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Józef Wiłkomirski był
kompozytorem, wiolonczelistą i dyrygentem. Urodził się 15 maja 1926 roku
w Kaliszu, zmarł 1 sierpnia 2020 roku. Wraz z jego
odejściem, Wałbrzych stracił ważną cząstkę siebie,
swojej lokalnej tożsamości. Muzyczne serce, które biło przez wiele lat dla
słuchaczy Filharmonii Sudeckiej (i nie tylko), racząc
ich mistrzowskimi utworami (m.in. na skrzypce i
fortepian, na skrzypce czy
na orkiestrę symfoniczną),
nagle ucichło.

Uroczystości
pogrzebowe
odbędą się 18 sierpnia br. na
Cmentarzu Powązkowskim w
Warszawie.
Tradycyjne pożegnanie zmarłego nastąpi 16 sierpnia o godz.
18.00 na pl. Magistrackim 1. Każdy mieszkaniec Wałbrzycha,
który ma ochotę oddać hołd
Mistrzowi będzie mógł dokonać
tego w tym dniu. Na placu przed
ratuszem stanie urna z prochami zmarłego oraz zostanie wystawiona księga kondolencyjna
- informuje Edward Szewczak,
rzecznik prasowy, kierownik
Biura Promocji Miasta Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu. - Jednocześnie prosimy o nieprzynoszenie kwiatów (wiązanek i
wieńców). Zgodnie z wolą rodziny zmarłego zachęcamy do
tego, aby pieniądze przekazać
na rzecz Polskiego Towarzystwa
Opieki Paliatywnej, Hospicjum
w Wałbrzychu, którego wolon-

tariusze będą obecni na placu
- dodaje rzecznik.

Przypomnijmy: Józef Wiłkomirski podczas wojny walczył
jako żołnierz podziemnej Armii
Krajowej, uczestniczył także
w Powstaniu Warszawskim w
1944 roku. Dyrygenturę studiował w Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Łodzi oraz
w Państwowej Wyższej Szkole
Muzycznej w Warszawie. Studia dyrygenckie kontynuował
u Waleriana Bierdiajewa. Od
1946 był wiolonczelistą w Orkiestrze Państwowej Filharmonii w Łodzi i orkiestrze operowej
w Warszawie. W latach 1950-51
pełnił funkcję dyrygenta Państwowej Filharmonii w Krakowie, w latach 1954-57 – dyrygenta Państwowej Filharmonii
w Poznaniu. W latach 1957-71
zajmował stanowisko dyrektora
i kierownika artystycznego Filharmonii w Szczecinie. W 1978
założył Filharmonię w Wałbrzychu i do 2005 był jej dyrektorem
naczelnym oraz artystycznym.
Dyrygował ponad 1600 koncertami w 24 krajach Europy,
Azji i Ameryki. Jego utwory
wykonywano w 14 krajach Europy, Azji i Ameryki. Muzykę Józef Wiłkomirski popularyzował
jednak nie tylko na scenie - o
swojej pasji opowiadał również
i pisał w audycjach radiowych i
telewizyjnych, w prasie.
Laureat wielu nagród i odznaczeń państwowych, z tytułami: "Zasłużony dla powiatu wałbrzyskiego" (2005) i "Zasłużony
dla miasta Wałbrzycha" (2006),

geniusz i artysta, jakich dziś
mało.
We wrześniu 2006 Muzeum w
naszym mieście zorganizowało
wystawę-hołd poświęconą osobie Mistrza pt. "Józef Wiłkomirski - 80 lat życia, 60 lat pracy".
Bez wątpienia nam wszystkim będzie brakowało tak wielkiej Osobowości Kulturalnej. Rodzinie, krewnym i przyjaciołom
Józefa Wiłkomirskiego zespół
redakcyjny Tygodnika 30 minut
składa najszczersze kondolencje.
Spoczywaj Mistrzu w pokoju!
Gdzieś tam jeszcze na pewno
Cię usłyszymy!

Źródło informacji: culture.pl
Żródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego za 1944.pl

2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia

Mieczysław Janus,

przewodnik sudecki – przypomina najważniejsze
fakty z historii uzdrowiska Szczawno-Zdrój

Od 1768 roku Szczawno
Zdrój miało już oficjalny status uzdrowiska, ale nie było
tu jeszcze żadnych budynków, ani urządzeń zdrojowych.
Pierwsi kuracjusze mieszkali
u chłopów, zresztą ujęcia wód
znajdowały się też w zagrodach chłopskich. Tak naprawdę
jednak uzdrowisko zaczęło być
popularne dopiero od końca
XVIII w., po tym kiedy na działce młynarza Demutha odkryto
nowe źródło wody – dzisiejszy
„Młynarz”. To właśnie na tym
terenie stoi obecny Zakład
Przyrodoleczniczy.
Wówczas stał tam młyn
wodny.
Dlatego też w jedną ze ścian
Zakładu wbudowane zostały
dwa kamienne koła młyńskie,
istniejące do chwili pożaru
w 2018 r., który jak wiemy,
zniszczył prawie cały obiekt.
Wracając jednak do przeszłości, trzeba wiedzieć, że w XIX
wieku Szczawno Zdrój stało
się jednym z najbardziej renomowanych uzdrowisk w Sudetach i na Śląsku. Do uzdrowiska
zjeżdżały wówczas koronowane głowy z całej Europy w tym
m.in. car Rosji Mikołaj I, ówcześni władcy Prus i ich dzieci,
czy Fryderyk Wilhelm III. Wody
zdrojowe ze Szczawna cieszyły się ogromną sławą. W 1825
roku zmówienia przychodziły
nawet z Chin.
Szczawno było wówczas
własnością Hochbergów.
Dzięki Hochbergom w
Szczawnie powstało oficjalne uzdrowisko. W 1815 roku
Hochberg zatrudnił pierwszego lekarza uzdrowiskowego
Samuela Augusta Zemplina i
powołał nowy zarząd uzdrowiska, na czele którego stanął
właśnie dr Zemplin. To właśnie
on projektował wszystkie alejki, ustalał układ uzdrowiska. Za
jego czasów powstała promenada, Park Zdrojowy, pierwsze
budynki pijalni i łazienek. Ist-

niejąca do dziś aleja w Parku
Zdrojowym, równoległa do
głównej promenady, biegnąca
nad muszlą koncertową w stronę wieży św. Anny, nazwana
została jego imieniem.
Cały XIX wiek to dalszy intensywny rozwój Szczawna.
Przyczynił się do tego m.in.
także proces zanikania wód
mineralnych na Starym Zdroju, gdzie mieściło się pierwsze uzdrowisko w okolicach
Wałbrzycha. Ten zanik wód
miał związek z gwałtownym
wzrostem wydobycia węgla.
Powstające kolejne wyrobiska
powodowały, że wody ze Starego Zdroju znajdowały nowe
ujścia, aż w końcu definitywnie
zanikły. Wówczas cała działalność uzdrowiskowa przeniosła
się do Szczawna. Wybudowano nowe łazienki „Luisenbad”
albo inaczej Łazienki Luizy, na
bazie których powstał później Zakład Przyrodoleczniczy.
Rozpoczęła się budowa Domu
Zdrojowego.
Hochbergowie sprzedali
uzdrowisko w okresie wielkiego kryzysu.
Odkupiło je towarzystwo
budowlane z Berlina. To było
zaraz po 1930 roku. Kilka lat
później zostało przejęte przez
rząd niemiecki, dzięki czemu
mogło stać się uzdrowiskiem
państwowym, co wyraźnie
podniosło jego rangę. Powstały kolejne nowoczesne łazienki i zakład przyrodoleczniczy,
działała pijalnia i teatr zdrojowy. W okresie między wojnami w Szczawnie Zdroju było 7
albo 8 hoteli, kilkaset miejsc
noclegowych,
kilkadziesiąt
pensjonatów, restauracje i kawiarnie. W okolicach Wzgórza
Gedymina istniała niemała infrastruktura sportowa - kąpielisko, pole golfowe, tor saneczkowy, lodowisko i skocznia
narciarska.
Po wojnie uzdrowisko rozpoczęło działalność w 1946
roku. Zakład Przyrodoleczniczy
uchodził wówczas za największy i najnowocześniejszy w
Polsce. Miejmy nadzieje, że do
tej świetności jeszcze powróci.
Dziękuje bardzo za rozmowę.
Anna Waligóra - Stupnicka
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kalendarium
„Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić; pięćdziesięciu, aby nauczyć się milczeć.”
Ernest Hemingway

SIERPIEŃ
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PIĄTEK

Imieniny:
Doroty, Kajetana

Międzynarodowy
Dzień Piwa i Piwowara

10:00 – 18:00 „Azja w Palmiarni - bonsai i
zbroje samuraja” – wystawa bonsai Piotra
Czerniachowskiego – Palmiarnia, Wałbrzych
11:00, 13:00, 15:00 Spotkania wokół bonsai - tajniki sztuki formowania drzewek –
Palmiarnia, Wałbrzych
16:30 Wernisaż wystawy prac uczestników
Warsztatów Wrażliwości i Wyobraźni - Pijalnia Wód Mineralnych, Szczawno Zdrój
19:00 Palmiarnia wieczorową porą - Palmiarnia Wałbrzych
19:30 Pokazy filmów Jima Jarmuscha: „Truposz” – Kino Apollo, Wałbrzych
21:30 „Zamek kata” - edycja specjalna nocnego zwiedzania Zamku Książ

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

23OC
Piątek

24OC
Sobota

9

8

SOBOTA

Imieniny:
Emiliana, Mirona
Wielki
Dzień Pszczół

9:00 Joga w Parku Szwedzkim – Park
Szwedzki, Szczawno Zdrój
12:00 VIII Festiwal Lodów Pałac Struga Struga /Stare Bogaczowice
15:00 Festiwal Baniek Mydlanych w Wałbrzychu - Stadion Piaskowa-Góra, Wałbrzych, ul. Kusocińskiego
19:00 Koncert - Ruben Berroeta Kaori Saeki Victoria Trusewicz Jonathan C -Teatr
Zdrojowy Szczawno Zdrój
19:00 Koncert Sajgon - PAPUG PUB, Wałbrzych
21:00 Nocne Zwiedzanie Starej Kopalni –
Stara Kopalnia, Wałbrzych

Dzień
Miłośników Książek

NIEDZIELA
SIERPIEŃ

Imieniny:
Borysa, Wawrzyńca

PONIEDZIAŁEK

Dzień Przewodników
i Ratowników Górskich

18:00 Joga w Palmiarni - Palmiarnia, Wałbrzych

SIERPIEŃ
SIERPIEŃ

Imieniny:
Irena, Roman

SIERPIEŃ
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26OC
23OC
Niedziela Poniedziałek

