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Wałbrzych walczy o pieniądze
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – unijny program wsparcia regionów walczących z problemami pogórniczej transformacji,
był tematem rozmów przedstawicieli samorządów Aglomeracji
Wałbrzyskiej, stowarzyszenia pracodawców oraz przedsiębiorców,
organizacji społecznych i fundacji. Spotkanie odbyło się w Starej
Kopalni w Wałbrzychu.
Przypomnijmy: Komisja Europejska
przedstawiła w styczniu 2020 r. projekt rozporządzenia ustanawiającego
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma umożliwić wspieranie
finansowe terytoriów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji. Zaproponowany dla Polski budżet tego
Funduszu miał wynieść ponad 8 mld
Euro, a subregion wałbrzyski jako jeden z trzech, poza Śląskiem i wschodnią częścią województwa Wielkopolskiego, został rekomendowany do
wsparcia przez Komisję Europejską.
Od ubiegłego tygodnia mówi się jednak, że do Polski trafi 3,5 miliarda euro
z 8 wcześniej zaplanowanych. Dolny
Śląsk otrzyma około miliarda euro.
Podczas roboczego spotkania w
Starej Kopalni, pokazane zostały kierunki, które samorządowcy i przedsiębiorcy powinni przyjąć , aby uzyskać

jak największe szanse na dofinansowanie. Najlepiej, żeby była to ekologia i transformacja energetyczna oraz
projekty wspólne dla kilku samorządów .
Organem odpowiedzialnym za
stworzenie Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji będzie Zarząd
Województwa Dolnośląskiego. Plan
ma zostać zbudowany w oparciu o
potrzeby podyktowane konkretnymi
projektami zaproponowanymi przez
samorządy i przedsiębiorców. Czasu
jest niewiele. Szkice projektów, które
mają uzyskać dofinansowanie trzeba
złożyć w Urzędzie Marszałkowskim do
30 września.
Natomiast w czwartek podczas
konferencji prasowej założenia RPST
przedstawili marszałek Cezary Przybylski i wicemarszałek Grzegorz Macko. - Według aktualnej propozycji
Polska może liczyć na ok 3,5 mld euro.
Więcej od pierwotnie zakładanej propozycji, która wynosiła 2 mld i jednocześnie najwięcej spośród wszystkich
państw członkowskich – zaznacza
marszałek Cezary Przybylski.
Negocjacje wysokości wsparcia
finansowego dla poszczególnych regionów będą trwały do końca roku
i odbędą się w tak zwanym trilogu

pomiędzy województwem, rządem i
instytucjami unijnymi. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
w sprawie Funduszu zawiera zasady
podziału środków na państwa członkowskie, a późniejsza dystrybucja
wsparcia do regionów będzie leżała
w gestii władz krajowych. Województwo dolnośląskie licząc na pozyskanie
środków z Funduszu na szeroko pojęte inwestycje transformacyjne, przygotowuje aktualnie Regionalny Plan
Sprawiedliwej Transformacji.
Samorząd województwa postuluje,
aby Regionalny Plan Sprawiedliwej
Transformacji oprócz subregionu wałbrzyskiego obejmował też zagłębie
turoszowskie (obecnie nieuwzględnione do wsparcia). Oba te obszary,
jakkolwiek charakteryzujące się odmiennymi problemami społeczno-gospodarczymi, wymagają ukierunkowanej transformacji związanej z byłą
lub aktualną działalnością górniczą.
- Doświadczenia ostatnich lat związane z inwestowaniem środków polityki spójności na poziomie regionalnym pokazują, że jest to racjonalne,
funkcjonalne i skuteczne podejście.
Samorząd regionalny ma najlepszą
wiedzę o potrzebach subregionów i
ich mieszkańców – dodaje wicemarszałek Macko.
AWS/PAS

„Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
26 lipca w Szczawnie-Zdroju, Wojsko Polskie w ramach
wakacyjnej kampanii „Zostań
Żołnierzem Rzeczypospolitej”
wystawiło stanowisko promocji
obronności i służby wojskowej.
Punkt żołnierzy cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem
mieszkańców Ziemi Wałbrzyskiej
i turystów.
Na stanowisku promocyjnym
można było spotkać przedstawicieli
Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Kłodzku, w tym Szefa Wydziału Rekrutacji – mjr Jacka Barana, żołnierzy
z 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku oraz żołnierzy
16. Dolnośląskiej Brygady Obrony
Terytorialnej we Wrocławiu. Bardzo
dużym zainteresowaniem cieszyła się
Terytorialna Służba Wojskowa. Warto
zaznaczyć, że ochotników czeka 16dniowe szkolenie podstawowe (dla
osób, które są żołnierzami rezerwy
przygotowane jest krótsze, 8- dniowe

szkolenie wyrównawcze). Szkolenie
podstawowe kończy się złożeniem
przysięgi wojskowej. Następnie raz w
miesiącu, na 1 weekend, żołnierze są

powoływani do jednostki wojskowej
w ramach dalszych ćwiczeń i szkoleń.
mjr JB/Red
Foto: JZ.

2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia

Ireneusz Grzybowski,
prezes Uzdrowiska Szczawno - Jedlina

Kiedy pojawili się pierwsi
pacjenci po przerwie związanej z pandemią?
Pierwszy turnus w Uzdrowisku Szczawno – Jedlina ruszył
18 czerwca. Obecnie trwa drugi turnus NFZ dla dorosłych.
11 lipca na turnus do szpitala dziecięcego przyjechały
pierwsze dzieci.
Czy wielu pacjentów zrezygnowało z pobytu w sanatorium?
Bardzo dużo. W pierwszym
turnusie nie przyjechało 50,5
% zaplanowanych dorosłych
pacjentów. Ludzie rezygnowali z przyjazdów do sanatorium
mimo, że mieli negatywny wynik testu, na który się zgłosili,
bo to jest obowiązkowe przy
skierowaniu. Rezygnowali z
turnusu, bo się po prostu bali.
Na drugi turnus nie dojechało
34,6 % kuracjuszy. Jeżeli chodzi o leczenie szpitalne dzieci
w wieku 3-18 lat na pierwszym
turnusie zrezygnowało z przyjazdu ok. 40 % młodych pacjentów.
Niestety nie ruszyło nadal
leczenie sanatoryjne pacjentów ZUS. Na razie otrzymaliśmy nieoficjalną informację,
że najprawdopodobniej od 4
sierpnia ruszy ZUS ambulatoryjny. Mamy też nadzieję, że
od 13 sierpnia ZUS uruchomi
przyjazdy, ale są to bardziej
nasze przypuszczenia, niż coś
pewnego, bo żadnych stosownych rozporządzeń w tym zakresie jeszcze nie ma.
Z jakich zabiegów można
korzystać? Czy są jakieś obostrzenia?
W Uzdrowisku dostępne są
wszystkie, które mamy aktualnie w ofercie. Obowiązują
oczywiście procedury dotyczące liczby osób przebywających na danej przestrzeni,
procedury dezynfekcji sprzętu
i urządzeń używanych do za-

biegów, zabezpieczenia ust i
rąk pracowników i pacjentów
– czyli maseczki i rękawiczki.
Pacjenci z różnych umów
nie mogą „się mieszać”, chodzi
o to, aby ograniczyć do maksimum kontakt osób przetestowanych z nieprzetestowanymi. Pacjenci ambulatoryjni,
pełnopłatni przyjmowani są
bez wykonywania testów. Z
kolei kuracjusze przyjezdni,
ze skierowaniami z NFZ, testy
mają wykonane. Dlatego mają
swoje strefy czasowe i godziny
zabiegów. To dla nas nie lada
wyzwanie logistyczne, ale skutecznie udaje nam się wszystko zaplanować.
Czy Uzdrowisko skorzystało z jakiejkolwiek pomocy antykryzysowej?
Tak, z PUP z dopłat do wynagrodzeń i to była bardzo
duża pomoc, z umorzenia podatku od nieruchomości przez
Gminę Szczawno Zdrój ( za
co bardzo dziękujemy ). Jest
jeszcze „współpraca” z NFZ,
który w momencie kiedy nie
mieliśmy kuracjuszy, pozwolił
nam wystawiać tzw. faktury
ryczałtowe za pobyty, których
nie było. Krótko mówiąc, NFZ
płacił nam tak, jakby turnus się
odbył. Obecnie otrzymujemy
z NFZ pieniądze za kuracjuszy,
którzy byli i są i na turnusach
w ramach skierowań oraz za
tych, którzy z pobytu zrezygnowali. Problem jednak w tym,
że nie jesteśmy w stanie, ani
my, ani także inne uzdrowiska, dowiedzieć się co dalej z
zapłaconymi a niezrealizowanym świadczeniami. Nikt nie
potrafi odpowiedzieć. Czy będzie to umorzone, czy będzie
trzeba odpracować, jeżeli tak
to w jakim czasie? Czy będzie
to na koniec roku do oddania?
To jest taki kredyt bez określonych warunków. Według mojej
opinii musimy być przygotowani na to, że pod koniec roku,
pieniądze, które w taki sposób
wypłacił nam NFZ, trzeba będzie zwrócić, bo nie było np.
możliwości żeby świadczenia
zrealizować.
Dziękuje bardzo za tę
część rozmowy. W kolejnej
części – za tydzień, będziemy rozmawiać o odbudowie
spalonego Zakładu Przyrodoleczniczego.
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kalendarium
„Lepiej poszukać sobie nowego przyjaciela niż płakać po dawnym.”
Seneka Młodszy
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PIĄTEK

Imieniny:
Heleny, Ignacego

Dzień
Administratora

10:00 – 18:00 Azja w Palmiarni - bonsai i
zbroje samuraja - wystawa Piotra Czerniachowskiego, Palmiarnia, Wałbrzych
11:00, 13:00, 15:00 - tajniki sztuki formowania drzewek – Palmiarnia, Wałbrzych
16:00 – 21:00 Festiwal Smaków Świata
w Szczawnie Zdroju, deptak przy ul. Kościuszki
19:00 Palmiarnia wieczorową porą – Palmiarnia, Wałbrzych

SIERPIEŃ

1

SOBOTA

Imieniny:
Piotra, Justyny
76 Rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego

9:00 Otwarte Szachowe Mistrzostwa
Szczawna-Zdrój – Szczawno Zdrój
9:00 Joga w Parku Szwedzkim – Szczawno
Zdrój, Park Szwedzki
12:00 Rajd Pojazdów Zabytkowych „Śladami Księżnej Daisy” - przejazd automobili
przez Szczawno - Zdrój
12:00 – 21:00 Festiwal Smaków Świata
w Szczawnie Zdroju, deptak przy ul. Kościuszki Szczawno Zdrój
17:00 I Festiwal Muzyki Romskiej Romano
Dzipen – Stara Kopalnia, Wałbrzych
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NIEDZIELA

