
N
A

KŁ
A

D
: 1

6 
00

0 
EG

ZE
M

PL
A

RZ
Y

IS
SN

: 1
73

00
87

8

26 CZERWCA 2020, NR 802
WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA/ŚWIEBODZICE

Minister wręczyła grantyMinister wręczyła granty

91 MILIONÓW91 MILIONÓW
DLA REGIONU!DLA REGIONU!

sport str. 13-14

wydarzenia str. 8

Działanie KsiężycaDziałanie Księżyca

temat tygodnia str. 6

BEZPŁATNY   TYGODNIK   REGIONALNY

Studio Espresso Studio Espresso 
 z Krzysztofem Dryndą z Krzysztofem Dryndą

rozmowa str. 7

REKLAMA R0282/20

RONDO STOP! NIE JEDŹ! 

Jak głosować? Czyli poradnik wyborcy.
Przed nami jedno z najważniejszych świąt demokracji - wybory na Urząd Prezydenta RP. Odbędą się 

one w niedzielę, 28 czerwca, między godziną 7:00 a 21:00.
Potocznie nazywa się te wybo-

ry hybrydowymi, ponieważ rodacy 
mogą głosować również korespon-
dencyjnie. Termin zgłoszenia głoso-
wania korespondencyjnego upłynął 
16 czerwca. Do 23 czerwca osoby 
przebywające na kwarantannie miały 
również czas, by zgłosić swój zamiar 
wzięcia udziału w wyborach w formie 
korespondencyjnej. Tradycyjny spo-
sób głosowania odbywa się w loka-
lach wyborczych, które będą czynne 
od godziny 7:00 do godziny 21:00. W 
związku ze stanem epidemii korona-
wirusa, w lokalu wyborczym należy 
zachować odstęp minimum 1,5 m od 
kolejnej osoby. Trzeba pamiętać rów-
nież o tym, aby zakryć usta i nos oraz 
stosować się do zaleceń Ministerstwa 

Zdrowia. Kiedy w lokalu wyborczym 
poproszą o dokument ze zdjęciem, 
np. dowód osobisty lub paszport, 
wówczas należy na moment zdjąć 
maseczkę, aby komisja mogła zwe-
ryfikować tożsamość. Jeżeli jesteś na 
spisie wyborców, kwitujesz odbiór 
karty do głosowania. Jeśli będziesz na 
wakacjach, a posiadasz zaświadczenie 
o głosowaniu poza miejscem zamel-
dowania, komisja wyborcza dopisze 
Cię do listy. Można otrzymać takie za-
świadczenie w Urzędzie Gminy do 26 
czerwca. W Wałbrzychu do 25 czerwca 
skorzystało z takiej możliwości około 
600 osób. Karta do głosowania zawie-
ra jedenaście nazwisk kandydatów 
ubiegających się o urząd prezydenta. 
Jak należy oddać głos, ważny głos? 

Postaw znak „X” w kratce przy nazwi-
sku wybranego kandydata. Pamiętaj, 
że znak „X” to co najmniej dwie linie 
przecinające się w obrębie kratki. 
Więcej znaków „X” to głos nieważny. 
Jeżeli będziesz mieć wątpliwości, jak 
poprawnie zagłosować, zapytaj o to 
członków Obwodowej Komisji Wy-
borczej.

PAS 

Od północy z soboty na niedzielę zablokowany zostanie przejazd ulicą Długą. Tym samym na najbliższe około 
dwa miesiące Piaskowa Góra i Podzamcze zostaną zamknięte dla ruchu samochodowego w tym miejscu. Na ten czas 
zniknie również rondo, a pojawi się skrzyżowanie. Wszystko za sprawą przebudowy potoku Szczawnika w ramach 
prac przy inwestycji obwodnicy Wałbrzycha.

Ruch samochodowy będzie kiero-
wany objazdami przez ulice Gagarina, 
Lelewela, de Gaulle’a, a także Ogro-
dową. - Tego odcinka pracy nie da 
się wykonać inaczej. Przekop potoku 
Szczawnika jest jednak potrzebny do 
dokończenia prac nad regulacją drogi. 
Tam jest taka infrastruktura energe-
tyczna, teletechniczna, drogowa czy 
kanalizacyjna – tłumaczył decyzję Ro-
man Szełemej. Zamiast ronda będzie 
skrzyżowanie. Kierując się z Podzam-
cza, będzie można skręcić w prawo w 
kierunku Tesco i dalej do obwodnicy 

Szczawna Zdroju lub pojechać prosto 
ulicą Chopina. Ta będzie zmieniona na 
jednokierunkowa w stronę Szczawna, 
ale uwaga – nie dla autobusów. Z Pia-
skowej Góry na Podzamcze będzie 
można przejść pieszo.

Zmiany dotyczyć będą również 
komunikacji miejskiej.

Droga będzie zamknięta przez 
dwa miesiące w okresie wakacyjnym. 
Jest to o tyle istotne, że zmienia tra-
sy czterech linii komunikacyjnych (A, 
C, 8 i 9), natomiast dwie zostaną na 
wakacje zamknięte (1, 4). Zmienione 

trasy będą skierowane ulicami Wroc-
ławską, Gagarina i Lelewela. Uwaga 
pasażerowie! Zamknięte będą rów-
nież przystanki autobusowe: Długa – 
Topolowa, Wieniawskiego – Podwale, 
Długa – Makuszyńskiego, Szczawien-
ko – Dworzec. Rozkład jazdy zmie-
niony zostanie w niedzielę. Nowe 
rozkłady jazdy dostępne są na stronie 
Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzyma-
nia Miasta.

Jakub Zima
Paweł Szpur

Fot. Michał Jabłoński fotografia
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rozmowa tygodnia
Piotr Kruszyński 
badacz, poszukiwacz, ekspert w sprawach kompleksu 
Riese, wieloletni współpracownik Muzeum Gross Rosen

1kalendarium
Imieniny:
Pawła, Piotra

Dzień
Ratownika WOPR

Imieniny:
Emilii, Lucyny

Dzień Motyla
Kapustnika

Imieniny:
Haliny, Mariana

Dzień Psa
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
24OC 27OC 22OC 22OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

„Błogosławiony, który nie mając nic do powiedzenia nie obleka tego w słowa.” 
Julian Tuwim

Imieniny:
Jana, Pawła
Międzynarodowy Dzień So-
lidarności z Osobami Uzależ-
nionymi od Narkotyków

19:00 Tomek Motyka - recital - ’Pod pretekstem’’ art 
cafe, Wałbrzych
19:30 Miesiąc Filmowego Szaleństwa z Davidem 
Lynchem - Mulholland Drive - Kino „Apollo”, Wał-
brzych
21:30 Munio- strażnik księżyca -  KINO OPEN AIR – 
WOK Stara Kopalnia, Wałbrzych

Imieniny:
Ireneusza, Leona

WYBORY NA
PREZYDENTA RP

CZERWIEC

28
NIEDZIELA

 CZERWIEC

27
SOBOTA

Imieniny:
Marii, Władysława

Dzień Walki z Cukrzycą
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19:00 Noc Świętojańska w A’propos : Drake & Przyja-
ciele – Klub A’propos, Wałbrzych 
21:00 Nocne Zwiedzanie Starej Kopalni – Stara Ko-
palnia, Wałbrzych

9:00 Lato w Teatrze: Poza horyzont - warsztaty dla 
dzieci (8 – 12 lat) - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, 
Wałbrzych

9:00 Lato w Teatrze: Poza horyzont - warsztaty dla 
dzieci (8 – 12 lat) - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, 
Wałbrzych

9:00 Lato w Teatrze: Poza horyzont - warsztaty dla 
dzieci (8 – 12 lat) - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, 
Wałbrzych

9:00 Lato w Teatrze: Poza horyzont - warsztaty dla 
dzieci (8 – 12 lat) - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, 
Wałbrzych
19:30 Degustacja win i oryginalnych produktów 
włoskich - Gusto Italiano, Wałbrzych, ul. Rycerska 9 A
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Sztolnie wydrążone w 
masywie góry Gontowa 
ciągle wzbudzają emocje 
wśród odkrywców, czy po-
szukiwaczy tajemnic zwią-
zanych z Riese. Ostatnio za-
walił się tam odcinek jednej 
ze sztolni. Co to jest Gonto-
wa  i co o niej wiemy?

Z dokumentów zgroma-
dzonych w Muzeum Gross 
Rosen wiadomo, że obiekty 
na Gontowej budowane były 
przez więźniów obozu Eule 
podlegającego AL Riese. Tak-
że czas prowadzenia prac oraz 
ich charakter wskazuje na bu-
dowę obiektu należącego do 
kompleksu Riese.

Jeden z tych podziemnych 
obiektów - dwie sztolnie wy-
drążone w głąb góry połą-
czony trzema poprzecznymi 
wyrobiskami znajduje się przy 
leśnej drodze biegnącej  z So-
winy do  Bartnicy i Sierpnicy. 
W obydwu sztolniach, nazy-
wanych dzisiaj nr 1 i 2, wyko-
nano komory przeznaczone 
na wartownie, identycznie jak 
robiono to w innych podziem-
nych budowlach Riese.

Najbardziej znana jest 
jednak tzw. sztolnia nr 3.

Poniżej - ok. 30 m w stosun-
ku do wlotów sztolni nr 1 i 2, 
na innym zboczu Gontowej, 
wybudowano kolejne dwie 
sztolnie: nr 3 i 4. O powojen-
nej historii sztolni nr 3 wiemy 
z przekazu J. Gronia, który w 
1945 roku przyjechał  na te te-
reny z rodzicami i zamieszkał 
w Sowinie, obok dzisiejszej 
„Harendy”. Zdaniem Gronia, 
wówczas kilkunastoletnie-
go chłopaka, ta sztolnia była 
drożna, nie było w niej zawa-
łów, były tory kolejki wąskoto-
rowej. Po wejściu, w odległo-
ści kilkudziesięciu metrów po 
lewej i po prawej stronie, znaj-
dowały się wyrobiska, które 
jak można obecnie sądzić, 
były wydrążone także z prze-
znaczeniem na wartownie. 

Podobno była to bardzo 
długa sztolnia?

Zdaniem Gronia ta długość 
była dla niej bardzo charak-
terystyczna. W połowie lat 
70-tych, kiedy z nim rozma-
wiałem po raz pierwszy, upie-
rał się, że sztolnia ma półtora 
kilometra, albo i więcej. Twier-
dził tak, ponieważ wejście wi-
doczne z  końca sztolni było 
bardzo malutkie, jak mówił, 
wielkości łebka od zapałki, 
albo nawet szpilki. Po wielu 
rozmowach, w ciągu 30 lat, 
bo tyle Gronia znałem, jakoś 
przekonałem go do tego, że 
długość ok. 1,5 km, którą po-
czątkowo podawał, jest mało 
prawdopodobna. W końcu 
przyznał, że mogła być mniej-
sza, ale poniżej 400 – 500 m 
nie chciał zejść. Byłaby to, 
wobec tego, najdłuższa zna-
na sztolnia spośród obiektów 
Riese. I to jest właśnie w tej 
sztolni zagadkowe, dlaczego 
drążono taką długą, w jednym 
kierunku.

Co Groń opowiadał jesz-
cze o tej sztolni?

Zagadkowy był dla niego 
jej koniec. Nigdy nie umiał 
go dokładnie opisać. Na koń-
cu sztolni  była, według jego 
relacji, półka skalna, a ponad 
nią – takie odnosił wrażenie - 
wyrobisko powiększało się do 
góry. W każdym razie, co pod-
kreślał, czuł w tym miejscu 
przepływ powietrza.

Wiem od Gronia, że w roku 
1946, albo 1947, w górach 
nastąpił wybuch, słyszany na 
dole we wsi. Nieco później 
stwierdzono, że wlot do sztol-
ni nr 3 jest zawalony. Podob-
no nawet milicja prowadziła 
dochodzenie w tej sprawie. 
Sztolnię udrożniono dopiero 
w roku 1990 i to tylko frag-
mentarycznie na odcinku ok. 
130 m, chcąc wykorzystać ją 
dla celów turystycznych.

Dziękuję za  rozmowę, do 
której wrócimy w następ-
nym wydaniu gazety. Spró-
bujemy m.in. powiedzieć co 
teraz dzieje się w sztolni nr 
3, dlaczego nastąpił zawał i 
jakie są szanse dowiedzieć 
się co faktycznie  w 1946 
r. widział J. Groń na końcu 
sztolni nr 3.