11

WTOREK
SIERPIEŃ

Imieniny:
Włodzimierza, Zuzanny

Dzień Konserwatora
Zabytków

12

Imieniny:
Klary, Lecha

SIERPIEŃ

Imieniny:
Diany, Hipolita

ŚRODA

13

CZWARTEK

Światowy Dzień Słonia

Międzynarodowy Dzień
Osób Leworęcznych

19:00 Trening trasą Toyota Półmaraton
Wałbrzych z Grupą Predators – start: Plac
Magistracki, Wałbrzych
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sekund

Pod powierzchnią

Walim
Przeciw grypie

MAŁGORZATA
SZPARA

Gmina Walim organizuje akcję bezpłatnych szczepień
przeciwko grypie. Bezpłatnie
będą mogły się zaszczepić
osoby z grupy tzw. ryzyka,
czyli mieszkańcy w wieku powyżej 65 roku życia, zameldowani na terenie gminy Walim.
Konieczne są wcześniejsze
zgłoszenia, które przyjmowane będą do 28.08.2020 r. pod
numerami telefonów: 74 84
94 345, 604 108 858, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Strzegom
Wypożycz rower

W Strzegomiu, w 7 punktach
można wypożyczyć rower
miejski. Do dyspozycji mieszkańców oddano 48 rowerów.
Opłata za jego wypożyczenie
wynosi - 1,50 zł za każde rozpoczęte 30 minut użytkowania, nie więcej jednak niż 9,00
zł za dzień. Aby wypożyczyć
rower, należy skorzystać ze
specjalnej aplikacji Geovelo,
którą można zainstalować w
telefonie. Stacje z rowerami
znajdują się: w Rynku, przy
ul. Kościuszki, Legnickiej, Mickiewicza, Dolnej, Olszowej i
Al. Wojska Polskiego.
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Głęboko poruszone odejściem
Maestro

Józefa Wiłkomirskiego
wielkiego patrioty, uczestnika Powstania Warszawskiego, człowieka kultury,
założyciela oraz wieloletniego dyrektora

Świdnica
Zmiana organizacj ruchu
na ul. Kraszowickiej

W ubiegłą środę - 5 sierpnia,
rozpoczęła się przebudowa
odcinka drogi od ul. Bystrzyckiej do ul. Działkowej. W
związku z tym zmieniony został m.in. rozkład jazdy miejskich autobusów MPK, których trasa przebiega przez
ul. Kraszowicką. Zmieniona
została też organizacja ruchu, a wspomniany odcinek
drogi - zamknięty. Służby
drogowe proszą kierowców,
aby zwracali uwagę na zmiany w oznakowaniu drogowym oraz dostosowali się do
wskazanych objazdów.

Świebodzice
Wyścig kolarski

Wyścig kolarski rozpocznie
się na Os. Piastowskim - ul.
Księcia Bolka, w niedzielę - 9
sierpnia o godz. 11:00. Impreza na stałe wpisała się
do kalendarza wydarzeń
miejskich i poświęcona jest
pamięci świebodziczanina
Pawła Sosika, którego karierę
zawodową, 21 lat temu, przerwała tragiczna śmierć. Paweł
Sosik był członkiem kadry
narodowej przygotowywanej do startu w igrzyskach
olimpijskich, młodzieżowym
mistrzem Polski. Wywodził
się z klubu Merkury Świebodzice.

Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu,

składamy serdeczne wyrazy wsparcia i otuchy
żonie Małgorzacie Wiłkomirskiej oraz córce Wiośnie.
Pełne smutku
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
Senator RP
REKLAMA

Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Poseł na Sejm RP
R0355/20

Sierpień zaczyna się od łez
i w nich się kończy. Łez wzruszenia. Początek sierpnia jest
o śmierci, a jego koniec od
prawie czterech dekad o życiu i jego niezwykłości. Odwrócony linearnie porządek
wszechrzeczy. Od kilku lat łzy
początku kapią do brudnej
kałuży upokorzenia i złości.
Mój Bóg, mój honor i moja
ojczyzna. Twój Bóg, Twój honor i Twoja ojczyzna. Skłębienie emocji tak skrajnych,
że aż absurdalnych. Odkąd
pamiętam, w tę jedyną godzinę w roku myślę szczególnie o tych młodych pięknych
ludziach, których los wyrwał
z ich co dopiero rozpoczętych życiorysów i rzucił w wir
wojny, o której nie mieli pojęcia. Myślę o jasnych oczach
i pierwszych skradzionych
pocałunkach, które ginęły od
kul i pod gruzami walących
się od bomb domów. Myślę
o porozrywanych sukienkach, zdartych rajstopach,
posiniaczonych
młodzieńczych ciałach, cierpiących w
bólu upokorzenia. O psich
wątrobach, serwowanych z
pietyzmem największych rarytasów. O tym, jak bardzo
chciało im się pić. Co ma się
w głowie w takich chwilach,
myślę w upalny dzień sierpniowy. I z wielką miłością do
tych, którzy przetrwali patrzę
na zmniejszającą się co roku
grupkę malutkich staruszeczków o nadal jasnych oczach.
Dobrze sobie to ten Bóg od
honoru i ojczyzny wymyślił,
że tak niewielu z nich musi
doświadczać tego paranoicznego déjà vu, maszerującego
tymi samymi ulicami miasta,
pod powierzchnią którego
zostali już na zawsze ich koledzy i wszystkie niespełnione
sny. Choć tyle.
Co mnie trzyma na powierzchni? Zwyczajny empiryzm. Gramatyka generatywna, na którą natknęłam się
podczas studiów nauczyła
mnie, że każdy, nawet najtrudniejszy problem ma swoje rozwiązanie. Życie w ogóle
- że nie ma takiej stajni Augiasza, której nie dałoby się
posprzątać. Kropla z tej rzeki,
która napłynie już drąży skałę. Przelewa się.

4 Temat tygodnia
Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński
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Wakacje z komarami
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36 godzin ochronę - dlatego, że nadmiar witaminy jest wydzielany przez
ciało z potem i moczem. Jej zapach niewyczuwalny dla ludzi - teoretycznie odstrasza komary. Nie ma jednak
na to dowodów naukowych.
Jakie rośliny odstraszają?
Nie każdy może sobie pozwolić
na hodowlę eukaliptusa cytrynowego, który zawiera citriodiol (aktywny
składnik często opisywany jako naturalny odpowiednik chemicznych repelentów). Wystarczy jednak zwykła
bazylia - jej intensywny aromat pomaga w pozbyciu się owadów. Najbardziej popularny jest Plectranthus
- zwany powszechnie komarzycą.
Jest to roślina pnąca, której główną
ozdobą są dwukolorowe liście - zielone z białymi brzegami.
Produkty zawierające tymianek,
trawę cytrynową i inne rośliny oleiste
nie zapewniają zbyt wielkiej ochrony.
A niektóre zapachy, takie jak lawenda, mogą nawet przyciągać, a nie
odstraszać owady. Niemniej jednak,
olejek lawendowy dobrze sprawdza
się jako środek do stosowania już po
ukąszeniu, gdyż zapobiega powstawaniu opuchlizny.

Choć nazwa kojarzy się starszemu pokoleniu z nieprodukowanym już motorowerem, to
większości z nas od razu przychodzą na myśl małe krwiopijcze istotki, które wieczorem nie
pozwalają nam swobodnie przejść się przez park. Słysząc „bzzz” już wiemy, że wrócimy ze
swędzącymi bąblami na ciele.
Komar, czyli co?
Komary występują na całym świecie jako rodzina owadów z rzędu
muchówek. Obecnie znanych jest
ponad 40 rodzajów i około 3,5 tysiąca gatunków komarów. Według
przyrodników komary stanowią
ważną pozycję w odżywianiu się ryb,
drapieżnych owadów wodnych, takich jak ważki czy chrząszcze żyjące
w wodzie oraz ptaków. Jak podają
źródła, jedna jaskółka potrafi połknąć
tysiące komarów dziennie. Łatwo
więc wywnioskować, że stworzenia
te są istotnym elementem łańcucha
pokarmowego. W fachowej prasie
możemy przeczytać, że spora część
komarowatych wykrusza się „po drodze”, najczęściej zanim w ogóle zdąży
przekazać swe geny dalej. Dlatego
potrzebna jest ich olbrzymia ilość,
aby gatunek przetrwał. W Polsce notuje się 47 gatunków komarów, które
bez krwi nie rozmnożą się. Według
ekspertów komary żyją kilka tygodni.
Komarze ciekawostki
Jerzyki potrafią upolować w ciągu
doby 20 tysięcy komarów. Naukowcy odkryli, że komarzyce wybierają chętniej na swoje ofiary osoby,
które właśnie spożyły piwo. Prawdopodobnie jest to związane z wydzielaniem w oddechu etanolu oraz
podwyższoną temperaturą ciała. Ponadto komary kierują się w wyborze
„ofiary” dwutlenkiem węgla zawartym w oddechu, a także kwasie mlekowym, którym “pachnie” nasz pot.
Jak zauważają specjaliści, receptory
komarów są szczególnie wyczulone
na te bodźce i to właśnie dzięki nim
jesteśmy przez nie lokalizowani. Natomiast miejsce, w którym dokonują
nakłucia wybierane jest na podstawie temperatury ciała oraz „walorów”
zapachowych skóry. Ale pamiętajmy,
że to komarzyce potrzebują protein
zawartych w krwi, aby móc złożyć
jaja. Warto zauważyć, że komary
występowały na naszej planecie już
w okresie jurajskim, czyli około 210
milionów lat temu. Natomiast pierwsze ślady człowieka rozumnego, czyli
homo sapiens pochodzą sprzed 400
tysięcy lat.

Jak odstraszać komary?
Według przeprowadzonych w
Londynie badań klinicznych, najlepsze środki odstraszające owady do
stosowania na otwartym powietrzu
to te, które zawierają przynajmniej
30 procent DEET. Choć istniały obawy dotyczące bezpieczeństwa tych
produktów, używanie roztworów nie

większych niż 20 procent u niemowląt i dzieci oraz całkowite unikanie ich
stosowania u dzieci poniżej drugiego
miesiąca życia, zapobiega wszelkim
niechcianym efektom. Warto podkreślić, że najlepiej dostępną naturalną
alternatywą dla DEET jest witamina
B1, czyli tiamina. Jak powszechnie
się uważa, zapewnia ona trwającą do
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Kwietne łąki - dlaczego warto je zakładać?
piękne i nie wymagają przy tym dużych nakładów
finansowych, takich jak np. koszenie, czy podlewanie. Łąki świetnie magazynują wodę - sprzyjają w
ten sposób jej zatrzymywaniu i powolnemu oddawaniu do gleby, wspierają walkę z suszą.