Imieniny:
Gustawa, Kariny

Dzień Kolorowanek

12:00 – 21:00 Festiwal Smaków Świata
w Szczawnie Zdroju, deptak przy ul. Kościuszki
REKLAMA

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

23OC
Piątek

24OC
Sobota

SIERPIEŃ

3

26OC
23OC
Niedziela Poniedziałek
Imieniny:
Lidii, Nikodema

PONIEDZIAŁEK

Dzień Arbuza

18:00 Joga w Palmiarni - Palmiarnia, Wałbrzych
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WTOREK

Imieniny:
Dominika, Alfreda

Międzynarodowy Dzień
Pantery Mglistej

20:00 Koncert - Dom o Zielonych Progach:
duet - Agata Świerczyńska - Wojciech Szymański – Schronisko PTTK „Zygmuntówka”,
Jugów
21:00 Nocne zwiedzanie - Horror Castle Zamek Książ w Wałbrzychu
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Imieniny:
Marii, Stanisławy

SIERPIEŃ

Imieniny:
Oktawiana, Jakuba

ŚRODA

6

CZWARTEK
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Dzień Ostrygi

Dzień Świeżego Oddechu
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Województwo
Dolnośląskie

Wiadomości z regionu

PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Samorząd województwa pomaga
w oczyszczeniu Baryczy
Dzięki szybkiej reakcji
marszałka
województwa
oraz dolnośląskiego sejmiku
Stawy Milickie kupiły specjalistyczny sprzęt do napowietrzania zanieczyszczonej
wody w Baryczy. Nowo zakupione pompy już pracują.
Na ostatniej sesji Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podjęli uchwałę w sprawie
przekazania 400 tysięcy złotych
na zakup pomp służących do
napowietrzania wody w rzece
Barycz.
- Nasze działania wynikają z
troski o to piękne i unikatowe
miejsce. Skutki katastrofy będziemy odczuwać jeszcze długo,
teraz najważniejsze jest ratowanie przyrody – mówi marszałek
Cezary Przybylski.
Pieniądze przyznane przez
dolnośląski sejmik zostały przekazane podlegającej samorządowi województwa spółce Stawy Milickie, która kupiła dzięki
nim dwie specjalistyczne pompy: mniejszą o wydajności 475
m³/h i większą o wydajności aż
1250 m³/h. Sprzęt, którego zada-

niem jest napowietrzanie zanieczyszczonej wody, po pomyślnie
przeprowadzonych testach został uruchomiony w pełnym zakresie od piątku 24 lipca. Pompy
będą pracowały okrągłą dobę
przez najbliższe dni. W międzyczasie na bieżąco będą sprawdzane parametry wody.
Groźne dla środowiska zanieczyszczenie pojawiło się na rzece Barycz na początku miesiąca.
Na szczęście dzięki szybkiej reakcji udało się odciąć dopływy
wody do Stawów Milickich. To
sprawiło, że skażenie nie dotarło do rezerwatu. Dodatkowo
spółka Stawy Milickie, w porozumieniu z Wodami Polskimi oraz
Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska we Wrocławiu, zdecydowała o kontrolowanym
zrzucie wody z kompleksu Stawno. Czysta woda zrzutowa ze
Stawu Grabownica oraz Andrzej,
doprowadzana z innych, niezależnych od Baryczy cieków, zasiliła rzekę w odcinku od jazu Bolko w kierunku Sławoszowic oraz
Rudy Sułowskiej i Radziądza.
- Mam nadzieję, że podjęte
działania pomogą w zminimali-

zowaniu skutków skażenia rzeki
Barycz, która stanowi oś parku
krajobrazowego. Wierzę, że już
niedługo powróci tu życie –
dodaje Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Paweł
Wybierała.

Rzeka Barycz przepływa
przez największy w Polsce rezerwat przyrody. Niezwykły Park
Krajobrazowy Dolina Baryczy
to miejsce nazywane ptasim rajem. Najwięcej gatunków zwierząt można spotkać na terenie
Stawów Milickich. To jeden z

cenniejszych ośrodków ornitologicznych w Europie, a zarazem
obszar największego kompleksu
stawów hodowlanych w Polsce.
Ze względu na wartości przyrodnicze i walory krajobrazowe
Dolina Baryczy jest obszarem
chronionym.

Połączenie Wojewódzkich
Ośrodków Ruchu Drogowego

Od września wszystkie dolnośląskie WORD-y zostaną połączone i wejdą w strukturę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Zmiana organizacyjna pozwoli usprawnić funkcjonowanie jednostek i poprawić ich sytuację finansową.
Obecnie na terenie województwa dolnośląskiego działają: Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Jeleniej Górze (z

oddziałami terenowymi w Bolesławcu, Głogowie, Kamiennej
Górze i Miliczu), Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego

w Legnicy (z oddziałami terenowymi w Lubinie i Lubaniu),
Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Wałbrzychu (z od-

działami terenowymi w Kłodzku
i Świdnicy), a także Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego we
Wrocławiu (z oddziałami terenowymi w Oleśnicy i Oławie). Decyzja o ich scaleniu została podjęta
podczas ostatniej sesji sejmiku
województwa.
- Połączenie działających
w naszym regionie WORD-ów
usprawni ich zarządzanie i ustabilizuje sytuację finansową.
Wspólnie działające ośrodki
będą też lepiej zabezpieczone
w razie jakichkolwiek sytuacji
kryzysowych, które mogłyby
skutkować ich likwidacją - mówi
marszałek Cezary Przybylski,
Bezpartyjni Samorządowcy.
Kandydaci na kierowców nie
muszą się jednak obawiać. Mimo
wprowadzonych zmian liczba
działających ośrodków egzaminacyjnych ma pozostać taka jak
obecnie.

- Jest to decyzja, nad którą
pracowaliśmy blisko półtora
roku, analizując sytuację poszczególnych WORD-ów na terenie Dolnego Śląska. Zapewniam,
że dotychczasowi klienci nie
odczują zmian. Egzaminy będą
przeprowadzane we wszystkich
dolnośląskich oddziałach, tak jak
dotychczas - dodał Tymoteusz
Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
Połączenie
Wojewódzkich
Ośrodków Ruchu Drogowego
nastąpi 1 września. Następnie
WORD we Wrocławiu zostanie
przemianowany na Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego.
Wdrażana przez samorząd województwa zmiana nie jest pierwszą tego typu w Polsce. Podobną
decyzję podjęły w czerwcu zeszłego roku władze województwa łódzkiego, oceniając ją z perspektywy czasu jako korzystną.

4 Temat tygodnia
Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński
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Wiadukt kolejowy
na Podgórzu
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA

O jeden most za daleko
W ostatnim tygodniu media ogólnopolskie, a w szczególności regionalne, żyją informacją dotyczącą wysadzenia przez ekipę filmową „Mission Impossible” mostu kolejowego na
Jeziorze Pilchowickim na Dolnym Śląsku. O ile informacja ta nie jest kaczką dziennikarską, o
tyle z pewnością stała się świetną reklamą tej niezwykłej, podupadłej kolejowej konstrukcji.
Mission Impossible
Seria filmów, stworzonych na
podstawie serialu, pojawiła się w
roku 1996. Któż z nas nie pamięta wspaniałej, charakterystycznej
ścieżki dźwiękowej Rogue Nation autorstwa kompozytorów:
Danny'ego Elfman i Lalo Schifrin,
która stała się nieśmiertelna? Fabuła skupia się wokół działalności
szpiegowskiej tajnej jednostki Impossible Mission Force, w skrócie
zwanej IMF, którą dowodzi nieustraszony szpieg Ethan Hunt.
Główną rolę gra oczywiście Tom
Cruise. Najciekawsze jest to, że
każdy z odcinków serii nie nawiązuje do poprzedniego, dlatego
poszczególne obrazy możemy
oglądać w dowolnej kolejności.
Produkcja naszpikowana jest
efektami specjalnymi i gadżetami
szpiegowskimi, które dodają całego smaczku akcji. Według znawców i kinomanów za najlepszą
część cyklu należy uznać "Mission:
Impossible. Ghost Protocol”. To w
niej zobaczyliśmy brawurowe popisy i godne zapamiętania sceny,
w tym wysadzenie Kremla! Zapierająca dech w piersiach była kaskaderska wspinaczka na najwyższy
budynek świata Burj Khalifa!
Most kolejowy
Ten wspaniały most wzniesiono w latach 1905–1906, w ramach
budowy linii Jelenia Góra–Żagań.
Całkowita jego długość wynosi 151
metrów. Usytuowany został około
40 metrów nad dnem zbiornika,
co czyni go jednym z najwyższych
mostów w kraju. Początkowo most
wznosił się nad suchą doliną, która
została zalana wodą po otwarciu
zapory w Pilchowicach w 1912
roku. Wspiera się na dwóch kamiennych filarach, oddalonych od
siebie o 85 m, na których spoczywa
główna część mostu, 135-metrowa
paraboliczna, stalowa konstrukcja
kratowa. Według źródeł historycznych w 1945 roku wycofujący się