Anna Waligóra - Stupnicka

sekund
Boguszów-Gorce
Jest komisarz 
Wojewoda Dolnośląski Jaro-
sław Obremski wskazał na sta-
nowisko komisarza w gminie 
Boguszów - Gorce Krzysztofa 
Kumorka. Powołany komisarz 
pochodzi z Boguszowa-Gorc, 
ma wykształcenie ekonomicz-

ne. Związany jest z Prawem  i 
Sprawiedliwością. Przypomi-
namy, że 5 czerwca odbyło się  
w Boguszowie Gorcach  refe-
rendum, w którym mieszkan-
cy zdecydowaną większością 
głosów zadecydowali o odwo-
łaniu dotychczasowego bur-
mistrza miasta Jacka C. Ten od 
2018 roku przebywa w aresz-
cie. Toczy się przeciw niemu 
sprawa o przyjęcie korzyści 

majątkowych, powoływanie 
się na wpływy oraz narażenie 
gminy na szkodę  wielkich roz-
miarów. Jacek C. nie przyzna-
je się do winy. Wygaśnięcie 
mandatu burmistrza w wyniku 
referendum oznacza też odwo-
łanie jego zastępcy. Do czasu 
nowych wyborów obowiązki 
burmistrza pełnić będzie osoba 
komisarza. 
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Jak czerpać radość z życia w starszym wieku

Podobnie jak wiele innych państw Euro-
py, Polska jest krajem starzejącym się. Przy-
gotowanie do starości i czerpanie radości, 
będąc w podeszłym wieku, stanowi wyzwa-
nie dla każdego z nas. Kluczem do szczęścia 
jest aktywność.

Stop byciu pasywnym
Uważam, że podstawową potrzebą ludzką 

jest bycie aktywnym. Człowiek prowadzący 
bezczynny tryb życia na początku nudzi się i 
denerwuje, a w późniejszym etapie staje się 
apatyczny i bierny. Taki długotrwały stan pro-
wadzi nawet do spadku żywotności i utraty 
sprawności fizycznej i umysłowej – jeśli cierpi 
nasz umysł, to cierpi również ciało. Dlatego 
niezwykle ważne jest działanie.

Wsparcie najbliższej rodziny
Aktywność seniorów zdecydowanie wpły-

wa na jakość ich życia. Jeśli nie realizują się już 
zawodowo, co zaspokaja potrzebę uznania, to 
mogą ukierunkować się na kwestie domowo-
-rodzinne. Opieka nad wnukami i pomoc czę-
sto wpływają na poczucie bycia potrzebnym i 
użytecznym dla najbliższych. Sprzyja to rów-
nież integracji rodziny.

Spędzanie czasu wolnego
Czasami można wypoczywać, pracując. 

Zwłaszcza wtedy, kiedy poświęcamy się swojej 
pasji, takiej jak np.: majsterkowanie, gotowa-
nie, szycie. Z jednej strony jest to forma wysiłku 
- pracy fizycznej, a z drugiej twórcze spędzanie 
czasu wolnego. Warto to rozwijać, ale również 
szukać nowych źródeł zainteresowań, zapisu-
jąc się do ośrodków kulturalnych, edukacyj-
nych i dołączając do grup społecznych. Bo w 
końcu ludzi poznajemy przez całe życie. Tego 
typu zajęcia mogą wypełnić lukę, która poja-
wiła się po zakończeniu pracy. Trzeba tylko za-
cząć działać.

Szacunek do osób starszych
Niezwykle istotnym rodzajem aktywności 

człowieka starszego jest pełniona przez niego 
rola mentora, wzoru i doradcy. Senior, mając 
za sobą ogrom doświadczeń i wspomnień, jest 
prawdziwą skarbnicą wiedzy. Powinniśmy za-
tem okazywać mu szacunek, nawet jeśli świat 
pędzi do przodu i wszystko obecnie możemy 
znaleźć w Internecie.

O czym powinniśmy pamiętać
Aktywność ludzi starszych jest dla nich źród-

łem satysfakcji i radości, dzięki której podnoszą 
własną samoocenę. Taki tryb życia powinien 
być nieustannie wspierany przez politykę spo-
łeczną, organizacje pozarządowe, edukacyjne 
i specjalistyczne placówki środowiskowe. Jeśli 
wśród naszych najbliższych znajdują się osoby 
starsze, powinniśmy zapewnić im odpowied-
nią opiekę i nie dopuścić do stagnacji, a wręcz 
zachęcać ich do czerpania radości z życia. 

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Temat koronawirusa do-
minował w publicznym dys-
kursie, ale – chociaż liczby 
zarażeń nie ubywa, a wręcz 
przeciwnie – nadal wzrasta, 
to obecnie głównym te-
matem są w Polsce wybory 
prezydenckie. Czy w rubryce 
„Zielonym do góry” powinna 
pojawiać się polityka?

Uważam, że na środowi-
sko naturalne nasze indy-
widualne wybory, działania 
mają ogromny wpływ. To 
my, każdy i każda z nas co-
dziennie decydujemy jaki 
będzie nasz świat, nasze oto-
czenie. Ale to za mało, aby 
zdążyć wpłynąć na globalne 
ocieplenie i je przynajmniej 
wyhamować. Bez zmian po-
lityki, bez zmian funkcjono-
wania przedsiębiorstw nie 
osiągniemy zamierzonego 
celu – tu trzeba podkreślić to 
z całą mocą.

Wybory są doskonałym 
momentem na decyzję, kto 
będzie „zarządzał” krajem i 
w jakim kierunku. Nie jest 
moim celem przekonywanie 
kogokolwiek, na którego z 
kandydatów warto głoso-
wać. Myślę, że czytelnicy i 
czytelniczki tej rubryki nie 
mają wątpliwości, że eko-
logia w programie wybor-
czym (który zobowiązuje do 
realizacji) przestała być tzw. 
kwiatkiem do kożucha a sta-
ła się jednym z kluczowych 
wyzwań, którym inne polity-
ki powinny podlegać.

Oczywiście prezydent w 
Polsce nie ma takich możli-
wości jak rząd/sejm, ale po-
siada wystarczający zakres 
kompetencji, aby w najważ-
niejszych sprawach związa-
nych z ochroną środowiska 
naturalnego kreować polity-
kę państwa.

Zachęcam do sprawdze-
nia deklaracji kandydatów i 
upewnienia się, czy są to tyl-
ko okrągłe, bez konkretów 
obietnice czy może spre-
cyzowane propozycje, a na 
końcu – koniecznie – pójdź-
my na wybory.

sekund
Głuszyca
Zbierają zielone 
Na terenie Gminy Głuszyca 
rozpoczęły się zbiórki odpa-
dów zielonych. Najbliższa 
zbiórka zaplanowana jest na 
dziś, czyli piątek 26 czerwca. 
Poprzez odpady zielone ro-
zumie się odpady komunal-
ne stanowiące części roślin 
pochodzące z pielęgnacji te-
renów zielonych (liście, tra-
wa). Biodegradowalne worki 
na odpady dostępne są bez-
płatnie w pok. nr 1 Urzędu 
Miejskiego. Odpady będą 
odbierane WYŁĄCZNIE w ta-
kich workach. Adres odbioru 
odpadów należy wcześniej 
zgłosić  telefonicznie pod 
numerem 74 88 66 753.

Czarny Bór
Wykańczają mieszkania 
Wewnątrz budynku komu-
nalnego przy ul. Wesołej w 
Czarnym Borze, w którym 
powstanie 12 mieszkań jed-
no i dwupokojowych, trwają 
prace wykończeniowe oraz 
montaż balustrad i szyb bal-
konowych.  Termin zakoń-
czenia prac planowany jest 
na drugą połowę tego roku. 
Wartość inwestycji to ponad 
2,8 mln zł. Gminie udało się 
pozyskać na ten cel dofinan-
sowanie z Banku Gospodar-
stwa Krajowego w kwocie 
do 900.000,00 zł.

Jedlina Zdrój
Kasa na opiekę 
Projekt ,,Kompleksowe usłu-
gi opiekuńcze i aktywizujące 
dla osób niesamodzielnych 
w Gminie Jedlina-Zdrój” 
znalazł się na pierwszym 
miejscu w rankingu na do-
finansowanie w ramach 
RPOWD. Wniosek otrzymał 
dofinansowanie w wyso-
kości  1 137 240,00 zł przy 
całkowitej wartości projektu 
1 221 240,00 zł. Gmina Jed-
lina-Zdrój współpracowała 
przy projekcie z Fundacją 
Merkury. W ramach projektu 
sfinansowana zostanie dzia-
łalność powstającego Klu-
bu Seniora. Projekt jest też 
odpowiedzią na zapotrze-
bowanie mieszkańców w 
zakresie usług społecznych, 
między innymi są to  usługi 
opiekuńcze dla osób star-
szych, niesamodzielnych. 
Wsparciem, w ramach pro-
jektu, objętych zostanie 30 
osób niesamodzielnych w 
wieku 60+.

Wydarzenia w Starej Kopalni
Miniony tydzień w Starej Kopalni w Wałbrzychu zakończył się wyjątkowym wydarzeniem – finisa-

żem wystawy „Dekada Ognia”. Kolejny weekend zapowiada się również obiecująco – kino plenerowe 
dla najmłodszych oraz nocne zwiedzanie z pracami górniczymi.

W minioną sobotę o godzinie 
20.00 nastąpiło oficjalne i uroczy-
ste zakończenie "Dekady Ognia" w 
galerii Centrum Ceramiki Unikato-
wej, podczas którego byli obecni 
artyści, w tym dr hab. prof. ASP Sta-
nisław Brach, pani prezydent Wał-
brzycha dr Sylwia Bielawska oraz 
dyrektor Centrum Nauki i Sztu-
ki Stara Kopalnia - Jan Jędrasik. 
Ostatnim punktem wydarzenia był 
performance profesora Stanisława 
Bracha „Lustracja Konia Trojańskie-
go”, któremu towarzyszył spektakl 
taneczno-muzyczny w wykonaniu 
grupy Impuls oraz  Zespołu  Pieśni 
i Tańca w Wałbrzychu.

W tym tygodniu Stara Kopalnia 
wraz z Wałbrzyskim Ośrodkiem 
Kultury zaprasza na kolejną edycję 
kina plenerowego. W nawiązaniu 
do zakończenia roku szkolnego, 
26 czerwca na ekranach pojawi 
się propozycja dla najmłodszych 
widzów - bajka „Munio. Strażnik 
Księżyca”. Start projekcji o godzi-
nie 21.30, ale już od godziny 20.00 
będą czekały specjalnie przygoto-

wane atrakcje dla dzieci. Bilety do-
stępne online na www.bilety.wok.
walbrzych.pl – bilet dla dziecka za 
złotówkę. Regulamin wydarzenia 
dostępny jest na stronach orga-
nizatorów: Stara Kopalnia, Wał-
brzyski Ośrodek Kultury i miasto 
Wałbrzych. Akcja Kino Open Air 
potrwa do końca września.

W sobotę 27 czerwca o go-
dzinie 21.00 odbędzie się Nocne 
Zwiedzanie Starej Kopalni z pra-
cami górniczymi. Uczestnicy zwie-
dzania otrzymują specjalny ekwi-
punek i wraz z przewodnikiem 
udają się na trasę, gdzie czekają na 
nich górnicze prace do wykonania. 
Liczba miejsc jest ograniczona, 
bilety dostępne online na www.
starakopalnia.pl. Wydarzenie skie-
rowane jest do osób powyżej 16. 
roku życia. Stara Kopalnia zaprasza 
także codziennie na zwiedzanie w 
godzinach 10.00-18.00 (ostatnie 
wejście o godzinie 16.00). Dostęp-
ne są także dwie wystawy fotogra-
fii: „Harmony” Marcina Ryczka z 
fantastyczną instalacją wykonaną 

z tysiąca żurawi origami oraz „Lek-
cje ciemności w Wałbrzychu” Bog-
dana Konopki. Wstęp na wystawy 
jest wolny.

4 lipca na terenie Starej Kopalni 
odbędzie się spektakl „Dzień: noc: 
DZIEŃ” składający się

z dwóch monodramów w reży-
serii Jerzego Weltera: „Faszystow-
ska mać” (na podstawie książki 
Łukasza Kazka “Faszystowska 
Mać”) i „Być u siebie”. Oba mono-
dramy opowiadają o zdarzeniach 
bezpośrednio związanych z kon-
sekwencjami wojny. Wydarzenie 
realizowane w ramach projektu 
„Jesteśmy częścią wielkiej sagi” do-
finansowanego ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. Spektakl wypro-
dukowany przez Towarzystwo Kul-
tury Czynnej w ramach projektu 
Nad Rzeką Czasu. Bilety dostępne 
w kasie (Kawiarnia Sztygarówka) 
oraz na stronie Starej Kopalni.

Red. / MA



Wiadomości z regionu

Od blisko trzech mie-
sięcy wszyscy zmagamy 
się z epidemią korona-
wirusa. Dla mieszkań-
ców regionu to czas 
izolacji, wzmożonej 
ostrożności, a także nie-
pewności związanej z 
lokalnym rynkiem pra-
cy. Dla samorządów to 
wielki sprawdzian od-
powiedzialności, spraw-
ności działania, a przede 
wszystkim spełnienia 
oczekiwań Dolnośląza-
ków. Za nami pierwsze 
podsumowanie działań 
podjętych przez samo-
rząd województwa.

Od połowy marca, kiedy 
to ogłoszono stan epide-
mii w Polsce, wszyscy ży-
jemy w nowych realiach, 
do których musieliśmy się 
przystosować. Ostatnie 
miesiące to czas wytężonej 
pracy, tworzenia nowych 
procedur i starań o środki 
finansowe, które pomagają 
w walce z zagrożeniem. Sa-
morząd województwa od 
początku aktywnie wspiera 
wszystkie obszary, które w 
tym trudnym czasie ocze-
kują pomocy, m.in. prze-
znaczając na ten cel pokaź-
ne środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

WSPARCIE
DLA SZPITALI

- Poczucie bezpieczeń-
stwa jest jedną z najważ-
niejszych potrzeb każde-
go człowieka. Dlatego od 
pierwszych dni epidemii 
przekazywaliśmy wsparcie 
dla dolnośląskich placówek 
medycznych – mówi mar-
szałek Cezary Przybylski.