Łąki to obszary pełne zapachów i kolorów.
Niewątpliwie cieszą oko, ale niosą ze sobą również wiele dobrego dla otoczenia. Coraz więcej
miast decyduje się na zastępowanie nimi trawników. Dlaczego?
Być może zauważyliście równo skoszone, ale
wysuszone i żółte trawniki. Niestety ten wygląd
jest związany z naszym klimatem, który nie sprzyja
gromadzeniu wilgoci. Dodatkowo panuje susza, na
którą wpływ mają m.in. zimy bez śniegu i coraz gorętsze lata. Intensywna zieleń trawników utrzymywana jest przy pomocy regularnego nawadniania,
a jak dobrze wiemy, jest to marnowanie wody. Rozwiązaniem jest wspieranie łąk kwietnych.
Kolorowe, pełne życia łąki
W przeciwieństwie do trawników, łąka jest bardzo przyjaznym miejscem dla wielu gatunków zwierząt. Nie tylko dla drobnych ssaków i płazów, ale też
dla pożytecznych zapylających owadów. Daje więc
życie i sprzyja bioróżnorodności. Co więcej, łąki są

Warto zastąpić trawnik
Zapewne wielu z nas chciałoby mieć w najbliższej okolicy trawnik rodem z pola golfowego. Musimy jednak wiedzieć, że w porównaniu z łąką kwietną niesie on dodatkowe koszty. Regularne koszenie
to praca ludzka, wymaga również użycia paliwa,
a co więcej, kosiarka jest głośna i emituje spaliny.
Sam trawnik zazwyczaj nawozimy, a nawet stosujemy niekorzystną dla środowiska chemię przeciw
szkodnikom. Co ciekawe, łąki zdecydowanie bardziej sprawdzają się podczas upałów, obniżając
temperaturę od gruntu zdecydowanie bardziej niż
nagrzany trawnik.
Wzrost popularności łąk
Z powodu wyżej wymienionych korzyści, wiele
miast i samorządów decyduje się na zakładanie łąk
miejskich w miejscach publicznych. Mieszkańcy zaczynają dostrzegać piękno zróżnicowanego, ukwieconego terenu, dzięki któremu wracają wspomnienia z dzieciństwa. Co istotne, każdy może również
stworzyć taką łąkę w swoim ogrodzie. Wystarczy
kupić mieszankę nasion lub po prostu pozwolić rosnąć swojemu trawnikowi. Do tego Was zachęcam,
zwłaszcza tego lata.

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Korzystamy każdego dnia
z dobrodziejstwa nauki. Medycyna, skomplikowane operacje, bardzo skuteczne lekarstwa. Wszystko to poprawia
jakość naszego życia. Czy ktoś
z nas, korzystając na przykład
z USG, zastanawia się czy to
wszystko tak działa „magicznie” czy jest to rzeczywista,
empirycznie sprawdzona metoda? Myślę, że chociaż nie
musimy doskonale rozumieć
zasady działania, to jednak
jesteśmy ją w stanie sobie wyobrazić, a to dzięki nauce – tej
na poziomie podstawowym i
tej w laboratoriach.
Badania naukowe dotyczą
także zwierząt. Są to gruntowne, wieloletnie działania, które
pozwalają nam lepiej zrozumieć złożoność świata fauny
(i flory oczywiście też, na tym
polega przecież ta złożoność).
Ustalenia z tych badań mówią
jasno, że zwierzęta odczuwają
lęk, strach, radość.
Ostatnio - a mam wrażenie,
że coraz częściej - media nagłaśniają bestialstwa wobec
zwierząt domowych i śledzą
drogę sądową tych spraw. Cieszy mnie, że świadomość także wymiaru sprawiedliwości
jest coraz większa, że widać tę
zmianę. Martwi mnie, że nadal
mniej wrażliwości otrzymują
zwierzęta tzw. gospodarskie.
O ile psy, koty budzą naszą
empatię to krowy, świnie,
drób tratowane są tak, jakby
kompletnie zapomniano, że
często są to tak samo wrażliwe
zwierzęta, część z nich inteligentniejsza od psów.
Sylwia Spurek użyła w mediach
społecznościowych
określenia „zwierzęta pozaludzkie”. Naturalnie wywołało
to burzę komentarzy, także
tych negatywnych. Uważam
jednak, że jest to bardzo trafne nazwanie rzeczywistości.
Na co dzień wygląda to tak, że
codzienny język zaprzecza podobieństwu pomiędzy ludźmi
a pozaludźmi. My nie jesteśmy
zwierzętami, naczelnymi ani
małpami. Jesteśmy jednym z
milionów gatunków zwierząt,
a ogłaszamy się jedynym. Z
jednej strony wiemy, że człowiek jest zwierzęciem i chyba
na poziomie podstawówki
wszyscy i wszystkie mogli się
o tym dowiedzieć.
Warto sobie przypomnieć,
że dzięki nauce mamy nie tylko penicylinę i silnik Diesla,
ale wiedzę o otaczającym nas
świecie, o istotach jakie go
tworzą i że nie jesteśmy ani
„ponad to”, ani „niezależni”.
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Studio Espresso gościło w Kawiarni pod Palmami w Palmiarni w Wałbrzychu

z Magdaleną Woch

z kierownikiem działu muzealno-edukacyjnego Zamku Książ w Wałbrzychu i autorką książki „Tajemnice i historia Zamku Książ” rozmawiał Paweł Szpur
Jesteś z wykształcenia germanistką, a także ukończyłaś szkołę
muzyczną. Dlaczego zakochałaś się
w historii i pełnisz tak ważną funkcję w Zamku Książ?
Mogę powiedzieć, że ja całe moje
życie byłam historyczką - amatorką.
To znaczy, że zawsze w domu czytało
się książki historyczne. Przez długie
lata interesowałam się postaciami takimi jak Krzysztof Kamil Baczyński, ale
nie jako poetą, ale przede wszystkim
jako uczestnikiem Powstania Warszawskiego. To było moje hobby w
ósmej klasie, Królowa Jadwiga to klasa szósta, a potem zaczęły się zespoły
rockowe, które z historią nie miały nic
wspólnego. Natomiast pamiętam taki
moment, kiedy musiałam podjąć decyzję. Po studiach uczyłam, ponieważ
jestem germanistką, literaturoznawcą niemieckim i to zawsze była moja
duża pasja. Zdarzyło się niestety tak,
że w którymś momencie germanistyka przestała być obleganym kierunkiem i trzeba było podjąć decyzję
czy chcę dalej uczyć, czy będę szukała w życiu innej ścieżki zawodowej.
Mnie się „zdarzył” Zamek Książ trochę
wcześniej, ponieważ przez długie lata
pracowałam jako tłumacz i koordynator projektów polsko-nIemieckich,
które były realizowane w Centrum
Europejskim w Zamku Książ. Dzięki
temu mogłam przejść do pracy do
Zamku.

Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Obsługa – według słownika
PWN czynność ta to obsługiwanie ludzi lub jakichś urządzeń, a
także grupa ludzi, którzy się tym
zajmują. Według marketerplus.
pl obsługa klienta to wszystko to, czego odbiorcą jest ktoś.
Proces obsługi klienta zawsze
zachodzi między przynajmniej
dwoma stronami – dostawcą i odbiorcą. Obsługa polega
na przekazywaniu ustalonej
wartości dalej, do kogoś. Ale
ja chciałbym się skupić na obsłudze klienta w Urzędzie Miejskim. Tu nie mamy do czynienia
z obsługiwaniem, które ma na
celu osiągnięcie jakiegokolwiek
zysku. Tu zyskiem jest zadowolony petent, który wystawia
opinię. Właśnie w tym tygodniu
po dłuższej przerwie miałem
okazję zawitać do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w

Tu ci przerwę. Wiem, że z Zamkiem Książ „spotkałaś się” w dzieciństwie... Spełnione marzenie.
Tak, to jest moje spełnione marzenie. Kiedy miałam 7 lat, pewnego
dnia z klasą mojej mamy, której była
wychowawczynią, udaliśmy się na
wycieczkę do Zamku Książ. Pamiętam
pana przewodnika (zresztą potem
przez długie lata pracowaliśmy razem), który doprowadził nas na końcu
owej wycieczki do „skałki szczęścia”.
Opowiedział to, co my dzisiaj opowiadamy naszym turystom, czyli o tym,
by dotknąć prawą dłonią na szczęśliwe życie, lewą, aby się zakochać.
Obie dłonie gwarantują powrót do
Zamku Książ i wspomniane marzenia.
Ja pamiętam, że – wiadomo dziecko
siedmioletnie wierzy w takie rzeczy
– podeszłam do owej skałki i dotknęłam jej obiema dłońmi. Pomyślałam,
że ja tu chcę kiedyś pracować i rzeczywiście długo to trwało, ale jestem
przykładem, że marzenia pomyślane
przy „skałce szczęścia” w Zamku fantastycznie się spełniają.
Twoja praca polega na zbieraniu informacji, archiwaliów. Jesteś
również autorką książki o historii i
tajemnicach Zamku Książ. Jak takie
materiały się zdobywa?
To jest bardzo pasjonujące zajęcie.
Zanim zaczęłam pracować w Zamku
już miałam pewne doświadczenia archiwalne. Wybierając temat pracy ma-

gisterskiej, opierałam się na źródłach
archiwalnych z Powstania Listopadowego. Pewne pojęcie o pracy w archiwum miałam. Natomiast kiedy zaczęłam pracować w Zamku Książ, to było
przeszło 15 lat temu, okazało się, że w
Zamku nie ma materiałów archiwalnych. Nie ma skryptów dla przewodników, takich ujednoliconych. Wszyscy, i
ja wówczas też, uczyliśmy się z bardzo
dobrej pozycji doktora Szyperskiego
„Zamek Książ”, ale prawda była taka że
czuliśmy pewnego rodzaju niedosyt.
Zdarzyło się tak, że pojechałam do
Wrocławia do Archiwum Państwowego, gdzie wiedziałam, że znajdę tam
fantastyczne rzeczy. W naszym Wrocławskim Archiwum Państwowym jest
fantastyczny zbiór archiwalny dotyczący Hochbergów. To jest ponad 34
tysiące teczek archiwalnych, nierzadko naprawdę bardzo grubych, zbieranych od początku założenia biblioteki
książańskiej. Materiały tam są naprawdę niezwykłe i, co ciekawe, można pobrać teczkę archiwalną i badać stan
rzeczy... Jednak kończy się wszystko
na roku 1938. Czyli już w przededniu
tego, że Hochbergowie tracą Zamek
Książ. Mamy pewien niedosyt, jeśli
chodzi o dokumenty dotyczące tego,
co działo się po roku 39.
Tajemnice III Rzeszy.
Otóż to, tajemnice Riese, rzeczywiście tu jest małe pole do popisu.
Świadków już też prawie nie ma.

