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Fabryka Toyoty najlepsza
Po raz dwudziesty czwarty
Kapituła Dolnośląskiego Klucza Sukcesu przyznała najstarsze w Polsce regionalne wyróżnienie czyli „Dolnośląski Klucz
Sukcesu”. Fabryka Toyoty w
Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach została wyróżniona w kategorii „firmy najlepiej współpracującej ze społecznością
lokalną”.
- „Ta nagroda to dla nas ogromne
wyróżnienie. Od początku funkcjonowania staramy się zasłużyć sobie na
miano dobrego obywatela lokalnej
społeczności. Obecnie nasze wsparcie
to głównie autorskie projekty zgodne
z priorytetami firmy i oczekiwaniami
lokalnej społeczności potwierdzanymi w corocznych badaniach. Są nimi:
ochrona środowiska, bezpieczeństwo
na drogach, mobilność, edukacja
techniczna i sport” – podkreśla prezes
Toyota Motor Manufacturing Poland
Dariusz Mikołajczak. Przypominamy,
że w 2009 roku na terenie fabryki w
Wałbrzychu powstał Programu Wolontariatu o nazwie „PoMOC z Toyoty”. Do tej pory ponad 40% załogi w
Wałbrzychu wzięło udział w tym programie, realizując łącznie ponad 300
projektów. Natomiast w 2011 roku
firma powołała Fundusz Toyoty. O dofinansowanie funduszu do kwoty 20
tysięcy złotych raz w roku w ramach
ogłaszanego konkursu grantowego

realizowanego na terenie aglomeracji wałbrzyskiej i powiatu oławskiego
mogą starać się organizacje non-profit. Od momentu powołania Funduszu Toyoty zrealizowanych zostało 47
projektów, a obecny nabór wniosków
do kolejnej edycji konkursu grantowego trwa do końca listopada. Warto ndmienić, że Bezpieczny Kierowca
to sztandarowa akcja firmy z zakresu
bezpieczeństwa na drogach oraz ekojazdy. Toyota realizuje ją nieprzerwanie od 2006 roku wspólnie z Akademią
Bezpiecznej Jazdy Piotra Starczukowskiego oraz innymi partnerami.
Do tej pory w ramach akcji udało się
przeszkolić ponad dwa tysiące kierowców. Niezaprzeczalnym sukcesem
edukacyjnym jest fakt, że fabryka aktywnie wspiera również szkoły techniczne. W regionie wałbrzyskim na

stałe współpracuje z Zespołem Szkół
Nr 5 w Wałbrzychu. Co roku kilku uczniów III klasy technikum z kierunku
mechatronika ma możliwość odbycia
praktyki m.in. w Dziale Utrzymania
Ruchu. W tym roku współpraca w tym
zakresie została rozszerzona. W obszarze sportu Toyota jest partnerem Toyota Półmaraton Wałbrzych czyli największej imprezy biegowej w regionie
wałbrzyskim, Biegu Niepodległości.
Fabryka wspiera również koszykówkę
poprzez szkolną oraz pierwszoligową
drużynę Górnika Trans-eu Wałbrzych.
Od 2018 roku Toyota stała się głównym partnerem pierwszoligowej drużyny koszykarzy na wózkach Górnik
Toyota Wałbrzych.
Red./TOYOTA INFO
Foto: toyotapl.com
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rozmowa tygodnia
Danuta Marosz
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dyrektor Teatru Dramatycznego
im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, cz. 2

Jak będzie wyglądał
najbliższy sezon w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym?
Postanowiliśmy w tym
sezonie zagrać 17 monodramów. Każdy z aktorów
dostanie swój tytuł, swoją wypowiedź, swojego reżysera,
swoją ekipę scenograficzną,
charakteryzatorską, choreograficzno-muzyczną i będzie
mógł zrobić z tym co zechce.
Od września było 6 premier
tego typu. To są kompletnie
nowe spektakle, a ich główny
walor polega na tym, że w ciągu jednego weekendu można
zagrać trzy różne, które wzajemnie się rymują, podejmują
ten sam temat. Przetestowaliśmy to już na dwóch weekendach i sprawdziło się. Okazało
się, że można tak grać.
Tematy tych monodramów
są różnorodne, od poszukiwania pacjenta „zero”, poprzez
teorie spiskowe, których cały
zalew mamy teraz w internecie - np.: „co to jest covid 19? i
co to jest za spisek?”
Kiedy możemy spodziewać się kolejnych premier?
Postanowiliśmy przygotować 17 monodramów i pokazywać je w blokach. Ustaliliśmy cztery bloki. Pierwszy
był w październiku, kolejny
będzie w grudniu, potem
będzie w marcu i w maju. Te
bloki mają tę zaletę, że stanowią taki duży płodozmian,
co jest bardzo ważne dla widzów. Widzowie w mieście
jednoteatrowym, a takim jest
Wałbrzych, oczekują dużej
zmienności repertuaru. W jeden weekend będzie można
zatem zobaczyć trzy mniej
więcej sześćdziesięcio-, sied e m d z i e s i ę c i o m i n u t o we
monodramy. One z sobą rezonują, wpływają na siebie,
pokazują różny punkt widzenia i podejmują tematy, które
są ważne dla człowieka.
Tematy są bardzo różne, od
poszukiwania pacjenta „zero”,
który pierwszy zachorował

Przed nami sezon online.
Jak będzie wyglądał w wałbrzyskim teatrze?
Spektakle online to zupełnie nowa jakość. Do tej pory
nie w takim sensie korzystaliśmy z internetu, nasze spektakle można było co prawda
zobaczyć na kanale You Tube,
jednak one miały jedynie wartość promocyjną. Wyłącznie.
Nie artystyczną. Teraz pojawiła się zupełnie nowa jakość
polegająca na streamowaniu.
Polega to na tym, że część widzów jest na sali, a część wykupuje specjalny dostęp, my
to sygnalizujemy, promujemy,
dzięki czemu spektakl można
obejrzeć u siebie w domu, w
czasie rzeczywistym, kiedy
trwa faktycznie, równocześnie z widzami, którzy są na
widowni.
Dziękuję bardzo
za rozmowę
Anna Waligóra - Stupnicka

www.30minut.pl
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na covid-19, poprzez teorie
spiskowe, o czym już mówiłam, po sprawy np. miłości,
mówię teraz o „Cyrano”, monodramie w oparciu o tekst
Edmonda Rastanda „Cyrano
de Bergerac”. Ten spektakl
z udziałem 10 aktorów miał
zostać wystawiony wiosną,
ale musieliśmy z niego zrezygnować. Historia Cyrano de
Bergeraca została jednak ujęta w monodram i wykonuje
ją brawurowo Michał Kosela.
W kolejnym monodramie,
który już pokazaliśmy, sięgnęliśmy do klasyki - do Czechowa. „Iwanow. Człowiek, który
śpi.”, bo o tym spektaklu mówię, to bardzo piękny, mądry,
wzruszający, trzymający się
tekstu Czechowa monodram,
mówiący o odchodzeniu, o
pewnej rozpaczy. Był jeszcze
spektakl - tylko dla dorosłych
- „Cudowne i pożyteczne. O
seksie”, oczywiście też monodram, który pokazała Angelika Cegielska. Został przyjęty
przez publiczność owacjami
na stojąco.
Natomiast obecnie pracujemy m.in. nad „Panią Bovary”
i kilkoma innymi spektaklami.
Będą to pewnego rodzaju
prowokacje artystyczne, ale
też bardzo dobre doświadczenie.
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„Śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla płuc.”
Louis de Funes

Imieniny:
Feliksa, Rafała

Dzień Absurdu

PIĄTEK

I WAŁBRZYSKI DZIEŃ Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ
18:00 - Śpiewająca Rodzina Kaczmarek (koncert zewnętrzny) Filharmonia Sudecka
19:00 „I TAK ZROBIMY WAM TEATR” - p r e m i e r a
- Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu - stream on-line

LISTOPAD

21

SOBOTA

Imieniny:
Janusza, Konrada
Światowy Dzień Telewizji

16:30 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia, Wałbrzych
19:15 XIII Międzynarodowy Festiwal Hałda Jazz NIM
WSTANIE DZIEŃ, OPOWIEŚĆ O ŻYCIU KRZYSZTOFA KOMEDY (muzyka na żywo – multimedia) - stream on-line
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Imieniny:
Adeli, Klemensa

LISTOPAD

Imieniny:
Cecylii, Marka
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PONIEDZIAŁEK

16:30 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia, Wałbrzych

LISTOPAD
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WTOREK

LISTOPAD
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ŚRODA

16:30 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia, Wałbrzych

KATARZYNKI

Imieniny:
Katarzyny, Erazma
Dzień Kolejarza

16:30 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia, Wałbrzych

26

NIEDZIELA

Imieniny:
Jana, Walentego

16:30 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia, Wałbrzych

LISTOPAD

Dzień Kredki

Święto Wojskowej
Służby Prawnej

CZWARTEK

Imieniny:
Konrada, Leonarda
Dzień Ciasta

16:30 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia, Wałbrzych

Poszukiwany SPRAWCA!
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Miejskiej
Policji w Wałbrzychu poszukuje świadków wypadku drogowego, do którego doszło
15 listopada 2020 roku w godzinach pomiędzy 4:00, a 5:30
na drodze krajowej numer 35
pomiędzy miejscowościami
Mieroszów i Golińsk. Nieustalony sprawca poruszający się
nieustalonym pojazdem potrącił 24-letniego mężczyznę,
nie udzielił mu pomocy, by
ostatecznie uciec z miejsca
wypadku.
Leżącego przy drodze 24-latka zauważyła przejeżdżająca po godzinie
5:30 drogą K-35 mieszkanka powiatu
wałbrzyskiego. Ostatecznie mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała
trafił do szpitala.
REKLAMA

Osoby posiadające jakiekolwiek
informacje o zdarzeniu, jego przebiegu lub te poruszające się swoimi
pojazdami we wskazanym czasie i
miejscu - a posiadające nagrania z
wideorejestratorów - proszone są o
pilny kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym KMP w Wałbrzychu
pod numerem telefonu 47 87 512 10
(godz. 8-15). Można też kontaktować

