarny Bór
Remont drogi w Witkowie
Podpisano umowę na wykonanie robót związanych  z realizacją 
zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych dz. nr 189  w Witkowie”. Umowę sygnowali: wójt 
Gminy Czarny Bór Adam Górecki oraz przedstawiciel firmy Usłu-
gi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski z siedzibą w 
Kamiennej Górze, która będzie wykonawcą robót. Wartość całej 
inwestycji to 615.308,73 zł brutto, z czego 340.200 zł pochodzić 
będzie z budżetu  Województwa Dolnośląskiego. Zaplanowano, 
że prace na drodze zakończone zostaną we wrześniu tego roku. 

Szczawno Zdrój
IV Dyktando „O pióro burmistrza Szczawna – Zdroju”
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w 
Szczawnie - Zdroju,  fundatorem nagrody – burmistrz Marek Fe-
doruk. Dyktando rozpocznie się 16 czerwca o godz. 17.00. Mogą w 
nim uczestniczyć osoby powyżej 15. roku życia, mieszkające na te-
renie naszego kraju, które nie są absolwentami Filologii Polskiej i 
osobiście zgłoszą się u organizatora do 15 czerwca do g. 16. Udział 
w Dyktandzie został zagwarantowany 20 osobom, które jako 
pierwsze dokonają rejestracji. O szczegółach informuje regulamin 
konkursu, dostępny na stronach: http://www.mbp-szczawno.pl/ 
oraz https://www.szczawno-zdroj.pl/

Jak uroczystości Bożego 
Ciała obchodził Kościół pol-
skokatolicki?

Boże Ciało to ważna uroczy-
stość we wszystkich kościołach 
katolickich na całym świecie. 
Kościół polskokatolicki z wielką 
czcią, atencją i pobożnością pa-
trzy na Najświętszy Sakrament. 
My również obchodzimy to 
święto, również mamy procesję 
do czterech ołtarzy i również 
Pan Jezus jest u nas niesiony w 
monstrancji. Kiedyś wychodzi-
liśmy na zewnątrz, ale ostatnio 
ze względów technicznych i 
organizacyjnych procesja np. 
w Boguszowie prowadzona jest  
wewnątrz kościoła. Są cztery 
symboliczne ołtarze, podobnie 
jak w kościele rzymskokato-
lickim czytamy Ewangelię, są 
rozważania, modlitwy. Krótko 
mówiąc, układ liturgiczny jest 
identyczny jak w Kościele rzym-
skokatolickim.

Jest wiele wspólnego mię-
dzy tymi kościołami: takie 
same szaty liturgiczne, krzyż, 
wystrój. A przy tym występu-
je sporo różnic.

Jeżeli chodzi o doktrynę, 
czy o sakramenty święte - ni-
czym się nie różnimy. Uznajemy 
wszystkie siedem sakramen-
tów, uznajemy święta maryjne, 
wszystkie święta zapisane w 
kalendarzu liturgicznym koś-
cioła rzymskokatolickiego m.in. 
także Uroczystość Bożego Ciała. 
To wynika z doktryny i ideologii 
naszego Kościoła.

To czym zatem się różnicie?
Kościół polskokatolicki nie 

odrzucił teologii i doktryny 
Kościoła rzymskokatolickiego, 
nawet struktury. Odrzucił nato-
miast pewne ustalenia ludzkie. 
Różnimy się dyscypliną koś-
cielną, która polega na tym, że 
nie uznajemy zwierzchnictwa 
Watykanu. Jesteśmy Kościołem 
autonomicznym, należymy do 

grupy tzw. Kościołów staroka-
tolickich zrzeszonych w Unii 
Utrechckiej. Takie Kościoły jak 
nasz, o takim samym podłożu 
teologicznym, istnieją w całej 
Europie Zachodniej i Środkowej 
oraz Ameryce Północnej. Ten 
nurt  powstał na bazie sprzeci-
wu wobec dwóch dogmatów, 
ogłoszonych przez papieża na 
Soborze Watykańskim I w 1870 
roku: o nieomylności papieża 
w sprawach wiary i moralności 
i o powszechnej i uniwersalnej 
władzy papieża nad całym Koś-
ciołem. 

Wiadomo też, że księża w 
Kościele polskokatolickim, 
mogą mieć żony i zakładać 
rodziny, różne jest także po-
dejście do spowiedzi świętej.

Nasz Kościół praktykuje dwie 
formy sakramentu spowiedzi. 
Pierwsza to taka, jaka obowią-
zuje w Kościele rzymskokatoli-
ckim, czyli bezpośrednia, przy 
konfesjonale. Te formę prefe-
rujemy dla młodzieży i dzieci, 
przede wszystkim dla tych, 
które po raz pierwszy przystę-
pują do spowiedzi i komunii 
świętej. Druga forma, to spo-
wiedź ogólna, przed ołtarzem. 
Kapłan przypomina wtedy ze-
branym warunki dobrej spo-
wiedzi, mówi na czym polega 
sakrament pokuty, po czym 
prowadzi rachunek sumienia 
I wzywa do żalu za grzechy. 
Uczestniczący w spowiedzi, w 
ciszy i skupieniu wyznają grze-
chy przed Bogiem. Następnie 
ksiądz zadaje im ogólną pokutę 
i udziela rozgrzeszenia. Druga 
forma spowiedzi ma taką sama 
moc sakramentalną jak pierw-
sza, przy konfesjonale.

A forma komunii świętej?
Przed pandemią komunia 

zalecana była pod dwoma po-
staciami. Jest specjalna puszka 
liturgiczna do udzielania komu-
nii św.  pod dwoma postaciami i 
poprzez zamaczanie Ciała Chry-
stusa w Krwi Pańskiej podaje się 
do ust wiernym. Teraz w okresie 
pandemii jest to oczywiście 
niemożliwe. 

Dziękuję bardzo za tę część 
rozmowy. W kolejnej roz-
mawiać będziemy o tym, jak 
Kościół przybył do Polski i jak 
W Polsce funkcjonuje. 

Anna Waligóra - Stupnicka
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

Harcówka
Wałbrzych  Tak głosowali nasi

 czytelnicy w ankiecie
internetowej:

Czy weźmiesz udział
w wyborach na Urząd

Prezydenta RP 28 czerwca 2020 r.? 
Wyniki na dzień 10.06.2020 

TAK
85%

NIE
15%

Wybory na Urząd Prezydenta RP
Przed nami niespełna trzy tygodnie kampanii na Urząd Prezydenta RP. Choć większość z nas chcia-

łaby puścić w niepamięć ostatnią próbę przeprowadzenia głosowania, to z pewnością wielu rodaków 
z emocjami będzie śledzić obecną kampanię. My, nie chcąc wzbudzać dodatkowych i niepotrzebnych 
emocji politycznych, skupimy się na sprawach praktycznych.

REKLAMA R0263/20

Historia prezydentury
Urząd Prezydenta Polski ist-

nieje od grudnia 1922 roku. 
Wówczas Urząd Prezydenta II RP 
zastąpił Urząd Naczelnika Pań-
stwa Republiki Polskiej. Warto 
przypomnieć, że po 1939 roku 
jego depozytariuszami byli pre-
zydenci Polski na uchodźstwie 
w Paryżu, Angers i Londynie. W 
wyniku porozumień Okrągłego 
Stołu, Urząd Prezydenta został 
przywrócony w 1989. Pierwszym 
demokratycznie wybranym pre-
zydentem po 1989 roku był Le-
cha Wałęsa, który odebrał insyg-
nia od ostatniego prezydenta na 
uchodźstwie – Ryszarda Kaczo-
rowskiego.

Prezydent, czyli kto?
Wszystko, co powinniśmy 

wiedzieć o Urzędzie Prezydenta 
RP zawarte jest w Konstytucji, a 
dokładniej w dziale piątym, ar-
tykule 126. Prezydent jest naj-
wyższym przedstawicielem RP 
i gwarantem ciągłości władzy 
państwowej. Prezydent czuwa 
nad przestrzeganiem Konstytu-
cji, stoi na straży suwerenności 
i bezpieczeństwa państwa oraz 
nienaruszalności i niepodziel-
ności jego terytorium. Prezy-
dent Rzeczypospolitej wykonuje 
swoje zadania w zakresie i na 
zasadach określonych w Kon-
stytucji i ustawach. Natomiast w 
artykule 127 zawarty jest sposób 
jego wyboru: „Prezydent Rzeczy-
pospolitej jest wybierany przez 
Naród w wyborach powszech-
nych, równych, bezpośrednich i 
w głosowaniu tajnym. Prezydent 
Rzeczypospolitej jest wybierany 
na pięcioletnią kadencję i może 
być ponownie wybrany tylko 
raz. Na Prezydenta Rzeczypo-
spolitej może być wybrany oby-
watel polski, który najpóźniej w 
dniu wyborów kończy 35 lat i ko-

rzysta z pełni praw wyborczych 
do Sejmu. Kandydata zgłasza 
co najmniej 100 000 obywateli 
mających prawo wybierania do 
Sejmu”.

Co Prezydent może?
Prezydent Rzeczypospolitej 

to: reprezentant państwa w sto-
sunkach międzynarodowych i 
Zwierzchnik Sił Zbrojnych. Nada-
je ordery i odznaczenia oraz no-
minacje. Desygnuje i powołuje 
Premiera i członków Rady Mini-
strów. Nadaje obywatelstwo czy 
przewodniczy Radzie Gabineto-
wej . Ma prawo łaski - czytamy 
na stronie prezydent.pl.

Zgodnie z przepisami art. 122 
Konstytucji warunkiem wejścia 
w życie każdej ustawy jest pod-
pisanie jej przez Prezydenta. 
Mogą jednak wystąpić sytuacje, 
w których Prezydent ma wąt-
pliwości co do słuszności (ce-
lowości) przyjętych w ustawie 
rozwiązań lub jej zgodności z 
Konstytucją.

Kalendarz wyborczy Wybo-
ry Prezydenckie 2020

Przed nami wybory na Urząd 
Prezydenta Polski 2020. Zgod-
nie z kalendarzem wyborczym, 
opublikowanym przez Polską 
Agencję Prasową, w piątek 5 
czerwca minie termin na zawia-
domienie PKW o utworzeniu 
komitetów wyborczych kandy-
datów na prezydenta, a także o 
uczestnictwie w wyborach przez 
komitety wyborcze, których 
zawiadomienia o utworzeniu 
zostały przyjęte przez PKW w 
związku z wyborami prezydenta 
zarządzonymi na 10 maja.