Ale my również badamy i mamy
inne źródło naszych dokumentów.
Jeszcze kilka lat temu zastanawialiśmy
się w Zamku nad tym, jak pozyskać te
rzeczy, które nie są oczywiste, czyli te,
które ktoś może mieć w domu. Napisałam do takiej gazety, która nazywa
się Waldenburger Heimatboten, czyli
do osób, które do 45, ewentualnie 53
roku mieszkały w Wałbrzychu. Zapytaliśmy, czy ktoś ma jakieś pamiątki
bądź wspomnienia czy zdjęcia z Zamkiem Książ. Udało nam się ściągnąć
trzy osoby... Na przykład wnuczkę
osobistej pokojówki Księżnej Daisy.
Mamy od niej sporo pamiątek rodzinnych, mamy zdjęcia Hardouina, czyli
zamkowego kucharza, mamy przepiękne widokówki z początku XX wieku. Mamy również kontakt z panem,
który jest prawnukiem brata naszego
ostatniego kasztelan, Pana Fichte.
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Wałbrzychu. Nie odwiedzałem
tego punktu często, ponieważ
większość spraw można załatwić dziś przez internet. Oprócz
parania się dziennikarstwem,
zajmuję się przede wszystkim
lokalną przedsiębiorczością i w
tym celu zawitałem do BOK-u.
Na wstępie pani strażnik miejska
zwróciła mi uwagę na dezynfekowanie rąk! Brawo za czujność,
bo maseczkę już miałem. Później podszedłem do okienka dla
przedsiębiorców, by wypełnić w
kilku kopiach skomplikowane
tabele i wykreślić PKD z mojego
CDEiG. Ku mojemu zdziwieniu,
pani w okienku zrobiła wszystko za mnie i podsunęła protokół
do sprawdzenia i podpisania.
Chwilę później w okienku obok
„załatwiłem” uwierzytelnienie
Profilu Zaufanego, który skończył swoją żywotność (bym dalej mógł załatwiać sprawy przez
internet). Mimo złośliwości zawieszającego się serwera procedury trwały chwilę. Byłem w
szoku! Dopiero udając się do samochodu, uświadomiłem sobie,
co tak naprawdę mnie spotkało.
Coś, czego jeszcze kilka lat temu
bym nie doświadczył. Drogie
Panie z BOK UM Wałbrzych, brawo za obsługę! Wystawiam piątkę z plusem!.
Redaktor Naczelny

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.

Więc poszukiwanie źródeł i dokumentów przebiega naprawdę w różnych
kierunkach.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu nasz
gość opowiada o sposobie tworzenia
wystaw na Zamku, a także o nowych
trasach zwiedzania: rodzinnej i historycznej (obie z audioguidami).

Oglądnij pełny wywiad
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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.
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sekund
Gmina Świdnica
Wakacyjne remonty
Okres wakacji to czas, kiedy w
szkołach i przedszkolach przeprowadzane są niezbędne
prace remontowe, których nie
można wykonać podczas zajęć
szkolnych. Remonty dachów
przeprowadzają szkoły w Bystrzycy Górnej, w Lutomi Dolnej, w Witoszowie Dolnym oraz
w Mokrzeszowie. Natomiast dla
potrzeb dzieci z Przedszkola w
Witoszowie Dolnym przeprowadzany jest gruntowny remont
i dostosowanie do wymogów
sanitarnych oraz przeciwpożarowych pomieszczeń zlokalizowanych w budynku świetlicy
wiejskiej w Komorowie. W pomieszczeniach położono nowe
panele podłogowe, wymieniono
drzwi zewnętrzne oraz drzwi do
pomieszczeń sanitarnych, wymieniono grzejniki i wykonano
niezbędne przeróbki instalacji
elektrycznej. Od początku września grupa dzieci z Przedszkola
w Witoszowie Dolnym będzie
miała zapewnione komfortowe
warunki edukacji przedszkolnej. Trwają także przygotowania
do uruchomienia dodatkowego oddziału przedszkolnego w
Bystrzycy Dolnej – w pomieszczeniu przeznaczonym dla tego
oddziału rozmieszczone zostały
meble i pomoce dydaktyczne.
REKLAMA
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Remont Placu
Konstytucji 3 Maja
Na Nowym Mieście w
Wałbrzychu rozpoczął się
remont Placu Konstytucji 3
Maja. Pierwszy raz rewitalizowano plac dziewięć lat
temu. Wówczas realizowano to w ramach funduszu
Toyoty zmieniając jedynie
zieleń. Obecne remontowany jest cały plac łącznie
ze wszystkimi podziemnymi mediami.
Zrewitalizowane zostaną też
m.in. jezdnie wokół placu, na
których obowiązywać będzie
ruch jednokierunkowy Powstanie więcej, lepiej uporządkowanych miejsc parkingowych.
Zainstalowane zostanie także
nowe oświetlenie. Pojawią się
nowe ławki i kosze na śmieci.

Inaczej zagospodarowane zostaną ścieżki wewnątrz placu. W
miejscach, gdzie z konieczności
wycięto kilka drzew, posadzone
będą kolejne.
Remont będzie kosztować
1 mln 200 tys. złotych. Projekt
współfinansowany jest przez
Europejski Bank Inwestycyjny.
Prace mają zakończyć się w październiku.
Prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej poinformował o dalszych planach remontowych w
dzielnicy Nowe Miasto. W przyszłym roku ma rozpocząć się
przebudowa Placu Powstańców
Warszawy, ulic Paderewskiego,
Kubeckiego i Staszica.
AW-S
foto: AW-S

Wciąż są pieniądze
z tarczy antykryzysowej
Otóż mam na myśli bezzwrotne
dofinansowanie do kwoty 7 020
zł z tytułu spadku obrotów w następstwie wystąpienia epidemii
koronawirusa dla osób fizycznych
prowadzących
jednoosobową
działalność gospodarczą. Ten
rządowy program pomocowy z
pakietu tarczy antykryzysowej
jest realizowany przez Powiatowe
Urzędy Pracy i obejmuje dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
dla przedsiębiorcy będącego
osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników. Niezatrudnianie pracowników jest pierwszym
z warunków. Drugim warunkiem
jest wielkość spadku obrotów gospodarczych w następstwie wy-

stąpienia epidemii koronawirusa
wyrażona procentowo. Zgodnie
z zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania wykazanie
spadku obrotów gospodarczych
jest rozumiane jako zmniejszenie
sprzedaży towarów lub usług w
ujęciu ilościowym lub wartościowym a spadek obrotów to stosunek łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wybranych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych
w 2020 roku w porównaniu do
analogicznych dwóch miesięcy
2019 roku. Wybrane miesiące powinny przypadać w okresie po
31 grudnia 2019 roku i kończyć
się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku do PUP.
Wysokość bezzwrotnego dofinansowania zależy od skali spadku przychodów (obrotów) i może
wynieść od 1300 do 2340 złotych
miesięcznie. Dofinansowanie liczone jest według następujących
przedziałów spadku obrotów:
o co najmniej 30% – dofinansowanie 1300 zł miesięcznie, co
najmniej 50% – dofinansowanie
1820 zł miesięcznie, co najmniej
80% – dofinansowanie 2340 zł
miesięcznie.
Dofinansowanie
może zostać przyznane od razu na
trzy kolejne miesiące, co oznacza
przykładowo - dla przedsiębiorcy
ze spadkiem obrotów o co najmniej 80% - jednorazową kwotę
7 020 zł bezzwrotnego dofinansowania. To kolejna forma pomocy
na rzecz przedsiębiorców mająca
na celu przeciwdziałanie skutkom
kryzysu gospodarczego.
R0358/20

8 Wydarzenia
sekund
Zamek Książ
Niepowtarzalna wystawa
Wirtualna wystawa „Zamek
Książ w technikolorze” pokaże
świat którego już nie ma, historyczne dziedzictwo Dolnego
Śląska, które w wyniku hekatomby II wojny światowej i okupacji radzieckiej zostało bezpowrotnie utracone. Narodowe
Centrum Kultury na realizację
wystawy w ramach programu
Kultura w sieci przeznaczyło
dotację w kwocie 68 000 zł.
Wirtualny wernisaż już 7 sierpnia po adresem www.wtechnikolorze.ksiaz.walbrzych.pl. Wydarzenie będzie relacjonowane
na profilu facebookowym Zamku Książ od godziny 17:00.
Na potrzeby wirtualnej wystawy jej kurator Mateusz Mykytyszyn wybrał, a Mirosław
Szponar profesjonalnie pokolorował 32 ponad stuletnie,
wcześniej niepublikowane fotografie wnętrz zamkowych z
archiwum Zamku Książ w Wałbrzychu oraz Fundacji Księżnej Daisy von Pless. Będą one
dostępne dla wszystkich na
stronie internetowej Zamku
Książ w Wałbrzychu, w postaci
bezpłatnej wirtualnej ekspozycji. W tym celu powstała subdomena wtechnikolorze.ksiaz.
walbrzych.pl.
REKLAMA
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Co zostało odbudowane? WOT daje przykład
Zakład Przyrodoleczniczy w Uzdrowisku Szczawno Jedlina

W ubiegłym miesiącu zamknięto kolejny etap odbudowy Zakładu Przyrodoleczniczego. Przede wszystkim
ukończono rekonstrukcję
dachu. Wykonano też nowe
żelbetowe stropy nad częścią niższą obiektu. Zakończono wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej oraz
wymianę zagrożonych stropów piwnic. Obecnie trwają prace nad dokumentacją
projektową dotyczącą odbudowy wnętrza.
Zakład Przyrodoleczniczy w
Szczawnie-Zdroju wybudowany
został na przełomie 1938 i 1939
roku. Wyposażony został w nowoczesne, jak na owe czasy, urządzenia do wykonywania zabiegów
balneologicznych. Później wykonywano w nim zabiegi z hydroterapii, elektroterapii, światłolecznictwa, laseroterapii i fizykoterapii.
Jako jedyny w Polsce posiadał ko-

morę normobaryczną, nazywaną
popularnie komorą pneumatyczną. Komora funkcjonowała od początku istnienia Zakładu.
Przed pożarem obiekt posiadał
piękny wystrój, przypominający
starożytną świątynię grecką. Na
parterze mieściło się ogromne,
swego rodzaju, patio, ozdobione
wspaniałą roślinnością. Na jednej
ze ścian wbudowane były dwa kamienie młyńskie przypominające,
że kiedyś stał tam młyn wodny.
Na ścianie frontowej znajdowała
się tablica pamiątkowa, na której umieszczone były nazwiska
osób zasłużonych dla kultury i
nauki polskiej, a leczących się w
Szczawnie-Zdroju w XIX wieku.
Obiekt spłonął w nocy z 4 na
5 marca 2018 roku. Straty spowodowane pożarem szacowano
wówczas w dziesiątkach milionów złotych.
AW-S
Foto: US-J