Pomoc finansowa w wy-
sokości przeszło 42 mln 
złotych w pierwszej kolej-
ności trafiła do pogotowia 
ratunkowego we Wrocła-
wiu, Wałbrzychu, Jeleniej 
Górze i Legnicy oraz szpita-
li podległych samorządowi 

regionu, a także szpitala 
powiatowego w Bolesław-
cu. Dzięki temu możliwy 
był zakup niezbędnego 
sprzętu, środków ochrony 
osobistej, a także karetek 
pogotowia. W późniejszym 
okresie kolejne wsparcie 
trafiło do pozostałych szpi-
tali podlegających powia-
tom oraz Domów Pomocy 
Społecznej w regionie (w 
sumie 13,9 mln złotych), a 
także do Wojewódzkiego 
Centrum Szpitalnego Kotli-
ny Jeleniogórskiej.

Samorząd województwa 
od początku postawił też 
na przeprowadzanie moż-
liwie jak największej liczby 
testów wykrywających ko-
ronawirusa. W sumie dol-
nośląskie próbki badane są 
w 8 laboratoriach w regio-
nie, a dodatkowo wysyłane 
do zakładu w partnerskim 
Dreźnie.

- Od kilku miesięcy mie-
rzymy się z sytuacją, z którą 
nie mieliśmy wcześniej do 
czynienia. Robimy wszyst-
ko, żeby tragiczne obrazy z 
Włoch czy Hiszpanii nie po-
wtórzyły się w naszym kraju. 
Teraz, na tym etapie pan-
demii możemy powiedzieć, 
że to nam się udaje. Jeszcze 
w marcu nie spodziewałem 
się, że tak szybko będziemy 
mogli wrócić do aktywności 

sprzed pandemii. Mam na-
dzieję, że jesienią nie będzie 
drugiej fali – dodaje wice-
marszałek Marcin Krzyża-
nowski.

WSPARCIE DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

Już kilkanaście tysięcy 
przedsiębiorców w regio-
nie skorzystało z pomocy 
oferowanej przez samorząd 
w ramach Dolnośląskiego 
Pakietu Gospodarczego. 
Wsparcie obejmuje m.in. 
dopłaty do wynagrodzeń, 
pożyczki, uproszczenia 
procedur, a także fachowe, 
specjalistyczne doradztwo.

- Cieszę się, że nasza po-
moc spotyka się z tak dużym 
zainteresowaniem ze stro-
ny przedsiębiorców. Mamy 
świadomość, że każdy wnio-
sek który do nas wpływa 
pomoże utrzymać kolejne 
miejsca pracy w regionie. 
Nasze wsparcie i sukcesyw-
ne odmrażanie gospodarki 
pozwoli na utrzymanie do-
brego tempa rozwoju regio-
nu  – dodaje marszałek Ce-
zary Przybylski.

Dolnośląski rynek pracy 
w dalszym ciągu odczu-
wa skutki epidemii wirusa 
SARS CoV-2. Mniejsza ilość 
ofert pracy, a także duże 

spadki przychodów m.in. 
w branżach turystycznej i 
gastronomicznej dają się 
we znaki przedsiębiorcom 
w regionie. Ze skutkami 
kryzysu już od kilku tygo-
dni pomaga walczyć przy-
gotowany przez samorząd 
województwa Dolnośląski 
Pakiet Gospodarczy. Warty 
w sumie miliard złotych i 
sfinansowany głównie ze 
środków unijnych system 
wsparcia skierowany został 
do dolnośląskich przedsię-
biorców i można za jego 
pośrednictwem sięgnąć po 
pomoc finansową ułatwia-
jącą przetrwanie trudnych 
chwil kryzysu.

Do końca maja, w ra-
mach dofinansowania do 
wynagrodzeń/części kosz-
tów prowadzenia działal-
ności, wpłynęło niemal 20 
000 wniosków na kwotę 
przeszło 251 milionów zło-
tych. Ostatecznie dofinan-
sowanie trafiło do 11 846 
wnioskodawców, a kwota 
wypłat przekroczyła 136 
milionów złotych.

W ramach przygotowa-
nych pożyczek i poręczeń 
278 firm złożyło wnioski 
na kwotę przekraczają-
cą 70 milionów złotych. 
Dodatkowo, w ramach 
pośredniego wsparcia fi-
nansowego - czyli uprosz-

czonych rozliczeń dotacji, 
wypłaconych zostało w 
trybie uproszczonym 448 
firmom ponad 85 milio-
nów złotych. W ramach 
tzw. wakacji od spłat poży-
czek - czyli zawieszenia na 
okres 6 miesięcy koniecz-
ności spłat udzielonych 
już wcześniej pożyczek 
wpłynęło 555 wniosków na 
kwotę przeszło 116 milio-
nów złotych. Pozytywnie 
rozpatrzono 462 wniosków 
na kwotę przeszło 100 mi-
lionów złotych.

Niezmiennie Dolnoślą-
ski Pakiet Gospodarczy 
zapewnia także wsparcie 
doradcze dla osób szuka-
jących pracy oraz przedsię-
biorstw i ich pracowników 
przechodzących procesy 
restrukturyzacyjne. Taka 
pomoc nabiera wciąż na 
znaczeniu, a wsparcie 
świadczą doradcy kariery z 
Dolnośląskiego Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy. Mowa 
tu o pomocy psychologicz-
nej, szkoleniach, a także 
doradztwie.

Użytkownicy strony in-
ternetowej dolnoslaskipa-
kiet.pl wygenerowali 40 
000 sesji, a dostępni dzię-
ki formularzom, chat-owi 
oraz infolinii konsultanci 
obsłużyli do końca maja 
1525 spraw.

Jednocześnie podlegają-
cy samorządowi wojewódz-
twa Dolnośląski Wojewódz-
ki Urząd Pracy realizuje 
zadania związane z wypła-
tą wsparcia oferowanego 
w ramach rządowej Tarczy 
Antykryzysowej. – W sumie 
wpłynęło niemal 5,5 tysiąca 
wniosków. Te pozytywnie 
rozpatrzone dają wartość 
przeszło 608 milionów zło-
tych i dotyczą prawie 150 
tysięcy pracowników w re-
gionie. Daje nam to miejsce 
w pierwszej trójce wśród 
regionów w kraju  – podsu-
mowuje marszałek Cezary 
Przybylski.

PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Samorząd województwa podsumował
batalię z koronawirusem na Dolnym Śląsku

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

Pomnik Pamięci
Górnictwa Wałbrzyskiego Tak głosowali nasi

 czytelnicy w ankiecie
internetowej:

Czy fazy księżyca mają
na nas wpływ? 

Wyniki na dzień 10.06.2020 

TAK
80%

NIE
20%

Działanie Księżyca
Choć upiorne legendy mówią o wilkołakach, które wyją do Księżyca, to jednak jego moc 

drzemie zupełnie w innych siłach – siłach natury. Funkcjonowanie naszej planety i nas sa-
mych wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby nie nasz naturalny satelita.

REKLAMA R0285/20

Księżyc, czyli co?
Jak podaje Encyklopedia 

PWN, nasz naturalny sate-
lita Ziemi jest drugim pod 
względem jasności zaraz po 
Słońcu obiektem na niebie i 
dotychczas jedynym ciałem 
niebieskim (poza samą Zie-
mią), na którym przebywał 
człowiek. Księżyc ma kształt 
kuli o promieniu 1737,4 km. 
Obiega Ziemię w okresie 27,3 
dnia (jest to tak zwany mie-
siąc gwiazdowy, syderyczny) z 
prędkością ok. 1 km/s po pra-
wie kołowej orbicie, położonej 
w płaszczyźnie nachylonej do 
płaszczyzny orbity Ziemi pod 
kątem 5,1 stopnia. Natomiast 
nachylenie płaszczyzny orbity 
Księżyca do płaszczyzny rów-
nika ziemskiego waha się od 
18,2 stopnia do 28,6 stopnia w 
zależności od orientacji prze-
strzennej orbity, która zmienia 
się w okresie około 18,6 lat. 
Średnia odległość Księżyca 
od środka Ziemi wynosi 384,4 
tysiąca kilometrów. Pozorny 
ruch Księżyca po sferze nie-
bieskiej, będący odzwiercied-
leniem ruchu Księżyca wokół 
Ziemi, odbywa się z zachodu 
na wschód z prędkością oko-
ło 13 stopni na dobę. Księżyc 
świeci odbitym od swej po-
wierzchni światłem słonecz-
nym. Natomiast tarcza Księży-
ca obserwowana na niebie ma 
średnicę ok. 0,5 stopnia.

Fazy Księżyca
Szukając w internecie in-

formacji o fazach Księży-
ca, natkniemy się nie tylko 
na ich opisy, ale również na 
ciekawostki związane z ka-
lendarzem lunarnym. Dla 
zainteresowanych tematem 

przypominamy, iż wyróżnia-
my cztery podstawowe jego 
fazy. Pierwsza z nich to nów. 
Wówczas Księżyc znajduje się 
między Ziemią a Słońcem i jest 
niewidoczny gołym okiem, 
ponieważ zwraca ku nam swą 
nieoświetloną półkulę. Faza II 
pojawia się po około kilkuna-
stu godzinach po tym etapie. 
Po 3,6 dniach wyraźnie da się 
dostrzec, że Księżyc z prawej 
strony zaczyna przypominać 
sierp. Jest to tak zwany „Młody 
Księżyc”. Jak można zaobser-
wować, tarcza Księżyca prze-
dzielona jest cieniem. Granicę 
między cieniem a oświetloną 
stroną Księżyca nazywamy 
terminatorem. Faza III nastę-
puje po następnych 3 dniach. 
Księżyc wówczas wchodzi w 
pierwszą kwadrę. Oznacza to, 
iż przebył właśnie 1/4 swo-
jej drogi wokół Ziemi (widać 
teraz dokładnie połowę jego 
tarczy). Faza IV to „Księżyc 
garbaty”, zaś piąta zapowia-
da  pełnię. Księżyc jest teraz 
zauważalny w całej swej oka-
załości. Następnie wszystko 
powtarza się. Różnica polega 
jedynie na tym, że tym razem 
Księżyc jest widoczny z lewej 
strony, a z prawej pozostaje 
w cieniu. Faza VI staje się wi-
doczna, gdy Księżyc jest po-
nownie „garbaty”. Faza VII jest 
ostatnią kwadrą i ponownie 
widzimy wtedy połowę tarczy. 
Faza VIII to już tak zwany „Sta-
ry Księżyc” (wówczas go uby-
wa). Cykl powtórnie zaczyna 
nów.

Księżyc a samopoczucie
Są osoby, które nie mają 

wątpliwości, że ich samopo-
czucie zmienia się w zależno-

ści od fazy Księżyca. Szczegól-
nie odczuwalne może to być 
podczas pełni. W ciągu mie-
siąca występuje zwykle jedna 
pełnia. Tylko raz na około 2,5 
roku w ciągu miesiąca mamy 
dwie pełnie Księżyca. Nów to 
podobno to dobry moment 
na: przeprowadzanie operacji, 

wykonanie zabiegów kosme-
tycznych czy podcinanie wło-
sów dla ich wzmocnienia, a 
także usuwanie znamion. Na-
tomiast, gdy Księżyc „rośnie”, 
to dobry czas na zadbanie tak-
że o siebie pod każdym wzglę-
dem. Mówi się, że witaminy 
i minerały są w tym okresie 
lepiej wchłaniane, a wszelkie 
zabiegi upiększające - bar-
dziej skuteczne. Uważa się też, 
że podczas pełni gorzej śpimy, 
mniej panujemy nad sobą, 
stajemy się nerwowi. Są rów-
nież takie osoby, które obser-
wują u siebie spadek nastroju 
i depresyjne myśli. Podobno 
podczas pełni warto farbo-
wać włosy, bo kolor dłużej się 
utrzyma. Natomiast w okre-
sie ostatniej kwadry łatwiej 
schudnąć (gdyż mamy przy-

spieszoną przemianę materii), 
oczyścić organizm z toksyn 
czy przeprowadzić depilację  
(bo podobno włosy wolniej 
odrastają).