Niemcy podjęli nieudaną próbę
wysadzenia obiektu. Poczynione
szkody po wojnie szybko naprawiono. Od końca 2016 roku linia
kolejowa biegnąca przez most z
uwagi na zły stan jest wyłączona z
użytkowania. Warto zaznaczyć, że
most wykorzystano przy kręceniu
filmów takich jak: "Skąpani w ogniu" (1963) i "Kocham kino" (1987).
Odwzorowano go także w grze
komputerowej "Zaginięcie Ethana
Cartera" .
Wysadzić most
Jak podają media, amerykańscy producenci wpadli na pomysł,
aby w jednej ze scen agent Ethan
Hunt, grany przez Toma Cruise'a,
doprowadził do wysadzenia mostu razem z pędzącą lokomotywą.
Właśnie w tym celu miano wykorzystać most w Pilchowicach. Zdaniem filmowców most jest przestarzałą konstrukcją i można go
poświęcić na potrzeby produkcji
z Hollywood. Reżyser tego filmu
wizytował nawet województwo
dolnośląskie. Historycy i światowe
organizacje próbują zatrzymać
filmową machinę z Hollywood i
uratować to, co jest od ponad stu
lat symbolem regionu. List w obronie zabytku wysłał premierowi
szef Międzynarodowego Komitetu
Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. Podkreślił w nim, że takich
budowli na całym świecie zachowało się już niewiele.
Zarząd Województwa mówi
"nie"
Jak tłumaczy biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego,
linia kolejowa nr 283 Jelenia Góra-Lwówek Śląski, na której znajduje
się zabytkowy most nad Jeziorem
Pilchowickim, jest planowana do
rewitalizacji celem uruchomienia
na niej przez samorząd województwa dolnośląskiego przewozów
kolejowych. W chwili obecnej trwa
procedura przejmowania tej linii

kolejowej przez województwo dolnośląskie.
Zebrał i opracował Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:
www.wroclaw.wp.pl
www.tu wroclaw.com
pl.wikipedia.org
www.fakt.pl/wydarzenia
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Pewien pan, na którego
czasem patrzę, ma żonę, którą
katuje od początku ich małżeństwa. Scenariusz tej opowiastki jest starszy niż każdy ze
znanych ci światów, obiecuję.
Pan, niegdyś w służbach mundurowych, pracę miał ciężką,
wiadomo. Nikt nie chciałby
zaraz po śniadaniu oglądać
trupów z wypadków, czy odcinać wisielców z nadal kręcących się pod ich ciężarem żyrandoli. Podczas gdy koledzy
zapijali smutki w wałbrzyskim
półświatku, on przychodził do
domu i katował żonę. Ona na
początku dzwoniła na milicję,
później policję, ale po kilku interwencjach, na które przyjeżdżali koledzy pana, na którego
czasem patrzę, dała spokój.
Kurtuazji starczało im na tyle,
aby pozbierać ją z zakrwawio-

nej podłogi i wyszeptać, żeby
starała się nie denerwować
męża, bo pracę ma stresującą. Pierwszy raz próbowała się
zabić kilka miesięcy po ślubie.
Gazem z piekarnika, do którego włożyła głowę o włosach
jasnych, w które krew zawsze
wsiąkała za szybko, śmierdziała podobno cała kamienica. W
szpitalu, w którym ją zamknęli
trochę odpoczęła, zrósł jej się
na nowo nos. Drugi raz był
w kryształową rocznicę. Ot,
pełna celebra. Wtedy śmierć
okazała jej prawie łaskawość.
Od tego czasu rzadko wychodzi z domu. Przewlekła depresja. Pan, na którego czasem
patrzę, na starość się trochę
uspokoił, tak jak tłumaczyła jej
matka. Ona czasem w ciepłe
dni wychodzi z córką na spacery. Stałam za nimi ostatnio
w kolejce - brzydko zasklepiona blizna na jej nadgarstku
była wszystkim, co zapamiętałam z tamtego dnia.
Ale przecież ta historia nie
zdarzyła się naprawdę. Bo w
Polsce przemoc domowa nie
istnieje. Przecież w tym kraju
mlekiem i miodem płynącym
żadne ściany i podłogi nie są
brudne od krwi upadających
na nie ofiar. Herezje. Kolejna
niedorzeczna ideologia.
R0341/20
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Studio Espresso gościło w Kawiarni pod Palmami w Palmiarni w Wałbrzychu

z Anną Żabską

z prezes Zamku Książ w Wałbrzychu rozmawiał Paweł Szpur
Zanim zaczniemy rozmawiać
o Zamku Książ i inwestycjach,
chciałbym zapytać o squash...
Tak, squash to moja pasja, ale
niestety z uwagi na ogrom obowiązków zawodowych zawieszona
- i to bardzo mocno. Z przykrością
muszę stwierdzić, że obowiązki
zawodowe nie pozwalają mi na
kontynuację mojej zawodniczej
ścieżki. Jeszcze przed koronawirusem udawało mi się choć raz w
tygodniu z przyjaciółmi zagrać, ale
obecnie już nawet na to brakuje
czasu.
Czy prezesem Zamku Książ
jest się 24 godziny na dobę?
Zdecydowanie tak. Każdy, kto
pełni funkcję prezesa, czy jest odpowiedzialny za firmę, czy też instytucję – to nie jest praca "od- do".
To jest praca 24 godziny na dobę,
siedem dni w tygodniu.
Jesteśmy w pięknych wnętrzach odnowionej kawiarni
w Palmiarni. Mamy na uwadze fakt, iż nie tylko to miejsce
przeszło metamorfozę. Ile już
„wpompowaliście” pieniędzy w
ten obiekt?
To cofnijmy się do początku.
Przypomnijmy widzom i czytelnikom, że Palmiarnia została od-

kupiona przez Gminę Wałbrzych
w 2012 roku. Wtedy było to za
kwotę około 2 milionów złotych
na przejęcie tego zabytku. To był
ostatni dzwonek, żeby uratować
ten obiekt.
Kompletna ruina.
To była kompletna ruina. Przez
te lata gmina Wałbrzych i Prezydent Miasta dr Roman Szełemej
wydatkował pieniądze, by ratować
ten zabytek. Zaczęło się od tego,
by najpierw uruchomić kotłownię,
która nie działała. Później udało się
pozyskać pieniądze zewnętrzne z
polsko-czeskiego funduszu – projektu „ Od tropiku do tropiku” i odrestaurować jedną część Palmiarnii. Oczywiście druga część czeka
na swoje "5 minut" i swoją szansę
rewitalizacji. To bardzo trudny
obiekt w sensie remontowym i rekonstrukcji tych szyb. Pamiętajmy
- palmiarnia powstała na początku
XX wieku – 1911 - 1913. Wtedy to
książę Hochberg podarował swojej
żonie księżnej Daisy najpiękniejszy
bukiet, jak nazywano wówczas
Palmiarnię. Tu wiele okazów było
zasadzonych przez samą księżną
czy samego księcia. Ale konstrukcja szyb w tym obiekcie pokazuje,

że każda szyba jest inna, wymaga
innego docięcia, innej technologii.
To jest ręczna praca.
Dokładnie, to jest ręczna praca
i trudna praca. Udało się dzięki decyzji prezydenta wyremontować
to miejsce, w którym jesteśmy,
czyli szklarnię, w której jest kawiarnia. Rozpisaliśmy na początku
konkurs na najemcę tego obiektu.
Wygrał najemca, u którego dzisiaj
gościmy. Zobowiązaliśmy się, że
pokryjemy dziury w dachu. Ale po
ocenie inżynierów, okazało się, że
na łataniu dziur w dachu to się nie
zakończy. Cała konstrukcja wymagała pilnego remontu. Udało się
przekonać Pana Prezydenta, Panią
skarbnik i radnych do tego, żeby
przeznaczyć ponad 200 tysięcy na
renowację tej szklarnii. Firma wyłoniona w przetarg w terminie tą inwestycję zakończyła. Dziś możemy
tutaj napić się już kawy.
Przepraszam, że przerwę, ale
również można odwiedzić nowych mieszkańców Palmiarni,
którzy obchodzą jubileusz.
Tak, nasze dzieci, czyli lemury:
Olaf, Tytus i Juliano to nieodzowny element charakterystyczny dla
Palmiarni Wałbrzyskiej. Bliźniaki,
czyli Olaf i Tytus, obchodzili swoje
REKLAMA

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Dzisiaj zapraszam w zielonym duchu.
W dniach 28-30.08.2020
„Zielone Dni w Sokołowsku”.
To 3- dniowe wydarzenie
współorganizowane jest przez
Fundację Strefa Zieleni, Grupę
Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim, Fundację im. Heinricha Bolla i Stowarzyszenie Kongres Kobiet.
Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą m.in. polska
Europosłanka Sylwia Spurek
i szwedzki Europoseł Jakop
Dalunde, posłowie i posłanki
na Sejm RP Małgorzata Tracz,
Tomasz Aniśko, Urszula Zielińska, Klaudia Jachira oraz Franciszek Sterczewski, prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej,
wiceprezydent Świdnicy Szymon Chojnowski oraz wielu
ekspertów i aktywistów. Panele dyskusyjne, prezentacje
i debaty odbywać się będą w

Kinoteatrze Zdrowie w Sokołowsku. Wydarzenia będą otwarte dla publiczności, stąd
gorąca prośba o współpracę
przy promowaniu wydarzenia
wśród mieszkańców gminy.
Wśród poruszanych tematów
jest m.in. Europejski Zielony
Ład po koronawirusie, Zielony
Ład dla Dolnego Śląska, transformacja energetyczna, gospodarka obiegu zamkniętego,
woda jako zagrożone dobro
wspólne, udział kobiet w zielonej transformacji, kultura w
czasach pandemii i INNE - jakże
aktualne zagadnienia.
Zapraszam przede wszystkim na piątek i sobotę. W seminariach mogą wziąć udział
wszyscy. Dlaczego warto? W
jednym miejscu – powiedzmy
szczerze, pięknym – spotykają
się fachowcy i entuzjaści zarazem. To nie są nudnawe monologi jakie znamy z konferencji.
To są dyskusje, czasem spory,
wymiana zdań poparta tak
praktyką jak i teorią i – co istotne – dotyczą najważniejszych
tematów, bliskiej i dalszej przyszłości.
Szukajcie informacji na Facebooku, plakatów i w ostatni
weekend sierpnia odwiedźcie
Sokołowsko.

drugie urodziny. Mają się świetnie,
zaaklimatyzowały się w pełni w
nowych warunkach. Dziękujemy
także za wszystkie życzenia, które
w dniu ich urodzin zostały przekazane. Lemury są ulubieńcami nie
tylko najmłodszych.
Przejdźmy zatem do inwestycji w Zamku Książ. Czy faktycznie jest tak, że dziś takie obiekty
jak Zamek Książ, prócz zwykłej
historii, co kiedy powstało, potrzebują inwestycji w całą otoczkę marketingu historycznego,
np. w postaci historyczne związane z obiektem?
To jest bardzo dobra uwaga. Bo
mówimy tak naprawdę o budowaniu narracji historycznej w obiektach. To jest istotne. W przypadku