„Naród, który nie szanuje
swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do
przyszłości.” Słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego wypowiedziane tak dawno są
aktualne i dziś.
Wojska Obrony Terytorialnej
kontynuują misję i dziedzictwo
Armii Krajowej. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy troska o
dobro Ojczyzny. Dlatego Terytorialsi z 16 Dolnośląskiej Brygady
Obrony Terytorialnej aktywnie
włączyli się w przygotowania do
76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, porządkując
groby i pomniki na wrocławskich
cmentarzach. Ponadto Dowódca
Brygady płk Artur Barański wraz
z żołnierzami porządkującymi
mogiły spotkali się z kpt. Stanisławem Wołczaskim, żyjącym
powstańcem warszawskim, który ze wzruszeniem opowiadał o
Powstaniu Warszawski. Żołnierze

16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wzięli udział w
ogólnopolskiej akcji społecznej
sprzątania mogił Powstańców
Warszawskich. Już od kilku lat akcja jest organizowana przez Stowarzyszenie „Odra-Niemen”.
W przedsięwzięcie zaangażowali
się również Dolnośląscy Terytorialsi. Żołnierze 16 DBOT przez kilka dni poprzedzających rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego zajmowali się uprzątnięciem
mogił na wrocławskich cmentarzach. Łącznie uporządkowano
blisko 100 grobów Powstańców
oraz ponad 100 grobów żołnierzy
Armii Krajowej. W porządkowaniu
grobów i oddaniu hołdu zmarłym
zaangażowani również byli członkowie Stowarzyszenia Odra - Niemen, IPN Oddział Wrocław oraz
przedstawiciele z Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Red./ kpt.RM
Foto: 16 DBOT
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Koleje Dolnośląskie: komfort i nowe połączenia
Klimatyzowane pociągi,
dostęp do Internetu i bezgotówkowy zakup biletów
– między innymi takie udogodnienia czekają na pasażerów Kolei Dolnośląskich.
Dane dotyczące komfortu
w pociągach opublikował
Urząd Transportu Kolejowego. Jak się okazuje, Koleje Dolnośląskie już teraz
wyprzedzają ogólnopolskie trendy, a za dwa lata
pojawią się nowe składy
taboru.
Podróż nowoczesnymi, wygodnymi pociągami powoli staje
się codziennością, a pasażerowie
mogą korzystać z wielu udogodnień. Z opublikowanych przez
Urząd Transportu Kolejowego
informacji wynika, że obecnie 45
procent jeżdżących po kraju wagonów pasażerskich jest wyposażona w klimatyzację. – Mogę
z dumą powiedzieć, że Koleje
Dolnośląskie wyprzedzają ogólnopolskie trendy. Spośród 57
składów – kontynuuje Damian
Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich - obecnie 27 pojazdów KD, czyli blisko 50% posiada
dostęp do Internetu. Pozostałą
część floty dolnośląski przewoźnik będzie sukcesywnie dopoREKLAMA

sażał w nadajniki WiFi. Ponadto
wybrane pociągi KD są również
wyposażone we wzmacniacze
sygnału komórkowego, które
umożliwiają swobodne rozmowy telefoniczne na kolejowych
trasach. We wszystkich pojazdach serii Impuls podróżni mają
do dyspozycji gniazdka do ładowania telefonów i laptopów.
Pod koniec czerwca spółka zdecydowała się na zakup pięciu
nowych składów elektrycznych
Elf2, wyprodukowanych przez
bydgoskiego producenta PESA.
Każdy z nich przewiduje miejsca
dla minimum 540 pasażerów, w
tym osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Dzięki
rozstrzygniętemu postępowaniu tabor Kolei Dolnośląskich za
dwa lata powiększy się o pięć
nowych, w pełni klimatyzowanych pojazdów i wszystkie one
będą posiadać dostęp do Internetu – mówi Tymoteusz Myrda,
członek zarządu województwa
dolnośląskiego odpowiedzialny
za rozwój infrastruktury kolejowej w regionie.
Nowe połaczenia
Wraz z początkiem sierpnia na
tory wrócą lub zostaną wydłużone trasy kolejnych pociągów
Kolei Dolnośląskich. Jest to ko-

lejny etap odmrażania połączeń
kolejowych, które miało swój
początek w maju tego roku. Pociągi przywracanych relacji dotrą
do miast znajdujących się w całym województwie. Do rozkładu
jazdy powrócą m.in. połączenia
do Krotoszyna, Jelcza-Laskowic,
Węglińca czy Legnicy. Dodatkowo, pasażerowie będą mogli
skorzystać z nowego połączenia
relacji Wałbrzych Miasto – Wrocław Główny. Pociągi w stronę
Wałbrzycha odjeżdżać będą o
godzinie 13:23, natomiast powrót do stolicy Dolnego Śląska planowany jest na godzinę
19:28. Zmiany w rozkładzie obejmą również terminy kursowania
pociągów. Dotychczasowe po-

łączenie z Wrocławia Głównego
(odjazd 13:35) do Krotoszyna
(przyjazd 15:18) oraz powrotne,
odjeżdżające ze stacji Krotoszyn
o godzinie 16:18, zmienią częstotliwość swoich kursów. Od 1
sierpnia pociąg tej relacji będzie
kursować codziennie. Zmianie ulegnie również połączenie
Wrocław Główny (11:31) – Wałbrzych Miasto (12:23), które zostanie wydłużone do stacji końcowej Szklarska Poręba Górna.
Pełna lista zmian oraz aktualny rozkład jazdy są dostępne na
stronie internetowej przewoźnika.
Red./KD
foto:KD

sekund
Wałbrzych/Szczawno-Zdrój
Połączone komisariaty
Komisariat pierwszy i piąty
oficjalnie połączone. Taki komunikat możemy przeczytać
na stronie wałbrzyskiej Policji.
Nowa siedziba obu tych jednostek znajduje się przy ulicy
Łączyńskiego 34 w Szczawnie-Zdroju. Od sierpnia służbę
pełnią w niej funkcjonariusze,
którzy pracowali w dotychczasowych komisariatach. Teraz
Policjanci pracują w najnowszym komisariacie zaprojektowanym oraz wykonanym według standardów technicznych,
funkcjonalnych i użytkowych
obowiązujących w obiektach
służbowych w Policji. Już teraz
służbę pełni w nim blisko 80
policjantów oraz pracowników
Policji. Swoim zasięgiem objął
on rejon wałbrzyskich dzielnic:
Podzamcze, Piaskowa Góra, Poniatów, Lubiechów, Książ i Biały
Kamień oraz gminę Szczawno-Zdrój, a także miejscowości
wchodzące w skład gminy
Stare Bogaczowice oraz Nowy
i Stary Julianów. Całodobowy
telefon do dyżurnego tej jednostki na wypadek pilnej interwencji: 47 87 577 00.
Red.
Źródło:http://www.walbrzych.
policja.gov.pl
R0360/20
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Co ćwierka w sieci...
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych
To zdjęcie może oznaczać tylko jedno! ONE wróciły i nie zawahają się czekać na
Państwa w naszym muzealnym sklepie. Wraz z nimi przybyły również inne porcelanowe piękności. Muzealny sklepik zgłasza pełne zatowarowanie!
Zapraszamy na zwiedzanie i zakupy ;-) Do zobaczenia w Muzeum!
1:05 PM · 31 lip 2020
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Ministerstwo Cyfryzacji
@MC_GOV_PL
Istnieje wiele mitów dotyczących sieci #5G i pól elektromagnetycznych. Zdecydowana większość z nich wynika z braku odpowiedniej wiedzy. Europa powinna
rozwiać wątpliwości osób, które szukają odpowiedzi - minister
@ZagorskiMarek dla @EURACTIV
9:53 AM · 4 sie 2020

Cezary Przybylski
Wałbrzyska SSE
@WalbrzyskaSSE

Gościem zarządu był dziś Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii . Była to pierwsza
wizyta Konsula Honorowego w siedzibie #WSSE. Podczas spotkania rozmawiano
przede wszystkim o współpracy w obszarze nauki i gospodarki. #StrefaBiznesu
#StrefaNauki

@PrzybylskiCez
76 lat temu, o godzinie 17:00 tysiące Powstańców wyszło na ulice Warszawy i z
bronią w ręku podjęło walkę z nazistowskim okupantem. Razem stanęli do boju
o WOLNĄ POLSKĘ! Cześć i Chwała Bohaterom Powstania Warszawskiego! Dolny
Śląsk pamięta! #PowstanieWarszawskie
2:32 PM · 1 sie 2020

11:55 AM · 4 sie 2020

Koleje Dolnośląskie
@KolejeD
Kolejne ułatwienia dla podróżnych :) - od sierpnia pełna oferta czeskiego przewoźnika @LeoExpressEU , w tym również połączenie Wrocław-Praga, dostępna
jest w aplikacji @KOLEOpl

Portal Samorządowy
@PSamorządowy
Podział administracyjny województwa mazowieckiego i powołanie jednego z najbiedniejszych regionów w Polsce, jakim byłoby Mazowsze regionalne, przeczy idei
reformy samorządowej - uważa Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
8:39 PM · 4 sie 2020

3:59 PM · 4 sie 2020

dolnośląska Policja
@DPolicja
Miliccy policjanci zatrzymali kolejnych nietrzeźwych kierowców. Badanie stanu
trzeźwości wykazało w organizmie jednego z zatrzymanych mężczyzn prawie
3,5 promila alkoholu!
2:20 PM · 4 sie 2020
REKLAMA

Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych

Pokonaliśmy dzisiaj w sparingu Kłos Lutomia 3:2 i było to nasze trzecie z rzędu
zwycięstwo! Brawo my! Bramki dziś zdobywali Damian Ziątek 2 i Rafał Maciaszczyk. Za tydzień ostatnie już spotkanie kontrolne z LKS Gola Świdnicka.
9:21 PM · 2 sie 2020
R0361/20
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Kopalnia wrażeń i turystyczny bon
Miniony weekend w
Starej Kopalni w Wałbrzychu był pełen wrażeń,
ponieważ zagościły zabytkowe pojazdy, odbyło
się Nocne Zwiedzanie z
pracami górniczymi oraz
transmisje z festiwalu
Pol’and’Rock na budynku
Sztygarówki.
Już od czwartku na terenie
obiektu można było wirtualnie
uczestniczyć w koncertach i
wykładach odbywających się w
ramach festiwalu Pol’and’Rock
– organizatorami tej inicjatywy
był Wałbrzyski Ośrodek Kultury
oraz Stara Kopalnia. Sobotnie
popołudnie z kolei przyciągnęło fanów motoryzacji – parking
obiektu wypełniły zabytkowe
pojazdy w ramach VIII Międzynarodowego
Wałbrzyskiego
Rajdu Pojazdów Zabytkowych
„Śladami Księżnej Daisy”. Wieczorem kolejna grupa wyruszyła na Nocne Zwiedzanie Starej
Kopalni połączone z lekkimi
pracami górniczymi. Taka forma zwiedzania przyciąga coraz
więcej odbiorców – wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom tuREKLAMA

rystów Nocne Zwiedzanie odbywa się w każdą sobotę do
końca sierpnia a bilety dostępne są online na stronie www.
starakopalnia.pl. W ten piątek
Stara Kopalnia wraz z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury zaprasza na kolejny pokaz Kina Open
Air – tym razem będzie to kino
samochodowe, dla niezmotoryzowanych, dostępna będzie
również strefa z leżakami. Na
ekranie zobaczymy znakomity
musical oparty na utworach
grupy Abba „Mamma Mia”. Projekcja rozpocznie się o godzinie
21.00 - udział w wydarzeniu jest
bezpłatny. Regulamin znajduje
się na stronach organizatorów.
Do końca sierpnia można
skorzystać z wakacyjnej oferty
zajęć edukacyjnych i warsztatów ceramicznych w Starej
Kopalni. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie
instytucji – informacje i zapisy:
74 667 09 12 lub edukacja@starakopalnia.pl.
Natomiast trwa akcja promocyjna Starej Kopalni i Muzeum
Porcelany w Wałbrzychu – kupując bilet do jednej z atrakcji,
otrzymujemy 10% zniżki na

zwiedzanie drugiej z nich. To
nie jedyna taka inicjatywa – na
tych samych zasadach odbywa się akcja promocyjna Starej Kopalni oraz Jump Planet
w Wałbrzychu. Przypominamy,
że zwiedzanie Starej Kopalni
odbywa się codziennie w godzinach 10.00-18.00 (ostatnie
wejście o godzinie 16.00, w
soboty i niedziele o godzinie
17.00). Podczas zwiedzania
obowiązuje noszenie maseczki
lub przyłbicy. Wejścia odbywają się o pełnych godzinach –
bilety dostępne są w kasie lub
online na stronie internetowej
obiektu. Warto zaznaczyć, że
od 24 lipca w galerii budynku B10 dostępna jest wystawa malarstwa wałbrzyskiego
artysty Takis’a Makandasis –
wstęp wolny, wystawa potrwa
do końca września. Z kolei 21
sierpnia odbędzie się otwarcie
wystawy malarstwa „Niebezpieczne zabawy” Henryka Cześnika. Wystawa zorganizowana
przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie, we współpracy z
Agencją Zegart. Szczegóły dotyczące wystawy oraz wernisażu pojawią się wkrótce.

Bon Turystyczny w Starej
Kopalni
Stara Kopalnia znalazła się
na liście podmiotów akceptujących Bon Turystyczny. Cała
akcja ma na celu wsparcie rodzin oraz branży turystycznej
dotkniętej skutkami pandemii
COVID-19. Z bonu w wysokości
500 zł mogą skorzystać rodzice
posiadający co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia,
w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
wysokość bonu wynosi 1000 zł.
Bon można zrealizować na terenie całej Polski – opłacimy nim

R0362/20

Napisałem już, że nasuwa
się jeden wniosek, że czy to
promocja wchłaniająca lwią
część budżetu, czy powie
się po prostu znajomym, to
efekt w Wałbrzychu jest ten
sam: znajomi, znajomi znajomych, muzyka i rozmowy, łącznie jakieś 30 osób.
Pol’and’rock Festival na
„ekranie” ze ściany budynku.
Potężna impreza łącząca teraz nie tylko ludzi wolności
i muzyki, ale też sprzeciwu
wobec absurdalności „dobrej zmiany”, co - myląco,
podchwytliwie - wcale nie
równa się zmianie na lepsze.
Ale patrząc jak łatwo
przychodzi tłoczenie się w

zarówno noclegi, jak również
imprezy turystyczne organizowane przez tour operatorów. W
ramach bonu w Starej Kopalni
można skorzystać z usług noclegowych – jest to świetna opcja dla całej rodziny, ponieważ
obiekt położony jest w centrum
Wałbrzycha i znajdujące się na
terenie Starej Kopalni pokoje
gościnne stanowią doskonałą
bazę wypadową, a sama instytucja posiada szeroką ofertę
skierowaną zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
Red./SK
foto:SK

atrakcjach turystycznych,
marketach, autobusach, na
poczcie, plażach i w samolotach, a jednocześnie jak
patrzy się na imprezy kulturalne - upstrzone regulaminami, zabezpieczeniami,
zlane z góry na dół każdej
możliwej marki i niesamowitej skuteczności odkażaczami przez co spożycie wina
z darmowego (!) cateringu
spada o połowę (!!) - znaczy jak na miejsca, gdzie w
męczarniach i spazmach na
pewno pomrzemy, śmiało
dodaję, że wygląda to jak
wreszcie fajna, nie budząca wątpliwości wymówka.
Można dać sobie z analogową kulturą spokój. Tak,
jak zawsze się chciało, ale
kiedyś jeszcze trochę było
wstyd. Wałbrzyszaninie.
Zakładam, że odbiorcami
kultury w Wałbrzychu są nie
tylko osoby starsze, bardzo
dobrze nastraszone umieralnością 3,5% równa się przeżywalnością 96,5% choć co
ja tam wiem - z matematyki
nigdy dobry nie byłem. Zakładam. Myśmy wszystko
już widzieli.

12 Sport
Jakub
Zima
sport na zimno

Tajemnica
Twierdzy Górnik!
W naszym regionie już
była jedna Tajemnica
Twierdzy Szyfrów. Oficer polskiego wywiadu w
mundurze niemieckiego
oficera wykradł tajemnicę z Zamku Czocha. Ten
sam oficer wizytował Zamek Książ. W ostatniej
chwili i właściwie cudem
uniknął pojmania, śmierci, ale… to, co miał przekazać w świat, przekazał.
Może przydałaby się taka
postać w drużynie koszykarskiego Górnika Trans.
eu Wałbrzych. Może wtedy nieco szybciej poznalibyśmy skład na nowy
sezon. No dobra, coś już
wiemy. Wiemy, kto odszedł i kto zostaje. Znamy
też jedno nowe nazwisko,
które opuściło Twierdzę
Kłodzko, a dołączyło do
bandu Grudniewskiego.
Brakuje nam jednak wiedzy dotyczącej zawodników przychodzących do
Górnika w miejsce choćby
Kulki.
Władze klubu oficjalnie
chcą się tą wiedzą podzielić dopiero 10 sierpnia.
Pech chciał, że będę wtedy na wakacjach. Przeczytam o tym w prasie i na
podstawie nazwisk wyrobię sobie zdanie. Tak jak
ostatnio. Tak jak poprzedniego lata. Chociaż wtedy
żyliśmy jeszcze Mistrzostwami Europy w koszykówce na wózkach w Wałbrzychu i Mistrzostwami
Świata w Chinach. Skład
Górnika był taką wisienką
na torcie (lub jak woli Tomasz Hajto – truskawką).
Suma sumarum, chcielibyśmy już tego torta zjeść. Chcielibyśmy
już
rozkoszować
się
jego formą. Chcielibyśmy wiedzieć jak mistrz
Grudniewski planuje wykorzystać składniki. Ważne by nie przesłodził, ale
i żeby tego cukru nie brakowało. No cóż. Skoro tak,
to czekamy na składniki.
Później przyjdzie czas na
recepturę i wyniki..
JZ
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100 kilometrów dla Miłosza

Krystian Włodarczyk, były zawodnik Miners Wałbrzych zdecydował się pomóc swojemu kuzynowi, który cierpi na rzadką chorobę. Sportowiec już dzisiaj pobiegnie charytatywnie na
dystansie 100 kilometrów! Wszystko by pomóc 7-letniemu Miłoszowi!

Długi bieg, w którym
wiele na trasie może się

wydarzyć. Zmęczenie i siła
woli będą się nawzajem

Wpłacać pieniądze można na podany poniżej numer konta bankowego:
DOLNOŚLĄSKA
FUNDACJA ROZWOJU
OCHRONY ZDROWIA
Konto dla darowizn —
45 1240 1994 1111 0000
2495 6839
w treści przelewu
„PAPUŻKA”
1% podatku —
KRS 00 000 50135 cel
szczegółowy „PAPUŻKA”
JZ
Zdjęcie użyczone
FB Krystian Włodarczyk

Amfibolit pokonany

Mineralni lepsi
od Granitu

Podopieczni trenera Rafała Siczka rozegrali kolejny mecz
kontrolny, który okazał się wyjątkowo udanym sprawdzianem. Zespół MKS-u zmierzył się z wyżej notowanym rywalem
i w dość okrojonym składzie zdołał go pokonać.
Największym przeciwnikiem dla obu zespołów
była pogoda. Padające z
nieba promienie słońca i
wysoka temperatura nie
nastrajała zawodników do
prowadzenia gry. Mecz
toczył się w dość swobodnym tempie, ale zarówno
MKS jak i Granit dość regularnie gościły pod bramką
rywala.

zwalczać. Biorąc jednak pod
uwagę szczytny cel - warto.
Krystian chce w ten sposób
pomóc zebrać pieniądze na
leczenie dla swojego kuzyna, który codziennie walczy
o to, by móc normalnie chodzić.
Miłosz cierpi na artrogrypozę, która objawia
się przykurczami mięśni i
ścięgien w stawach nadgarstkowych, palców dłoni
oraz kolanach. Chłopiec od
urodzenia przechodzi rehabilitację. Miał już za sobą
kilka operacji – kolan, lewej
stopy i tej najbardziej zdeformowanej prawej stopy.

Po każdej operacji trzeba
zakupić profesjonalne protezy stabilizujące stopy. To
niestety wiąże się z ogromnymi wydatkami.

Po jednej z akcji piłka w
końcu wylądowała w siatce. Autorem jedynej bramki w meczu został Adrian
Dominiak. Jego gol dał natomiast gospodarzom zwycięstwo.
MKS Szczawno Zdrój –
Granit Roztoka 1:0

JZ

Remis w Żarowie
Dość wyrównane spotkanie zobaczyli kibice zgromadzeni na stadionie w Żarowie, gdzie w kolejnym sparingu zmierzyła się miejscowa drużyna Zjednoczonych z wałbrzyskim
Górnikiem.
Zjednoczeni Żarów –
Niezłe zawody, które
Górnik Wałbrzych 2:2
dały możliwość sprawdzenia pewnych wariantów
JZ
taktycznych. Trener Marcin Domagała skorzystał z
okazji i przetrenował także
z zespołem różne formy rozegrania stałych fragmentów gry. Całość ma funkcjonować w rozgrywkach
ligowych. Pomimo remisu
już dzisiaj można było zauważyć ciekawe fragmenty,
które z pewnością zaskoczą
niejednego rywala. Gole
dla biało-niebieskich zdobył Mateusz Sobiesierski.