Dłuższy dzień
Nowe badania przepro-

wadzone na University of Wi-
sconsin-Madison, w których 
dokonano rekonstrukcji hi-
storii związku naszej planety z 
Księżycem pokazują, że dzień 
na Ziemi nie zawsze trwał tyle, 
co obecnie. Rezultaty prac na-
ukowców pokazały, że Księżyc 
nieustannie oddala się od Zie-
mi o 3,82 centymetra rocznie. 
1,4 miliarda lat temu dzień 
trwał nieco ponad 18 godzin – 
tak wynika z analiz.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
encyklopedia.pwn.pl

www.pap.pl
rtech.net.pl

gloswielkopolski.pl
kalendarz-365.pl

dzienniknaukowy.pl
pulskosmosu.pl

expressbydgoski.pl



Rozmowa 7
www.30minut.pl  

od 18 lat 
razem z Wami

Piątek, 26 czerwca 2020

Studio Espresso gościło w Sztygarówce w Starej Kopalni

z wiceprezesem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”
odpowiedzialnym m.in. za klaster edukacyjny rozmawiał Paweł Szpur

z Krzysztofem Dryndą

Oglądnij pełny wywiad

REKLAMA R0286/20

Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna od pięciu lat pro-
wadzi klaster edukacyjny "IN-
VEST in EDU", z dobrą perspek-
tywą na przyszłość. O czym 
właściwie mówimy?

Mówimy o platformie wymiany 
doświadczeń, informacji, a także 
całym szeregu inicjatyw, które mają 
służyć wsparciu szkolnictwa bran-
żowego. To na czym nam bardzo 
zależy to, aby system edukacji był 
tak prowadzony, by przygotowy-
wać kadry wykwalifikowane dla 
naszych przedsiębiorców. Na prze-
strzeni lat zauważyliśmy, że inwe-
storzy mają coraz większe proble-
my z pozyskaniem pracowników z 
konkretnymi kwalifikacjami. To jest 
geneza powstania klastra edukacyj-
nego, który funkcjonuje już pięć lat 
i zrzesza ponad 100 podmiotów. Są 
w nim: szkoły, samorządy, instytu-
cje otoczenia biznesu, a także nasi 
przedsiębiorcy, gdzie wspólnie w 
takim gronie zastanawiamy się, co 
zrobić, aby w Polsce odbudować 
szkolnictwo branżowe, tak, aby 
mogło ono służyć naszym przed-
siębiorcom jak najlepiej. Również 
po to, aby młodzi ludzie, wybierając 
techniczną ścieżkę kariery, mieli do 
czynienia z praktycznym kształce-
niem w zakładach naszych przed-
siębiorców.

Jesteście Państwo głównym 
partnerem inicjatywy "Zawo-
dowy strzał w dziesiątkę". Z kim 
jeszcze współpracujecie? W pro-
jekt włączył się również Tygodnik 
30 minut.

Tak, wspólnie włączamy się w 
to, aby pokazywać, że dzisiejsze 
fabryki różnią się od naszego wy-
obrażenia o nich.  To często bardzo 
nowoczesne i bezpieczne zakłady, 
w których praca daje duże moż-
liwości rozwojowe. Z kolei kształ-
cenie na kierunkach technicznych 
przygotowuje uczniów do podję-
cia w nich zatrudnienia - zdobycia 
"fachu" już na etapie szkoły śred-
niej. Projekt "Zawodowy strzał w 
dziesiątkę" służy właśnie promocji 
edukacji technicznej i branżowej. 
Chodzi o to, żeby młodzi ludzie 
zdecydowanie częściej wybierali 
taką ścieżkę. Współczesny rynek 
pracy pokazuje, że umiejętności 
nabyte w szkołach technicznych 
przekładają się na wysokie zarobki 
w firmach produkcyjnych - nie tyl-
ko w wałbrzyskich zakładach, ale 
również w firmach działających w 
naszej strefie na Opolszczyźnie czy 
w Wielkopolsce.  

Pozostając przy temacie ucz-
niów: takie kształcenie pozwala 
na nauczanie praktyczne. Młodzi 

ludzie mogą zatem odbyć staż za-
wodowy. Jak to się dzieje u nas?

My jesteśmy zaangażowani w 
wiele takich inicjatyw, jak chociaż-
by targi pracy. Razem z naszymi 
inwestorami strefowymi wystawi-
liśmy wspólne stoisko pod szyl-
dem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, gdzie można było 
dowiedzieć się  kogo poszukują 
strefowe firmy oraz na jakich wa-
runkach zatrudniają. Pokazaliśmy 
też kierunki, które są realizowane 
wspólnie z przedsiębiorcami na za-
sadach klas patronackich oraz ofer-
tę staży i praktyk w firmach. Klaster 
służy zatem łączeniu edukacji i 
biznesu, przygotowaniu absolwen-
tów szkół do wejścia na rynek pracy 
i odnalezieniu się na nim.

Oprócz szkolenia młodzieży 
i kształcenia przyszłych kadr, 
zaangażowaliście się Państwo  
w stworzenie centrum szkolenio-
wego dla samych przedsiębior-
ców. O czym tak właściwie roz-
mawiamy?

To jest bardzo innowacyjny pro-
jekt, którego w Polsce żadna Strefa 
jeszcze nie zrealizowała. Chcemy 
utworzyć specjalne centrum szko-
leniowe w Wałbrzychu, w którym 
odwzorujemy prawdziwą linię pro-
dukcyjną w technologii 4.0. Ucz-
niowie, bądź też pracownicy firm 

strefowych, będą mogli odbyć od-
powiednie szkolenia w rzeczywi-
stych warunkach pracy, jednak nie 
ingerując w proces produkcyjny w 
prawdziwych fabrykach. Centrum 
zostanie również wyposażone w 
technologię VR (red.: wirtualna rze-
czywistość). Dzięki specjalnym go-
glom oraz wygenerowanym kom-
puterowo urządzeniom i liniom 
produkcyjnym, uczestnik doświad-
czy wirtualnej pracy. To bardzo 
efektywny sposób szkolenia i wdra-
żania nowych pracowników, bez 
ryzyka uszkodzenia prawdziwych 
urządzeń. Jest to także inicjatywa 
dla młodzieży ze szkół technicz-
nych i branżowych, dzięki której 
młodzi ludzie będą mogli szkolić się 

na urządzeniach, które dziś funk-
cjonują jedynie w zakładach prze-
mysłowych, gdyż jest to zbyt droga 
technologia dla szkół. 

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu Prezes 

Drynda opowiada o służbowej wi-
zycie w USA i różnicach w kulturach 
pracy na różnych kontynentach 
oraz o jakości polskich produktów. 
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Idź na wybory! Skorzystaj 
z obywatelskiego przywileju!

Jutro cisza wyborcza a 28 
czerwca wybierzemy Prezy-
denta Rzeczypospolitej na 
najbliższą pięcioletnią ka-
dencję. Spośród jedenastu 
kandydatów prezentujących 
różne programy wyborcze, 
wizje Polski oraz środowiska, 
przez ostatnie miesiące każ-
dy z Nas mógł bez problemu, 
śledząc ogólnopolską kampa-
nię prezydencką, przyjrzeć się 
sylwetce kandydata na urząd 
Prezydenta RP oraz poznać 
jego program. 28 czerwca 
w powszechnych wyborach 
prezydenckich zdecydujemy 
jak będzie wyglądała Polska. 
Wierzę głęboko, że w naszym 
kraju można żyć jeszcze lepiej 
a dokonane przez ostatnie 
lata zmiany w sferze społecz-
nej i gospodarczej podążały w 
dobrym kierunku i mam na-
dzieję, że będą podążały dalej. 
Z mojej perspektywy, ostatnie 
lata dla Polski i polskiej gospo-
darki oceniam pozytywnie. 
Wierzę głęboko, że problemy 
gospodarcze spowodowane 
koronawirusem zakończą się 
z końcem br. i znów gospo-
darka będzie na „+”. Ponieważ 
wierzę, że ciężką pracą moż-
na osiągnąć niemal wszystko 
i jako Naród wielokrotnie to 
udowodniliśmy. Ale zawsze 
działaliśmy razem - w grupie, 
w społeczności czy zbiorowo-
ści. Tak też jest w tej sytuacji. 
Aby osiągnąć sukces, musimy 
działać razem. Stąd mój apel 
o powszechną mobilizację i 
udział w wyborach prezyden-
ckich nas samych, naszych 
rodzin, bliskich, znajomych. 
Nie bądźmy bierni i obojętni, 
nie dajmy decydować o włas-
nym losie innym, tylko skorzy-
stajmy ze swojego przywileju 
obywatelskiego i zagłosujmy 
w najbliższą niedzielę. Gorąco 
zachęcam i namawiam o po-
wszechny udział w wyborach 
prezydenckich 2020.

Renowacje w Zamku
Do końca września potrwają prace konserwatorskie w sali krzy-

wej w Zamku Książ w Wałbrzychu. Dofinansowany przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 42,500 zł projekt 
przewiduje odsłonięcie i odtworzenie malowideł, które zdobiły 
komnatę przed II wojną światową.

Podczas przygotowań do re-
montu sali pod warstwą tynku 
na ścianie z kominkiem ukazała 
się polichromia przedstawia-
jąca kotarę oraz monochromia 
drugiej. We wnękach okiennych 
polichromie zostały pokryte 
warstwą farby. Stan zachowa-
nia malowideł był na tyle do-
bry, że wałbrzyska konserwator 
zabytków, Anna Nowakowska-
-Ciuchera zaleciła zdjęcie tynków 
z okresu hitlerowskiego oraz 
jeszcze późniejszych warstw far-
by i odkrycie całej zachowanej 
polichromii. Zamek Książ pozy-
skał 42, 500 złotych w ramach 
programu Ochrona Zabytków 
2020, realizowanego przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Ponad drugie tyle 
zostało przeznaczone z budżetu 
Książa. Sala Krzywa znajduje się 
na pierwszym piętrze południo-
wego skrzydła Zamku Książ. Jej 
wystrój został niemal całkowicie 
zniszczony podczas wojennej 
przebudowy prowadzonej w la-
tach 1944-45 przez nazistowską 
organizację Todt. Sala Krzywa, 
która jest jedną z najstarszych sal 
w tzw. "zamku górnym", przed II 

wojną światową uchodziła tak-
że za jedną z najpiękniejszych. 
Jej późnogotycki i renesansowy 
wystrój oraz dekoracje w angiel-
skim stylu Arts & Craft, organiza-
cja Todt zamalowała i zasłoniła 
sufitem. - Szczęśliwie w Zamku 
Książ dysponujemy ikonografią 
przedstawiającą historyczny wy-
strój sali. Bardzo bogate w detale 
fotografie pochodzą m.in. z ko-
lekcji zdjęć autorstwa zamkowe-
go kucharza Louisa Hardouina 
(z lat 1909-1920), prywatnych 
zbiorów księcia Bolko von Pless 
oraz teki konserwatora zabyt-
ków w czasie II wojny światowej 
Guntera Grundmanna. Materiał 
ten pozwoli nam na odtworzenie 
historycznych polichromii, a tym 
samym przynajmniej częściowe 
przywrócenie Sali Krzywej jej 
splendoru z czasów Hochbergów 
- wyjaśnia prezes Zamku Książ w 
Wałbrzychu, Anna Żabska. Prace 
konserwatorskie realizuje firma 
Secoo Krzysztof Opiłło z Krako-
wa, a ich zakończenie planowane 
jest na 30 września. 
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Idź na wybory!
Pomóż Strażakom!

Z kampanią profrekwencyjną pod nazwą „Bitwa o wozy” wy-
startowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po-
lega ona na tym, że w każdym województwie gmina do 20 tysięcy 
mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów 
prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

Szesnaście takich pojazdów sfi-
nansuje w całości MSWiA. – Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji wspiera straże pożarne, 
również Ochotnicze Straże Pożarne, 
w sposób znaczący i dynamiczny. W 
tym roku dofinansowano zakup re-
kordowej liczby 517 samochodów, 
które przekazano strażom pożar-
nym – powiedział wiceminister Ma-
ciej Wąsik. Warunkiem przekazania 
samochodów Ochotniczym Stra-
żom Pożarnym był wkład własny sa-
morządu w postaci 200 tysięcy zło-
tych. Większość samorządów, które 
znalazły wkład własny, otrzymało 
samochody ciężkie, średnie oraz 
lekkie. Dla tych gmin najmniejszych, 
które nie mogły wygospodarować 
takich środków na zakup wozu, 
MSWiA przygotowało natomiast 
profrekwencyjną propozycję. – Ta 
gmina do 20 tysięcy mieszkańców, 
której frekwencja wyborcza będzie 
najwyższa w województwie, otrzy-
ma od komendanta głównego PSP 
środki na sfinansowanie w całości 
jednego z 16 średnich samochodów 
ratowniczo-gaśniczych – powiedział 
wiceminister Maciej Wąsik. Wartość 
jednego samochodu to niemal 800 
tysięcy złotych.

– Jako współprzewodniczący 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorzą-

du Terytorialnego chciałbym za-
apelować do wójtów, burmistrzów, 
radnych ze wszystkich opcji poli-
tycznych, byśmy razem za tydzień 
walczyli o jak najwyższą frekwen-
cję wyborczą – powiedział podczas 
konferencji wiceminister Paweł 
Szefernaker. Jak dodał, inspiracją 
dla programu MSWiA były m.in. ze-
szłoroczne akcje profrekwencyjne 
samorządów. – My bierzemy dobry 
przykład od samorządów i tego 
typu akcję dzisiaj zapowiadamy 
– podkreślił. Natomiast Nadbryg. 
Andrzej Bartkowiak – komendant 
główny PSP didał, że nowe wozy 
umożliwią strażakom ochotnikom 
jeszcze sprawniejsze działanie. – 
Każdego dnia strażacy ochotnicy i 
strażacy z Państwowej Straży Pożar-
nej ratują życie, zdrowie i mienie. W 
2019 roku OSP pierwsze na miejscu 
akcji były ponad 200 tysięcy razy, a 
w tym roku już ponad 100 tysięcy 
razy – podsumował.