10 czerwca minie termin na 
zgłaszanie do PKW nowych kan-
dydatów na prezydenta, a także 
ponowne zgłaszanie kandyda-
tów, których zawiadomienia 
o utworzeniu zostały przyjęte 

przez PKW w związku z wybo-
rami zarządzonymi na 10 maja. 
W praktyce oznacza to, że do 10 
czerwca komitety nowych kan-
dydatów będą musiały złożyć 
wymagane sto tysięcy podpisów 
poparcia. Okazuje się, że obec-
nie nowym kandydatem, który 

zapowiedział start w wyborach 
jest Rafał Trzaskowski.

12 czerwca pełnomocnicy 
wyborczy będą mogli zgłaszać 
kandydatów na członków obwo-
dowych komisji wyborczych. Na-
tomiast komisje wyborcze mają 
być powołane przez komisarzy 
wyborczych do 15 czerwca.

Wybory korespondencyjne i 
w lokalu. Do 13 czerwca wybor-
cy przebywający za granicą mają 
czas na zgłaszanie konsulom 
zamiaru głosowania korespon-
dencyjnego. Natomiast do 16 
czerwca wyborcy będą mogli 
zgłosić chęć głosowania kore-
spondencyjnego w kraju.

Do 21 czerwca Państwowa 
Komisja Wyborcza na wniosek 
Ministra Zdrowia będzie mogła 
wydać uchwałę, w której zarzą-
dzi wyłączne głosowanie kore-
spondencyjne na terenie co naj-

mniej gminy lub jej części, jeśli 
na tym terenie nastąpiło nagłe i 
znaczące pogorszenie sytuacji w 
związku z epidemią koronawiru-
sa.

Do 26 czerwca osoby prze-
bywające w dniu wyborów na 
obowiązkowej kwarantannie, 
izolacji lub izolacji w warunkach 
domowych będą mogły zgłosić 
zamiar głosowania korespon-
dencyjnego.

Uwaga - ważne! 26 czerwca 
to również dzień do którego wy-
borcy głosujący koresponden-
cyjnie w kraju będą mieli czas 
na wrzucenie kopert zwrotnych 
do nadawczych skrzynek pocz-
towych.

28 czerwca w godzinach od 
7 do 21 odbędzie się głosowanie 
w lokalach wyborczych. Wtedy 
też możliwe będzie dostarczenie 
kopert zwrotnych (od głosują-
cych korespondencyjnie) przez 
Pocztę Polską oraz urzędy gmin 
do właściwych obwodowych 
komisji wyborczych, możliwe 
będzie także dostarczenie ko-
pert zwrotnych przez wyborców 
osobiście lub za pośrednictwem 
innych osób do właściwych ob-
wodowych komisji wyborczych.

Zebrał i opracował 
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl
żródła i cytaty:
www.sejm.gov.pl
https://www.prezydent.pl
https://wybory.gov.pl



Wiadomości z regionu

 Dolny Śląsk stawia 
na nowe technologie i 
zaprasza do siebie inno-
watorów, którzy w swo-
ich przedsięwzięciach 
biznesowych zamie-
rzają wykorzystywać 
druk 3D. Budowa Dol-
nośląskiego Inkubatora 
Druku 3D, realizowana 
dzięki wsparciu fundu-
szy unijnych, właśnie 
ruszyła i ma zakończyć 
się w przyszłym roku. 
Z tej okazji w miejscu 
inwestycji uroczyście 
podpisany i złożony zo-
stał akt erekcyjny.

    – Dolny Śląsk znajduje 
się wśród najbardziej inno-
wacyjnych regionów w Pol-
sce. Budowa gospodarki op-
artej na wiedzy i związany z 
tym wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw to jedne z na-
szych głównych celów strate-
gicznych – mówi marszałek 
Cezary Przybylski. – Od lat 
stawiamy na kooperację sekto-
rów nauki i biznesu, bo to jest 
przyszłość rozwoju gospodar-
czego regionu, a także wiele 
nowych miejsc pracy – dodaje 
marszałek.

    Dolnośląski Inkubator 
Druku 3D będzie skierowany 
przede wszystkim do mikro, 
małych i średnich przedsię-

biorców, którzy rozpoczynają 
działalność i nie mają jeszcze 
własnych obiektów produk-
cyjnych, magazynowych czy 
usługowych. Celem projektu 
jest pomoc małym firmom 
w uruchamianiu działalno-
ści gospodarczej w oparciu 
o doradztwo specjalistyczne. 
Inkubator ma przede wszyst-
kim przygotować nowych 
potencjalnych producentów 
do rozwoju swojej działalno-

ści i uruchomienia własnych 
zakładów.

    - To niezwykle istotna in-
westycja. Zabiegamy o wspar-
cie jej ze źródeł rządowych. 
Cieszy nas to, że rodzimi przed-
siębiorcy będą mogli korzystać 
z wielu nowoczesnych roz-
wiązań, a także konkurować 
w nowych technologiach z 
zagranicznymi koncernami – 
informuje wicemarszałek 
Grzegorz Macko.

    W Centrum Druku 3D 
możliwe będzie zaprojekto-
wanie danego elementu, a 
następnie jego wydrukowa-
nie z tworzyw sztucznych czy 
metalu. Nowoczesne urzą-
dzenia będą w stanie druko-
wać nawet skomplikowane 
modele wykorzystywane w 
medycynie. Dolnośląski Inku-
bator Druku 3D będzie także 
współpracował z podmiotami 
naukowymi, pracującymi nad 

innowacyjnymi możliwościa-
mi drukarek. Zainteresowa-
ni będą mogli również brać 
udział w spotkaniach i war-
sztatach druku 3D, realizo-
wanych w ramach Akademii 
Druku.

    Dolnośląski Inkubator 
Druku 3D będzie gotowy w 
połowie przyszłego roku. 
Koszt inwestycji to ponad 
24,1 mln zł, w tym 15,7 mln zł 
to środki unijne.

PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Czas na podsumowanie działań
samorządu województwa w 2019 roku

Już po raz drugi sporzą-
dzony został „Raport o stanie 
Województwa Dolnośląskie-
go”, który podsumowuje pra-
cę samorządu województwa 
i podległych mu instytucji w 
ubiegłym roku. Raport opisu-
je aktualny poziom rozwoju 
regionu, przedstawia najważ-
niejsze inwestycje samorządu 
i stan ich realizacji, a jedno-
cześnie określa plany oraz 
kierunki działań na kolejne 
lata.

Dolnoślązacy mogą zabrać 
głos w dyskusji nad stanem 
województwa. Debata nad 
Raportem odbędzie się 25 
czerwca 2020 r. podczas sesji 
Sejmiku Województwa. Infor-
macje o tym, jakie warunki 
należy spełnić by zabrać głos 
w debacie oraz treść „Rapor-
tu o stanie Województwa 
Dolnośląskiego 2019” można 
przeczytać na stronie www.
sejmik.dolnyslask.pl.

Dolnośląski biznes
wkracza w trzeci wymiar

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie
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Studio Espresso gościło w Cafe Sztygarówka w Starej Kopalni

z byłym piłkarzem Górnika Wałbrzych, a obecnie piłkarzem III ligowej Polonii Świdnica rozmawiał Paweł Szpur

ze Sławomirem Orzech

Oglądnij pełny wywiad

REKLAMA R0264/20

szkoła

Dodatek solidarnościowy,
zasiłek dla bezrobotnych,
zasiłek opiekuńczy
Sejm przyjął propozycję usta-
wy autorstwa Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy o dodatku soli-
darnościowym przyznawanym 
w celu przeciwdziałania nega-
tywnym skutkom COVID-19. 
Propozycja ustawy wprowadza 
nowe świadczenie dla osób, któ-
re utraciły pracę - dodatek soli-
darnościowy wypłacany przez 
trzy miesiące oraz podwyżka na 
czas określony zasiłku dla bez-
robotnych. Ustawa powstała we 
współpracy z NSZZ Solidarność, 
Ministerstwem Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej oraz Zakła-
dem Ubezpieczeń Społecznych. 
Dodatek solidarnościowy ma 
być świadczeniem przyznawa-

nym od 1 czerwca do 31 sierp-
nia 2020 br. w wysokości 1400 zł 
miesięcznie. Będzie on przysłu-
giwał osobom zatrudnionym na 
etacie, z którymi po 15 marca br. 
rozwiązano umowę o pracę za 
wypowiedzeniem oraz osobom, 
którym umowa po 15 marca br. 
uległa rozwiązaniu z upływem 
czasu, na który była zawarta 
(czyli wygasła). Warunkiem ko-
niecznym uzyskania prawa do 
dodatku solidarnościowego bę-
dzie posiadanie w 2020 r. okre-
su podlegania ubezpieczeniom 
społecznym z tytułu stosunku 
pracy przez co najmniej okres 60 
dni. Natomiast zasiłek dla bezro-
botnych ma być podwyższony 
do wysokości 1200 zł miesięcz-
nie w okresie pierwszych 90 dni 
posiadania prawa do zasiłku. Po 
tym okresie kwota zasiłku wynie-
sie 942,30 zł. Zasiłek ma wzros-
nąć od 1 września 2020 br. Pod-
wyższoną kwotę zasiłku mają 
otrzymać wszyscy bezrobotni 
(aktualnie pobierający zasiłek 
oraz nowo rejestrujący się). Sejm 
uchwalił także kolejną tarczę an-
tykryzysową – Tarcza 4.0 ma na 
celu łagodzenie skutków kryzy-
su spowodowanego epidemią 
koronawirusa. Tarcza 4.0 zakłada 
m.in. przedłużenie do 28 czerw-
ca br. prawa do dodatkowego 
zasiłku opiekuńczego dla osób, 
które sprawują osobistą opiekę. 
Aby ustawy mogły wejść w ży-
cie musi je jeszcze przegłosować 
Senat i wtedy trafią do podpisu 
przez Prezydenta.

Jak to się stało, że postanowi-
łeś zajmować się zawodowo piłką 
nożną?

Jak pewnie każdy młody czło-
wiek, zaczynałem grać na podwór-
ku. Zauważyli to moi rodzice. Moja 
mama zaprowadziła mnie na pierw-
szy trening jak miałem siedem lat. 
Od razu do Włodzimierza Ciołka, a 
tam byli dużo starsi ode mnie za-
wodnicy.