Zamku zadanie mamy ułatwione,
gdyż historia księżnej Daisy z rodu
Hochbergów jest na tyle barwna i
na tyle ciekawa i nieodgadniona
do końca, że fascynuje. Do tego
mamy okres średniowieczny, księcia Bolko i jego rycerzy. To też fantastyczna karta historii zamkowej.
Dziękuję za rozmowę.
Zeskanuj kod QR i oglądaj pełen wywiad.
Oglądnij pełny wywiad
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Dzień dobry Państwu od 14 lat prowadzimy
Fundację Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Feniks w Wałbrzychu wraz z zespołem pracowników
Fundacji Feniks mamy duże doświadczenie w
wprowadzeniu działalności opiekuńczej. Z dniem
01.07.2020 otworzyliśmy Dom Dziennego Pobytu
„Oaza Seniora” na ul. Hetmańskiej 5g w dzielnicy
Wałbrzycha Podzamcze. Dom Dziennego Pobytu „Oaza Seniora” otwarty jest od godz 07:00 do
17:00 w dni powszednie.
- Do naszego domu Oaza Seniora zapraszamy
osoby starsze, samotne oraz nie radzące sobie z
czynnościami dnia codziennego.
Jeżeli jesteś osobą samotną? Potrzebujesz
opieki, pomocy? Chcesz miło i kreatywnie spędzić czas lub chcesz zapewnić profesjonalną
opiekę swoim bliskim serdecznie zapraszamy
. Zapraszamy również do niewiążącej wizyty w
Domu Dziennego Pobytu” Oaza Seniora” i zapoznaniem się z jego wyposażeniem, personelem i warunkami pobytu. Personel nasz chętnie Państwa oprowadzi i odpowie na pytania.
Jak już wspomniałam Dom Dziennego Pobytu „Oaza Seniora” otwarty jest od godz 07:00 do
17:00 w dni powszednie. Można korzystać z odpłatnego transportu. Dysponujemy samochodem, który przywiezie państwa do Oazy Seniora
i odwiezie do domu. Podopieczni mogą również
przybyć do Oazy Seniora własnym transportem
lub przybyć w inny odpowiadający im sposób.
Prosimy aby przybyć na godzinę 9:00 ponieważ
o 9:00 zaczynają się zajęcia z terapii zajęciowej.
Kilka słów o terapii zajęciowej opowie Pani Beata
Kowalska-Kaleta nasz terapeuta zajęciowy.
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Po terapii zajęciowej i krótkiej przerwie zajmie
się Państwem doświadczony rehabilitant Pani
mgr fizjoterapii Agnieszka Arumińska- Janas. Dom
Oaza Seniora jest wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny, natomiast zajęcia rehabilitacyjne będą
dostosowane do Państwa możliwości i chęci. Dysponujemy rowerkami stacjonarnymi, rotorami,
PURem z oprzyrządowaniem i innym sprzętem do
rehabilitacji również materacem do masażu ciała.
Po zajęciach rehabilitacyjnych i przerwie można skorzystać z obiadu w formie cateringu dla
osób chętnych.
Przy Dziennym Domu Pomocy Oaza Seniora
jest niewielki ogródek, pozwalający na wyprowadzanie podopiecznych na świeże powietrze w
ciepłych porach roku. Do ogródka można wyjść
bezpośrednio z domu.
- Zakupiliśmy stoły ogrodowe i krzesła ogrodowe oraz parasole ogrodowe, aby podopieczni mogli przebywać i odpoczywać na terenie ogródka
Jak zgłaszać się do Dziennego Domu Pobytu Oaza Seniora?
Telefonicznie - bezpośrednio u Prezes fundacji
- pod numerem telefonu 663 171 113 lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowy, który jest
dostępny na stronie internetowej Fundacji Feniks.
W tym przypadku Prezes Fundacji skontaktuje się
z osobą zgłaszającą w celu potwierdzenia zgłoszenia i omówienia warunków uczestnictwa.
Jeszcze raz Serdecznie zapraszamy do niewiążącej wizyty w Domu Dziennego Pobytu”
Oaza Seniora” ul. Hetmańska 5g na Podzamczu i zapoznaniem się z jego wyposażeniem,
personelem i warunkami pobytu.

Inflacja wraca jak bumerang
Medialnie jest robiona otoczka
galopujących cen i drożyzny, tym
bardziej że nikt z nas nie lubi wydawać więcej pieniędzy na codzienne zakupy. Inflacja najpierw
pojawiła się w prezydenckiej
kampanii wyborczej, poprzez
pokazywanie mniej zasobnego
koszyka sklepowego z zakupami
a obecnie przy okazji prac nad
projektem ustawy budżetowej
państwa i skalą jego wydatków,
których wielkość jest pokłosiem
kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa.
Inflacja to zjawisko gospodarcze
wzrostu ogólnego poziomu cen,
którego miernikiem jest stopa inflacji. Stopa inflacji to procentowa
zmiana ogólnego poziomu cen
w kolejnych okresach, najczęściej

liczona rok do roku. Za inflację
odpowiada Narodowy Bank Polski, którego podstawowym celem
działalności jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki
gospodarczej rządu. Wg organu
decyzyjnego NBP jakim jest Rada
Polityki Pieniężnej, optymalny poziom inflacji to 2,5% (z wahaniami +/−1 %). Do obliczania stopy
inflacji najczęściej stosowanym
wskaźnikiem jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
W czerwcu ceny towarów i usług
konsumpcyjnych w porównaniu
z czerwcem 2019 r. wzrosły o 3,3
%, czyli w granicach odchylenia
od celu inflacyjnego określonego
przez RPP. Porównując dane GUS,
w ciągu roku odnotowano wyższe ceny w zakresie mieszkania
(o 5,9%), żywności (o 6,1%) oraz
restauracji i hoteli (o 6,0%) a niższe ceny w zakresie transportu (o
10,4%). Przyczyny wzrostu inflacji
wiążą się z wolniejszym spadkiem
cen paliw (transport), podwyżkami związanymi z użytkowaniem
mieszkań, wzrostem cen żywności (susza) i napojów bezalkoholowych oraz zwiększonym zainteresowaniem turystyką krajową
(restauracje i hotele). Jako konsumenci czujemy się - pomimo
kryzysu - pewnie, wciąż chronieni
tarczami antykryzysowymi. Zamrożone do tej pory firmy wzrost
kosztów przerzucają na ceny a my
ich wyższy poziom akceptujemy,
chętnie kupując dobra i usługi,
powodując dalszy wzrost cen.
R0345/20
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Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2020
- podsumowanie II wyścigu
Za nami druga odsłona rowerowych zmagań najmłodszych kolarzy. Tym razem miejscem sportowej rywalizacji był Wałbrzych.
Zawody
przeprowadzono w malowniczym terenie
w dzielnicy Biały Kamień, na
zapleczu Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego Aqua-Zdrój.
Sprzymierzeńcem

najmłodszych kolarzy była
również w tym dniu piękna
słoneczna pogoda. W wyścigu nr 2 Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej - 2020

wystartowało łącznie 138 zawodników i zawodniczek.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia wyścigu,

szczególne podziękowania
kierujemy do pracowników
Spółki Aqua-Zdrój, którzy z
wielkim
zaangażowaniem
wspierali nas w przygotowaniu trasy zawodów.

Tygodnik 30 Minut objął
ligę patronatem medialnym.
Poniżej klasyfikacja liderów
po 2 wyścigu

Kategoria: MŁODZIK /2005 i 2006/– klasyfikacja open
Dystans: 5 x 2,7 = 13,5 km
1.

35

100 660 205 07

2006

Staniewski Wiktor Klub Sportowy 64-sto Leszno

2.

6

100 837 638 27

2006

Purzyński Bruno

3.

5

100 927 787 63

2006

Bakalarz Szymon

Mitutoyo AZS Wratislavia
Wrocław
DREAM BIKE Bielawa

0:35:49
0:36:40
0:37:08

Kategoria: MŁODZIK /2005 i 2006/– klasyfikacja do chalangeu DZKol
1.

35

100 660 205 07

2006

Staniewski Wiktor Klub Sportowy 64-sto Leszno

2.

6

100 837 638 27

2006

Purzyński Bruno

3.

5

100 927 787 63

2006

Bakalarz Szymon

Mitutoyo AZS Wratislavia
Wrocław
DREAM BIKE Bielawa

0:35:49
0:36:40
0:37:08

Kategoria: MŁODZICZKA /2005 i 2006/– klasyfikacja open
Dystans: 4 x 2,7 = 10,8 km
1.

41

100 628 901 34

2006 Fijałkowska Emilia

Mitutoyo AZS Wratislavia
Wrocław
Głodek Wiktoria KS Optyk-Okular Jelenia Góra

0:34:16

2.

42

100 951 302 07

2006

0:38:21

3.

45

100 836 708 67

2006

Biernat Klaudia

LKKS Górnik Wałbrzych

0:39:53

Kategoria: MŁODZICZKA /2005 i 2006/– klasyfikacja do chalangeu DZKol
1.

41

100 628 901 34

2006 Fijałkowska Emilia

Mitutoyo AZS Wratislavia
Wrocław
Głodek Wiktoria KS Optyk-Okular Jelenia Góra

0:34:16

2.

42

100 951 302 07

2006

0:38:21

3.

45

100 836 708 67

2006

Biernat Klaudia

LKKS Górnik Wałbrzych

0:39:53

Kategoria ŻAK - /2007 i 2008/
Dystans: 4 x 2,7 = 10,8 km

Kategoria: SKRZACIĄTKA CHŁOPCY - /2011 i 2012/
Dystans: 3 x 0,64 = 1,92 km

1.

46

100 889 291 76

2008

2.

51

100 929 848 87

2008

3.

56

Legieć Mikołaj

UKS Centrum Spedycja
Pawbud Nowa Ruda
Bereźnicki Kosma KS Optyk-Okular Jelenia Góra

2009 Drozdowski Adam

MKS Polkowice

0:31:21

1.

131

2012

Ratajczyk Paweł

Głuchołazy

0:32:431

2.

133

2013

Bąk Tymoteusz

Szkółka Kolarska Gościęcin

0:33:33

3.

132

2012

Pydych Szymon

Głuchołazy

Kategoria: ŻAKINI - /2007 i 2008/
Dystans: 3 x 2,7 = 8,1 km
1.

81

2.

82

3.

85

100 920 868 10

100 929 960 05

Kategoria: SKRZACIĄTKA DZIEWCZĘTA - /2011 i 2012/
Dystans: 2 x 0,64 = 1,28 km
2008

Bielawska Anna

2008

Molska Amelia

2008

KS OPTYK-OKULAR Jelenia
Góra
KKW Wałbrzych

Domaniecka Klub Sportowy 64-sto Leszno
Aleksandra

0:25:31

1.

161

2013

Kalecińska Olga

Wrocław

0:28:38

2.

164

2012

Maciejewska Dominika

0:28:47

3.

162

2012

Drahan Hanna

Szkółka Kolarska
Jerzmanowa
Wałbrzych

Kategoria: SKRZAT CHŁOPCY - /2009 i 2010/
Dystans: 3 x 2,7 = 8,1 km

Kategoria: KRASNALE - /2013 i 2014/
Dystans: 2 x 0,2 = 0,4 km

1.