Tak interesującej oferty profre-
kwencyjnej jeszcze w naszym kraju 
nie było. Zatem jeśli jesteś mieszkan-
ką bądź mieszkańcem miejscowości 
do 20 tysięcy mieszkańców, to idź w 
niedzielę na wybory, bo możliwe że 
„twoi” strażacy otrzymają nowy wóz.

Red./MSWiA
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91 MILIONÓW DLA REGIONU!
Wielkimi krokami zbliżają się nowe środki wsparcia dla Polski. Mówimy o kwocie bagatela 

160 miliardów euro. W środkach tych również będzie wsparcie dla naszego regionu.
Podczas spotkania z samorzą-

dowcami z subregionu wałbrzyskie-
go w Bielawie i Wałbrzychu, w któ-
rym uczestniczyła Minister Funduszy 
i Polityki Regionalnej - Małgorzata 

Jarosińska-Jedynak oraz Szef Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów - Michał 
Dworczyk poruszono wątek fundu-
szy europejskich w nowej perspek-
tywie finansowej 2021-2027, a także 

koncepcję utworzenia nowego ob-
szaru działania dla Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla 3 
powiatów: kłodzkiego, dzierżoniow-
skiego i ząbkowickiego. Do Polski 
trafi przeszło 160 miliardów euro w 
nadchodzącej perspektywie. Nasz 
kraj jest jednym z największych be-
neficjentów Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji, a Dolny Śląsk bę-
dzie jednym z trzech województw, 
które będzie mogło skorzystać z 
tego funduszu - mówiła Małgorza-
ta Jarosińska-Jedynak. Zarząd wo-
jewództwa szuka rozwiązań, które 
umożliwią korzystanie przez gminy 
południa Dolnego Śląska z dużych 
środków zewnętrznych w kolejnych 
latach. Wizyta Pani Minister jest du-
żym krokiem w kierunku otwarcia 
świetnych możliwości przed naszym 
regionem - dodał Wicemarszałek 

Województwa Dolnośląskiego Grze-
gorz Macko.

To będzie 91 milionów złotych 
dla gmin i powiatów subregionu 
wałbrzyskiego.

W trakcie konferencji prasowej 
Szef KPRM Michał Dworczyk poinfor-
mował także o uruchomieniu Tarczy 
Antykryzysowej dla samorządów. W 
skali kraju rząd przeznaczy na rea-
lizację programu ponad 6 mld zł. 
Wsparcie finansowe będzie przyzna-
wane gminom w formie przelewów 
na wniosek samorządów – bez zbęd-
nej biurokracji. 

To bezprecedensowe wsparcie 
dla każdej gminy i każdego powiatu 
w Polsce. Jeśli chodzi o subregion 
wałbrzyski, to będzie to ponad 91 
milionów złotych. Gminy będą mo-
gły przeznaczać środki na najbar-
dziej potrzebne przedsięwzięcia 
- czy to projekty inwestycyjne, jak 
remont szkoły czy szpitale czy inne 
ważne z punktu widzenia gminy za-
dania - mówił Dworczyk.

Red.  
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Pamiętam ten dzień, jakby 
wydarzył się wczoraj. Przed-
szkole na Starym Zdroju. 
Zabytkowa część dawnego 
Altwasser. Są moje urodziny. 
Dziadek przyjeżdża do przed-
szkola z papierową torebką 
wypełnioną lizakami. Mają 
kształt serduszek, są czerwo-
ne i żółte. Spełnienie marzeń 
każdego dziecka. Patrzę na 
dziadka. Jest wysokim męż-
czyzną, ma czarną skórzaną 
kurtkę i ciemne, lśniące włosy. 
Przypomina aktora z filmów 
zaczynających się od lwa. 
Wchodzi do sali, wita się z pa-
nią, a ja biegnę do niego i je-
stem najszczęśliwsza. Częstu-
jemy dzieci lizakami. Po chwili 
nasze małe buźki są już lepkie 
od sprawdzania, czy serdusz-
ko czerwone jest tak samo 
słodkie, jak żółte. Tego dnia 

wychodzę z dziadkiem wcześ-
niej, co bardzo mnie cieszy. W 
przedszkolnej szatni pachną-
cej starym drewnem, plasteli-
ną wtartą w dywan i kredkami 
do dziadka podbiega chłopiec 
ze starszej grupy, postrach 
wszystkich nas - maluchów. 
Też chce lizaka. On jest głupi, 
myśli moja dziecięca głowa, 
a dziadek spogląda na mnie i 
widząc moją minę wie wszyst-
ko. Nie muszę nic mówić. Cho-
wa lizaki do kieszeni kurtki. 
Pamiętam jego spojrzenie, to 
nasze sekretne porozumienie, 
tę niewypowiedzianą spójną 
obserwację świata. Wycho-
dzimy. Stary Zdrój tego dnia 
w oczach dziecka, którym je-
stem łagodnieje.

Gdzie ten świat prostych 
definicji, w którym nie trzeba 
było usprawiedliwiać, dlacze-
go coś lub ktoś jest, jakim jest?

Dziś, wbrew wszystkim in-
stynktom, tłumaczymy czyjeś 
ohydztwo trudnym dzieciń-
stwem, tatusiem w policji, 
nieczułą mamusią. Mnożymy 
wymówki i usprawiedliwienia, 
bo przecież chcemy zrozu-
mieć. A rzadko kiedy warto.

Tęsknię za dziecięcą pro-
stotą rzeczy. Tym postrzega-
niem świata na poziomie czu-
cia, nie szkiełka.

Pociąg do Berlina
W ostatni weekend czerwca na tory wraca popularne po-

łączenie, umożliwiające bezpośredni dojazd z Wrocławia do 
Berlina. W związku z ograniczeniami spowodowanymi epi-
demią koronawirusa, liczba sprzedawanych biletów będzie 
jednak ograniczona.

Od piątku, 26 czerwca po-
dróżni ponownie będą mogli 
skorzystać z połączenia kolejo-
wego, łączącego stolicę Niemiec 
i Dolnego Śląska. Koleje Dolno-
śląskie we współpracy z Deu-
tsche Bahn przywracają week-
endowe przewozy w ramach 
projektu „Kulturzug – Pociąg do 
Kultury”. – Cieszymy się, że może-
my poinformować o pełnym przy-
wróceniu pierwszego połączenia 
międzynarodowego, czyli relacji 
Berlin – Wrocław – komentuje 
Bartłomiej Rodak, rzecznik pra-
sowy Kolei Dolnośląskich – Jed-

nak ze względu na trwający stan 
epidemii oraz wdrożone proce-
dury bezpieczeństwa, musieliśmy 
ograniczyć liczbę sprzedawanych 
biletów – dodaje Rodak. Chcąc 
skorzystać z połączenia do sto-
licy Niemiec, warto zaplanować 
podróż z odpowiednim wyprze-
dzeniem. Za bilet normalny w 
jedną stronę podróżni zapła-
cą 79 zł, natomiast cena biletu 
ulgowego to 39,50 zł.

Weekendowa podróż „Po-
ciągiem do Kultury”

Połączenie z Berlina do Wroc-
ławia zadebiutowało w 2016 

roku, umożliwiając zachodnim 
sąsiadom odwiedzenie ówczes-
nej Europejskiej Stolicy Kultury. 
Duża popularność połączenia 
spowodowała wprowadzenie 
„Pociągu do Kultury” do stałego 
rozkładu jazdy.

– „Pociąg do Kultury” to dosko-
nały przykład jak może wyglądać 
efektywna współpraca międzyna-
rodowa na szczeblu samorządo-
wym. Potwierdzają to niedawne 
– czwarte już, choć obchodzone 
w cieniu koronawirusa – urodziny 
tego połączenia; projektu, który 
w zamyśle miał trwać tylko przez 
rok, a tymczasem funkcjonuje na-
dal i jest bardzo popularny wśród 
podróżnych z obu krajów. Dlatego 
cieszę się, że jest to jedno z pierw-
szych kolejowych połączeń trans-
granicznych, które przywracamy 
po otwarciu granic przez rządy 
– powiedział Tymoteusz Myrda, 
członek zarządu Województwa 
Dolnośląskiego. Za realizację 
„Kulturzug – Pociąg do Kultury” 
po stronie polskiej odpowiadają 
Koleje Dolnośląskie, natomiast 
po stronie niemieckiej – Deu-
tsche Bahn. W 2019 roku z  po-
łączenia skorzystało ponad 18 
tysięcy pasażerów.

Red./KD
foto: KD
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Co ćwierka w sieci...
Bogusława Czupryn

CSIOZ

Cezary Przybylski

EpiskopatNews

dolnośląska Policja

Wałbrzyska SSE

S. Bielawska

Kancelaria Premiera
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Na terenie Wałbrzycha działa ponad 60 klubów sportowych. Prowadzą one naj-
częściej działalność społeczną szkoląc i prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
Słowa uznania za wsparcie i pomoc finansową na rzecz rozwoju wałbrzyskiego 
sportu @WalbrzyskaSSE

76% osób, które aktywowały Internetowe Konto Pacjenta, ocenia je jako przydat-
ne. Wśród najbardziej użytecznych funkcji #IKP wymieniają między innymi dostęp 
do informacji medycznych dzieci do 18. roku życia. 
Więcej o #IKP https://bit.ly/2V89Q6c @MZ_GOV_PL

Spotkałem się dzisiaj z @ThomasOppermann, Wiceprzewodniczącym Bundesta-
gu oraz Hansem Jörgiem Neumannem, Konsulem Generalnym Niemiec. Rozma-
wialiśmy m. in. o współpracy polsko-niemieckiej, znakomicie widocznej w part-
nerskich relacjach między @Dolny_Slaska @SachsenDe

W odpowiedzi na pytania dotyczące dzisiejszych publikacji na temat bp. Edwarda 
Janiaka, stanowczo oświadczam, że – jeśli informacje przekazane w mediach się po-
twierdzą – to opisywana sytuacja nigdy nie powinna się wydarzyć -  
@xRytel  Całość: https://bit.ly/2NoDtMp

Jaworscy policjanci pomogli samotnie mieszkającej 94-latce, która zasłabła w 
swoim mieszkaniu. Szybka reakcja funkcjonariuszy pozwoliła zapobiec tragedii. 
93-latka trafiła pod specjalistyczną opiekę medyczną.
http://dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informa-
cje/policjanci_pomogli_polprzytomnej_94_letniej_kobiecie

Decyzja o wsparciu inwestycji na ponad 3 3 0  mln zł wydana. Do grona inwesto-
rów. @WalbrzyskaSSE dołączyła firma Pfeifer & Langen Polska znana wszystkim 
z produkcji cukru Diamant. Spółka w gminie Miejska Górka planuje zwiększyć 
zdolność produkcyjną istniejącego przedsiębiorstwa

Oj działo się dzisiaj w @Stara_Kopalnia
 Były i wianki, i finisaż wystawy i performance prof. S. Bracha pt. Lustracja konia trojań-
skiego. Niech żałują Ci co nie byli 
@WalbrzychMM @RomanSzelemej

Premier @MorawieckiM: Za rok ten stadion Skra Warszawa będzie miał swój pięk-
ny jubileusz 100-lecia. I na to 100-lecie chcemy wykonać remont i wykonamy 
go jeżeli miasto stołeczne przekaże ten piękny stadion, który był dumą polskich 
sportowców.

REKLAMA R0288/20
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Laser na łysienie
Dzisiejsza medycyna este-

tyczna dzięki zaawansowanym 
technologiom daje nam możli-
wość bezoperacyjnej stymula-
cji wzrostu włosów z łysieniem 
androgenowym.

Terapia laserowa (laserem 
Fotona) pomaga uporać się z 
problemem wypadania wło-
sów zarówno u kobiet jak i u 
mężczyzn. Badania potwier-
dzają, że długość fali lasera 
(2940nm) pobudza ,,uśpione” 
włosy i stymuluje je do wzro-
stu. Amerykańscy lekarze 
oceniają, że terapia ta może 
stać się przełomem w leczeniu 
łysienia. Zabieg laserowy Fo-
tona wywołuje w skórze efekt 
termiczny. Dzięki temu zwięk-

sza się dopływ krwi do „uśpio-
nych” mieszków włosowych. 
Skutkuje to poprawą dotle-
nienia oraz odżywienia broda-
wek włosowych, dzięki temu 
mieszki włosowe zyskują ener-
gię do wytwarzania pełnowar-
tościowych włosów. Ponadto 
zabieg laserowy poprawia 
regenerację naskórka. Dzięki 
czemu mieszki włosowe szyb-
ciej się regenerują i wzrastają 
nowe. Zabieg trwa od 15 do 30 
minut w zależności od stopnia 
łysienia. Wykonywanych jest 
kilka przejść na danym obsza-
rze zabiegowym. Po zabiegu 
skóra może być sucha, dlatego 
zaleca się nawilżanie głowy 
odpowiednimi szamponami i 
odżywkami. U części pacjen-
tów może wystąpić krótko-
trwałe łuszczenie skóry głowy, 
spowodowane przyspieszoną 
regeneracją naskórka.