Czyli prosto do legendy.
Tak jest, oczywiście. Pozdrawiam 

Włodka Ciołka. I tak od 7 roku życia 
do praktycznie 21 roku życia cały 
czas w Górniku. Tak to wyglądało.

Piłka nożna sprawiała Ci tyle 
frajdy, że poświęcałeś jej więcej 
czasu niż innym rzeczom?

Oczywiście, piłka była na pierw-
szym miejscu, później była szkoła 

(śmiech), później było wszystko 
inne.

Jak porównasz czasy trenowa-
nia w piłkę? Teraz czy kiedyś było 
jest łatwiej?

Myślę, że ciężko to porównać. 
Czasy się zmieniły, ale jak ja na to pa-
trzę z mojej perspektywy widzę, że 
młodzież teraz ma więcej możliwo-
ści. Mogą się rozwijać, mają więcej 
sprzętu i więcej miejsca przeznaczo-
nego na to.

Mają teraz wielofunkcyjne boi-
ska...

Dokładnie.
Przeszedłeś wszystkie katego-

rie wiekowe w Górniku i dotarłeś 
do pierwszej drużyny. W pewnym 
momencie postanowiłeś jednak 
zmienić klub.

Pierwszy mój klub, do którego 
przeszedłem w ramach wypoży-

czenia, to była Bielawianka Bielawa. 
Wtedy Górnik grał w II lidze. W zimie 
przeniosłem się w ramach wypoży-
czenia, gdyż miałem małe szanse na 
grę regularną, a chciałem regular-
nie grać. Poszedłem do Bielawianki, 
gdzie był mój znajomy Michał Łaski, 
który mi bardzo pomógł i razem z 
nim mieszkałem. Bardzo dobre pół 
roku tam spędziliśmy, ale nie udało 
nam się utrzymać w III lidze i wróci-
łem do Górnika walczyć o awans z III 
ligi z powrotem do II ligi. Co też nam 
się nie udało. Przegraliśmy baraż z 
Polonią Warszawa.

Który był emitowany na pas-
mach ogólnopolskich.

Tak jest.
W Górniku nie udało się, ale 

była przygoda zagraniczna. Gdzie 
trafiłeś?

Trafiłem przez przypadek, gdyż 
zadzwonił do mnie znajomy, że jest 
taka opcja, by jeździć do Niemiec. 
Do Rot-Weiss Bad Muskau. To jest 
taka drużyna, która znajduje się w 
mieście uzdrowiskowym graniczą-
cym z Polską Bad Muskau. W tej 
drużynie było bardzo dużo Polaków, 
panowała fajna atmosfera.

Jaka to była liga?
Jeżeli dobrze liczę, to siódma liga.
Mamy ligę siódmą niemiecką i 

trzecią polską. Jak porównasz te 
ligii?

Myślę, że ciężko porównać te ligii. 
Już prędzej polską czwartą ligę, bo 
jest to bardziej amatorskie granie. W 
Polsce w III lidze już bardziej profe-
sjonalnie podchodzi się do sprawy. 
Główna różnica jaką ja zauważyłem, 
to jest na pewno to, że w Polsce 
przywiązuje się uwagę do taktyki i 
ułożenia zespołu, do całości jako ze-
spół. Trener przywiązuje uwagę do 
tego, jak zachowuje się cały zespół 
na boisku. Tam z kolei w Niemczech 
decydowało to, kto ilu miał obcokra-
jowców w drużynie i ilu zdolnych za-
wodników. Jeśli było pięciu wyróż-
niających się zawodników, to była 
lepsza drużyna.

Ile czasu grałeś w Niemczech?
W Niemczech grałem pół rundy, a 

stamtąd przeniosłem się do Austrii - 
również na pół rundy. Ale ponownie 
wróciłem do Niemiec na sezon.

Zanim wrócimy do Polski... w 
jakiej drużynie grałeś w Austrii?

Kimbergaming. Tam długo grał 
Radek Matuszak i to dzięki niemu i 
jego synowi nas tam kilku grało.

Która to była liga?
Około szóstej, ale ciężko to po-

równać, gdyż poziom piłkarski tam 
w Austrii był dużo mniejszy niż w 
Niemczech i Polsce.

Wróciłeś do Polski i postanowi-
łeś grać w Świdnicy.

Najpierw wróciłem do Górnika 
do IV ligi. Było to w poprzednim 
sezonie. Walczyliśmy ze Śląskiem 
Wrocław o wejście do III ligi, naj-
pierw do baraży. Niestety nie udało 
się, przegraliśmy ze Śląskiem. Po 
tym feralnym sezonie Górnik Wał-
brzych wycofał się do A klasy. Z po-
wodów finansowych.

Trzeba było szukać klubu?
Trzeba było szukać jakiegoś wy-

zwania na lepszym poziomie.
Jak to się stało, że trafiłeś do 

Świdnicy? Dostałeś propozycję 
gry?

Praktycznie tą propozycję dosta-
łem w ostatniej chwili, gdyż z po-
wrotem jeździłem do Niemiec i mia-
łem tam zaklepany klub. Pojawiła się 
opcja gry w Świdnicy, gdzie trener 
i chłopaki ambitnie podchodzili do 
sprawy. Widać było, że chcą wywal-
czyć ten awans do III ligi. Dostałem 
propozycję i zgodziłem się na nią.

Dziękuję za rozmowę,
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Bezpłatne przyłbice
To doskonały przykład na to, jak pomysłowi ludzie wspólnie góry przenoszą. Z jednej strony epi-

demia koronawirusa wstrzymała życie społeczne i gospodarkę, ale z drugiej pobudziła aktywność 
wałbrzyszan, którzy wytwarzają i bezpłatnie rozdają potrzebującym bardzo dobrej jakości przyłbice 
ochronne. Przekazano ich już ponad 1400, a produkcja nadal trwa.

Stan epidemii spowodował, że 
w wielu miejscach zaczyna bra-
kować środków ochronnych. Za 
pośrednictwem mediów docierały 
do społeczeństwa alarmujące i dra-
matyczne relacje ze szpitali i do-
mów opieki. Dla wielu aktywnych 
ludzi był to impuls do działania. Tak 
właśnie było w przypadku Fundacji 
„Merkury”, gdzie z chęci pomaga-
nia rozpoczęto współpracę z Poli-
techniką Wrocławską i zmieniono 
biuro Fundacji w małą manufaktu-
rę przyłbic.

Początki produkcji były trud-
ne. Najłatwiej było zmotywować 
zespół i wolontariuszy. Mieliśmy 
chęci, ale brakowało materiałów – 

gumki do mocowania i folia plexy 
stały się towarem deficytowym i 
bardzo szybko drożejącym. Pierw-
sze szybki wycinaliśmy ręcznie, 
efekt nie zawsze był zadowalający 
– wspomina Iwona Żuk-Magierska, 
koordynatorka akcji z ramienia 
Fundacji. Wydział Chemii Politech-
niki Wrocławskiej robił, co mógł, 
żeby wydrukować dostateczną 
liczbę opasek, ale szybko okazało 
się, że wydajność drukarki 3D jest 
za mała w stosunku do planów i za-
uważalnych potrzeb. Były momen-
ty zwątpienia, że nie damy rady 
wyprodukować dostatecznej ilości 
przyłbic lub, co gorsza, dostarczy-

my komuś produkt złej jakości – 
dodaje Żuk-Magierska.

Przyszedł czas na efekty – przy-
łbice w większych ilościach zostały 
bezpłatnie przekazane medykom, 
opiekunom w domach seniora i 
DPS-ach. Zespół Politechniki Wroc-
ławskiej pod kierownictwem prof. 
Stanisława Bartkiewicza z Wydzia-
łu Chemii zaprojektował opaski 
zapewniające komfort noszenia 
przyłbicy połączony ze skuteczną 
ochroną. Również dzięki zaanga-
żowaniu i determinacji Profesora 
władze Wydziału zakupiły odpo-
wiedni sprzęt umożliwiający wy-
twarzanie dużej ilości opasek w 
znacznie krótszym czasie. Nato-
miast środki pozyskane z Programu 
„Korpus Solidarności” Narodowego 
Instytutu Wolności umożliwiły Fun-
dacji zakup folii dobrej jakości i jej 
profesjonalne pocięcie na szybki.

Wytworzone przez Fundację 
„Merkury” i Politechnikę Wrocław-
ską przyłbice wykorzystywane są 
m.in. przez ratowników SOR-u, 
lekarzy i pielęgniarki ze szpitala, 
pracowników Hospicjum i Domu 
Seniora, personel Domów Pomocy 
Społecznej w Wałbrzychu, Jaworze, 
Mierczycach i Bolkowie. Ostatnio 
także dostali je nauczyciele – I i II 

LO w Wałbrzychu na czas matur 
oraz wałbrzyskich szkół podstawo-
wych na egzamin ósmoklasisty.

Przyłbice powstały dzięki zaan-
gażowaniu wielu osób i instytucji. 
Oprócz wyżej wymienionych byli 
to – Marcin Borowiec, Mariusz Ko-
bylarz, Jarosław Rumniak, Robert 
Kalinowski, Wojciech Magierski, 

II LO w Wałbrzychu i firmy LOGO, 
Drew- Rom, Heapmail, Pasmante-
ria na ul. Głównej w Wałbrzychu, 
Związek Dolnośląskich Pracodaw-
ców. Fundacja „Merkury” dzięku-
je wszystkim za dotychczasową 
współpracę i wspólnie pomagamy 
dalej.

Red./T.S.

Nowy blask kapliczek
Czarnoborskie wiejskie kapliczki, przydrożne krzyże, czy kamien-
ne pomniki to nie tylko miejsca kultu, ale również ważne elementy 
wiejskiego dziedzictwa kulturowego. Właśnie trwają prace w Gmi-
nie Czarny Bór nad finalizacją projektu grantowego pt. „Czarno-
borskie kapliczki i pomniki”. 