Górnik Boguszów Gorce po pięknej przygodzie, która wywindowała zespół aż na boiska IV ligowe, niestety szybko
wrócił do szarej rzeczywistości. Ciężki poprzedni sezon zakończony bez spadków, dał szansę drużynie utrzymać Wałbrzyską Serię A.
Nowe rozdanie to szansa
Mieliśmy więcej okazji, ale
na nowy, lepszy wynik. W
wkradały się błędy w linii
kolejnym sparingu drużyna
obrony. Pomimo tego, barz Gorc wygrała z Amfibodzo dobra gra naszej drulitem Leszczyniec. Dobrą
żyny piłką, bez tak zwanych
skutecznością popisała się
“lag do przodu” – mówił
druga linia zespołu. Dużo
po meczu Szymon Garwol,
gry piłką pozwoliło na wybramkarz Górnika Bogumienność pozycji. W miarę
szów Gorce.
możliwości dobrze też linia
pomocy radziła sobie z konAmfibolit Leszczyniec
struowaniem akcji ofen– Górnik Boguszów Gorce
sywnych.
4:5 (1:1)
– To była spokojna gra.
Byliśmy więcej przy piłce.
JZ

Zagłębie remisuje
w Lubawce
Zagłębie Wałbrzych rozegrało kolejny sparing przed startem rozgrywek nowego sezonu. Wyrównane spotkanie z Orłem II Lubawka daje sporo do myślenia. Rezerwy IV-ligowego
klubu długimi fragmentami prowadziły grę, która w ogólnym
rozrachunku przyniosła drużynie pozytywny wynik.
Wałbrzyszanie
mają
problem ze stabilizacją
form przed pierwszym oficjalnym meczem. Spore
roszady w składzie. Młode
uzupełnienia z dużo mniejszym doświadczeniem boiskowym nie są w stanie tak
szybko zastąpić ubytków
kadrowych.
Pokazuje to, że początek sezonu w wykonaniu
podopiecznych trenera Łu-

kasza Wojciechowskiego
stoi pod dużym znakiem
zapytania. Miejmy jednak
nadzieję, że ostatnie dni
przed startem rozgrywek
zostaną dobrze przepracowane, czego efekty przyjdą
z czasem.
Orzeł II Lubawka – Zagłębie Wałbrzych 3:3

JZ
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Dobrosław
Kowalski

Wakacje to tradycyjnie pracowity okres dla tenisistów, którzy w poszukiwaniu rankingowych punktów rozjeżdżają się po
niemal całym kraju. Tylko w minionym tygodniu przedstawiciele KT Szczawno-Zdrój z niezłymi efektami rywalizowali w
Sobocie koło Poznania oraz w Żarach pod Zieloną Górą.
W wielkopolskiej SoboBruno dotarli do drugiej
szło za to w grze podwójWalne Zebranie członków
cie na starcie Ogólnopolrundy. Jeśli chodzi o debnej. Występujący bowiem
WKT „Atri” Wałbrzych.
skiego Turnieju Klasyfila, to nasza para Pankoww parze z przedstawiciePodczas spotkania uczestkacyjnego stanęli kadeci,
ski – Wójcicki zakończyła
lem gospodarzy - Filipem
nicy zapoznają się między
czyli gracze kategorii U-16,
zmagania na półfinale, a w
Gorczycą nasz tenisista
innymi z rocznym sprawoa klub z uzdrowiska reprerezultacie uplasowała się
dotarł do finału turnieju
zdaniem finansowym oraz
zentowali Bruno Kokot, Dana 3. pozycji.
zajmując ostatecznie 2.
sprawozdaniem z działalwid Lewandowski, Antoni
miejsce. Co więcej, Filip
ności władz klubu za miPankowski oraz Gabriel
Turniej
identycznej
nie miał sobie równych w
niony rok. Przedstawiciele
Wójcicki. W grze pojedynrangi, ale z udziałem młokonkursie na najmocniejzarządu przypominają poczej po 3. miejsce sięgnął
dzików U-14, rozegrano
szy serwis turnieju.
nadto, że w walnym zeWójcicki, na przeszkodzie
w Żarach. Barw klubu z
braniu mogą wziąć udział
którego w półfinale stauzdrowiska bronił jedynie
Będą debatować w Parwszyscy członkowie zwynął późniejszy zwycięzca
Filip Kosiński, który w sinku Sobieskiego
czajni klubu. Podczątek o
zawodów – Gabriel Łoglu nie dał rady Maciejowi
Tymczasem w sobotę
godzinie 10.
siewicz ze Szczecinka. Na
Słowikowi ze Szczecina.
22 sierpnia w domku klućwierćfinale zatrzymał się
Zdecydowanie lepiej Kobowym na kortach w Parku
Bartłomiej Nowak
Pankowski, a Dawid oraz
sińskiemu juniorowi poSobieskiego odbędzie się

Na „pudle” Mistrzostw Polski
Z udziałem szesnastu najlepszych par w Obornikach Śląskich rozegrano finałowy turniej Mistrzostw Polski młodzików w siatkówce plażowej. Mistrzostw, które duetowi Bartłomiej Nackowski – Jakub Kilian przyniosły miejsce na najniższym stopniu podium.
Bartłomiej Nackowski to
wychowanek Piotra Wierzbickiego, trenera UKS-u Kinder Volleyball Wałbrzych,
a obecnie reprezentuje
KPS Chełmca Wałbrzych, w
którym swoje siatkarskie
umiejętności szlifuje pod
okiem Tomasza Botwiny.
Jakub Kilian zaś pochodzi
co prawda z Jawora, ale od
najbliższego sezonu występować będzie w barwach
Gwardii Wrocław.
Nasz duet był jednym z
faworytów zakończonego
w ostatnich dniach lipcach

– Mistrzostw Polski młodzików w siatkówce plażowej.
Nie mogło być jednak inaczej, skoro nasi jak burza
przeszli przez finały Mistrzostw Dolnego Śląska,
w których bez straty seta
zameldowali się na 1. miejscu (!), oraz turniej półfinałowy, w którym ze względu
na kontuzję Kiliana „odpuścili” pojedynek o końcowe
zwycięstwo. Bez żadnych
konsekwencji należy dodać, gdyż do finałowej rozgrywki awansowały cztery
najlepsze pary zawodów.

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Patryk
Nazwisko: Trochimiak
Data urodzenia: 17 marca 1995 roku
Pseudonim sportowy: Brak
Klub: Imperium Boxing Wałbrzych (boks)
Największy dotychczasowy sukces?
Na swoim koncie mam Mistrzostwo Polski juniorów wywalczone w 2013 roku, a kilka miesięcy później zdobyłem brązowy medal Mistrzostw Polski seniorów. Od niemal roku występuję na zawodowym ringu, na którym
zanotowałem udany początek wygrywając z rywalem z Ukrainy.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Zawsze podobali mi się Floyd Mayweather Junior oraz Vasyl Lomachenko z Ukrainy.
Od Floyda wszystko się zaczęło. Imponował mi jego styl, czyli szybkie, zabójcze kontry. Lomachenko to dla mnie najbardziej wszechstronny bokser, w którego dorobku
są tytuły Mistrza Olimpijskiego, Świata czy Europy.
Dlaczego boks?
Dzięki tacie od małego miałem do czynienia ze sportem. Zacząłem od piłki nożnej w
Baszcie Wałbrzych, a potem przez kilka lat trenowałem siatkówkę. Zdecydowałem się
jednak na sporty indywidualne – nie lubię bowiem ciężko pracować na treningu, a
potem przegrywać, bo mój kolega z zespołu obijał się na zajęciach. Na początku było
Muay Thai, jednak po trzech miesiącach tato zaprowadził mnie do Rafała Kaczora na
Nowe Miasto. Na przełomie 2014 i 2015 roku wyjechałem do Niemiec, jednak wkrótce
postanowiłem wrócić do Wałbrzycha. Po powrocie przez krótki czas trenowałem pod
okiem Kaczora, aby następnie przejść do Imperium Boxing Wałbrzych. Chciałbym w
tym miejscu podkreślić, że jestem bardzo wdzięczny trenerom Krzysiowi Sadłoniowi
oraz Mariuszowi Burzyńskiemu, bez których nie byłbym tu, gdzie jestem.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Będąc zawodnikiem musisz wierzyć w siebie i dążyć do najlepszego, dlatego moim
celem jest zdobycie tytułu Mistrza Świata. Wiem, że długa droga przede mną, ale wierzę, że sięgnę po wymarzony cel. Obecnie moim najważniejszym zadaniem jest zwycięski rewanż z Janem Lodzikiem, z którym w lipcu przegrałem w drugiej zawodowej
walce. Przegrałem minimalnie, ale też zdaję sobie sprawę, że moją walkę rozegrałem
źle taktycznie. Wiem, jakie popełniłem błędy, dlatego liczę, że uda je się wyeliminować w jesiennym rewanżu.

W Obornikach Śląskich
wałbrzysko-jaworskim duetem kierowali Tomasz Gałuszka oraz Tomasz Milczarek, a więc trenerzy kadry
Dolnośląskiego
Związku
Piłki Siatkowej. Sam start
Bartka i Kuby należy ocenić
bardzo wysoko, gdyż kilkudniowe zmagania przełożyły się na brązowy medal Mistrzostw Polski. Po udanych
eliminacjach nasi awansowali do półfinału imprezy,
w którym dość pechowo, bo
1:2 (19:21, 23:21, 10:15)
przegrali z parą Aleksander Rybak – Bartłomiej Potrykus z Trefla Gdańsk. Na
szczęście w spotkaniu o 3.
miejsce nie było już niespodzianki. Nackowski i Kilian
gładko odprawili duet Mateusz Jańczyk – Igor Serafin
2:0 (21:13, 21:16), dzięki
wzbogacili się o brązowe
trofeum Mistrzostw Polski.
Najlepsi okazali się bracia
Jakub i Kacper Krzemiński, reprezentujący zespół
Koset Grudziądz, którzy w
decydującym
spotkaniu
nie dali szans dwójce Ry-

bak – Potrykus zwyciężając
2:0 (21:14, 21:19). Z dziennikarskiego
obowiązku
musimy również dodać, iż
w rozgrywanych równolegle w Obornikach Śląskich
Mistrzostwach Polski młodziczek triumfowały Julia
Radelczuk oraz Martyna
Bielak z Tempa Chełm.
Klasyfikacja
końcowa
MP młodzików w siatkówce
plażowej
1. Kacper Krzemiński –
Jakub Krzemiński (Koset
Grudziądz)
2. Aleksander Rybak –
Bartłomiej Potrykus (Trefl
Gdańsk)
3. Bartłomiej Nackowski
(KPS Chełmiec Wałbrzych)
– Jakub Kilian (Gwardia
Wrocław)
4. Jańczyk – Serafin
5. Dobosz – Woźny
6. Grzyb – Sałata
fot. użyczone (facebook.
com/kps.chelmiec.walbrzych)
Bartłomiej Nowak

futbol po mojemu....