Terapia składa się z 4 - 6 za-
biegów wykonywanych co 2-3 
tygodnie. Następnie zalecane 
są zabiegi przypominające 
co 6 -12 miesięcy. Zabieg la-
serowy Fotona nie powoduje 
przerwania ciągłości naskórka. 
Dzięki temu jest bezbolesny, 
nieinwazyjny i nie wymaga 
znieczulenia. U części pacjen-
tów występuje jedynie świąd 
skóry głowy, który szybko mija.

Dieta SIRT

Ćwiczyli online!

„Dla chcącego - nic trudne-
go”. To powiedzenie doskonale 
sprawdziło się także podczas 
pandemii, kiedy to - mimo za-

kazu korzystania z siłowni i sal 
fitness - tysiące Polaków i Polek 
za sprawą różnych challengów 
i aktywności - ćwiczyło online. 

A akcji zachęcających do tego 
typu działań nie brakowało. 
Media społecznościowe zrobiły 
swoje - kuszące fotki celebrytów 
i znajomych na instragramie czy 
facebook’u dbających o formę 
przyciągały nas jak magnes, za-
praszając tym samym do sporto-
wej rywalizacji. Mowa tu m.in. o 
projekcie marki Head&Shoulders 
„Zacznij dzień z czystą głową”. 
Szacuje się, że uczestnicy tej za-
bawy w ciągu dwóch tygodni 
łącznie spalili ponad 7 milio-
nów kalorii! Można? Można! My 
jednak preferujemy treningi na 
świeżym powietrzu. Zacznijmy 
chociażby od spaceru.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Jej twórcami są Aidan 
Goggins oraz Glen Matten, 
dietetycy medyczni, którzy 
w trakcie prowadzonych 
badań odkryli, że produk-
ty bogate w związki zwane 
polifenolami aktywują w 
naszym organizmie pewne 
białka (SIRT1), wykazujące 
ważne dla naszego zdrowia 
właściwości.

Sirtuiny tzw. białka dłu-
gowieczności pozwalają 
m.in. szybciej i skuteczniej 

spalać tkankę tłuszczową, 
dłużej cieszyć się zgrabną 
sylwetką, dodają energii, 
zmniejszają apetyt i chro-
nią przed rozwojem chorób 
cywilizacyjnych, takich jak: 
miażdżyca, choroby układu 
krążenia, a także cukrzyca, 
otyłość bądź nowotwory.

Co wchodzi w skład diety 
SIRT? Soki i koktajle opar-
te na 20 produktach (m.in. 
daktyle, jabłka, jarmuż, kur-

kuma, orzechy, natka pie-
truszki).

Zebrała: osa
Źródło informacji: 

www.odkrywamyzakryte.
com/dieta-sirt/

Źródło zdjęcia: pixabay.com

Podologia
To młoda gałąź medycyny, któ-

ra zajmuje się diagnozowaniem i 
leczeniem chorób stóp. W Polsce 
dziedzina ta dopiero się rozwija, 
co powoduje, że nazwa „podolog” 
brzmi dla wielu egzotycznie. Od 
specjalisty w tej dziedzinie wyma-
ga się szerokiej wiedzy medycz-
nej, która pozwoli prawidłowo 
diagnozować problemy kończyn 
dolnych. Nauka o podologii to za-
gadnienia z wielu obszarów me-
dycznych, takich jak: diabetologia, 
ortopedia, dermatologia, chirur-
gia czy limfologia. W Polsce podo-
logia jest nową profesją. Na listę 
zawodów podolog został wpisany 
dopiero w 2015 roku. Rozwój tej 
dziedziny jest jednak niezwykle 
dynamiczny i coraz bardziej za-
awansowany. Osoba wykonują-
ca ten zawód potrafi rozpoznać 
zmiany patologiczne w obrębie 
kończyn dolnych, a także znaleźć 
ich przyczyny i zastosować właś-
ciwy rodzaj terapii. Współpracuje 
z ortopedami, dermatologami, 
fizjoterapeutami czy diabetolo-

gami. Do najczęstszych schorzeń, 
z jakimi trafiają pacjenci do gabi-
netu podologicznego należą: sto-
pa cukrzycowa, wrastające i 
wkręcające paznokcie, modze-
le, odciski, nagniotki, brodaw-
ki wirusowe, potocznie zwane 
kurzajkami, nadpotliwość stóp, 
hiperkeratozy, grzybica stóp, 
pękające pięty czy zwyrodnie-
nia stawów.

Jak wygląda wizyta w gabi-
necie podologicznym?

Na początku każdej wizyty 
przeprowadzany jest szeroki wy-
wiad w celu rozpoznania stanu 
zdrowia, nawyków, stylu życia, 
rodzaju pracy. Informacje te są 
niezbędne do postawienia pra-
widłowej diagnozy. Następnie do-
konuje się dokładnych oględzin 
stóp. W zależności od rozpoznania 
dobierany jest tok terapii. Często 
można już na pierwszej wizycie 
wykonać zabieg, który niemalże 
natychmiast przyniesie nam ulgę. 
Zdarza się też i tak, iż na rozpo-
znanie czekamy do 4-5 tygodni. 

Dzieje się tak, gdy podejrzenie 
kierowane jest na zakażenie bak-
teriami, grzybami czy pleśniami.

Kiedy zdecydować się
na wizytę u podologa?
Na wizytę można wybrać się w 

celach profilaktycznych, aby zo-
rientować się czy nie ma żadnych 
tendencji do powstawania pato-
logii w obrębie stopy, ale również 
w celach pielęgnacyjnych . Warto 
zgłosić się do gabinetu, gdy za-
uważymy już niepokojące, niety-
powe zmiany na stopach czy pa-
znokciach oraz gdy pojawiają się 
jakieś trudności z chodzeniem czy 
odczuwalny jest ból. Specjalista 
pomoże również w kwestii suchej, 
pękającej skóry na piętach, gdy 
pojawią się brodawki wirusowe 
czy też odciski i modzele. Taka wi-
zyta wiąże się często ze skrępowa-
niem i wstydem. To nie powinno 
powstrzymać nas od konsultacji, 
ponieważ problem można roz-
wiązać niekiedy podczas jednej 
wizyty. Natomiast ukrywany przez 
długi okres może doprowadzić 
do bardzo poważnych schorzeń. 
Podologia zajmuje się również 
zmianami struktury czy kształ-
tu paznokcia w przypadku, gdy 
paznokieć wrasta się, jest po ura-
zie, czy nie chce rosnąć. Podolog 
może zrekonstruować paznokcia 
tak, by można było cieszyć się jego 
normalnym kształtem. Specjalista 

tej dziedziny pomaga również w 
doborze odpowiednich odciążeń 
bolących miejsc oraz wykonuje 
opatrunki.

O mnie
Jestem wykwalifikowanym 

podologiem. Moja pasja stała się 
moją profesją. Odzwierciedleniem 
tego są ukończone kursy i szkole-
nia. Prowadzę gabinet podolo-
giczny w Wałbrzyskim Medical 
Park przy ulicy Młynarskiej 24. 
Pracuję w nowocześnie wypo-
sażonym gabinecie z najwyższej 
jakości sprzętem i certyfikowany-
mi narzędziami. Nie boję się no-
watorskich rozwiązań, ale sięgam 
także po sprawdzone metody le-
czenia. Do pacjentów podchodzę 
z ogromną pasją, ciekawością, ale 
i pokorą. Podczas pierwszej kon-
sultacji stawiam trafną diagnozę 
i dostosowuję tok terapii do wy-
maganego przypadku. Dla mnie 
nie ma spraw nie do rozwiązania, 
są jedynie przypadki bardziej 
skomplikowane, które wymagają 
czasu. Przychodzą pacjenci, którzy 
chcą po prostu poprawić kondycję 
skóry na piętach. Są też poważne 
przypadki, gdy ból jest nie do 
wytrzymania. Pacjenci często wy-
chodzą ode mnie uśmiechnięci i 
zdziwieni, że tak długo zwlekali z 
wizytą, która okazała się niezwy-
kle pomocna. Przypadki paznokci 
grzybiczych, wrastających, czy 

pękające pięty nie są czymś nad-
zwyczajnym. Każdy przypadek 
jest omawiany indywidualnie i 
traktowany z należytą starannoś-
cią i uwagą. W obecnej sytuacji 
epidemicznej każdy pacjent uma-
wiany jest na konkretną godzinę, 
a gabinet jest przed i po każdym 
pacjencie dezynfekowany. Nie ma 
się zatem czego obawiać.

Lato to czas, gdy zakładamy 
odkryte sandałki czy klapki. Wów-
czas zwracamy uwagę na stopy. 
Natomiast powinniśmy dbać o nie 
cały rok. Zachęcam do umówienia 
wizyty w najnowocześniejszym 
gabinecie podologicznym w Wał-
brzychu.

Bosko Boso Gabinet Podolo-
giczny Małgorzata Szymczyszyn

tel. 609 542 487
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Nie była to wystawa, która 
bardzo do mnie trafiła. Choć 
doceniam wartość, czyjąś pracę, 
jak zawsze. Wcale nie musiała. 
Niepotrzebnie szukałem do-
świadczenia u utalentowanych, 
ale jeszcze dzieci.

Zakończenie „Dekady ognia”, 
w najkrótszą noc w roku (nie 
najdłuższą, drogie wałbrzyskie 
portale informacyjne), było 
zgrabnym, kolorowym wyda-
rzeniem. Warsztaty, wianki, 
wspólne towarzystwo, spektakl, 
muzyka, rytuał z ogniem i szkie-
letem konia - rzeźby Stacha 
Bracha i biesiada przy grzanym 
winie do nocy. Udało się zatrzeć 
granice sceny, nie dzielić na bo-
gów i śmiertelników. Fuzja jaką 
lubię.

Kilkudziesięciu gości. Oka 
kamery, czyli aparatu reporter-
skiego brak. Może mail nie do-
tarł.

Może nie trafiła grafika wy-
darzenia - manifest stanu kultu-
ry, pozycji artysty, czy cokolwiek 
jeszcze tymi pobudzającymi 
umysł, obskurnymi kreskami, 
autor chciał nam przekazać. 

Może dlatego, że tym razem 
nie kupiono połowy billboar-
dów w mieście, nie zaklejono go 
plakatami i za dużą (!) odpowie-
dzialność dotarcia do informacji 
przerzucono na odbiorcę.

Na pewno nie dlatego, że ko-
mukolwiek być zabroniono.

Poczucie wspólnoty, wspól-
nego interesu budowania spo-
łeczności, dbania o drzewo, z 
którego wszyscy mamy (mo-
glibyśmy mieć) owoce, jest dla 
„dostawcy informacji” jeszcze 
czymś abstrakcyjnym, a nawet, 
jak okazało się przy którymś 
uderzeniu w stół, nawet śmiesz-
nym. Świat, za jakim przeciętny, 
facebookowy krzykacz pod-
skórnie tęskni i zamiast w nim 
zwyczajnie być, żąda go jak za-
pomogi z opieki społecznej, jest 
dwustronną, osobistą relacją.

Dwa dni później portale in-
formacyjne „drukują artykuły” z 
nadesłanego gotowca.

Choć piszę, nigdy nie odwa-
żyłbym się nazwać siebie pisa-
rzem. Choć relacjonuję, nigdy 
nie powiem o sobie reporter.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Wybory – mówiąc najproś-
ciej, to proces, w którym oby-
watele wybierają spośród zgło-
szonych kandydatów swoich 
przedstawicieli do organów 
władzy. Jest to podstawowy 
mechanizm demokracji. Dwa 
tygodnie temu w Temacie Ty-
godnia pisaliśmy o kampanii 
na Urząd Prezydenta RP. Choć 
nie lubię publicznie wyrażać 
swoich poglądów i raczej je-
stem odporny na oddziaływa-
nia innych, to muszę podzie-
lić się pewną refleksją. Jako 
dziennikarz powinienem być 
powściągliwy i bezstronny, ale 
jako politolog już nie daję rady. 
Nie mogę patrzeć na portale 
społecznościowe i agresję poli-
tyczną, jaka wytwarzana jest w 
społeczeństwie. W moim prze-
konaniu właściwa kampania 
przebiega gdzieś obok głów-
nych aktorów - kandydatów PiS 
i PO. Otóż czterech kandyda-
tów startujących w wyborach 
odzwierciedla właściwe idee 
polityczne. Pan Bosak, Hołow-
nia, Kosiniak- Kamysz i Biedroń. 
Prawdziwym prawicowym 
konserwatystą jest kandydat 
Bosak. Może nie liberałem, ale 
centrowcem spoza systemu, 
jest Pan Hołownia. Lewicow-
cem, który dodatkowo pokazu-
je tolerancyjny światopogląd, 
jest Pan Biedroń. Natomiast 
Kosiniak-Kamysz to nietypowy 
reprezentant wsi. Prawdziwa 
ideowa kampania przebiega 
właśnie na linii tych czterech 
Panów. Natomiast my, nakrę-
cani przez mass media i portale 
społecznościowe, widzimy tych 
dwóch kandydatów PiS-u i PO – 
obozów prowadzących świętą 
wojnę domową. Ja się na to nie 
godzę! W imię czego My - Pola-
cy mamy być dla siebie wroga-
mi? Spójrzmy na Facebook czy 
Twitter: jak się do siebie odno-
simy? W imię obrony swojego 
„świętego” kandydata na Pre-
zydenta! Dlaczego mamy być 
wobec siebie wrogami? Tylko 
dlatego, że sympatyzujemy z 
PO lub PiS-em? To konflikt, któ-
ry kompletnie nie ma podstaw 
w wyznawanych wartościach 
politycznych. Czy każdy z nas 
w głębi duszy sprawdził czy 
jest liberałem, konserwatystą, 
a może socjaldemokratą? Czy 
tylko dajemy się ponieść ślepej 
emocji kilkunastoletniej „świę-
tej politycznej wojny”?