95

2011 Bereźnicki Mikołaj

2.

91

2011

3.

94

2011

Kurpiewski
Ryszard
Prokopski Rafał

Jelenia Góra

0:27:39

1.

77

2014

Szczepańska Anna

Jaworzyna Śląska

Wrocław

0:28:10

2.

182

2015

Maciejewska Patrycja

Wrocław

0:29:07

3.

178

2014

Stolarczyk Julia

Szkółka Kolarska
Jerzmanowa
Wałbrzych

Kategoria: SKRZAT DZIEWCZĘTA - /2009 i 2010/
Dystans: 2 x 2,7 = 5,4 km

Kategoria: KRASNOLUDKI - /2015 i 2017/
Dystans: 1 x 0,3 = 0,3 km

1.

116

2010

Piróg Natalia

Huzar BikeAcademy

0:16:55

1.

186

2017

Tyl Maciej

Kłodzko

2.

121

2010

Wałbrzych

0:19:29

2.

169

2016

Drahan Ksawery

Wałbrzych

3.

120

2010

Januszewicz
Karolina
Ziółkowska
Natalia

Wałbrzych

0:24:11

3.

172

2016

Lebkowska Ewelina

Wałbrzych
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BIBLIOTEKA DLA ROZWOJU
Przypomnijmy, w ramach
projektu grantowego „Dbajmy o naszą lokalną kulturę i
dziedzictwo” realizowanego
przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy otrzymało grant w
wysokości 15 990 zł.
Dzięki pozyskanym środkom
pomieszczenia głuszyckiej biblioteki zostały doposażone
między innymi w nowe stoły,
fotele, lady biblioteczne, regał
dziecięcy czy stojak na prasę.
Wszystko po to, by przy okazji
organizacji spotkań edukacyjno-kulturalnych wspierać promo-

cję dziedzictwa i zasobów kulturowych, a także historycznych
i przyrodniczych obszaru LGD.
Zwieńczeniem projektu będzie
zaplanowane na wrzesień tego
roku spotkanie edukacyjne w
głuszyckiej bibliotece dotyczące
ochrony przyrody. Wezmą w nim
udział między innymi dzieci z
Przedszkola Samorządowego w
Głuszycy oraz seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy, a także przedstawiciele
gmin z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo
Sowiogórskie”.
- Centrum Kultury-Miejska
Biblioteka Publiczna w okresie
od marca do września br. re-

BOHATER W BIEGU
Robert Kozak przebiegl
240 km dla dwuletniej Jagodki, ktora potrzebuje badan diagnostycznych. Bieg
Siedmiu Szczytów 2020 miał
miejsce w Lądku Zdroju. Biegacz dokonał tego w 35 godzin i 28 minut.
Wart podkreślenia jest fakt,
że w tym czasie nie spał, nie zatrzymywał się prawie wcale, a na
koniec przyspieszał, chcąc osiągREKLAMA

Wydarzenia 9

od 18 lat
razem z Wami

nąć jeszcze lepszy czas. Przez
te dwa dni jego biegu, życie
rodziny toczyło się jak zwykle:
przedszkole, praca, porządki,
obiad, spacer, spanie. Cały czas
towarzyszyła im myśl, że on dalej biegnie nieprzerwanie! Świadomość jego nieziemskiego wysiłku, nie dawania za wygraną,
waleczności odmieniła rodzinę
zupełnie w te 35 godzin.
Red.

alizuje zadanie pn. Biblioteka
- miejsce przyjazne rozwojowi
lokalnej kultury - informuje Sabina Jelewska, dyrektor CK-MBP,
koordynująca projekt. Zadanie
„Biblioteka – miejsce przyjazne
rozwojowi lokalnej kultury” realizowane jest w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
MC/PAS
Foto: UM Głuszyca
Dziękujemy Robertowi oraz
jego zespołowi z Ronal Grup
Run za organizowanie i włączenie się w akcję pomocową dla
naszej Jagódki. Dzięki Waszemu działaniu doświadczyliśmy
czegoś bezcennego i odmieniającego:
bezinteresownej
pomocy. Jesteście ludźmi o
wielkich sercach. Dzięki niezłomnemu biegowi Roberta,
darczyńcy przekazują środki
dla Jagódki. Będą one przeznaczone na kolejne badania diagnostyczne naszej córki.
Rodzina Fudali: Asia, Bertek,
Jagódka i Stasiu

Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Mars –wszystkim łakomczuszkom wyjaśniam na wstępie, że słowo w dzisiejszej
kolumnie autorskiej nie jest
poświęcone rozpływającemu
się w ustach batonikowi z nugatowym nadzieniem oblanym
pysznym karmelem i mleczną czekoladą. Czas wciągnąć
ściekającą ślinkę i przeczytać
o czwartej planecie od słońca.
Według Encyklopedii PWN to
jedna z pięciu planet widocznych na niebie gołym okiem.
Mars okrąża Słońce po prawie
kołowej orbicie, położonej w
płaszczyźnie nachylonej do
płaszczyzny ruchu Ziemi pod
kątem niemal 2°, 228 mln km,
okres obiegu wokół Słońca —
687 dni. Najbliżej Ziemi jest
wtedy, gdy znajduje się w opozycji; odległość między Ziemią
i Marsem wynosi wówczas
56–101 mln km. Ale może dosyć

tych naukowych opisów. Warto
zauważyć, że od kilkudziesięciu
lat - my, Ziemianie, interesujemy
się tą planetą. Pierwsze próby
wysłania sondy w opisywane rejony podjęli naukowcy ZSRR już
w 1960 roku. Natomiast bezzałogowy lądownik Phoenix wylądował na powierzchni czerwonej planety 26 maja 2008 roku;
jego start z Ziemi miał miejsce
jednak niespełna rok wcześniej.
To był z pewnością przełomowy
lot w dziejach badania czwartej
planety od słońca. Mars staje
się swoistego rodzaju kolejnym
celem kosmicznego wyścigu
zbrojeń największych mocarstw
świata jak kiedyś pierwszy lot
człowieka w kosmos i na Księżyc. Teraz do akcji wkraczają
Chińczycy. Tydzień temu z pomocą rakiety Długi Marsz 5 w
podróż na Marsa ruszył Tianwen-1. To orbiter i lądownik w
jednym. Czas pracy urządzenia
szacowany jest na co najmniej
90 marsjańskich dni. Każdy taki
dzień trwa o 39 minut dłużej
niż ziemska doba. Spójrzmy dalej - plany wysłania człowieka
na Marsa ma firma Muska, która jest po udanym starcie Crew
Dragona. Miejmy nadzieję, że
człowiek wyląduje na czerwonej
planecie... Byle z niej nie wracał
w taki sposób, jak Matt Damon
w filmie „Marsjanin” .
Redaktor Naczelny
R0346/20

10 Kultura

Zmiany w tym miejscu są naturalną odpowiedzią na rozwój
turystyki w Wałbrzychu i trzeba
się z nimi pogodzić nawet jeśli
kocha się zakątki i ścieżki wydeptane latami na skróty.
To, co będzie trudne do przełknięcia, to ich konsekwencje:
- opakowania, resztki zostawiane w każdej dróżce i zatoczce przez wielbicieli żarła dla
mas, tak, jak jest tam gdziekolwiek się ono pojawia, więc na
Szczawienku też, a wielbiciele
przybędą nawet z okolicznych
mieścin,
- zapchane okoliczne drogi
dojazdowe, jak Wilcza z zakazem parkowania po obu stronach, gdzie z porządkiem nie
radzą sobie ani dzielni policjanci, ani bohaterscy strażacy,
REKLAMA
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a zamek zajęty zwoływaniem
konferencji prasowych przy
każdym kichnięciu lukrowanym
szeroko przez gawiedź, zdaje
się nie dostrzegać problemu i z
drogą, i z kiepskim oznakowaniem nowo przygotowanego z
łąki, metodą druciarską, dużego parkingu.
To sobie myślę o McDonald’s
czy innym potworku cywilizacyjno-żywieniowym w okolicy
wałbrzyskiej Palmiarni.
Dlaczego o tym w rubryce o
kulturze?
Bo to jeden wszechświat,
sieć zależności, bakterie, wirusy, mózgi, mikroorganizmy.
Spłaszczany z dołu, kastrowany z góry, ale mający dostęp
do wolności i refleksji w każdej
chwili.
Kiedyś z niej skorzystałem.
Odrobiłem szkolne zaległości,
sięgając po literaturę, wybitną
muzykę, później sztukę.
Dzięki niej rozumiem konsekwencje niemycia zębów,
śmieci wrzucam do śmietnika,
nie daję wmówić sobie bzdur
oraz mogę powiedzieć lub nie,
co myślę, bo to przemyślałem,
nawet jeśli roboty na zamku już
nie dostanę. Ale czy ja jej chcę?
Co mi w ogóle jest potrzebne?
No właśnie. To ta wolność.