Dzięki dofinansowaniu daw-
ny blask odzyskują już: teren wo-
kół Kapliczki Matki Boskiej Czę-
stochowskiej (dawniej Ildefonsa) 
w Borównie, kapliczki Św. Anny 
w Witkowie, porządkowany jest 
Zespół Pałacowo-Ogrodowy 
Czettritzów, na terenie którego 
znajdują się pomniki nagrob-
ne rodziny von Portatius. Prace 
nad realizacją zadania trwają 
już od maja. W wymienionych 
miejscach zamontowane zosta-
ły tablice turystyczne oraz ław-
ki spełniające również funkcję 
stojaków do rowerów. Teren jest 
odchwaszczany i porządkowany, 
a niebawem ruszą nasadzenia 
kwiatów i krzewów. A wszystko 
w ramach programu „Zacho-
wanie dziedzictwa lokalnego - 
miejsca odtworzenia krajobrazu 
kulturowego wsi”. Na realizację 
zadania Biblioteka + Centrum 
Kultury otrzymała dofinansowa-
nie w wysokości 20.000,00 zł.

Projekt realizowany w ra-
mach: „Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa in-
westująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 

2014–2020 - Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju kie-
rowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020 dla operacji realizowa-
nych w ramach projektu granto-
wego.

Red./KB
foto: BC+K 

Robert Biedroń w Wałbrzychu
Robert Biedroń, kandydat Lewicy na prezydenta RP spotkał się w Wałbrzychu z przedstawicielami Le-
wicy, byłymi górnikami, sympatykami, a także dziennikarzami. Spotkanie odbyło się pod Pomnikiem 
Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego przy Alei Wyzwolenia. Przybyło na nie kilkadziesiąt osób.

- Wałbrzyscy górnicy odegrali 
bardzo znaczącą rolę nie tylko w 
Wałbrzychu, to dzięki nim Polska 
rosła w siłę – mówił podczas spot-
kania Robert Biedroń. Ich trud, 
ich ciężka praca sprawiły, że pol-
skie miasta, polski przemysł przez 
ostatnie dziesięciolecia odbudo-
wywały się. Górnicy to wielki skarb 
i Polski Ludowej, i III Rzeczpospo-
litej. Pod pomnikiem Pamięci Gór-
ników Wałbrzyskich pragnę złożyć 
hołd wszystkim górnikom.

Kandydat na prezydenta mówił 
także o czasie, kiedy bezrobocie w 
Wałbrzychu wynosiło 35%, o tym 
jak dzięki wysiłkowi mieszkańców 
odbudowywano miasto po trans-
formacji, przekształcając je w duży 
ośrodek przemysłowo - turystycz-
ny. Dziękował i górnikom, i miesz-
kańcom miasta za trud, nazywając 
wszystkich bohaterami.

- Daliście radę zostawieni czę-
sto sami sobie, bez pomocy ze 
strony państwa.

Robert Biedroń wspomniał tak-
że o teraźniejszych problemach 
związanych z kryzysem, który za-
czyna dotykać Wałbrzych obecnie. 
Wspominał o zagrożonych miej-
scach pracy w Aqua Zdroju i Por-
celanie Krzysztof.

Odpowiadając na pytania 
dziennikarzy, Robert Biedroń po-

twierdził gotowość udziału we 
wszystkich debatach telewizyj-
nych i radiowych. Zapytany czy 
weźmie udział także w wielkiej 
debacie, którą proponuje Rafał 
Trzaskowski, współprodukowa-
nej przez trzy stacje telewizyjne, 
podczas której pytania zadawali-
by dziennikarze wszystkich trzech 
stacji, powiedział m.in.:

- Wezmę udział w każdej deba-
cie, która będzie organizowana, 
ponieważ jestem wielkim zwolen-
nikiem rozmowy. Tylko nie może 
być tak, bo ja rozumiem, że częścią 
tego planu jest to, żeby nie odbyły 
się pozostałe debaty. Ja chciałbym, 
żebyśmy mieli szansę debatować 
w różnych stacjach, przy różnych 
okazjach, a boję się, że Rafał Trza-
skowski boi się debatowania, boi 
się tej konfrontacji, tego, że okaże 

się, że „król jest nagi”. Nie pozwól-
cie Państwo na to, żeby skupić całą 
uwagę tylko na jednej debacie. 
To jest też w interesie Państwa. 
Po to jest kampania, po to są wy-
bory prezydenckie, żebyśmy przy 
różnych okazjach ze sobą rozma-
wiali. Wiem, że i Polsat i TVN i TVP 
próbują organizować debaty tak-
że przez swoje stacje i chciałbym 
tam się spotkać ze wszystkimi 
kandydatami i rozmawiać o przy-
szłości Polski. A jak będzie debata 
wspólna wszystkich stacji, to także 
trzeba tam być. Ale sprowadzenie 
całej kampanii do jednej, jedynej 
debaty, w mojej ocenie jest tchó-
rzostwem, jest nie fair wobec wy-
borców.

AW-S
foto: aw-s
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Denialiści klimatyczni w 
Polsce podnoszą głosy, że maj 
mamy za sobą chłodny a i czer-
wiec jest wyjątkowo zimy. Ergo? 
Kryzys klimatyczny to ściema 
ekologów wymyślona dla ro-
bienia lukratywnych interesów 
na zmianach gospodarczych 
– to najkrótsza droga do poglą-
dów o klimacie.

Najsłabszą stroną deniali-
zmu – i generalnie wszelkich 
pomysłów antynaukowych – 
jest wybiórczość i dobieranie 
tematów do postawionej z góry 
tezy. W taki sposób tworzy się 
poglądy, opinie a nie bazuje na 
wiedzy i nauce.

Oczywiście nikt nie zaprze-
cza faktom, że obecna wiosna 
należy do chłodnych. Należy 
jednak brać pod uwagę, że jeśli 
mówimy „kryzys klimatyczny”, 
to rozwinięciem jest tu kolejny 
termin – globalne ocieplenie. 
Kluczem jest tu słowo GLO-
BALNE. Rzecz w tym, że wiosna 
chłodna była tylko na niewiel-
kim obszarze globu, a globalnie 
bardzo wysokie temperatury i 
tak zdecydowały o stałym wzro-
ście temperatur. GLOBALNIE 
maj ponownie był najcieplej-
szym miesiącem w całej historii 
pomiarów. Dla zainteresowa-
nych obserwowaniem historii 
pomiarów polecam stronę cli-
mate.copernicus.eu.

Nie łudźmy się, przyswaja-
nie wiedzy dotyczącej zmian 
klimatu nie jest proste, łatwo 
dostępne i nie jest też elemen-
tem edukacji szkolnej. W szko-
łach o klimacie mówi się tak, 
jakby kryzysu wcale nie było. 
W Polsce, jedna z osób, która 
podjęła się trudu dotarcia do 
jak największej ilości osób, jest 
prof. Szymon Malinowski. „Chcę 
chwytać się wszystkich sposo-
bów komunikacji, by mówić o 
zmianie klimatu. Zauważyłem, 
że gdy wypowiadam się w roli 
profesora, to część osób pusz-
cza to mimo uszu, bo istnieje 
przekonanie, że naukowiec 
żyje w innym świecie. Jonathan 
Ramsey, reżyser i pomysłodaw-
ca filmu, zaproponował mi inny 
sposób narracji. To opowieść o 
faktach naukowych, ale z oso-
bistej perspektywy” - profesor 
Szymon Malinowski o filmie 
„Można panikować”, który obej-
rzymy za darmo na kanele You-
Tube jesienią, po festiwalu Mil-
lennium Docs Against Gravity. 
Już teraz zachęcam!

REKLAMA R0266/20

Chełmiec posprzątany!
Za nami inicjatywa społeczna, której celem było uporządkowanie flagowej góry Wałbrzycha. Akcja Po-

sprzątajmy Razem Chełmiec cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, frekwencja mimo panującej 
deszczowej aury dopisała wyśmienicie ponieważ do prac porządkowych stawiło się blisko stu zapaleńców.

Sprzątanie Chełmca ruszy-
ło o godzinie 10:00 w minioną 
niedzielę w czterech punktach 
startowych: Boguszów Gorce 
Stadion, ulica Piasta – szlaban, 
DWORZYSKO, Lubomin. Prace 
porządkowe przebiegały wzdłuż 
szlaków turystycznych. W akcję 
włączyła się gmina Szczawno-
-Zdrój, która aktywistom rozdała 
worki na śmieci i rękawiczki. - 
Przemierzając szlaki turystyczne 
prowadzące na szczyt zbierali-
śmy najczęściej puste butelki po 
napojach alkoholowych, pusz-
ki po piwie i butelki typu PET. 
- komentuje twórca tej zacnej 
idei a zarazem biegacz Jarosław 
Kowalczyk. Wolontariusze nie 
zapomnieli o zachowaniu odpo-
wiedniego dystansu. Jak podają 
wolontariusze, zebrano ponad 
30 worków odpadów. Organiza-
torzy szczególne dziękują Straży 
Pożarnej z OSP Boguszów Górce 
za odbiór nieczystości i pomoc 

w oczyszczaniu szlaków. Warto 
dodać, że na szczycie czekała go-
rąca herbata i kawa. Wśród do-
datkowych atrakcji nie zabrakło 
również rozpalonego ogniska 
przygotowanego przez Gminę 
Szczawno-Zdrój, gdzie głodni i 
zmęczeni aktywiści mogli upiec 
kiełbaskę. Szczególne podzięko-
wania kierowane są również do 
grup biegowych: Grupa Biegowa 
Dzikowiec, Grupa Biegowa PRE-

DATORS, KAT KROSS, LEKKIE ZA-
DYSZKI, Sekcja Biegowa I Nordic 
Walking Trójgarb Stare Bogaczo-
wice za zaangażowanie i pomoc 
w całym wydarzeniu. Po udanej 
akcji na Chełmcu czas na po-
sprzątanie Książańskiego Parku 
Krajobrazowego, na który dzia-
łacze zapraszają w dniu 11.07, o 
czym z pewnością napiszemy.

PAS/JK
foto: Jarosław Kowalczyk

Bezpłatne WIFI 
w Wałbrzychu

Jest bezpłatny internet 
w 13 miejscach w Wałbrzy-
chu. Wszystkie uruchomio-
ne punkty są zlokalizowane 
zgodnie ze wskazaniami  sa-
mych mieszkańców, którzy 
wypowiedzieli się na ten te-
mat w specjalnie przygoto-
wanej ankiecie.