R0563/20

się całodobowo z oficerem dyżurnym
pod numerami telefonów 47 87 512
34 i 47 87 51 360 lub z Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod numerem alarmowym 112 lub też przyjść
osobiście do gmachu komendy przy
ul. Mazowieckiej 2 w Wałbrzychu.
Red.
Źródło:
www.walbrzych.policja.gov.pl

ul. Ludowa 1C, p. 111,
58-304 Wałbrzych
tel.: 531 250 173,
tel.: 531 407 736,
e-mail: sekretariat@30minut.pl,
www.30minut.pl
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Studio Espresso gościło w Cafe Sztygarówka w Starej Kopalni

z Siostrą Danielą i Zenonem Matuszko

z prezeską przedsiębiorstwa społecznego „Siódme Niebo”
i prezesem Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej rozmawiał Paweł Szpur

Czym jest ekonomia społeczna? Czym są spółdzielnie
socjalne, fundacje, spółki
non-profit? O czym rozmawiamy?
Zenon Matuszko: Ekonomia
społeczna skupia się głównie
na pomocy osobom, którym
trudniej wejść na rynek pracy, bądź utrzymać się na nim.
To jest pomysł na to, aby sfera
życia, która nie dotyczy tylko
biznesu miała swoje narzędzia i mechanizmy do rozwoju. W Polsce mamy przede
wszystkim do czynienia ze
spółdzielniami socjalnymi, z
fundacjami, spółkami non-profit i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Te podmioty dają właśnie
szansę osobom, które z powodów niepełnosprawności, wieku lub wielu innych różnych
spraw nie odnajdują się na rynku pracy.  Wałbrzych jest przykładem miasta, w którym po
upadku wielu zakładów pracy,
znaczna grupa osób nie odnalazła się w dużych zakładach
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podobne osoby są również
w pobliskich miejscowościach.
Ekonomia społeczna ma właśnie pomagać w powrocie lub
wejściu do aktywności zawodowej, a przy tym bardzo często i do aktywności społecznej.
Czy dziś w Wałbrzychu potrzebna jest ekonomia społeczna mieszkańcom i miastu?
Zenon Matuszko: To jest pytanie, nad którym zastanawiamy się regularnie. W zeszłym
roku z Panią dyrektor z Powiatowego Urzędu Pracy rozmawialiśmy o tym, ile nieaktywnych zawodowo osób jest w
Wałbrzychu. Wyszło nam, że
po odjęciu osób pracujących i
bezrobotnych, jest to kilkanaście tysięcy. Są to między innymi osoby, które po urlopach
macierzyńskich lub niepełnosprawności nie mogą podjąć
pracy w pełnym tego słowa
rozumieniu. Część osób prawdopodobnie, nigdy nie będzie
wstanie podjąć pracy lub powrócić do niej. Ale i tak jest to
kilka tysięcy osób, które mogą
w różnym stopniu uczestniczyć w rozwoju naszego miasta i oczywiście zarobkować.
Mogą one być na ile to możliwe samodzielne, a nie tylko

korzystać ze środków pomocy
społecznej czy urzędu pracy.
Tu odwrócę pytanie. Czy
miasto może pomóc w rozwoju ekonomii społecznej?
Zenon Matuszko: Tak, chociaż jest to wyzwanie, gdyż
ekonomia mówi, żeby jak najtaniej kupować usługi czy produkty. W związku z tym nie jest
to łatwe, ale to jest tak, że miasto może pomóc i przy tym korzystać. Przykładem jest akcja
"Stop plastik" - głośna w całej
Polsce. Miasto może zachęcać
do używania toreb wielorazowych, a z drugiej strony może
wykonać je właśnie w przedsiębiorstwie społecznym, w
którym są zatrudnione osoby
- kobiety, które wróciły na rynek pracy bądź wchodzą do
aktywności zawodowej poraz
pierwszy. Mamy dwie korzyści
i w ten sposób finansuje się
pracę pań, które się aktywizują. Troszkę przy tym jest pomocy środków unijnych i funduszu pracy, co ułatwia zadanie.
Biorąc pod uwagę mniejszą
wydajność osób, które zaczynają swoją pracę, uczą się, czy
są niepełnosprawne to nie jest
tak łatwo spiąć ekonomicznie.
Zatem wsparcie samorządu
lokalnego jest bardzo ważne
na starcie, czy też w dalszym
rozwoju. Na otwartym rynku
w takiej otwartej konkurencji
firmom społecznym jest po
prostu trudniej. Nie są one tak
sprawne i wydajne, by z otwartą przyłbicą konkurować od
początku, ale dążymy do tego,
by mogły być na tym rynku
konkurencyjne dla innych firm.
Podsumowując: firmy społeczne są na rynku nie po
to, by wypracowywać zysk,
a być użyteczne społecznie
dla osób, które chcą znaleźć
pracę.
Zenon Matuszko: Dokładnie,
jest to bardzo istotne, aczkolwiek myślimy tak jak przy akcji
"Stop plastik", żeby to nie tylko
była aktywizacja tych osób, ale
także żeby miasto i podatnicy
widzieli sens rozwoju ekonomii społecznej. Firmy, które
jako Fundacja Ekonomii Społecznej wspieramy w Wałbrzychu bardzo mocno działają w
obszarach, które są prawnie
określane jako sfera pożytku
publicznego lub użyteczności
publicznej. Zajmują się więc

ekologią - tak jak spółdzielnia
„Zielony Zakątek” obsługująca
tereny leśne, wsparciem osób
starszych, jak np. spółdzielnia
socjalna „Nasze Wsparcie”, czy
też edukacją - jak stowarzyszenie „Uniwersytet III wieku",
który działa w Wałbrzychu i
zajmuje się działalnością edukacyjną. Więc z jednej strony
realizujemy aktywizację osób,
które potrzebują pracy, lub
dajemy szansę pracowania dla
osób chcących być dłużej aktywne zawodowo. A z drugiej
miasto korzysta w obszarach,
w których istotna jest obok
biznesu i ekonomi sfera społeczna - duża wrażliwość społeczna.
Siostro Danielo, klasztor
ma przedsiębiorstwo społeczne. Czym jest to przedsiębiorstwo społeczne dla
klasztoru?
Siostra Daniela: To nie jest
tak, że klasztor ma przedsiębiorstwo społeczne, klasztor
użyczył miejsca i jak gdyby w cieniu klasztoru rośnie
przedsiębiorstwo społeczne.
Klasztor jako taki traktuje to
jako jedno ze swoich zadań.
Przedsiębiorstwo społeczne
dla klasztoru tak naprawdę jest
kolejną dziedziną, którą się zajmują siostry.
Czym zajmuje się „Siódme
niebo”?
Siostra Daniela: Siódme Niebo to szwalnia. W początkach,
kiedy wymyślono tą nazwę
„Siódme Niebo”, bo propozycje
były inne i różne, to ta nazwa
powstała dlatego, ponieważ
było siedem dziewczyn i w cieniu klasztoru, to jak w niebie.

"Siódme Niebo" od początku
zajmowało się szwalnią. Przy
pomocy spółdzielni socjalnej
„Panato” z Wrocławia, z którą
nas Pan Zenon Matuszko skontaktował, zaczęliśmy kursy dla
kobiet szycia i gotowania. Z
tego wyklarowało się szycie
i powstała pierwsza szwalnia
ponad dwa lata temu i dziewczyny tam pracują. Różne były
dziewczyny, ekipa zmieniła się
kilkakrotnie, bo okazuje się,
że powrót do pracy osób, które nigdy nie pracowały, albo
które z różnych powodów
przerwały pracę jest bardzo
trudnym procesem. W trakcie
tego procesu były dziewczyny,
które odchodziły z różnych powodów i nie chciały tego kontynuować. Natomiast szwalnia
cały czas funkcjonuje, są ciągle
nowe dziewczyny – kobiety,
najczęściej samotne matki,
które podejmują pracę z kilku powodów i celów. Nasze
przedsiębiorstwo społeczne
nie jest dla zysku, ale ten zysk
musi osiągać, bo dziewczyny
muszą się z tego utrzymać.
Praca jest po to, żeby one mogły utrzymać siebie i swoje
rodziny. Też w pewnym sensie dowartościować się. One
muszą zarabiać i generować
trochę zysku, ale sama działalność nie jest nastawiona
na zysk, ważniejszy od zysku
jest człowiek. To, co się z nim
dzieje, to jak się z nim dzieje,
to żeby objąć go całościowo i
wesprzeć całościowo nie tylko
w sensie zawodowym.
By znalazł swój cel?
Siostra Daniela: By znalazł
swój cel, by uwierzył w swoje
możliwości. Cała idea dla nas

powstania przedsiębiorstwa
społecznego skupiała się na
tym, żeby dowartościować kobiety. Diagnozowałyśmy sobie
sytuacje w dzielnicy naszej w
taki sposób, że jeśli wspierać
kobiety to te, które są na marginesie życia. One nie uczestniczą w tym, co się dzieje w mieście, nie uczestniczą w tym, co
się dzieje w rodzinach, nie są
w stanie wychowywać dzieci, bo same są w jakiś sposób
poranione. Ta pierwsza idea to
była taka, aby dowartościować
kobiety, aby one mogły pomóc wyrwać się swoim dzieciom z tego „zaklętego” kręgu
niemocy, bezradności, bezrobocia. Takiego braku radzenia
sobie z życiem i z tymi problemami, które życie niesie – to
była pierwsza idea. Później się
wszystko rozwijało, bo szwalnia powstała przy świetlicy,
którą prowadzimy. W świetlicy
miałyśmy dzieci, których matki
częściowo zaczęły pracować
w szwalni. To był taki dłuższy
proces wynikający z sytuacji
kobiet. Nie do pozazdroszczenia.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu
Siostra Daniela opowiada o
tym jakie produkty wytwarza „Siódme Niebo”. Zeskanuj kod QR i oglądaj pełen
wywiad.
Oglądnij pełny wywiad