Idźcie na wybory - to ważne!  

Redaktor Naczelny
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Neonów moc
To piąty singiel zespołu SILENTlive na wakacyjne weeken-

dy. Tydzień temu na łamach Studio Espresso mieliśmy oka-
zję porozmawiać z perkusistą zespołu Dariuszem Starostką, 
a dziś mamy przyjemność opublikować kilka słów o nowym 
singlu wałbrzyskiego zespołu.

„Neonów moc” to piąty już 
singiel z wydanej w 2018 roku 
płyty wałbrzyskiego zespołu 
SILENTlive pt. „Czarny Żółty Bia-
ły”. Utwór ujrzał światło dzien-
ne w piątek o godzinie 12:00. 
Jak podają muzycy, termin zo-
stał idealnie dobrany pod zbli-
żające się wakacje, a w szcze-
gólności do oczekiwanych w 
tym czasie przez każdego z nas 
weekendów. Na całej płycie 
„Czarny Żółty Biały” to jedyna 
tak komercyjna piosenka, któ-
ra wyróżnia się spośród innych 

utworów swoim stylem. Jest 
skoczna i rytmiczna, a smacz-
kiem tego kawałka pozostaje 
mocna, rockowa solówka. Wer-
sja singlowa, w odróżnieniu od 
albumowej, została skrócona o 
minutę.

- Wersje singlowe naszych 
utworów w większości różnią 
się od tych znajdujących się 
na obu dotychczas wydanych 
albumach. Wszystko to zostało 
przygotowane po to, aby słu-
chacz po wysłuchaniu wersji 
skróconej, zaskoczył się tym, 

co usłyszy na albumie – mówi 
Marcin Świeży – odpowiedzial-
ny w zespole za instrumenty 
klawiszowe. - To piosenka o na-
szym codziennym życiu. Każdy 
przecież czeka na ten "piątek, 
piąteczek, piątunio"! Na tę 
chwilę, kiedy może spotkać ze 
znajomymi i miło spędzić czas 
- twierdzi Marcin Klasik, autor 
tekstu. Wokalista grupy do-
daje, że poranek następnego 
dnia niestety nie zawsze jest 
już taki przyjemny. Nawiasem 
mówiąc, nam oczywiście „pią-
tunio” kojarzy się z kolejnym 
wydaniem Tygodnika 30 mi-
nut. Jeżeli komuś podoba się 
twórczość SILENTlive, to zachę-
camy do kontaktu bezpośred-
niego z zespołem poprzez stro-
nę internetową lub profil na 
facebook'u . Tam też można na-
być oba albumy kapeli – pierw-
szy z 2015 roku zatytułowany 
„Treści do wolności Waszego 
umysłu” oraz drugi z 2018 roku 
– pt. „Czarny Żółty Biały”.

Red./MŚ
foto:SILENTlive

zeskanuj kod i zobacz
najnowszy singiel zespołu
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Dom z papieru
„Pewnego  ranka, gdy się 
zbudziłem
o bella, ciao! bella, ciao! bel-
la, ciao, ciao, ciao!
Pewnego ranka, gdy się zbu-
dziłem…”
Mówili, że jest pięknie, bo 
tak musi być. Mówili…
Sport jest bardzo trudnym 
tematem w świecie mediów. 
Kibicom wydaje się, że to, 
co widzimy na ekranie te-
lewizorów, to jest właśnie 
to. Ja nazwałbym to jedynie 
spektaklem. Występem na 
scenie. Sportowcy to akto-
rzy. Grają jak scenarzyści 
(trenerzy) im każą. Są oce-
niani przez widzów, przez 
sędziów, sponsorów i me-
dia. Cały świat wywiera na 
nich presję wygranej.
…ale to tylko otoczka. Idea 
sportu, o jakiej myślimy, o 
jakiej uczymy, już dawno 
umarła. Dzisiaj w świecie 
konsumpcji liczą się wyłącz-
nie pieniądze. Zarabiają na 
tym wszyscy. Każdy może 
zadecydować o tym jak każ-
dy kolejny rozdział (sezon) 
będzie wyglądał.
Piszemy o tym. Wychwalamy 
pod niebiosa. Jest dobrze. 
Wdajemy się w szczegóły… 
o i tu właśnie zaczynają się 
schody. Mamy się upajać 
spektaklem. W myśl zasady 
show must go on, tylko show 
się liczy. Chwilami, czuje się 
zakładnikiem informacji, 
których nie wolno zdradzić 
opinii publicznej. Chwilami 
mam wrażenie, że jestem 
takim bojownikiem o wol-
ność…
„[…] hej partyzancie, weź 
mnie ze sobą
o bella, ciao! bella, ciao! bel-
la, ciao, ciao, ciao!
Hej partyzancie, weź mnie 
ze sobą
Bo czuję powiew śmierci 
już”
To pokazuje, jak bardzo 
dziennikarstwo uzależnio-
ne jest od świata… .To taki 
prawdziwy „Dom z papieru”. 
Tylko czy ktoś to zrozumie? 
Tak. Myślę, że ten kto miał 
zrozumieć, zrozumie. Ten 
kto miał usłyszeć, usłyszy.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Victoria w dobrej formie
Za nami kolejny sparing MKS Victorii Świebodzice. Tym razem przeciwnikiem był beniaminek IV ligi, Orzeł Lubawka. Oba ze-

społy osiągnęły w ostatnim czasie dużo i wielu z nas zastanawiało się, jak dużo dadzą radę pokazać w bezpośrednim pojedynku.

Minister wręczyła granty
Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk wręczyła lokalnym klubom sportowym, gran-

ty sponsorskie w wysokości 5 tysięcy złotych. Promocja klubów została sfinansowana ze środ-
ków na rozwijanie sportu u podstaw.

Mecz mógł się jednak podo-
bać. Zarówno Orzeł jak i Victoria 
wzięły sobie za cel podstawowy 
sprawdzenie kilku wariantów 
taktycznych. Część z nich udało 

się zrealizować w stu procentach. 
Inne muszą zostać jeszcze bar-
dziej dopracowane. Ostatecznie 
po bardzo ciekawym spotkaniu, 

o jedną bramkę lepsza była świe-
bodzicka Victoria.

– Kolejny bardzo pożyteczny 
sparing z bardzo silnym rywa-
lem, beniaminkiem 4 ligi. Mimo 
tego nie ustępowaliśmy prze-
ciwnikowi na boisku. W meczu 
nasza drużyna miała niewielką 
przewaga, nie ustrzegliśmy się 
kilku błędów, ale taka jest piłka. 
Cieszy postawa całej drużyny, 
muszę nadmienić, że rezerwo-
wi dali dziś bardzo pożyteczne 
zmiany. Był to ostatni sparing 
przed krótką dwutygodniową 
przerwą – mówił po meczu trener 
Daniel Gandera.

Dla Orła był to pierwszy spa-
ring. W drugim, rozegranym dwa 
dni później, zespół z Lubawki 

zwyciężył rywala z Jeleniej Góry 
3:2. Drużyna Victorii Świebodzi-
ce tydzień wcześniej zwyciężyła 
z Gromem Witków 3:0. Kolejny 
mecz rozegra 11 lipca z Olimpią 
Kamienna Góra.

MKS Victoria Świebodzice – 
Orzeł Lubawka 3:2 

2x Rutkowski, Kuźmiński – Łu-
kasik, Michnicki

Victoria: Jaskółowski – Antas, 
Gromniak, Morozow, Juszczyk, 
Kmieciak, Gandera, Grzesiak, 
Wiśniewski, Traczykowski, Dima /
Na zmiany wchodzili: Rutkowski, 
Kuźmiński, Nawojski

JZ

Gość specjalny Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
dużo również mówił o rządowym 
programie „Klub”, na który w bie-

żącym roku już przeznaczono 55 
milionów złotych.

– Nasze Ministerstwo dba o 
sport wyczynowy, ale też bardzo 
mocno stawia na wsparcie spor-

tu powszechnego.  Na Dolnym 
Śląsku z dotacji skorzystało 386 
beneficjentów. Otrzymali oni 
ponad 4 miliony złotych. W tym 
roku na ten cel przygotowaliśmy 

ponad 55 milionów. Wszystkie 
kluby, które prawidłowo wypełni-
ły wnioski oraz spełniły warunki 
formalne mogły otrzymać od 5 do 
15 tysięcy złotych. To ogromne 
wsparcie dla miejsc, gdzie sport 
wyczynowy się zaczyna – mówi 
Minister Sportu, Danuta Dmow-
ska-Andrzejuk.

Tym razem pieniądze trafiły 
do: UKN Melafir Czarny Bór, LKS 
Górnik Wałbrzych, Szkółka Pił-
karska “Szczyt” Boguszów-Gorce, 
UKS Baszta Wałbrzych oraz Klub 
Sportowy Imperium Boxing. Każ-
dy z Klubów otrzymał po 5 tysięcy 
złotych.

Dodatkowo jeden z wicepreze-
sów WSSE, Kamil Zieliński, chwalił 
nowatorski program strefy „Trenuj 
z mistrzem”. Jego słowa potwier-
dzali trenerzy prowadzący zajęcia.

- Mamy naprawdę dużo dzieci 
na zajęciach – wspominał Michał 
Borzemski, trener koszykówki.

Prowadząca zajęcia z lekkoat-
letyki, Justyna Oleksy zaprosiła 
panią Minister na wspólne zajęcia.

- Pani Minister mamy przygo-
towany dla pani strój na zmianę 
i bardzo serdecznie zapraszamy 
na dzisiejszy trening – mówiła tre-
nerka.

JZ

Sparingowo
W ostatni weekend odbyło się kilka interesujących gier 

kontrolnych. 
Zespoły przygotowujące 

się do startu rozgrywek wyko-
rzystują czas na przygotowa-
nie optymalnej formy, co daje 
nam możliwość przyjrzenia 
się ich aktualnej dyspozycji.

W swoim pierwszym meczu 
kontrolnym Zdrój zmierzył się 
z Kłosem Lutomia. Ze względu 
na opady deszczu i grząską 
murawę, sparing okazał się 
dużym wyzwaniem. Rywale z 
Klasy A przez długi czas spra-
wiali gospodarzom sporo kło-
potów. Do przerwy mieliśmy 
wynik remisowy. Po zmianie 
stron podopieczni trenera Ra-
dosława Kwiatkowskiego byli 
już bardziej skuteczni. Osta-
tecznie po 90 minutach gry 

miejscowa drużyna mogła 
się cieszyć z wygranej. Dwie 
bramki zdobył Dominik Tłuś-
cik, jednego dołożył Paweł 
Zasada.

– W trzecim meczu kontrol-
nym naszego zespołu musieli-
śmy uznać wyższość rywala, 
który na co dzień występuję 
w Lidze Okręgowej. Pomimo 
kilku dogodnych sytuacji, nie 
potrafiliśmy pokonać bram-
karza gospodarzy – piszą na 
swoim profilu społecznościo-
wym przedstawiciele klubu z 
Lutomii.

Zdrój Jedlina Zdrój – Kłos 
Lutomia 3:0

Unia Bogaczowice wygrała 
z beniaminkiem Wałbrzyskiej 
Serie B, Szczytem Boguszów. 
Kibice obu zespołów zoba-
czyli w meczu aż 12 bramek. 
Gospodarze wykazali się dużą 
skutecznością, aplikując ry-
walom 8 goli.

Unia Bogaczowice – Szczyt 
Boguszów 8:4

Siedem bramek zobaczyli 
za to fani, którzy zdecydowa-

li się na żywo obejrzeć mecz 
Sudetów Dziećmorowice z 
Husarią Grzędy. Gospodarze 
okazali się lepsi o jedną bram-
kę. Popracować będą jednak 
musieli nad defensywą.

Sudety Dziećmorowice – 
Husaria Grzędy 4:3.

JZ
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię: Piotr
Nazwisko: Borek
Data urodzenia: 1 maja 1973 roku 
Pseudonim sportowy:  Boro
Klub: MKS Szczawno-Zdrój
(piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces?
Wszystkie awanse z Górnikiem od IV ligi do II ligi. Wraz z Górnikiem wywalczy-
łem 7. miejsce w II lidze pod koniec lat 90. Po odejściu z Górnika występowałem 
głównie w III i IV lidze grając w dolnośląskich zespołach, aby wrócić do Wałbrzycha 
i awansować do III ligi. Przygodę z futbolem zakończyłem w Szczawnie-Zdroju, 
gdzie jako zawodnik i wiceprezes zrobiłem awans z „okręgówki” do IV ligi. 