Latem tego roku urucho-
miona zostanie kolejna, poka-
zująca, gdzie powinny zostać 
usytuowane następne punk-
ty. Montaż i uruchomienie 
hotspotów z bezprzewodo-
wym i przez 5 lat nieodpłatnym 
internetem kosztował 15 tysię-
cy euro. Inwestycja w stu pro-
centach została sfinansowana z 
funduszy Komisji Europejskiej. 
Jak informował podczas kon-
ferencji prasowej  prezydent 
Wałbrzycha Roman Szełemej - 
całe przedsięwzięcie  to wynik 
działania kilku wydziałów UM 
w Wałbrzychu.

aw-s
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Co ćwierka w sieci...
WałbrzychMojeMiasto

MKS Szczawno-Zdrój

Cezary Przybylski

Kancelaria Prezydenta

Przewodniczący Episkopatu

Muzeum Porcelany w Walbrzychu

BBN

Ministerstwo Edukacji Narodowej

@WalbrzychMM

@MksZdroj

@PrzybylskiCez

@prezydentpl

@Abp_Gadecki

@MuzeumWalbrzych

@BBN_PL

@MEN_GOV_PL

1:32 PM · 4 cze 2020

8:31 PM · 9 cze 2020

2:17 PM · 8 cze 2020

1:55 PM · 9 cze 2020

11:17 AM · 9 cze 2020

2:54 PM · 9 cze 2020

10:42 AM · 9 cze 2020

4:11 PM · 9 cze 2020

Trwa budowa budynku przy ulicy Staszica. Powstaną w nim 43 mieszkania ko-
munalne oraz dwa komfortowe lokale użytkowe o powierzchni 235,20 m2 oraz 
163,02 m2. Zainteresowani wynajęciem już mogą kontaktować się z Miejskim Za-
rządem Budynków https://mzbwalbrzych.pl #Wałbrzych

Hej @Dolny_Slask przygotowujemy wraz z @Turnieje_Fifa i firmą ZINA Klubowe 
Mistrzostwa Dolnego Śląska w grę FIFA 20. Jesteście zainteresowani? Dajcie nam 
o tym znać kontakt@mksszczawnozdroj.pl @SlaskWroclawPl @ZaglebieLubin @
AP_Zaglebie @MKS_ZL @CzarniWalbrzych @PZPNGrassroots

Samorząd @Dolny_Slask przejął od @PKP_PLK_SA
 linie kolejowe na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów Zdrój! Dziś podpisa-
ny został akt notarialny, dzięki któremu już niedługo mieszkańcy regionu zyskają 
nowe połączenie kolejowe m. in. do uzdrowiska w Świeradowie Zdroju.

W Lipuszu Prezydent wręczył promesy na zakup wozów gaśniczych druhom z 25 
jednostek OSP z woj. pomorskiego. Wielu z nich walczyło ze skutkami nawałnic w 
2017 r. Dzięki m. in. wsparciu AndrzejDuda  strażacy ochotnicy z całej Polski otrzy-
mają w tym roku środki na ponad 500 wozów.

Zwracam się do wszystkich uczestników uroczystości religijnych z gorącym 
apelem o konsekwentne stosowanie się do aktualnych zaleceń sanitarnych. W 
sposób szczególny proszę o zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu 2 
metrów.  #Komunikat #BożeCiało: https://bit.ly/2zlZVTa

Za sprawą odnalezionych niedawno broszur reklamowych i informatorów po-
chodzących z lat 1959, 1975 i 1983 uchyliły się przed nami wrota czasu. Zaprasza-
my w  wyjątkową podróż po wnętrzach Muzeum w Wałbrzychu i Muzeum Okrę-
gowego. Wystarczy odwiedzić nasz profil na Facebooku.

W Lipuszu Prezydent wręczy druhom z 25 jednostek OSP z woj. pomorskiego promesy 
na zakup wozów gaśniczych. Strażacy walczyli ze skutkami nawałnic w 2017, w których 
zginęło 6 osób. Dzięki wsparciu Prezydenta ochotnicy z całej Polski otrzymają w tym roku 
środki na ponad 500 wozów

Do tej pory otrzymaliśmy ponad 4tys. wniosków od szkół ponadpodstawowych 
o dodatkowe środki ochrony.  Na kolejne zgłoszenia czekamy do 10 czerwca. 
Wspólnie z @MZ_GOV_PL zachęcamy dyrektorów do przesyłania wniosków 
przez stronę: https://soi.mz.gov.pl. #bezpieczeństwo

REKLAMA R0267/20
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Podczas ostatnich miesięcy 
wielu uznało, że całe to za-
mieszanie z sadzeniem drzew, 
nieścinaniem łąk, poidełkami 
dla pszczółek, czy z unikaniem 
plastiku, wobec poczucia za-
grożenia dręczącego kruche, 
zawodne, tymczasowe ziem-
skie powłoki przyzwyczajone 
do luksusu codziennych za-
kupów i beztroskiego marno-
trawstwa, to fanaberia.

Ironia. Czeka nas wszyst-
kich śmierć. Prędzej, czy póź-
niej, jako kolejny etap życia, 
czasem wyzwolenie. Może 
czeka nas zagłada, za chwilę 
lub za dłuższy czas, spowo-
dowana właśnie tym beztro-
skim zadowalaniem tego sła-
bego, kluskowatego zlepku 
komórek. Realizacja kosztem 
wszystkiego wokół. Poży-
czanie i cwane śmianie się w 
twarz, gdy dług trzeba oddać.

"Fanaberia" jak wszystko, 
co toczy się poza światem je-
dzenia, spania i piwa do snu 
- kebaba powszedniego, tego, 
co nadaje wartość, czego trzy-
mamy się, żeby móc mówić 
o sensie istnienia. Co otwiera 
się jak nowe planety, gdy tyl-
ko uda się sięgnąć umysłem 
poza ignorancję. Kebaba po-
wszedniego.

Będzie ku temu okazja. Za-
wsze jakaś jest.

Nie dlatego polecam, że to 
jedyne wydarzenie (oprócz 
otwartego kina Apollo i 
WOK-owskiego kina na po-
wietrzu), które zobaczymy w 
czerwcu oraz nie dlatego, że 
felietony czyta mój szef (pusz-
czam oko, lecz twarz jak ze 
skały).

Zapowiada się interesują-
co. Huczne, dwudniowe za-
kończenie wystawy "Dekada 
ognia" w Starej Kopalni - 20 i 
21 czerwca.

Spotkajmy się, dajmy po-
rwać w zakamarki czyjejś wy-
obraźni, ustalmy sami warun-
ki tego porwania. To więcej 
możliwości.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Kobieta – według defini-
cji kobieta to żeński dojrzały 
płciowo osobnik z rodzaju 
Homo. W biologii przyjmuje 
się, że różnice w genotypie 
kobiety i mężczyzny determi-
nują dymorfizm płciowy czło-
wieka. Kobieta różni się od 
mężczyzny rodzajem chro-
mosomalnym, gdyż 99,995% 
zdrowych kobiet ma dwa 
chromosomy X, co jest jedną 
z manifestacji dymorfizmu 
płciowego. Tyle z biologii. Jak 
mówi porzekadło: „im bar-
dziej w las, tym więcej drzew”. 
Nie inaczej jest, gdy „wpły-
wam na suchego przestwór 
internetowego oceanu” w 
poszukiwaniu definicji słowa 
kobieta. Jest tego tak dużo 
w niemal każdej dziedzinie 
życia, że stron w Tygodniku 
30 minut nie starczyłoby na 
opisanie. Ale można trafić na 
co ciekawsze smaczki. Oka-
zuje się na przykład, że nie-
mal trzydzieści tysięcy osób 
podpisało się pod petycją o 
usunięcie „seksistowskich” 
definicji słowa „kobieta” ze 
słownika Oxford English Dic-
tionary oraz słownika wyra-
zów bliskoznacznych Oxford 
Thesaurus of English. Celem 
petycji jest „wyeliminowanie 
określeń, które dyskryminu-
ją kobiety lub są wobec nich 
protekcjonalne”, poszerzenie 
wpisu na temat słowa „ko-
bieta”, a także zmieszczenie 
w definicji słowa „kobieta” 
przedstawicielek mniejszości 
seksualnych, takich jak kobie-
ty transpłciowe. Ale przejdź-
my na nasze podwórko. Wielu 
mężczyzn twierdzi, że świat 
bez kobiet może być lepszy, 
ale bez nich jest niemożliwy. 
Ja posunę się dalej. Polityka 
bez kobiet byłaby możliwa, 
ale bez nich w polityce jest 
mało powściągliwa. Kobiety 
w polityce łagodzą obyczaje, 
zmieniając charakter poli-
tycznego sporu. Obserwu-
jąc wiele kampanii na urząd 
prezydenta, zastanawiam się, 
dlaczego ciągle w naszym 
kraju Prezydentem Polski nie 
może zostać w końcu kobie-
ta?! 

Redaktor Naczelny
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Burmistrz Boguszowa – Gorc odwołany
W minioną niedzielę w Boguszowie-Gorcach odbyło się referendum w sprawie odwołania burmi-
strza Jacka C. Mieszkańcy miasta zadecydowali że Jacek C., który nadal pozostaje w areszcie,  nie 
będzie już burmistrzem miasta. Jak poinformowała PAP, w głosowaniu oddano 3991 głosów. By 
referendum było ważne, do urn wyborczych musiało pójść co najmniej 3089 osób. Przeciwnych 
odwołaniu burmistrza było 66 głosów, pozostałe 3925 głosujących opowiedziało się za odwoła-
niem Jacka C. z  funkcji burmistrza.

Wygaśnięcie mandatu bur-
mistrza w wyniku referendum 
oznacza też odwołanie jego za-
stępcy. Do czasu nowych wybo-
rów obowiązki burmistrza pełnić 
będzie osoba wyznaczona przez 
premiera. Premier powinien też 
niezwłocznie zarządzić wybory 
przedterminowe, które powinny 
zostać zorganizowane w ciągu 
90 dni. Jednakże może to nastą-
pić pod warunkiem, że nie wnie-
siony zostanie protest przeciwko 

ważności referendum. Gdyby tak 
się stało do czasu rozpoznania 
protestu przez  sąd, nie zarządza 
się wyborów.