4 Temat Tygodnia

Ekonomia społeczna

O ekonomii i tym czym jest ekonomia wie niemal każdy z nas. Ale już o ekonomii społecznej wiemy
zdecydowanie mniej. Dla osób, które pracują na co dzień w przedsiębiorstwach społecznych pojęcie
to jest znane w praktyce i nie zawiera się tylko i wyłącznie w byciu pracownikiem zwykłego zakładu
pracy. Najczęściej firmy społeczne to miejsca, w których ludzie, wracając na rynek zawodowy, odnajdują również utracone w życiu wartości i cele. O ekonomii i tym czym jest ekonomia wie niemal każdy
z nas. Ale już o ekonomii społecznej wiemy zdecydowanie mniej. Dla osób, które pracują na co dzień
w przedsiębiorstwach społecznych pojęcie to jest znane w praktyce i nie zawiera się tylko i wyłącznie
w byciu pracownikiem zwykłego zakładu pracy. Najczęściej firmy społeczne to miejsca, w których
ludzie, wracając na rynek zawodowy, odnajdują również utracone w życiu wartości i cele.
Zdefiniujmy temat
Definicję ekonomii społecznej
możemy łatwo odnaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej. Zatem ekonomia społeczna i solidarna to sfera, w której
ekonomiczna działalność służy realizacji celów społecznych. Chodzi
przede wszystkim o zatrudnianie i
reintegrację osób, które znajdują
się w wyjątkowo trudnej sytuacji
życiowej i są zagrożone wykluczeniem społecznym. To szczególnie
niepełnosprawni, bezrobotni oraz
seniorzy. Lepiej dopasowane do
ich potrzeb miejsca pracy to jednak nie wszystko. Wśród celów
społecznych jest także wspieranie
podmiotowości i samodzielności
tych osób, odbudowa ich zdolności do pełniejszego uczestniczenia
w życiu społecznym i zawodowym. To także działania na rzecz
rozwoju lokalnego. Jak wskazują inne źródła branżowe, warto
podać przy okazji tego tematu
dodatkowo definicję ekonomii
solidarnej. Jest to część ekonomii
społecznej, której podstawowym
celem jest aktywizacja zawodowa

i integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz rehabilitacja
społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
Kto to realizuje?
Cele ekonomii społecznej i
solidarnej realizowane są przez
podmioty ekonomii społecznej
w skrócie oznaczanych jako PES.
Warto podkreślić, że należą do
nich przedsiębiorstwa społeczne
takie jak spółdzielnie socjalne, które zatrudniają co najmniej połowę
osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, bezrobotnych, a także
30 procent osób o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Kolejne podmioty to
jednostki reintegracyjne, czyli takie, których głównym celem jest
ponowna integracja społeczna
i zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Tu
możemy wymienić między innymi Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej
czy Centra Integracji Społecznej.

Piątek, 20 listopada 2020

/Tygodnik30minut

Dodatkowo warto wspomnieć o
podmiotach działających w sferze pożytku publicznego takich
jak stowarzyszenia, fundacje oraz
podmioty sfery gospodarczej
utworzone w związku z realizacją celu społecznego. Do takich
podmiotów zaliczamy spółki non-profit i spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie na przykład
inwalidów i niewidomych. Według
informacji podanych na stronie
Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej obecnie w Polsce działa około 100 tysięcy podmiotów
ekonomii społecznej.
Skąd środki na działanie?
Podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać z dotacji oraz
ze zwrotnych instrumentów finansowych takich jak pożyczki,
a w najbliższej przyszłości także
gwarancji i poręczeń. Dotacje dla
nich udzielane są przez Ośrodki
Wsparcia Ekonomii Społecznej,
które dysponują środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego.
A wszystko to dzieje się w ramach
Regionalnych Programów Opera-
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cyjnych. Środki te przeznaczone
są na tworzenie nowych miejsc
pracy w istniejących lub nowych
przedsiębiorstwach społecznych.
Ale warto zaznaczyć, że podmioty
ekonomii społecznej mogą korzystać – tak jak wszyscy rozpoczynający działalność gospodarczą
– także z dotacji z Funduszu Pracy
wypłacanych przez Powiatowe
Urzędy Pracy. Możliwe jest także
uzyskanie dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Natomiast pożyczki udzielane są
przez wybranych Pośredników
Finansowych: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
TISE S.A. oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Do tej pory
udzielono blisko 400 pożyczek,
z których skorzystało niemal 300
podmiotów ekonomii społecznej,
na łączną kwotę około 45 mln zł
(stan na wrzesień 2018 r.). Warto
dodać, że wsparcie realizowane
przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii
Społecznej to – poza dotacjami
– wsparcie niefinansowe tj. animacja lokalna, pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych,
wsparcie doradcze i szkoleniowe.
Co otrzymują jeszcze?
Działania MRiPS mają na celu
wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej i solidarnej. Obejmują one także szereg innych
inicjatyw, takich jak: szkolenia dla
przedstawicieli przedsiębiorstw
społecznych w zakresie zamówień
publicznych, szkolenia i sieciowa-

nie Ośrodków Wsparcia Ekonomii
Społecznej czy doradztwo dla
regionów w zakresie tworzenia
polityk publicznych w zakresie
ekonomii społecznej. Kolejnymi
działaniami wsparcia są: tworzenia klastrów i systemów franczyzy
społecznej, stworzenie pakietu
edukacyjnego zawierającego treści z obszaru ekonomii społecznej, służącego nauczycielom oraz
wsparcie tworzenia spółdzielni
uczniowskich. Możliwe jest również przygotowanie programu i
przeprowadzenie studiów menadżerskich, MBA z zarządzania
przedsiębiorstwem społecznym.
Jak to działa u nas ?
Z okazji dnia ekonomii społecznej w tym i kolejnym wydaniu
Tygodnika 30 minut na łamach
Studio Espresso prezentujemy
wałbrzyskie przykłady przedsiębiorczości społecznej w ramach
rozmów z przedstawicielami
Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, przedsiębiorstwa społecznego „Siódme Niebo” oraz
spółdzielni socjalnych „Zielony Zakątek” i „Nasze Wsparcie”.
Zebrał i opracował
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:
https://www.gov.pl/web/rodzina/
wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej
http://www.klon.org.pl
http://es.rops.torun.pl
http://www.owes.info.pl
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Dlaczego ubezpieczenia
społeczne są ważne ?
ZUS zaprasza szkoły do udziału
w projekcie edukacyjnym.
Wałbrzyski Oddział ZUS zaprasza szkoły
podstawowe do udziału w ,,Projekcie z ZUS”.
W trakcie realizacji Projektu młodzież dowie
się, jak działają ubezpieczenia społeczne, czym
jest solidaryzm społeczny i dlaczego warto się
ubezpieczać w czasie aktywności zawodowej.
Uczniowie, po wysłuchaniu lekcji o roli ubezpieczeń społecznych
w życiu każdego człowieka, wykonują pracę wyjaśniającą dlaczego
ubezpieczenia społeczne są ważne. Prace (komiksy, filmy bądź plakaty)
wezmą udział w konkursie - na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.
Projekt może być prowadzony w każdym czasie, również podczas
nauczania zdalnego. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i uczniów są
dostępne na stronie internetowej www.zus.pl/edukacja.
ZUS zapewnia też wsparcie eksperta.

Zgłoś swoją szkołę do udziału w ,,Projekcie z ZUS”
i zachęć uczniów do udziału w konkursie!
Skontaktuj się z koordynatorem Projektu,
telefon 74 64 97 370 lub 727 690 021.
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6 Informacje
Słowo na piątek

www.30minut.pl

POMÓŻMY
SIEDMIOLETNIEJ
NADII !!!

PAWEŁ SZPUR

REKLAMA

Ekonomia – słowo to
Słownik Języka Polskiego
wyjaśnia w następujący sposób: po pierwsze - nauka o
prawach rządzących produkcją, wymianą i podziałem
dóbr w społeczeństwie; też:
nauka o racjonalnym gospodarowaniu, po drugie - wydział lub kierunek na wyższej
uczelni obejmujący studia
w tym zakresie, po trzecie umiejętność racjonalnego
użytkowania czegoś. Ekonomia to również dobra królewskie, z których dochód
przeznaczono na potrzeby
dworu. Patrząc na dzisiejsze
realia, ekonomia to nauka
zajmująca się badaniem społecznego procesu gospodarowania, czyli społecznego
procesu produkcji i podziału
dóbr materialnych. Celem
jest identyfikowanie prawidłowości zachodzących w tym
procesie i formułowanie społecznych praw produkcji oraz
podziału materialnych środków, zaspokajających potrzeby ludzkie. W konsekwencji
możliwe jest formułowanie
wskazówek dla prowadzenia
polityki gospodarczej. Ekonomia wykorzystuje dorobek nauk takich jak: logika,
socjologia, nauka o państwie
i prawie, politologia i filozofia. Z logiki czerpie metody
wnioskowania, takie jak dedukcja i indukcja. Natomiast
nowum naszych czasów jest
„ekonomia społeczna” czyli
sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego
służy: integracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy,
świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej
(na rzecz interesu ogólnego).
Temu zagadnieniu poświęcamy w tym i następnym
numerze Studio Espresso,
a także wybrane materiały
prasowe, zwracając uwagę
na osoby, które z pasją ekonomię społeczną wdrażają w
naszym regionie. A także ze
specjalną dedykacją dla tych
czytelników, którzy być może
poszukują jeszcze swojego
zawodowego miejsca.
Redaktor Naczelny
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U NADII MAKARCZUK Z WAŁBRZYCHA ZDIAGNOZOWANO OSTRĄ
BIAŁACZKĘ
LIMFOBLASTYCZNĄ
TYPU B. NADIA PILNIE POTRZEBUJE
WSPARCIA, JEDYNĄ SZANSĄ JEST
BARDZO NOWOCZESNA TERAPIA
CAR-T, KTÓREJ KOSZT TO 1,4 MLN
ZŁOTYCH! CHOROBA POSTĘPUJE, A
NADII NIE ZOSTAŁO JUŻ WIELE CZASU…
CHOĆ NADIA CHODZI DOPIERO
DO ZERÓWKI, JEJ ŻYCIE GAŚNIE.
DZIEWCZYNKA ZMAGA SIĘ Z OSTRĄ
BIAŁACZKĄ, A W WALCE Z PRZECIWNIKIEM PRZESZKADZA JEJ RZADKI
GEN. ABY RAZ NA ZAWSZE ROZPRAWIĆ SIĘ Z CHOROBĄ, POTRZEBUJE
TERAPII RODEM Z FILMU SCIENCE
FICTION. CAR-T MOŻE URATOWAĆ
JEJ ŻYCIE, ALE NIESTETY KOSZTUJE
ASTRONOMICZNE PIENIĄDZE.
NADIA POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY!!!
Pieniądze można wpłacać online
https://www.siepomaga.pl/nadia-makarczuk
Przelewem tradycyjnym
Odbiorca
Fundacja Siepomaga
Pl. Władysława Andersa 3
61-894 Poznań
Numer w Alior Banku
89 2490 0005 0000 4530 6240 7892
IBAN:
PL89249000050000453062407892
Kod BIC/SWIFT: ALBPPLPW
Tytułem
25069 Nadia Makarczuk darowizna