Kto jest twoim idolem sportowym?
Moim oczkiem w głowie są moje dzieci i mój kwiatuszek – Bogusia (śmiech). Z 
aspektów sportowych zawsze podobał mi się Franco Baresi – grał na stoperze i 
strzelał bramki. Dla mnie był prawdziwym profesorem defensywy. Z podobnych 
względów lubiłem Paolo Maldiniego. 

Dlaczego piłka nożna?
Od małego dziecka interesowałem się sportem. W tamtych czasach wszyscy gra-
liśmy w piłkę czy siatkówkę. Będąc w szkole podstawowej trafiłem na tak zwane 
testy do Górnika i tak to się zaczęło. 

Jaki cel jako trener chcesz osiągnąć?
W moim przypadku nie chciałbym nadużywać słowa „trener”, bo cały czas uczę się 
tego zawodu, który ma zupełnie inny charakter niż praca piłkarza. Choć i to jest 
pewnym nadużyciem językowym, gdyż w Wałbrzychu piłkarzem był jedynie Wło-
dzimierz Ciołek. W tym kontekście, gdy wciąż jeszcze cierpliwie poznaję aspekty 
zawodu szkoleniowca, awans z MKS-em Szczawno-Zdrój byłby dla mnie napraw-
dę dużym sukcesem. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Pozłacana Piłka
dla Lewandowskiego
Wobec bardzo dobrej dys-
pozycji Bayernu Monachium 
i samego Roberta Lewan-
dowskiego bijącego kolejne 
strzeleckie rekordy, zaczyna 
się coraz głośniej mówić, że 
Bawarczycy stają się fawo-
rytami do wygrania Ligi Mi-
strzów (czy tego czegoś co 
to będzie) a kapitan repre-
zentacji Polski będzie głów-
nym kandydatem do zdoby-
cia Złotej Płki w plebiscycie 
France Football. Zadam kon-
trowersyjne pytanie - czy po-
winniśmy się z tego cieszyć? 
Trochę oczywiście tak. A dla-
czego tylko trochę? Ano dla-
tego, że ten sezon jest i bę-
dzie specyficzny i z tego też 
powodu ewentualny sukces 
Bayernu jak i Lewego może 
być w przyszłości deprecjo-
nowany. I wielu tak twierdzą-
cych będzie miało niestety 
rację. W każdej rywalizacji 
muszą być przede wszystkim 
równe szanse, równe warunki 
a o czymś takim nie ma póki 
co mowy. Niektóre ligi z po-
wodu pandemii miały dłuższą 
przerwę niż Bundesliga (jako 
jedna z pierwszych wznowi-
ła rozgrywki), inne w ogóle 
nie zamierzają ich wznawiać. 
Sama idea dokończenia Ligi 
Mistrzów w sierpniu wyda-
je mi się chybiona. Na pew-
no pojawiłyby się głosy, że 
Bayern te rozgrywki zdołał 
wygrać tylko w takiej specy-
ficznej sytuacji kiedy rywale 
ze względu na wirusa mogli 
nie być w optymalnej dyspo-
zycji. Z podobnych przyczyn 
wartość najcenniejszej indy-
widualnej piłkarskiej nagro-
dy dla Roberta mogłaby być 
podważana.
O braku właściwych decyzji 
UEFA związanych z koniecz-
nością zawieszenia wszelkich 
zmagań pisałem wcześniej. 
Uważam, że ten sezon powi-
nien być traktowany inaczej, 
bo jest on inny i nie ma sensu 
udawać, że jest normalnie - 
np. kończyć Ligi Mistrzów w 
sierpniu. Również France Fo-
otball powinien kogoś uho-
norować, ale nie Złotą Piłką 
lecz jakąś inną nagrodą, żeby 
nikt nigdy nie mógł tego pre-
stiżowego lauru za 2020 rok 
kwestionować.

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Zagłębie wraca na właściwe tory
Po raz pierwszy od wielu lat Chełmiec Euromar nie wzbogacił swego bogatego dorobku o kolejny tytuł mistrza Wałbrzyskiej 

Amatorskiej Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój”. To nie znaczy jednak, iż passę „starszych” panów przerwał któryś z rywalizujących ze-
społów. Decyzją Jarosława Duszy, organizatora ligi, tegoroczna edycja została zakończona bez wyłonienia ostatecznej klasyfikacji.

W związku z problemami 
finansowymi AZS-u PWSZ 
Wałbrzych wydawało się, 
iż kobieca drużyna przej-
dzie pod skrzydła Zagłębia 
Wałbrzych. Rozmowy były 
bardzo zaawansowane, 
jednak ostatecznie akade-
miczki nie dołączą do ekipy 
z ulicy Dąbrowskiego. Tym 
samym w rozgrywkach li-
gowych nasze miasto nadal 
reprezentować będą dwie 
kobiece drużyny, gdyż nie 
można zapominać o pod-
opiecznych trenera Łukasza 
Wojciechowskiego, które w 
minionym sezonie dzielnie 
poczynały sobie w III lidze. 

W przyszłym roku pił-
karki Zagłębia zagrają na 
niższym szczeblu, co nale-
ży tłumaczyć reorganiza-
cją, a w efekcie zmniejsze-
niem liczby uczestników 
II ligi, która przełożyła się 

na stan liczbowy niższych 
klas. W IV lidze Sara Rudzik 
i spółka mierzyć się będą z 
tymi samymi zespołami, co 
w ostatnich miesiącach, z 
wyjątkiem MKS-u Polonii 
Świdnica, który awansował 
do „nowej” III ligi. Nasze pa-
nie od kilku tygodni trenują 
na Nowym Mieście, gdyż 
z braku gospodarza (!) nie 
mogą na razie korzystać z 
dotychczasowego obiektu 
przy ulicy Dąbrowskiego. 
Jak poinformował trener 
Wojciechowski, w zajęciach 
regularnie uczestniczy nie-
mal 20 zawodniczek. - Co 
ciekawe, doszło kilka dziew-
czyn grających dotychczas 
jedynie na podwórkach, ale 
mających naprawdę spory 
piłkarski potencjał -, po-
wiedział opiekun drużyny. 
Przed paniami z Zagłębia 
pierwszy w okresie przygo-
towawczym sparing. Dzisiaj 

o godzinie 18.30 wałbrzy-
szanki zmierzą się na wy-
jeździe z prowadzoną przez 
trenera Łukasza Wawrzynia-
ka drużyną MKS-u Polonii 
Świdnica U-15.

Sparing na początek 
przygotowań 

Po przerwie związanej z 
pandemią koronawirusa do 
treningów wracają tymcza-
sem seniorzy klubu z Białe-
go Kamienia. Chłopcy Woj-
ciechowskiego korzystać 
będą z gościnności obiektu 
na Nowym Mieście, na któ-
rym ćwiczyć będą we wtorki 
oraz czwartki. W porówna-
niu z minionym sezonem w 
składzie Zielono-Czarnych 
doszło do kilku zmian, jak 
dotąd po stronie strat. Do 
Orła Lubawki przeszli bo-
wiem Daniel Gałek, Przemy-
sław Dobiega oraz Damian 
Chmiel. O ile jednak Gałek 

będzie występował w be-
niaminku IV ligi, o tyle dwaj 
pozostali rywalizować będą 
w klasie B. 

Przed naszą ekipą seria 
siedmiu sparingów. Zaczy-
namy od niedzielnej kon-
frontacji z LKS-em Piotro-
wice Świdnickie, w trakcie 
której trener Wojciechowski 
zamierza sprawdzić pięciu, 
sześciu kandydatów do gry 
w Zagłębiu. W kolejnych 
spotkaniach kontrolnych 
nasi zmierzą się z Uranem 
Okrzeszyn (jeleniogórska 
klasa B – 4/5 lipca), MKS-em 
Kostomłoty (11/12 lipca), 
Bobrem Marciszów (18/19 
lipca), LKS-em Marcinowice 
(25/26 lipca), Orłem II Lu-
bawka (1/2 sierpnia) oraz 
Szkółką Piłkarską Szczyt Bo-
guszów-Gorce (9 sierpnia).  

Bartłomiej Nowak

Oszczędniej, nie znaczy gorzej
Spore zmiany szykują się w pierwszym zespole Chełmca Wodociągów Wałbrzych. Naszą drużynę opuściły cztery siatkarki, 

ale działacze zapowiadają kilka ciekawych transferów, które mają poprawić jakość ekipy trenera Marka Olczyka. 

Dotychczas z naszą druży-
ną pożegnały się: Paulina So-
bolewska, Magdalena Gajczyk, 
Aleksandra Druciak oraz Kata-
rzyna Bojko, z którymi klub nie 
przedłużył umów. Po stronie za-
kontraktowanych zawodniczek 
jak dotąd znalazły się zaś: Julia 
Rzeczycka, Judyta Rzeczycka, 
Ewelina Pawelska, Karolina Ol-
czyk, Oliwia Łuszyńska, Natalia 
Gezella, Aleksandra Małodo-

bra, a z nowych twarzy: Pamela 
Łuszczyńska i Natalia Żołnierek. 
Pamela to atakująca, która przy-
szła z Oławy, a ostatnia ze wspo-
mnianych siatkarek to mierząca 
183 cm wzrostu atakująca, która 
przed rokiem grała w zespole 
Volley Wrocław. I to na pewno 
nie koniec wzmocnień Chełm-
ca Wodociągów, gdyż Mariusz 
Gawlik, sekretarz zarządu klubu, 
zapowiada pozyskanie trzech, 

czterech nowych siatkarek, któ-
re wkrótce powinny dołączyć do 
naszego II-ligowca. Mowa cho-
ciażby o młodej atakującej oraz 
rozgrywającej, która będzie 
zmienniczką Łuszyńskiej. - Na 
pewno będzie oszczędniej niż 
dotychczas, ale z drugiej strony 
zawodniczki, które dołączą do 
drużyny, powinni podnieść jej 
potencjał. Myślę, że powalczy-
my o wyższe aniżeli w minio-
nym sezonie cele. Może jeszcze 
nie o awans, ale chcemy znaleźć 
się w górnej połówce rozgrywek 
-, zapowiedział pan Mariusz.  

Podopieczne trenera Marka 
Olczyka rozpoczęły już przygo-
towania do kolejnego sezonu na 
II-ligowym szczeblu. Nasze pa-
nie ćwiczą dwa razy w tygodniu 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
pracując głównie nad spraw-
nością i kondycją. Na razie do 
końca czerwca, a potem wzno-
wią zajęcia w sierpniu. Seniorki 
trenować będą na miejscu, choć 

niewykluczone są krótkie zgru-
powania weekendowe, podczas 
gdy grupy młodzieżowe wezmą 
także udział w obozach spor-
towych. Również w sierpniu 
powinniśmy poznać ostatecz-
ny skład Chełmca Wodociągów 
oraz poszczególnych grup II ligi, 
w których nie zabraknie sporej 
liczby beniaminków. 

Przy tej okazji warto zaprosić 
do obejrzenia zaplanowanych 
na 30 czerwca i 1 lipca spotkań 
reprezentacji Polski kobiet z 
Czechami. Oba sparingi odbę-
dą się w hali Aqua-Zdroju i choć 
rozegrane zostaną bez udziału 
publiczności, to transmisję z 
meczów przeprowadzi stacja 
Polsat Sport. Początek obu po-
tyczek o godzinie 20.30. Wśród 
szczęśliwców, którzy na miejscu 
obejrzą spotkanie, znajdą się 
młodziczki Chełmca Wodocią-
gów, które będą podawać piłki 
starszym siatkarkom. 

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

WYCIECZKI!
PRAGA 4.07.20 i 

19.07.20
BERLIN 18.07.20

MAŁOPOLSKA 24 - 
26.07.20

www.omnibus-szczawno.pl

tel.: 693 333 563

PRACA

(2) Firma Serene zatrudni pra-
cowników do opieki osób star-
szych w Polsce i w Niemczech. 
Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

(2) Również osoby z niepełno-
sprawnością. Wałbrzych. 2 zmiany. 
606 829 141

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

USŁUGI

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

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

(2) MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDERO-
BY, ZAMÓWIENIA INDYWI-
DUALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. 
COM TEL. 607 218 533

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

(7) HYDRAULIKA, KANALIZA-
CJA, CO I GAZ, MONTAŻ KO-
MINÓW tel. 506 206 102

(2) PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANS-
PORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 
74 841 66 66; 502 308 696

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

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

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

(9) Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, remon-
ty łazienek. Tel. 513 022 801

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

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

(2) Sprzedam pół domku w Jed-
linie Zdroju, ul. Kościelna. Do-
mek piętrowy, dwurodzinny. Po-
wierzchnia mieszkalna ok. 70m2, 
dodatkowo pomieszczenia piw-
niczne, taras 100m2 plus garaż. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 508 
194 806

WYNAJMĘ

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



16 Ogłoszenie /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 26 czerwca 2020

REKLAMA R0291/20