Protest, jeżeli miałby być 
wniesiony, musi zostać skie-
rowany do sądu okręgowego 
pisemnie, w terminie 7 dni od 
ogłoszenia wyników w woje-
wódzkim dzienniku urzędowym. 
Protest może wnieść każdy 
uprawniony do wzięcia udziału 
w referendum, jeżeli uzna, że do-

szło do naruszenia ustawy z 15 
września 2000 r. o referendum 
lokalnym i mogło to wywrzeć 
istotny wpływ na wynik głoso-
wania. Sąd powinien rozpatrzyć 
protest w ciągu 14 dni. Jednak 
na tym nie kończą się możliwości 
odwołań i zażaleń. Komisarz wy-
borczy i przewodniczący komisji 
wyborczej (jeżeli taka będzie ich 
wola) mają z kolei prawo, wnieść 
do sądu apelacyjnego  zażalenie 
na orzeczenie sądu okręgowego. 
Muszą to jednak zrobić w termi-
nie 7 dni od daty doręczenia 
wspomnianego orzeczenia sądu 
okręgowego. Sąd  apelacyjny 
powinien rozpatrzyć takie zaża-
lenie w ciągu 30 dni.

Zebrała:
aw-s

zdjęcie użyczone źródło: 
boguszow-gorce.pl

Źródła:
samorzad.infor.pl

portalsamorzadowy.pl
PAP

Głuszyca 
Zapisz dziecko na wakacje
Rozpoczęły się zapisy na zajęcia wakacyjne  organizowane przez Centrum Kultury - Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Głuszycy oraz świetlice wiejskie. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 
lat, które mieszkają na terenie Gminy  Głuszyca. W tym roku zaproponowano cztery tygodniowe tur-
nusy - od 29 czerwca do 24 lipca, podczas których zorganizowane zostaną m.in. wycieczki piesze i 
wyjazdowe, gry i zabawy sportowe, gry terenowe, wyjścia na basen, zajęcia muzyczne i plastyczne. 
Zgłoszenia  przyjmowane są do 18 czerwca, pod numerem tel. 503 102 817. 

Świebodzice
OSiR zaprasza
Przy OSiR w Świebodzicach czynne są siłownia, kręgielnia i Wodne Centrum Rekreacji. We wszystkich 
obiektach obowiązują jednak podwyższone zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Poza obowiązkową 
dezynfekcją rąk konieczne jest zachowanie 2 m dystansu między użytkownikami. Ponadto, zarówno 
sprzęty, jak i pomieszczenia są systematycznie odkażane.

Gmina Świdnica
Zmiana godzin odjazdu linii nr 30
W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy drogi nr 379 Świdnica-Wałbrzych przez 
Modliszów wprowadzono zmiany godzin odjazdów dla kursów autobusów linii nr 30. Szczegółowy 
rozkład jazdy znajduje się na stronie: http://www.gmina.swidnica.pl/content/view/5705/1/

Mieroszów
Remontowane drogi i chodniki
Jak informuje burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński niebawem GDDKiA rozpocznie przebudowę 
odcinka drogi przy ul. Mickiewicza. Kostka granitowa ma zostać wymieniona na drogę bitumiczną.
Ruszyła natomiast przebudowa chodnika przy ulicy Mikołaja Kopernika – od pl. Niepodległości do 
mostu na rzece Ścinawce. Dzięki wsparciu wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza 
Macko, z budżetu Województwa Dolnośląskiego przekazano na ten cel 112 tys. zł.

Świdnica
Konsultacje w sprawie rewitalizacji Parku Młodzieżowego
Mieszkańcy Świdnicy mogą wziąć udział  w konsultacjach, wyrażając swoją  opinię na temat zagospo-
darowania zielenią Parku Młodzieżowego. Ankiety oraz dokumentacja dotycząca rewitalizacji tego 
terenu dostępne są na stronie: www.um.swidnica.pl do 24 czerwca br. Ankiety w formie papierowej 
są  także wyłożone przy urnie, na parterze budynku w Urzędzie Miejskim.
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Modelowanie sylwetki
Modelowanie sylwetki 

jest jednym z najczęściej wy-
bieranych zabiegów w gabi-
netach kosmetologicznych. 
Największą popularnością 
cieszy się w tzw., ,sezonie 
bikini”, czyli okresie wiosen-
no-letnim. Jednak z powo-
dzeniem tego typu zabiegi 
wykonywane są przez cały 
rok. Do tych najbardziej po-
pularnych zaliczamy masaże 
podciśnieniowe, szukane i 
znane pod nazwami Ender-
mologia czy Icoone. Zabiegi 
te są wyjątkowym rozwiąza-
niem na problemy estetycz-
ne naszej sylwetki, ponieważ 
w sposób bezbolesny pozby-
wamy się cellulitu i nadmiaru 
tkanki tłuszczowej. W obu 
przypadkach kurację warto 
wspomóc przez stosowanie 
odpowiedniej diety i aktyw-
ność fizyczną. Należy zadbać 
również o odpowiedni po-
ziom nawodnienia, ponie-
waż woda pozwoli na pozby-
cie się toksyn z organizmu.

Jak to działa? Działanie 
tych urządzeń polega na ma-
sażu próżniowym ciała, pod-
czas którego głowica zasysa-
jąca fałd skórny do wewnątrz 
mechanicznie rozbija komór-
ki tłuszczowe. Co ciekawe, 
techniką tą możemy wymo-
delować praktycznie każdy 
fragment naszego ciała.

Technologia Icoone do-
datkowo dzięki rolkom wy-
posażonym w mikrootworki 
stymuluje skórę milimetr po 
milimetrze przez co wpływa 
na poprawę jej jędrności oraz 
na redukcję obrzęków lim-
fatycznych. Jest to również 
jedyna technologia umoż-
liwiającą pracę na tkance 
łącznej. Dzięki temu przynosi 
długotrwałe rezultaty. Zabie-
gi wykonywane są w specjal-
nych kombinezonach, które 
zapewniają higienę podczas 
zabiegu oraz zabezpiecza-
ją skórę przed nadmiernym 
przekrwieniem, obrzękami 
czy urazami skóry. W celu 
uzyskania zadowalających 
efektów należy wykonać se-
rię zabiegów (10-15 zabie-
gów) dwa razy w tygodniu.

Balansuj ile się da!

Modne dodatki na lato

A od kaszy człowiek zdrów!

Ekspresowy poradnik

Jak dotyk słońca

Czy wiecie, że Polacy coraz 
częściej zastępują ziemniaki 
kaszą? A wszystko z powodu 
rosnącej świadomości zdrowe-
go odżywiania. Używamy tego 
produktu praktycznie do wszyst-
kiego. Kasza stała się królową 
naszych śniadań i deserów (np. 
jaglanka na ciepło), zup, drugich 
dań i sałatek. Wykorzystuje się 
ją nawet jako farsz do pierogów 
czy kotletów. Brawo - tak trzy-
mać!

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Jeśli chcesz, aby twoja skóra 
cieszyła się doskonałą opaleni-
zną, pamiętaj by przed nałoże-
niem samoopalacza (w formie 
kremu, pianki, musu, sprayu) 
wykonać dokładny peeling ca-
łego ciała. Na twarz stosuj na-
tomiast bronzery (np.w sztyfcie 
z drobinkami złota), rozświet-
lacze, pudry w kulkach i pereł-
kowe (np. z efektem glow lub 
bronze). Uwaga! Nie przesadzaj 
tylko z ich ilością. Ma być subtel-
nie i delikatnie, bez maski! 

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Popularny produkt dla 
dzieci - deska do balansowa-
nia - zdobywa uznanie wśród 
dorosłych. Okazuje się, że nie 
tylko maluchy lubią ćwiczyć 

równowagę, ale i ich rodzice. 
Na rynku znajdziemy produk-
ty do 100 i do 200 kg, różnej 
wielkości, długości i szeroko-
ści. Warto rozejrzeć się za od-

powiednim modelem i spró-
bować swoich sił w „bujaniu”. 
To taka mini domowa siłow-
nia i świetna zabawa.

osa

Modne dodatki - to one 
często nadają charakteru i 
sznytu całej stylizacji. Pod-
powiadamy zatem, co jest 
absolutnym must have tego 
sezonu, niezależnie od tego, 
czy masz na sobie sukienkę, 
czy spodnie. 

Zegarek. Na lato polecamy 
odcienie pastelowe, z siliko-
nowym paskiem i obudową. 
Najmodniejsze w tym sezonie 
są koperty miętowe, błękitne, 
pudrowy róż i żółte. 

Bransoletka. Cienka na 
sznureczku lub grubsza z 
charmsami nawiązującymi do 
motywów marynistycznych.

Apaszka. Przyda się przy 
wietrznej pogodzie nad mo-
rzem. Wybierajcie te, których 

motywem przewodnim jest 
kotwica, muszelka, kwiat.

Kapelusz słomkowy. Nie 
dość, że ochroni cię przed 
słońcem, to jeszcze sprawi, że 
poczujesz się jak bohaterka 
książki „Rozważna i roman-
tyczna”.

Duża i pojemna torba, ko-
niecznie z linami jako uchwy-
tami, najlepiej w soczystych 
barwach latach: energetycz-
nej żółci, królewskiego błękitu 
fal i zniewalającej zieleni sym-
bolizującej poranną trawę.

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Obserwuję go od kilku dni. 
Siedzi na ławce opierając się 
o przezroczyste szyby przy-
stanku, jak gdyby siedział 
na fotelu w salonie swojego 
domu. Czasem rozsiada się 
wygodnie wykładając nogi 
na niewidzialnym podnóż-
ku, czasem siedzi skulony. 
To w te chłodniejsze dni, 
kiedy jego ubranie jest prze-
moczone a wełnopodobne 
tworzywo czapki, przez któ-
rą nieustannie drapie się po 
swojej pozbawionej włosów 
głowie, zsuwa się złośliwie 
na oczy. Po prostu siedzi. W 
niczym mu nie przeszkadza-
ją podjeżdżające co chwilę 
autobusy ani potoki ludzi 
wylewające się z ich dusz-
nych wnętrz. Bez znaczenia 
jest ich pośpiech i napięty 
rozkład dnia. On jest ponad 
wszelkim porządkiem rzeczy. 
Nie dla niego konwenanse. 
Choć zdarza mu się uczestni-
czyć w codziennych ludzkich 
zmaganiach, wtedy, kiedy 
po zmianie ławki wybiera tę 
skierowaną prosto w paszczę 
spiralnego jak Droga Mlecz-
na ronda, trwa to zazwyczaj 
tylko chwilę. Je zachłannie 
rozrzucając wokół siebie 
resztki tego, co udało mu 
się znaleźć. Po chwili ławka, 
służąca mu akurat za jadal-
nię zamienia się w kamienną 
podłogę zamczyska, w któ-
rym trwała uczta po udanym 
polowaniu. On nie poddaje 
się ogólnoprzyjętym rytu-
ałom. Czym one są w jego 
świecie, który paralelnie trwa 
obok mojego, nic nie robiąc 
sobie z tego niezawinionego 
współistnienia? 