REKLAMA

Szanowni Państwo!
Od 14 lat prowadzimy Fundację Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych Feniks w Wałbrzychu.
Posiadamy zatem ogromne doświadczenie w
zakresie świadczenia działalności opiekuńczej. Z
dniem 01.07.2020 otworzyliśmy Dom Dziennego
Pobytu „Oaza Seniora” przy ul. Hetmańskiej 5g w
jednej z dzielnic Wałbrzycha - na Podzamczu.
Placówka czynna jest w godz. 7-17 w dni powszednie. Zapraszamy wszystkie osoby starsze,
bez bliskich oraz mające trudności z czynnościami dnia codziennego. Jeżeli jesteś zatem samotny/samotna, potrzebujesz opieki oraz pomocy, a
przy okazji chcesz miło i kreatywnie spędzić czas
- skontaktuj się z nami! Zachęcamy do niewiążącej wizyty w Domu Dziennego Pobytu „Oaza
Seniora” oraz do zapoznania się z pełną ofertą.
Nasz personel chętnie odpowie na każde pytanie, pokaże dostępne sprzęty, sale itp.
Nadmieniamy, iż istnieje także możliwość
skorzystania z odpłatnego transportu. Dysponujemy samochodem, który przywiezie Państwa
do „Oazy Seniora” i odwiezie do domu. Prosimy
o punktualność, gdyż o godz. 9:00 zaczynają się
zajęcia z terapii zajęciowej. Pani Beata Kowalska-Kaleta, nasz terapeuta zajęciowy, na życzenie
przybliży ich specyfikę.
Po terapii zajęciowej i krótkiej przerwie zajmie
się Państwem doświadczony rehabilitant, mgr fizjoterapii Pani Agnieszka Arumińska - Janas.
Dom „Oaza Seniora” jest wyposażony w sprzęt
rehabilitacyjny, natomiast zajęcia rehabilitacyj-
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ne będą dostosowane do Państwa możliwości i
chęci. Dysponujemy rowerkami stacjonarnymi,
rotorami, PURem z oprzyrządowaniem i innym
sprzętem do rehabilitacji, w tym materacem do
masażu ciała.
Po ćwiczeniach rehabilitacyjnych i przerwie
można skorzystać z obiadu w formie cateringu.
Przy Dziennym Domu Pomocy „Oaza Seniora”
znajduje się też niewielki ogródek (z bezpośrednim wyjściem z budynku), pozwalający na spędzanie czasu na świeżym powietrzu w ciepłych
porach roku. Zakupiliśmy stoły, krzesła oraz parasole ogrodowe, aby podopieczni mogli przebywać i odpoczywać na wyznaczonym terenie.
Z oferty Oazy Seniora” możecie Państwo
też korzystać częściowo, w wybrane dni tygodnia
Jak zgłaszać się do Dziennego Domu Pobytu „Oaza Seniora”?
Telefonicznie - bezpośrednio u Prezes Fundacji - pod numerem telefonu 663 171 113 lub
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego,
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
niezobowiązującej, zapoznawczej wizyty w
Domu Dziennego Pobytu „Oaza Seniora”, ul.
Hetmańska 5g na Podzamczu.

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Czy będę święta? Takie pytanie pojawia się w mediach i wiąże się ono oczywiście z pandemią. Święta Bożego Narodzenia
wraz z pojawieniem się odpowiedniej daty w kalendarzu nadejdą, ale nie będą może miały
takiego charakteru jaki znamy.
Z jednej strony nasze budżety domowe mogą odczuć
konsekwencje sytuacji gospodarczej. Z drugiej strony musimy ciągle pamiętać, że wirus
nie robi sobie urlopu świątecznego i będzie ciągle zarażał. Z
tego powodu być może będą
to mniej rodzinne święta.
Spotkałam się z pewną akcją
w mediach społecznościowych,
w której autorzy zachęcają do
kupowania prezentów świątecznych u swoich znajomych,
którzy prowadzą jakąś działalność gospodarczą a nie w tak
zwanych sieciówkach. Kupowanie lokalnie z ekologicznego
punktu widzenia jest zasadne
nie tylko od święta. Unika się
w ten sposób odległych i generujących zanieczyszczenia
transportów. Tu jednak – jak w
wielu przypadkach – też trzeba być uważnym. Przy okazji
remontu chciałam kupić nowe
łóżko. Sprawdzałam oferty w
sklepach internetowych. Wielu
sprzedawców okazuje się być
jedynie dystrybutorami. W rzeczywistości sprowadzają towar
z Azji, pakują w opakowania
oznaczone znakiem swojej firmy, ale nie ma to nic wspólnego
z lokalnym czy nawet krajowym
produktem.
W akcji kupowania prezentów lokalnie niestety bardzo
nie jest ekologiczne hasło „kupowania jak najwięcej”. Z ekonomicznego punktu widzenia
też jest to niezasadne. Będę
powtarzać do znudzenia, że
ekologia to oszczędzanie i nie
ma najmniejszego sensu kupowanie rzeczy, których nie potrzebujemy, a prezenty niestety
okazują się mało potrzebne.
Zachęcam do rozważenia na
przykład takiego rozwiązania:
umawiamy się z rodziną, że pieniądze, które przeznaczylibyśmy na świąteczne podarunki,
przekazujemy na jakiś charytatywny cel. Jest tyle zbiórek, także tych lokalnych, które można
wesprzeć! Dobre uczynki idealnie wpisują się w filozofię świąt,
więc zachęcam gorąco, będzie
lokalnie, ekologicznie i na pewno będą to dobrze wydane pieniądze!
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Wydarzenia 7

Dom Zdrojowy do wydzierżawienia
Od nowego roku przestaje
funkcjonować Zakład Przyrodoleczniczy w Domu Zdrojowym w Jedlinie - Zdroju. Pacjenci ambulatoryjni, którzy
mieli wyznaczone zabiegi rehabilitacyjne na rok 2021, w
ramach umowy z NFZ, będą
przyjmowani, na ile tylko
się da, do końca tego roku.
Pozostali będą kierowani do
Szczawna - Zdroju.
Zarząd
spółki
„Uzdrowisko
Szczawno – Jedlina” nie wystartował
też dla Jedliny - Zdroju w konkursie
ofert rozpisanym przez ZUS.
List protestacyjny napisali mieszkańcy Jedliny i okolicznych miejscowości – pacjenci, korzystający od
wielu lat z bazy zabiegowej w Domu
Zdrojowym. Pod listem podpisało
się do tej pory kilkadziesiąt osób.
Czytamy w nim m.in.: „(…)Jesteśmy
mieszkańcami okolicznych miejscowości, często osobami starszymi,
schorowanymi, niepełnosprawnymi
i nie mającymi jak dostać się do innych ośrodków rehabilitacyjnych, a
zabiegi realizowane dla nas w Domu
Zdrojowym były często jedyną możliwością odbycia rehabilitacji.(…)
Wniosek w sprawie dzierżawy
do Marszałka
Pod koniec października zarząd
Uzdrowiska skierował do Marszałka
Województwa, jako właściciela spółki, wniosek z prośbą o wyrażenie
zgody na wydzierżawienie Domu
Zdrojowego w Jedlinie. Według sugestii zarządu, ewentualny przyszły
dzierżawca miałby prowadzić w
REKLAMA

Domu Zdrojowym działalność medyczną lub uzdrowiskową.
Wniosek w miniony poniedziałek
został pozytywnie zaopiniowany
przez radę nadzorczą Uzdrowiska,
która przyjęła stanowisko zarządu,
argumentowane sytuacją finansową
spółki.
Kontrakt z ZUS-em miał przynosić ogromne straty, w granicach
kilkuset tysięcy złotych. Na skutek
pandemii kolejny raz zatrzymała się
działalność sanatoryjna. Do tego
spółka miała pecha – były dwa poważne pożary - jeden w Szczawnie,
drugi w Jedlinie Zdroju, gdzie spalił
się budynek przyległy do Sanatorium „Teresa”. To jak wiadomo tylko niektóre powody złej kondycji
uzdrowiska.
Dzierżawa pod pewnymi warunkami
Jak powiedział przewodniczący rady nadzorczej Czesław Kręcichwost, rada swoją decyzją chciała
zasugerować właścicielowi, że coś z
taką sytuacją trzeba zrobić - może
dać większe dofinasowanie i zwiększyć kapitał spółki?
Przewodniczący poinformował
też, że opinia dotycząca dzierżawy
Domu Zdrojowego, została wydana
pod pewnymi warunkami.
Po pierwsze zażądano gwarancji
dalszego zatrudnienia wszystkich
pracowników, którzy mają umowę o
pracę na czas nieokreślony.
Drugi warunek, o którym mówił
przewodniczący, to gwarancja, że w
Domu Zdrojowym prowadzona będzie działalność świadcząca usługi
medyczne.