www.30minut.pl

„KOBIETA IDEALNA” W PAŹDZIERNIKU
ODWIEDZI WAŁBRZYCH
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zaprasza dorosłych 12 października o godz. 20.00 na
znakomitą komedię pomyłek, czyli gościny pokaz spektaklu pt. „Kobieta idealna” w reż. Adrianny Biedrzyńskiej i Stefana Friedmanna.
Greta i Albert – małżeństwo
aktorów wiedzie szalone życie,
walcząc o swoje miejsce na scenie i w związku. Czy należy się
godzić z upływającym czasem?
Każde z nich radzi sobie z tym na
swój sposób. Greta stawia czoła
przyszłości za pomocą zabiegów
chirurgii estetycznej, powoli tracąc rysy twarzy, natomiast Albert biernie się jej poddaje... do
czasu. Przyszłość... Co przyniesie
kolejny dzień? I jak nie dać się
zepchnąć ze sceny, nie tylko tej
zwanej życiem?
Pewnego dnia w życiu małżeńskiego duetu pojawia się
dwóch braci. Modest jest lekarzem medycyny estetycznej,
oferującym Grecie wieczną młodość, a może i miłość? Jego starszy brat, Gerard to mecenas, który reprezentuje tylko bogatych
i wpływowych klientów. Który z
nich skrywa tajemnicę? A gdyby pewnego dnia Twoja ciotka
umarła i zapisała Ci w spadku siedemdziesiąt milionów dolarów?
Mecenas Gerard musi skontaktować się z Gretą, żeby przekazać
jej spadek. Od tej chwili gra idzie

o najwyższą stawkę. Albert przypadkowo odbiera telefon od mecenasa i wymyśla plan akcji, żeby
jako Greta przejąć spadek. Nie
spodziewa się, że mecenas już
dokładnie wszystko zaplanował,
aby wyłudzić majątek. Kto ostatecznie wpadnie w czyją pułapkę i kto okaże się mistrzem blefu? Czy na pewno wszystko jest
takie, jak nam się wydaje?
Znakomita komedia pomyłek, pełna intryg i zwrotów akcji,
która na wesoło ukazuje rozterki każdego z nas. Sekret, spisek,
zmowa, oszustwo, gierki, romans – jak się w tym wszystkim
nie pogubić, skoro każdy ma
coś do ukrycia? Wszyscy grają
przemyślane przez siebie role.
Uleczyć ich może tylko prawdziwa miłość, ale jak się połapać,
kto jest kim, żeby odpowiednio
ulokować uczucia? Doskonała
komedia o mieszaniu ról damsko-męskich, o konieczności łączenia sił i o znajdywaniu radości
w małych rzeczach. Niezrównany popis aktorski. Bezkonkurencyjna wartka fabuła osadzona
w naszej rzeczywistości. Czy ko-

bieta idealna istnieje? Świetna
komedia, ale chyba zbyt optymistyczna.
wystąpią: Adrianna Biedrzyńska, Artur Dziurman, Mikołaj
Krawczyk, Michał Milowicz
czas trwania spektaklu 2h z
przerwą
Bilety w cenie 85 zł do nabycia:
- on-line na stronie Teatru:
https://bilety.teatrlalek.walbrzych.pl/rezerwacja/numerowane.html?id=334&identyfikat
or=8a1597fe7610161a4727288
1aed26971&data_od=2020-1001&data_do=2020-10-31
- on-line na stronie kupbilecik.
pl:
https://www.kupbilecik.pl/imprezy/53360/
Wa%C5%82brz ych/
Kobieta+Idealna/
Linki do trailerów:
https://www.youtube.com/
watch?v=F_Cy92NG9eY
https://www.youtube.com/
watch?v=68udxHCtDQw
R0347/20
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Co ćwierka w sieci...
WałbrzychMojeMiasto
@WalbrzychMM
Miasto #Walbrzych kupiło Palmiarnię w 2012 za ponad 1.8 mln zł. Przez 8 lat na jej
modernizację i utrzymanie wydaliśmy prawie 23 mln zł. W samym 2020 na remont
szklarni nr 23 wydaliśmy 300k i nie jest to nasze ostatnie słowo. Warto na własne
oczy zobaczyc jak piękny to obiekt.
12:56 PM · 24 lip 2020

Ministerstwo Cyfryzacji
@MC_GOV_PL
Nie musisz jechać na komisariat, by sprawdzić swoje punkty karne. Możesz to zrobić przez internet! Potrzebujesz tylko profilu zaufanego i kilku chwil. To proste,
sprawdź: https://gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-punkty-karne #ePolakpotrafi
#KEI
3:21 PM · 13 lip 2020

Cezary Przybylski
Wałbrzyska SSE
@WalbrzyskaSSE

Pracownicy strefowej firmy NSK z Wałbrzycha wspólnie z firmą Annmar od połowy czerwca pomagają w produkcji ochronnych fartuchów dla ️personelu medycznego. Do tej pory firma NSK przekazała łącznie 1000 szt. fartuchów http://m.
in. do szpitala im. A. Sokołowskiego.

@PrzybylskiCez
Mam przyjemność przedstawić nową dyrekcję Opery Wrocławskiej - perły wśród
dolnośląskich instytucji kultury. O planach i wizji rozwoju Opery opowiedziała
Pani dyrektor Halina Ołdakowska wraz z Panem Mariuszem Kwietniem, dyr. artystycznym oraz Panem Bassemem Akiki, dyr. muzycznym.
11:03 AM · 21 lip 2020

9:03 AM · 28 lip 2020

Anna Żabska
@AZabska
Ogrody @Zamek_Ksiaz w obszernym materiale brytyjskiego @HistoricGardens
To jedyny międzynarodowy magazyn poświęcony historycznym ogrodom i
parkom

S. Bielawska
@bielawska_s
„Czas, który się zatrzymał” to nowy projekt, który rusza w @WalbrzychMM
. Grupa teatralna „Bez antraktu” z @2lowalbrzych
oraz Fundacja „Via Salutis”, rozpoczęła dzisiaj działania. Młodzież opowie o swoich
przeżyciach i emocjach w czasie pandemii
4:50 PM · 28 lip 2020

2:21 PM · 3 mar 2020

dolnośląska Policja
@DPolicja
Dolnośląscy funkcjonariusze prowadzili intensywne działania pn. „Trzeźwy Poranek”. Kontroli poddano ponad 17,5 tys. kierowców, niestety aż 118 z nich kierowało pojazdem pod wpływem alkoholu, a 7 wsiadło za kierownicę po zażyciu
środków odurzających
12:42 PM · 28 lip 2020
REKLAMA

EpiskopatNews
@EpiskopatNews

Pierwsze z ponad 300 laptopów zakupionych przez Caritas Polska we współpracy z fundacją Pro Caritate trafiły już do diecezji w różnych rejonach Polski
w ramach akcji Tornister Pełen Uśmiechów. Jej finał odbędzie się 16 sierpnia w
Tryńczy na Podkarpaciu. https://bit.ly/2BHc3iM
2:16 PM · 28 lip 2020
R0348/20

12 Sport

Piątek, 31 lipca 2020

/Tygodnik30minut

www.30minut.pl

Kolejna wiktoria Victorii!

Jakub
Zima

Takie mecze cieszą oko każdego kibica. Szybkie tempo i sporo sytuacji podbramkowych.
Duża liczba bramek i coraz lepsza gra obu zespołów sprawiają, że z niecierpliwością oczekujemy startu rozgrywek.

sport na zimno

Zgon i narodziny
Pomysł podsunął mi kolega, który z ciekawości
zrobił research i z badań
wyniknęła jedna bardzo
smutna rzecz. W Polsce
mamy 38 miast, których
liczba mieszkańców przekracza 100 tysięcy osób.
Wałbrzych znajduje się na
33 miejscu. Okazuje się,
że w tym gronie są tylko
dwa miasta, gdzie nie ma
żadnej drużyny sportowej
w Ekstraklasie. Zgadniecie, jakie?
Ruda Śląska i… tak moi
drodzy, Wałbrzych!!! W
poprzednim sezonie Ruda
miała zespół w futsalu, ale
ich Gwiazda nie przystąpi
do tegorocznych rozgrywek. My byliśmy dumni z
kobiecej drużyny trawiastej, która dodatkowo zdobywała dla nas medale na
hali. Ta została jednak tylko wspomnieniem. Niech
mi ktoś jedno wytłumaczy.
CO tu jest do cho….y nie
tak!! Jesteśmy niedorozwinięci!?
Niemal wszyscy mówią, że
to wina kopalń, których już
nie ma, ale kiedyś, kiedy
były… - Ku…wa dość! Te
czasy już nie wrócą i musimy się z tym pogodzić.
Istnieje takie przekonanie,
że przedsiębiorczy ludzie
potrafią podnieść pieniądze z ulicy. Wystarczy się
po nie schylić. To dlaczego
nikt tego nie robi?
Kiedy przyglądamy się
upadkowi sportu w naszym mieście, aż żal serce ściska, że inni potrafią.
Nasz rodzynek, pierwszoligowy Górnik, rozpycha się
łokciami i w pewnym sensie pokazuje, jak powinno
się szukać pieniędzy. Pal
sześć, dotację miejską.
Jest, bo być musi. Życie pokazało, że to tylko cząstka
całości. Czyjeś szare komórki spalają energie z
neuronów, byleby tylko
ktoś jeszcze wrzucił pieniążek do skarbonki. Wypada brać przykład i przeć.
Wierzymy, że w bólach, ale
upragniona EKSTRAKLASA
urodzi się już w tym roku.
JZ

Pierwsze 20 minut gry
należało do gospodarzy.
Już po pierwszej groźnej
akcji meczu, Górnik objął
prowadzenie. Dało to możliwość większego komfortu,
ale też sprawiło, że piłkarze
Marcina Domagały zaczęli
popełniać więcej błędów.
Formą błysnął Dominik
Woźniak, który najpierw
wyrównał stan meczu by
tuż przed przerwą umieścić
piłkę w bramce po raz drugi.
2:1 do przerwy dla Victorii i
ciekawie zapowiadające się

drugie 45 minut zaostrzyło
apetyt kibicom.
Po zmianie stron podopieczni trenera Daniala Gandery zaatakowali
z większym animuszem.
Stosunkowo szybko na 3:1
wynik podwyższył Paweł
Grzesiak. Niedługo później
było już 4:1 dla drużyny
ze Świebodzic. Zamieszanie podbramkowe na gola
zamienił Dima. Rozmiary
porażki zmniejszył jeszcze
d, ale na więcej tego dnia
Górnika nie było już stać.
Górnik Wałbrzych – Victoria Świebodzice 2:4 (1:2)
1’ Krawczyk, - 20’ 45’
Woźniak, Grzesiak, Dima
JZ

Rusza IV liga
Rozgrywki IV ligi na Dolnym Śląsku podzielone są na dwie
grupy, w których występować będzie wyjątkowa liczba zespołów. Do startu przystąpi aż 38 zespołów. W każdej grupie po
19 drużyn. To sprawi, że będziemy mieli wyjątkowy sezon.
W trakcie sezonu zobaczymy aż 38 kolejek na
każdą z grup. Biorąc pod
uwagę system rozgrywek
w Polsce, obowiązujący
obecnie system spadków
i awansów sprawi, że tym
razem, aby być pewnym
utrzymania w lidze, trzeba będzie zająć miejsce w
górnej połówce tabeli. Kto
zatem faworytem?
W grupie zachodniej
wydaje się, że Apis Jędrzychowice i rezerwy Chrobrego Głogów. W grupie
wschodniej stawka jest
dużo bardziej wyrównana.

O czołowe miejsca powinny się bić: AKS Strzegom,
Piast Nowa Ruda, Lechia
Dzierżoniów, Bielawianka
Bielawa. Ciekawi jesteśmy
też dyspozycji takich zespołów jak Moto Jelcz Oława, Sokół Wielka Lipa czy
Polonii Trzebnica.
Oczywiście ważną postawą w lidze, będzie forma beniaminków. Zarówno
Orzeł Lubawka jak i Nysa
Kłodzko solidnie przepracowały okres przygotowawczy co pozwala sądzić,
że nie stoją na straconej
pozycji. Czy się utrzymają?