Zaczęłam szukać dla niego 
pomocy. Tylko nad ranem, 
kiedy budzę się udręczona 
pytaniem, na co on tak co-
dziennie czeka na tym przy-
stanku, oddzielony szybą 
wiaty od znanego mi świata 
chleba wypiekanego na śnia-
danie i ubrań zmiękczanych 
przed wyprasowaniem, boję 
się, czy mu nie zaszkodzę. 
Bo może to jego czekanie,   
pozbawione iluzorycznych 
ornamentów, jest lepsze od 
mojego.
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E-Sport – nastał czas gier
W ostatnim czasie dość 
prężnie rozwija się sport 
w wersji elektronicznej. 
Sprzyjała ku temu sytuacja. 
Epidemia koronawirusa mu-
siała zmienić zapatrywania 
na tego typu rozrywkę. Dy-
namika zmian. Tempo życia 
i łatwość dostępu pozwalają 
na tworzenie pola do rywa-
lizacji, bez której człowiek 
nie potrafi się obejść.
Powstają sekcje e-sportowe. 
Odbywają się pierwsze tur-
nieje w skali regionu, kraju, 
a nawet Europy. Wszystko w 
formie amatorskiej zabawy, 
ale i tak najważniejsze jest 
zwycięstwo. Wątpię, żeby 
ktoś, kto załóżmy zostanie 
mistrzem w FIFA, czy LOL, czy 
Fortnite, czy choćby nawet w 
tzw. „Małysza”, nie cieszył 
się ze zwycięstwa.

Powiem nawet więcej. Je-
stem pewien, że niemal każ-
dy cieszy się z tego tak samo, 
jak sportowcy biegający po 
olimpijskich arenach. Do 
tej pory każdy gracz rywali-
zował przede wszystkim ze 
sztuczną inteligencją. Dziś w 
dobie szybkiego Internetu, 
więcej adrenaliny daje gra-
czom konfrontacja z żywym 
przeciwnikiem. Taki myśli 
niekonwencjonalnie. Nie da 
się go nauczyć na pamięć. 
Zwycięstwo smakuje jeszcze 
bardziej. Porażka natomiast 
boli dokładnie tak samo.

W naszym regionie mamy 
już prężnie działającą sek-
cję e-sportową. Powstały 
przy MKS Szczawno-Zdrój 
klub, ma już na koncie kil-
ka sukcesów. Pomijając 
wygrane w meczach towa-
rzyskich, zawodnicy MKSu 
zajęli #eBekstraklasie 4 i 7 
miejsce. Największym suk-
cesem okazała się jednak 
wygrana w Mistrzostwach 
Europy Drużyn Polonijnych 
w FIFA20.

Patrząc na to, jak prężnie 
rozwija się dzisiaj E-Sport i 
fakt, że od lat funkcjonują 
zawodowe sekcje, turnieje, 
ligi i mistrzostwa, występu-
jący w nich zawodnicy zara-
biają krocie, należy bacznie 
się przyglądać tej dyscypli-
nie sportu.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Czy to koniec Ekstraligi w Wałbrzychu?

Darbor ulega w pierwszym sparingu

W poprzednim sezonie drużyna prowadzona przez trenera Kamila Jasińskiego imponowała formą na hali podczas Akade-
mickich Mistrzostw Polski w futsalu kobiet. Srebrny medal i doskonała atmosfera przed powrotem na trawę. Świetny począ-
tek rundy przypieczętowany zwycięstwem nad Medykiem w Koninie i nastał czas koronawirusa.

Pierwszy mecz sparingowy rozegrała już drużyna Darboru Bolesławice, która na początek zmierzyła się z silną ekipą Zjed-
noczonych Żarów. Spotkanie obfitowało w wiele sytuacji podbramkowych, które piłkarze nader często zamieniali na bramki. 
Dość powiedzieć, że w ciągu całego spotkania padło ich aż siedem. 

Ostatecznie słabsza od spo-
dziewanej pozycja w tabeli na 
koniec sezonu i przerwa, która 
miała przynieść ukojenie. Nie-
stety zaczęło się od złych wia-
domości. Z klubem pożegnała 
się Natalia Piątek. Bramkarka 
podpisała kontrakt z Olimpią 
Szczecin, zespołem, który od 
pewnego czasu przymierzany 
jest do gry w barwach szcze-
cińskiej Pogoni.

Zawodniczka od dłuższego 
czasu borykała się z proble-

mami zdrowotnymi. Wszyscy 
w klubie liczyli jednak na jej 
szybki powrót do zdrowia i 
pełni sił. Z komunikatów w 
trakcie rekonwalescencji wy-
nikało, że już niedługo zoba-
czymy Natalię na wałbrzyskich 
boiskach. Nieoczekiwanie jed-
nak, ta wybrała inny kierunek 
w dalszej karierze sportowej.

Zaledwie dzień później re-
prezentantka Słowacji, Klau-
dia Fabova, podpisała dwu-
letni kontrakt z Medykiem 
Konin. Oznacza to, że i jej nie 
zobaczymy już w barwach 
wałbrzyskiej drużyny. Jest to 
o tyle bolesna strata, że Fabo-
va była jedną z najlepszych w 
całej lidze. Przez miejscowych 
kibiców zapamiętana z wielu 
ważnych goli i nieprzeciętne-
go uśmiechu, który niejed-
nokrotnie zarażał smutnych z 

osiąganych przez drużynę wy-
ników, fanów.

Nasuwa się pytanie, kto 
będzie następny. Nie od dziś 
wiadomo, że polityka klubu 
często doprowadzała do du-
żych rotacji w zespole. Czę-
sto z Wałbrzycha wyjeżdżało 
nawet 8 piłkarek, by na ich 
miejsce przyszła kolejna fala. 
Tym razem wydaje się, że to 

może być koniec. W kuluarach 
słyszy się, że zamiar odejść 
ma kilka kolejnych zawodni-
czek. Środowisko piłkarskie 
sceptycznie również patrzy 
na transfery do klubu. Może 
to oznaczać, że w przyszłym 
sezonie Wałbrzych straci Eks-
traligę na długo.

JZ

W pierwszej połowie bar-
dziej skuteczni byli zawodnicy 
z Żarowa. Pewne prowadzenie 
trzema bramkami sugerowało, 
że nic szczególnego nie może 
im się przytrafić. Nie od dzisiaj 
jednak wiadomo, że w piłce 
nożnej wszystko jest możliwe.

Po zmianie stron gracze Dar-
boru zaczęli częściej gościć pod 
bramką rywala, co skutkowało 
aż trzema trafieniami. Gole dla 
zespołu z Bolesławic strzelali 

jak zawsze niezawodni Paweł 
Chrzan i Dawid Wojak. Trzecie 
trafienie przypadło zawodniko-
wi testowanemu. Ostatecznie 
jednak Zjednoczeni zwycięży-
li, zdobywając zaledwie jedną 
bramkę więcej.

 Zjednoczeni Żarów - Dar-
bor Bolesławice 4:3 (3:0)

- 62’ zaw. test. 69’ Chrzan, 82’ 
Wojak

JZ

Marcin Kochanowski w Panthers Wrocław
Marcin Kochanowski, trener i były zawodnik Miners Wałbrzych, dołączył do sztabu szkoleniowego mistrza Polski, Panthers Wrocław.

Trener Kochanowski z 
futbolem amerykańskim 
zaczął się identyfikować, 
grając w Bielawa Owls. 
To w tym klubie stawiał 
pierwsze kroki jako za-

wodnik i trener. Nabierał 
doświadczenia, które za-
procentowało w później-
szym etapie kariery. W 
sezonie 2017 Marcina Ko-
chanowskiego zobaczy-

liśmy w barwach Miners 
Krause Wałbrzych.

Występując w lidze 
rozwojowej, Kochanow-
ski grał na pozycji roz-
grywającego. W kolej-
nych latach spełniał rolę 
koordynatora ofensywy 
wałbrzyskiego klubu, 
pracując w sztabie Pawła 
Sołtysiaka, głównego tre-
nera zespołu.

Kochanowski jako tre-
ner może pochwalić się 
dobrymi wynikami, które 
już w poprzednim sezo-
nie pozwoliły Miners Wał-
brzych dotrzeć aż do pół-
finału II ligi Ligii Futbolu 
Amerykańskiego (LFA2). 
Wałbrzyszanom bardzo 

niewiele zabrakło do 
zwycięstwa z Silesią Re-
bels. Zwycięstwo dałoby 
szansę drużynie powal-
czyć o awans do elity, co 
jak widać zostało zauwa-
żone.

W drużynie mistrza 
Polski, Marcin Kochanow-
ski, będzie pełnił rolę asy-
stenta trenera ofensywy. 
Jego głównym zadaniem 
będzie praca ze skrzydło-
wymi i biegaczami. Pełnią 
oni rolę zawodników, któ-
rych podstawowym zada-
niem będzie kończenie 
akcji po podaniach roz-
grywającego.

JZ
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię: Marek
Nazwisko: Figurski
Data urodzenia: 7 października 1959 roku  
Pseudonim sportowy:  Martin  
Klub: UKS Baszta Wałbrzych (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces?
Sukcesów było sporo, ale najbardziej zapadły mi w pamięci wygrana w międzynarodowym turnieju 
we Francji w 2002 roku oraz tytuł Mistrza Dolnego Śląska trampkarzy, który wywalczyliśmy po długiej 
batalii i zwycięstwie w turnieju finałowym w sezonie 2005/2006. Na swoim koncie moi podopieczni 
mieli ponadto triumfy w dwóch dużych imprezach ogólnopolskich, w Puławach oraz Katowicach. W 
drugim przypadku Baszta okazała się lepsza między innymi od Górnika Zabrze, Ruchu Chorzów, GKS-u 
Katowice, Podbeskidzia Bielsko-Biała czy Korony Kielce. W finale turnieju pokonaliśmy Stadion Śląski 
Chorzów 1:0, a jedynego gola zdobył Bartek Biel, który obecnie występuje w I-ligowym GKS-ie Bełchatów. To jeden z moich licznych, znanych wy-
chowanków, do których należy również dołączyć Roberta Bubnowicza, Macieja Jaworskiego, Patryka Parola, Dominika Radziemskiego, Jana Rytko, 
Igora Lewandowskiego (obecnie Miedź II Legnica), czy Dominika Janika, byłego króla strzelców III i IV ligi, byłego zawodnika Młodej Ekstraklasy – 
Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski.
  