Trzeci warunek to taki, że cała
sytuacja nie spowoduje uszczerbku
w funkcji uzdrowiskowej Jedliny Zdroju.
Co z gminą uzdrowiskową?
Sprawa statusu gminy była podnoszona już wcześniej, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o
możliwości wydzierżawienia Domu
Zdrojowego. Rzecz w tym, że zaistniała obawa, iż w sytuacji gdy
zamknięty zostaje Zakład Przyrodoleczniczy, co faktycznie będzie miało miejsce od początku przyszłego
roku, gmina Jedlina - Zdrój mogłaby
stracić status uzdrowiska, co z kolei pociągnęłoby za sobą kolosalne
konsekwencje w zakresie finansów,
czy możliwości rozwojowych w każdym kierunku.
Jest zatem wniosek zarządu
Uzdrowiska, dotyczący wydzierżawienia obiektu, jest pozytywna
opinia o nim rady nadzorczej i jest
pytanie: co z tym wszystkim zrobi
teraz właściciel, czyli Marszałek Województwa?
Anna Waligóra - Stupnicka

Działania antykryzysowe
Rządowa pomoc w ramach tarczy
antykryzysowej dla polskich przedsiębiorców w obliczu jesiennej fali
koronawirusa jest ciągle rozszerzana i po ostatnich zapowiedziach
Premiera Mateusza Morawieckiego
można się spodziewać, że będzie
kontynuowana przez co najmniej
kilka następnych miesięcy. Poniżej
przedstawiam pakiet zapowiedzianych 10 działań antykryzysowych
skierowanych do firm doświadczonych skalą restrykcji, o różnym profilu działalności i wielkości.
1. Dofinansowanie kosztów stałych
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).
Subwencje przekazane w ramach
Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 70%
niepokrytych przychodami kosztów
stałych. Warunkiem będzie spadek
przychodów o 30% względem tego
samego okresu 2019 r. Rozwiązanie

przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
2. Umorzenie subwencji z Tarczy
Finansowej z Polskiego Funduszu
Rozwoju dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Warunkiem będzie
skumulowany spadek przychodów
od marca 2020 r. do marca 2021 r. o
co najmniej 30%. Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych
restrykcjami sanitarnymi.
3. Wydłużenie programu Tarczy
Finansowej dla Dużych Firm do
31.03.2021 r. (wnioski) oraz do
31.06.2021 r. (wypłaty). Rozszerzenie pomocy dla wszystkich firm,
niezależnie od branży.
4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją de minimis dla MŚP oraz
gwarancje płynnościowe dla dużych firm, niezależnie od branży.
5. Dofinansowanie do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego
wymiaru czasu pracy. Rozwiązanie
przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
6. Przedłużenie świadczenia postojowego dla branż objętych restrykcjami.
7. Przedłużenie zwolnienia ze składek na ZUS dla branż dotkniętych
restrykcjami.
8. „Dotacja na biznes” - zwiększenie
kwoty dotacji z PUP z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia na
dofinansowanie rozpoczęcia nowej
działalności lub przebranżowienia
się. Rozwiązanie przeznaczone jest
dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
9. Polityka drugiej szansy przeznaczona dla firm w restrukturyzacji.
10. Dofinansowanie kosztów leasingu dla branż objętych restrykcjami
sanitarnymi.
R0568/20
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Co ćwierka w sieci...
Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych
Bramka Dawida Dudy (gracz meczu - na zdjęciu) dała wygraną Zielonym 1:0 i niestety musieliśmy po raz kolejny przełknąć gorycz porażki... Bardzo słaby mecz w
naszym wykonaniu i zasłużone zwycięstwo gości... Oby za tydzień było lepiej!
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Portal Samorządowy
@PSamorzadowy
Samorządy będą musiały wydawać „zarekwirowane” pojazdy przed uiszczeniem
przez właściciela stosownej opłaty - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym
7:31 PM · 17 lis 2020

5:07 PM · 15 lis 2020

WałbrzychMojeMiasto
@WalbrzychMM

Na miejskim profilu na Facebooku https://facebook.com/walbrzychmojemiasto
trwa głosowania na mural, który przyozdobi najbardziej wyeksponowaną ścianę na Placu Górnika. Głosujemy poprzez wybranie odpowiedniej reakcji. Projekt,
który do 22.11 zdobędzie najwięcej reakcji wygrywa. #Wałbrzych

Anatol Szpur
@AnatolSzpur

Bezpieczeństwo mieszkańców najważniejsze Dlatego interweniowałem w sprawie ograniczenia prędkości na odcinku ul.Legnickiej! Dotychczas mieszkańcy
nie mogli bezpiecznie wyjść z budynku w obawie przed potrąceniem w szczególności po zmroku. Dziękuję ZDKUM za pomoc w realizacji.
3:50 PM · 9 lis 2020

10:07 AM · 17 lis 2020

WalbrzyskaSSE
@WalbrzyskaSSE
W tym roku po raz kolejny @WalbrzyskaSSE
została partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W ramach naszego
wkładu do wydarzenia wspólnie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy
zapraszamy do udziału w bezpłatnych webinariach
7:30 AM · 17 lis 2020

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych
W naszym muzealnym sklepie, stacjonarnie i online, czekają na Państwa same nowości wydawnicze Za każde złożone zamówienie bardzo dziękujemy!
Jesteście dla nas ogromnym wsparciem. Zapraszamy na zakupy: https://muzeum.
walbrzych.pl/sklep
12:15 PM · 12 lis 2020
REKLAMA

dolnośląska Policja
@DPolicja

Mundurowi od początku ogłoszenia pandemii wspierają służby sanitarne w
walce z Covid-19. Policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi oraz wojskiem
przynajmniej raz na dobę sprawdzają czy dana osoba znajduje się we wskazanym miejscu kwarantanny.
2:30 PM · 17 lis 2020

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez
Osocze ozdrowieńców, to jedno z najskuteczniejszych narzędzi do walki z Covid19.
Przyłączając się do apelu lekarzy, zachęcam wszystkich, którzy pokonali koronawirusa do oddawania osocza w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
3:34 PM · 16 lis 2020
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sekund
Walim
Pierwsza powojenna
modlitwa prawosławna

W Walimiu przy Kwaterze
Ofiar Terroru Hitlerowskiego
odbyła się pierwsza powojenna modlitwa prawosławna.
Była to modlitwa za ofiary katorżniczej pracy przy budowie
kompleksu Riese, do której
kanał You Tube History Hiking
i wójt gminy Walim Adam
Hausman zaprosili ks. mitrata
Eugeniusza Cebulskiego, proboszcza parafii prawosławnej św. Archanioła Michała w
Sokołowsku. Z relacji, przekazanych przez nieżyjącego
już prof. Jacka Wilczura, który osobiście przeprowadzał
ekshumacje kwatery w 1964
roku, wiadomo, że wiele szkieletów ludzkich miało na sobie
prawosławne krzyżyki, przy
szczątkach znajdowano również guziki z radzieckich mundurów. Gmina Walim, na podstawie informacji z Polskiego
Czerwonego Krzyża, kilka lat
temu w Kwaterze Ofiar Terroru Hitlerowskiego, postawiła
tablice z nazwiskami pochowanych tam sowieckich jeńców i tzw. ostarbeiterów, czyli
pracowników przymusowych
ze wschodu.

Świdnica
Nie będzie Jarmarku
Bożonarodzeniowego

Tegoroczna edycja Świdnickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego
zostaje
odwołana. - Ze względu na
dynamicznie rozwijającą się
sytuację związaną z pandemią
COVID-19 i wprowadzaniem
kolejnych restrykcji, których
konsekwencji nie jesteśmy
w stanie przewidzieć, zdecydowaliśmy, że w roku 2020
Jarmark w Świdnicy się nie
odbędzie. Jest nam niezmiernie ciężko przekazywać tę informację, ponieważ świdnicki
Jarmark co roku, od wielu już
lat, towarzyszy świdniczanom
w przedświątecznym czasie,
ale musimy mieć na względzie
bezpieczeństwo, jak również
dobro potencjalnych wystawców oraz mieszkańców - mówił Jacek Piekunko, dyrektor
Wydziału Promocji Urzędu
Miejskiego w Świdnicy.

Strzegom
Sukcesy strzegomskich
sztangistów

Zawodnicy Startu Strzegom:
Martyna Janaszek i Michał
Pawlica zajęli miejsca na podium podczas Pucharu Polski
2020 w Wyciskaniu Sztangi w
Kielcach.
Martyna i Michał potwierdzili
tym samym swoją wysoką formę z niedawnych zawodów w
Zielonkach koło Krakowa (2
srebrne medale) i zdobyli w
Kielcach odpowiednio srebro
i brąz.

Wolą konta
Dolnośląscy
emeryci lubią bankowe konta.
Okazuje się, że blisko 70
procent z nich dostaje
emerytury
przelewem,
a pozostałe 30 procent
„czeka na listonosza” lub
musi iść na pocztę. Wśród
osób korzystających z
kont przeważają panie.
Dzisiaj w czasie epidemii
Covid-19, gdy zaleca się
ograniczenie wychodzenia z domów posiadanie
konta w banku jest bardzo
wskazane.
Jak podaje ZUS w ciągu niecałych 14 lat liczba „ubankowionych” emerytów i rencistów
wzrosła o blisko 30 procent. Co
ciekawe, bardziej ubankowione
są emerytki. Z rachunków bankowych przy odbiorze świadczeń najczęściej zaś korzystają
byli nauczyciele pobierający
świadczenie
kompensacyjne
z ZUS. - Emerytura przelewana na bankowe konto oznacza
bezpieczeństwo dla pieniędzy
seniorów i ogromne oszczędności dla budżetu państwa – mówi
Iwona Kowalska-Matis rzecznik
regionalny ZUS na Dolnym Śląsku. – Za przekaz pocztowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych
REKLAMA