Czas pokaże. Druga para
beniaminków z okręgu
wrocławskiego MKP Wołów i Mechanik Brzezina
również nie stoją na straconej pozycji. Znacznie
mniej wiemy o nowych zespołach grupy wschodniej.
Wygląda jednak na to, że

Na III ligę do Świdnicy
Przed nami start rozgrywek piłkarskich. Będą one wyjątkowe. Na pierwszy rzut do walki o
ligowe punkty wyjdą piłkarze III ligi. Nasz region reprezentować będzie Polonia Stal Świdnica,
która jako beniaminek w sobotnie popołudnie ruszy do boju z Ruchem Chorzów. Jak przedstawia się liga?
III liga grupy III obejmuje
swoim zasięgiem terytorialnym cztery województwa: Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie i Śląskie. Ze
względu na brak spadków
w zeszłorocznych rozgrywkach, do gry przystąpi 19
zespołów. Jakie mają szanse? Dziś trudno wyrokować,
ale śmiało można powiedzieć, że będzie to ciekawy,
pełen zwrotów akcji sezon.
Aspiracje do wygrania
ligi ma kilka zespołów ze
słynnym Ruchem Chorzów
na czele. Wysoko powinna

również mierzyć drużyna
ze stolicy Dolnego Śląska.
Ślęza Wrocław, która niedawno wygrała wojewódzki szczebel Pucharu Polski,
pokazała, że jest w optymalnej dyspozycji. Wysokie
pozycje MKS Kluczbork,
Polonii Bytom czy Rekordu
Bielsko Biała z poprzedniego sezonu, pozwalają sądzić, że i tym razem będą w
czubie tabeli.
Polonia Stal Świdnica,
jako beniaminek będzie dla
wielu zagadką. Los pierwszoroczniaków często jest

trudny i albo się udaje albo
nie. Miejmy nadzieję, że po
ostatnich grach kontrolnych będzie tylko lepiej.
Zestaw pierwszej kolejki,
zaplanowanej na weekend
1-2 sierpnia wygląda następująco:
•
Pniówek
Pawłowice Śląskie – Piast
Żmigród (1.08 – g. 15:00)
•
Polonia
Nysa (b) – Foto Higiena Gać
(1.08 – g. 17:00)
•
ROW 1964
Rybnik – Rekord Bielsko
Biała (1.08 – g. 17:00)

kwartet: Włókniarz Leśna,
Leśnik Osiecznica, Mewa
Kuunice i Konfeks Legnica
poważnie podchodzi do rywalizacji w nadchodzącym
sezonie.

JZ
•
Stal Brzeg –
Lechia Zielona Góra (1.08
– g. 17:00)
•
Gwarek Tarnowskie Góry – Zagłębie II
Lubin (1.08 – g. 17:00)
•
Miedź II Legnica – Ślęza Wrocław (1.08
– g. 17:00)
•
LKS
Goczałkowice Zdrój (b) – MKS
Kluczbork (1.08 – g. 17:00)
•
Polonia Stal
Świdnica (b) – Ruch Chorzów (1.08 – g. 17:00)
•
Górnik
II
Zabrze – Warta Gorzów
Wielkopolski (b) (2.08 – g.
17:00)
•
Polonia Bytom – PAUZA
(b) – beniaminek
JZ
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Strefa wspiera (również) tenisistów
W ostatnich dniach organizowana przez WKT Atri Wałbrzych – Amatorska Liga Tenisa Ziemnego zyskała możnego i poważnego sponsora. Mowa o Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park”, która po piłkarzach postanowiła
wesprzeć również tenisistów.
nich dniach umowy Strefa
odpowiednich nagród dla
przekaże klubowi 5 tysięzawodników. Uczestnicy
cy złotych, które na pewrywalizują przez pół roku,
no podniosą prestiż prodlatego trzeba odpowiedwadzonej od ponad 20 lat
nio uszanować ich wysi(!) Amatorskiej Ligi Tenisa
łek - poinformował Piotr
Ziemnego. Ligi, w której
Kaczmarczyk, prezes WKT
od maja do końca wrześAtri Wałbrzych (na zdjęciu
nia uczestniczy około 100
z lewej). Warto przy tej
zawodników występująokazji podkreślić, iż to kocych zarówno w singlu, jak
lejny cenny gest ze strony
i deblu.
WSSE, która po raz pierwszy dołączyła do grona
uznać nawiązanie bliższej
Przedstawiciele klubu
- Pozyskane środki podobroczyńców naszych tewspółpracy z Wałbrzyską
z Parku Sobieskiego mogą
mogą nam w jeszcze lepnisistów w minionym roku.
Specjalną Strefą Ekonosię poszczycić kolejnym
szej organizacji rozgrywek,
miczną „Invest-Park”. Na
sukcesem organizacyjnym,
a także przygotowaniu
Bartłomiej Nowak
mocy podpisanej w ostatza który można na pewno

Debiut na miarę podium Mistrzostw Polski
Ostatnia sobota lipca okazała się niezwykle udana dla Patrycji i Mikołaja Piotrowskich, którzy zadebiutowali w BMX Racing.
Nasze utalentowane rodzeństwo zdobyło brązowe medale Mistrzostw Polski we wspomnianej, olimpijskiej dyscyplinie sportu.
Choć na co dzień wałbrzyszanka uprawia kolarstwo górskie, w którym notuje bardzo dobre wyniki,
to w ostatnim czasie przedstawicielka klubu Cargo
Express Fundacja Piotrowski Bikes zdecydowała się
sprawdzić również w BMX
Racing. I to był świetny
debiut, gdyż do domu nasza zawodniczka powróciła
bogatsza o brązowy medal
Mistrzostw Polski wywalczony w kategorii +19 lat
(Elita).
- Jestem zadowolona ze
swojego startu, choć nie

ukrywam, że pozostał mały
niedosyt. W ostatnim biegu
walczyłam o złoty medal,
jednak ja i moja największa
rywalka
zanotowałyśmy
upadek, stąd miejsce na
najniższym stopniu podium
- powiedziała nasza zawodniczka.
Warto dodać, że mistrzowski tytuł zdobyła Dominika Wolska z AZS-u AWF
Katowice, a tuż przed wałbrzyszanką na „pudle” znalazła się ponadto Maja Drelak z UKS-u Sport Bralin. W
najbliższym czasie Patrycja
powróci do swojej koronnej

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Robert
Nazwisko: Bubnowicz
Data urodzenia: 25 czerwca 1971 roku
Pseudonim sportowy: Buba
Klub: AKS Strzegom, SP Młode Wilki Szczawno-Zdrój (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces?
Jako zawodnik mogę się pochwalić tym, iż
przez 10 sezonów występowałem na profesjonalnym, najwyższym poziomie w
kraju. Przez 8 lat grałem w Lubinie oraz dwa w Arce Gdynia, a wcześniej przez 3
sezony w wałbrzyskich drugoligowcach. Wraz z Zagłębiem Lubin miałem przyjemność zagrać w Pucharze UEFA. W sezonie 1995/96 w rundzie wstępnej trafiliśmy na ormiański Szirak Giumri, aby w I rundzie odpaść po dwumeczu z Milanem. Oczywiście były momenty, gdy byłem na wyraźnej fali, ale i słabsze chwile,
które zdarzają się w karierze każdego sportowca. Jako trener cierpliwie czekam
na coś wyjątkowego, choć na pewno małym sukcesem był początek mojej pracy
z Górnikiem, który przejąłem w IV lidze, a następnie w ciągu dwóch lat awansowaliśmy w 2010 roku do II ligi. W niej przez kilka sezonów rywalizowaliśmy
z całkiem niezłymi wynikami, których efektem było 6. miejsce w rozgrywkach
2011/2012.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Było wielu sportowców, piłkarzy, których naśladowałem i podziwiałem, ale teraz
trudno mi powiedzieć, który tak naprawdę pozostał na dłużej w mojej pamięci.
Dlaczego piłka nożna?
Jak większość chłopców byłem zakochany w piłce nożnej, w którą grałem od
najmłodszych lat na różnych przydomowych podwórkach czy boiskach. Pamiętam, że jednego popołudnia byłem w stanie obskoczyć kilka różnych miejsc, aby
pograć w piłkę. Co ciekawe, do Górnika trafiłem dopiero w wieku 15 lat, ale już
po czterech kolejnych występowałem w II lidze.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Moim głównym celem jest bycie szczęśliwym, bycie zdrowym. To są moje priorytety. Nie ukrywam, że przedkładam życie prywatne nad zawodowe, choć z drugiej strony ważne dla mnie jest, aby być zadowolonym z tego, co się na co dzień
robi. Fot. użyczone

dyscypliny. W przyszłym tygodniu wałbrzyszanka weźmie udział w swojej jedynej
najprawdopodobniej w tym
roku zagranicznej imprezie,
a więc Pucharze Czech, a w
połowie sierpnia czeka ją
start w Mistrzostwach Polski w kolarstwie górskim w
Mrągowie.
Brąz Patrycji to nie jedyny powód do radości w
rodzinie Piotrowskich, gdyż
na start w grupie młodzików zdecydował się także
jej młodszy brat – Mikołaj. I
to był również świetny występ „Miśka”, który zmagania 13, 14-latków zakończył
na 3. miejscu przegrywając
jedynie z rówieśnikami z
Nowej Soli oraz Dzierżoniowa. Kolejny sprawdzian
przed
reprezentantem
Szkółki Kolarskiej z Wałbrzycha już w ten weekend. W niedzielę Mikołaj
weźmie udział w Wyścigu o Puchar Wójta Gminy
Czarny Bór – Szukamy Następców Naszych Olimpijczyków. Potem najmłodszy
z rodu Piotrowskich ma w
planach Wyścig o Puchar