Kto jest twoim idolem sportowym?
Włodzimierz Lubański – w latach mojej młodości kibicowałem Górnikowi Zabrze i zawsze byłem pod wrażeniem klasy piłkarskiej, kultury osobistej 
oraz inteligencji Włodka Lubańskiego.

Dlaczego piłka nożna?
Miłością do piłki nożnej zaraził mnie mój wujek. W tamtych czasach w naszym mieście liczyły się dwa kluby: Górnik oraz Zagłębie. Wujek zabrał mnie 
na mecz Górnika, który wówczas występował w II lidze i tak się zaczęło. Co ciekawe, w wieku 10 lat trenowałem w Górniku dojeżdżając na Nowe Mia-
sto autobusem z Piaskowej Góry, a moim pierwszym trenerem był Horst Panic, który później wprowadził Górnika do Ekstraklasy. 

Jaki cel jako trener chcesz osiągnąć?
Mam nadzieję, że pod koniec pracy trenerskiej doczekam się kolejnego po Robercie Bubnowiczu wychowanka w Ekstraklasie. 

Wielkopolski sukces Zuzi Figlak 
Kilka tygodni temu po raz pierwszy, i jak wtedy zaznaczyliśmy nie ostatni, informowaliśmy o Zuzi Figlak, tenisowym ta-

lencie ze Starego Julianowa. Dzisiaj wracamy do tematu naszej zawodniczki, która w miniony weekend zajęła doskonałe 2. 
miejsce w Wojewódzkim Turnieju Tenisowym do lat 12 Warta Poznań 2020. 

Choć zaledwie 11-letnia, to 
Zuzia świetnie poradziła sobie 
w rywalizacji ze starszymi o rok 

przeciwniczkami w ramach nie-
dawnego turnieju Warta Poznań 
2020. Dość powiedzieć, iż teni-
sistka ze Starego Julianowa sta-
nęła na niższym stopniu podium 
wielkopolskiej imprezy prze-
grywając w finale z turniejową 
„dwójką” Julią Szczerek. 

Zacznijmy jednak od po-
czątku. Po wygranych w elimi-
nacjach Zuzia awansowała do 
ćwierćfinału turnieju, w którym 
trafiła na „starą” znajomą Igę Bal-
cerską. Podopieczna trenera Łu-
kasza Nowika zwyciężyła 6:3, 5:7, 
10:6 i po zaciętej walce zamel-
dowała się w półfinale. Na tym 
szczeblu trafiła na rozstawioną z 
numerem „jeden” - Nelę Pietrzak. 
Podbudowana wcześniejszymi 
sukcesami Figlak dość gładko 
odprawiła faworytkę zawodów 
6:3, 6:3 i w rezultacie znalazła się 

w ścisłym finale imprezy. Poje-
dynek o 1. miejsce rozpoczął się 
udanie dla naszej tenisistki, która 
wygrała 6:3. W kolejnych jednak 
odsłonach dało o sobie znać ros-
nące zmęczenie i dwie następne 
partie przyniosły wygrane Szcze-
rek 6:4, 10:4, a w rezultacie koń-
cowy triumf reprezentantki KKS 
1925 Kalisz. - To był udany dla 
Zuzi turniej, dlatego tym więk-
sze podziękowania dla Jarosła-
wa Pizuńskiego, który zajmuje 
się przygotowaniem ogólnoroz-
wojowym córki, oraz trenera Łu-
kasz Nowika za jego codzienną, 
ciężką pracę - powiedział Paweł 
Figlak, ojciec bohaterki naszego 
tekstu. 

Informując o kolejnym suk-
cesie Zuzi Figlak po raz kolejny 
zwracamy się z prośbą o wspar-
cie utalentowanej tenisistki. Jak 

już bowiem w połowie maja 
wspomnieliśmy, miesięczny 
koszt treningów, sprzętu, wyjaz-
dów na cztery turnieje, wymaga-
nych, aby się liczyć w rankingu 
Ogólnopolskiego Turnieju Kla-
syfikacyjnego, to nawet 12 ty-
sięcy złotych. - Chęci i talent są, 
bolączką są jednak finanse, które 
znacznie wykraczają poza nasze 
możliwości - przyznał pan Paweł. 
Jak dodał, każda forma wsparcia 
ma znaczenie, stąd pomoc za-
przyjaźnionego z rodziną Jaro-
sława Pizuńskiego, na co dzień 
siatkarza Chełmca Wałbrzych. 
Chętni, którzy chcieliby dołożyć 
drobną cegiełkę do kolejnych 
sukcesów Zuzi Figlak, proszeni 
są o kontakt z redakcją. 

Bartłomiej Nowak

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Ekstraklasa w drodze
na salony... cz. 2

W pierwszej części, wskaza-
łem solidne fundamenty, na 
których można zbudować siłę 
naszej Ekstraklasy. Potencjał 
marketingowy, stadiony a tak-
że pieniądze, które w niej już 
są. Oczywiście nie takie jak w 
Bundeslidze czy Premier Le-
ague ale porównywalne lub 
nawet większe niż w ligach 
państw od Polski bogatszych. 
I tu możemy przejść do man-
kamentów, które powodują 
brak najważniejszego - odpo-
wiedniego poziomu sporto-
wego. Bo pieniędzy trochę już 
jest, ale są źle wydawane, w 
sposób, który nie przyczynia 
się do sportowego rozwoju. 
A tylko taki może generować 
jeszcze większe przychody, 
które można reinwestować. 
Tylko w taki sposób zapewni 
się - co najistotniejsze, zdro-
wy dopływ pieniędzy. Oczy-
wiście inwestorzy, sponsorzy 
są niezbędni, ale te środki 
muszą iść na rozwój wynika-
jący z długofalowego planu a 
nie na doraźne cele, choćby 
były nimi nawet incydentalne 
awanse do Ligi Mistrzów przy 
udziale jakiś zagranicznych  
„gwiazd” w wieku przedeme-
rytalnym.
Co można więc zrobić, aby te 
złe trendy odwrócić? To zada-
nie dla Ekstraklasa S.A. i prze-
de wszystkim PZPN. Piłkarska 
centrala robi pewne posunię-
cia, ale są one kosmetyczne a 
tu potrzeba działań systemo-
wych, które „przeorają” my-
ślenie o sposobie budowania 
klubowej piłki w Polsce. Limit 
obcokrajowców, wpływanie 
na kluby do inwestowania w 
infrastrukturę treningową, 
akademie (i ich certyfikowa-
nie), systemowe dbanie o 
edukację i rozwój trenerów 
...to tylko kilka elementów. 
Ktoś powie, że kluby piłkar-
skie to niezależne podmioty, 
przedsiębiorstwa i powinny 
zarabiać i wydawać jak chcą. 
A ja wtedy dam przykład NBA 
(także MLS) - lig z kraju bę-
dącego symbolem liberalnej 
gospodarki. A to właśnie tam 
są drafty, limity wynagrodzeń 
dla młodych zawodników i 
wiele innych wymogów od-
górnie narzucanych przez 
władze tychże lig, mające na 
celu ciągły rozwój sportowy.

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Popis tenisisty Gorana Burbo
Za nami Mistrzostwa Dolnego Śląska w kategorii skrzatów U-12 w tenisie ziemnym. W rozegranych na kortach w Szczawnie-

-Zdroju zawodach nie mogło zabraknąć przedstawicieli gospodarzy, spośród których bezkonkurencyjny okazał się Goran Burbo.
W miniony weekend korty 

KT Szczawno-Zdrój gościły 
uczestników Mistrzostw Dol-
nego Śląska skrzatów, czy-

li graczy w kategorii U-12. 
Barw miejscowego klubu 
bronili: Ignacy Pankowski, 
Franciszek Mataczyński, Mar-

cel Guziński oraz Goran Bur-
bo wśród chłopców, a także 
debiutująca w turnieju wspo-
mnianej kategorii wiekowej – 
Sara Sebastiańska.

W zmaganiach chłop-
ców do fazy ćwierćfinałowej 
awansowali Pankowski oraz 
Mataczyński, ale klasą dla 
siebie okazał się Goran Bur-
bo (na zdjęciu w czerwonej 
bluzie). Dość poinformować, 
iż podopieczny trenera Ro-
berta Kosińskiego bez choć-
by straty seta wywalczył mi-

strzowski tytuł po finałowym 
zwycięstwie z Igorem Dzie-
dziną z Wrocław. Jeśli chodzi 
o rywalizację dziewczynek, 
to na najwyższym stopniu 
znalazła się Lena Uzdowska z 
Bolesławca, ale miejscowym 
kibicom sporo radości swym 
występem sprawiła zaledwie 
9-letnia, debiutująca w zma-
ganiach ze znacznie starszy-
mi rywalkami – Sara Seba-
stiańska.

Bartłomiej Nowak
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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

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%

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

PRACA

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

USŁUGI

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

(27) ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy i ustawianie w naj-
lepszej cenie i najkrótszym czasie. Tel. 
606 937 229

(3) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-
WIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM 
TEL. 607 218 533

(3) Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klienta. Na-
prawa FOTOGRAFICZNYCH APA-
RATÓW CYFROWYCH Rok gwaran-
cji na usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę 
do 13 793-10-10-22 lub 74-660-38-43

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

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

(15) KOMPUTERY, LAPTOPY - 
SERWIS-NAPRAWA Całodobowo 
tel. 726-005-726 tanio, szybko, profe-
sjonalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 
5,www.speed24h.info

(3) MARSAT – MONTAŻ ANTEN 
SATELITARNYCH, tel.  607 454 261

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

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

(10) Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, ka-

felki, gładzie na mokro, remonty ła-
zienek. Tel. 513 022 801

KUPIĘ

(3) Kupię Starocie: odznaczenia, me-
dale, zegarki, figurki i patery z lat 50 
i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła ko-
lorowego i inne. Tel: 500834769

SPRZEDAM

(3) Sprzedam pół domku w Jedlinie 
Zdroju, ul. Kościelna. Domek pię-
trowy, dwurodzinny. Powierzchnia 
mieszkalna ok. 70m2, dodatkowo po-
mieszczenia piwniczne, taras 100m2 
plus garaż. Cena do uzgodnienia. Tel. 
508 194 806
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