musi zapłacić a przelanie emerytury, czy renty na rachunek w
banku nie kosztuje nic – dodaje
Kowalska-Matis. Działania Zakładu w zakresie ubankowienia
świadczeniobiorców mają na
celu zapobieganie tzw. wykluczeniu finansowemu osób starszych oraz ich ochronę przed
zagrożeniami związanymi z
przechowywaniem pieniędzy
w domu. - Przelew na konto to
gwarancja terminowego otrzymania pieniędzy. Jeśli ktoś z
naszych klientów skarży się, że
nie dostał emerytury na czas to
najczęściej jest efekt tego, że wysłany pocztą przekaz pocztowy
został zbyt późno dostarczony
do domu albo leży nieodebrany
na poczcie. Jeszcze gorzej jest,
gdy senior wyjedzie np. do sanatorium i emerytury nie ma kto
odebrać – mówi rzeczniczka. –
Zdarza się, że pieniądze wracają
do nas a emeryt jest bez pieniędzy. Przelew na konto wyklucza
takie sytuacje. Strategia Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, zmie-
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rzająca do upowszechnienia
odbioru świadczeń za pośrednictwem rachunku bankowego,
przynosi rezultaty. Dziś już 71,8
procent emerytów i rencistów
otrzymuje świadczenia na konto, gdy jeszcze w 2005 roku by
to 44,5 procent a w 2010 roku
- 56,1 procent. Wśród samych
tylko emerytów na koniec 2018
r., osoby korzystające z rachunków bankowych stanowiły 73,5
proc. Najbardziej ubankowioną
grupą świadczeniobiorców są
osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (97,4 procent) oraz klienci
otrzymujący emerytury pomostowe (93 procent). Najrzadziej
z odbioru świadczenia na konto
bankowe korzystają osoby pobierające renty rodzinne (55,8
procent) oraz renty socjalne
(56,8 procent). Jednak, co niezwykle istotne, wskaźnik ubankowienia zdecydowanie rośnie u
nowych świadczeniobiorców. W
grupie 60-letnich kobiet jest to
83 procent a w grupie 65-letnich
mężczyzn – 78 procent.
Red./ZUS info
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA

Nie znam się na polityce
zagranicznej Chin, nie chcę
wiedzieć, co kiełkuje w głowach hegemonów zastanego
świata. Często oglądając przemówienia polityków wyłączam głos i obserwując tylko
język ich ciał snuję sobie odpowiedzi na nurtujące mnie
pytania. Czytam z mimiki ich
twarzy. Zawsze działa. Czucie
i wiara ważniejsze dla mnie
niż szkiełko i oko, pożyczając
sobie słowa wieszcza. Pewnie
właśnie dlatego odetchnęłam
z ulgą słysząc o przegranej
polityka zza oceanu, którego
nazwisko już wyleciało mi z
głowy. Jesteśmy teraz wszyscy bez wyjątku jak ten wędrowiec, o którym wspomina
Olga Tokarczuk w jednym ze
swoich wykładów z „Czułego
narratora”. Wędrowiec, który
znalazłszy się na krańcu znanego sobie świata, zagląda
na klęczkach poza jego kurtynę. Z tą tylko różnicą, że
on zdaje się być zachwycony
tym, co tam zobaczył. Bardzo
mu zazdroszczę. Świat, który
znamy drży w posadach. Doświadczamy teraz początków
nowego, zajmującego dość
brutalnie miejsce tego, który
naiwnie uważaliśmy za wieczny. Już prawie nie denerwuje
mnie moje zdziwienie tym
novum i moje do niego nieprzygotowanie. Niczym ten
rycerzyk z bajki wymachujący
papierowym mieczem próbuję oswajać demony i z większą czułością przyglądać się
nieuniknionemu. Są dni, kiedy rozchylam kurtynę coraz
śmielej, są też takie, kiedy nie
wystawiam nosa spod klosza,
w którym jak w kalejdoskopie
wirują oswojone krajobrazy.
Usłyszałam niedawno opowieść o kierowcach ciężarówek jeżdżących w dalekie, kilkutygodniowe trasy. Podobno
kiedy są już bardzo zmęczeni
i zasypiają za kierownicą, śnią
sen o czarnym psie, który przebiega im przez drogę. Jest to
dla nich ostatni moment, aby
się obudzić, bo po nim to już
tylko drzewo albo rów.
W tym roku po utartych
ścieżkach naszej codzienności
kręcą się stada czarnych psów.
Niektóre machają przyjaźnie
ogonami, inne szczerzą wściekle kły.
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Błysk Michała Krynickiego

Jakub
Zima
sport na zimno

Bić czy nie bić mistrza?
Kończy się jesienna
runda piłkarska. Śmiało można powiedzieć,
że języczkiem uwagi
będzie piłkarski Górnik
Wałbrzych.
Komplet
zwycięstw przy imponującym bilansie bramkowym, pokazuje że
drużyna biało-niebieskich może okazać się
niepokonaną.
Trochę tak jak Kriksos,
bohater kultowego serialu o gladiatorach.
Niepokonany Gal. Mistrz
starożytnego
miasta
Kapua budził szacunek,
poatrach. Każdy chciał
go pokonać. W końcu
Kriksos zszedł ze sceny
niepokonany.
Dzisiaj
coraz częściej mówi się
o tym, że urwanie punktów Górnikowi będzie
wydarzeniem.
No właśnie, to jak to
jest z tym hasłem „bij
mistrza”. Okazuje się,
że wśród zawodników
ta sentencja jest rzeczą
świętą. Tak więc wygranie z Górnikiem będzie
ważne dla każdego.
Zostanie zapamiętane
i głośno omawiane. Z
drugiej strony czy to w
ogóle jest możliwe?
Biorąc pod uwagę obecną dyspozycję drużyny,
byłoby to wydarzenie
z gatunku science-fiction. Dziś chyba mało
kto, w to wierzy. No bo
jak można uznać to za
pewnik jeśli drużyna
strzela prawie 7 bramki na mecz? Jedno jest
pewne. Chciałbym to
zobaczyć, ale...
JZ

W Dziećmorowicach, miejscowe Sudety, podejmowały zawsze nieobliczalną Unię Bogaczowice. Dzięki determinacji obu
drużyn, walka o punkty toczyła się przez pełne 90 minut.
Już nie pierwszy raz swowywieźć gościom komplet
ją nietuzinkową skuteczpunktów, co znacznie podnością popisuje się Michał
reperowało stan ich posiaKrynicki, który okazał się
dania. Gospodarze liczyli
katem nie tylko drużyny z
na Piotra osieckiego i ten
Dziećmorowic. Wciąż panie zawiódł, ale strzelone
miętamy jego zeszłoroczny
przez niego dwa gole nie
wyczyn i 4 gole zdobyte
wystarczyły do osiągnięcia
przeciwko Górnikowi, któpozytywnego wyniku.
re wtedy dały sensacyjne
Sudety Dziećmorowice –
zwycięstwo.
Unia Bogaczowice 2:4 (1:1)
Podobnie było i tym ra37’ 86’ Osiecki – 30’ 47’′
zem. Bardzo dobry mecz
70’M. Krynicki, 60’ Zych
JZ
napastnika Unii pozwolił

Derby dla Nowego Miasta
W środowej kolejce piłkarze KP Podgórze zmierzyli się z Czarnymi. Po wywalczonym w tym spotkaniu remisie,
kolejnym rywalem byli podopieczni trenera Wojciecha Błażyńskiego. Mecz z ekipą Nowego Miasta zapowiadał się
więc wyjątkowo emocjonująco.
Spotkanie zaczęło się
od ostrożnej gry gospodarzy, którzy próbowali
długo rozgrywać swoje
akcje. Mieli jednak problemy z wyprowadzaniem
piłki z własnej połowy. W
tym okresie bardzo dobrze w wysokim pressingu
radzili sobie przyjezdni.
Intensywne tempo meczu
utrzymywało się przez
całą pierwszą połowę. Dwa
szybkie ciosy, jakie zadali
gospodarze były sporym
zaskoczeniem.
Po zmianie stron Podgórze próbowało jeszcze
grać szybko i odważnie, ale

coraz groźniej robiło się
pod bramką Rafała Koszyki. I tak jak przed przerwą
było to rzadkością, tak im
później, tym więcej działo
się w polu karnym gości.
W końcu po kilku szybkich atakach, zawodnikom
Nowego Miasta ponownie
udało się zadać dwa szybkie ciosy. Zdobyte bramki
wskazały zwycięzcę.
W ostatnich chwilach
spotkania Wroczyński podwyższył wynik na 5:0. Niemal natychmiast świetną
akcją i ładnym strzałem
popisał się Łukasz Piątek,
który zdobył dla swojej

drużyny zasłużoną bramkę
kontaktową.
Górnik Nowe Miasto –
Podgórze Wałbrzych 5:1
(2:0)

43’ Matuła, 44’ Matuszko, 67’ Rosiński, 69’ Bąkiewicz, 88’ Wroczyński – 89’
Piątek
JZ

Piątka na koniec
Do dobrego łatwo się przyzwyczaić. Górnik zwyciężając Zielonych Mokrzeszów, zakończył rundę jesienną z kompletem
punktów i astronomicznym bilansem bramkowym. Imponujący wynik sprawił, że już dzisiaj czekamy na rundę rewanżową.
Strzelanie z Zielonymi
zaczęło się w 10 minucie.
Celnym uderzeniem popisał się Mateusz Sobiesierski. Na kolejne gole czekaliśmy do końcówki pierwszej
połowy. Gospodarze grali
szybko i skutecznie. Pozwoliło im to schodzić na
przerwę z czterobramkowym prowadzeniem.
Po zmianie stron podopieczni trenera Marcina
Domagały strzelili jeszcze

jedną bramkę i spokojnie
kończyli mecz kontrolując
w pełni wydarzenia na boisku. Po ostatnim gwizdku,
kibice głośno podziękowali
zawodnikom za włożony w
rundę wysiłek.
Górnik Wałbrzych – Zieloni Mokrzeszów 5:0 (4:0)
10’ Sobiesierski, 37’ 40’
Kobylański, 43’ Smoczyk,
69’ Chajewski
JZ