Prezesa PZKol. oraz start w
najważniejszych zawodach,
czyli Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Makroregionów, które w ostatni weekend sierpnia odbędą się w
Boguszowie-Gorcach.
Nie tylko Piotrowscy
Informując o powyższych
sukcesach Patrycji i Mikołaja nie możemy zapomnieć
o innych przedstawicielach naszego miasta, którzy
również zdecydowali się
na start w Dzierżoniowie. I
to z doskonałymi wynikami, należy dodać. Brązowy
bowiem medal w kategorii
juniorek (17-18 lat) zdobyła Dorota Bielecka z KKW
Nexelo Wałbrzych. Jeszcze
lepiej poszło Gustawowi
Dądeli. Wałbrzyszanin, który obecnie reprezentuje
klub CST 7R MTB Team, a
zaczynał w four crossie jako
zawodnik KKG MTB Wieża
Anna Szczawno-Zdrój, sięgnął po złoty medal w Elicie,
czyli w kategorii wiekowej
+19 lat.
Fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Powrót legendy
Stal Mielec po 24 latach
powróciła do Ekstraklasy!
Opuszczała ją w 1996 z odciętą ciepłą wodą w kranach,
rozsypującym się betonowym
stadionem (zaniedbany, ale
architektonicznie świetnym
- to tak na marginesie moich
modernistycznych fascynacji
w architekturze), niewydolna
finansowo i generalnie - „organizacyjnie Stal Mielec”. Rok
później nastąpiło ostatecznie
rozwiązanie klubu w dotychczasowej formie. Klub, chcąc
zachować przede wszystkim
jego tradycje, reaktywowano i
stopniowo, nie bez kłopotów,
odbudowywano. I tak po blisko
ćwierćwieczu w Mielcu znów
zagości wielki futbol. Czy na
dłużej? Są powody, aby mysleć, że tak. I bardzo dobrze, bo
historia Stali to jakby odbicie
historii całego polskiego futbolu, sportu i generalnie kraju
okresu transformacji ustrojowej. Niewydolność i upadek
molocha, próby wdrażania
kapitalistycznych rozwiązań
...bez kapitału i na gruncie
socjalistycznej mentalności,
nowobogackie zrywy (Pniewy,
Grodzisk, Wronki), nadrabianie
zaległości w stosunku do zachodu, nauka, coraz racjonalniejsze gospodarowanie, bogacenie się i stawanie na nogi.
Lubię amerykański model
zarządzania sportem , jego
struktury ...ale do pewnego
momentu - do tego, gdzie biznesem staje się absolutnie
wszystko. Dziś drużyna ma
siedzibę w Nowym Jorku, ale
w następnym sezonie przenosimy się do Toronto ...bo taniej
wychodzi. Poza kilkoma zupełnie kultowymi klubami w różnych dyscyplinach, które będą
zawsze choćby nie wiem co,
każdy inny może zbankrutować, rozwiązać się, przenieść
do innego miasta. Nie ma tradycji, która w sporcie jest niesamowicie istotna i która jest
w Europie. Zasłużone kluby
spadają z najwyższych lig, ale
wchodzą nowe, nieraz po raz
pierwszy w swojej historii, ale
...historii często ponad stuletniej! Jaki niesmak wywołało w
Niemczech pojawienie się Red
Bull’a Lipsk. Co naszej piłce dał
Miliarder Pniewy, Amica czy na
dłuższą metę Groclin? Dlatego
kibicujmy Stali, niech będzie
inspiracją dla innych upadłych klubów, że warto walczyć
...Górnik Wałbrzych.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

14 Zdrowie i uroda
Wokół piękna

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Wampirzy lifting
Wampirzy lifting, czyli terapia osoczem bogatopłytkowym jest idealnym zabiegiem
dla osób, które poszukują naturalnych metod odmładzania
i rewitalizacji skóry. Do zabiegu wykorzystujemy krew
własną pacjenta, dzięki czemu
ograniczamy ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych oraz
uczuleń. Po pobraniu krew
odwirowujemy w specjalnej
do tego celu przeznaczonej
wirówce. Odwirowany i wyizolowany koncentrat płytek krwi
(czyli osocze bogatopłytkowe) podajemy w głąb skóry za
pomocą igły metodą klasycznej mezoterapii lub liniowo
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wzdłuż zmarszczek. Chwilę
po zabiegu może utrzymywać
się efekt wypełnienia, który z
godziny na godzinę maleje. W
ciągu kolejnych dni, tygodni
po zabiegu następuję regeneracja tkanek od wewnątrz,
pobudzenie naturalnych procesów naprawczych skóry,
stymulacja fibroblastów do
wytworzenia nowego kolagenu. W efekcie uzyskujemy
wygładzenie zmarszczek, poprawę elastyczności, napięcia,
gęstości skóry, ujednolicenie
kolorytu. Zabiegi osoczem
bogatopłytkowym oraz ich
skuteczność poparte są wieloma badaniami naukowymi,
a ich działanie szeroko udokumentowane. Zabieg polecany jest dla wszystkich osób
niezależnie od wieku. Jednak
głównymi wskazaniami są:
słabo napięta skóra z drobnymi zmarszczkami, oznakami zmęczenia, niejednolitym
kolorycie. Skóra wymagająca
rewitalizacji oraz pozbawiona blasku. Ponadto: cellulit,
rozstępy, łysienie androgenowe. W celu uzyskania jak najlepszych efektów zaleca się
wykonanie serii zabiegów (ok.
3) co 3-4 tygodnie.

www.30minut.pl

30 minut w kuchni

Dżemy domowej roboty
Domowe przetwory wracają do łask. I bardzo dobrze,
bo to źródło naturalnych witamin i samo zdrowie!
Życzymy zatem smacznego, przygotowując słoiczki z
dżememi!
Dżem z agrestu
Składniki:
– 2 kg agrestu
– ½ l wody
– 1,5 kg cukru

Przygotowanie:
Zagotować wodę z cukrem w dużym garnku, następnie przesypać do niego
agrest i podgrzewać na małym ogniu. Doprowadzić niemal do wrzenia, zdjąć z ognia
i odstawić na ok. 12 godz.
do ostygnięcia. Następnego
dnia podgrzewać dżem na
małym ogniu. Gotować wywar przez kilka godzin – owoce muszą się zeszklić i stać
się miękkie. Przełożyć dżem
do wyparzonych słojów, za-

mknąć i schować w chłodne
miejsce.
Dżem wiśniowy z imbirem
Składniki:
– 2 kg wiśni
– 1 kg cukru żelującego
– imbir (1 kawałek)
Przygotowanie:
Wydrylowane wiśnie przełożyć do dużego garnka,
zasypać cukrem i dusić na
bardzo małym ogniu do zagotowania. Dodać drobno
starty korzeń imbiru i ponownie zagotować. Gorącą konfiturę przełożyć do czystych
i suchych słoików, zakręcać
na ciepło i odwrócić do góry
dnem.
Zebrała: osa
Źródło informacji: https://
urodaizdrowie.pl/letnie-dzemy-i-konfitury-przepisy-na-pyszne-dzemy-domowej-roboty
Źródło zdjęcia: pixabay.com

REKLAMA

R0349/20

8 sierpnia - BOLESŁAWIEC

10 sierpnia - LUBIN I GŁOGÓW

9 sierpnia - WROCŁAW

11 sierpnia - WAŁBRZYCH
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ALARMY-KAMERY-MONTAŻ
ZDALNY PODGLĄD
KAMER
LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS
ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH
tel.608 44 22 04

(5) Kupię Starocie: odznaczenia, medale, zegarki, figurki i patery z lat 50
i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła
kolorowego i inne. Tel: 500834769
WYNAJMĘ
(4) Do wynajęcia miejsca parkingowe w centrum Wałbrzycha, Pl. Magistracki 10a, 150zł/mc, 790 794 505
SPRZEDAM
Sprzedam samochód Mazda CX-7,
2.3T 260KM Benzyna
+ LPG, 2008r.
- przebieg 144tys km.
tel. 661 219 784

PRACA
(5) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech. Kontakt 602 784
629 ,
e-mail: serene27@wp.pl
Firma INWEMER SYSTEM Poszukuje emerytki rencistki do sprzątania
Przychodni Zdrowia na Szczawienku,
Praca 3,5 godz. dziennie w godzinach wieczornych. Umowa - zlecenie
17 zł godz. Brutto. Praca od zaraz.
Dzwonić od 08:00 do 15:00.
Tel. kontaktowy 507-031-015
Firma INWEMER SYSTEM Poszukuje emerytki rencistki do sprzątania
banku na Podzamczu. Praca 3 godz.
dziennie w godz. rannych. Umowa zlecenie 17 zł godz. brutto. Praca od
zaraz. Dzwonić od 08:00 do 15:00. Tel.
kontaktowy 507-031-015
Firma INWEMER SYSTEM Poszukuje emerytki rencistki do sprzątania banku na Piaskowej Górze. Praca
2 godz. dziennie w godz. rannych.
Umowa - zlecenie 17 zł godz. Brutto.
Praca od zaraz. Dzwonić od 08:00 do
15:00.Tel. kontaktowy 507-031-015
USŁUGI
(5) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981
(21) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy i ustawianie w najlepszej cenie i najkrótszym czasie.
Tel. 606 937 229
(5) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-

UWAGA KONKURS !
Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy, że w piątek 31.07.2020 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
WIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM
TEL. 607 218 533
(5) Naprawa TELEWIZORÓW LCD
i innych, również w domu klienta.
Naprawa
FOTOGRAFICZNYCH
APARATÓW CYFROWYCH Rok
gwarancji na usługę. Czynne od 9 - 17
w sobotę do 13 793-10-10-22 lub 74660-38-43
(2) HYDRAULIKA, KANALIZACJA,
CO I GAZ, MONTAŻ KOMINÓW
tel. 506 206 102
(5) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE
MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT
KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(9) KOMPUTERY, LAPTOPY SERWIS-NAPRAWA Całodobowo
tel. 726-005-726 tanio, szybko, profesjonalnie Wałbrzych ul. Słowackiego
5,www.speed24h.info
(2)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130
(2) Naprawa maszyn do szycia wszelkich typów, domowe i przemysłowe.
Wałbrzych ul. Armii Krajowej 47,
czynne w godz. 9-16. Tel. 790 26 04 51
(5) Remonty mieszkań pod klucz,
centralne ogrzewanie, elektryka, kafelki, gładzie na mokro, remonty łazienek. Tel. 513 022 801

Firma „LINK” z/s w
Wałbrzychu zatrudni
emeryta – operatora
koparki (CAT) do pracy
dorywczej na terenie
zakładu, na warunkach
określonych przez samego
operatora. Kontakt tel.
74 84 234 56, 606 383 644
lub w siedzibie firmy
ul. Sportowa 13 (Sobięcin).

Jeśli Twoje okna
PCV mają 5 lat,
wymień w nich
uszczelki na nowe.

TANIO!
Tel. 74 843 22 84,
605 430 006

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA
Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

Alarmy-immobilizery
samochodowe
sprzedaż montaż
naprawa
Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych
Montaż świateł
do jazdy dziennej
ul.Długa 3a Wałbrzych
tel.608 44 22 01
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