Po co Legii Boruc?
Hit transferowy w Ekstraklasie - Artur Boruc po 15 latach
wraca do Legii. Dokładnie tak
jak obiecał kibicom, gdy w
2005 roku wyjeżdżał do Glasgow. Kibicom, dla których jest
legendą. I niby wszystko pięknie - historia zatoczyła koło,
Król Artur spełnił marzenia
swoje i fanów, po latach międzynarodowej kariery, dzięki
której na zawsze zapisał się
w historii polskiego futbolu,
wraca na Łazienkowską. Ale
...jest pewne ale. Czy Legii
sprowadzanie Boruca naprawdę jest potrzebne? Marketingowo jest to na pierwszy rzut
oka bardzo ciekawe posunięcie, ale - po pierwsze - czy w
sporcie chodzi tylko o marketing i po drugie - czy z czysto
finansowego punktu widzenia
włodarze Legii wszystko sobie dobrze policzyli (z czym
w przeszłości miewali problemy). Bo nie wszyscy pewnie
wiedzą, że za rok gry Borucowi
trzeba będzie zapłacić 300 a
być może i 400 tys. EURO! Legia, która ma ambicje, aby wyznaczać trendy w budowaniu
polskich klubów tak, aby mogły zaistnieć w Europie, dość
lekką ręką wydaje tyle pieniędzy na 40-letniego zawodnika (oczywiście wiadomo jak
jest z wiekiem w przypadku
bramkarzy), który w minionym sezonie ani razu nie zagrał w spadkowiczu z Premier
League. Forma Boruca jest tak
naprawdę sporą zagadką i nie
wiem czy ze względów tylko
marketingowych warto za nią
tyle płacić.
Maciej
Murawski,
kolega Artura Boruca z czasów
gry w Legii powiedział, że
jest to świetny transfer, porównywalny z przejściem
J.Błaszczykowskiego do Wisły. Całkowicie się z tym nie
zgadzam. Kuba przechodził
do Wisły, gdy klub był w totalnym chaosie, na skraju upadku, chciał grać juniorami a
pieniędzy, poza pensjami dla
zarządu, nie było na nic. Legia
natomiast, jak wspomniałem
powyżej, to klub na fali wznoszącej, zwłaszcza organizacyjnie i nie musi ratować się
takimi transferami. Powinna
za to stawiać na zawodników
perspektywicznych i zbyt
szybko się ich nie pozbywać
(patrz: Majecki).
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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Znalezione w sieci
Cenne składniki herbaty
Zależy ci na wyglądzie,
zdrowiu i dobrym samopoczuciu? Sięgnij w
takim razie po herbaty
z cennymi składnikami
i wzorem Chińczyków
doceń moc tego niezwykłego trunku!

Kremy z witaminą C
Witamina C wykazuje szereg dobroczynnych właściwości w aspekcie zdrowia i
pielęgnacji skóry. Dlatego z
powodzeniem dodawana jest
do różnych formulacji kosmetycznych. W zależności od jej
formy oraz stężenia znaleźć
możemy ją w kremach do twarzy, kremach pod oczy, balsamach do ciała oraz w odmładzającym serum do twarzy.
Stosowana w preparatach zapewnia młody wygląd skóry,
rozjaśnia przebarwienia, nadaje świeżości. Posiada silne
właściwości antyoksydacyjne
dzięki czemu działa przeciwstarzeniowo. Ma wpływ na
produkcję kolagenu, aktywuje witaminę E (która posiada
właściwości nawilżające oraz
przeciwstarzeniowe)
oraz
poprawia strukturę naczyń
krwionośnych, wzmacniając
je i zapobiegając ich pękaniu.
Ponadto stanowi naturalny
filtr ochronny więc z powodzeniem możemy stosować ją
przez cały rok.
Kosmetyki z witaminą C
polecane są dla osób w każdym wieku, niezależnie od rodzaju skóry. Dlatego z pomyślnością mogą być stosowane
w codziennej pielęgnacji jako
rewitalizacja oraz profilaktyka
przeciwstarzeniowa. Jej drogocenne właściwości przynoszą bardzo dobre efekty u
osób posiadających problemy
skórne takie jak rumień, przebarwienia, plamy posłoneczne czy zmiany trądzikowe. Polecane są również osobom po
zabiegach laserowych w celu
szybszej regeneracji naskórka. Warto również uzupełniać
nimi kurację na bazie kwasów
oraz retinolu.
Aby móc cieszyć się dobroczynnymi właściwościami
witaminy C powinniśmy wybierać produkty, zwracając
uwagę na formy oraz stężenie
w jakich w nich występuje. To
z pewnością zapewni efekt
terapeutyczny oraz jej rzeczywiste działanie. Dlatego w tej
kwestii warto zaufać specjaliście i kupić produkt w aptece
lub gabinecie kosmetycznym.
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Hibiskus. Dzięki zawartości
witaminy C wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Ponadto obniża
ciśnienie krwi, reguluje poziom cholesterolu i wzmacnia
układ immunologiczny.
Imbir jest jednocześnie przyprawą i rośliną leczniczą.
Posiada właściwości antybakteryjne, wzmacnia układ
odpornościowy oraz przyspiesza metabolizm.

Jeżyna. Bogata w witaminę C
i E, jeżyna posiada właściwości przeciwutleniające, blokuje powstawanie wolnych rodników i spowalnia starzenie
się komórek.
Lukrecja jest słodsza niż cukier, a ma bardzo niską zawartość kalorii. Dodatkowo
stymuluje metabolizm, co
sprzyja zdrowej utracie wagi.

białek i niektórych cukrów.
Wysoka zawartość błonnika
powoduje uczucie sytości.
Pokrzywa jest bogata w witaminy A, B, C, E, a także minerały takie jak żelazo, magnez, wapń i cynk. Co za tym

idzie, poprawia metabolizm,
wzmacnia system immunologiczny, a także posiada właściwości przeciwutleniające.
Wanilia wspomaga odchudzanie poprzez zapach i
smak, które hamują apetyt.
Zebrała: osa
Źródło informacji:https://
www.naturalmojo.pl
Źródło zdjęć: pixabay.com

Płatki róży. Olejek z tych
kwiatów jest znany ze swoich
ochronnych i regenerujących
właściwości. Opóźnia procesy
starzenia się skóry.
Papaja. Owoc niskokaloryczny, bogaty w minerały i
pierwiastki śladowe. Zawiera
papainę, czyli enzym, który
przyczynia się do trawienia

Nutrikosmetyki

Czym są i po co się je stosuje?
Najprościej mówiąc - nutrikosmetyki są to preparaty w kapsułkach lub pigułkach, które pomagają zadbać o naszą skórę, cerę,
włosy i paznokcie od „wewnątrz”.
Zawierają witaminy i minerały,
dzięki którym odzyskamy to, co
w wyniku np. przebytych chorób,
zostało utracone. Pamiętajmy
jednak, że na zdrowy wygląd ma
przede wszystkim wpływ racjonalna, zbilansowana dieta i że
same suplementy jej nie zastąpią.
Co znajdziemy w nutrikosmetykach?
Nutrikosmetyki najczęściej zawierają witaminy A, E, C, D z grupy
B, beta karoten i minerały (selen,
cynk, krzem, wapń, magnez).
W ich składzie występują rów-

nież substancje aktywne. Można
wśród nich wyróżnić: kwas hialuronowy, flawonoidy, kolagen,
koezym Q10, likopen. Większość
nutrikosmetyków zawiera także
substancje przeciwutleniające,
np.: witaminy E i C, polifenole, beta-karoten, które usuwają wolne
rodniki, powodujące starzenie się
organizmu. Dzięki nim dłużej zachowamy młodą skórę. W preparatach wskazanych do poprawy
wyglądu włosów i paznokci znajdziemy też niezbędne witaminy
z grupy B, H i minerały takie jak:
cynk, krzem i żelazo.
Zebrała: osa
Źródło informacji: https://stylzycia.polki.pl
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Grasz w zielone? Gram!
To świetnie. Będzie to jednak kulinarna zabawa. W roli
głównej wystąpi jarmuż. Podpowiadamy ci, z jakimi łączyć
go składnikami, by wyszedł
ci pyszny koktajl! Jako bazę
proponujemy mleko migdałowe, naturalny jogurt lub
sok z pomarańczy w połączeniu z wodą. Zawsze miej

przy sobie również odrobinę
miodu i szczyptę cynamonu.
Plus oczywiście owoce: banany (najlepiej wcześniej schłodzone w lodówce), borówki,
awokado, ananasy.
osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Jak we mgle

Latem zamiast ciężkich perfum wybieraj delikatne i zwiewne mgiełki do ciała. A jeśli nie
lubisz rozstawać się ze swym

ulubionym zapachem, poszukaj
jego lżejszego odpowiednika
właśnie w postaci sprayu. Naszym numerem jeden są RiRi,

Crush i Rogue Love od Rihanny
oraz Tommy Bahama Very Cool.
osa
Źródło zdjęcia: https://static.
wizaz.pl/
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ALARMY-KAMERY-MONTAŻ
ZDALNY PODGLĄD
KAMER
LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS
ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH
tel.608 44 22 04

(4) Kupię Starocie: odznaczenia,
medale, zegarki, figurki i patery
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne. Tel:
500834769
WYNAJMĘ
(3) 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
(4) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech.
Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

USŁUGI
(4) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY,
ZABUDOWA,
MEBLE KUCHENNE I INNE
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692
123 981
(20) ANTENY SATELITARNE
– montaż, naprawy i ustawianie
w najlepszej cenie i najkrótszym
czasie. Tel. 606 937 229
(4) MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(4) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW CYFROWYCH Rok gwarancji na

UWAGA KONKURS !
Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy, że w piątek 7.08.2020 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-66038-43
(1) HYDRAULIKA, KANALIZACJA, CO I GAZ, MONTAŻ KOMINÓW tel. 506 206 102
(4) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH;
PRACE PORZĄDKOWE. TEL.
74 841 66 66; 502 308 696
(8) KOMPUTERY, LAPTOPY
- SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-005-726 tanio,
szybko, profesjonalnie Wałbrzych
ul. Słowackiego 5,www.speed24h.
info
(1)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130
(1) Naprawa maszyn do szycia
wszelkich typów, domowe i przemysłowe. Wałbrzych ul. Armii
Krajowej 47, czynne w godz. 9-16.
Tel. 790 26 04 51
(4) 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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