Mineralni w formie
Kolejna na przestrzeni tygodnia kosmicznie wysoka porażka zespołu z Walimia pokazuje, że podopieczni trenera Pawła Miklasa, w końcówce rundy, mają ogromne kłopoty w utrzymaniu optymalnej dyspozycji.
Ostre strzelanie piłkarze MKSu rozpoczęli już w
11 minucie. W pierwszej
połowie bramek padło w
sumie 8, z czego 7 zdobyli
pewnie tego dnia grający,
gospodarze. Po zmianie

stron podopieczni trenera
Rafała Siczka dorzucili kolejne 5. Ostatecznie po 90
minutach gry piłkarze ze
Szczawna Zdroju schodzili
do szatni w wyjątkowo dobrych nastrojach. Efektow-

ne zwycięstwo zastanie zapamiętane na długo.
MKS Szczawno Zdrój –
KS Walim 12:4 (7:1)
11’ 36’ Dominiak, 15’
Rzeczycki (sam), 18’ 28’
Brzeziński, 20’ 44’ Czechu-

ra, 57’ 88’ Maliszewski, 75’
Byrski (sam), 78’ Choiński,
90’ Dubowski – 13’ Młocek,
53’ Kraus, 79’ Kołodziej,
83’ Byrski
JZ

Piątek, 20 listopada 2020
www.30minut.pl

od 18 lat
razem z Wami

Podtrzymać passę, czyli ze Śląskiem o 19.46
Po ubiegłotygodniowym, zwycięskim spotkaniu z Zetkamą Doralem Nysą Kłodzko, przed świetnie spisującymi się koszykarzami Górnika Trans.eu kolejna derbowa potyczka. O godzinie 19.46 wałbrzyski wicelider I ligi podejmie dzisiaj Śląska II Wrocław.
Spostrzegawczy
kimogli obejrzeć transmisję
bel 4. Trener: Łukasz GrudMaciej Krzymiński czy
bic zapewne zauważył, iż
derbów, będą obciążone
niewski
Kuba Niziński, zdobywają
piątkowy pojedynek rozdo granic swej przepustoDerby nie tylko w I lidze
koszykarskie doświadczepocznie się o dość nietywości.
Kibicujemy jednak nie
nie wspierając drużynę ze
powej porze, bo godzinie
Do konfrontacji z Wojtylko Górnikowi Trans.eu,
Szczawna-Zdroju.
19.46. Jak jednak tłumaczy
skowymi, którzy w tabeli I
ale również MKS-owi BasRyszard Burdek z Zarząligi plasują się na 4. miejket Szczawno-Zdrój, który
IgnerHome
Polonia
du Klubu, nie ma w tym
scu ze stratą punktu do
jest jedną z rewelacji grupy
Świdnica – MKS Basket
żadnego przypadku. - Już
Górnika, nasi przystąpią
A III ligi. Dość poinformoSzczawno-Zdrój
70:86
niedługo klub obchodzić
podbudowani jakże cenną
wać, iż w siedmiu meczach
(16:22,
19:14,
12:28,
będzie 75-lecie swego istwyjazdową wygraną nad
podopieczni trenera Bar23:22)
nienia, gdyż jak pamięinnym derbowym przeciwtłomieja Józefowicza odPunkty: Podejko 29
tamy Górnik Wałbrzych
nikiem – Zetkamą Doranotowali 6 zwycięstw prze(1x3), Kaczuga 12 (1), Stanpowstał w 1946 roku. A że
lem Nysą Kłodzko. Dzięki
grywając
jedynie
na
kiewicz 11, Adranowicz 10,
w obecnym sezonie nawet
świetnej postawie całego
wyjeździe z Team-Plastem
Krzymiński 10 (2), Jezioz wliczeniem w to ewenzespołu na czele z KrzyszKK Oleśnica. Tym samym
rowski 7, Kołaczyński 5, Nitualnego finału, meczu o
tofem Jakóbczykiem (18
„Mineralni” zajmują 2.
ziński 2, Bedla, Sulikowski.
większym ciężarze gatunpkt.) oraz Bartłomiejem
miejsce w klasyfikacji ustęTrener: Bartłomiej Józefokowym niż rywalizacja ze
Ratajczakiem – MVP spotpując oleśniczanom jedywicz
Śląskiem nie będzie, dlakania, biało-niebiescy zwynie gorszym bilansem „matego zdecydowaliśmy, iż
ciężyli w Kłodzku 82:70.
łych” punktów. O wysokiej
Bartłomiej Nowak
dzisiejsze spotkanie rozpoWarto przy tym poinformodyspozycji MKS-u najlepiej
cznie się o godzinie 19.46.
wać, iż najskuteczniejszy w
świadczy fakt, iż w niedzieMoże się tak zdarzyć, że w
barwach gospodarzy okalę w derbowej konfrontacji
tym sezonie więcej z wroczał się wychowanek i były
nasi pokonali na wyjeździe
ławską ekipą u siebie już
zawodnik Górnika – Marcin
sąsiada zza miedzy, czyli
nie zagramy, tak więc tym
Kowalski, autor 23 „oczek”.
IgnerHome Polonię Świdbardziej chcemy podkręZetkama Doral Nysa
nica 86:70, na co złożyło się
cić atmosferę derbów -,
Kłodzko – Górnik Trans.eu
między innymi 29 punktów
powiedział Burdek. I choć
Wałbrzych 70:82 (19:20,
Mateusza Podejko. Przypokibice nie będą mogli oso16:20, 21:24, 14:18)
mnijmy bowiem, iż dzięki
biście zasiąść na trybunach
Punkty: Jakóbczyk 18
nawiązanej latem bliskiej
gościnnego obiektu Aqua(2x3), Ratajczak 13 (1),
współpracy rezerwowi za-Zdroju, to zapewne łącza
Cechniak 11, Bojanowski
wodnicy Górnika Trans.eu,
internetowe strony tvcom.
11, Zywert 7, Malesa 6,
w tym wspomniany Podejpl, dzięki której będziemy
Koperski 6, Durski 6, Wróko, Mateusz Stankiewicz,

Kolejne medale i „życiówki” Szafira
Zaledwie miesiąc temu informowaliśmy o udanym występie pływaków UKS-u Szafir Wałbrzych w Lubaniu, gdy tymczasem
za podopiecznymi trener Magdziarczyk-Kołomańskiej kolejny owocny start. Przed kilkoma dniami młodzi wałbrzyszanie
wzięli udział w Drużynowych Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.
Na 2-dniowe zawody w ła pięciu swych zawodników. łomańską, Filipa Drausa oraz medalowy Szafira poprawiła
Zielonej Górze trener Mag- Chodzi o Różę Garba, Antonie- Miłosza Kowalskiego, którzy Natalia Kołomańska. Wałbrzydziarczyk-Kołomańska zabra- go Laszkiewicza, Natalię Ko- przystąpili do zmagań 12 oraz szanka stanęła na najniższym
13-latków. Pierwszy dzień stopniu podium w wyścigu na
przyniósł świetne występy 100 metrów stylem dowolKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA młodych wałbrzyszan, którzy nym. Warto dodać, iż w klasyw wielu przypadkach pobili fikacji drużynowej 13-latków
Imię: Krystyna
swoje rekordy życiowe nawet nasza ekipa zajęła 10., a w
Nazwisko: Nawrocka
Data urodzenia: 18 lat, w porywach 25 lat (śmiech)
o 20 sekund. Do tego Róża „generalce” 12-latków jeszPseudonim sportowy (trenerski): Żaba
wywalczyła brązowy medal cze lepsze, bo 5. miejsce.
Klub: MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych (siatkówka)
na 200 metrów stylem grzbieNajwiększy dotychczasowy sukces?
towym. W niedzielę było rówfot. użyczone
Byłam średnią, choć pracowitą zawodniczką. Z drugiej strony za moich czasów awansowaliśmy do II ligi,
nie efektownie, gdyż oprócz
Bartłomiej Nowak
który to sukces wywalczyliśmy w Lublinie ponad 40
kolejnych „życiówek” bilans
lat temu. Fakt, że tylko przez jeden sezon występowaliśmy na tym szczeblu - w III lidze prezentowaliśmy naprawdę dobrą siatkówkę, ale
to było troszkę za mało na II ligę. Jako prezes klubu muszę podkreślić nasz ubiegłoroczny awans do II ligi, a w obecnym sezonie naprawdę cieszy mnie fajna praca z
młodzieżą i wyniki grup młodzieżowych. Nie mogę w tym miejscu nie wspomnieć o
świetnej pracy trenerów, których wysiłki przynoszą coraz lepsze efekty.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Zawsze uwielbiałam Pawła Zagumnego. Bo jego rozgrywanie to był prawdziwy
majstersztyk.
Dlaczego siatkówka?
Zaczęło się przypadkiem, bo uczęszczałam do szkoły podstawowej, w której nie
było nawet sali gimnastycznej. Pani Zosia Baran chodziła po szkołach i wyciągała
utalentowane zawodniczki. Potem przeszłam pod skrzydła Mieczysława Kurzawińskiego, który trenował nas jako seniorki. To był naprawdę piękny okres w moim życiu, w którym spotkało mnie wiele przyjemnych rzeczy i nawiązałam kilka przyjaźni.
Dość powiedzieć, iż mimo upływu wielu lat z kilkoma koleżankami z tamtej drużyny
wciąż utrzymuję kontakt.
Jaki cel jako prezes chce pani osiągnąć?
Naszym celem jest osiągnięcie stabilizacji w II lidze, gdyż na tę chwilę na I ligę nas
niestety nie stać. Chcemy budować do przodu, a nie tracić. Co prawda jest dopiero
pierwsza runda obecnego sezonu, ale już myślimy o kolejnym roku. Fajna gra w II lidze to nasz cel na co najmniej następny sezon. Zrobimy wszystko, aby być w czołówce ligi i mamy na to szanse, bo zespół jest młody, utalentowany i perspektywiczny.
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Zwalniać Brzęczka czy nie?
Po
dramatycznym
meczu
z Włochami i słynnym już
„milczącym”
wywiadzie
z
R.Lewandowskim, znowu zaczęła się głośna dyskusja na temat
zwolnienia selekcjonera Jerzego Brzęczka. Podobnie było w
czerwcu kiedy przedłużono kontrakt z trenerem. Wówczas, także na łamach „30 Minut”, jego
dotychczasową pracę oceniałem
raczej negatywnie i nie byłem
za kontynuacją współpracy z
nim. W późniejszym czasie dalej
dostrzegałem mankamenty, ale
pisałem też o pozytywach, które
moim zdaniem były zauważalne,
a ponadto zwracałem uwagę,
aby patrzyć szerzej na naszą
sytuację oraz możliwości i - oceniając trenera - nie porównywać
się do Niemców czy Holandii, że
skoro nie gramy tak jak oni, to
trener od razu do zwolnienia.
Mecz z Włochami przekreślił
wszystkie dość dobre wrażenia
jakie można było mieć po kilku
ostatnich występach kadry ale z
drugiej strony, co zaraz po kompromitacji z Italią pisałem na facebookwym fan page’u „Futbolu
po mojemu”, aż taka niemoc jest
po prostu racjonalnie niewytłumaczalna i wiem, że wiele osób
się ze mną nie zgodzi ale wyłącznie przez pryzmat tego jednego meczu nie oceniałbym selekcjonera. Nie bronię tu ślepo
J. Brzęczka. Być może te pozytywne symptomy, o których pisałem wyżej były tylko dziełem
przypadku, zbiegu korzystnych
okoliczności a fajne akcje, jakie
graliśmy po prostu się udawały i
nie ma w nich naturalnej powtarzalności? Nie bedąc na treningach trudno to oceniać. Trzeba
też zauważyć, że w ostatnich
miesiącach trener wprowadził
do szerokiej kadry spore grono
ciekawych, młodych zawodników, których można wkomponować w drużynę a niektórymi
z nich zastąpić reprezentacyjne
„tłuste koty”. Czy Brzęczek jest
w stanie to zrobić? Czy ma on
wizję drużyny a chaos jeszcze
wynika z poszukiwań najlepszych wykonawców? Aby się
przekonać, potrzebne byłyby
dwa lub trzy mecze. Praktycznie oznaczałoby to, że trener
zostałby z drużyną do EURO. Bo
jeśli miałby być zwolniony, to
czwartek po najbliższym meczu z Holandią jest ostatnim na
to momentem. A o tym, że jest
jeden argument za jego dymisją
i to wcale nie sportowy piszę w
rozszerzeniu tego tekstu na blogu futbolpomojemu.pl.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU ZNÓW DZIAŁA W SIECI
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu nie zapomina o swoich
widzach nawet podczas narastającej pandemii. W ramach cyklu
#zostanwdomuztlia2, idąc wiosennym tropem #zostanwdomuztlia, na teatralnych kanałach

internetowych proponuje różne działania z obszaru kultury i
edukacji, skierowane do dzieci
i młodzieży. Oprócz tej oferty,
Teatr publikuje również cykl
wspomnień, czyli ciekawostki z
75-lecia swej działalności. Jako

najstarszy teatr lalek na Dolnym
Śląsku chce podzielić się z widzami swoją bogatą historią i na razie w taki sposób świętować rok
jubileuszowy.

Witamina A w pielęgnacji
Witamina A (retinol) w kosmetykach nie tylko widocznie
wygładza skórę, ale pomaga
również zwalczyć jej niedoskonałości i zmarszczki. Niweluje przebarwienia i zapewnia
jaśniejszą, bardziej stonowaną
cerę. Ma doskonałe właściwości przeciwstarzeniowe więc
warto zacząć ją stosować już
przed 30 rokiem życia.
Kiedy jest odpowiedni czas
na preparaty z witaminą A?
Dawniej stosowanie preparatów z retinolem rekomendowano wyłącznie na noc, argumentując to fototoksycznością
oraz fotouczuleniem. Dziś już
wiadomo, że można je stosować także w ciagu dnia, o ile
w produkcie wykorzystano
technologię dzięki której nie
traci ona swojej właściwości
po ekspozycji na promieniowanie UV.
Jak wybrać odpowiednią witaminę A?
Zawsze kierujmy się potrzebami skóry. Rozpoczynajmy od
mniejszych stężeń i stopniowo
wprowadzajmy większe. Ważna jest też postać retinoidu.
To od niej zależy skuteczność
produktu oraz ryzyko podrażnień. Jeżeli nie mamy wystarczającej wiedzy, który preparat
wybrać, zapytajmy specjalistę.
Jak stosować?
O produktach z retinolem istnieje wiele mitów i niewłaściwych przekonań. Opinie
te zazwyczaj wynikają z niewiedzy lub nieprawidłowego
stosowania kosmetyku. Jeżeli
będziemy postępować zgodnie z zaleceniami uzyskamy
zadowalające efekty oraz brak
podrażnień.
Zapamiętaj!
Witamina A powinna być zawsze wprowadzana stopniowo.
Używaj jej dwa razy w tygodniu przez pierwsze 2 tygodnie.
Następnie co drugi wieczór
przez kolejne 2 tygodnie i później każdego wieczoru.

Może, w takim razie, wytłumaczę.

Mascne - problem czasów pandemii
Mascne jest rodzajem trądziku, powstałym w wyniku noszenia maseczki. Na tę dolegliwość
narażone są szczególnie osoby,
które borykają się z problematyczną cerą - zbyt tłustą, łojotokową badź nadmiernie wysuszoną. Chroniąc usta i nos, niestety
szkodzimy delikatnej skórze, na
której pod wpływem nadmiernej
wilgoci i braku dostępu powietrza, gromadzą się bakterie odpowiedzialne za jej pogarszającą
się kondycję. Dodatkowo maseczki powodują mikrootarcia
naskórka, co sprzyja z kolei stanom zapalnym. W nowych warunkach dostosujmy zatem zabiegi pielęgnacyjne do potrzeb,
przemywajmy cerę kilka razy
dziennie płynem micelarnym
(Nivea, Ziaja, Avene) bądź spry-

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

W artyście siła twórcza jest jak
karaluch. Unicestwi ją dopiero
najgorsza chemia, lecz wylezie z
innego kąta i zostanie udawać, że
karalucha się pozbyto.
Artysta może tworzyć czasem
tylko głodny i w ucisku, może
zmienić zawód. Zresztą wielu już
to zrobiło i wielu też z pracą „na
chleb z masełkiem” nigdy się nie
rozstało. Narzekają tylko czasem,
że „czasu mało, że gdyby tak ktoś
lepiej płacił artyście...”.

skujmy wodą termalną (Vichy,
Uriage, Iwostin, La Roche Posay),
używajmy też punktowych maści lub kremów na pojawiające
się wypryski. Tak „uspokojone”
zmiany możemy podleczyć jesz-

cze światłem ledowym lub laserem u specjalisty w gabinecie
kosmetycznym.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Moda w czasie koronawirusa
Organizowane przed pandemią pokazy mody przywodziły na myśl najwytworniejsze
gale i bale, ociekały luksusem
i gromadziły tłumy. A przede
wszystkim - kosztowały krocie.
Obecnie, w czasach pandemii,
wydarzenia typu fashion week,
są o wiele skromniejsze. I z wybiegu modelki przeniosły się
do sieci. Czy wirus wyprze już
na zawsze takie zjawiska jak
sezon przedjesienny - pre-fall
albo cruise (rejs)? Czas pokaże. Jedno wydaje się jednak
pewne: sieć nigdy nie zastąpi
rzeczywistych spotkań, kontaktów międzyludzkich, okrzyków
zachwytu. Bez realnego show
i catwalku, znikną influencerki,
ścianki ze zdjęciami, koncerty
gwiazd.

Artysta nie musi dostawać
pieniędzy, nie musi dostawać ich
najwięcej, choć mógłby, i w części przypadków pomogłoby to,
a w części wszystko zepsuło. Pokazują to historie wielu artystów
pokoleń.
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Nie chodzi więc o niechęć,
nieporadność, zadarty nos, dyskutowanie nad jakością sztuki,
„fabrykami artystów” jakimi są
dzisiejsze akademie, nieumiejętność dostosowania, pogodzenia
się, brak instynktu przetrwania,
ale że kolejny raz w historii stoimy na krawędzi, a krok dalej, jeśli
artysta się na niego zdecyduje,
jest poważne ryzyko artysty zniknięcia na zawsze.
Kolejny raz w historii zniknąć
może więc duża część polskiej
inteligencji. Tym raz wyciąć ją w
pień, na skutek rażących z braku dobrej analizy działań, jakim
chełpią się panowie w garniturach dziś w telewizorach udający
inteligencję.
Jeszcze kilka lat temu śmialiśmy się z wygadywanych przez
tych oszustów głupot, myśląc,
że taki rodzaj tępoty do głosu nigdy nie dojdzie. Gangrena braku
głębszej myśli, co zaczyna się z
niewinnej, czerwonej ranki.
--Do końca tygodnia trwa głosowanie na projekt nowego muralu. Szczegóły na facebookowym profilu miejskim Wałbrzych
Moje Miasto. Którykolwiek by nie
wygrał, niech będzie na te małe
ranki małym plasterkiem.
Zachęcam do wspierania artystów, kupując ich płyty, prace,
płacąc za wydarzenia online. To
nie to samo, ale na marne pod
żadnym względem nie pójdzie.
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(7) Naprawa maszyn do szycia
wszelkich typów, domowe i przemysłowe. Wałbrzych ul. Armii
Krajowej 47, czynne w godz. 9-16.
Tel. 790 26 04 51

KUPIĘ

PRACA

USŁUGI

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

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

(7) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY,
ZABUDOWA,
MEBLE KUCHENNE I INNE
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692
123 981
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(8) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy i ustawianie
w najlepszej cenie i najkrótszym
czasie. Tel. 606 937 229

(12) Remonty mieszkań pod
klucz, centralne ogrzewanie,
elektryka, kafelki, gładzie na
mokro, remonty łazienek. Tel.
513 022 801

(9) HYDRAULIK, ELEKTRYK –
DOKŁADNIE. TEL. 577 670 837

(4) Usługi budowlane: malowanie, tynkowanie, panele, płytki, łazienki, remonty mieszkań.
Działalność jednoosobowa. Tel.
660 948 158

(7) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH;
PRACE PORZĄDKOWE. TEL.
74 841 66 66; 502 308 696
REKLAMA
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(8)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130

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

WSZYWANIE
ESPERALU
TEL.
74 841-54-66
74 665-66-88

(7) MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(7) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW CYFROWYCH Rok gwarancji na
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-66038-43

Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.

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

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

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

16 Promocja
REKLAMA
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